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Opslagstavlen — Snøren Gugs arrangementer

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

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

6/2, 7/2. og 8/2 2015 Outdoormesse
Se side 10 for mere information

Mandag d. 16/2 2015 Generalforsamling
Kl. 19.30. Se side 6 for mere information.

Mandag d. 2/3 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød
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Mandag d. 16/3 2015 Besøg hos Kragh’s jagt- og fiskeriartikler
Kl. 19.00. Pris per deltager 50,–

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

Skærtorsdag d. 2/4 2015 Bonito fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Erik Olsen 21818288

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

Lørdag d. 25/4 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575 /50999224

Lørdag/søndag
9/5–10/5 2015 M/S Nemo fra Thyborøn (NYHED)

Afgang søndag kl. 00.00–20.00
Bemærk mødetid lørdag kl. 20.00
Pris 1200,- plus mindre beløb for evt. forplejning
lørdag aften før afgang og på turen.
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143

Lørdag d. 23/5 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–
Turleder Alex Kristiansen 98177681/24642952

Lørdag d. 15/8 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–

Lørdag d. 26/9 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00. Pris 850,–
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Lørdag d. 17/10 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–

Onsdag d. 30/12 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–

KOMMENDE NYHEDER Der planlægges 1–2 ture
med M/S Mågen fra Nørre Vorupør. Mere info
næste blad.
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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, Bruno Andresen og
Alex Kristiansen.

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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Indkaldelse til generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til Snøren Gug’s årlige generalforsamling. Den afholdes
mandag d. 16. februar 2015, Hjortevej 12, klokken 19.30.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Valg af:

A) Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Erik Olsen genopstiller som for-
mand. Alex Kristiansen er på valg til bestyrelsen (genopstiller).

B) Suppleant til bestyrelsen.

C) Revisor. Torkild Nørgaard er på valg.

D) Revisorsuppleant. Ole Mølgaard er på valg.

E) Bladudvalg. På valg er Nick Østergaard, Jan Lilholt og Bruno An-
dresen. Alle genopstiller.

F) Havtursudvalg: Jan Lilholt, Erik Olsen, Bruno Andresen og Alex
Kristiansen genopstiller. Alle genopstiller.

5. Indkomne forslag. (forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde
senest 8. februar 2015).

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Eventuelt.

VEL MØDT ALLE SAMMEN
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Almas Park & Fritid A/S, Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ Tlf: 96 52 03 06 

Zpey Udsalg 
Spar op til 50% på fluegrej 

fra Zpey. 
Tilbuddet Gælder Liner, 

stænger og hjul. 

 
Zpey Zhooter Før: 699 Nu kun: 399,- 

Tilbuddet gælder så længe lager haves. 
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Turberetning fra familieturen

Familie-/hyggetur den 27.09.2014 til Serritslev Fiskepark.
Sidste år måtte den årlige P&T-tur aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Der var derfor med spænding set frem til dette års familie-/hyggetur, der var
henlagt til Serritslev Fiskepark lørdag, den 27. september. Serritslev Fiske-
park er beliggende i den smukke dal, som gennemskæres af Nørreå mellem
Brønderslev og Serritslev. Fiskeparken udgøres af 3 separate fiskesøer, delvist
omkranset af træer. I alt 14 forventningsfulde lystfiskere, heriblandt 3 børn,
var tilmeldt.
Vejrmæssigt var det en lidt blandet fornøjelse. Skønt solen skinnede, var

det køligt efterårsvejr, og det blæste kraftigt fra en vestlig retning. Nogle
valgte at “slå lejr” i solen, mens andre foretrak en plads med læ for vinden.
Inden fiskeriet begyndte, var der rundstykker og kaffe til alle. Fiskeriet blev

indledt kl. 10.00 og fortsatte frem til kl. 15.00. Stængerne blev rigget til, og
mange forskellige typer agn blev afprøvet. Krogene blev således agnet med
regnorm, rejer, powerbait, spinner, blink og flue, men ligemeget hjalp det. De
genstridige fisk ville absolut ikke bide.
Personligt startede jeg med flåd og powerbait, men der var ikke antyd-

ning af interesse at spore fra fiskene. Så blev flådet udskiftet med blylod, da
bundsnøre måtte være sagen, men lige meget hjalp det. Af med powerbaiten
og på med en sprællende regnorm, men heller ikke dette kunne lokke fiskene
til hug.
Omkring middagstid kom indehaveren kørende med sin minilæsser og fyldte

flere fisk i søerne. De nye fisk var naturligvis skræmte og derfor heller ikke
særlig bidelystne.
Der blev dog fanget enkelte fisk af andre garvede P&T-fiskere. Jeg spottede

en fluefisker, som kom “slæbende” med hele 3 pæne fisk. Det var åbenbart
fluer, fiskene ville have. Så jeg riggede min fluestang til, men lige meget hjalp
det. Kønt så det ikke ud. Den kraftige vind gjorde det meget vanskeligt at
fiske med flue, og fiskene var absolut ikke interesseret i mine fluer.
Væk med fluestangen og frem med spinnestangen. En blank Mepps-spinner

bør kunne lokke fiskene til hug. Men ak, heller ikke dette var sagen. Nu havde
jeg kun et skud i bøssen tilbage. Jeg skiftede spinneren ud med et lille blankt
blik, og bang. I første kast var der hug. Fiske kom på land, men nogen kæmpe
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var det dog ikke. Den målte ca. 30 cm. og vejede vel omkring ½kg. Lidt har
dog også ret. Senere havde jeg endnu et hug, men denne gang slap fisken med
skrækken. Halvejs inde bed bredden, ville den ikke med længere.
Min lille fisk skulle vise sig at blive den eneste fisk fanget af Snørens med-

lemmer. Trods den beskedne fangst havde vi en dejlig dag med rigeligt hygge
ved søbredden. Annette Østergaard havde bagt kage og smurt sandwiches, og
der var øl og vand til fri afbenyttelse. Da fiskeriet stoppede kl. 15.00 riggede
Torkild gasgrillen til, og der var dejlige varme pølser med brød til alle.

Jan Lilholt
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OUTDOOR 2015 – Natur, Jagt & Sportsfiskeri

For tredje gang indbyder Aalborg Kongres og Kultur Center alle naturentu-
siaster, jægere og lystfiskere til en ny udgave af OUTDOOR 2015 – Natur,
Jagt og Sportsfiskeri.

Snøren er i lighed med 2013 blevet tilbudt en stand på messen i perio-
den 6., 7. og 8. februar 2015 på særlige vilkår. Det betyder, at vi skal være
behjælpelig med at klargøre hallerne i dagene op til messestart samt rydde
hallerne efter afslutningen på messen, der er dog ikke tale om fulde arbejds-
dage. Til gengæld har vi fået en betydelig rabat på stand-prisen. På messen i
2013 havde vi besøg af rigtig mange lystfiskere, og det lykkedes at rekruttere
flere nye medlemmer. Det er således alle tiders chance for endnu engang at
promovere vor klub og udbrede interessen for havfiskeri.

OUTDOOR 2015 Natur, Jagt og Sportsfiskeri
— vil leve op til 2013-succesen:

• Over 12.000 gæster

• Cirka 100 udstillere der vil sikre messen stort fagligt indhold og solid
synergi.

• Tre scener med løbende aktiviteter – og med adgang for udstillerne på
scenen Green Corner.

• Talkshows, foredrag og causerier der vil supplere udstillernes aktiviteter
og øge besøgsinteressen.

• Demonstrationer ude og inde der viser nye og kendte sider af jagt,
sportsfiskeri og naturaktiviteter.

• Stort formidlingsforum med organisationer, foreninger, klubber og vi-
denscentre.

• Markedsføring i landsdækkende magasiner og i alle regionale medier –
inklusive de elektroniske.

• Jyllands største event og messe for jægere, sportsfiskere og naturentu-
siaster.
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• Især gæster fra Region Nordjylland og Region Midt, der bl.a. har 68.000
jægere og 57.000 sportsfiskere.

• Flere detaljer om OUTDOOR 2015 kan ses på http://www.outdoormesse.
dk/ 2015.

Hvis du har mulighed for at hjælpe i forbindelse med arrangementet, be-
des du kontakte Jan Lilholt, tlf. 22173575. Der er brug for alle mand til at
bygge/designe og bemande standen, ligesom der er brug for hjælp til klargø-
ring af hallerne i dagene op til messestart, jf. vor aftale med arrangørerne. Vi
forventer at holde et orienterings- og planlægningsmøde inden jul. Richard
Kristensen (skipper på M/S Nordsøen), og Kraghs Fiskeriartikler forventes
at samarbejde med os i forbindelse med Messen.

Jan Lilholt

Fredag 6., lørdag 7. og søndag 8. februar 2015
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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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Resultat af Nordjysk Mesterskab 2014

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.
Desværre havde kun 9 lystfiskere tilmeldt sig konkurrencen i år, heraf 3 fra
Skagen, 1 fra Sjælland og 5 fra Snøren. Konkurrencen blev gennemført efter
følgende reglement:

• 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.

• 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.

• Der kan maksimalt indvejes 5 makrel pr. deltager.

• 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.

Jævnfør konkurrencereglerne drejer det sig primært om at fange mange
forskellige arter og i mindre grad om mængden af fisk (antal og kilogram).
Vi mødtes på kajen kl. 5.00. Efter registrering og morgenkaffe blev det

trukket lod om pladserne på båden. Kl. 6.00 lagde vi fra kaj. Vejret var
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meget lunt (over 20 grader ved afgang), men det blæste en frisk vind fra
sydøst. Vinden lagde sig noget i løbet af formiddagen og temperaturen steg
til omkring 28 grader. Vi enedes om at starte fiskeriet tæt på land efter
fladfisk (rødspætter og isinger). Efter små to timers fiskeri havde vinden
lagt sig og vi satte kursen mod dybere vand nordud. Der blev rigget om til
pirkefiskeri, men fiskeriet gik til at begynde med trægt. Der blev dog fanget
en del mindre torsk. Senere flyttede vi til andre lokaliteter, og der blev hevet
flere fisk og arter ombord. Store fisk var der dog ikke tale om. Den største
fisk, som blev fanget var en torsk på beskedne 3,45 kg i renset tilstand. I alt
blev der fanget 8 arter: Rødspætter, isinger, makrel, hornfisk, torsk, lubbe,
mørksej og knurhaner.
De 3 bedste individuelt og de 3 bedste to-mands hold blev præmieret.

Endvidere var der præmie til “største fisk”. Præmierne var venligst leveret af
Snørens sponsorer: Kraghs Jagt- og Fiskeriartikler, Jægeren- og Lystfiskeren,
Aalborg Jagt og Almas.
Det blev en utrolig tæt konkurrence, men de skrappe konkurrencefiskere

fra Skagen Havfiskeklub var urørlige. Nordjysk Mester blev Eskild Pedersen
efterfulgt af Søren Kristensen og Jan Lilholt. De to skagboer tog sig også
af førstepladsen i holdkonkurrencen, men Jan Lilholt og Torkild Østergaard
opnåede placeringer henholdsvis som nr. 2 og 3 i holdkonkurrencen. Største
fisk, en torsk på 3,45 kg., blev fanget af Jan Lilholt efterfulgt af Torkild
Østergaards fine lubbe på 3,3 kg.
Stillingen individuelt:

Antal Antal Antal Point Placering
Deltager navn fisk kg arter i alt Placering

Eskild Pedersen 29 26 7 186 1
Søren Kristensen 35 23 6 171 2
Jan Lilholt 32 29 5 165 3
Torkild Østergaard 21 17 7 160 4
Claus Pedersen 33 18 6 159 5
Kurt Pedersen 27 21 5 144 6
Palle Frese 26 20 5 141 7
Erik Olsen 20 10 5 115 8
Lars Larsen 15 17 3 94 9
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Holdkonkurrencen:

Hold Deltager navn Point Point i alt Placering

9 Søren Kristensen 171 1
Eskild Pedersen 186 357

6 Søren Kristensen 171 2
Jan Lilholt 165 336

1 Søren Kristensen 171 3
Torkild Østergaard 160 331

7 Kurt Pedersen 144 4
Eskild Pedersen 186 330

2 Jan Lilholt 165 5
Torkild Østergaard 160 325

8 Kurt Pedersen 144 6
Søren Kristensen 171 315

11 Jan Lilholt 165 7
Palle Frese 141 306

10 Kurt Pedersen 144 8
Claus Pedersen 159 303

4 Jan Lilholt 165 9
Erik Olsen 115 280

3 Erik Olsen 115 10
Torkild Østergaard 160 275

5 Erik Olsen 115 11
Lars Larsen 94 209

Største fisk:
Torsk på 3,45 kg (renset) fanget af Jan Lilholt

Jan Lilholt
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Havtur med M/S Nordsøen fra Hanstholm 18.
oktober 2014

Der var med spænding set frem til årets næstsidste havtur, der blev gennem-
ført 18.10.2014. Helt som vanligt var vejrudsigten, jf. årstiden, meget ustabil
i dagene op til afgang, men med afsæt i middagsudsigten dagen før, blev
det besluttet at gennemføre turen. Udsigten lød på mildt efterårsvejr, skyet
med risiko for byger. Vindstyrken var opgivet til 5–10 m/sek, dog tiltagende
til 8-13 m/sek. Vindstyrken blev dog senere korrigeret til 10-15 m/sek. altså
kuling.

I alt 11 deltagere var tilmeldt turen, heriblandt 2 gæster (Pia og Jesper)
fra Ringsted på Sjælland . De var oprindeligt tilmeldt en tur med “Gule Rev
Rederiet”, men fik undervejs melding om, at Rederiet havde aflyst alle ture
pga. dårligt vejr. Dagen blev dog reddet, da vi havde besluttet at gennemføre
turen, som vi i øvrigt, lidt naivt måske, havde forlænget med 2 timer.

Kl. ca. 3.45 lagde vi fra kaj og stævnede ud af Hanstholm havn. Vi satte
kursen nordover og sejlede i godt 3 timer, inden snøren kom i vandet for første
gang. Vi fiskede på en plet, som kaldtes Rakkeby. Det var stadig mørkt, men
der var straks bid. De første torsk kom på dækket, og flere fulgte efter.
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Sidst på formiddagen tog vinden til, og efterhånden nåede vi op på kulings-
tyrke. Bølgehøjden var vel 2–3 meter, så der skulle lægges en del kræfter i
at holde balancen. Et par stykker måtte give efter for søsygen, som kom sni-
gende. Trods blæsten og vipperiet, så forløb fiskeriet nogenlunde. Der blev
fanget en del torsk, enkelte lubber, en knurhane og et par store makrel.
Kl. ca. 14.00 valgte vi dog at afbryde fiskeriet og søge mod land. Vi håbede,

at der var lidt mere smult vand tættere på kysten, men desværre, her var
stadig en del sø. Vi fortsatte derfor i havn, hvor vi anløb kl. ca. 16.15. De
fleste valgte at få fiskene fileteret på filetfabrikken, og alle havde mellem 10–15
kg. færdige filetter. En ganske pæn fangst forholdene taget i betragtning.
Tak til alle deltagerne for en uforglemmelig dag på havet, og tak til besæt-

ningen for upåklagelig service ombord.

Jan Lilholt

www.snoeren.dk 17



Jægeren
&

Lystfiskeren

Maren Turis Gade 6 · 9000 · Aalborg · Tlf. 98 13 94 00
www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.30

Fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

SNURREBASSEN
GENNEMLØBSBLINK
En dansk produceret klassiker. 

Vælg mellem flere farver og 
størrelser. 

FRA KUN 

4995

GUIDELINE
FLEECE BIBS 
Uundværlige til den

kolde tid.
Vejl. pris: 599,95

EFTERÅRS TILBUD  

49995

GUIDELINE EXP4
Vi har til dato ikke fundet en 

stang i samme prisgruppe der 
kan slå denne - hverken hvad an-
går kasteegenskaber eller finish!
Frit valg mellem alle modeller.

KUN 

99995

GUIDELINE REELMASTER LA
Her får du et supergodt hjul, med en solid bremse,
til en rigtig fin pris.

FRA KUN 

69995

GUIDELINE 4-CAST SINK TIP
Som navnet siger en WF line med synkende spids. 
Med denne line, der fås fra S1-S5, får du virkelig 
mulighed for at nå fiskene i den kolde tid.

FLUEBINDING
Stort udvalg i fluebinding fra mærker som: FutureFly, 
FlyCo, Keough, Whiting, Partridge, Kamasan, Guideline 
m.fl.

LIGE NU
F.EKS 

WHITING SPEY ROOSTER

(FLERE FARVER)

69995

KUN 

575,-
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Havtur d. 10. maj 2014

Da jeg lørdag morgen stod meget tidligt op for at køre til Hanstholm, kiggede
mine to hunde meget søvndrukket på mig. De plejer ellers hver morgen at
være særdeles friske og klar til en morgen gåtur, men dette tidspunkt var
alligevel for tidligt for dem. Grejet var pakket i bilen dagen i forvejen så det
var kun madpakken og en kande kaffe der skulle i tasken, vand i hovedet og
tøjet på så var jeg klar til at køre.

Vel ankommen på havnen i Hanstholm, blev der sagt godmorgen til de
andre deltagere på turen. De fleste var medlemmer fra Snøren, men for at
fylde båden helt op var der også blevet fundet et par gæstefiskere til de sidste
pladser. Vi stævnede ud i perfekt fiskevejr, vinden var som de sidste par dage
op til turen omkring 5m/s og da vi var kommet lidt ud på havet steg solen
op på en næsten skyfri himmel. Vejrudsigten havde dog lovet regn senere på
dagen, men det blev vi ikke ramt af på turen.

Da vi begyndte fiskeriet blev der båden rundt fanget fisk, allerede på de
første par pladser vi besøgte. Op ad formiddagen døde bidelysten ud, jeg
tror der blev prøvet med alle de forskellige grejer vi havde i tasken, diverse
”juletræer” blev sendt ned til fiskene men lige lidt hjalp det. Der var godt
nok fisk at se på ekkoloddet med bide det ville de ikke. Over middag kom der
igen lidt gang i fangsterne og da vi sejlede ind havde alle fået fisk i kurvene.
På trods af at vi ikke fik den største fangst målt på antal, havde vi alligevel
fanget både torsk, lange, lyssej, mørksej, rødspætte og knurhane. Så alt i
alt havde det endnu engang været en god dag på havet i selskab med gode
fiskevenner og der er alt mulig grund til at sige tak til Nich og Henrik fra
M/S Nordsøen for deres sædvanlige gode service ombord.

Da vi var tilbage på havnen var det tid til at besøge filetfabrikken, så
dagens fangst var klar til fryseren, når vi efter en køretur godt trætte efter
den friske havluft igen var hjemme. Nu var hundene blevet vågne, så det blev
til en aftens gåtur med dem.

Ole Mølgaard Andersen
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“SYLTEDE SILD”

I vores ferie havde vi en del våde dage og en af disse dage gik jeg på opdagelse
i campingvognen. En gammel bog “Moderne Syltning” dukkede op i Aases
skab. Bogen viste sig at være fra min svigermor og stammede fra 1939. Gamle
bøger har altid haft min interesse, så tilbage i stolen med en kold øl og “Den
grønne Syltebog” i hånden.
På side 73 kunne jeg så læse om blandt andet “Sild, syltede” og “Sild, hen-

kogte”. Gad vide hvordan sådanne produkter smager. Hvis nogle af klubbens
medlemmer ønsker at prøve er her opskriften. En sjov gammel opskrift, som
naturligvis blev brugt før fryseren var opfundet.
På side 108 blev jeg noget overrasket da jeg fandt opskriften “Hjemmerøg-

ning med Træsyre”. Dette har jeg aldrig hørt om før, så har andre erfaring
med denne metode, hører vi gerne, her i bladet, om denne viden. Her er
opskriften.

Bruno Andresen
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Havtur med M/S Nordsøen fra Hanstholm 20.
september 2014

12 forventningsfulde havfiskere stævnede ud fra Hanstholm havn den 20.
september 2014 med M/S Nordsøen. Turen var oprindeligt planlagt som en
11-timers tur fra kl. 05.00–16.00, Men Bruno Andresen (turlederen) havde
aftalt med skipper, at turen kunne forlænges med yderligere 2 timer mod
en beskeden merbetaling, hvilket alle naturligvis var med på. Afgangen blev
således fremrykket til kl. 4.00 med forventet hjemkomst kl. 17.00. Formålet
med den længere tur var, at nå ud til vrag på ydersiden af revet. Turen var
udlagt som præmietur, idet der var præmie til største fisk og flest arter.
Den forrige tur medio august var blevet aflyst på grund af blæsevejr, så

alle var ivrige efter at komme på havet. Allerede kl. 3:40 var alle mand mødt
og vi lagde fra kaj. Det var naturligvis stadig mørkt og køligt, men stort
set vindstille. Det skulle vise sig at blive en pragtfuld sensommer dag med
temperaturer på omkring 20 grader og næsten ingen vind.
Efter ca. 4 timers sejlads var vi fremme ved første vrag. Solen var netop nået

op over horisonten, og fiskeriet kunne begynde. Forholdene var perfekte til
vragfiskeri, som nævnt næsten ingen vind og ingen strøm, så skibet drev kun
en smule og blev derfor liggende over vraget i længere tid. Efter få minutters
fiskeri blev den første torsk landet, og kort efter fulgte de første langer.
Vi drev forbi vraget, men skipper vendte tilbage og fiskeriet fortsatte. Dog

var der længe mellem huggene. Alex fangede en pæn lange på ca. 5 kg., og
han var ikke til at skyde igennem. Vi forsatte med fiske på vraget, idet vi
nærmede os fra forskellige vinker. Flere langer og enkelte torsk blev hevet
indenbords, og pludselig fik undertegnede et godt hug, og op kom en flot
lange på 9,5 kg. Desværre ikke helt en måler, men en undermåler kan man
vel heller ikke kalde den. Det skulle senere vise sig at blive dagens største
fisk. I alt kastede vraget 10–15 langer og enkelte torsk af sig.
Da fangsterne ebbede ud på vraget, sejlede vi videre til næste vrag, men her

var der ikke meget at komme efter. Kursen blev derfor sat mod stenrevene.
Der blev fanget enkelte fisk, men der var længe mellem huggene og de få fisk,
som blev landet var alle af beskeden størrelse 2–3 kg. Ved middagstid, var
der stadig fiskere, som endnu ikke havde fået fisk i kurven, så modløsheden
var så småt ved at brede sig. Mens vejret var perfekt til vragfiskeri, så var
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Jan Lilholt med lange på 9,5 kg
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Gert Nielsen med friske fisk
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det mindre optimalt til drivfiskeri på stenene. Vi lå således næsten stille og
fik kun enkelte hug pr. stop.
Vi prøvede mange fiskepladser på revet, nogle bedre end andre, men som

dagen gik, fik alle dog fisk i kurvene. Indimellem løb vi på små makrelstimer,
hvilket også var medvirkende til at humøret steg. Makrellerne havde faktisk
en pæn størrelse. Også andre fiskearter bed på krogen. Der blev således fan-
get følgende arter: Lange, torsk, sej, makrel, hestemakrel, rød knurhane og
rødspætte. Som nævnt var turen udlagt som præmietur, idet der var præmier
til største fisk og flest arter.
Største fisk (lange på 9,5 kg) blev fanget af undertegnede, mens flest arter

(5 arter) blev fanget af Gert Nielsen.
Alt i alt en fantastisk flot dag på havet, skønt fiskeriet for nogles vedkom-

mende var på det jævne. Tak til skipper Nick og assistent Henrik for deres
gode humør og fine service ombord.

Jan Lilholt
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Påsketur 21. april 2014

Traditionen tro havde SNØREN igen planlagt en hav tur Skærtorsdag den 17.
april. Onsdag aften blev jeg kontaktet af rederiet Det Gule Rev som fortalte
at turen var aflyst på grund af vejret. Det var næsten ikke til at bære, alle
havde glædet sig til turen og mange havde ikke været på havet i flere måneder
så de efterfølgende telefonsamtaler, med deltagerne, gjorde ikke mit humør
bedre. Heldigvis kunne Erik Olsen om fredagen fortælle mig at det gode skib
NORDSØEN kunne sejle med os 2. Påskedag. Hurra, nu var det bare med at
få gang i telefonen og skaffe 12 friske fiskere. Det lykkedes, selv om flere af
deltagerne fra Skærtorsdag havde andre planer. Men med fælles hjælp fandt
vi 12 mand og alle var glade for at der alligevel blev en påsketur.

Vejret blev en hel del bedre og 2. påskedag kl. 04.00 gik det vestover fra
Hanstholm. Efter ca. 2 timers sejllads kunne fiskeriet begynde og hvilket
fiskeri. Samtlige personer havde fisk på ved første bundkontakt, og glæden
blandt deltagerne var tydelig at se. Jeg havde planlagt at tage en masse
billeder og noget video, men nej, fiskeriet fik hurtigt overtaget efterhånden
som den ene flotte fisk efter den anden blev landet. Jeg mener også at kunne
huske sang fra enkelte af deltagerne, Eller tager jeg fejl, det var måske mig
selv.

Det gode fiskeri fortsatte hele dagen, torsk, lange og mørksej blev hevet
over bord så man næsten ikke kunne fatte. Besætningen, Henrik og Nik,
havde nok at se til med rensning og isning af alle de fisk, men de gjorde
som sædvanlig et flot arbejde. Da Thorkild Nørgaard fik en flot “trible” med
største torsk på 9 kg, var han ikke til at skyde igennem. Igen og igen ville han
have taget billeder at de tre flotte fisk, og han kunne slet ikke forstå at jeg
hellere ville fiske. Nå pyt, der blev taget billeder. Sådan en fiskedag oplever
vi kun nogle få gange, men alt har en ende og jeg er sikker på alle var glade
og godt trætte da vi satte kursen mod land.

Vel ankomsten til Hanstholm Havn ventede trucken på at køre fiskekasserne
til filetfabrikken, og hvad der nu skete glemmer jeg ikke lige med det samme.
På et tidspunkt siger truckføreren, “Nu har a 1.200 kg. og trucken ka int kør
mæ mer” Der manglede mindst 10 kasser af 50 kg. Peder havde sin trailer
med og han kørte op med de 6 kasser. Tage havde 2 kasser som han selv tog
med hjem og Per Grøn og hans far havde resten. Så læseren må selv regne
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resten ud.

• Præmie til Thorkild Nørgaard. Største fisk en torsk på 9 kg.
• Præmie til Per Grøn Olsen. Flest arter torsk, lyssej og mørksej.

Her til slut vil jeg opfordre all medlemmer, til allerede nu at tilmelde sig
turen den 9–10. maj 2015, med M/S NEMO fra Thyborøn. Det bliver en rigtig
spændende tur hvor vi helst skulle finde nogle store “katte”. Der er plads til
12 personer, med sovemuligheder under dæk. Se mere under turprogrammet
for 2015.

Bruno
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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. april 2015
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, Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe.
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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
Ingen nye ture dateret

Udenlandske konkurrencer
Ingen nye ture dateret

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 82 T, L, M, K, S, Y

Anker Holm 65 T, L, R, V

Brian Brast Christensen 49 T, R, S, M, L

Bruno Andresen 66 T, L, M, N

Claus Pedersen 67 T, K, R, I, M, Y

Erik Olsen 81 T, M, Y, K, S

Frank Hansen 16 T

Franck Jensen 85 T, S

Gert Nielsen 74 T, L, M, N, S

Hans Jensen 36 T, M

Jan Lilholt 121 T, L, M, N, K, R, I

Kaj E. Jensen 19 T

Kjeld Thomsen 30 T, Y, K

Lars Larsen 74 T, M, K, R, S

Ole Andersen 19 T, Y

Ole Mølgaard 22 T, M, N

Peter Årndal 98 T, S

Per Grøn Olsen 37 T, M, Y, S

Peter Ørndal 24 T, K

Tage Andersen 21 T

Thorkild Nørgaard 111 T, M, N, J, S

Torkild Østergaard 61 T, K, M, Y, S, R, I, L
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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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Så fortæl os om det.
Book et møde på heledig.nu
eller ring på 98 70 33 33

Jo flere facetter, vi kender, jo bedre råd kan vi give dig – og det
er vigtigt for os. Vi er kendt for vores kundeservice og gode rådgivning.

Det kan du nyde godt af ved at booke et møde.

Vi glæder os til at se dig.

Er du

LISELOTTE

CHRISTIAN

METTE

Tel. 98 70 33 33 · www.noerresundbybank.dk

VILD MED DANS
stor i slaget

FILMTOSSETVINENTUSIAST

GOD TIL PENGEFamiliemenneske
BOLIGEJER HUNDEVEN

Springsteen fan

skabsitaliener

eller noget helt andet
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