Lørdag morgen ved 6 tiden gik turen fra Holstebro mod Rønne. I år består A-holdet af Bo, Michael og
Henning, da Niels grundet et brækket kraveben desværre ikke kunne komme med 
Midt eftermiddag ramte vi solskinsøen, der traditionen tro levede op til sit navn. Efter den obligatoriske
indkøbstur og aftensmad var der gensyn med Bavne odde.
Der gik en times tid uden fisk, så Bo skiftede til Bombarda og flue og det hjalp med det samme. I tredje kast
sad der en blank bornholmer havørrede på 2,2 kg.

Fighten blev foreviget på video til en senere klubaften. Vi har endnu ikke taget stilling til om vi også skal se
de supplerende 1,5 time, som Knudsen optog med kameraet i lommen . Han påstod, at kameraet blev
aktiveret ved, at han bukkede sig ned, men det lyder temmelig usandsynligt.

Henning mistede en havørred på et par kilo, der rullede i overfladen i 2-3 minutter, mens jeg forsøgte at
finde landingshandsken frem. Nogle gange kan det svært at spore 25 års bornholmer erfaring.
Bo landede en ny fisketype på vores Bornholmerture : en hornfisk. Det er nu ikke en fisketype vi har gjort
meget for at fange gennem årene, men det er naturligvis frivilligt, hvad man fisker efter.
En god nats søvn og vi var klar til endnu en omgang Bavne. Bo gik over til havørred igen og fangede en fisk
lige over målet. Senere tabte han én på omkring 1,5 kg og havde 2 hug i samme kast.
Michael og Henning fik ingenting på trods af, at hele strækket fra Korse odde til Sengedynen blev affisket.
Aftenfiskeriet var meget stille - jeg mistede en fisk lige efter solnedgang. Jeg tror, at det var en torsk på 1-2
kg, da fisken huggede tungt og det eneste jeg så var en hvid bug, da den kom op til overflade langt ude.
Mandag formiddag foregik ved Korse og Bavne Odde. Jeg fortsatte ud forbi sengedynen og halvvejs hen til
lufthavnen, hvor der ligger dette havørred revir, der burde kunne holde fisk, men bortset fra noget, der
måske var et hug mærkede jeg intet.

Et havørred revir, der teoretisk burde kunne holde mange havørreder, med Sengedynen i baggrunden.
Aftenfiskeriet foregik igen ved Bavne, hvor kraftig vind gjorde fiskeriet noget begrænset. I dag, når vinden
har lagt sig er det op på hesten igen, de er derude, de skal bare spottes.
Tirsdag blev Bavne besøgt om morgenen, men drivende tang grundet blæsten, satte hurtigt en stopper for
fiskeriet. For at finde læ for vinden tog vi længere nordpå til Helligpeder og Ginesminde, hvor der blev fisket
mellem store sten. Bo mistede en fisk på ca. 2 kg. I forbindelse med landingen. Aftenfiskeri ved Bavne
foregik i regn, regn og atter regn, men ingen fisk.
Onsdag morgen gik turen til Salne bugten nord for Gudhjem, hvor vandet var roligt og så fiskbart ud.
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Foto fra Salne med kig ud mod Hestestenen.
Under overfladen var der stadig en del tang, der satte sig på line og agn, så efter et par timer valgte vi at
skifte plads.
Opbruddet passede med, at vi var i Tejn lidt i 12, så vi kunne se bådene starte ud til Trolling Master
Bornholm 2016. Det er, selv om vi har set det før, et dejligt syn, når bådene får fuld gas.
Eftermiddags fiskeriet foregik igen ved Ginesminde, hvor B-holdet bestående af Søren M., Paw, Tommy og
Allan også forsøgte lykken. Bortset fra et enkelt hug var der ikke liv under overfladen.
Torsdag blev Bavne igen besøgt, men på trods af ihærdig indsats stadig uden held. Om eftermiddagen hørte
vi, at Søren M havde mistet en 3 kilos ved Hvide Odde, hvor Paw fik 2 fisk på ca. 1,5 kg. Søren havde
efterfølgende oplyst Tommy og Allan om, at fiskene var taget/mistet ved lufthavnen .
Joken virkede dog ikke helt efter planen for de to landede hver en havørred mellem 55 og 60 cm på
lufthavnen, selv om de umiddelbart syntes, at vandet virkede noget håbløst til fiskeri  
Vores aftentur gik til lufthavnen, hvor jeg fik en havørrede på ca. 50 cm. Fisken havde tydeligvist været
oppe i åen og gøre sit arbejde, så den blev nænsomt genudsat.
Fredag var der stadig en kraftig søndenvind, så valgte at tage til Hvide Odde, hvilket skulle vise sig at være
et godt valg. Det blev hurtigt klart for os, at de små glimt vi så i vandet skyldtes, at en større mængde tobis
opholdt sig i det lave vand tæt på land. Hvor der er tobis er der som regel også havørreder.
Jeg havde ikke taget mere end 5 kast - før end der sad fisk på krogen. Fisken havde hugget ved en stor sten
tæt på land og det første jeg så var noget blankt, der lå og rullede i overfladen ved siden af stenen. Fisken
blev holdt stram, da jeg var bange for, at den skulle vikle sig ind i noget at det tang, der groede op af

stenen. Der gik noget tid inden jeg fik den helt fri af stenen, for fisken var rimelig stærk og efterhånden blev
jeg klar over, at det var en rigtig god fisk.
Efter ca. 5 minutter blev fisken kanen ind på strandkanten, hvor Knudsen hjalp den det sidste stykke op på
land, fedt 

Vægten landede på 3,8 kg velnæret overspringer. Den senere obduktion af fisken viste da også, at den
havde fyldt maven med netop tobiser.
Efterfølgende var der løbende kontakt med fisk indtil solnedgang. Bo fangede 5 mindre havørreder, der alle
blev genudsat, samt én mere af de hornfisk, han er blevet så glad for.
Knudsen mistede en fisk på omkring 3 kilo, der kort efter hugget sprang af vandet og gjorde sig fri af
trekrogen.
Det var dejligt efter en lidt stille uge at få sådan en afslutning. Paw, Søren og Allan fik også fisk den aften på
Hvide Odde, der fremover vil blive foretrukket, når vinden kommer fra syd, hvor vores foretrukne pladser
på vestkysten ikke kaster meget af sig.
Tak til alle på A- og B-hold for endnu en dejlig uge på Bornholm. For mig var det den 25. i rækken og bedre
belønning end ovenstående fås ikke 
Vi ses derfor på Bornholm i 2017.

