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Udsendes 2 gange årligt        
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Snøren Gug         

Allan G. Jespersen        
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Kasserer    Bestyrelsesmedlemmer    
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Mobil 50999224/22173575  Mobil 23220786     
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Thorkild Nørgaard   Kent Eriksen     
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Mobil 30561677   Mobil 30139979     
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Indkaldelse til generalforsamling 2018 

Der indkaldes hermed til Snøren Gug’s årlige generalforsamling. Den 

afholdes mandag d. 19. februar 2018 i Fjordhuset, Egholm Færgevej 16, 

9000 Aalborg, klokken 19.30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren fremlægger regnskabet. 

4. Valg af:   

A) Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Jan Lilholt 

modtager genvalg til kasserer. Kent Eriksen og 

Thorkild Nørgaard er på valg som 

bestyrelsesmedlemmer. 

B) Suppleant til bestyrelsen. Alex Kristiansen er på valg 

C) Revisor. Bruno Andresen er på valg. 

D) Revisorsuppleant. Gert Nielsen er på valg. 

E) Bladudvalg. Erik Olsen, Ole M. Andersen og Jan 

Lilholt er på valg. 

F) Havtursudvalg: Jan Lilholt, Ole Mølgaard Andersen, 

Allan Jespersen, Kent Eriksen og Thorkild Nørgaard 

er på valg.  

5. Indkomne forslag. (Forslag til dagsorden skal være 

bestyrelsen i hænde senest 11. februar 2017). 

            6. Fastsættelse af kontingent for 2019 

            7. Eventuelt  

 

VEL MØDT ALLE SAMMEN 
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50 års jubilæum 
 

Den 6. maj kunne Snøren fejre sit 50 års jubilæum, det blev markeret 

med en reception i klubbens lokaler. Vi vil gerne sige tak til de omkring 

40 medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere der lagde vejen forbi 

og var med til at fejre dagen. Herunder er der indtryk fra arrangementet. 
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Opslagstavlen – Snørens Gugs arrangementer 2017-2018 

 
Mandag 30/10 2017 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00 

Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 

 

Mandag 13/11 2017 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00         

Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Kl. 19.00 

Pris for kaffe 25,- 

 

Mandag 27/11 2017 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00 

  Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 

 

Mandag 11/12 2017 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00 

  Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 

 

Nytårstur 28/12 2017 Michael Franck fra Hirtshals (8 pladser) 

  Afgang 7.00-13.00 

Turleder: Thorkild Nørgaard 30561677 

  Pris 440,- 

 

Mandag 08/01 2018 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00  

  Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 

 

Mandag 22/01 2018 Grejaften Fjordhuset kl.19:00  

  Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 

 

Mandag 05/02 2018 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00  

  Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 
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Mandag 19/02 2018 Generalforsamling Fjordhuset kl. 19:30

  Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

 

Mandag 05/03 2018 Grejaften Kraghs Fiskeriartikler kl. 19:00  

   Aggersundvej 322, 9690 Fjerritslev 

Pris for kaffe 50,- 

 

Lørdag 10/03  2018 Michael Franck fra Hirtshals (8 pladser) 

  Afgang 7.00-13.00 

Turleder: Thorkild Nørgaard 30561677 

  Pris 440,- 

  PRÆMIETUR 

 

Lørdag 17/03 2018 Støberidag, Fjordhuset kl. 13:00 – 17:00 

Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

 

Mandag 19/03 2018 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00  

Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 

 

Skærtorsdag 29/03 2018 Bonito fra Hanstholm (12 pladser) 

  Afgang 6.00-17.00 

  Turleder: Jan Lilholt 22173575 

  Pris 900,- 

  PRÆMIETUR 

 

Mandag 09/04 2018 Grejaften Fjordhuset kl. 19:00  

Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg 

Pris for kaffe 25,- 

 

Lørdag 21/04 2018 Maagen fra Nr. Vorupør (8 pladser) 

  Kl. 6.00-16.00 

  Turleder: Ole M. Andersen 23220786 

  Pris 750,- 

  PRÆMIETUR 
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Mandag 24/04 2018 Grejaften, JC Fiskegrej og Fritid kl. 19:00 

  Havnen 12 G, 9300 Sæby 

  Tilmelding til Kent Eriksen 30139979 

 

27-29/4 2018  M/S Nemo fra Thyborøn (5 pladser) 

  3-døgnstur 

  Afgang kl. 27/4 kl.2.00-29/4 kl.18.00 

  Turleder: Jan Lilholt 22173575 

  Pris ca. 4600 kr. inkl. forplejning 

 

Lørdag 12.05.2018 M/S Nordsøen fra Hanstholm (8 pladser) 

  Afgang 5.00-16.00 

  Turleder Allan G. Jespersen 41443799 

  Pris 900,- 

 

25-27/05 2018 Pighvarretur Vejers Strand (8 pladser) 

  Overnatning i sommerhus   

Turleder Allan G. Jespersen 41443799 

  Pris ca. 350 kr. deltager ekskl. forplejning 

  PRÆMIETUR (størst og flest) 

 

09-10/06 2018 M/S Nemo fra Thyborøn (6 pladser) 

2-døgnstur 

  Afgang kl. 9/4 kl. 02.00-10/4 kl. 18.00 

  Turleder Jan Lilholt 22173575 

  Pris ca. 3000 kr.,- inkl. forplejning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danmarkguide.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/FiskerBaadT_10.gif&width=650&height=600m&bodyTag=<body bgColor%3D"#FFFFFF" leftmargin%3D"10" rightmargin%3D"10" topmargin%3D"10" marginwidth%3D"20" marginheight%3D"10">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=15322b11cc801ae68be3a4ef7f3797a3
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Tilmelding til havtur 
 

Husk at tilmelde dig rettidigt til havturene, dvs. 3 uger før.  Ellers må vi 

som turledere se os nødsaget til at booke ledige pladser til ikke-

medlemmer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for klubben, eller endnu 

mindre hensigtsmæssigt, nemlig at aflyse turene pga. manglende 

tilslutning. 

Tilmelding er bindende, også selv om der indtræffer sygdom m.v. med 

mindre man selv finder en afløser. Husk under alle omstændigheder at 

kontakte turlederen ved forfald/afbud. 

På forhånd tak for hjælpen! 

Havtursudvalget: Jan Lilholt, Allan Jespersen, Ole Mølgaard Andersen, 

Kent Eriksen, Thorkild Nørgaard 

 

NB! Der kan forekomme ændringer i afgangstidspunkter og 

afgangshavne.  

 

Hvis en præmietur må aflyses, vil præmierne så vidt muligt overføres til 

førstkommende tur. Det er i øvrigt kun medlemmer, som kan deltage i 

kapløbet om præmier på de ture, der afvikles som præmieture. 

 

Priser for hav ture 

Det tilstræbes at holde priserne på havturene på et minimum. Derfor 

kan det med sikkerhed betale sig at være medlem af klubben. 

 

Betaling for hav ture 

Med det formål dels at øge sikkerheden omkring betalingen for hav ture 

dels at smidiggøre afregningen indføres med virkning fra sæson 2015 

følgende praksis: 

Betalingen for deltagelse i hav ture skal så vidt muligt ske elektronisk. 

Det vil sige enten i form af bankoverførsel til klubbens konto: 9286 

4562330602, eller via Mobile Pay til +4522173575. 

Betalingen skal ske umiddelbart efter, at der foreligger oplysninger om, 

at turen gennemføres. Har man ikke adgang til netbank eller Mobile 

Pay, 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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Kulmulesafari 22.07.2017 

 
I forbindelse med 

klubturen 30.04.2017 

med M/S Maagen fra 

Nr. Vorupør blev det 

aftalt i lighed med i fjor 

at gennemføre en tur 

målrettet efter 

kulmulefiskeriet den 

22.07.2017. Kulmulen 

(kaldes også havets 

gedde) er en fisk i 

torskefamilien. Dens 

mund og gældelåg er kulsorte, deraf navnet. Det er en flot slank fisk 

med et drabeligt gebis. De største bliver omkring 10-11 kg. 

Skipper leverede de særlige forfang, der udgøres af en kraftig stålbom 

monteret med en 

trekrog og en 

enkeltkrog samt et lod 

på ca. 300 g. Krogene 

agnes med en hel 

velvoksen 

vesterhavssild eller en 

hel makrel og sænkes 

ned på bunden.  

Vi var 10 fiskere på 

båden og blev delt i 2 

hold, således at 5 

fiskede efter kulmuler 

og resten fiskede efter 

makrel eller anden fisk. Efter nogen tid byttede vi. 

Vi sejlede ca. 18 sømil ud, inden der blev ringet med klokken. Der gik 

ikke lang tid, før de første kulmuler kom på dæk. Jeg var til at begynde 

med på makrelholdet, og det var vanskeligt blot at være tilskuer til at 

den ene kulmule efter den anden kom over rælingen. Jeg fandt derfor en 
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plads helt ude i 

stævnen og fik rigget 

mit eget forfang til. 

Det bestod at et 

normalt 

torskeforfang, en 

pirk på 300 g uden 

krog, men med en 

slæbetavs 

nedenunder. 

Slæbetavsen og 

ophængerne agnede 

jeg med makrelfilet. 

Det viste sig hurtigt at være en særdeles effektiv måde at fange 

kulmulerne på.  

Inden dagen var omme havde jeg 17 kulmuler i baljen, alle mellem 4 

kg. og 7 kg. 

Skipper var helt 

oppe at køre, og 

glemte alt om 

tid og sted. 

Turen blev 

forlænget med 

ca. 2 timer (fra 

10 timer til 12 

timer), og der 

blev fanget i alt 

57 kulmuler, 

hvilket var ny 

bådrekord. 

Tak til skipper 

Thøge og hans besætning for en fantastisk tur. Vi vil helt sikkert 

forsøge at gennemføre en kulmuletur også i 2018.  

 

Jan Lilholt 
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Klubtur med M/S Michael Franck 23. september 2017 
 

Det er altid dejligt med en kort fisketur efter en lang uge i Norge, så jeg 

glædede mig meget til at komme af sted på en 6 timers kysttur med det 

gode skib M/S Michael Franck. Denne klubtur var samtidig en 

PRÆMIETUR så der var sørme præmie til største fisk og flest arter. Vi 

var desværre kun tre medlemmer fra SNØREN, Thorkild Nørgaard, Jan 

Lilholt og undertegnede, men heldigvis havde både Jan og jeg ”gæster” 

med. Turen var som allerede skrevet booket som en 6. timers tur til 440 

kr. pr deltager, men et par aftener før meddelte rederiet at turen var 

ændret til en 8 timers tur. 

Heldigvis fik turlederen presset samme pris igennem (440 kr.). Det var 

jo helt fint, men samtidig kunne rederiet oplyse at deltagerantallet var 

31 personer. M/S Michael Franck er et dejligt skib med masse af plads, 

men 31 personer er bestemt i overkanten.  

Fiskeriet var bestemt ikke noget at råbe hurra for. Ingen af os fangede 

noget særligt og jeg selv var ”heldig” med 2,4 kg torskefilet. UHA, 

mange skæld ud på hjemmefronten. Heldigvis kunne jeg modtage 

præmie for største fisk 2,2 kg. Jan fik præmie for flest arter, torsk, 

knurhane og mørksej. 

Vi havde en skøn tur med godt vejr og som sædvanlig mange 

kammeratlige drillerier. Jeg glæder mig til at være sammen med jer alle 

til de kommende grejaftener i vores nye klublokaler i Fjordparken.  

 

Bruno Andresen 
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Nyt klublokale 
 

Snøren havde af Aalborg kommune fået tildelt klublokaler på 

Sofiendalsvej 80 i vinterperioden 2016-2017. Løsningen var midlertidig 

indtil det nye Aalborg Fjordpark stod klar. 

Lørdag den 6. juni 2017 var Fjordparken endelig klar til indvielse, og 

kommunen havde inviteret alle til står åbningsfest, og Snøren var 

naturligvis med. 

I den vestlige del af Fjordparken tæt ved Egholmfærgen og helt ud til 

Limfjorden ligger det nyopførte hus kaldet ”Fjordhuset”. Fjordhuset 

består af et stort opholdsrum med køkkenfaciliteter. Endvidere er der en 

større hal til opmagasinering af diverse grej og rekvisitter. Huset bruges 

i dagtimerne af kommunens naturvejleder, men huset fungerer 

endvidere som klublokale for følgende foreninger: 

Aalborg Fjordhaver (en forening, som dyrker muslinger i fjorden) 

Sportsfiskerklubben Pirken 

Sportsfiskerklubben Snøren Gug. 

Der er ganske enkelt tale om fantastiske lokaler med en fantastisk 

beliggenhed og udsigt. Det er hensigten, at de tre foreninger og 

naturvejlederne skal dele faciliteterne og i øvrigt komme tættere på 
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hinanden til fælles gavn. I hallen har naturvejlederne en del grej, 

heriblandt to både og nogle havkajakker. Vi er stillet i udsigt, at vi frit 

kan låne både og grej, idet det naturligt forventes, at det efter brugen 

leveres tilbage i samme stand. 

Snøren har i hallen adgang til et aflåseligt skab og et større køle-

fryseskab (klubbens eget). Endvidere er vi anvist skabsplads i køkkenet. 

I opholdslokalet er der borde og stole til 40 personer, ligesom der er 

service og bestik til lige så mange. Har vi behov for endnu mere plads, 

så findes der et fælleshus, som kan bookes mod betaling. 

Der er nedsat et brugerråd, hvor alle praktiske forhold drøftes og finder 

sin løsning. Brugerrådet mødes 2-4 gange årligt. Der er i øvrigt 

etableret et bookingsystem, således at vi kan booke lokalerne udenfor 

vore normale grejaftener. 

Første grejaften er planlagt til 30.10.2017. Vi håber rigtig mange at 

klubbens medlemmer vil være tilstede. Vi forventer at bruge 

grejaftenerne på fremstilling af diverse forfang (klubben skaffer 

materialer, som kan købes til rimelige priser). Endvidere overvejer vi at 

arrangere foredrag og filmaftener. Støbning af pirke m.m. på udvalgte 

dage i løbet af foråret. Der allerede reserveret den 17.03.2018. 

 

Jan Lilholt 
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Fangstjournal 2017     

       

Navn   Antal Største Arter   Måler 

Peter Ørndal 17   T,S     

Anker Holm 15   T,S,Y,J     

Jan Lilholt 49 10,5 kg. T,S,J,M   X 

Kim Larsen 9   T,L,S     

Thorkild 

Nørgaard 47   T,S,JM,K,L   

Allan Jespersen 16 13 kg. T,S,Skægtorsk X 

Torben Hinge 25   T,S,M     

 

 

 

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=Bjerggylte 

H=Helleflynder  R=Rødspætte  Ø=Regnbueørred 

I=Ising   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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Rekordliste - hjemligt farvand   

       
 

Art   Vægt (kg.)   Fanger   Dato  

Bjerggylt   2,51   Jens Ole Venø 18.08.01  

Bjergulk   0,3   Hans Jensen 23.08.97  

Blæksprutte 2,1   Bent Lauersen 26.10.92  

Bækørred 1,75   Gert Nielsen 03.11.01  

Havtaske   0,5   René Østergaard 21.04.00  

Havkat   16,5   Erik Olsen 17.04.03  

Havørred   1.8(renset)   Gert Nielsen 15.09.00  

Helleflynder 5,32   

Thorkild 

Østergaard 09.04.98 
 

Hvidrokke 9,05   Jeppe Frøslev 16.05.03  

Kuller   2,7   Jan Lilholt 23.05.08  

Kulmule   5,1   Jan Lilholt 11.06.11  

Lange   12,5   Thorkild Nørgaard 09.06.01  

Lyssej(Lubbe) 6,5   Gert Nielsen 17.04.03  

Mørksej   10   Jan Lilholt 18.05.03  

Pighvarre   0,3   Martin Berger 25.10.03  

Regnbueørred 1   Knud Erik Nielsen 03.11.01  

Rødspætte 1,9   Jan Lilholt 09.10.04  

Rød Knurhane 0,9   Tage Andersen 19.08.05  

Torsk   21   Michael Skov 21.04.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.clipartkid.com/images/221/foil-trophy-cup-cut-out-peeks-YpR27m-clipart.jpg&imgrefurl=http://www.clipartkid.com/horse-and-the-winner-is-cliparts/&docid=k4zKGlUMU9BeSM&tbnid=31jFh02b75y52M:&vet=1&w=1000&h=1000&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwiixNiYnZXQAhVFjywKHTryBVYQMwhJKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://img.freepik.com/free-vector/golden-medal-design_1166-34.jpg?size%3D338%26ext%3Djpg&imgrefurl=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/medals&docid=Z2giFabCDjrshM&tbnid=tqkOqAhLJlGXGM:&vet=1&w=338&h=338&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwjY2P-knpXQAhWBXiwKHbKsAgk4yAEQMwgOKAwwDA&iact=mrc&uact=8
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Blind passager på havtur fra Thyborøn 
 

Den 12. august 2017 var der endnu engang booked en 20-timers tur 

med det gode skib M/S Nemo fra Thyborøn. Oprindeligt havde vi 

reserveret 8 pladser, men interessen ikke stor blandt medlemmerne, så 

vi endte med kun at være tre deltagere fra Snøren, nemlig Torben 

Hinge, Thorkild Nørgaard og undertegnede. Rederiet var dog 

behjælpelig med at fylde båden, så turen kunne gennemføres. Vi var 13 

lystfiskere ombord og en blind passager i form 

af en nysgerrig hvid mink.   

Vejrudsigten op til afgangstidspunktet var ikke 

nem at blive klog på. DMI’s 5-døgnsudsigt 

lovede 10-15 m/sek. (altså kuling), men DMI’s 

havprognoser lovede 4-6 m/sek., hvilket jo er 

mere spiseligt. 

Vi mødte ind på båden fredag aften kl. ca. 

22.00 med planmæssig afgang kl. 00.00. Båden 

var netop kommet ind fra en 20 timers tur. 

Fiskeriet havde dog være på det jævne. Som 

følge heraf valgte skipper på vores tur at sejle langt til havs.  

Kl. ca. 23.00 gik vi alle til køjs, og skipper stævnede ud af havnen i 

Thyborøn kl. 00.00. Der var dog nogen buler på vandet, og det var ikke 

alle, der sov lige godt. Efter 7 timers sejlads og ca. 50 sømil fra land 

blev vi vækket, og efter morgenmaden begyndte fiskeriet. 2 danske 

fiskere bosat i Flensburg måtte dog kapitulere og blev i sengen hele 

dagen. Ærgerligt for dem, det varer nok længe, inden de tør prøve 

lykken igen. I løbet af formiddagen flovede vinden af, og det blev 

fantastisk vejr. 

Til at begynde med var bidelysten ikke særlig stor, men efter at have 

prøvet et par positioner kom der gang i fiskeriet. De fleste af os havde 

vel et par baljer fisk, og der var rigeligt også til vor blinde passager. 

Som nævnt var vi langt til havs, og allerede kl. 13.00 sluttede fiskeriet, 

og vi begav om hjemover. Vi var i havn kl. 20.00. En super dejlig tur, 

selv om det kun blev til 5-6 timers reelt fiskeri. 

Tak til skipper Ivan og hans besætning.  

Jan Lilholt 
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