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Geddefiskeri: 

Lørdag d. 22. oktober 

Sted: Glenstrup sø 

Kl. 08.30 

Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57 

 

Afslutning: 

Lørdag d. 12.november 

Sted: Mølledammen i Terndrup 

Kl. 08.30 drikker vi morgenkaffe, Kl. 13.05 præmieoverrækkelse, Kl. 13.10 spiser vi pølser og 

brød 

Ingen tilmelding 

 

Henning triumferede ved Snæbum sø hvor han var den eneste der fangede gedder den ene 

på noget så uhørt som power-bait så alt kan åbenbart lade sig gøre. 
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Uge 26 Sommerskole 

Uge 32 Sommerskole 

 
Familiefiskedag i Nørreris: 

Lørdag D.13. august 2011 

Vi fisker fra kl. 14.00 til 18.00, Derefter spiser vi grillstegt pattegris 

Med tilbehør 

Priser: per familie 200,00 kr. for en voksen 100,00 kr. for ledsager, 

50,00 kr. for juniorer børn under 5 år gratis 

Tilmelding til Henning tlf. 98 39 19 38 

 

 

Makrel og Fladfiskeri i Lillebælt: 

Lørdag d. 27. august 2011 

Vi sejler med skibet ms Neptun ud 

Fra Skærbæk havn kl. 07.00 og i land 

Kl. 12.00 pris 325,00 kr. 

Tilmelding til Hardy tlf. 98 39 14 80 

 

Randers Havn: 

Lørdag d. 17. september 

Blandet fiskeri 

Vi mødes ved Hadsund Rådhus (lige overfor shell) 

Kl. 08.00 

Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57 

 

Put and take mesterskaber: 

Lørdag d. 08. oktober 2011 

Sted: Teglværkssøen i Hadsund 

Kl. 08.30 spiser vi rundstykker, 13.05 præmieoverrækkelse, 13.10 spiser vi pølser og brød. 

Tilmelding til Bent 98 33 71 65 

 

 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 

3  



4  

Flade amok 

Jeg havde haft en prøvetur til Kolding havn, for at se om der var nogle flade at fange. På de 3-4 

timer jeg var der, fik jeg pænt med skrubber på land, ikke nogle kæmper, men ok i størrelse. 

Det medførte at jeg tog af sted, på en heldagstur den følgende lørdag (21/5). Børsteormene var 

købt om fredagen, tasken/bilen var pakket og madpakken smurt. 

Bib bib bib, jeg blev revet ud af min søvn. Klokken var 04:00. I løbet af 10 minutter var jeg klar 

i bilen. 

 

Klokken 04:45 havde jeg 3 stænger på bunden og ventede spændt. Der skulle ikke gå langt tid,  

før der var hug. Yes, de var der endnu….. 

 

Forårs skrubber er jo ikke de tykkeste, men der var mange over mål. Tiden gik og klokken nær-

mede sig 08:00. Bid igen. Denne gang kunne jeg mærke at fisken var lidt større.  Jeg brugte mit 

fangstnet. Tænk, hvis den smuttede, når jeg løftede den op af vandet. 460g og 36 cm. Ja,  

ja………. fin fisk. Kort efter var den gal igen, endnu en af de store. 580g og 37cm. Fedt. 

Undervejs bed også Isinger på krogen. De kunne desværre ikke holde mindstemålet. 

Jeg kørte hjem kl. 15:00 for at sove et par timer og lukkede fiskeriet med 23 skrubber. 

 

Aftenfiskeri 

Kl.19:00 var jeg på plads igen. Den første time skete der ikke noget. Strømvending og så skete 

der igen noget. Den første der kom på land var en rødspætte på 400g. Super go overraskelse. I 

takt med at mørket faldt på, kom torsken på pladsen, så det blev til en del småtorsk. 

 

De flade var der endnu. 

 

Som et lyn fra en klar himmel kom en and lavt flyvende, tæt langs kajen og lige ind i mine 3 

liner. Plask. Den ene af mine stænger lå i vandet. Ved hjælp fra en af mine andre stænger, fik 

jeg den bjerget og et større linefilter måtte udredes. Anden kom selv fri. Forvirret og en erfaring 

riger. 

 

Ved 22:00 tiden havde jeg fået følgeskab af en fiskekammerat. Han brugte regnorm og dem 

ville fladfiskende ikke ha. 

 

Han mistede lidt fokus og gik en tur. Hvad sker når en fisker forlader sin stang? Et eller andet 

havde forelskede sig i hans regnorm. PLASK. Stangen lå i vandet. Jeg løb derhen og ved hjælp 

af hans anden stang, fik jeg den vildfarende stang på land. 

 

Uha, der var noget stort i den anden ende. Det lykkedes mig at få den på land uden fangstnet. 

Det viste sig at en rigtig stor torsk. Vægten stoppede på 2,55 kg. Jeg var forbløffet. Har aldrig se 

så stor en torsk fanget i Kolding havn. Jeg pakkede sammen kl. 00:30 og fangsten skulle gøres 

op. 31 blandede flade med hjem i fryseren. Det er ingen and, selvom jeg næsten fik en. 

 

Med venlig hilsen  

Johnnie Knap 

Lundgærdet 2 

6000 Kolding.  

Tlf. 82434383. 
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 Senior Junior

5P. Erik Hansen. 1200g, 50cm 5P. Andreas Kronborg,  1100g, 47cm

4P. Ejnar Olsen, 960g, 44cm 4P. Frederik Jepsen, 700g, 40cm

3P. Hardy Andersen, 800g, 47cm

2P. Bent Nielsen, 755g, 44cm

1P. Bjarne Sørensen, 600g, 41cm

5P. Hardy Andersen, 1800g, 50cm 5P. Andreas Kronborg, 810g, 42cm

4P. Flemming Klarskov, 1730g, 50cm

3P. Bent Nielsen, 1200g, 44cm

2P. Erik Hansen, 880g, 42cm

1P. Erik Volf Rasmussen, 800g, 42cm

Ål

Stilling i cuppen
Senior Junior

18P. Johnnie Knap 10P. Andreas Kronborg

9P. Bruno Jensen 4P. Frederik Jepsen

7P. Hardy Andersen

5P. Flemming Jensen

5P. Henning Jensen

5P. Bjarne Sørensen

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

Ørreder fanget i eget fiskevand

5P. Johnnie Knap, 1300g, 55cm

4P. Erik Volf Rasmussen, 31cm

4P. Hardy Andersen, 31cm

3P. Stine Nielsen, 29cm

Fladfisk.

5P. Johnnie Knap, 580g, 37cm

Gedder.

5P. Henning Jensen, 1500g, 63cm

Put & Take ørreder og laks.
5P. Bruno Jensen, 4000g, 64cm 5P. Andreas Kronborg, 4600g, 64cm

4P. Bjarne Sørensen, 3100g, 54cm

3P. Johnnie Knap, 2700g, 53cm

2P. Flemming Jensen, 2120g, 54cm

1P. Jeanett Madsen, 1650g, 46cm

Ørred og laks andre steder.
5P. Johnnie Knap, 1300g, 46cm 5P. Andreas Kronborg, 1000g 46cm

4P. Bruno Jensen, 1200g, 42cm

5P. Flemming Jensen,  860g, 43cm

Aborre.

5  
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Camp Sverige 2011 

 

 Dag 1:10 lystfiskere drog i Kristi Himmelfartsferien til Høgensås Semesterby i Sverige på lyst-

fiskerforeningens årlige camp, vi sejlede med Stena-line og efter en køretur på 170 km. Var 

nogle af os fremme, der var et par biler der ville se lidt mere af Sverige men var dog fremme 

kort tid efter, vi blev indkvarteret og efter hytterne var gjort klare,(Henning havde ikke Jytte 

med så Bent måtte rede hans seng) gik vi ned i fiskechoppen for at købe fiskekort, 4 fluefiskere 

som måtte fiske i alle søer og 6 spinnefiskere som måtte nøjes med 9 søer, det var dog rigeligt, 

efter at have spist en Sweisersnitsel kørte vi alle ud til Göl 39 for at fiske dog ikke Hardy som 

havde glemt sit fiskegrej i hytten, der var heldigvis ikke så langt så alle kom i gang med at fiske, 

vi havde investeret i Nail-blink på Andreas anbefaling, efter et par udkast mente Erik H. at de 

ikke levede op til forventningerne i det samme fik Bent en ørred på sin spinner og umiddelbart 

efter havde Erik H. også fanget en ørred. Preben troede det hjalp at kaste det halve af fiskesta-

gen ud efter fisken men der var ikke flere bid den aften, Da vi kom hjem til hytten kunne Erik 

H. ikke finde sin telefon vi prøvede at ringe til den men det hjalp ikke så Han kørte ud til søen 

for at lede men fandt den først efter Han var kommet hjem til hytten den var heldigvis i hans 

vest. 

 

Dag 2:Fluefiskerne kørte ud til fluefiskesøer hvor det blev til nogle små aborrer, 4 spinnefiskere 

kørte til Skinnaregölen og vi var tre der kørte til Bjørnsjön en rigtig flot sø hvor vi stod ude på 

en bro og fiskede, Henning troede der var bid men måtte nøjes med fisken kun nappede et par 

gange. Om aftenen tog vi ud til Göl 39 hvor Hardy i sin iver for at tage et billede af Henning der 

troede at der var fisk i træerne og Hardy havde derfor ikke styr på sin snøre hvorefter han fange-

de sine sko. Denne dag havde vi besøg af fiskerikontrollen og vi snakkede om at der nok var en 

der havde glemt sit fiskekort og ganske rigtigt Erik H. havde glemt sit, vi fangede ingen fisk. 

 

Dag 3:Fluefiskerne stod op kl. 04.00 og tog ud til en fluesø hvor de alle tre fangede en ørred, vi 

andre tog ud til Lille Grubben hvor Torben lige ville prøve om han kunne bunde, det var godt 

solen skinnede og endelig fik Hardy held med at ramme campens største ørred lige i hovedet 

som han sagde senere prøvede vi et par andre søer. Om aftenen grillede vi koteletter og pølser 

og en hyggelig snak om hvad vi havde oplevet alt i alt en tilfredsstillende tur idet der var seks 

der fangede fisk og Lucas havde en næsten i land.  
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Hardy  med sin fangst fra camp sverige 

 

 

 


