
Nyt fra Snøren Gug
Medlemsblad for Sportsfiskerforeningen Snøren Gug

Blad nr. 1, 47. årgang



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

�����	�B�B	��� ��



Blad nr. 1 � 2014 � 47. årgang

Medlemsblad for “Snøren Gug”
Udsendes 2 gange årligt,
oplag: 200
Deadline for næste blad,
31. oktober 2014

Klubbens adresse
“Snøren Gug”
v / Erik Olsen
Rødhusvej 129, 9490 Pandrup
� 98245444 / � 21818288
B formand@snoeren.dk

Formand
Erik Olsen
Bakmøllevej 55, Nørhalne, 9430 Vadum
� 21818288
B formand@snoeren.dk

Kasserer
Jan Lilholt
Sillevadvej 10, 9600 Aars
� 50999224 / � 22173575
B jan@snoeren.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Torkild Østergaard
Hjortevej 12, 9200 Aalborg SV
� 26915274

Alex Kristiansen
Vikingevej 15 st. tv., 9400 Nørresundby
� 98177681
B millekri@youmail.dk

Bruno Andresen
Ridderhatten 14, 9260 Gistrup
� 98314992 / � 25391143

Bladudvalg
Nick Østergaard
Hjortevej 12, 9200 Aalborg SV
� 98185024 / � 20860120

Jan Lilholt
Sillevadvej 10, 9600 Aars
� 50999224 / � 22173575
B jan@snoeren.dk

Bruno Andresen
Ridderhassten 14, 9260 Gistrup
� 98314992 / � 25391143
B bruno@snoeren.dk

Hjemmeside
Nick Østergaard
B webansvarlig@snoeren.dk

Indhold

Opslagstavlen . . . . . . . . . . 2
Tilmelding til havture . . . . . 4
Priser for havture . . . . . . . 4
Grøftekantssild . . . . . . . . . 6
Referat af generalforsamling . . 7
Nordjysk Mesterskab 2014 . . . 11
Fjordsild . . . . . . . . . . . . 14
Sula 2014 . . . . . . . . . . . . 16
Rekordliste – hjemligt farvand 22
Stofmærke og T-shirts . . . . . 24
Nyhedsmail fra “Snøren” . . . . 24
Konkurrencer og mindstemål . 24
DHF turoversigt . . . . . . . . 25
Fangstjournal . . . . . . . . . . 27

www.snoeren.dk 1

mailto:formand@snoeren.dk
mailto:formand@snoeren.dk
mailto:jan@snoeren.dk
mailto:millekri@youmail.dk
mailto:jan@snoeren.dk
mailto:bruno@snoeren.dk
mailto:webansvarlig@snoeren.dk


Nyt fra Snøren Gug

Opslagstavlen — Snøren Gugs arrangementer

Lørdag d. 2/8 2014 Nordjysk Mesterskab
Bonito og Yellow Reef fra Hanstholm
Afgang kl. 06.00-17.00 Pris 900,–
Turleder Bonito: Erik Olsen 21818288
Turleder Yellow Reef: Jan Lilholt 22173575

Lørdag d. 16/8 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575

Lørdag d. 20/9 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143

Lørdag d. 4/10 2014 Hyggetur Fisk & Grill
Serritslev Fiskepark kl. 10.00–15.00

Lørdag d. 18/10 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575

Mandag d. 3/11 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 17/11 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 1/12 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 15/12 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

2 www.snoeren.dk



Blad nr. 1 � 2014 � 47. årgang

Søndag d. 28/12 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Erik Olsen 21818288

Mandag d. 5/1 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 19/1 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 2/2 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 16/2 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 2/3 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 16/3 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 30/3 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 13/4 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød
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Tilmelding til havture

Husk at tilmelde dig rettidigt til havturene, dvs. 3 uger 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 hensigtsmæs-
sigt; 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 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.

4 www.snoeren.dk



Kig ind i afdelingen og få en god handel 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.

Lawson Teleskop net str. L eller XL 
incl. Foteral, før op til 299.-

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

Adresse:
Gugvej 138
9210 Aalborg SØ

Tlf: 96330315

ABU Cardinal hjul
flere slags, før op til 499.- 

Nu

249,-249,-

Trendy torskeforfang 10 stk. kun 

125,-125,-
Se flere slags i butikken.

5 stk. 75.-
1 stk 25.-

149,-149,-Nu
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Grøftekantssild

Hvis de elsker sild, men måske mangler lidt inspiration til en ny opskrift de
måske ikke har prøvet, så er der et forslag til en sådan her. Denne kaldes
Grøftekantssild, fordi det til forveksling ligner noget man har hevet of fra
en grøftekant, men en ellers frisk for sild i lage. Der er desværre ikke noget
billede af det færdige produkt, men herunder følger opskriften.
For en portion kræves der:

• 1 spand sild

Og til lagen:

• Saft af 3 citroner

• 250 g sukker

• Lidt vand

• 3 spsk. klippet dild

• 1 stort løg i skiver

• 6–10 grovmalet peberkorn

• 3–4 gulerødder i skiver

• 3–4 porrer i skiver

Bland det hele og lad det trække i et døgn for servering
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Referat af generalforsamling den 17. februar 2014 i
“SNØREN GUG”

1. Valg af dirigent

Alex Kristiansen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2013 blev
gennemført 5 ud af 9 planlagte ture.

Havtursudvalget forsøger hvert år at sammensætte et alsidigt turprogram.
Endvidere arbejder Havtursudvalget løbende på at opnå rabatter, så prisen
for deltagelse på havture bliver så lav som overhovedet muligt.

Der har endvidere været planlagt 2 småbådsture og en familietur til P &
T. Havtursudvalget har ved bookningen forsøgt at sprede arrangementerne
dels på forårsmånederne dels på månederne efter sommerferien.

På trods af ovenstående har det været uhyre vanskeligt at opnå tilslutning
til arrangementerne. Turlederne bruger megen tid og mange kræfter på at
ringe/skrive rundt til medlemmerne for at overtale nogle til at møde op. I
flere tilfælde har indsatsen været forgæves.

Det var således nødvendigt at aflyse begge småbådsture og familieturen
på grund af ingen eller for ringe tilslutning. Endvidere har vi i efteråret
måtte gennemføre to havture med kun 5–6 deltagere. Disse to ture har kostet
klubkassen omkring 10.000 kr.

På den baggrund opfordrer formanden medlemmerne til at bakke op om-
kring arrangementerne.

I 2014 er der planlagt 6 havture med M/S Nordsøen og 2 havture med
Rederiet Gule Rev.

Endelig er der aftalt grejaften hos Krags Fiskeriartikler den 17. marts.

Forsamlingen godkendte beretningen.
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3. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassereren fremlagde regnskabet for 2013. På trods af betydelige udgifter til
havture, balancerer regnskabet med et overskud på kr. 176,90.

Det blev foreslået, at man ved fremtidige bookninger forsøger at få aftalt
en aflysningsklausul. Hvis der eksempelvis ikke er tilslutning til turen senest
3 uger før, bør det være muligt at aflyse denne. Endvidere blev det nævnt,
at man i 2015 bør undersøge mulighederne for at finde alternative/billigere
både fx i Hirtshals og Nr. Vorupør.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg

A: Jan Lilholt genvalgtes som kasserer og Bruno Andresen og Torkild Øster-
gaard genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer.

B: Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen.

C: Torkild Nørgaard genvalgtes til revisor.

D: Ole Mølgaard Andersen valgtes til revisorsuppleant.

E: Til bladudvalget genvalgtes Nick Østergaard, Jan Lilholt og Bruno And-
resen.

F: Til Havtursudvalget genvalgtes Jan Lilholt, Erik Olsen og Bruno Andre-
sen.

5. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

6. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog følgende kontingentsatser for 2015, dvs. 400 kr.,
dog 200 kr. for juniorer (under 18 år).
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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 10,4 kg.) fanget på det Gule Rev af Bruno
Andresen.

– Flest arter (5 arter) fanget i hjemligt farvand gik til Kjeld Thom-
sen.

– Sjældneste fisk (havtaske) blev fanget på det Gule Rev af Frank
Jensen.

• Småbådstur: Kent Eriksen forslog, at der igen i 2015 gøres forsøg på
at arrangere en småbådstur, og det aftaltes, at Rene forsøger at finde
en dato efter sommerferien, idet Rene samtidig kontakter klubbens bå-
dejere. Datoen offentliggøres på hjemmesiden, på facebook og i næste
blad.

Jan Lilholt
Referent
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Åbningstider
Man - fredag
Lørdag 
Søndag 
Helligdage

Kragh’s jagt & fiskeriartikler

             ...............09:00 - 17:30
  ..........................09:00 - 14:00
   .........................Lukket
         ...................Lukket

Adresse
Aggersundvej 322               
9690 Fjerrtiselv
tlf 98 21 31 21

Alt i jagt, fiskeriudstyr, tilbehør og beklædning

            Læs mere på 
www.kraghsfiskeriartikler.dk

Hos Kragh’s jagt & fiskeriartikler finder du de bedste priser på jagt og 

fiskeri udstyr, samt beklædning. Efter udvidelsen af forretningen, er 

antallet af vare steget med over det dobbelte. Så om du er erfaren 

eller nybegynder, så har vi med sikkerhed udstyret til dig!
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Nordjysk Mesterskab 2014 på Det Gule Rev

Sportsfiskerforeningen Snøren Gug er den 2. august 2014 arrangør af Nord-
jysk Mesterskab i havfiskeri. Nordjysk Mesterskab indgår i Ambassadeur
Cup, og er således åben for alle medlemmer af Dansk Havfisker Forbund.
Snøren Gug har sædvanen tro valgt Hanstholm som udgangspunkt, idet

der fiskes på Det Gule Rev. Bådene afgår fra Hanstholm Havn kl. 6.00 og
ventes tilbage kl. 17.00.

• Tilmelding foregår efter “først til mølle-princippet”, vi har i alt 26 del-
tagerpladser inkl. 2 turledere til rådighed på bådene Yellow Reef og
Bonito. Prisen er 900,00 kr. pr. deltager, som betales ved tilmeldingen.
Betaling kan ske pr. check eller ved overførsel til kontonummer 9366-
4562330602. Man er først registreret som deltager, når betalingen er
modtaget.

Tilmelding og betaling sendes til:

Jan Lilholt, Sillevadvej 10, 9600 Aars
tlf. 22173575/50999224

Tilmeldingfrist er 07.07.2014

• Der bliver mulighed for at tilmelde sig to-mandshold. Prisen herfor vil
være 50,00 kr. pr. tilmelding.

• Inden afgang vil der være lodtrækning om pladserne på de enkelte både.

• Indvejningen af dagens fangst vil ske efter at fiskeriet er stoppet, og
bådene er kommet i havn. Der kan maksimalt indvejes 5 makrel pr.
deltager. Fangsten skal renses straks (dvs. første gang der sej-
les) og nedises.

Konkurrencereglerne

• Den af arrangøren valgte bådleder er højeste mesterskabsmyndighed
ombord.

• Der må kun fiskes med 1 stang. Yderligere en stang må være monteret
med tackel/pirk.
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• Der må højst anvendes 4 kroge, hvoraf kun den ene må være en trekrog
(maks. str. 8/0), som skal være anbragt i bunden af en pirk.

• Kun fisk, der er kroget foran bageste gællekant kan indvejes.

• Alle fisk skal indvejes i renset tilstand.

• Der kan ikke indvejes fisk under 20 cm.

• Fjæsing kan ikke indvejes.

• Forsøg på indvejning af undermålsfisk medfører diskvalifikation.

• Der gives 2 point pr. kilo, 1 point pr. fisk og 15 point pr. art.

• Deltagerne skal selv medbringe agn, og alle former må benyttes.

• Hvis to deltagere har kroge i samme fisk, er det den deltager, hvis krog,
der sidder nærmest munden, der har ret til fisken. Hvis det er umuligt
for bådlederen at afgøre, hvis krog, der sidder nærmest munden, bliver
fisken diskvalificeret.

— xx —
www.danskhavfiskerforbund.dk

Foreløbigt program

kl. 04.30 Registrering på havnen ved bådene og holdtilmelding. Husk
gyldigt fisketegn. Lodtrækning af både og plads på bådene
foregår ved registreringen.

kl. 05.30 Deltagere mødes ved den båd de har trukket lod til. Grej
forbliver på kajen, indtil der gives tegn til ombordsstigning
af bådformændene.

kl. 06.00 Afgang til fiskepladserne.
kl. 17.00 Bådene skal være i havn og indvejningen påbegyndes.
Ca. kl. 18.00 Præmieoverrækkelse.

Jan Lilholt, Snøren Gug
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Stort Pirkemarked  

Vælg mellem flere modeller.  

Vejl pris: 39,95 pr. stk. 

3 stk. kun 99,95,- 

 

 

 

Jægeren & Lystfiskeren 

Maren Turis Gade 6, 9000 Aalborg 

Tlf. 98 13 94 00 - Webshop: www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk 

 

Berkley/Penn Kastesæt 

Berkley Teccat Pro 7’ 60-150 g. 

kastestang. 

inkl. Penn Slammer fastspolehjul 

str. 360, 460 eller 560. 

Vejl. pris: 2200,- 

Kun: 1399,- 

Penn Slammer Stick Sæt 

Penn Slammer Stick Boat 20-30lbs.  

Inkl. Penn Defiance multihjul med 

linefører. 

Vejl. pris: 1699,- 

Kun: 1199,- 

 

Sommer 2014 
 

Fang de rigtige tilbud hos 

Jægeren & Lystfiskeren! 

STORM Giant Jiggin Shad 

Jig på 18 cm. og 180 g. Der 

medfølger 2 ekstra gummikroppe. 

Vælg mellem flere forskellige farver. 

Før: 129,95,- 

Kun: 99,95,- 
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Fjordsild

Så blev det atter forår og med foråret silden, som alle med længsel har ventet
på. “Sølvets” ankomst til Aalborg rygtedes hurtigt, og snart var kajen på
Solsiden tæt pakket med lystfiskere. Faktisk stod fiskerne som ”sild i tønde”,
og det var som om, at man ikke kunne få nok af se store, gydemodne forårssild.
Spande og endog badekar blev fyldt med de sølvglinsende fisk, og skællene
flød overalt.
Det bliver spændende at se til næste år, om scenariet gentager sig. Kom-

munen har tilsyneladende solgt kajen til en bornholmsk rigmand. Køberen
har opsat skilte med tidsbegrænset parkering (2 timer), så nu får vi se. Hvis
man er heldig at løbe ind i en stime, så kan der dog fanges mange sild på 2
timer.
I skrivende stund lakker sildefiskeriet mod enden. Silden er på vej ud i ha-

vet, så nu er det hornfiskens tur. Jeg har dog endnu ikke været nede og prøve.
Hornfisken er en dejlig spisefisk, men fungerer også fortræffeligt som agnfisk.
Jeg er dog mest til makrel, som efter sigende er ankommet til Hanstholm.

Alex
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Sula 2014

For fjerde år i træk trodsede nogle af Snørens medlemmer den lange køretur,
og begav sig til den lille norske ø SULA, der ligger vest for Trondheim. Feltet
var dog i år reduceret til kun 4 mand (Bruno, Jan, Thorkild N. og Erik).
SULA, der betyder “Byen i Havet” ligger aller yderst, med direkte adgang til
Nordatlanten. Øen er omgivet af fantastiske fiskepladser såvel tæt på kysten
som længere ude.
Vi tog hjemmefra torsdag den 22. maj om aftenen, idet vi skulle med

færgen fra Hirtshals til Larvik kl. 22.15. Efter ankomst til Larvik tidligt
næste morgen kl. 2.00, startede den ca. 850 km. lange køretur mod nordvest.
Efter ca. 13 timers køretur, nåede vi til Snillfjord Camping, hvor vi gjorde
holdt, inden vi næste morgen fortsatte de sidste 120 km til Dyrøy (Frøya),
hvorfra færgen til SULA afgår. Inden afrejsen hjemmefra, havde vi naturligvis
studeret vejrudsigterne, og de så for en gang skyld fantastiske ud.
Langtidspronoserne lovede svag vind eller labre brise (som det hedder i

Norge), selv om SULA er et forblæst område. Men træerne vokser som be-
kendt ikke ind i himlen. Da vi ankom til SULA blæste det en stiv kuling (18
sekundmeter), og den planlagte tur på vandet om lørdagen måtte opgives. I
stedet havde vi masser af tid til klargøring af grej og almindelig hygge. De
næste dage var vejrguderne dog med os. Vinden løjede af, og vi var ude at fi-
ske hver dag. Grundet lørdagens blæsevejr var der dog fortsat store dønninger
om søndagen, så vi måtte blive indenskærs.
Som nævnt var det fjerde år i træk, at vi besøgte SULA, og efterhånden

kender vi farvandet omkring øen ganske godt. Ud over den normale indsejling
til havnen findes der en smal bagvej ud, som er meget kortere. Vi har tidligere
observeret, at de lokale fiskere og meget stedkendte turister benytter denne
bagvej, når de sejler på havet, men vi har hidtil undladt at gøre det på
grund af faren for at påsejle skær. Men efter nogle dage, valgte vi at liste
bagefter nogle tyskere, og det viste sig som ventet at være en farbar smutvej til
fiskepladsen ved Laksefarmen og fiskepladserne på det store hav. De følgende
dage benyttede vi flere gange denne bagvej til fiskepladserne såvel indenskærs
som udenskærs.
Rent fiskemæssigt blev det ikke det helt vilde. Vi fangede dog masser af fisk

(op mod 80–100 dagligt), heriblandt mange af torsk, som vi jo også kan fange
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hjemme i Skagerak. Ud over torsk blev der fanget en del pæne lubber, kuller,
brosme, sej og langer. Endelig blev der fanget nogle få rokker og pighajer som
blev genudsat. 2 små rødfisk blev det også til. De blev ligeledes genudsat. Der
blev ikke fanget store fisk. De største vejede omkring 5–6 kg.
Ud over fiskeriet byder SULA på mange spændende naturoplevelser. Der er

en fantastisk smuk skærgård omkring øen. Vi har hvert år observeret mange
havørne både i luften og siddende inde på klipperne, men de har altid været
meget sky. Det har hidtil ikke været muligt at komme rigtigt tæt på ørnene,
men i år skulle det vise sig anderledes. Flere af ørnene blev siddende på
klipperne selv, når vi sejlede tæt forbi. Måske havde de unger. Når vi rensede
fisk og smed affaldet over bord, lettede ørnene og kom helt tæt båden sammen
med mågerne for at få del i herlighederne. I flere tilfælde var de kæmpestore
fugle med vingefang på over 2,5 meter mindre end 5 meter fra båden. Det
var et fantastisk syn at se en ørn stryge tæt over havoverfladen for at dykke
ned og fange en lille mørksej med kløerne.
Tidligt om morgenen og om aftenen var der masser af aktivitet i havne-

området. Mågerne lå trofast og rugede på deres æg indtil oddere og mink
raserede og tømte alle rederne. Den enes død den andens brød.
Sidste dag blev vi desværre ramt at et mindre uheld, idet vi påsejlede et

undersøisk skær i kanalen bag om SULA (bagvejen). Vi sejlede i præcis samme
spor, som de øvrige dage, men det var ekstremt lavvande, og ekkoloddet nåede
ikke at advare. Skruen og den nederste del af benet på motoren blev ødelagt.
Vi kunne forsigtigt liste tilbage til havnen, hvor vi fik udleveret en anden
båd. Heldigvis havde vi været fornuftige at tegne forsikring på båden, så vi
slap med at betale selvrisikoen.
Uheldet satte et lidt trist punktum for turen, som ellers var meget vellykket

uden andre former for skader. Alt i alt en super tur ikke mindst socialt, dog
fiskemæssigt på det jævne. Nu må vi se, hvad vi finder på næste år. Spørgs-
målet er, om vi orker den lange køretur, eller om vi måske skal nøjes med
området omkring Bergen. Faciliteterne bliver næppe bedre end på SULA.
Stor tak til mine rejsekammerater for deres gode humør, hjælpsomhed og

positivitet.

Erik Olsen

20 www.snoeren.dk



Lørdag den 4. oktober 2014, kl. 10.00-15.00 

HYGGETUR

Fisk & Grill
Snøren inviterer hermed alle medlemmer til

det årlige hyggearrangement/Put and take tur.

Vi har i år valgt at henlægge turen til Serritslev Fiskepark.
 

Der fiskes i 5 timer, og der er gratis sandwichog grillpølser
med tilhørende øl og vand til alle. Maden indtages ved fiskesøen.

Vi opfordrer igen i år dig og din familie til at deltage,
så tag kone, børn og børnebørn med til en hyggelig dag.

Der vil være præmier til:
Voksne: Største fisk
Børn: Største fisk

Prisen for hele arrangementet er 100 kr. pr. person.
Børn under 12 år er gratis.

Tilmelding senest 20. september,
kontakt Alex Kristiansen, tlf. 98177681

Vel mødt!

#6



Nyt fra Snøren Gug

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

31. oktober 2014
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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Nyt fra Snøren Gug

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
Pokalstævne fra Helsingør (Amb. Cup)
2. februar 2014

R.S.K Havfiskefestival på Øresund (Amb. Cup)
16. marts 2014

Hvidovre Abu Cup (Amb. Cup)
29. april 2014

Skagen Havfiskefestival (Amb. Cup)
31. maj – 1 juni 2014

Nordjysk Mesterskab fra Hanstholm (Amb. Cup)
2. august 2014

DM i Havfiskeri Helsingør (Amb. Cup)
23–24. august 2014

Jans Lystfiskershop Granslam (Amb. Cup)
1. november 2014

Fladfiske Cupen fra Helsingør (Amb. Cup)
2. november 2014
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Udenlandske konkurrencer
European Species Championship (Cod) Olafsvik, Iceland
29–31. maj 2014

European Boat and Line Class Championships Weymouth
13–19. september 2014

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

Navn Antal Største (kg) Arter Måler

Alex Kristiansen 48 T, K, S, Y

Anker Holm 49 T, V

Brian Brast Christensen 17 T, L

Bruno Andresen 48 T

Erik Olsen 25 T

Frank Jensen 26 T

Franck Jensen 45 T, S

Gert Nielsen 57 T, L, S

Hans Jensen 26 T

Kaj E. Jensen 19 T

Kjeld Thomsen 16 T, K

Lars Larsen 59 T, R, S

Ole Andersen 19 T, Y

Peter Årndal 98 T, S

Per Grøn Olsen 24 T, Y, S

Peter Ørndal 24 T, K

Tage Andersen 21 T

Thorkild Nøregaard 66 T, J, S

Torkild Østergaard 40 T, L

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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Kilde: Ukendt forfatter
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Gå i banken via mobilen
til iPhone, Android og Windows Phone

- en ordentlig bank

Hent app’en gratis i App store, Android Marked eller Microsofts Marketplace.
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