
Bornholm A-holdet 2018 

Endelig blev lørdag morgen og Knudsen og Richard holdt i indkørslen, så vi kunne få pakket og komme 

afsted til en uges fiskeri på Bornholm .Ved Knudshoved blev der holdt pause. Søren Møllenberg og 

Karsten Have havde fået samme idé og kort tid efter fik vi selskab af Tommy, Paw og Allan, der udgør de 5 

på årets B-hold.Efter indkvartering i sommerhuset i Arnager tog vi aftenfiskeriet på Arnager Rev og Bugt. 

Der var meget lavvandet, så man skulle et stykke ud for at komme på fiskedybt vand. Ude ved revet var 

vandet grumset, så vi stod lidt tilbage og fiskede ud over i høj solskin. 

 

Senere fiskede vi bugten af på vej tilbage til sommerhuset. 

Næste morgen var det helt vindstille og Knudsen og Richard tog ud på morgenfiskeri kl. 05. Nu var vandet 

blevet klart og man kunne komme ud bag den store sten på billedet og fiske ud over dybt vand. Der blev set 

en del en del fisk. Længere op mod Lufthavnen fik Richard turens første havørred, en målsfisk, der blev 

genudsat. Turen endte oppe ved Lufthavnen, hvor det ved selvsyn kunne konstateres at trappen er ødelagt  

af stormvejr i løbet af vinteren og nu kun kan forceres med meget stor forsigtighed. 

 

 
Trappen (eller resterne af samme) ved Lufthavnen 



Eftermiddagen var endog meget varm, men så er det jo godt at man kan gøre sig det behageligt og nyde  

gode vejr. 

 

Eftermiddags hygge i sommerhuset og uigenkaldeligt bevis på, at det er først på sommeren. 

Aftenfiskeriet foregik ved Arnager Rev og Lufthavnen, dog uden hug. 

Mandag gik turen til Sportsdress i Rønne, hvor Henning fik et par nye waders uden huller. Da Hvide Odde 

ligger lige i nærheden blev det formiddags destinationen. Vi fik ingen fisk, mens Allan fra B-holdet fik sin 

første Bornholmer ørred på 53 cm. 

Senere kom der meldinger fra andre på B-holdet om, at der var kommet gang i fiskeriet. 

Først kom der melding fra Møllenberg med en fisk på 74 cm og senere fra Tommy med en fisk på 71 cm. 

 

Søren med fisk nede foran sommerhuset, syd for Arnager 



 

Tommy med havørred samme sted 

Aftensfiskeriet gik til Knalle Balle en lille pynt syd for Arnager bugt. Der var begyndt at komme lidt snaller i 

vandet, men enkeltkroge gjorde det fiskbart. 

     
Udsigt fra pynten ved Knalle Balle og Knudsen, hvor der var fisk. 

Knudsen fik sin første fisk, en målsfisk, der blev genudsat og kort tid efter mistes en fisk efter et tungt hug. 

Der kom yderligere et par hug, men ikke flere fisk på land. 

Tirsdag morgen blev der fisket foran sommerhuset og ved lufthavnen. En tiltagende vind medførte mere og 

mere snaller i vandet, så fiskeri måtte opgives. 

Aftenen gik til Salne bugten, hvor det var muligt at komme ud til ”den flækkede” grundet lavvande. Ihærdig 

fiskeri til trods var der ingen fisk.  

Vi fandt senere ud af, at fiskene var svømmet til Snogebæk for at tale med Karsten Have, der havde god tur 

i den med 2 fisk på henholdsvis 58 og 61 cm. 

 



 
Aftenstemning i Salne bugten. 

 
Karsten med flot fisk fra Snogebæk. 



Onsdag var vinden løjet af og der kunne igen fiskes på vestkysten. Det blev til en lang travetur fra Arnager 

til Bavneodde, der er et langt fiskestræk med bugter og pynter. Richard mistede en god fisk ved lufthavnen. 

Fisken var på i længere tid og var til sidst en 8-10 m fra land, men besluttede sig i sidste øjeblik for at smide 

agnet og svømme til havs igen. Det var en blankfisk på 60-70 cm, der kunne have fyldt godt i fryseren. 

 

Foto fra Sengedynen mellem Lufthavnen og Bavneodde. 

Karsten Have fortsatte med at ”skovle” fisk ind ved Snogebæk, hvorfor dette blev destinationen for 

torsdagens tur. Vi ankom til p-pladsen ved shelterne i Snogebæk og fik inden grejet var pakket ud selskab af 

Karsten, Tommy og Allan. 

Fiskepladsen er præget af nogle lange rev, hvor der wades på plader langt ud i havet. 

 
Foto fra Snogebæk ude fra revet. 

Der var ingen fisk om formiddagen, men senere fik vi nedenstående fotos af Karsten og Tommy, der havde 

landet flere fisk. 

Nedenstående fotos viser Karsten med 2 fisk på hhv. 57 og 59 cm, mens Tommy fik 2 fisk på hhv. 50 og 53 

cm.  



 
Karsten med fisk fra Snogebæk. 

 
Tommy med fisk fra Snogebæk. 

Fredag morgen var vandet stadigt uklart nedenfor sommerhuset så turen gik til Snogebæk, hvor Richard fik 

en fin fisk lidt over målet.  



 
Richard med fisk fra Snogebæk 

På vejen hjem blev der fisket ved Kødtønden og Sommerodde, et par odder, hvor man wader ud på plader 

mellem store sten. Bunden minder lidt om Sose revet og så absolut ud til at holde fisk. Vi fik dog ikke 

kontakt denne gang. 

 
Udsigt fra P-pladsen ved Udegårdsvej med Kødtønden i det fjerne og Sommerodde længere mod nord. 

 



Dagens sidste fangst meldinger kom fra Karsten og Tommy, der endnu engang var forbi Snogebæk, der 

uden sammenligning blev årets hotspot. 

 

Karsten og Tommy med fisk fra Snogebæk på hhv. 53 og 57 cm. 

I morgen går det hjem mod Jylland, så på gensyn Bornholm og tak til alle for endnu god tur  

 


