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Opslagstavlen — Snøren Gugs arrangementer

Mandag d. 18/11 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 2/12 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 16/12 2013 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Lørdag d. 28/12 2013 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 07.00–15.00. Pris 500,–
Turleder: Torkild Østergaard 98185024

Mandag d. 6/1 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 20/1 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 3/2 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 17/2 2014 Generalforsamling
Kl. 19.30 Hjortevej 12.

Mandag d. 3/3 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 17/3 2014 Besøg hos Kraghs Jagt- og Fiskeriartikler
Kl. 19.00 Aggersundvej 322, Fjerritslev.
Pris 50,– for deltagelse
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Mandag d. 31/3 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Mandag d. 14/4 2014 Grejaften
Kl. 19.00. Hjortevej 12. Pris 25,– for kaffe og brød

Torsdag d. 17/4 2014 Bonito og Yellow Reef fra Hanstholm
Afgang kl. 06.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Bonito: Erik Olsen 21818288
Turleder Yellow Reef: Bruno Andresen
98314992/25391143

Lørdag d. 10/5 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143

Lørdag d. 7/6 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Erik Olsen 21818288

Lørdag d. 2/8 2014 Nordjysk Mesterskab
Bonito og Yellow Reef fra Hanstholm
Afgang kl. 06.00-17.00 Pris 900,–
Turleder Bonito: Erik Olsen 21818288
Turleder Yellow Reef: Jan Lilholt 22173575

Lørdag d. 16/8 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575

Lørdag d. 20/9 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Bruno Andresen 98314992/25391143

Lørdag d. 18/10 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Jan Lilholt 22173575
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Søndag d. 28/12 2014 Nordsøen fra Hanstholm
Afgang kl. 6.00–17.00. Pris 850,–
Turleder Erik Olsen 21818288
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Tilmelding til havture

Husk at tilmelde dig rettidigt til havturene, dvs. 14 dage 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, Torkild Østergaard og
Bruno Andresen.

NB! Der kan forekomme ændringer i afgangstidspunkter og afgangshavne.
Hvis en præmietur må aflyses, vil præmierne så vidt muligt overføres til

førstkommende tur, der er annonceret som almindelig tur.

Priser for havture

Det tilstræbes at holde priserne for havture nede på et minimum, derfor kan
det med sikkerhed betale sig at være medlem af foreningen.
Det er i øvrigt alene medlemmer, som kan deltage i kapløbet om præmier

på de ture, der afvikles som præmieture.

www.snoeren.dk 5



���������	A�B	�CDE� F����	�����♦������♦������E�	E

�����	�B�B	��� �-



Blad nr. 2 � 2013 � 46. årgang

Indkaldelse til generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til Snøren Gug’s årlige generalforsamling. Den afholdes
mandag d. 17. februar 2014, Hjortevej 12, 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 genopstiller som
kasserer. Bruno Andresen og Torkild Østergaard er på valg til be-
styrelsen.

B) Suppleant til bestyrelsen. Alex Kristiansen er på valg.

C) Revisor. Torkild Nørgaard er på valg.

D) Revisorsuppleant. Hans Jensen er på valg.

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

F) Havtursudvalg: Jan Lilholt, Erik Olsen og Bruno Andresen genop-
stiller. Torkild Østergaard ønsker ikke genopstille.

5. Indkomne forslag. (forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde
senest 9. januar 2014).

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Eventuelt.

VEL MØDT ALLE SAMMEN
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Stort Pirkemarked  

Vælg mellem flere modeller.  

Vejl pris: 39,95 pr. stk. 

3 stk. kun 99,95,- 

 

 

 

Jægeren & Lystfiskeren 

Maren Turis Gade 6, 9000 Aalborg 

Tlf. 98139400 - Webshop: www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk 

 

Berkley/Penn Kastesæt 

Berkley Teccat Pro 7’ 60-150 g. 

kastestang. 

inkl. Penn Slammer fastspolehjul 

str. 460 eller 560. 

Vejl. pris: 2200,- 

Kun: 1399,- 

Penn Slammer Stick Sæt 

Penn Slammer Stick Boat 20-30lbs.  

Inkl. Penn Defiance multihjul med 

linefører. 

Vejl. pris: 1699,- 

Kun: 1199,- 

 

Efterår 2013 
 

Fang de rigtige tilbud hos 

Jægeren & Lystfiskeren! 

STORM Giant Jiggin Shad 

Jig på 18 cm. og 180 g. Der 

medfølger 2 ekstra gummikroppe. 

Vælg mellem flere forskellige farver. 

Før: 129,95,- 

Kun: 99,95,- 
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Sula 2014

Planlægningen til Sula-turen 2014 er i fuld gang. Det er 4. år i træk, at der
arrangeres fisketur til øen Sula beliggende sydvest for Trondheim.

Sula Rorbouer

Sula eller “byen i havet” som den ofte bliver kaldt, er et sandt fiskemekka.
Lejlighederne er i topklasse med tilhørende rense- og fryserum. Fiskepladserne
nås efter få minutters sejlads, og der er mulighed for fangst af bl.a. torsk,
langer, sej, lubber, kuller og meget mere. Til de mere specielle fangster tæller
helleflynder, havkat og havtaske. Der er mulighed for fiskeri såvel indenskærs
(hvis det blæser) som udenskærs.
Vi har booked en 4-personers lejlighed og en super aluminiumsbåde med

50 hk motorer i perioden 24–30 maj 2014. Afrejse forventes 23. maj med
hjemkomst 1. juni. Vi vender naturligvis tilbage med udførlig rapport om
det imponerende havfiskeri samt fantastiske natur og dyreliv med kæmpestore
havørne, nysgerrige sæler og måske, hvis vi er heldige legesyge havoddere.

Jan Lilholt
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Åbningstider
Man - fredag
Lørdag 
Søndag 
Helligdage

Kragh’s jagt & fiskeriartikler

             ...............09:00 - 17:30
  ..........................09:00 - 14:00
   .........................Lukket
         ...................Lukket

Adresse
Aggersundvej 322               
9690 Fjerrtiselv
tlf 98 21 31 21

Alt i jagt, fiskeriudstyr, tilbehør og beklædning

            Læs mere på 
www.kraghsfiskeriartikler.dk

Hos Kragh’s jagt & fiskeriartikler finder du de bedste priser på jagt og 

fiskeri udstyr, samt beklædning. Efter udvidelsen af forretningen, er 

antallet af vare steget med over det dobbelte. Så om du er erfaren 

eller nybegynder, så har vi med sikkerhed udstyret til dig!
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Sensommertur på Revet

Den bedste sommer i mands minde er så småt ved at gå på hæld. Ikke desto
mindre oplevede vi pragtfuldt sensommervejr lørdag den 24. august, hvor vi
kl. 5:45 stævnede ud fra Hanstholm Havn med Yellow Reef til Det Gule Rev.
Det blæste en let brise fra øst, og temperaturen nåede pænt over 20 grader
som dagen skred frem.

Trods svingende fangstrapporter fra dagene forud var forventningerne sto-
re, ikke mindst fordi der de seneste uger var landet to havtaster, hvoraf den
største vejede 20 kg.

Besætningen på Yellow Reef udgjordes af skipper Ole Klim og medhjælper
Benny Dahl. Inden afgang drøftede jeg, i min egenskab af turleder, med
skipper, hvordan strategien skulle lægges. Skipper mente ikke, at det kunne
betale sig at gå efter vrag, og hvis vi ville satse på store fisk, var der nok
bedst chancer på ydersiden af revet. Derfor blev kurset sat nordvest til gode
pladser på ydersiden af revet.

Efter ca. 2 timers sejlads gjorde vi holdt første gang. Der var ikke det store
at komme efter, kun et par småtorsk. Vi fortsatte derfor længere ud, og efter
en lille halv time fortsatte fiskeriet. Bidelysten var til at begynde med ikke
stor, men de fisk som blev fanget havde en fin størrelse, og der skulle ikke
gå længe, førend de første torsk på +10 kg blev landet. I alt blev det til 4
“målere”, med den største på 12,5 kg.

Midt på formiddagen kom der for alvor gang i fiskeriet, og der blev næsten
konstant landet torsk, de fleste på omkring 2–4 kg., men også enkelte lidt
større fisk. Ud over torsk, blev der fanget lidt kuller og to langer.

Vinden friskede en smule op, og selv om det stadig var ganske fint fiskevejr,
var der flere ombord, som blev sløje. Nogle mere end andre. En overgang var
vi kun 7, der var i stand til at fiske. Et par stykker overvandt dog krisen og
fik snøren i vandet igen. Benny Dahl (medhjælperen) greb en overgang en af
de ledige stænger og hjalp således med at fylde fiskebaljerne hos de inaktive.

Turen var udlagt som en præmietur for medlemmer af Snøren, idet der var
præmie til største fisk og flest arter. Torkild Nørgaard var heldig og løb med
præmien for største fisk, en torsk på eksakt 10 kg. Og undertegnede tog sig
af præmien for flest arter.
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Kl. ca. 14:30 blev der givet signal til at stoppe, og vi satte kursen mod
Hanstholm. Vi var i havn kl. 16:45.
Der var fanget pænt mange fisk, både store og små, og alle var taknemme-

lige for muligheden for at få renset fiskene på filetfabrikken. Også fangsterne
fra de andre turbåde blev kørt til filetfabrikken, og vi var naturligvis nysger-
rige efter at se, hvordan fiskeriet var gået på de andre både. Der var generelt
fanget mange fisk, men Yellow Reef var eneste båd med fisk over 10 kg (må-
lere).
Alt i alt en fantastisk dag på havet, også selv om enkelte var lidt sløje

under vejs. Tak til alle og tak til skipper Ole og medhjælper Benny for fin
service ombord.

Jan Lilholt

Oplysning om ændring af kontaktoplysninger

Det er konstateret af kasserren, at medlemmerne glemmer at oplyse når de
skifter telefonnumre, til trods for man i dagens Danmark ikke behøver at
give afkald på sit nummer når man skifter udbyder. Kasserren fører med-
lemskartoteket ajour, hvorfor alle ændringer skal meldes til ham. Dette kan
gøres på jan@snoeren.dk. Endvidere vil vi gerne have epost addresser op-
lyst, da disse er kjekke at have i den moderne tid vi lever i, så det kan lette
kommunikationen i flere tilfælde. Meddel derfor ændringer hurtigst muligt.

Nick Østergaard

12 www.snoeren.dk
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Nødråb fra Havtursudvalget!!!

Havtursudvalget forsøger hvert år at sammensætte et alsidigt turprogram.
Endvidere arbejder Havtursudvalget løbende på at opnå rabatter, så prisen
for deltagelse på havture bliver så lav som overhovedet muligt. Det er således
i 2013 lykkedes at opnå rabatter på 150 kr. pr. tur pr. deltager med båden
M/S Nordsøen, og 75 kr. pr. tur pr. deltager med bådene Bonito og Yellow
Reef.
I 2013 har der været booked i alt 6 ture med M/S Nordsøen og 3 ture

med Bonito/Yellow Reef. Endvidere har der været planlagt 2 småbådsture
og en familietur til P & T. Havtursudvalget har ved bookningen forsøgt at
sprede arrangementerne dels på forårsmånederne dels på månederne efter
sommerferien.
På trods af ovenstående har det været uhyre vanskeligt at opnå tilslutning

til arrangementerne. Turlederne bruger megen tid og mange kræfter på at
ringe/skrive rundt til medlemmerne for at overtale nogle til at møde op. I
flere tilfælde har indsatsen været forgæves.
Det var således nødvendigt at aflyse begge småbådsture og familieturen

på grund af ingen eller for ringe tilslutning. Endvidere har vi i efteråret
måtte gennemføre to havture med kun 5–6 deltagere. Disse to ture har kostet
klubkassen omkring 10.000 kr. Dette kan ikke fortsætte.
Opmærksomheden henledes på, at når turene er booked, så hænger klubben

på turene. Klubben kan ikke aflyse en tur på grund af manglende tilmeldinger.
I nogle tilfælde er det lykkedes at flytte en tur, så den kan gennemføres på
et senere tidspunkt, men dette hører absolut til undtagelserne. Hvis en tur
aflyses på grund af blæsevejr, er det dog uden udgift for klubkassen.
I 2014 er der planlagt 2 x 2 ture med Bonito/Yellow Reef (Skærtorsdag og

NM) og 6 ture med M/S Nordsøen.
Havtursudvalget beder derfor medlemmerne om at støtte op omkring ar-

rangementerne. Turprogrammet er tilgængeligt dels i bladet “Nyt fra Snøren
Gug” og på hjemmesiden. Endvidere vil der løbende blive lagt meddelelser
ud på Snørens Facebookside (http://facebook.com/snoeren.gug). Det er
vigtigt, at man kontakter turlederne og tilmelder sig turene i god tid.

Havtursudvalget
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Sidste nyt. . .

Lystfiskeri på Gullfaks A

For nogle dage siden fik jeg en email fra et kendt medlem af SNØREN, Kent
Eriksen. Kent har det sidste års tid arbejdet på olieplatformene ud for Norges
vestkyst. For tiden er han stationeret på olie- og gasplatformen Gullfaks A.
Platformen er placeret på bunden midt mellem Norge og Shetlandsøerne, med
en vanddybde på ca. 150 m. Under platformen er der fastgjort et olielager
som hæver sig ca. 30 m over bunden.

Lange 31,8 kg

Kent fortalte i sin mail at personalet frit kunne fiske i fritiden, og at han
naturligvis brugte mange timer med fiskestangen.
Fiskeriet begynder med at fange nogle agnfisk, og under platformen hvor

kølevandet har opvarmet vandet, lever et tykt tæppe af mørksej. Kent hejser
bare en krog ned og så snart krogen når vandoverfladen er der bid. Om krogen

www.snoeren.dk 15
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er en trekrog størrelse #12/0 eller #1/0 er ligegyldig, der er altid fisk på.
Ofte sidder der en fisk på hver spids af trekrogen. Sejerne har en vægt på 1-3
kg.

Torsk 17,0 kg og Havål 9,9 kg

Der anvendes hele sejer som agnes på to kraftige enkelt- eller trekroge og
loddet vejer fra 1 til 1,5 kg. Når dette forfang hejses ned i vandet er det
vigtigt at få det ud over toppen af olielageret, så det kommer ned på det
dybeste sted. Her lever de store kæmper, som patruljerer rundt ved bunden
hvor de æder alt spiseligt, også en sej på 2–3 kg. forsvinder i kæften på disse
monsterfisk. Når fisken hugger er det op til Kent og grejet at få den op til
overfladen. Jeg skal hilse fra Kent og sige at med en fisk på +30 kg. er der
rigtig langt op til overfladen (150m).
Det er ret besværligt men også spændende at få fisken op da vandoverfladen
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ligger ca. 30 m under fiskeplatformen og de fangede fisk jo derfor skal “hejses”
de 30m op. Det problem har Kent og de andre fiskere løst på en rigtig snedig
måde. Når fisken ligger i vandoverfladen firer man en kæmpe trekrog ned langs
linen. Trekrogen er fastgjort til linen med en sjækkel, som gør at trekrogen og
linen altid er tæt på hinanden. Når trekrogen kommer ned til fisken forsøger
man at gaffe fisken og lykkes det kan line, trekrog og fisk hejses op med det
reb trekrogen hænger i. Kents erfaring er dog at dette system ikke altid går
godt hvis fisken ikke er ordentlig gaffet. Prøv at forestille jer en fisk på bare
10 kg falder af gaffen 10–15 m over vandoverfladen og den så pludselig kun
hænger i fiskestangen så er der virkelig problemer med grejet. Kent arbejder
dette problem, og skulle nogen i klubben have gode ideer hører han gerne fra
jer.

Gullfaks A. Kilde: JanChr på flickr.

Da jeg sad og så på billedet af havålen kunne jeg se et fiskehovede nederst
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til venstre, og jeg kontaktede Kent og spurgte hvad det var for en fisk? “Nå,
den. Det er bare en lange på 17 kg”; svarede han.
Tak til Kent for de dejlige fiskebilleder og historien om fiskeriet på Gullfaks

A. Håber vi får flere fiskeoplevelser og billeder fra dig. Har netop modtaget
oplysning fra Kent som fortæller han lige har fanget en havål på 14 kg.

Bruno
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Rekordliste – hjemligt farvand

Art Vægt (kg) Fanger Dato

BerggyltDK 2,51 Jens Ole Venø 18.08.01

Bjergulk 0,030 Hans Jensen 23.08.97

Blæksprutte 2,10 Bent Laursen 26.10.92

Bækørred 1,75 Gert Nielsen 03.11.01

Havtaske 0,50 René Østergaard 21.04.00

Havkat 16,5 Erik Olsen 17.04.03

Havørred 1,8 (renset 53 cm) Gert Nielsen 15.09.00

Helleflynder 5,320 Torkild Østergaard 09.04.98

Hvidrokke 9,05 Jeppe Frøslev 16.05.03

Kuller 2,70 Jan Lilholt 23.05.08

Kulmule 5,1 Jan Lilholt 11.06.11

Lange 12,5 Thorkild Nørregaard 09.06.01

Lyssej (Lubbe) 6,50 Gert Nielsen 17.04.03

Mørksej 10,00 Jan Lilholt 18.05.03

Pighvarre 0,3 Martin Berger 25.10.03

Regnbueørred 1,00 Knud Erik Nielsen 03.11.01

Rødspætte 1,90 Jan Lilholt 09.10.04

Rød Knurhane 0,9 Tage Andersen 19.08.05

Torsk 21,00 Michael Skov 21.04.00
DK Danmarksrekord

Deadline for indlæg til næste blad

15. april 2014
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, Sillevadvej 10, 9600 Aars.

www.snoeren.dk 19
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Stofmærke og T-shirts

Alle nye medlemmer får et stofmærke i indmeldelsesgave fra foreningen.
Såfremt man ønsker flere mærker, kan de købes for 30,- ved henvendelse til

kassereren jan@snoeren.dk eller på telefon 50999224 eller 22173575. Samme
sted kan man også bestille T-shirts med foreningens logo og teksten:

“Jeg er også ude med SNØREN”

Prisen for T-shirts er 55,- pr. styk. Trøjerne findes i størrelser fra S til XXXL.
Der sælges også kasketter med Snørens logo på fronten 25,-

Nyhedsmail fra “Snøren”

Gik du glip af den sidste fisketur, fordi dit klubblad blev væk? Nu har du
chancen for at blive holdt up to date ved at tilmelde dig vort elektroniske
nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er sprængfyldt med fiskenyheder. Brevet indehol-
der information om ‘Snørens’ fisketure og andre arrangementer, så du har
mulighed for at følge med. Husk også at opgive dit mobil telefon nummer,
således at der er mulighed for turledere at sende en påmindelses SMS.
Det skal bare sende en e-mail til adressen jan@snoeren.dk og så vil du

automatisk være med, hvor der fiskes.
Med venlig hilsen kasereren

Konkurrencer og mindstemål

For at komme i betragtning skal fisken være større end eller lig med gældende
mindstemål, kroget i munden og fanget på en tur arrangeret af ‘Snøren’.
Endeligt skal fangeren være medlem af vores forening.
Den uforkortede liste over mindstemål kan findes på www.snoeren.dk.

Bemærk venligst:
Fisk under mindstemålet skal genudsættes hurtigst muligt – uanset
om fisken er levende, skadet eller død.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transpor-
tere eller opbevare fisk under mindstemål.
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DHF turoversigt

Danske konkurrencer
Jans Lystfiskersshps Granslam
2. november 2013

Fladfiske Cupen fra Helsingør (Amb. Cup)
3. november 2013

Udenlandske konkurrencer
Species Champinonship, Italien
27.–30. april 2013

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

Navn Antal Største (kg) Arter Måler

Aage Holmsgaard 4 T, S

Alex Kristiansen 76 T, L, M, K

Anker Holm 12 T, L, Y

Bjarne Sørensen 11 T

Brian Christensen 267 T, L, M

Bruno Andresen 82 T, M, Y, S

Erik Olsen 93 T, M, Y

Fisker 8 T, M

Frank Jensen 4 T, L

Hans Jensen 5 T, L

Jan Lilholt 33 T, K, J, S

Kaj E. Jensen 8 T

Keld Thomsen 207 Havkat 5,5 kg T, L, M, K, C

Kristian Nielsen 23 T, L, S

Morten Bore 6 T, L

Peter Stenild 13 T, L

Pia Drotten 26 T, L, J, S

Thorkild Nørregaard 12 T, L

Walther Rokkedahl 11 T, L, S

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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Gå i banken via mobilen
til iPhone, Android og Windows Phone

- en ordentlig bank

Hent app’en gratis i App store, Android Marked eller Microsofts Marketplace.
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