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Medlemsblad for Snøren Gug           

Udsendes 2 gange årligt        

Oplag 200 stk.        

Næste deanline, 15/10 2016       

          

Klubbens Adresse        

Snøren Gug         

Jan Lilholt     

 

   

Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe       

          

Kasserer         

Jan Lilholt         

Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe       

Mobil 50999224/22173575       

Mail: jan.michael.lilholt@rn.dk       

          

Bestyrelsesmedlemmer        

Ole Mølgaard Andersen   Allan G. Jespersen     

Nøvlingvej 136, 9260 Gistrup  Mylius Eriksens Vej 20B, 9210 Aalborg SØ 

Mobil 23220786   Mobil 41443799     

Mail: ole.ruth.sofie.andersen@mail.tele.dk Mail: agjespersen@gmail.com   

          

Thorkild Nørgaard   Kent Eriksen     

Bogfinkevej 5, Tranum, 9460 Brovst  Ridderhatten 6, 9260 Gistrup   

Mobil 30561677   Mobil 30139979     

Mail: thorkildnoergaard@gmail.com  Mail: kentgitte@mail.dk    

          

Bladudvalg    Webmaster     

Ole Mølgaard Andersen. Jan Lilholt, Erik Olsen Bruno Andresen     

     Ridderhatten 14, 9260 Gistrup   

     Mobil 25391143     

     Mail: brunand55@hotmail.com   
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Referat af generalforsamling den 15. februar 2016 i SNØREN GUG 
 

Valg af dirigent. 

Alex valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

Formandens beretning. 

Formanden aflagde beretning og nævnte i den forbindelse, at der i 2015 

kun blev gennemført 3 ud af 8 planlagte ture. Det lykkedes i anden 

omgang at gennemføre en hav tur med NEMO fra Thyborøn. Turen var 

oprindeligt planlagt som en 20-timers tur, men pga. blæsevejr blev turen 

afkortet til ca. 12 timer. P & T-turen i oktober til Medestedet måtte 

aflyses som følge af manglende tilslutning. Bestyrelsen har arbejdet på 

at etablere et samarbejde med Viborg Havfiskeklub. Der er således lagt 

links ud på vore respektive hjemmesider. Vi har aftalt, at vi sammen 

forsøger at besætte ledige pladser på vore ture. Bestyrelsen vil i 2016 

arbejde på at etablere et lignende samarbejde med Skagen 

Havfiskeklub. 

Formanden nævnte desuden, at Snøren var repræsenteret på 

Outdoormessen den 6.-8. februar 2015.  

Sæsonen for 2016 starter med Grejaften den 14. marts hos Kraghs 

Fiskeriartikler. Der er i 2016 booket 7 havture,2 ture med NEMO fra 

Thyborøn, 1 tur med Mågen fra Nr. Vorupør, 1 tur skærtorsdag med 

Bonito fra Hanstholm, 2 ture med M/S Nordsøen fra Hanstholm og 

Nordjysk Mesterskab med Bonito og Nordsøen fra Hanstholm. 

Endvidere planlægges at booke 1 eller 2 kortere ture fra Hirtshals.  

Grejaftener gennemføres som planlagt til og med 4. april 2016. Herefter 

skal der findes nye lokaler til kommende grejaftener. 

Formanden afsluttede sin beretning med at meddele, at han efter moden 

overvejelse har besluttet at udtræde af bestyrelsen. 
 

Forsamlingen godkendte beretningen. 
 

Kassereren fremlægger regnskabet 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2015.  Der har i 2015 været 

udgifter for i alt 28.981 kr. og indtægter på 28.898,24 kr. Regnskabet 

balancerer således med et beskedent underskud på -82,76 kr. 
 

Forsamlingen godkendte regnskabet. 
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Valg 

Ud over kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer skal der vælges ny 

formand, da formanden jf. beretningen har valgt at trække sig fra 

bestyrelsesarbejdet. 
 

A:Jan Lilholt genvalgtes som kasserer, og Kent Eriksen, Thorkild 

Nørgaard og Allan Jespersen (periode 1 år) valgtes som nye 

bestyrelsesmedlemmer. Det var ikke muligt at vælge ny formand, 

hvorfor bestyrelsen etablerer kollektiv ledelse det kommende år. 

B:Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen. 

C:Bruno Andresen valgtes til revisor.  

D:Gert Nielsen genvalgtes til revisorsuppleant. 

E:Til bladudvalget genvalgtes Erik Olsen, Jan Lilholt og Ole Mølgaard. 

Bruno Andresen har påtaget sig at hjælpe med at udvikle og 

vedligeholde klubbens hjemmeside. 

F:Det blev besluttet, at Havtursudvalget udgøres af bestyrelsen. Til 

næste generalforsamling søges Havtursudvalget sammensat af 2 

bestyrelsesmedlemmer og 2 menige medlemmer af klubben. 
 

Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag til behandling. 
 

Fastsættelse af kontingent 

Generalforsamlingen vedtog uændrede kontingentsatser for 2016, dvs. 

400 kr. dog 200 kr. for juniorer (under 18 år). 

  

Eventuelt 
 

Pokaluddelingen: 

 

Sjældneste ”fisk” (10-armet blæksprutte) blev fanget ud for Thyborøn 

af Alex Kristiansen. 

Flest arter (6 arter) fanget i hjemligt farvand gik til Thorkild Nørgaard. 
 

Torkild Østergaard har efter ca. 30 år valgt at melde sig ud af Snøren 

Gug. Det blev foreslået, at indstille Torkild til æresmedlem af klubben 

som anerkendelse for hans mangeårige indsats for klubben. 

  

Referent Jan Lilholt 
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Påsketuren Skærtorsdag med Bonito fra Hanstholm 
 

Det hele startede til vores generalforsamling. Da der manglede folk til 

turen skærtorsdag fik Erik Olsen langt om længe lokket mig med, jeg er 

ellers mere til Nordsøen. Vi kom da også godt afsted med solopgang og 

småbølger. Fiskeriet gik i gang og der blev fanget pæne fisk på hele 

båden. Der var godt med strøm 

og indimellem fik vi fanget 

hinanden som jo sker næsten 

hver gang, men hyggeligt var 

det. På et tidspunkt tror jeg at 

jeg hænger på revet for jeg kan 

ikke løfte pirken nogen steder. 

Jeg måtte hellere få fat i 

rundstokken og få den viklet 

om snøren, da der sker noget. 

Det er ikke bunden det er hug. 

Hold da op jeg kom på arbejde. 

Den var bare ikke til at flytte, 

jeg var da godt nok kommet på 

arbejde. 45 meter er langt, det 

tror man ikke, men jeg ved det. 

Jeg tror jeg brugte 15 min. om 

at få den op til overfladen. 

Sådan føltes det. Mine arme 

blev godt syret til og jeg svedte. Op kom den og min makker Allan, det 

var hans første hav tur, måtte gaf den. Det var i mine øjne et monster af 

en torsk. Den blev vejet til 12,8 kg. min første måler. De største jeg 

endnu havde fanget var 7 kg. Stolt var jeg, da det viste sig at det var 

turens største. Jo vi blev da godt nok fotograferet og nok også drillet 

med at den nok var tyvstjålet og taget bag ved gællerne, men det blev 

da også sagt med glimt i øjet. Jo Olsen fik da ret. Det var en rigtig god 

tur og Allan og jeg havde efter besøg på filetfabrikken 54 kg filet med 

hjem, hvoraf 10 filetter var med skin på, de skal koldryges. Det var så 

min lille beretning om en hyggelig tur med gode venner i Snøren. Knæk 

og bræk. Vi ses derude.  

Hilsen Peter Ørndal 
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Nyt medlem af ”Kastestangsklubben” 

 

I 2013 i forbindelse med tur til Sula i Norge blev der stiftet en særlig 

afdeling af Søren Gug. Afdelingen fik navnet ”Kastestangsklubben”. I 

”Kastestangsklubben” optages kun medlemmer, som har erfaring med 

den særlige disciplin at kaste 

stangen overbord. Der er tale 

om en ganske eksklusiv klub 

med få garvede medlemmer. I 

forbindelse med stiftelse af 

klubben blev der optaget 

følgende medlemmer: 

Erik Olsen, Bjarne Sørensen, 

Thorkild Nørgaard. 

Det er ikke lykkedes 

efterfølgende at hverve nye 

medlemmer, men på havturen 

den 24.03.2016 blev Alex 

Kristiansen optaget. 

Der var godt gang i fiskeriet, 

alle hev og sled med flex på 

stængerne. Pludselig beder 

Bruno Andresen Alex være behjælpelig med at holde sig sin stang et 

øjeblik. OK siger Alex og smider alt, hvad han har i hænderne. Hans 

egen stang og fiskehjul lander med et plask i havet. SATANS råber 

Alex, det var ikke meningen, men glæder sig dog alligevel over 

udsigten til at blive optaget i ”Kastestangsklubben” 

På bagbords side var Erik Olsen placeret. Erik Fik et godt hug og var 

helt sikker på, at måleren var på vej op. Det var hårdt arbejde, og Erik 

klagede over ondt i armene (men der skal heller ikke så meget til). 

Langsom fik Erik halet linen ind, og da endegrejet nærmer sig 

overfladen, ser Erik straks, at der ikke er tale om en ”måler”, men 

derimod Alex’ mistede stang. Alex var jublende lykkelig over at få sin 

dyrebare grej tilbage, og han slap for at klargøre endnu en stang. Alex 

protesterede heller ikke over udsigten til at skulle give en omgang 

kvajebajere. 

Jan Lilholt 
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Grejaften 14. marts 2016, hos Kraghs jagt- og fiskeriartikler 

 

Mandag den 14. marts 2016 havde Søren endnu engang henlagt 

grejaftenen til baglokalet hos Kraghs Jagt- og Fiskeriartikler. I alt 16 

medlemmer havde valgt at deltage, og vanen tro blev der serveret øl, 

vand, kaffe og masser af kager. 

Butikken var fyldt til bristepunktet med både gamle og nye varer til 

såvel jægeren som lystfiskeren. Ud over diverse slagtilbud, var alt 

fiskegrej i dagens anledning nedsat med 25 %. Der var således mange 

fine tilbud på 

havhjul og 

havstænger og 

masser af ende 

grej. Også på 

beklædning 

var der fundet 

en del restvarer 

frem, som 

kunne 

erhverves til 

rene spotpriser. 

Der var derfor 

ingen 

undskyldning 

for ikke at gøre 

en god handel.  

Under kaffen 

blev der 

afholdt det 

traditionelle lotteri. Deltagerne og klubkassen havde indbetalt 1600 kr. 

til en pulje som blev doblet op af Kraghs. Præmier for samlet set godt 

og vel 3200 kr. blev efterfølgende udloddet. På klubbens vegne takker 

jeg Majbrit, Leo og Thomas for en dejlig og hyggelig aften. 

 

Jan Lilholt 
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Bestyrelsesmøde Snøren Gug, den, 10.03.2016 

 

Sted: Aagade 8, Vegger 9240 Nibe 

Til stede: Ole Mølgaard Andersen, Kent Eriksen, Thorkild 

Nørgaard, Allan Jespersen, Jan Lilholt (ref.) 

 

Evaluering af Generalforsamlingen 

Ole og Jan orienterede om situationen i klubben forud for 

generalforsamlingen, herunder at flere bestyrelsesmedlemmer inkl. 

formanden valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. 

  

Turprogram 2016/2017 

Turprogrammet 2016 drøftedes. De i bladet annoncerede ture den 29/5 

og den 29/10 med M/S Nordsøen er aflyst, idet der i stedet søges aftalt 

kortere kystnære ture fra Hirtshals på de nævnte datoer.  Kent kontakter 

relevante rederier i Hirtshals med henblik på booking af 8-timers ture. 

Der søges reserveret 8 pladser pr. tur. Prisniveauet forventes ikke at 

overstige 500 kr. pr. deltager. Endvidere booker Kent en båd mellem jul 

og nytår (nytårsturen) ligeledes fra Hirtshals. 

 

Det blev på generalforsamlingen aftalt, at havtursudvalget i 2016 

udgøres af bestyrelsen. Thorkild bliver turleder 24/3 (skærtorsdag). 

Allan bliver turleder 18/6 på tur med Maagen fra Nr. Vorupør. Kent 

bliver turleder på turene 29/10 og nytårsturen. 

 

Program for 2017 søges planlagt på næste bestyrelsesmøde. 

 

P & T tur/familietur 

Ole påtager sig at arrangere familieturen enten i form af et P&T-

arrangement eller i form af strandfisketur (surf casting). 

 

Småbådstur 

Jan kontakter blokhus-folket og Erik Olsen med henblik på at arrangere 

en småbådtur fra Blokhus  

Det er efterfølgende aftalt, at småbådsturen søges gennemført 

27.08.2016, idet følgende har givet tilsagn om at stille med båd: Claus 

Pedersen, Erik Mølbye, Jacob Freundlich og evt. Jens Haugaard.  
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Klublokale/støbegrej 

Klubben står uden klublokale til næste vinters grejaftener. Jan 

orienterede om status herunder mulighederne for samarbejde med 

Sportsdykkerklubben og tilbud fra Kraghs Jagt- og Fiskeriartikler. Det 

blev endvidere nævnt, at Alex Kristiansen har fundet et tilsyneladende 

tomt klubhus i Lindholm som evt. kunne være en mulighed. 

Umiddelbart er bestyrelsen rimelig fortrøstningsfuld med henblik på at 

finde en løsning. 

 

Der arbejdes endvidere med at skaffe støbegrej. 

 

Revision af vedtægter/forretningsorden 

Det aftaltes, at Jan i løbet af året gennemgår vedtægterne med henblik 

på at bringe disse up-to-date. 

 

 

Nordjysk Mesterskab 13.08.2016 

Jan orienterede om Nordjysk Mesterskab, som klubben efterhånden har 

været arrangør af mange gange. Konceptet ligger således klar. 

Bestyrelsen bliver naturligvis involveret, når vi kommer lidt tættere på. 

Der skal bl.a. skaffes sponsorpræmier til arrangementet. På nuværende 

tidspunkt er der modtaget 2 tilmeldinger. Der er plads til 24 deltagere. 

 

Næste begivenhed, Grejaften hos Kraghs Fiskeriartikler 

Jan nævnte, at vi forventer at blive ca. 15 deltagere til grejaftenen hos 

Kraghs. Det aftaltes, at Kent prøver at arrangere en grejaften hos J. C. 

Fiskegrej og Fritid i Sæby 

 

Eventuelt 

Telefonkæde/-liste efterlystes af Allen. Medlemsoversigt med 

telefonnumre og mailadresser vedlægges referatet. 

Gaver i forbindelse med medlemmers runde fødselsdage m.v. drøftedes. 

Det blev aftalt, at klubkassen fremadrettet ikke bidrager. 

 

Næste møde afholdes om ca. 2 måneder. 
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Opslagstavlen – turprogram 2016 

 

 

Søndag 29/5 2016 Michael Franck fra Hirtshals 

  Afgang kl. 7.00-13.00 

  Turleder Ole Mølgaard Andersen, 23220786 

  Pris 440,- 

 

Lørdag 18/6  2016 Maagen, Nr. Vorupør (12-timers tur) 

  Afgang kl. 4.30-16.30 

  Turleder Allan G. Jespersen 41443799 

                                            Pris 800,- 

 

Lørdag 13/8 2016 Nordjysk Mesterskab 

  Mølboen og Nordsøen fra Hanstholm 

  Afgang kl. 06.00-17.00 

  Tilmelding: Jan Lilholt 22173575 

  Pris 1000,- 

 

Mandag 15/8 2016 Grejaften hos JC Fiskegrej og Fritid 

  Havnen 12G, 9300 Sæby 

  Kl.19.00-? 

  Tilmelding: Kent Eriksen, Tlf. 30139979 

 

Lørdag 27/8 2016 Småbådstur fra Blokhus 

  Afgang kl. 9.00-? 

  Tilmelding: Jan Lilholt 22173575 

                                            Pris: ? 

 

Lørdag 24/9 2016 Surf Casting Tur   

  Flakvej syd for Sæby 

  Vi mødes kl. 10.00 

  Tilmelding: Ole Mølgaard Andersen,  

                                            Tlf. 23220786 
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Lørdag 1/10 2016 Nemo Fra Thyborøn (20-timers tur) 

  Afgang kl. 2.00-22.00 

  Turleder Jan Lilholt 22173575 

  Pris 1250,- (inkl. forplejning) 

 

Lørdag 29/10 2016 Michael Franck fra Hirtshals 

  Afgang kl. 7.00-13.00 

  Turleder Kent Eriksen 30139979 

  Pris 440,- 

 

Nytårstur 29/12 2016 Michael Franck fra Hirtshals 

  Afgang kl. 7.00-13.00 

  Turleder Kent Eriksen 30139979 

  Pris 440,- 

 

 

 

 
 

 

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 havture 

 

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 havture 

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

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

 

Betaling for havture 

Med det formål dels at øge sikkerheden omkring betalingen for havture 

dels at smidiggøre afregningen indføres med virkning fra sæson 2015 

følgende praksis: 

Betalingen for deltagelse i havture skal så vidt muligt ske elektronisk. 

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

4562330602, eller via 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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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Fangstjournal 2016     

       

Navn   Antal Største Arter   Måler 

Erik Olsen 30   T     

Peter Ørndal 47 12,8 kg. T   X 

Anker Holm 30   T     

Jan Lilholt 61   T,Y,S     

Alex Kristiansen 20   T     

Lars Larsen 35   T     

Bruno Andresen 30   T     

Franck Jensen 25   T     

Thorkild 

Nørgaard 63   T     

 

 

Arternes betegnelser     

        

A= Aborre   K=Knurhane   U=Ulk   

B=Skrubbe  L=Lange   V=Hvilling 

C=Havkat  M=Makrel  W=Sild   

D=Hornfisk  N=Hestemakrel  X=Kulmule 

E=Taskekrabbe  O=Brosme  Y=Lyr(Lyssej) 

F=Fjæsing  P=Pighvar  Z=Blæksprutte 

G=Bækørred  Q=Rødfisk  Æ=Berggylte 

H=Helleflynder  R=Rødspætte  Ø=Regnbueørred 

I=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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Ny hjemmeside 

 

Snørens ny hjemmeside er nu tilgængelig på internettet. Du finder den 

ved at google www.snoerengug.dk Endnu er den ikke at finde på de 

andre søgemaskiner, men det kommer. Siden er langt fra færdigdesignet 

men det bliver den hen over de næste måneder. Første fase er at få 

gennemgået den gamle hjemmeside og få relevante filer downloadet og 

lagt ind på den nye side. Senere kommer redigering og opbygning af de 

enkelte menuer og undermenuer. Den gamle side vil stadig være aktiv 

til hen under efteråret så I vil stadig kunne finde filer som endnu ikke er 

lagt over på den nye side. 

 

For at hjemmesiden kan få et flot udseende, nem at overskue og med 

relevante informationer har jeg brug for din hjælp.  

Har du f.eks. billeder, (gerne gamle), artikler om fiskeri og 

grejfremstilling, spændende fiskeopskrifter mm. Hører jeg gerne fra 

dig. Jeg kan naturligvis ikke love at alt kommer med, men alt materiale 

som bliver tilsendt vil blive gennemgået meget nøje. Har du gode ideer 

til hjemmeside designet og opbygningen vil jeg også gerne høre om det. 

 

Når du tilsender billeder, artikler mm. skal du være opmærksom på at 

der kan være cape rettigheder som kræver tilladelse til offentliggørelse, 

men dette vender jeg tilbage til når jeg har gennemgået det tilsendte 

materiale. 

 

Håber du får fornøjelse af den nye hjemmeside og fortæller om den til 

venner og bekendte. 

 

Webredaktøren 

Bruno Andersen 

Mail: brunand55@hotmail.com 
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Den nye hjemmeside 
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Kryddersnaps, bl.a. god til fisk 

 

Der skal bruges følgende: 

Et syltetøjsglas ca. ½ liter 

En tragt i passende størrelse 

Kaffefiltre 

Vattampon  

1 flaske Brøndums Klar 

1½ spiseske rosiner 

1 spiseske stjerne anis 

2 stængler lakridsrod 

Lidt appelsinskal

Glasset og låget skoldes med kogende vand før brug.  

Lakridsroden brækkes et stykker på ca. 3 - 4 cm for ikke at fylde for 

meget i glasset. Appelsinskallen renses for ALT HVIDT - meget 

vigtigt. Snapsen bliver udrikkelig, hvis der er det mindste hvidt fra 

appelsinen i essensen. Det stykke du skal bruge bør ikke være for stort. 

Jeg plejer at bruge et stykke, der svarer til det hul du kan lave ved at 

sætte tommel- og pegefinger sammen. Ingredienserne blandes lidt i 

glasset, - og du hælder snaps på, så det står 2 - 3 cm over. 

 

Skal trække i 8 og ikke over 10 dage. 

 

Sæt 2 kaffefiltre i tragten, og kom en vattampon i "tuden" på tragten. 

Filtreringen er vigtig for snapsens farve, - og en uigennemsigtig 

mælkeagtig snaps smager ikke som den skal. 

Når du hælder essensen i tragten må det ikke løbe igennem. Det skal 

dryppe ganske langsomt. 

 

Så kommer højdepunktet: Gudedrikken skal smages til.  

Her er det en god idé at dele den snaps du skal fortynde med i 2 

glas/flasker. Hvis den skulle blive for stærk er det umuligt at fjerne lidt 

af essensen igen. Lettere at hælde mere Brøndum i fra reserveflasken. 

Den typiske begynderfejl er nemlig, at man laver den for kraftig. 

 

Snapsen kan drikkes både i tide og i utide, og går godt til ALT - bortset 

fra citrinfromage!! 

 

God fornøjelse 

Ole Mølgaard Andersen 
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