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Opslagstavlen — Snøren Gugs arrangementer

Lørdag d. 25/5 2013 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 05.00–17.00. Pris 700,–
Turleder: Torkild Østergaard 98185024

Lørdag d. 8/6 2013 Småbådstur
Henvendelse om hvem der kan lægge båd til skal
ske til René Østergaard eller Erik Olsen

Lørdag d. 15/6 2013 Nordjysk Mesterskab fra Thyborøn
Nærmere information ved Frederikshavn Havfiske-
klub

Lørdag d. 3/8 2013 Fisk & Grill hyggetur #5
Se inde i baldet.

Lørdag d. 10/8 2013 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 05.00–17.00. Pris 700,–
Turleder: Bruno Andresen 98314992/25391143

Lørdag d. 24/8 2013 Yellov Reef fra Hanstholm
Afgang kl. 06.00–17.00. Pris 825,–
Turleder: Jan Lilholt 22173575/50999224

Lørdag d. 7/9 2013 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 05.00–17.00. Pris 700,–
Turleder: Erik Olsen 98245444/21818288

Lørdag d. 21/9 2013 Småbådstur
Henvendelse om hvem der kan lægge båd til skal
ske til René Østergaard eller Erik Olsen

Lørdag d. 12/10 2013 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 05.00–17.00. Pris 700,–
Turleder: Bruno Andresen 98314992/25391143
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Mandag d. 21/10 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 4/11 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 18/11 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 2/12 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 16/12 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Lørdag d. 28/12 2013 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 07.00–15.00. Pris 500,–
Turleder: Torkild Østergaard 98185024
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Tilmelding til havture

Husk at tilmelde dig rettidigt til havturene, dvs. 14 dage før. Ellers må
vi som turledere se os nødsaget til at booke nogle af pladserne med ikke-
medlemmer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for klubben, eller endnu mindre
hensigtsmæssigt; nemlig at aflyse turene pga. manglende tilslutning.
Tilmelding er økonomisk bindende, også selv om der indtræffer sygdom

m.v., medmindre man selv finder en afløser.

På forhånd tak for hjælpen!

Havtursudvalget: Jan Lilholt, Erik Olsen, Torkild Østergaard og
Bruno Andresen.

NB! Der kan forekomme ændringer i afgangstidspunkter og afgangshavne.
Hvis en præmietur må aflyses, vil præmierne så vidt muligt overføres til

førstkommende tur, der er annonceret som almindelig tur.

Priser for havture

Det tilstræbes at holde priserne for havture nede på et minimum, derfor kan
det med sikkerhed betale sig at være medlem af foreningen.
Det er i øvrigt alene medlemmer, som kan deltage i kapløbet om præmier

på de ture, der afvikles som præmieture.
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Kom og få en snak med Kasper eller Martin de 
er altid klar til at hjælpe med gode råd og 
kyndig vejledning.

Tjek vores nye hjemmeside www.almas.dk

Meld dig ind i kundeklubben, modtag nyheds 
mails og kom først til de gode tilbud.

Daiwa spinnesæt
incl. påspolet flet-line 7' 8' eller 9'

Åbningstider:
Man-Fre 07.30-17.00
Lørdag 09.30-13.00

Adresse:
Gugvej 138
9210 Aalborg SØ

Tlf: 96330315

Conviso pandelampe
Meget kraftigt lysende pandelampe der lyser 
op til 135 meter.
Har led lys i rød og blå. Meget stabil 
pandelampe, Duracell batteri medfølger.

299,-299,-

Torskeforfang 10 stk. kun 

100,-100,-
spar 150.-

Se flere slags i butikken.

499,-499,-



Nyt fra Snøren Gug

Referat af generalforsamling den 18. februar 2013 i
“SNØREN GUG”

1. Valg af dirigent

Kim Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2012 blev
gennemført 6 ud af 10 planlagte ture. 4 ture blev aflyst pga. af dårligt vejr
og manglende tilmeldinger.
Den 25. august var klubben arrangør af Nordjysk Mesterskab med rekord-

deltagelse, og ligeledes i august arrangerede klubben familieudflugt til put
& take søen i Medestedet ved Arden. Efterfølgende var der grill-party hos
Heintz og Inge i Oue. Arrangementet gentages den 3. august i 2013.
Som noget nyt var der i 2012 planlagt to småbådsture henholdsvis den 2.

juni og den 8. september, begge ture blev dog aflyst. I 2013 forsøges igen med
småbådsture, men datoer fastlægges først 1–2 uger før, når vejrudsigten ser
fornuftig ud. Medlemmer med både opfordres til at deltage og stille båd til
rådighed.
Formanden kom i beretningen ind på den nyligt overståede Outdoormes-

se i Aalborg Kongres og Kulturcenter, hvor Snøren deltog for første gang. I
Hirtshals er der kommet en ny hurtigtgående turbåd, som har tilbudt Snøren
en prøvetur på fordelagtige vilkår, nærmere information herom senere. Lige-
ledes har vi fået tilbud om billige ture fra Nr. Vorupør med båden “Mågen”,
specielt hverdagsarrangementer kan gennemføres til billige priser. Endelig er
der aftalt grejaften hos Krags Fiskeriartikler den 18. marts.
Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassereren fremlagde regnskabet for 2012. Regnskabet balancerer med et
overskud på 3.256,82 kr.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
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4. Valg

A: Erik Olsen genvalgtes som formand, og Rene Østergaard genvalgtes som
bestyrelsesmedlem.

B: Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen.

C: Torkild Nørgaard genvalgtes til revisor.

D: Hans Jensen genvalgtes til revisorsuppleant.

E: Til bladudvalget genvalgtes Nick Østergaard og Jan Lilholt. Bruno And-
resen blev valg som nyt medlem af bladudvalget.

F: Til Havtursudvalget genvalgtes: Jan Lilholt, Erik Olsen. Torkild Øster-
gaard og Bruno Andresen.

5. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

6. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent for 2014, dvs. 350 kr., dog
175 kr. for juniorer (under 18 år).

7. Eventuelt

• Pokaluddelingen: En gennemgang af fangstrapporterne for 2012 afsløre-
de, at der ikke i hjemligt farvand var fanget fisk ud over det sædvanlige.
Da Norgesturen 2012 i princippet var åben for alle medlemmer, har be-
styrelsen besluttet at inddrage fangster derfra i årets pokaluddeling.

– Største fisk (Torsk på 10,5 kg.) fanget ved Sula gik til Kent Erik-
sen.

– Flest arter (4 arter) fanget i hjemligt farvand gik efter lodtrækning
til Lars Larsen.

– Sjældneste fisk (havtaske) blev fanget ved Sula af Jan Olsen

• Torkild Østergaard nævnte på vegne af René Østergaard, at René øn-
sker at udtræde af havtursudvalget, da René finder det uheldigt, at der
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arrangeres “private” ture, som tidsmæssigt ligger tæt på de ordinære
ture. René oplever således tiltagende vanskeligheder ved at besætte le-
dige pladser på de ordinære ture. Erik Olsen nævnte, at “private” eller
ekstraordinære ture så vidt muligt placeres, så de ikke kolliderer med
ordinære ture. De “private” eller ekstraordinære ture opstår typisk efter
en periode med aflysninger pga. dårligt vejr.

• Jan Lilholt opfordrede alle til at gøre en indsats for at skaffe medlem-
mer. Vi har i år haft ekstraordinært stort frafald af medlemmer, og
klubben har i øjeblikket kun ca. 45 medlemmer, hvilket er det laveste
antal i mange år. Det blev nævnt, at det er en generel tendens, som
berører næsten alle klubber.

Jan Lilholt
Referent
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Klubaften hos Kraghs Jagt- og fiskeriartikler

Den 18. marts 2013 havde vi i lighed med tidligere år henlagt grejaftenen til
Kraghs Jagt- og fiskeriartikler. Den kæmpestore og flotte butik bugnede af
nyheder inden for jagt, fiskeri og beklædning.
Majbrit havde vanen tro bagt kage til kaffen, ligesom der var øl og vand til

at slukke tørsten med. Under kaffen præsenterede Leo og Majbrit de mange
til aftenen særligt udvalgte tilbud. Der var således ingen undskyldning for
ikke at fylde grejkassen op her forud for fiskesæsonen.
Deltagerne i grejaftenen indbetalte hver 50 kr. til en pulje, som Leo og

Majbrit efterfølgende leverede grej for med henblik på lodtrækning. Der var
mange fine tilbud, både endegrej, hjul og stænger. Der var præmier til alle.

Jan Lilholt
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Stort Pirkemarked  

Vælg mellem flere modeller.  

F.eks. den populære flexi-pirk.  

4 stk. kun 99,95,- 

 

 

 
Jægeren & Lystfiskeren 

Maren Turis Gade 6, 9000 Aalborg 

Tlf. 98139400 - E-mail: kontakt@jaegeren-og-lystfiskeren.dk 

 

Kinetic Angelfish Sæt 

Kinetic Angelfish Epoxy Boat 20-

30lbs. 

inkl. Viva Salty multihjul med 

linefører. 

Vejl pris: 1099,- 

Kun: 699,- 

Penn Slammer Stick Sæt 

Penn Slammer Stick Boat 20-30lbs.  

Inkl. Penn 320 GT2 multihjul med 

linefører. 

Vejl. pris: 1699,- 

Kun: 1199,- 

 

Gratis forfang! 

Fremvis denne kupon i butikken 

og få et blæksprutteforfang uden 

beregning! 

 

 

Gælder maj/juni 2013 

1 stk. pr. person.                           

Sommer 2013 
 

Fang de rigtige tilbud hos 

Jægeren & Lystfiskeren! 



Nyt fra Snøren Gug

ADVARSEL!!!!!!!!

Vil du bevare dit dejlige Penn Slammer havhjul så læs dette indlæg. Ved
grejaftenen den 22. april viste Torkild mig et Penn Slammer havhjul som var
ødelagt af vand i tandhjulhuset. Torkild kunne konstatere at der var trængt
saltvand ind i huset, hvilket havde bevirket at smøremidlet var forsvundet
eller tørret ind.

Hjemme i kælderen åbnede jeg samme aften mit Penn Slammer hjul, og
kunne her tømme en god teskefuld vand ud af huset. Vandet var salt. Jeg
skriver denne advarsel fordi mit hjul kun har været anvendt ganske få gange
på havet, og det ser ud til at der er et eller andet sted kan trænge vand
ind i huset. Så vil du bevare dit hjul, så drej hånssvinget af og skru de
fire dækselskruer ud, løsn dækslet og tøm huset for eventuel vand. Samtidig
kan du jo kontrollere om der mangler smøremiddel. Torkild mener at der
eventuelt kan bores et lille drænhul, men tjek først dit Penn Slammer, og
vent med drænhullet indtil videre.

Bruno
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Den dag jeg blev solgt

“Du ved godt at du skal skrive et indlæg til vores fiskeblad, nu da du har
vundet fiskepræmie!” Det var ordene der rungede i mit hoved på vejen hjem
fra, hvad jeg vil kalde en fantastisk fisketur, men hvilke referencerammer
har jeg så lige? Længe havde jeg haft et ønske om at komme til at opleve
Det Gule Rev og at jeg nu har oplevelsen med i bagagen er jo bare perfekt.
Jeg har simpelthen været på min første tur på det Gule Rev med ‘Snøren’,
og selvfølgelig blev jeg fanget og har meldt mig ind i klubben. ”Skærtorsdag
morgen kl. 06:00 sejler vi senest ud, måske allerede kl. 05:00 — kan du komme
op til det og være på havnen i god tid?” Selvfølgelig kan jeg det tænkte jeg,
og ‘sagt’ som gjort. Torsdag morgen befandt jeg mig om bord på Yellow Reef
med kursen sat mod revet sammen med 12 andre fiskere ud fra Hanstholm
Havn, der ligesom jeg brugte tiden til ryste den sidste søvn af sig inden
stængerne skulle i aktion.
Havet viste sig fra sin smukke side af og godt hjulpet på vej med en sol,

der kom frem og varmede godt (eller måske var det varmen fra arbejdet med
at hive fisk indenbords, som jeg nok havde undervurderet). Over middag
begyndte det at blæse lidt op, men vejret var stadig fint.
Nybegynder med havfiskeri betød, at mine øre selvfølgelig stod stive under

hele turen for at suge godt til sig. Skipper fortalte, at der dagen forinden ikke
havde været den store fangst, hvilket skyldes at tobisene ikke havde søgt det
danske farvand i samme grad som andre år, grundet den lange vinter.

Der blev fisket på vrag og jeg bed mærke i, at vi også var en tur omkring
“kirkegården” for at se, om det var muligt at få en havkat på krogen. Det
lykkedes en af fiskerne på den anden båd, som var ude denne torsdag. Om
bord på Yellow Reef blev der fanget torsk, langer og mørksej. Selv fik jeg alle
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tre arter hevet ind og vandt derfor præmie for flest arter. Nogle vil nok sige
begynderheld, men det kan jo kun komme an på en prøve, for en ting jeg ikke
fik noget at vide om, var hvor længe man kan påberåbe sig denne grund.
Den eneste grund til at jeg “kunne få armene ned” efter så god en tur på

havet er alene, at jeg måtte indrømme, at der er arbejde med at fiske og det
kan mærkes et par dage efter – men solgt til havfiskeriet er jeg blevet. Takker
for en fantastisk god tur.

Pia Drotten
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Min første havkat

Skærtorsdag (d. 28 marts 2013) var jeg på fisketur med Bonito fra Hanstholm.
Med en let østenvind var det perfekt vejr til en fisketur og det gik hurtigt
derudaf.
Skipper mente, vi skulle længere ud end normalt og vi fiskede på forskellige

vrag, uden at det gav det helt store udbytte.
Men så – ved 11-tiden – fik jeg “hugget” på ca. 180 m dybde. Da jeg fik

bid, tænkte jeg – HVAD ER DET? Jeg kunne mærke, det ikke var hverken
torsk eller langer, så jeg var spændt til bristepunktet. Stangen fleksede, så jeg
var klar over, at det ikke bare var “en gammel støvle”. Det viste sig at være
en havkat, da den kom op til overfladen.
Skipper kom og hjalp til med gaffen og jeg fik den halet om bord. Med sine

5,3 kg og 86 cm kunne den ikke være i baljen.
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Hold da kæft hvor er den stor og GRIM var kommentaren fra klubkamme-
raterne – og ja, jeg måtte da indrømme, at den var ligeså grim, som den var
stor (der kan min kone ikke engang klare sig!). Og sikke nogle “bisser”. Jeg
skulle nu ikke nyde noget af at have fingrene for tæt på dem.
Jeg var selvfølgelig rigtig stolt, nu hvor havde jeg fanget min første havkat

og endda en rigtig stor en af slagsen.
Da vi nåede i havn, blev jeg ønsket tillykke, for da var det allerede rygtedes

til de andre både, at der var fanget KAT.

En sådan fangst kræver også at blive tilberedt på bedste vis. Derfor alliere-
de jeg mig med to venner, som er kokke, til at hjælpe med søndagsmiddagen.
Menuen blev følgende (6 voksne)

Forret: Sort hummer (som jeg selvfølgelig også selv havde fanget)
Hovedret: Havkat — der var ingen, der kunne spise dessert.

Kjeld Thomsen
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Sidste nyt. . .

Siden sidste nr. af SNØREN hvor ideen til SIDSTE NYT opstod, har jeg
spekuleret på om denne side skulle fortsætte som en fast side med sjove
historie og nyheder som måtte have interessere for medlemmerne. Jeg hører
derfor gerne fra jer hvis i kan bidrage med sjove historier til siden.
En lang og kold vinter er endelig ved at være forbi, og alle glæder sig til

forår, sommer og masser af fiskeri og forhåbentlig gode fangster. Sidste nyt
SILDEN ER I FJORDEN. Når du læser dette er de sikkert forsvundet, men
så kan vi jo glæde os over hornfiskene.

Hørt til Grejaften

To fiskere (måske fra Snøren) sidder i deres jolle og fisker. Den ene taber sine
forlorne tænder ud over rælingen hvilket han naturligvis bliver meget ked af.
Den anden fisker griner og synes det hele bare er sjovt. Fiskeren med den
manglende overmund bliver fornærmet og surmulende kravler han ind i den
lille kahyt. Den grinende fisker vil lave mere sjov og tager sin egne forlorne
overmund og sætter på den surmulende fiskers stang. Han firer snøren på
bunden og råber “Du har bid, skynd dig op”. Den surmulende haler ind og
ser den flotte Forlorne overmund på krogen. Hurtigt tager han den af krogen
og sætter den på sin rette plads. Efter et øjeblik tager han tænderne ud igen
og smider dem over bord med ordene. “Det er ikke mine.”

Nyt om Norgesturen

Endnu engang er der fisketur til den skønne ø SULA, yderst i Tronhjems-
fjorden. Turen foregår fra torsdag den 2. maj til søndag den 12. maj. De to
tidligere ture har begge været i august-september, så det bliver spændene at
prøve fiskeriet først i maj. I år er vi 6 deltagere hvor 5 har været med før.
Sidste mand er Thomas Krag som skal på havtur for første gang.
Vi sejler fra Hirtshals til Larvik om aftenen/natten torsdag den 2. maj og

kører til Vormstad Camping hvor vi overnatter. Lørdag morgen kører vi til
Frøya og sejler til SULA.
Fiskeriet og fiskearterne er noget anderledes end i august-september. Den

bedste tid for havkatte er april–maj så jeg håber på gode fangster af denne
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smagfulde fisk. Havkatten opholder sig på dybder fra 15 til 70m over stenrig
bund eller på de næsten lodrette skrænter, hvor de ligger på lur i spalter
og huler. Her er friske agnfisk et godt bud til krogen, men gummifisk på
jighoveder er også en mulighed. Havkatten lever sammen med artsfæller så
ofte fanges der flere på samme plads. Flynderne er også aktive i maj hvor de
går ind på det lave vand og ligger på sandbunde fra 6 til 10m. Men, men, men
– torskene. April-maj er højsæson for store fisk som torsk. Omkring SULA
fanges der hvert år i april-maj store torsk +25 kg. Dette gode fiskeri skyldes
de mange undervandsbjerge og store klippeblokke som gør kommercielt fiskeri
næsten umulig. Både torskene, sejerne og lubberne følger i forårsmånederne
de store sværme af sild og småsej, så kan vi finde disse fiskestimer er chancerne
gode. Brosme og lange er der hele året. Så mon ikke vi kan forvente et mindre
fiskeeventyr.

Når dette læses er vi tilbage fra SULA men redaktioner vil naturligvis
komme med et referat fra hele turen, og måske kommer der nye medlemmer
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i Kastestangsgruppen.
Håber alle i SNØREN får et godt fiskeår med mange store fisk og ikke at

forglemme, dejlige oplevelser.

Knæk og bræk
Bruno

Skærtorsdagstur med Bonito

Traditionen tro var der igen i år arrangeret Skærtorsdagstur fra Hanstholm.
Vejret havde i lang tid været blæsende fra øst, men et par dage før Skært-
orsdag blev vejret rigtig flot med svag vind og lidt sol.
Kl 03.15 hentede jeg Alex og vi kørte mod Hanstholm hvor der var afgang

kl. 06.00. SNØREN havde booket Yellow Reef og Bonito, og begge både var
fuldt besat. Alex og jeg skulle sejle med Bonito, og da vi ankom var de første
friske fiskere allerede gået om bord. Kl. 06.00 sejlede vi ud fra Hanstholm
med kurs mod fiskepladsen. Der var med skipper Kim og Hugo aftalt, at vi
skulle prøve fiskeriet på nogle vrag. Skipper kunne ikke sige med sikkerhed
om der var fisk da han ikke havde meldinger om fiskeri i vinterens løb.
Vejret var fantastisk om morgenen og formiddagen, men blev lidt blæsende

og overskyet efterhånden som dagen skred frem.
Vi havde alle håbet på masser af store fisk, men fangsterne var ikke de

bedste. Den flotteste fangst stod Kjeld Thomsen for, en havkat på 5,5 kg.
Nogle flotte langer og et par mørksej blev også landet. Jeg tør godt skrive at
filefabrikken ikke havde den bedste dag.
Kl. 15.00 ringede skipper slutsignal og turen gik atter mod Hanstholm,

hvor vi ankom kl. 17.00.
Den samlede fangst på Bonito: Havkat 1, Langer fra 5 personer, Mørksej

fra 5 personer, Torsk fra alle medlemmer og et samlet fangst antal på 58 for
otte medlemmer.
På vej mod Aalborg ringede jeg til Aase og fortalte jeg havde fanget en

“lang(e) fisk”. Hjemme i køkkenet gjorde hun derfor klar til den helt store
fileteringsopgave med diverse knive, klude og fryseposer. Men stor var skuf-
felsen da hun måtte konstatere at jeg bare havde 1 lange, og de to filerer
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tilsammen vejede sølle 750 g. Ja, sådan kan det gå. Da vi senere på aftenen
sad med vores rødvin spurgte hun forsigtig om jeg havde haft en god tur. Jeg
fortalte at det havde været en dejlig dag med godt vejr og samvær med gode
fiskevenner, uanset om det kun blev til en lille fisk.

Bruno

Husk aftalte penge!

Turledere har bemærket at der har været nogle problemer med at folk ikke
har haft aftalte penge med på havture. Det er vigtigt at aftalte penge er med
i kontanter, eftersom at turledere kan få svært ved at give tilbage hvis det
eksakte beløb ikke er i hånde.

Nick Østergaard
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Sula 14. maj 2013

Allerførst vil jeg sige tak til mine 5 medrejsende Jan, Bruno, Thomas, Thor-
kild og Frank for at vi endnu engang havde en dejlig tur til Sula. Tak for
godt humør hjælpsomhed og energi til at være ude at fiske hver dag i mange
timer. Fiske og fangstmæssigt var det på det jævne, først på grund af vejret
og det at silden ikke var dukket op, gjorde at de store sej og torsk endnu ikke
var ankommet. Vi fangede dog en del pæne torsk mørksej, lyssej, langer og
2 pæne havkatte på godt 5 kg.
En af dagene lå vi over i nærheden af en af de utallige laksefarme der er i

Norge, og jeg havde lige taget kastestangen i brug, da jeg ikke regnede med
de helt store fisk indenskærs. Så fik jeg noget som jeg troede var bundbid,
det føltes meget dødt, men pludselig kom det fri fra bunden, og så skete
der noget. Det der var for enden af snøren trak bare line ud, og jeg løsnede
bremsen, for ikke at risikere at snøren sprang. Efter et stykke tid kunne jeg
så begynde, at trække line ind, og efter et lille kvarter kom fisken så til syne,
og til vores forbavselse var det en pæn helleflynder som Jan meget elegant
gaffede, så vi fik den ombord i båden. Min glæde var stor da det var min
første flynder og den blev senere vejet til 8,5 kg. Håneretten det næste år er
nu min da det også blev turens største fisk.

Hilsen Erik Olsen

22 www.snoeren.dk



Blad nr. 1 � 2013 � 46. årgang

Erik Olsen med sin Helleflynder på 8,5 kg fanget nær den norske ø Sula.

www.snoeren.dk 23



���������	A�B	�CDE� F����	�����♦������♦������E�	E

�����	�B�B	��� /



Blad nr. 1 � 2013 � 46. årgang

Outdoor Messe 8.–10. februar 2013

I perioden 8.–10. februar 2013 blev der for tredje gang afviklet Outdoor Messe
i Aalborg Konkres og Kultur Center. Outdoor Messen henvender sig til alle
naturentusiaster, jægere og lystfiskere, idet messen har fokus på natur, jagt og
sportsfiskeri. Outdoor Messen havde i år mellem 11.000 og 12.000 besøgende,
og rigtig mange lagde vejen forbi Snøren Gug’s flotte stand.
Ugerne op til messestart var præget af stor aktivitet. Det var første gang, at

Snøren Gug skulle deltage i en stor messe, og ingen havde erfaring i, hvordan
en messestand designes og opbygges. En af klubbens tidligere medlemmer –
Jeanett Kåre – er imidlertid indehaver af et reklamebureau (Weltklasse), så
det var nærliggende at tage søge hjælp der. Og med Jeanetts hjælp lykkedes
det på kort tid at designe en spændende og seværdig stand med fokus på vor
lidenskab – havfiskeri. Foruden to flotte roll-up bannere blev der fremstillet
flyers i super kvalitet til uddeling til interesserede.

Formålet med deltagelsen i messen var naturligvis at promovere vor klub
og udbrede interessen for havfiskeri. Som trækplaster blev der serveret smags-
prøver i form af Bodils varme fiskefrikadeller, Kjelds marinerede sild og Jans
koldrøgede brosmer.
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Som nævnt havde vi rigtigt mange besøgende på vor stand, og det kontante
udbytte er indtil videre 8 nye medlemmer. Flere har fået girokort med hjem,
og det er derfor sandsynligt at der kommer flere nye medlemmer til.

Tak til alle, som bidrog i forbindelse med forberedelse og afvikling af Out-
door messen 2013. Det var 3 meget spændende, men lange dage i Aalborg
Kongres og Kultur Center. Vi forventer også at være med næste gang, der
indbydes til messe.

Jan Lilholt
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Rekordliste – hjemligt farvand

Art Vægt (kg) Fanger Dato

BerggyltDK 2,51 Jens Ole Venø 18.08.01

Bjergulk 0,030 Hans Jensen 23.08.97

Blæksprutte 2,10 Bent Laursen 26.10.92

Bækørred 1,75 Gert Nielsen 03.11.01

Havtaske 0,50 René Østergaard 21.04.00

Havkat 16,5 Erik Olsen 17.04.03

Havørred 1,8 (renset 53 cm) Gert Nielsen 15.09.00

Helleflynder 5,320 Torkild Østergaard 09.04.98

Hvidrokke 9,05 Jeppe Frøslev 16.05.03

Kuller 2,70 Jan Lilholt 23.05.08

Kulmule 5,1 Jan Lilholt 11.06.11

Lange 12,5 Thorkild Nørregaard 09.06.01

Lyssej (Lubbe) 6,50 Gert Nielsen 17.04.03

Mørksej 10,00 Jan Lilholt 18.05.03

Pighvarre 0,3 Martin Berger 25.10.03

Regnbueørred 1,00 Knud Erik Nielsen 03.11.01

Rødspætte 1,90 Jan Lilholt 09.10.04

Rød Knurhane 0,9 Tage Andersen 19.08.05

Torsk 21,00 Michael Skov 21.04.00
DK Danmarksrekord

Deadline for indlæg til næste blad

15. oktober 2013
Vi glæder os til mange nye informationer og beretninger i det nye blad. . .

Materiale til bladet fremsendes til bladudvalget på addressen blad@snoeren.dk

eller alm. post til Jan Lilholt, Sillevadvej 10, 9600 Aars.
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Stofmærke og T-shirts

Alle nye medlemmer får et stofmærke i indmeldelsesgave fra foreningen.
Såfremt man ønsker flere mærker, kan de købes for 30,- ved henvendelse til

kassereren jan@snoeren.dk eller på telefon 50999224 eller 22173575. Samme
sted kan man også bestille T-shirts med foreningens logo og teksten:

“Jeg er også ude med SNØREN”

Prisen for T-shirts er 55,- pr. styk. Trøjerne findes i størrelser fra S til XXXL.
Der sælges også kasketter med Snørens logo på fronten 25,-

Nyhedsmail fra “Snøren”

Gik du glip af den sidste fisketur, fordi dit klubblad blev væk? Nu har du
chancen for at blive holdt up to date ved at tilmelde dig vort elektroniske
nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er sprængfyldt med fiskenyheder. Brevet indehol-
der information om ‘Snørens’ fisketure og andre arrangementer, så du har
mulighed for at følge med. Husk også at opgive dit mobil telefon nummer,
således at der er mulighed for turledere at sende en påmindelses SMS.
Det skal bare sende en e-mail til adressen jan@snoeren.dk og så vil du

automatisk være med, hvor der fiskes.
Med venlig hilsen kasereren

Konkurrencer og mindstemål

For at komme i betragtning skal fisken være større end eller lig med gældende
mindstemål, kroget i munden og fanget på en tur arrangeret af ‘Snøren’.
Endeligt skal fangeren være medlem af vores forening.
Den uforkortede liste over mindstemål kan findes på www.snoeren.dk.

Bemærk venligst:
Fisk under mindstemålet skal genudsættes hurtigst muligt – uanset
om fisken er levende, skadet eller død.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transpor-
tere eller opbevare fisk under mindstemål.
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DHF turoversigt

Danske konkurrencer
Nordjysk Mesterskab fra thyborøn
15. juni 2013

EFSA Boat and Line-Class Championships 2013
fra Helsingør. Se info i DHF bladet og på www.dhf.nu.
03.–11. august 2013

Jans Lystfiskersshps Granslam
2. november 2013

Fladfiske Cupen fra Helsingør (Amb. Cup)
3. november 2013

Udenlandske konkurrencer
Species Champinonship, Italien
27.–30. april 2013

Tilmelding se www.danskhavfiskerforbund.dk eller yderligere info via DHF’s
eget blad.
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Fangstjournal

Navn Antal Største (kg) Arter Måler

Aage Holmsgaard 4 T, S

Alex 3 L

Anker Holm 12 T, L, Y

Fisker 8 T, M

Frank Jensen 4 T, L

Hans Jensen 5 T, L

Jan Lilholt 11 T, K, S

Kaj E. Jensen 2 T

Keld Thomsen 4 Havkat 5,5 kg L, C

Kristian Nielsen 10 T, L, S

Morten Bore 6 T, L

Peter Stenild 5 T, L

Pia Drotten 11 T, L, S

Thorkild Nørregaard 12 T, L

Walther Rokkedahl 11 T, L, S

Arternes betegnelser

A=Aborre K=Knurhane U=Ulk
B=Skrubbe L=Lange V=Hvilling
C=Havkat M=Makrel W=Sild
D=Hornfisk N=Hestemakrel X=Kulmule
E=Taskekrabbe O=Brosme Y=Lyr (lyssej)
F=Fjæsing P=Pighvar Z=Blæksprutte
G=Bækørred Q=Rødfisk Æ=Berggylte
H=Helleflynder R=Rødspætte Ø=Regnbueørred
I=Issing S=Mørksej Å=Ål
J=Kuller T=Torsk

Vi gør opmærksom på, at det er eget ansvar at meddele den korrekte fangst til turlederen!
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