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www.farumlf.dk 2 

 
��������	
��	�����������

�
��
�
������

 

 

��������	
�������� www.farumlf.dk •••• info@farumlf.dk �����������
 

Formand 
Ole Gammelmark 
Blankager 11 
2620  Albertslund 
�: 4364 0273 / 2968 6125 
@: ole@farumlf.dk 

Kasserer 
Steffen Faisst 
Solhøjpark 40 
3520  Farum 
�: 4499 1503 / 3079 1134   
@: stfa@novonordisk.com 

Næstformand 
Christian Jørgensen 
Solhøjpark 10 
3520  Farum 
�: 4495 1062 / 4074 0418 
christian.jorgensen@sandvik.com 

 

Girokonto: 1551 - 7 29 68 94 Indmeldelse – se www.farumlf.dk 
 

Sekretær / Indmeldelse 
Morten Søndergaard 
Nordtoftevej 27 
3520  Farum 
�: 4499 1607 / 2512 5169 
@: morten@farumlf.dk 

Juniorleder 
Andreas Holm Nielsen 
Jægersborg Allé 48 B, 1-0003 
2920  Charlottenlund 
�: 2853 1238 / 4825 2846 
@: pandion@henrys.dk 

Nøgler 
Lars ”Frø” Nielsen 
Solhøjpark 54 
3520  Farum 
�: 4495 0518 / 2347 5933 
@: lhn3@mail.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer 
Ledig 
�:  
@:  

Theis Kragh 
�: 3585 8494 / 2092 8494 
@: TKragh@bi.ku.dk 

Bestyrelsessuppleanter 

Adam Skov Nielsen 
�: 4468 0090 / 5132 9662  
adam.skov.nielsen@siemens.com 

Thomas Petersen 
�: 4466 3059 
thomas.petersen@fairpoint.dk 

Bestyrelsessuppleanter 
Niels Godsk Jørgensen 
�: 4926 6181 
ngodsk@hotmail.com 

Niels Olsen 
�: 4499 8580 / 2123 3582 
Niels.henrik@olsen.mail.dk 

 

Havture: Ole 
Hav-konkurrence: Niels G. 
Kystture: Christian 
Ferskvand: Lars & Theis 
Flueture: John Svarre 
Fluebinding: John Nielsen 
Klubaften: CJ-OG-MS-SF-LN 
Festudvalg: Morten & Ole 

Klubhus: Morten & Ole 
Vicevært: Morten 
Den lille hytte: Lars 
Bådudlejningen: Bestyr. 
Ølkassen: Ole 
Motorer: Mogens  
Sikkerhed til søs: Henrik 
Vandpleje: Theis 

Pokaler/præmier: Lars  
Rekorder: Morten 
Info-mail: Morten 
Net-mester: Martin 
Fiskeringen: Ole/Morten 
SU: Ole 
DHF: Niels G. 
DSF: Morten 

 

Klubhuset “Fiskerhytten”  
Farumgårds Allé 32, 3520  Farum 
����: 44 95 47 16 (Krak: 105 - K4) 
������
��������
��	��������	��
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Ansvarshavende redaktør 
Morten Søndergaard 
Nordtoftevej 27 
3520  Farum 
����: 4499 1607 
@: morten@farumlf.dk 

Kulmulen udkommer 4 gange årligt i 
månederne: februar, maj, september og 
december. 

Deadlines 
Nr. 2 / 2006 – 15. april 2006 
Nr. 3 / 2006 – 15. august 2006 
Nr. 4 / 2006 – 15. november 2006 
Nr. 1 / 2007 – 15. januar 2007 

Oplag: 500 stk. 
Ide & Layout: Morten Søndergaard. 
Papir: 80 g / omslag 160 g. 
Tryk: Digital Service, Hørsholm. 
Distribution: Post Danmark. 
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Februar måned er traditionen tro den 
store generalforsamlingsmåned i mange 
foreninger – således også i Farum Lyst-
fiskerforening, hvor den afholdes tors-
dag den 23. februar kl. 1930 i klubhu-
set. Husk at møde op, hvis du har noget 
på hjertet eller blot er nysgerrig efter at 
høre om foreningens liv og virke. Her 
kan du også være heldig at møde den 
samlede bestyrelse (vi har en ledig 
plads – kunne det være noget for dig!?) 
 
Husk også at der her i den kolde, mørke 
vintertid er åbent i klubhuset ”Fisker-
hytten” ved Farum Sø hver torsdag fra 
kl. 1930. Her bindes der fluer den første 
og tredje torsdag i måneden og ellers er 
der ”almindelig hygge” og fiskesnak de 
øvrige torsdage – det er der faktisk også 
på fluebindingsaftenerne, hvor alle er 
velkomne – også ikke-fluebindere (husk 
at du kun kan deltage i fluebindingen, 
hvis du har tilmeldt dig hos Long-John). 
 
Er du nyt medlem må du ikke lade dig 
overraske over, at der måske ikke altid 
er mange medlemmer forsamlet på en 
klubaften. Det svinger typisk fra helt 
ned til 4-5 personer og op til 15-20 per-
soner eller flere. Men sådan er det vist i 
de fleste foreninger. På foredragsafte-
nerne er der naturligt nok flere - typisk 
omkring 30-35 medlemmer til stede. 
 
Til sidst: har DU betalt dit kontingent 
for 2006? Undersøg det venligst nu! 
Og glæd dig – for 2006 bliver et spæn-
dende år i Farum Lystfiskerforening. 

,5.-�6$%-:7�$��:7$;�

�������������������

(forsidefoto: Klaus Vestergaard) 
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Glæd en eller flere i familien eller omgangskredsen med en gave i form af et 
medlemskab af Farum Lystfiskerforening. Det bliver mere og mere populært! 

Gavemedlemskab betales til Farum Lystfiskerforening efter de gældende kon-
tingentsatser. Foreningen sender relevant materiale og medlemskort samt et 
velkomstbrev til gavemodtageren. Vi sender dig en kopi af velkomstbrevet som 
kvittering for gavemedlemskabet. 

������������������������������������������	��������������	�����
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Foreningens elektroniske nyhedsbrev - Infomailen - søger til stadighed nye 
medlemmer. Har du ikke tilmeldt dig infomailen, der hver måned rundsender 
rygende hot information om kommende ture og arrangementer, så mail til: 


���������	�����
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”Endnu et af de store træer i dansk lystfiskeri er des-
værre faldet. Onsdag den 18. januar 2006 døde Mogens 
Espersen efter en tid med svær sygdom – han blev bare 
63 år. 

Der er ingen tvivl om, at Mogens Espersens lune vid 
og store erfaring vil blive savnet – ikke mindst af dem, 
der var inspireret af hans omfattende produktion af bø-
ger og artikler for lystfiskere. 

Mogens Espersen var journalist på DR, forfatter, 
skribent, fluebinder, næstformand og redaktør i Lystfi-
skeriforeningen, men først og fremmest myreflittig lyst-
fisker. Der var vægt bag ved historierne. Han vidste om 
nogen, hvad han talte om.  

Mogens Espersen har nu fortalt sin sidste historie og kastet sin sidste flue. 
Må den gamle, jyske gråskæg fortsat lande masser af gode fisk på de evige 
jagtmarker. Æret være Mogens Espersens minde!”  

(Danmarks Sportsfiskerforbund, 19-01-2006)  
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Så er tiden kommet, hvor der skal betales kontingent 
– denne gang for år 2006. 

Girokortet til indbetaling af kontingent blev via 
postvæsenet udsendt midt i december måned til alle 
medlemmer. 

Mangler du af en eller anden grund dit girokort, 
skal du straks kontakte foreningens sekretær, Mor-
ten Søndergaard, på tlf. 44 99 16 07 el. via mail: 
morten@farumlf.dk. 

Ønsker du at spare Post Danmarks blodige geby-
rer, kan du med fordel anvende Netbank eller lig-
nende og overføre kontingentet direkte til Farum 
Lystfiskerforenings girokonto: reg.nr. 1551 + gi-
ronr. 7 29 68 94. HUSK AT ANFØRE NAVN + MEDLEMSNUMMER. 
 

���
�����
	�
	���������"!!#�����0�������

Senior: 585,- � Junior: 340,- � Familie: 825,- � Pensionist: 460,- � Passiv: 150,- 
Sponsor: 995,- 
 

Som det formentlig er de fleste bekendt, går hovedparten af kon-
tingentet i Farum Lystfiskerforening til de sammenslutninger vi 
er medlemmer af - Fiskeringen, SU og Dansk Havfisker Forbund.  

Farum Lystfiskerforening skal den 28. februar 2006 fremsen-
de medlemsliste til Fiskeringen og de af foreningens 
medlemmer, som på denne dato ikke er registreret 
med betalt kontingent af foreningens kasserer, bliver 
slettet i medlemskartoteket og nyt indskud skal beta-
les, før man igen kan registreres som medlem og igen 
kan benytte Fiskeringens og SU´s faciliteter. Så det 

betaler sig at indbetale til tiden!  
 

Er du/I i tvivl om fortsat medlemskab så 
kan du/I overveje at ændre medlemsstatus 
fra familie til senior (hvis det er pengene 
der er afgørende) el. ultimativt fortsætte 
som passivt medlem - så bevarer du/I 
nemlig kontakten til foreningen, indtil 
du/I igen synes, der er tid og lyst til at 
tage ud at fiske. 

 �������
����!������"���
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Årets gang i Farum Lystfiskerforening 
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Januar Juni 
Havture efter stor-torsk Sandart-konkurrence på Furesø 
Kysttur til Sverige Sankt Hans aften ved Farum Sø  
Klubaften hver torsdag Kysttur 
Fluebinding 1. og 3. torsdag Medeture: stor-suder/karper 
Foredrag 2. torsdag Fyraftensture – Farum Sø/Furesø 
Februar Juli 
Havture efter stor-torsk Havtur til Det Gule Rev 
Kysttur Sommer-fiske-ferie! 
Klubaften hver torsdag August 
Fluebinding 1. og 3. torsdag Aftentur på Øresund 
Foredrag 2. torsdag Kysttur 
Marts September 
Havture efter stor-torsk Weekendtur til Sverige: 
Kysttur til Sverige Lagan/Mörrum/Harasjömåla 
Tur til Rönne Å i Sverige Havtur på Øresund 
Klubaften hver torsdag Kysttur 
Fluebinding 1. og 3. torsdag Klubaften hver torsdag 
Foredrag 2. torsdag Oktober 
April Sø-festival på Farum Sø/Furesø 
Weekend-tur til Sverige: Stiftelsesfest (årets fest!) 
Lagan/Mörrum/Harasjömåla Kysttur 
Kysttur Familie-havtur på Øresund 
Fluebinding 1. og 3. torsdag Klubaften hver torsdag 
Klubaften hver torsdag November 
Maj Kysttur 
Gedde-premiere på Farum Sø Havtur på Øresund efter fladfisk 
Familie-Hygge-Fisketur Klubaften hver torsdag 
Klubaften hver torsdag December 
Medeture: Stor-suder Jule-hygge-møde i klubhuset 
 Kysttur 
 Klubaften hver torsdag 
 Fluebinding 1. og 3. torsdag 
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Torsdag den 23. februar 2006 kl. 1930 i "Fiskerhytten" 
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Dagsorden 

1). Valg af dirigent. 

2). Formandens beretning. 

3). Kassereren fremlægger revideret 
  regnskab. 

4). Behandling af indkomne forslag. 

5). Bestyrelsen fremlægger forslag til 
  budget. 

6). Valg til bestyrelsen. 

7). Valg af suppleant, revisor samt 
  revisorsuppleant. 

8). Eventuelt. 

 
 
Ad. 1  Valg af 2 stemmetællere. 

Ad. 4  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse (= onsdag den 15. februar 2006). 

Ad. 6  På valg er 
 Formand: Ole Gammelmark. 
 Juniorleder: Andreas Holm Nielsen. 
  Bestyrelsesmedlem: Morten Søndergaard. 
  Bestyrelsesmedlem: Lars ”Frø” Nielsen. 

Ad. 7  På valg er endvidere 
 Bestyrelsessuppleant: Adam Skov Nielsen. 
 Bestyrelsessuppleant: Niels Godsk Jørgensen. 
  Revisor Thomas Lütken og revisorsuppleant Tom Sørensen. 

Ad. 8 Uddeling af årets pokaler, gavekort m.v. 
 Samt mulighed for køb af nøgler, stofmærker, T-shirts m.v. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
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Havture 
Ole Gammelmark 
����: 4364 0273  
@: ole@farumlf.dk 

Hav-konkurrence 
Niels Godsk Jørgensen 

����: 4926 6181 
@: ngodsk@hotmail.com 

 

Tirsdag den 21. februar 2006 
kl. 0800-1500 
Helsingør – Bonito – 11 pladser. Hel-
dagstur. 
Tilmelding:  
Ole Gammelmark – tlf. 43 64 02 73. 

Lørdag den 11. marts 2006 kl. 
0600-1200 
Helsingør – Bonito – 12 pladser. 
Tilmelding:  
Ole Gammelmark – 43 64 02 73. 
 

Bemærk at ovennævnte tidspunkter er sejltider. Du bør møde 30 minutter før 
afsejling og i hvert fald senest 15 minutter før! Kontakt turlederen for nærmere.  
 

Foredrag om bulefiskeri – tips og teknik 
Tirsdag den 14. februar 2006 kl. 1930 i klubhuset 
Lars ”Frø” vil denne aften undervise i buleturs-teknikker og fremvise grej og 
udstyr til dette brug.  

Vinter-bule-fiskeriet på Øresund er et krævende fiskeri for såvel udstyr som 
fisker og har du ikke prøvet det før, eller er du i tvivl om noget, er dette aftenen 
hvor du får svar på alle dine buleturs-spørgsmål. 

Tag gerne dit grej med, så vil vi – hvis der bliver 
tid - gennemgå det og vejlede dig vedr. eventuel ud-
skiftning af line, kroge, springringe etc. – eller mu-
ligt anbefale dig indkøb af en ny stang eller hjul m.v. 

Lars ”Frø” ved meget om mange ting indenfor fiskeriets verden og har en 
mængde gode tips og erfaringer han beredvilligt og generøst deler ud af.  

Og så har Lars en spændende og ofte overraskende fortælleteknik, så der med 
garanti er noget at hente for ALLE denne aften – også de der tror de ved alt om 
havfiskeri/bulefiskeri! 

Vel mødt! 



www.farumlf.dk 10 

Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
 

Kystture 
Christian Jørgensen 
����: 4495 1062 / 4074 0418 
@: christian.jorgensen@sandvik.com 

 

 

Kysttur til Fjorden - søndag den 19. februar 2006 
Vi mødes på Farum Station kl. 0700 og kører til en god plads i Fjorden. 
 

Kysttur til Møn - søndag den 9. april 2006 
Vi mødes på Farum Station kl. 0500 og kører til Møn. 
For alle ture gælder at vejr og vind kan ændre destinationen. Tur, plads og grej 
gennemgås på klubmødet torsdagen inden, som er sidste frist for tilmelding.  
 

Weekend-tur til Lagan-elven 
Fredag den 24. marts – søndag den 26. marts 2006 
Lagan-elven behøver ingen nærmere introduktion. Denne forårstur er primært 
rettet efter havørrederne i elven, men der er også chance for nogle af de store 
laks, der er på vej ud i havet igen efter endt gydning (husk at genudsætte dem, 
hvis du skulle være så ”uheldig” at få en eller flere på krogen). Der tages forbe-
hold for ”alternativt” fiskested om søndagen (bækørreder). 

Tilmelding og yderligere info: Morten Søndergaard, tlf. 44 99 16 07.   
 

Flue-weekendtur til Sjællands Odde 
Fredag den 31. marts – søndag den 2. april 2006 
Flueklubben tager på en weekend-kystfluetur i Fiskeringens hus på Sjællands 
Odde. Andre er dog velkomne såfremt der bliver en ledig plads. 

Tilmelding og yderligere info: Steffen Faisst, tlf. 44 99 15 03 / 30 79 11 34. 
 

Geddetur til Donse Dam - tirsdag den 2. maj 2006 
Donse Dam behøver ingen nærmere introduktion. Det er gedderne der står for 
tur denne dag. Tag en fridag og tag med. NB: begrænset deltagerantal. 

Tilmelding og yderligere info: Morten Søndergaard, tlf. 44 99 16 07. 
 

Gedde-premiere på Farum Sø - søndag den 7. maj 2006 
Meget mere om dette klassike arrangement i foreningens historie i næste num-
mer af ”Kulmulen”. 
 

Lakse-uge ved Orkla – uge 27 
Tilmelding og yderligere info: Niels Godsk, tlf. 49 26 61 81. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
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Hver torsdag kl. 1930 - 2130 
Fra september til og med maj 
Klubaften-ansvarlige 
1. torsdag: Christian Jørgensen 
2. torsdag: Ole Gammelmark 
3. torsdag: Steffen Faisst 
4. torsdag: Morten Søndergaard 

"Torsdagsklubben" byder velkommen 
"Torsdagsklubben", der er betegnelsen for de faste klubaften-fremmødere søger 
nye bekendtskaber i form af andre medlemmer, der på mere regelmæssig basis 
møder op på klubaftenerne. Der kan bl.a. lokkes med: 

• Gratis kaffe og te samt mulighed for at købe øl eller vand. 
• Første og tredje onsdag i hver måned bin-

der vi fluer - og du som aldrig har bundet 
en flue har mulighed for at lære det - eller 
blot se på. Alle er velkomne. 

• Mange gode fisketure er blevet aftalt og planlagt på torsdagsmøderne. 
• Det er med garanti hér du hører det sidste nye - inden det kommer på tryk! 
• Der er således altid friske meldinger fra og om de bedste ”hot-spots”. 
• Du kan få næsten alt at vide om de forskellige fiskemetoder. 
• Det er i dette forum folk kommer og praler om deres sidste nye fangster (for 

det meste handler det om fisk!). 
• Og husk - der altid er plads til én til, når bare det går i fisk. 
 

Foredrag i klubhuset – Gordon P. Henriksen 
Torsdag den 30. marts 2006 

Lakse- og størfiskeri i British Columbia og Olympic Peninsula 
Gordon P. Henriksen har flere gange før været i klubben og fortælle om fiskeri i 
Nordnorge, Florida og Mexico. Hans fotos har bl.a. været brugt i Fisk og Fri, 
Sportsfiskeren, B.T. og Euroman. Gordon P. Henriksen arbejder for fiskerejse-
selskabet Atlantik Travel, og i forbindelse med hans arbejde var han på en rund-
rejse i British Columbia, Canada og Washington State, USA sidste oktober.  

Der blev fluefisket efter sølvlaks i Olympic Penisulas floder, trollet efter 
hundelaks fra Vancouver Island, spinnefisket kongelaks i Veddar River samt 
fisket efter de mægtige stør i Fraser River med stor succes. Kom og se de flotte 
billeder og hør om de mange muligheder området har at byde på.  

Vel mødt! 
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De forskellige landes sektioner arrangerer festivaler hvert 
år samt indbyder til lokale dyster. Der er således rig mulig-
hed for at deltage i fiskeri på mange pladser rundt om i 
verden - steder man ellers kun ville drømme om at besøge.  
Læs mere om E.F.S.A. på: www.efsa.co.uk 

På hjemmefronten arrangerer Dansk Havfisker Forbund 
konkurrencer som: DM i fri line, DM i let line, Årets pokal-
tur samt Ambassadeur Cuppen, der samtidig fungerer som udtagelse til EM. 

Turoversigt – 2006 
Dato Dag Tur Sted Bem. 

4. februar Lørdag DHF´s generalforsamling  Hvidovre 
5. februar Søndag DHF´s pokalstævne Øresund Amb. 
19. marts Søndag Roskilde Havfiskefestival Helsingør Amb. 
30. april Søndag Hvidovre Cup Helsingør Amb. 
27./28. maj Lø./Sø. Skagen Havfiskefestival Skagen Amb. 
2. juli Søndag DHF´s Torskecup Helsingør Amb. 
10.-14. juli Ma./Fr. EFSA – EM fra Harstad i Norge Norge 
19.-20. august Lø./Sø. DM i havfiskeri Helsingør Amb. 

 ("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup) 
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Havturen på Øresund – den 14. januar 2006 
”På ovennævnte dato løb året første klub-buletur af stabelen. 

10 mand mødtes klokken 6,30 på havnen i Helsingør. Det var buldermørkt og 
blæste iskoldt tværs gennem havnen. Det gode skib Bonito huggede i fortøjnin-
gerne mens vi riggede det tunge grej til, hvorefter vi tålmodigt ventede på skip-
per Hans, der som vanligt ankom 10 minutter over annonceret sejltid. ”Der er 
alligevel ikke noget at fange førend det bliver lyst” undskyldte han, og fik selv-
følgelig ret; Lystfiskeri er fyldt med paradokser! 

Efter en times sejlen rundt i det Nordlige Øre-
sund blev der åbenbart noget at se på loddet, for 
skipper begyndte at stoppe op og slå på klokken, 
og vi fiskede som gale, vi rev og flåede i stæn-
gerne om ikke for andet så for at få varmen. 

Men der kom også fisk i båden, en del små 
torsk på omkring 4 kilo. De store var ikke her-
oppe i Ørkenen, så vi sejlede sydover igen, hvor 
der heller ikke var nogen store torsk, bare en 
lille flok gubbier engang imellem, men så skete 
der da lidt. 

Til sidst sejlede vi helt ned til Kobberværket 
hvor det meste af Øresunds lystfiskerflåde holdt 
til. Der var dog også lidt frit vand at sejle i, så 
skipper siksakkede sig frem mellem de mange 
både, og vi fik lov at dyppe pirken enkelte gange, indtil tiden var gået, og turen 
blev ringet af. 

Det var en sløj dag med meget få fisk, mange fangede ingenting og nogen få 
havde mellem én og 4 fisk. Farumforeningen plejer altid at have 3 mådelige og 
én rigtig god buletur, så nu er chancen for at ramme den gode tur blevet 33 pro-
cent bedre! Set i det perspektiv tegner sæsonen rigtigt godt! 

Jeg selv havde én af de sjældne lystfiskeroplevelser at være den eneste på ag-
terdækket som fik fisk, hele 4 stykker blev det til, heriblandt også tures største 

på omkring 6 kilo. Da vi alle fiskede 
med præcis samme grej og på præcis 
samme måde, er jeg lidt usikker på 
om min fangst skyldtes held eller 
talent, men det vil jeg prøve at afkla-
re på klubaftenen tirsdag den 14. fe-
bruar hvor jeg gennemgår grej og 
teknik til bulefiskeriet, og viser en-
kelte lysbilleder.” 

Lars Frø 

Peter med fin torsk 
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Havturen på Øresund – den 20. januar 2006 
Natten igennem var sneen faldet i voldsomme mængder og hvad værre var – det 
blæste rigtig kraftigt med stor risiko for overisning, forfrysninger m.v. 

Så alle – inklusive skipper Lars Pryds på Nadia – tog den eneste rigtige be-
slutning og aflyste turen. En sjælden begivenhed, men denne gang trak vejrgu-
derne altså det længste strå! 

Ole Basse 
 

Kystturen til Sverige – den 7. januar 2006 
Det forlyder fra de 5 medlemmer, Christian-Niels-Steffen-John-Brian, der drog 
af sted, at det var en rigtig dejlig kold tur uden fisk. Men som traditionen byder, 
så skal kystsæsonen jo kastes i gang hvert år på den svenske kyst i starten af 
januar måned. 
 

Fluebindingsaftenerne i klubhuset – 1. og 3. torsdag 
”Long-John” fører med sikker hånd og ikke mindst røst de 12 faste fluebindere 
gennem fjeromviklingens 
mysterier. 

Foreløbig er der bundet 
følgende fluer: 
1 aften: Kobberbassen 
2 aften: Red Tag 
3 aften: Bloody Butcher – 
streamerversion 
4 aften: Jokin – John egen 
kreation – har gået sin 
sejrsgang verden over! 
5 aften: Gremling 
6 aften: Grå Frede 
Flere fluer følger… 

 

 
 
 

En meget koncentreret Bjarne ”Steelhead”) 
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011005: 35 aborrer, Margaret Sørensen, Farum LF. 
041005: 21 aborrer, Jacob Bøggild, Farum LF. 
041005: 29 aborrer, Torkil Sørensen, Farum LF. 
101005: 15 aborrer, Torkil Sørensen, Farum LF. 
111005: 24 aborrer + 1 gedde 3,6 kg, Jacob Bøggild, Farum LF. 
151005: 15 aborrer + 1 gedde 3,2 kg, Jacob Bøggild, Farum LF. 
171005: 2 gedder – 3,7 kg + 2,25 kg, Jacob Bøggild, Farum LF. 
221005: 16 aborrer, Kurt Schmidt, Farum LF. 
291005: 11 aborrer, Kurt Schmidt, Farum LF. 
301005: 10 aborrer + 1 gedde 2,7 kg, Jacob Bøggild, Farum LF. 
 
%��������"!!*�

081105: 15 aborrer, 
Jacob Bøggild, Fa-
rum LF. 
261105: Bro + både 
blev taget op. Vin-
terbåde lagt i ”hav-
nen”. 
 
 
�

Skulle nogen kende til andre og/eller spændende fangster fra Farum Sø i år så 
kontakt venligst redaktøren på: morten@farumlf.dk eller på tlf. 44 99 16 07. 
�

Ole Jensens mindepokal - 2005 (sæsonens største aborre på Farum Sø) 

Pokalen tilfalder det medlem af Farum Lystfiskerforening, der fanger sæsonens 
største aborre fra Farum Sø. Fangsten skal dokumenteres med foto. 

Tilmelding af fisk til Morten Søndergaard - morten@farumlf.dk 
 

Optagning af SU-broen i Farum Sø den 26. november 2005 
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” Som et af de første steder i landet er Københavns Statsskovdistrikt begyndt at 
bekæmpe de vilde mink der huserer ved Farum Sø og Furesøen. Minkene er 
nemlig ved at tømme danske søer og vandløb for ænder, blishøns, skrubtudser 
og andre smådyr. 

Ifølge Skov- og Naturstyrelsens magasin "Skov 
og Natur" er mindst 125 mink blevet aflivet, men 
der er måske op mod tusind mink i området. De 
giver stadigvæk problemer, idet en truet frøart er 
ved at forsvinde og lappedykkerne stort set ikke får 
nogen ællinger på vingerne. 

"Vi kan ikke udrydde minken helt, men ved at 
bruge fælderne kan vi formindske problemet en hel 
del", siger vildtkonsulent Jens Peter Bundgaard til 
"Skov og Natur". 

Grundejere ved de to søer er blevet tilbudt at låne fælder af Statsskovdistrik-
tet. Et tilbud mange allerede har taget imod, men Jens Peter Bundgaard oplyser, 
at de stadig har fælder til udlån. 

Sammen med fælden får grundejeren en instruktion i, hvordan fælden skal 
bruges. Desuden får grundejeren også en vejledning med telefonnumre på, hvem 
der skal kontaktes, hvis der går en mink i fælden.” 

(Farum Avis, 14-12-2005) 
 

���	�F��0F�

”Jeg har jo forsøgt at fange mink uden held og jeg skal snart levere fælden til-
bage til skovvæsenet. 

Jeg har imidlertid aftalt med beboeren i ”Flinthuset”, han hedder vist Ole, en 
ældre herre som ofte ses i kajak, at han vil prøve at sætte fælder op omkring og i 
nærheden af bådudlejningen. Flinthuset ligger ved bredden på søens nordside. 

Flinthusmanden kan imidlerid ikke så godt lide lystfiskere, fordi han har stødt 
på mange Kloge-Åger som har fortalt ham, at han ikke må dit eller dat, eller 
som har boret huller i isen så hans isbåd støder på grund, eller folk som bare har 
været meget uhøflige. 

Jeg har gjort ham opmærksom på at alle lystfiskere ikke nødvendigvis er ens, 
og vi i fiskeklubbens bestyrelsen selv døjer med medlemmer der ikke følger 
regler eller almindelig høflighed. 

Men altså - manden vil gerne fange vores mink, og derfor denne lille historie 
så man kan være forberedet på, at der kan stå fælder og at man kan møde Flint-
husmanden og at det kan betale sig at være ekstra høflig og beleven. Det er 
nemlig fandens til besvær at fange de sk... mink.” 

Hilsen fra Lars 
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”Løsslupne mink i tusindvis er i fuld gang med at tømme søer og vandløb for 
liv. Minken hører ikke naturligt hjemme i Danmark og er ved at udvikle sig til 
en katastrofe for en række af vores hjemmehørende vandfugle, padder, skrub-
tudser, snoge, krebs, fisk og andre smådyr, siger skovløber Allan Iversen fra 
Skov- og Naturstyrelsens københavnske skovdistrikt. 

Minken er gør så stor skade, fordi den er en fjende, som specielt fuglene ikke 
er forberedt på. De er derfor helt forsvarsløse over for dette rovdyr, som svøm-
mer lige så godt som en odder, mens den på landjorden kravler i træer som en 
mår. Den kan kort sagt det hele. 
Lån en fælde  
I området omkring København er problemet eskaleret i en grad, så Skov- og 
Naturstyrelsen har sat penge og mandskab af til 
kampen mod minken. 

– Dels sætter vi selv fælder ud, dels kan grund-
ejere låne en fælde af os, hvis de observerer mink. 
De skal så selv tilse fælden to gange i døgnet. Går 
der en mink i fælden, ringer de til os, og så sørger 
vi for hurtigt at rykke ud for at aflive minken i 
fælden med et skud fra en salonriffel. Aflivning af 
mink kræver nemlig jagttegn, så det tager vi os af, siger skovløber Allan Iver-
sen.  
Klapjagten virker  
Kampagnen med at låne minkfælder ud har allerede båret frugt: Alene langs 
Mølleåen nord for København er der her i sommer fanget 40-50 mink i fælder. 
Skovløber Allan Iversen vurderer, at ideen med fælde-udlån vil sprede sig til 
resten af landet, og han opfordrer lystfiskere til at melde til det lokale skovdi-
strikt, når de observerer mink langs åer og ved søer. 

For nogle lystfiskerforeninger kan det måske svare sig selv at købe fælder. 
Blot skal man huske, at fælder ikke må stilles op uden tilladelse fra grundejeren. 
En fælde koster omkring 300 kr. 
Mink i tusindvis  
De mange løsslupne mink i naturen skyldes blandt andet, at dyreværnsaktivister 
gennem årene har "befriet" tusindvis af mink fra danske minkfarme. Dertil 
kommer de pelsdyr, som jævnligt undslipper under minkavlernes håndtering af 
dyrene. Det er oven i købet inden for de seneste år bevist, at minken yngler i 
landet. 

Et billede af problemets omfang får man ved at se på, hvor mange mink jæ-
gerne nedlægger. I 2003 faldt 5.500 mink for en jægers kugle eller gik i en fæl-
de. Det reelle antal anses dog for at være højere, da kun omkring 60% af jæger-
ne opgiver, hvor meget vildt nedlægger. 

Læs mere om mink her: www.skovognatur.dk/Koebenhavn/vildt/Mink.pdf.”  
(Thomas Vinge, DSF, 06-09-2005)  
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FEBRUAR 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 02: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.00 
Mandag 06: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 09: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Tirsdag 14: Foredrag i klubuset ved Lars ”Frø” 19.30
  Teknik til stor-torsken 
Torsdag 16: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.00 
Søndag 19: Kysttur til Fjorden 07.00
  Tilmelding: Christian – 40 74 04 18  
Tirsdag 21: Havtur på Øresund med Bonito 08.00
  Tilmelding: Ole – 43 64 02 73  
Torsdag 23: Generalforsamling i klubhuset 19.30 
Torsdag  23: Forbundsvennerne – generalforsamling 21.30 
 

MARTS 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 02: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.00 
Mandag 06: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 09: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Lørdag 11: Havtur på Øresund med Bonito 06.00
  Tilmelding: Ole – 43 64 02 73  
Torsdag 16: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.00 
Fredag 24: Weekend-tur til Lagan-elven    
  Tilmelding: Morten – 44 99 16 07  
Torsdag 30: Foredrag i klubuset ved Gordon Henriksen 19.30
  Lakse- og størfiskeri i British Columbia 
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APRIL 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Lørdag 01: Weekendetur med flueklubben – Sjællands Odde  
  Tilmelding: Steffen – 44 99 15 03  
Mandag 03: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 06: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.30 
Søndag 09: Kysttur til Møn 07.00
  Tilmelding: Christian – 40 74 04 18  
Torsdag 16: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Torsdag 20: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.00 
Torsdag 27: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
 

MAJ 2006 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 01: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Tirsdag 02: Geddetur til Donse Dam 07.00
  Tilmelding: Morten – 44 99 16 07 
Torsdag 04: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.00 
Søndag 07: Gedde-premiere på Farum Sø 08.00
  Ingen tilmelding – mød op!  
Torsdag 11: Klubaften – almindelig hygge 19.30 
Torsdag 18: Klubaften – fluebinding + almindelig hygge 19.00 
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Sikkerhed først  
”Vi har ikke broderfolkets erfaring med færdsel på isen. Derfor er det livsnød-
vendigt at minde om de enkleste sikkerhedsregler: Isen skal over alt være 
mindst 12-13 cm tyk. På større søer kan der være våger! Brug dit isbor til at 
undersøge istykkelsen efterhånden, som du bevæger dig længere ud på isen.  

Gå ikke for tæt på åer til- og afløb fra søen. Vær mindst to sammen. Bær så-
kaldte isbrodder (issyle) i en snor om halsen. Med dem kan du hive dig op igen, 
hvis isen brister. Pas på, når tøvejr igen gør isen "rådden". Is på åerne er princi-
pielt aldrig sikker nok. Brug hovedet. Tag aldrig chancer. 

Isfiskegrej  
Grejerne er få, men specielle, og er kun lagervarer i de 
mest velassorterede specialbutikker. Vigtigst er isboret. Med det når man igen-
nem tyk is på få sekunder. Fås med udskiftelige skær i flere størrelser. Skæret er 
særdeles følsomt for slag og urenheder i isen. En hulske (til suppeurter) er fin til 
at rense hullet med. En økse kan til nød bruges til at hugge huller med, men pas 
på øjnene! Den bedste "danske" isfiskestang laver du hurtigt selv: 40-45 cm af 
toppen af en knækket stang forsynes med to større, etbenede Fuji-øjer og et 8-10 
cm korkhåndtag. Et mikro-fastspolehjul med 0.20 line tapes på håndtaget. Det 
skaber perfekt balance og er hurtigt at arbejde med, selv på 10-20 m vand. En 
rygsækstol er næsten uundværlig og de fornødne lag varmt tøj med et "skallag" 
eller en overlevelsesdragt yderst er en selvfølge. Læderstøvler, der kan rumme 
en sål og en ekstra tyk sok, anbefales. 

Godt begyndt  
Aborren er den traditionelle vinterfisk, men praktisk 
talt alle arter kan efterstræbes fra isen med relevant 
lokkemad. En del Put and Take vande er åbne for is-
fiskeri.  

Aborren med flere kan lokkes af en klassisk Bergman-pirk på 10-20 gram af-
hængig af dybden. En trekrog størrelse 8-10 forsynes med en lille tot rød eller 
gul uldgarn og efterhænges pirken i en 4-5 cm lang nylontavs. 30 cm over pir-
ken kan med fordel bindes en lille ophængerflue. Små Jensen pirke, hvor krog 
og svirvel monteres i den anden ende, er ganske udmærkede.  

Fiskeriet foregår mest lige over bunden. Der startes med nogle kraftige "lok-
keryk", men derpå er det finlir og små bevægelser. Ind imellem holdes pirken 
helt stille, "bankes" måske i bunden nogle gange, før den atter hæves. Derpå kan 
proceduren gentages.” 

*�	��+�������,
�	$���
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Lidt fysik 
”Svenskerne har et glimrende slogan, når det gælder færdsel på is: Kundskab, 
redskab og selskab. Man behøver ikke at være fysiker for at have praktisk kund-
skab om is; men nogle fysiske forhold fremmer nu 
forståelsen: 

Ferskvand er tungest ved +4. Det betyder, at før 
der overhovedet kan blive tale om isdannelse, skal 
hele vandmassen være nedkølet til denne temperatur.  

Det er vigtigt at forstå, at nedkølingen sker ved, at 
varme forsvinder fra vandet. Det er ikke kulde, der 
trænger ind, men varme, der forsvinder ud. Når hele 
vandmassen er nedkølet til +4, kan overfladevandet 
nedkøles til 0 og begynde at fryse.  

Det kan ske på nat, hvis det er blikstille; men 
oftest dannes isen over en periode, hvilket betyder, at den bliver uensartet og 
kan være sikker nogle steder, men andre steder yderst farlig. 

Istyper - faremomenter 
Den sikreste is er den såkaldte kerneis: Sort, blank is - næsten uhyggelig at være 
på, da man ser lige ned i dybet, hvor fiskestimer flygter. Isen kan knage; men 
den er elastisk og stærk. For at undgå konflikter med ”autoriteter” vil jeg ikke 
angive en nødvendig tykkelse. Det er ikke tykkelsen, men isens kvalitet, der er 
afgørende for bæreevnen. 

Sne er det virkelige faremoment i forbindelse med færdsel på is. Sne er lige 
så isolerende som de bedste isoleringsplader hos tømmerhandleren. Falder der 

sne lige efter islægget, vil vand trænge op i sneen og 
det hele fryse til ”is”. En sådan is er tyk, men uden 
megen bæreevne, og den er ikke særlig varmeledende, 
så der skal megen frost til for at øge den tykkelse på 
undersiden. 

Det værste, der kan ske, er, at isen år en tykkelse - 
f.eks. 8 cm - hvorefter der kommer et kraftigt snelag. 

Jeg har en vinternat i 23 graders kulde målt temperaturen 0 på isoverfladen. Isen 
bliver ikke tykkere uanset, hvor meget det fryser. 

Det værste er, at den smukke hvide overflade ser indbydende ud og lokker 
folk til at gå ud på den. 
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Om is 
Der kommer tøvejr ind i mellem, og under alle omstændigheder skal fornøjel-
serne jo hen mod foråret have en afslutning, og isen begynder at smelte. Det 
foregår ikke ved at den bliver tyndere. Den bliver porøs. Smeltevand siver ned 
igennem den, og den kan være nok så tyk - bæreevnen forsvinder.  

Når man går gennem sådan en is, er det uden forudgående advarsler o form 
af knagen. Man plumper lodret ned og får meget svært ved at komme op igen - 
selv med issyle. 

Færdsel på isen 
Jeg har sjældent oplevet is uden at der har været 
våger - helt åbne eller med tynd is. Man hører tit om understrømme og andre 
eksotiske fænomener.  

Hvad der imidlertid betyder mere er niveauforskelle i søbunden og opvarm-
ning af vand fra den ikke nedkølede bund. Fugle og bevægelser i isen kan også 
danne våger.  

Man må derfor være opmærksom på enhver forandring i isoverfladen: En lil-
le sænkning, en anden struktur - og afprøve tykkelsen, før man går ud på den. Et 
snelag på isen skjuler vågerne, hvis de ikke er helt åbne. Gå derfor ikke ud på 
en ukendt is med sne! 

Redskaber 
Man går overhovedet ikke ud på isen uden issyle: Et par håndtag med den syl i. 
Hængende om halsen i en holder, så er de nemme at få tag i. Har man ikke et 
professionel sæt, laver man dem selv og sætter spidserne i en prop.  

Jeg er selv faldet gennem isen både med isbåd og på skøjter; men liggende på 
maven er det ikke svært at trække sig ind over isen og svinge benene op af van-
det. Hvis isen er ukendt, skal man have en stav med et tungt spidst stykke jern i 
enden. Hvis man med nogle få hårde slag trænger gennem isen, skal man holde 
sig væk.  

Første gang man bevæger sig ud på ukendt is, skal man have selskab og me-
get gerne en redningsline. Hold en vis afstand fra hinanden og prøv hele tiden 
isen med staven.  

”Færdsel på isen forbudt” kan man jo skrive og så i øvrigt holde folk i uvi-
denhed og håbe forbuddet bliver respekteret. Jeg tror ikke på fornuften i det, 
men derimod på oplysning og viden, som man håndterer det i ”forbudslandet” 
Sverige, hvor man ikke ville drømme om at forhindre folk i at udnytte den væl-
dige natur. 

Jeg håber oplysninger i denne artikel vil fremme kendskabet til isforhold og 
forhindre at ukyndige begiver sig ud på isen, fordi de ser en isbåd eller skøjte-
løber i det fjerne. Regn med at det er folk med udstyret i orden og bevæg dig 
ikke ud uden at have undersøgt forholdene og taget de nødvendige forholdsreg-
ler.” 

Ole Krause    
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”Farum-medlemmet Mads Hussing, der bl.a. producerer fiskefilm for DK4, op-
lyser om fiskemagasinets hjemmeside: 

”Der er virkelig sket noget på Fiskemagasinet.dk i den forgange tid. Designet 
er lavet fuldstændig om og der kommet flere nye funktioner. Du kan tjekke den 
ud her: http://www.fiskemagasinet.dk.  

Når du ser denne side, så er du kommet ind på det "Ny" Fiskemagasinet.dk. 
Vi har knoklet med den i lang tid, derfor er der ikke sket så meget på den gamle 
Fiskemagasinet.dk.  

Jeg håber at I vil tage godt imod den nye side, og alle er naturligvis velkomne 
til at komme med ris, ros og kommentarer i forummet.”  

(Mads Hussing, Fiskemagasinets nyhedsbrev, 14-12-2005) 
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”Det här frigör pengar till modern marknadsföring av det stora europeiska sor-
timentet som vi har från och med nästa år, säger Olle Lidesjö på Abu Garcia när 
han motiverar företagets beslut att lägga ner Napp och Nytt.  

Purefishing kommer 2006 att satsa på ett gemsamt sortiment för hela Europa. 
I den marknadsföringsplanen ryms in Napp och Nytt som nu kommer att 
försvinna. En mer än 50-årig tradition går i graven och många kommer säkert att 
sakna denna vårens budbärare i fiskebutikerna. 

Purefishing har fram till i år haft ett specifikt nordiskt sortiment. Men nu har 
företaget beslutat sig för att erbjuda samma sortiment i hela Europa. Det innebär 
att vi kommer att få mycket större bredd när det gäller till exempel meteutrust-
ning, säger Olle Lidesjö.”  

(Svenne Andersson, Fiske Journalen, 30-08-05) 
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”Det er ikke usædvanligt, at der fanges blæksprutter i Storebælt. Men størrelsen 
på denne er. Fisker Hans Rasmussen fra Kerteminde fik en helt usædvanlig 
fangst i nettet tirsdag den 17. januar: En blæksprutte på 110 cm og 2,6 kg af 
arten Loligo forbesi - altså en 10-armet af slagsen, fortæller Fyns Stiftstidende.   

 (Bjarne Selvager Hansen, 20-01-2006)  
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”Danmarks Sportsfiskerforbunds underskriftsindsamling mod det ulovlige garn-
fiskeri er nu slut, og optællingen viser, at sammenlagt 6677 personer har skrevet 
under. 5136 har skrevet under på www.underskrift.ulovlige.net og de resterende 
1541 er indsendt eller faxet til sekretariatet i Vejle. 

”Jeg vil gerne takke de tusindvis af lystfiskere, som har bakket op i kampen 
mod de ulovlige garn,” lyder det fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand 
Verner W. Hansen. 

”Derudover har jeg noteret mig de mange kvalificerede kommentarer, som er 
kommet i forbindelse med underskriftsindsamlingen. De vil blive brugt i argu-
mentationen overfor politikerne, når vi skal have vores krav igennem om en 
ganske betydelig styrkelse af kontrollen med det rekreative fiskeri, og en væ-
sentlig skærpelse af straffene for ulovligt fiskeri. 

Danmarks Sportsfiskerforbund er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på den 
rapport, der skal redegøre for omfanget af det ulovlige garnfiskeri. Rapporten er 
baseret på små 500 indtastninger omkring ulovlige garn fra forbundets hjemme-
side ulovlige.net, og den skal i begyndelsen af det nye år, sammen med under-
skrifterne, overbringes til Fødevareministeren og Folketinget.” 

(Klaus Balleby, DSF, 03-01-2006)  
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”Det store restaureringsprojekt ved Furesøen er nu nået så langt, at den oprinde-
lige opfiskningsplan er gennemført. I perioden fra maj 2003 til juli 2005 er der i 
alt opfisket 177.214 kg. Opfiskningen fordeler sig således på arter: 65.945 kg 
skalle, 98.967 kg brasen og 12.302 kg andre arter. 

Den samlede fangst er omkring 50.000 kg større, end hvad der blev vurderet 
nødvendigt ved projektets start. Der vil nu blive foretaget en fiskeundersøgelse i 
efteråret 2005, og på baggrund heraf vil man vurdere, om opfiskningen skal 
fortsætte, eller om iltningen af bundvandet sammen med søens rovfiskebestand 
kan genskabe en klarvandet og artsrig sø. Læs mere på http://www.furesoe.dk/” 

(Henning Pedersen, DSF, 19-09-2005)  
 

Husk at du via medlemskab af "Farum Lystfiskerforenings Forbundsvenner” 
bliver medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Du støtter en god sag, 
modtager det glimrende blad "Sportsfiskeren" og opnår rabatter mange 
steder. Senior: kr. 260,- / Junior kr. 190,- / Familie: kr. 325,- 

Kontakt Morten Søndergaard på tlf. 4499 1607 eller på morten@farumlf.dk.  
�
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Farum Lystfiskerforenings "Forbundsvenner af 1999" 
Torsdag den 23. februar 2006 kl. 2130 i "Fiskerhytten" 
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Dagsorden i følge vedtægterne 

1). Valg af dirigent og referent. 

2). Bestyrelsens beretning.                                                 

3). Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab. 

4). Behandling af indkomne forslag. 

5). Fremlæggelse af budget. 

6). Valg til bestyrelsen. 

7). Valg af revisorer. 

8). Eventuelt. 

 

Ad. 1  Valg af 2 stemmetællere. 

Ad. 4  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse (= onsdag den 15. februar 2006). 

Ad. 6  På valg er 

 Formand: Morten Søndergaard. 

 Bestyrelsesmedlem: Ole Gammelmark. 

 Suppleant: John Nielsen. 

Ad. 7 På valg er endvidere 

           2. revisor: Bjarne Jensen. 
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Hvidovre Sport 
www.hvidovresport.dk 
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(fortsat fra forrige numre) 
Morten vred fluen ud af munden på fisken, så på mig og spurgte: "må jeg køre 
med dig hjem, for gå med laksen nu det kan jeg simpelthen ikke klare." 

Vi lagde laksen om i bagagerummet, den kunne lige være der, og kørte det 
korte stykke hjem. Oppe ved huset listede vi laksen op på vægten - 7,8 kg viste 
den og ca. 1 meter lang.” 

På grund af det meget sene tidspunkt, sad de 
andre laksefisker inde i huset og spiste natmad. 
Jeg gik ind og sagde: "Hvis I vil se en stor laks, 
så hænger den ude på vægten." "Ja det er godt 
med dig", sagde Orla og spiste videre.  

Ind i stuen kom nu Carsten. Han så på dem 
alle sammen og nikkede hen imod døren. Lige 
med et blev der meget stille, man kunne havet 
hørt en fjer falde på gulvet. Men så brød helve-
de løs, alle 12 mand forsøgte at komme ud gennem døren på en gang. Man lod 
natmad være natmad, og der blev godt nok taget mange billeder af Morten og 
laksen den aften. 

Senere blev fighten fortalt igen og igen - den ene historie mere fantasifuld 
end den anden. Jeg kom slet ikke i seng den nat, for der var alt for meget at 
snakke om. Kaffe, whisky og øl blev indtaget i rå mængder uden at nogen blev 
fulde af det. Vi var alle oppe og køre, sådan kan laksefeber også vise sig. 

Morten fik det ærefulde hverv at hejse flaget op på flagstangen (det er et 
bordflag), som viser at der er fanget laks indenfor 24 timer. Det bliver så stillet 
hen i vindueskarmen så alle uden for kan se om der er fanget noget eller ej. 

Det var blevet sidst på eftermiddagen, da Tommy og jeg stod ved poolen der 
bliver kaldt Birketræet. Vi havde fiskeretten de 
næste 12 timer, så vi ville lige se lidt på elven 
inden fiskeriet begyndte. (Tommy er en rigtig 
fiskekammerat, har han set en laks udpeger han 
den gerne for andre i stedet for selv at fiske på 
den.)  

Vi gik hele poolen igennem. Jeg så nogle 
gode pladser, som der skulle fiskes på i nat. 
Tommy fandt også interessante og spændende 
steder, som han troede på. På vej til huset dis-

kuterede vi det grej og de fluer der skulle bruges i nat. Han valgte enkeltkroge-
fluer, mens jeg på min side valgte de lidt større rørfluer. 

Aftensmaden og kaffen bagefter var hurtig overstået og ude foran huset blev 
grej og biler gjort klar. 
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Tommys nyste indkøb var mærkelig nok ikke fiskegrej eller fisketøj. Næ, næ det 
var et KONICA MINOLTA DIMAGE 23 digitalkamera, der også kunne filme. 
"Så kan jeg tage nogle billeder og filme dig, hvis du får hug, sagde han”. 

På vej tilbage til Birketræet kom vi forbi Buahølen. Her gjorde Sixtus og Bo 
sig klar til nattens fiskeri. Vi fik en kort snak om sidste nats dramatiske kamp 
med den store laks og ønskede hinanden knæk og bræk. 

Netop som jeg trådte ud på trappen, der førte nedad skrænten ved Birketræet, 
sprang en laks fri af vandet. Jeg var lige ved at kure på r.. og albuer af bare iver 
for at komme til elven. 

Tommy startede sit fiskeri ved hølen efter fossen fra Bua. Jeg gik ned til foss-
nakken og stryget til Brønøy. Her gik jeg og fiskede i lang tid i mine egne tan-
ker uden at mærke noget. 

Men manglen på fisk havde også sine positive side. Mine kast med tohånds-
stangen gik nu som et urværk. Kast 
efter kast uden nogen form for klud-
der. Og nok så vigtig et strakt forfang 
hver gang. Overhånds-underhånds-
rulle-spey- eller dobbeltspey. Jo, det 
kørte bare og sikken fornemmelse det 
er at se linen skyde ud gennem øjerne 
på stangen.  

Efter nogle timers fiskeri og en 
kaffepause gik jeg op til Tommy for 

at se, hvordan det gik med hans fiskeri. ”Nå sker der noget,” spurgte jeg. Han 
nikkede og pegede over på en sten. På den lå der to små laks - "dem har jeg 
taget på mine små fluer. Hvad med dig har du fanget noget?" spurgte han. 

"Ingenting - men jeg fisker også efter de større laks og de er som bekendt 
vanskeligere at få i tale,” svarede jeg.  

Han slog en mild latter op og sagde: "ja-ja, det ender nok med, at det kun er 
mig der tager fisk med hjem." 

Det var jeg dog ikke helt enig med ham i for aftenen var kun lige begyndt og 
hvad nattens fiskeri kunne ende med, ja det viste kun laksen. 

Klokken var langt over midnat, da Tommy og jeg tændte et lille bål for at ste-
ge pølser og pølsebrød. Vi havde aftalt med de andre laksefisker, at de kunne 
være med hvis de havde lyst, de kom alle sammen. 

Der var en helt fantastisk stemning den nat. Bare det at sidde og høre på alle 
de andres historier om fisk de en gang havde fanget. Og så det at mærke den 
norske nat, ja - det er meget svært for mig at beskrive, sådan noget skal opleves. 

Da bålet var gået ud og natmad og div. drikkevarer var drukket gik vi hvert til 
sit. 

Tommy forsatte sit fiskeri nedover, jeg gik op i stryget for at prøve mig frem 
der og ret hurtig fik jeg hug. En havørred tog min flue. Det gav et par rusk i 
stangtoppen og et lille udløb, så var den færdig. Fisken fik sin frihed igen og jeg 
skiftede til en anden flue. 
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Idet jeg gik ud i elven igen mærkede jeg den, for en virkelig laksefisker, så dra-
gende fornemmelse, nattens dufte - elvens musik - og det helt specielle sølvag-
tig månelys. Tankerne for i sådan en stund frit løb. Alt hvad jeg havde oplevet i 
de sidste par dage blev sat på plads inde i mit hoved. 

Jeg gik fossen igennem flere gange uden at der skete ret meget, rullede linen 
ind og gik ned til Tommy.  

I vandkanten lå der endnu en lille fisk ca. 2,5 kilo. Hans stang stod op af en 
stor sten, men Tommy derimod kunne jeg ikke få øje på. Jeg så mig omkring. 
Var der ikke noget der glødede oppe 
imellem træerne? ”Hva, sidder du bare 
her og ryger, skal du ikke fiske mere 
eller hvad." 

Han så på mig og rystede på hoved, 
pegede med hånden og sagde: "Der er 
kun små laks i Gaula og dem gider jeg altså ikke fange mere.” Jeg grinede og 
satte mig ned fik thermoen frem. Og så sad vi bare der og nød den norske natur. 

Morgensolen stod lige under horisonten, de første fugle var begyndt at røre på 
sig. En lun vind blæste nu let ind igennem elvdalen. Jeg havde stoppet mit fiske-
ri og var på vej hjemad, da jeg pludselig hørte en høj ed. Ude i elven stod Tom-
my og tog sig til øret. Med nogle store skridt og megen plaskeri kom han op på 
land, smed fluestangen og klippede hidsigt forfanget over. Tommys humør var 
nu på kogepunktet. så jeg sagde ikke noget, men listede lige så stille op til bi-
len.  

Jeg stod i strømpesokker og var ved at tage sko på, da han kom ud fra skoven 
bandt sin fluestang på stangholderen og kastede sig ind på forsædet. Jeg så på 

ham. ”Er du begyndt at gå med ørering?”, spurgte jeg. 
Tommy så lige ud igennem forruden – ”ingen kommen-
tarer", sagde han. På vej hjem steg humørbarometeret en 
hel del, så da vi nåde huset grinte vi begge to højt. Ved 
morgenbordet blev han mobbet godt og grundig af os 
alle sammen og ude på havebordet blev krogen under 
stor opmærksomhed trukket ud af øret. Hvor mange bil-
leder der blev taget, har jeg ikke tal på. Men det var 
mange. 

Efter en god omgang søvn kom jeg ned til et helt stille 
hus. Her var ingen laksefiskere lige nu. Jeg havde hele 

huset for mig selv, så jeg lavede mig en kande varm kaffe og satte mig ind i 
stuen for at gøre nogle notater til denne rapport. Pludselig hørte jeg stemmer 
ude fra verandaen. Der ude stod Jens og Orla og snakkede, jeg kan igennem 
ruden i døren se at Jens holdt sig på halsen og de så begge to meget alvorlige 
ud. Jeg gik ud og spurgte hvad der var galt, og som jeg nok viste i forvejen så 
havde Jens kroget sig selv. En Green Highlander str. 2.0 sad dybt begravet i 
kødet på ham. Orla og jeg så på fluen. Den tør jeg ikke røre ved den kan meget 
vel sidde tæt på pulsåren, så nej vi skal på skadestuen med ham", sagde Orla. 
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Efter at de to var kørt kom madholdet hjem fra elven. Erik og Roland skulle lave 
festmad, det var jo sidste aften vi var her, så snakken gik om Jens og hans 
uheld. 

Ikke nok med en flue i halsen, han havde også knækket hele to laksestænger, 
den ene havde han endda lånt af Per, så 
man må nok sige at han sad i uheld. Laks 
det havde han heller ikke mærket noget til 
så sådan kan det også gå. Laksefiskeri er 
ikke bare lige sådan at gå til. 

Da jeg ikke skulle ned og fiske nu, 
hjalp jeg til med aftensmaden. forret: 
whiskyrøget laks/ål med hvidkål og sprø-
de kartoffler. Hovedret: sprængt lamme-
kølle med sommergrøntsager. Dessert: 
rødvinsmarinerede kirsebær med man-
delmazarin og mandelkirschparfait. 

Til maden havde vi købt hvid og rødvi-
ne af en god årgang. 

Orla og Jens kom hjem lige inden vi 
skulle spise, alle var hjemme nu, så histo-
rierne fløj igennem luften og forventnin-
gen til aftens fest var stor. 

Det blev en fest jeg sent vil glemme. 
Ingen gik ned til elven for at fiske alle 
var indstillede på at feste og det blev en 
aften og nat, hvor omdrejningspunktet var laksefiskeri. Og hvor går det bare 
hurtig når man er samlet med sådan et hold pragtfulde laksefisker. Vi holdt næ-
sten alle sammen ud til den lyse morgen. 

Lørdag var hjemrejsedag for de fleste, men inden vi sagde farvel til hinanden 
var der et par ting der skulle klares. 

Ved morgenbordet tog Per ordet: ”Se vi skal nu i have delt turens præmie ud. 
Og denne gang var det ikke svært at finde en kandidat. Som vi alle ved så skal 
man have gjort sig særlig bemærket, og det er der vist ingen tvivl om at Jens 
har. Med alt det uheld og de trængsler han har været igennem, er han den oplag-
te vinder.  

Præmien er denne gang en flot bog skrevet af SVEND SAABYE: ”Dage ved 
Gaula”. En dagbog fra tre ugers laksefiskeri ved Bonesvaldet tilbage i 1955. Vi 
har alle skrevet vores signatur i den. Så må jeg bede Jens om at komme her op 
og modtage sin præmie." Vi rejste os alle sammen op og klappede højt, og gav 
ham et skulderklap hver. 

Efter den seance tog jeg ordet. "Nu efter at vi har spist morgenmad syntes jeg 
at vi alle sammen skal gå ud på verandaen og dem der har fanget laks tager dem 
med - også de fisk der lagt i fryseren - til en omgang fotografering." Det var alle 
med på og der blev taget et utal af billeder den formiddag. 
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Så var det desværre tid til at sige farvel og tak for denne gang. Vi trak det ud så 
længe vi kunne men hjemad skulle de fleste. 

Sidst på formiddagen var der kun Sixtus, Orla og jeg selv tilbage. Vi forlod 
Bonesgården for sidste gang og kørte til Buahølen, her fiskede vi den sidste 
times tid, inden også vi måtte skilles. Orla og Sixtus kørte sydpå, de skulle fiske 
et par dage i Mandalselven, inden de skulle med færgen hjem. Jeg kørte op til 
Singsås hvor jeg sammen med to norske laksefisker havde lejet et privat vald. 
Vi skulle fiske sammen i 4 dage. Men det er en anden historie. Så den må I have 
til gode til en anden god gang. 

Se det var så min beretning fra elvenes dronning Gaula.” 

 

 
Laksebumsen  

John Svarre Rasmussen 
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Christian Hansen 
”Hej Morten!  
Jeg har været på tur i St. Vejle å i juledage-
ne og fisket med jig. Det har givet en stribe 
pæne aborrer på hhv. 1100, 1420 og 1620 
gram samt nogle mindre.” 

Christian Hansen 

Christian vinder uden den store konkurren-
ce denne omgangs ”Mulefisk” og vil mod-
tage et gavekort på generalforsamlingen. 
 
Redaktøren arbejder stadig på en sær-
udgave af Kulmulen med hele 2005-
sæsonens fangster. Glæd jer! 

Rekorden-Morten 
 

 
Lars ”morfar” Niel-
sen 
”Her ses mit barnebarn 
Bertram.  

Han vejer 3,050 kg 
og er 46 cm lang. 

Der er allerede sat et 
par stænger til side til 
ham.” 

Hilsen Lars Frø 
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Fiskerings-bådene: (www.fiskeringen.dk) ���� 70 25 99 69 
Sport Dres, Frederikssundsvej 50, 2400  København NV 
Mandag - Lørdag i åbningstiden eller bedst via hjemmesiden: 
www.fiskeringen.dk. Oplys Fiskeringsnummer (31x xxxx), aktuel 
facilitet, bådnummer og bookingkode. For yderligere information se 
i FR-facilitetsmappen eller på hjemmesiden. 
Fiskerings-nøgle á kr. 50,- købes hos Lars ”Frø” Nielsen - 44 95 05 18. 
Kan der undtagelsesvis ikke købes nøgle hos Lars så ring til Henrik Jart. 
 

SU-bådene: (www.fiskeren.dk) ���� 36 75 13 15 
Hvidovre Sport, Hvidovrevej 158, 2650  Hvidovre 
Mandag - Fredag kl. 1000 – 1700 eller bedst via: www.su-booking.dk 
Oplys dit SU-nummer (xxxxx 18), det aktuelle facilitetsønske + evt. 
bådnummer og nøglenummer. 
For yderligere information se SU´s facilitetsoversigt. Husk bundprop! 
SU-nøgle á kr. 60,- købes hos Lars ”Frø” Nielsen - 44 95 05 18.  
Kan der undtagelsesvis ikke købes nøgle hos Lars så ring til Henrik Jart. 

Motorer: 5 + 15 + 15 hk (Mercury/Mariner) ���� 48 14 97 87 
Leje: 75,- pr. dag for 15 hk / 50,- for 5 hk + olie 10,- (pr. motor).  
Den medfølgende benzintank fyldes med Blyfri 92 før aflevering til Mogens. 
Ved for hårdt vejr - og dermed ingen sejlads - er der ingen leje-afgift.  
Thomsen Plast, Gammel Nøglegårdsvej 22-24, 3540  Lynge - indkørsel ad Stensøvej 
(Krak: 94 – K6) Tlf.  48 18 97 87 / 24 82 97 87 / thomsenplast@email.dk 
OBS! Kan der undtagelsesvis ikke bestilles hos Mogens så ring til Henrik Jart. 
 

Downriggere: 2 stk. Canon Easi-troll ���� 44 48 52 05 
Leje pr. downrigger pr. dag kr. 25,- (lejes uafhængigt af motorerne). 
I lejen medfølger et sæt "Roberts" stangholdere, der passer til alle bådene. 
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Værløse (j-h-jart@webspeed.dk) 
 

Ekkolodder: Eagle Ultra III + Lowrance X65 ���� 44 48 52 05 
Leje pr. lod pr. dag kr. 50,- (lejes uafhængigt af motorer & downriggere).  
I lejen medfølger batterikasse, skruetvinger m.v. 
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Værløse (j-h-jart@webspeed.dk) 
 

Nødhjælpskasser: kompas, nødraketter, fløjte m.v. 
Medfølger ved leje af foreningens motorer og downriggere. 
 

Nøgler: Lagan, Mörrum og Odden-huset ���� 44 95 05 18 
 

Forenings T-shirts, stofmærker & emblemer  ���� 44 95 05 18 

Boilie-rullere: 16 + 18 + 20 + 22 mm. ���� 35 85 84 94 
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Medlemskab af Farum Lystfiskerforening 
noget for alle – nok for de fleste  

Juniorer optages som medlemmer, når de er fyldt 12 år. Seniormedlem 
bliver man automatisk, når man fylder 18 år. Et familiemedlemskab omfatter 
alle, der er tilmeldt på adressen og som tilhører husstanden. 
Medlemskabet er bindende for ét år ad gangen - regnet fra den 1. januar til 
den 31. december. Medlemskabet begynder, når foreningen har modtaget 
indmeldelsesgebyr og kontingent. 

Ved indmeldelse efter den 1. juli betales for halvårligt medlemskab 

Kontingenter - 2006 
 Senior-kontingent    Junior-kontingent 
 Helårligt.................…  585,00.-   Helårligt.....................… 340,00.- 
 Halvårligt...............…  295,00.-   Halvårligt...................… 170,00.- 
 Indmeldelsesgebyr....  200,00.-   Indmeldelsesgebyr........ 100,00.- 

 Familie-kontingent   Passivt støttemedlemskab 
 Helårligt.................…  825,00.-   Helårligt.....................… 150,00.- 

 Halvårligt...............…  415,00.-   DSF - Forbundsvennerne 
 Indmeldelsesgebyr….  200,00.-   Helårligt.....................…. 250,00.- 
       

Udfyldes og sendes til (eller send elektronisk via hjemmesiden) 
Morten Søndergaard, Nordtoftevej 27, 3520  Farum - � 44 99 16 07 

�-------�-------�-------�-------�-------�-------�-------�------� 

Indmeldelsesblanket til Farum Lystfiskerforening 

____________________________________________________________ 
(Navn + fødselsdato) 

____________________________________________________________ 
(Adresse - husk postnummer og by) 

____________________________________________________________ 
(Telefon: fastnet + mobil + email) 

Vil gerne optages som medlem af Farum Lystfiskerforening som: 

___ Senior  ___ Junior  ___ Familie  ___ Pensionist  ___ DSF  ___ Passiv 

____________________________________________________________
 (Dato og underskrift) 
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