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Nyt fra Snøren Gug

Opslagstavlen — Snøren Gugs arrangementer

Lørdag d. 15/8 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575/50999224

Lørdag d. 5/9 2015 Familietur, Put & Take Medestedet
Milmosevej 2A, 9510 Arden mødetid kl. 10.00
Pris 100 kr., Børn u. 12 år gratis.
Tilmelding hos Erik Olsen, tlf. 21818288

Lør./søn, d. 19–20/9 2015 M/S Nemo fra Thyborøn
Afgang kl. 00.00–20.00, Pris 1200,– plus et mindre
beløb for evt. forplejning lørdag aften før afgang
og på turen.
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143

Lørdag d. 17/10 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–
Turleder Ole Mølgaard Andersen 23220786

Lørdag d. 14/11 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00. Pris 850,–
Turleder Erik Olsen 21818288

Mandag d. 23/11 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 7/12 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 21/12 2015 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød
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Onsdag d. 30/12 2015 M/S Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 5.00–16.00,. Pris 850,–
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143
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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
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, Bruno Andresen og
Ole Mølgaard Andersen.

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 klubben.

Det er i øvrigt alene medlemmer, som kan deltage i kapløbet om præmier
på de ture, der afvikles som præmieture.

Betaling for havture

Med det formål dels at øge sikkerheden omkring betalingen for havture dels
at smidiggøre afregningen indføres med virkning fra sæson 2015 følgende
praksis:

Betalingen for deltagelse i havture skal så vidt muligt ske elektronisk. Det
vil sige enten i form af bankoverførsel til klubbens konto: 9286 4562330602,
eller via Mobilepay til +4522173575.
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Betalingen skal ske umiddelbart efter, at der foreligger oplysninger om, at
turen gennemføres. Har man ikke adgang til netbank eller Mobilepay, kan
man naturligvis stadig betale kontant til turlederen.
Betalingen til rederierne gennemføres så vidt muligt som bankoverførsel

eller alternativt via check.
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Fiskeafdelingen i Almas Park & Fritid er klar til, at
servicere og hjælpe dig, med at finde det helt

rigtige grej, til alle typer fiskeri.

Salmologic Short-Cut - Kortklumpet flueline til havørred og laksefiskeri

 
Fås i 20 og 24 gr.

Restsalg:

Zpey liner og stænger til
superpriser

Zpey HM Signature 10' #8 Før: 4399,- Kun: 1999,-
Perfekt til havørred -og let laksefiskeri.

Zpey liner frit valg kun op til 299,-

Fiskeafdelingen Almas Park & Fritid Aalborg
Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ

Tlf.: 96 52 03 06



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!



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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Norgesturen 2015

De sidste 5 år har vi besøgt øen SULA på den årlige fisketur til Norge. På
SULA er vi flere som har haft mange dejlige fiskeoplevelser, men den lange
køretur på ca. 800 km fra Larvik til Sula er (med et Nordjysk ord) TRÆLS.
Når færgeforbindelserne ikke lige passer med køretiderne bliver det også til
meget ventetid i Larvik. Derfor har vi i år forsøgt at finde en anden fiske camp
som kan opfylde de ønsker vi har. Valget er faldet på NAUTNES FISKEVÆR
ved Bergen. www.nautnes.com

NAUTNES ligger ca. en times kørsel fra Bergen og den direkte færgefor-
bindelse mellem Hirtshals og Bergen betyder at vi undgår de mange timers
kørsel på de Norske motorveje. NAUTNES er kendt for det gode langefiskeri,
og der fanges hvert år mange langer +20 kg. Fiske-campen ligger så centralt
at der er muligheder for fiskeri på vest siden mod det åbne hav og ved vesten-
vind kan man sejle gennem en smal fjor over i Hjeltefjorden hvor der også
er et godt fiskeri. Hver år sidst i august afholdes der Fjordline Cup, hvor
lystfiskere fra flere lande kæmper om de største fangster.

Jan, Erik, Thorkild og Bruno tager på tur til NAUTNES den 4. septem-
ber og vi forventer naturligvis på endnu en minderig fiskeoplevelse. Vi har
fundet et søkort over området med en hel del gode fiskepositioner. De mange
“undervandsbjerge” betyder storeforskelle i havdybderne som er medvirkende
til et righoldigt fiskeri af flere forskellige arter som Lange, mørksej, brosme,
torsk, kuller, havkatte, rødfisk og lubbe . Hen over sommeren skal vi alle fire
i gang med træning af armmusklerne da meget af fiskeriet foregår på dybder
fra 60 til 250 m. Vi vil naturligvis holde SNØRENS medlemmer opdateret
på Facebook med forhåbentlig gode billede og historier.
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Flere har spurgt hvad sådan en tur koster og i skrivende stund kan jeg oply-
se at en firepersoners lejlighed inkl. båd med 50hk motor koster ca. 10.000kr.
Hertil skal lægges benzinforbrug som anslås til 1.000kr. Transport med bil og
færge inkl. kahyt, morgenmad og aftensmad, om bord, tur/retur ca. 11.000kr.
Mad og drikke medtager vi og en pris på max 2.000 kr. er nok realistisk. Så
turen for fire bliver løber op til ca. 24.000 kr. eller 6.000 kr. pr person. Så hvis
du er interesseret i at deltage i en tur næste år, kan du kontakte undertegnede.

Bruno
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Lørdag den 5. september 2015, kl. 10.00-14.00 

HYGGETUR

Fisk & Grill
Arrangerer Snøren Gug til

hyggearrangement for all medlemmerne.

Vi starter klokken 10.00 i Medestedet på
Milmosevej 2A, 9510 Arden

Hvor vi vil fiske i fire timer
Efterfølgende tændes op i grillen.
Mad og drikke sørger klubben for.

Du skal blot møde op, og tag endelig din familie med
(kone/mand, børn og børnebørn)

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

Prisen for hele dagen er 100 kr. pr. voksen.

Børn under 12 år er gratis

Tilmelding senest 16. august 2015

Til Erik Olsen, tlf. 21818288

Vel mødt!

#7
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Referat af generalforsamling den 16. februar 2015 i
“SNØREN GUG”

1. Valg af dirigent

Ole Mølgaard Andersen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at ge-
neralforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2014 blev
gennemført 6 ud af 10 planlagte ture. Snøren var i 2014 vært for Nordjysk
Mesterskab i havfiskeri. Der var oprindeligt booked to både fra Hanstholm,
men pga. få tilmeldinger blev mesterskabet alene gennemført med en båd
(Yellow Reef). Jan Lilholt opnåede en 3 plads individuelt og en 2. plads i
holdkonkurrencen. Den 4. oktober blev der gennemført ”familietur” til Ser-
ritslev Fiskepark. Jan Lilholt fangede den eneste fisk og blev dermed vinder
af konkurrencen. Bortset fra den beskedne fangst havde vi en dejlig tur ved
søen.

Sæsonen for 2015 starter med Grejaften den 16. marts hos Kraghs Fi-
skeriartikler. (tilmelding til Erik Olsen). Der er i 2015 booked 8 havture (6
ture med M/S Nordsøen, 1 tur med Bonito og 1 tur med Nemo). Endvidere
overvejes at booke 1 eller 2 ture med Mågen fra Nørre Vorupør.

Endelig nævnte formanden, at Snøren var repræsenteret på Outdoormessen
den 6.-8. februar 2015.

Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassereren fremlagde regnskabet for 2014. På trods af betydelige udgifter til
havture, balancerer regnskabet med et overskud på kr. 37,28 kr.

Med det formål at smidiggøre betalingen for havture samt at øge sikkerhe-
den opfordres deltagerne til fremover at betale via bankoverførsel til klubbens
konto: 9286 4562330602 eller via Mobilepay til 22173575. Betalingen skal ske
umiddelbart efter, at der foreligger oplysninger om, at turen gennemføres.
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Har man ikke adgang til netbank eller mobilepay kan man naturligvis stadig
betale kontant til turlederen.
Betalingen til rederierne gennemføres så vidt muligt som bankoverførsel

eller alternativt via check. (Formanden orienterer rederierne).
Forsamlingen godkendte regnskabet.

4. Valg

A: Erik Olsen genvalgtes som formand og Ole Mølgaard Andersen valgtes
som nyt bestyrelsesmedlem.

B: Alex Kristiansen valgtes til suppleant til bestyrelsen.

C: Thorkild Nørgaard genvalgtes til revisor.

D: Gert Nielsen valgtes til revisorsuppleant.

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

F: Til Havtursudvalget genvalgtes Jan Lilholt, Erik Olsen, Bruno Andresen
og Ole Mølgaard Andersen.

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).

7. Eventuelt

• Pokaluddelingen:

– Største fisk (lange på 9,5 kg.) fanget på det Gule Rev af Jan Lil-
holt.

– Sjældneste fisk (kuller) blev fanget på det Gule Rev af Thorkild
Nørgaard.

www.snoeren.dk 13
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– Flest arter (8 arter) fanget i hjemligt farvand gik til Torkild Øster-
gaard.

• Havture: Også i 2014 har det vist sig særdeles vanskeligt at fylde både-
ne, og klubben har som følge heraf haft betydelige udgifter. Følgende
tiltag blev foreslået:

– At booke færre pladser på bådene frem hele båden (tidligst aktuelt
for 2016).

– Samarbejde med øvrige klubber (Pirken, Frederikshavn, Skagen,
Viborg)

• Thorkild Nørgaard foreslog, at der tages kontakt til Kraghs Fiskeriar-
tikler med henblik på at øge kvaliteten i lotteripræmierne (færre men
bedre præmier). Erik Olsen kontakter Kraghs.

• Det aftaltes, at Erik Olsen kontakter grejforretningen J.C. Fiskegrej og
fritid i Sæby med henblik på at arrangere en grejaften.

• Bruno Andresen og Erik Olsen nævnte, at der stadig er ledige pladser
til turene 02.04.2015 (skærtorsdag) fra Hanstholm og 10.05.2015 fra
Thyborøn.

• Med henblik på at øge antallet af medlemmer i klubben opfordres alle
medlemmer til at arbejde aktivt for at skaffe nye. Bestyrelsen har be-
sluttet, at der til medlemmer ydes en rabat på 2015-kontingentet på
50% ved anvisning af nyt medlem i 2015.

Jan Lilholt
Referent
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Endelig på havet

Sæsonpremieren skærtorsdag måtte som bekendt aflyses på grund af blæse-
vejr, så der var store forventninger til næste tur, som var planlagt til den
25. april. I ugen op til afgangen, havde vejrguderne endelig begunstiget os
med flot og lunt forårsvejr, og til at begynde med så vejret også ud til at
blive perfekt den 25. april. Men ak! Intet varer evigt. Sidst på ugen slap det
gode vejr op, det blev atter køligt og desværre også blæsende. Fredag den 24.
april lød vejrudsigten til næste dag på 5-10 sekundmeter, men tiltagende og
stedvis op til 13 sekundmeter. ØV. Vejrsituationen blev drøftet med rederiet
ved middagstid. Det så ikke lovende ud, men beslutningen om at gennemføre
turen blev udsat til den sene eftermiddags opdatering af vejrudsigten. Kort
før kl. 18.00 meddelte rederiet (Richardt Kristensen), at vi sejler kl. 5.00
næste morgen. HURRA VI SKAL PÅ HAVET.
12 forventningsfulde havfiskere mødte op tidligt mandag morgen mellem kl.

4.00 og kl. 5.00, men vindstille var det absolut ikke. Der blæste en jævn vind
fra sydvest, så der var lagt op til en hård omgang. Rederiet ”Gule Rev” havde
da også valgt at blive i havn. M/S Nordsøen var eneste båd, der trodsede
vejrguderne og stævnede ud på havet. Skipper Nick havde været den vej af
bageren, så der var kaffe, rundstykker og wienerbasser til alle.
Kursen blev sat nordud. Her kunne vi ligge lidt i læ for vinden. Efter en

god times sejlads blev der givet signal til at starte fiskeriet. Der blev hurtigt
fanget enkelte mindre stegetorsk. Nick fandt en anden plet og yderligere
stegetorsk kom i baljerne, men der skulle gå et par timer inden, der for alvor
kom gang i fiskeriet. Skippers medhjælper blev sløj og måtte tidligt give op.
Men Nick klarede både at finde fiskene og efterfølgende at hjælpe til med at
rense fangsterne. Godt gået Nick.
Periodevist løjede vinden en smule af for hurtigt at tiltage igen. Selv om

båden rullede fælt fortsatte fiskeriet ufortrødent. Der blev fanget rigtigt man-
ge fisk. De dygtigste havde omkring 45 fisk i kurven, da dagen var omme.
Fiskene var ikke kæmpestore. De største vejede omkring 5 kg., men hoved-
parten vejede 2–3 kg. Udmærkede spisefisk. Foruden torsk blev der fanget en
enkelt mindre mørksej og en knurhane.
På trods af de hårde vejr havde vi en dejlig dag på havet med god fangst.

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 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.

www.snoeren.dk 17
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Outdoormessen 2015

Den 6. 7. og 8. februar 2015 var der Outdoormesse i Aalborg Kongres og
Kultur Center for tredje gang, og Snøren var med for anden gang med egen
messestand.
Outdoormessen er landets største fagmesse og landsudstilling med fokus på

fritid, jagt og sportsfiskeri. Som besøgende på Outdoor 2015 – natur, jagt og
sportsfiskeri var der bl.a. mulighed for at møde naturfolkenes organisationer,
foreninger og institutioner. På messen var der mulighed for at få præsenteret
de seneste nyheder indenfor jagt og sportsfiskeri, og der var mulighed for at
deltage i workshops i fluebinding og fluekast.
Flere sportsfiskeforeninger var repræsenteret på messen. Foruden Snøren

kunne man møde Nordjysk Sportsfiskerforening, Pirken og Skagen Havfisker-
forening. Endvidere var flere grejforhandlede tilstede med masser af gode
tilbud.

På de tre messedage blev der registreret 10.255 besøgende, og rigtig mange
kiggede forbi Snørens stand. Foruden smagsprøver på fiskefrikadeller og diver-
se varm- og koldrøgede fisk, var der mulighed for at blive indviet i havfiskeriets
lyksaligheder. Flere af Snørens medlemmer havde meldt sig til at bemande
standen, så der var altid mindst to erfarne havfiskere tilstede. Mange af de
besøgende benyttede sig af lejligheden til at deltage i Snørens messekonkur-
rence, der gik ud på at gætte, hvor mange kroge der var i “syltetøjsglasset”.
1. præmien var et gavekort på en havtur med M/S Nordsøen til en vær-
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di ag 850,- kr., 2. præmien var et års gratis medlemskab af Snøren, og 3.
præmien var et komplet havfiskesæt bestående af havstang og havhjul. De
heldige/dygtige vindere har alle modtaget deres præmier.

Flere af de besøgende gæster viste interesse for at blive medlem af Snøren og
har faktisk indmeldt sig i klubben. Vi glæder os til at møde de nye medlemmer
på en eller flere af vore havture.
Tak for Jeres deltagelse i arrangementet.

Jan Lilholt

20 www.snoeren.dk



Blad nr. 1 � 2015 � 48. årgang

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.

www.snoeren.dk 21

mailto:jan@snoeren.dk
mailto:jan@snoeren.dk
www.snoeren.dk


Nyt fra Snøren Gug

DHF turoversigt

Danske konkurrencer
Ingen nye ture dateret

Pokalstævne fra Helsingør Amb. Cup
1. februar 2015

R.S.K Havfiskefestival på Øresund Amb. Cup
22. marts 2015

Hvidovre Abu Cup Amb. Cup
26. april 2015

Skagen Havfiskefestival/DM i Havfiskeri Amb. Cup
16–17. maj 2015

Nordjysk Mesterskab fra Thyborøn Amb. Cup
13. juni 2015

Øresundscup Helsingør Amb. Cup
22–23. august 2015

EM i Fladfisk Helsingør (Ikke med i Amb.cup)
23–24 Oktober 2015

Jans Lystfiskershop Granslam Amb. Cup
31. oktober 2015

Fladfiske Cupen fra Helsingør Amb. Cup
1. november 2015
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Udenlandske konkurrencer
BOAT/LINE — Orkney, Skotland
1–8. august 2015

SHORE — Malta
18–22. november 2015

GAME — Miami, Florida
3–8. maj 2015

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

Navn Antal Største (kg) Arter Måler

Bruno Andresen 33 T

Brian Brast Christensen 39 T, S

Erik Olsen 36 T, K

Gert Nielsen 20 T

Jan Lilholt 33 T

Kent Eriksen 46 T

Lars Larsen 26 T

Thorkild Nørgaard 47 T

Peter Olesen 24 T

Peter Ørndal 26 T

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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Nu, hvor Nordjyske Bank og Nørresundby Bank er blevet til én lokalbank, 
er vi endnu flere steder i Nordjylland. Og det er vigtigt for os, for vi har 
altid lagt vægt på at være der, hvor livet leves – der, hvor tingene sker. 
Hvis vores landsdel skal opleve vækst, både lokalt og som region, så 
kræver det, at den har en ordentlig bank i ryggen – en bank, der brænder 
for nordjyderne. Det har nordjyderne nu i endnu højere grad end før.

D n bank
brænder
for dig
- præcis som den plejer gøre

Book et uforpligtende møde på 
9870 3333 eller nordjyskebank.dk
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