Klippebloggen

Af formanden

Fredag d. 19. april. Vi er som små drenge fem minutter i juletræ, med al lystfiskeriets
spænding liggende foran os, de næste 7 dage er afsat til kystfiskeri på Bornholms kyster…..

Grejet tjekkes pakkes tjekkes igen, tagbox monteret tjek hvad har jeg nu glemt,
pandelampe tjek osv… Skal hente Mikael kl. 05.50 derefter Henning og Niels, Så er A-holdet
samlet igen. Dog med en undtagelse Gert springer over i år, jeg skal hermed forsøge at
vikariere på bedste vis, derfor hold titlen A-Ø holdet.
Lørdag morgen samler vi holdet, får pakket bilen
og så af sted. Der er rituel afspilning af
Bornholmersangen, dette skal være forestået
inden Aulum. Turen går glat og vi lander i Ystad i
fin færge tid vi anløber planmæssigt i Rønne kl.
13.45 Indflytning i et hyggeligt sommerhus på
stampen, indkøb og et veldækket frokost bord
senere er vi på kysten for at tage aftentrækket.
Bauneodde ligger en god spadseretur fra huset.
Vi møder Tommy fra B holdet der har fanget og
genudsat en målsfisk, vi snakker hygger og fisker. Niles får en ½ meters fisk, en
genudsætter. Resten af banden må notere at fiskene har vist interesse men det forløsende
hug er udeblevet. Efter solnedgang er det tilbage til hytten. Alt i alt er vi kommet godt i
gang med forventningerne og humøret er i top. ;0)

Søndag midt om natten spørger Michael om ikke jeg skal med ud og fiske, klokken er 4 så er
det bare op, odderne venter. Vi kommer i tøjet og finder grejet og går den lille tur ned til
Bauneodde. Det er koldt der var frost på bilen og i græsset. Henning tager en beslutning der
indbefatter et toilet, så vi Michael og Torben drager til vandet.
Solen er stadigt under horisonten
da vi starter med fiskeriet og der
går længe inden vi ser Henning, vi
bliver enige om at Hennings krop
bliver misbrugt af den sorte
lædersofa. Det viser sig senere at
den ukendte fisker i sengedynen
en plads et godt stykke længere
ude er Henning.
Da solen kommer på himmelen og
vi får vi lidt varme til de frosne
fingre, fanger Michael en ½meters
fisk der er fin og blank, men det er
en genudsætter ”vi gemmer frysepladsen til de store” siger Michael.
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Ved 9-10 tiden er det tid til at gå i hytten og
få en kop kaffe og en Status på Niels der har
være underdrejet med et maveonde.
Vi beslutter at spise varm mad til middag få
et hvil inden aften fiskeriet, der også
kommer til at forgå på de nære odder.
Michael har en madplan der får de
forbrændte kalorier rigeligt genetableret,
medens vi andre får restitueret, fisker Niels
ved Korseodde han vender dog tilbage uden
fangst. Sidst på eftermiddagen kører vi de få
km til lufthavnen, her ser vi springende fisk.
Jeg har fornøjelsen af at genudsætte en
grønlænder, medens Henning der er vandret
ud til venstre kommer med en fisk der ses på
lang afstand, den glimter i den lavt stående
sol og forventningen til fiskens ynder er
store. Vi får den vejet og fotograferet. Vi må
dog lige omkring B holdets bismer vægt, da vores vægt er rustet sammen efter 15 års tro
tjeneste. Vægt og mål 3,75
KG 69 cm giver en faktor
på 1,12 flot blank fisk. B
Holdet byder på en øl.
Beretningen fra B holdet
byder ikke på landende
fisk, men Paw og Richard
har haft gode oplevelser,
Paw taber tilmed en flot
blank ørred…

Portræt af en fuldkommen lystfisker aften.
Mandag, vi tager en afslappet
start på dagen, vi kører til Allinge,
Henning har en ørred der skal på
røgeriet, vi handler lidt lækkerier
på røgeriet inden vi kører tilbage
til Hønseriet. Vi er på klippekysten
for første gang på denne tur.
Michael er først ude på skærene
og har hurtigt en lang fisk der bare
skal tilbage i spisekammeret, den
bliver flot om et par måneder.
Jeg er vadet ud på skæret til
venstre og fanger en lang blank fisk der
giver en herlig fight, da den er træt
kanes den ind på skæret der tages et
par billeder, jeg tipper fisken til at være
på 2,5 kg og en længde i 60´erne, den
kunne godt være en kende dybere så
den får også lov til at svømme videre.
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Efter proviantering kører vi til
lufthavnen for at tage aften fiskeriet
det gav jo fint i går men der er noget
med successer og gentagelser,
Henning får en mindre Ørred der
genudsættes.
Vi slutter dagen med et bål på
stranden og grillede pølser og brød
inden vi trætte og rige på oplevelser
kaster os i køjen.

Tirsdag: Der er gået tøs i os, vi sover i
alle tilfælde længe og er først på kysten ved 9-10 tiden. Vinden er vendt og den banker lige
ind på Lufthavnen hvor vi har valgt at fiske.

Hennings
første kast: Der er bundhug da han får strammet op, bare irriterende! Indtil det begynder at
bevæge sig derude, en blank ørred omkring de 45 cm i bornholmer facon ”lidt slank i det”,
har hugget til Gladsax’en. Jeg har et enkelt hug, ellers oplever vi ikke noget. Ved 12 tiden er
vi klar til at køre i hytten, det er koldt at stå i vinden og lidt barskt med de brydende bølger,

den varme mad bliver tilberedt bliver hygget og aftenen tilbringes i den nordlige ende af
øen.

Den rene luksus, en bølgebryder og en flad sten med plads til et par str. 46.
Eftermiddagsfiskeriet tager vi i Salene bugten. Vi har smurt en madpakke så der er fiskeri til
solnedgang, næsten. Niels vil af ved den flækkede. Henning, Michael og undertegnede
kørte ned til Bobbeåen.

Vi gik alle ud mod Hestestenen, efter en lille time er der bud efter min Gladsax, en sølvblank
ørred omkring den halve meter, den skal have friheden igen, det klarer den så selv da den
kommer ind i den lille pøl jeg kaner fisken ind i under landingen, efter nogen tid bliver
vinden for meget og jeg går jeg ind til Henning vi snakker lidt og fisker videre. Michael blev
ret hurtigt træt af vinden og er er gået over til Niels der fisker lidt mere læ ovre ved
trappen, Michael har tre tilbud der bliver ved tilbuddet. Ved 21 tiden samles vi ved bilen og
kører hjem til Sommerhuset. Der er masser af rådyr, så vi må køre ekstra forsigtigt
hjemover.
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Onsdag: Vi bliver på den hjemlige kyst ved Stampen. Henning tager bilen til
lufthavnen hvorfor mon? Min mistanke går på at der er 3,75 kg sølvblanke grunde til at han
gerne vil derover.
Michael og jeg går over på Bauneodde i den anden ende af lufthavnen der er sol, gammel
sø og rolige vindforhold, altså ideelle forhold for jagende ørred, har vi da overbevist
hinanden om.

Efter nogen tid på Baune går jeg over på Korseodde, der er skidt i bugten, men det er fint at
fiske fra Korseodde. På vejen hjem tager jeg endnu en odde der er smule tættere på Rønne,
her er bunden sandet med sten partier. Formiddagen er ovre og jeg smutter hjem til hytten,
vi tre der var ude kan hurtigt gøres status ingen fist hverken set eller landet. Michael har
tryllet i køkkenet. Vi får et hvil inden aften trækket tages på de samme pladser, her skal
være fisk.
Det er Henning der redder os fra en 0 dag, med en undermålsfisk ved Bauneodde. Vi fisker
til det bliver mørkt; Niels, Henning og Michael tager Bauneodde, jeg starter ved bækken og
fisker over Korseodde til Baune, jeg indkasserer et par hug på wobbleren det er alt. Mørket
har sænket sig vi er tilbage i hytten. Der ligges taktik for morgendagens fiskeri, om vi følger
den er en helt anden sag.

En 1000 del sekund af 24/4/2013.
Torsdag Vi stater med en tour de østkyst. Vi kigger på Brorev, Svenskehavn inden vi starter
fiskeriet i Bølshavn, et par resultatløse timer senere flytter vi til Salnebugten.
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Vi går ud til høje mod Hestestenen og Nils napper en ½ meters ørred på
bombadafluen inde på rullestenene. Jeg fisker ud ad mod heste stenen og fisker lidt fra det
skær hvor jeg fangede min første Bornholmerørred i 1993, det bliver close but no cigar,
ørreden nøjes med at blinke blankt til mig de par gange den følger med ind. Jeg vil helt ud
til Hestestenen og krydser Niels der er på vej tilbage, Niels har intet at bemærke, da jeg
kommer over til det dybe vand skifter jeg til en Sølvpilen, det passer til det dybe vand synes
jeg og inden længe er der en ørred der viser interesse.

Et par kast senere er der fast fisk, den arbejder godt derude, men bliver desværre lidt for
hurtigt mør. Efter en lille rundtur i poolen nede foran kranes den ind og afkroges, fisken er
en ½ meters fin blank, men slank ”Bornholmer” facon derfor får den friheden. Jeg har et par
slag mere til blinket og efter en stille periode konstaterer jeg at de andre er gået til bilen jeg
følger trop og vi kører hjem til hytten. Michael laver spareribs, de gode ben serveres i
rigeligt mål, vi slapper af en time inden vi drager til Lufthavnen. Michael taber en fisk
omkring målet lige da vi kommer, jeg vader med Henning ud til venstre. Henning fanger en
fisk under målet, umiddelbart efter fanger jeg en slank ørred på de 45. Lidt senere har jeg
bud igen af en god vægtig fisk der trækker godt, der er ikke tvivl det er en god fisk, da den
er træt går jeg ind mod land for at kane fisken, der begynder at rulle i blære tangen, det er
en fuldfed ørred på minimum 55 cm let
rosa på siderne, krogen slipper sit tag,
lidt ærgerligt for den her fisk var nok
kommet med hjem. Månen står op og
skydækket ligger en dæmper på lyset,
vi går over til de andre, Der er gang i
bålet og vi hygger lidt, Niels har fanget
en ørred omkring målet. Det har været
vores mest fangstrige tur indtil videre
og alle har mærket fisk, 3 er landet og
2 mistet.

Fredag Niels og Michael tager til Bauneodde, Henning og jeg tager til Levka. Vi stater
fiskeriet på odderne lidt til højre for parkeringspladsen og Henning mister efter kort tid en
måls fisk. Vi går et par odder længere ud og på vejen tilbage har jeg fisk på, Fisken står bare
stille og rusker i linen. Efter et par minutters fight bliver linen slap jeg ser aldrig fisken, men
gætter på at det var et ordentligt dyr. Ordentlige dyr var der imidlertid på Bauneodde hvor
Michael lander en 70 cm nedgænger efter endt fight genudsættes fisken. Lidt senere fanger
han endnu en gigant ørred på 80cm blank, men slank. Fisken tippes til at veje minimum 6 kg
og genudsættes så skyndsomt og skånsomt at der ikke blev tager billeder af disse. Niels
lander tilmed en fisk, alt i alt begynder fiskeriet at ligne det vi alle har drømt om. Tilbage
ved hytten får Michael fri fra køkkentjansen, vikaren tager over. Alle er mætte af fiskeri,
men vikaren har et regnskab eller to der skal gøres om. Bauneodde er den valgte plads den
har jo givet fisk tidligere, jeg fisker rundt om hjørnet en fisk hugger og går tungt på tværs,
den rusker i linen men tager ikke udløb førnøjelsen varer i sekunder og fisken er fri igen. ½
time senere er der rusk igen, mørket falder på det er på tide at hægte wobbleren på
stangen og gå tilbage til hytten, afløserne en flok nordmænd er på plads, de får et knæk og
bræk for den kommende uge. Der skal tørres og pakkes inden sengetid, i morgen er det
hjemtur, tak for endnu en god tur fiskevenner, tak Bornholm, vi ses!

