
Klippe bloggen  
Der tjekkes dæktryk, olie, snøre, stænger, sprinklervæske, tagbøjler, tagbox og grejet hentes og pakkes i 

bilen, med andre ord: I nat sætter A og B holdet kursen mod lakselandet i øst. Bornholm ligger og lokker 

med en hel uges rå fiskeri og forhåbentligt herrefights med sølvblanke ørreder. 

For en uge gælder parolen: 

Giv mig et solstrejf, og jagende havørred på en stenet kyst en forårsdag. Så kan i beholde resten! 

 

 

Så er vi landet, foran ligger en herlig uge, om lidt indkøb mm er vi klar til de vi er her for havørrederne 

Vi er godt landet på Bornholm. A holdet 

bor i den gamle kendte hytte ved 

lufthavnen, hvor en stor del af A holdets 

fiskeri udgår fra. Vi er midt på dag to og 

endelig søndag aften gik der hul på 

bylden der kom fisk på land, det var 

fiskeri under klare stjerner med højt 

gående agn der gav fisk, en 3kgs til 

Michael og en 50 cm fisk til Niels. Begge 

fisk blev straks genudsat og der findes 

derfor ikke billeder af disse. Dagens 

morgen fiskeri er ligesom gårsdagens 

forgået ganske begivenhedsløst på de sydlige odder omkring lufthavnen, ørrederne ses hyppigt, men til stor 

frustration for os mand nøjes ørrederne med at pille, hugge i det klare sol og krystalklare vand vil de bare 

ikke. Vinden er øst og nord øst hele ugen så der må og skal findes en metode til at lokke ørreden.  



Vi har ellers ofret adskillige tusinde til 

Fiskegudernes ypperstepræst. Jesper der er 

indehaver i Sportsdress i Rønne, men også der 

var meldingen at fiskene napper forsigtigt til 

agnen og skal provokeres til hug. 

På billedet: Begge hold hygger på kysten ved 

lufthavnen, medens der fiskes i mørket. 

 

 

Tirsdag: Drager A holdet i samlet flok op ad 

østkysten på pladserne Listed, Hønseriet og 

Døndalen. Der er en let vind og lidt sø ind over 

klipperne, og det giver undertegnede en enkelt 

70’er ved Listed der genudsættes. Tirsdag aften 

er deler vi os Henning og Michael tager Bilen til 

Hvidodde, hvor de underholdes af småfisk der 

puffer og napper, men fast fisk bliver det ikke 

til. Fast fisk får Nils imidlertid, Niels er gået til 

vandet ved solnedgang for at fiske ind i mørket, 

som vi har god erfaring med. Lidt før jeg 

kommer mister Niels en 2-3 kg’s blank ørred i 

god kondition. Lidt efter min ankomst, kroger 

han igen en god fisk, fisken der kæmper godt 

trækker i flere omgange snøren af hjulet, Niels 

er begejstret, men begejstringen blegner da 

fisken landes, jeg er lidt i tvivl om den her siger 

han og tvivlen kommer fisken, der er en 70’er til 

gode, da den genudsættes. Vi fortsætter 

fiskeriet, men der sker ikke mere under stjerne 

himmelen end at lidt småsten drysser ned fra 

rummet og tegner små striber på himmelen, en 

enkelt flyver lander på lufthavnen bag men 

fiskene mærker vi ikke mere til og vi trasker op 

til lufthavnen og rundt om hegnet og hjem. 

 

 

 

 

 

 



Onsdag: Igen spreder vi indsatsen på to 

pladser, Henning og Michael går på Bauneodde, 

medens Niels og undertegnede triller til Vang. På 

Bauneodde få en fluefisker en fin fisk men ellers 

oplever man ikke det store. Ved Vang fanger 

undertegnede en ørred på de ca. 45 cm der var 

lidt lang i det så den fik chancen for at komme i 

bedre huld, til næste gang. Vel tilbage i hytten er 

Niels hurtig videre på Bauneodde men uden det 

forløsende hug. Lige inden aftenens fiskeri 

begynder gør vi status på landede ørreder og det 

er nedslående cifre for a Holdet 3-2-2-0 og indtil 

videre er der ikke hjemtaget fisk.  

Fredag: Stilheden på bloggen skyldes dels 

forkølelse, dels mangel på fangst. Eneste landede 

fisk igår var de to Niels fik og genudsatte i nattens 

mulm, Paw og Poulsen der fiskede med fik ikke 

noget. Fredagens middags træk tages ved Vang. Michael og Niels er ude ved de vanlige sten, jeg har pakket 

sammen efter en omgang sutskofiskeri omkring Vang havn. waderstøvlerne ligger hjemme ved hytten, surt især 

fordi Niels og Michael grovmobber. Efter at have fisket af ved havnen løsner et øje sig og stangen er færdig for 

nu, Når grejet også grovmobber er det tiden at vende ryggen mod vand og turiste en smule ved vang. 

    

    


