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13. marts 2017 

 

FSKBH  SPORTSFISKERI 

 

ÅRSMØDE  2017 
Referat 

BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. 

 
Afdelingens beretning 2016 ved formand Allan Schmøde. 

 

I 2016 var der planlagt med 12 sundture og 3 mindre specielle arrangementer (2 

P&T ture og 1 Å tur). I årets arrangementer deltog i alt 343 deltagere. 

 

De 12 sundture var vores årlige Torskefestival (i 2 afdelinger), Forårets og efter-

årets torske konkurrencer, Sommer og efterårs fladfiske konkurrencerne, Arts 

konkurrencerne(i 2 afdelinger) samt hornfisk, makrel og sildekonkurrencerne 

 

Sundturene var rimeligt besat. TF2 var der stor rift om og vi måtte booke ekstra 

båd. På Arts I turen var der behov for en større båd end oprindeligt.  

Silde- og Hornfisketurene var meget dårligt belagt, (Hornfisk endda med en 

mindre båd end oprindeligt). 

 

Desværre var det ikke i 2016 muligt at afholde nogen af de 3 specielture.. 

 

Der blev i alt uddelt 30 præmier på årets sundture, vinderne fordelte sig således 

at 8 firmaer og 7 enkelt deltagere vandt præmier. 

Der var 23 forskellige vindere på turene, 2 medlemmer havde 3 placeringer, 3 

medlemmer havde 2 placeringer, de resterende 18 vindere havde hver én place-

ring. 

 

 

Årets samlede vinder af vores Torskefestival 2016 blev Michael Svend-

sen(FORCE) – med en flot torsk på 8,0 kg. fanget på TF2. Største torsk på TF1 

(hvor der ikke blev fanget særligt mange torsk, men til gengæld en masse pæne 

hvillinger og sild) var på 3,43 kg. 

På TF1 blev der fanget ca. 100 torsk, 1 lange og en hel del sild.  

På TF2 blev der fanget ca. 100 torsk en hel del hvillinger og sild samt nogle få 

sej. En smuk frostfuld (-8 grader) vinterdag hvor solen var på himlen næsten 

hele dagen. 
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Beslutningen om at udskifte forårets fladfisketur med en torsketur har ikke væ-

ret den helt store succes i 2016. Turudvalget har dog besluttet at forårets torske-

tur bibeholdes i 2017, hvorefter den tages op igen. 

 

 

”De hurtige grønne” (hornfisk) konkurrencen havde en meget ringe tilslutning – 

nok den dårligste i mange år - og der kom heller ikke meget i kurvene 4 horn-

fisk, 5 torsk og 14 fladfisk. Men en pragtfuld aften på sundet. 

 

 

Årets artture blev i 2016 ikke et af vores smertensbørn – JUBIIIIEEE – Så de 

forsættes i 2017, med de små både. 

Den samlede vinder på artskonkurrencen blev for andet år i træk Thomas med 

en samlet score på 675 point og det endda ”kun” med en 3. plads på ART1 og en 

4. plads på ART2 

 

 

”Sommerens buttede” (fladfisketur) blev afviklet i et lidt broget vejr 15-18 gra-

der, 5-8 sm og en del regnbyger. 

Til gengæld var der rigtig mange fisk. Over 230 flade, 8-10 pr. person, herud-

over blev der fanget knurhaner, fjæsinger og 1 hornfisk. Så en pragtfuld tur. 

Vinderen indvejede 5 flade med en samlet vægt på 2,46 kg. 

Så alt i alt en skøn tur med, hvor alle havde flot med fisk hjem. 

 

 

”Sundets tun” konkurrence (makrelturen) blev vi nød til at booke en mindre 

båd med afgang fra Rungsted. Makrelmæssigt en rigtig sløj tur, der blev kun 

indvejet 2 stk. Der var rigtig mange bifangster af både torsk og sild, så de fleste 

havde alligevel fisk med hjem. 

 

 

Konkurrence efter ”De gode sild på kajen” havde en noget ringe tilslutning og 

det var ikke muligt at ændre båd, så av av. 

Op til turen havde det regnet i i stort set 2 døgn, 1 time før afgang holdt regnen 

op og det blev et pragtfuldt vejr. 

Dem der deltog fortrød ikke denne pragtfulde tur, der var rigtig mange store 

flotte sild, helt op omkring 250-300 gram stykket og vi fik ALLE de sild vi kunne 

ønske os. De gode/heldige havde fylde kurve. I alt blev der fanget omkring 2.000 

sild med 50-200 pr. mand. Bifangsterne var makrel og torsk (enkelte op til 3 kg.) 

Første og andenpladsen havde samme indvejede vægt, så der blev lodtrækning 

om resultatet, hvor Thomas trak den længste finne og Niels DSB/HI måtte tage 

til takke med andenpladsen 
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Efterårets fladfisketur blev afviklet i en kold og blæsende vinterdag, den første 

med frostvejr i 2016, senere på aftenen faldt den første sne også. 

Rigtig god belægning, men kun 4 deltagere kunne indveje 5 fladfisk ellers var 

gennemsnittet 2-3 flade pr. mand. Taotalt ca. 100 fladfisk. 

Det er ikke kvindelige deltagere der er flest af på vores ture, så ekstra rart når 

de så kommer ind mellem vinderne. Denne gang med en 2. plads til Helle fra 

NIF, men hun var ikke mange skæl fra vinderen Niels fra DSB/HI 

 

 

”Captain Coddy” (torsk). Havde en rigtig god belægning, endda få på venteliste. 

Føj for en besværlig og kold tur 3-5 grader, en pivende vind på mellem 10-15 sm 

op til 25 sm i stødene og afdrift på mellem 3,5-4 sømil. Når man kastede pirken 

op mod vinden, kom den næsten tilbage på skibet, så en vanskelig fisketur, som 

fangsterne også bar præg af, kun 15-20 torsk blev landet, men vindertorskene 

var rigtig pæne. En af bifangsterne var en flot sej på hele 2,56 kg. 

Brødrene Martensen DSB/HI tog sig af 1. og 3. pladsen, Rasmus SDC masede sig 

ind imellem på en flot anden plads. Alle deltagerne havde den samme nye tilba-

gefløjne frisure da vi kom i land. 

 

 

Opfølgning på årsmødet 2015. 

 

På årsmødet 2015 kom der følgende op under evt. 
 Årsmødet mente at en direkte kontakt til klubbernes fiskeinteresserede kunne påvirke 

tilmeldings og deltagelse på turene. 

 Gitte fra bestyrelsen vil sikre at kontoret sender, til afdelingsudvalget, kontaktperso-

nen på de klubber der har/oplyser de har sportsfiskeri.  

Når kontoret får klubbernes tilbagesvar for 2017 om hvilke idrætter de del-

tager i, vil oversigten blive sendt til afdelingsudvalget 

 DEKI har en startpris ved bestillinger, afdelingsudvalget ville høre om bestyrel-

sen/kontoret kunne komme med en form procedure for ”fælles-bestilling” for flere af-

delinger, således at der kunne spares på denne startpris. 

 Gitte fra bestyrelsen ville tage det med hjem og undersøge det. 

Undersøgelse omkring dette er overgået til den nedsatte økonomiarbejds-

gruppe, hvorfra der afventes svar.  

 

 

Lidt om 2017 ved formand Allan Schmøde. 

 

Det er stort set det samme program i 2017, som i 2016. Dog er makrelturen ikke 

forud booket, men det vil blive undersøgt om en makreltur med for-fodring er 

mulig, at arrangere i juli/august måned.  
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Orientering om regnskab og budget 2016. 

 

Året 2016 gav et overskud på over 2.000 kr. (2.116,29) mod budgetteret 574 kr. 

Dette selvom alle 3 speciel ture ikke blev til noget og hornfisketuren alene gav et 

underskud på over 1.100 (selv med en mindre båd, færre og mindre præmier). 

Sildeturen gav i år også et underskud. 

Til gengæld havde TF2 med en ekstra båd, et rigtig pænt overskud. 

ART 1, med en større båd, Efterårets fladefisketur og ”Captain Coddy” kon-

kurrencerne havde et godt resultat og de resterende ture havde stort set resulta-

ter som budgetteret. 

 

Den samlede regnskabs indtægt er ca. 5.000 mindre end budget, dette skyldes 

primært ingen indtægter på de 3 speciel ture samt lille tilslutning til hornfiske og 

sildeturene. 

Udgifterne er ca. 7.000 mindre end budget, hvilket primært skyldes at der ikke 

har været udgifter til specielturene. Der har været lidt mindre og færre præmier 

og udvalgets mødeudgifter er begrænset (er stort set foregået på/under fiske-

konkurrencerne). 

 

 

Orientering om budget 2017. 

 

Som varslet på sidste årsmøde har turene fået en lille prisstigning. 

Administrationsbidraget er steget fra 3 til 3,5 %. 

Der planlægges med stort set det samme program som i 2016, derfor er budget-

tet også næsten uændret. Der budgetteres med et overskud på 399 kr. 

 

 

 
 

Knæk og Bræk 

FSKBH  SPORTSFISKERI 
 

 

 


