
Klubtur til Fyn forår 2016. 
Denne klubtur til Fyn slutter med næsten samme udsigt som Lyøturen i 

2012, jeg står på kysten ved Helnæs fyrtårn sammen med Søren. Vi har 

besluttet at fiske ind i mørket i håbet om at få en fiskeløs vindstille 

solskinsdag vekslet til lidt, action in the dark. 

 

Slutfiskeriet ved Helnæsfyr 

Blot har jeg et minimalt kig til Lyø, fyret på Ærø blinker rødt og Als 

ligger som en mørk shiluet mod sydvest. Og en af Hennings smøger vil 

helt sikker gøre mig lidt små svimmel når vi kommer hen til huset. 

Holdet består af Jacob, Bo, Søren Laursen (Fumle), Richard, Knudsen, 

Søren Christrup (Fynne), Henning og Torben. 

Vi Bor i meget selvgjort hus I Bruunhuse, der ligger smukt og idyllisk 

ved den inderste arm af Helnæsbugt. 

På Lyø havde vi praktiseret at gå fra huset til fiskepladserne, Det 

samme har Jacob og Bo valgt at gøre på denne tur, vores hus ligger 

perfekt for dette og inderfjords eksperten Jacob oplever et fantastisk 

fiskeri med 20 ørreder på land. 

  

Helnæsbugten ved Bruunhuse. 

Da vi ankommer torsdag beretter Jacob om det fantastisk fiskeri i 

inderfjorden, så fredag går vi tændte og spændte mod vandet. Jeg 

finder ned af en lille trappe og står i vandet, vejret er gråt og der er 

rolige bølger det lugter lidt af fisk og allerede i andet kast er der 

kontakt, men den slår sig af, 10 kast senere er der fisk igen men også 

denne smutter, efter ca. 20minutters fiskeri falder hugget og en herlig 

fight starter med et par luftture og små udløb inden fisken kan kanes 

på land. Fisken der er lige rundt målet er tyk og flot genudsættes. 

Vi fisker ud af bugten men mærker ikke mere, det er nok vores mangel 

på inderfjords ekspertise der gør at vi ikke rigtigt kommer til fadet for 

Jacob kraner maksimalt. 

 

Søren Fynne tænker ud af boksen, altså ud af Helnæs bugt boxen. Det 

er store tanker der tænkes, Keldsnorfyr er en stor ting, også en stor 

afstand men også en helt anden type fiskeri efter grov ørred, så 



hvorfor ikke. 

 

Fiskeriet ved Keldsnor fyr skuffer os. 

Efter lidt indkøb og mange kilometer Fynsk landevej er vi ved fyret, 

forholdene er ikke helt perfekte og efter en ½ times fiskeri kører vi 

videre til Gulstav der ligger lidt mere i vinden. Da vi ankommer er der 

rigtigt mange biler der ser lystfiskeragtige ud, vi orienterer os lidt og 

finder ud af den sydlige spids, der ligger i modvind er ledig.  

Den ser lidt lækker ud med den helt rigtige uro i vandet, det kunne god 

ligne storfisk, og snart kaster vi mod horisonten i håbet om et solidt 

hug langt ude over dybet. 

Således er det så i lystfiskeriets urimelige lotterispil, jeg overtager 

Sørens plads og efter få kast mærker jeg et lille puf lige ude over 

kanten i brændingen, et lille stop’n go og den hvidgrønne Sølvpil 

stopper brat. YES! der er fisk og den er da på et par kg, tænker jeg 

medens den kører rundt i brændingen, trods den løse bremse tager 

fisken ikke line, på forbavsende kort tid ligger fisken og roder rundt 

inde i brændingen en støvle sender den det sidste stykke op på land. 

Fisken er vokset betydeligt til fire kilo mindst og i god kondition. 

 
Her er en rigtig glad mand. 

Så den nærmeste sten bliver brugt som prist og snart er fisken livløs, 

den er stor og den er flot det er en ren drømmefisk og en ny PR, sådan 

en har jeg drømt om lige siden jeg tog hul på kystfiskeriet i slut 

firserne, jo tilbuddene har været der i fjorden på Als og Bornholm men 

indtil nu har det været fisken der trak det længste strå. 

Sådan en fisk skal da lige fotograferes, så kameraer hentes og der 

porseres, der skal også fiskes videre og det er nok mig der er mest 

ivrig, det er som om at pusten er gået af Søren og vi kører hjem til 

hytten, vi havde vel også fået hvad vi kom efter og mere til.  



 

4,6 Kg nyslået sølv fordelt på 72 cm kondition 1,23. 

Lørdagens fiskeri foregår i strålende sol og stille vejr eneste man med 

fisk på land var vist Jacob, men fiskene er der vi ser dem, men de er 

svære at lokke med. Vi lader os lokke og overgiver os til hyggen på 

Torø. 

 

Frokost hygge i solen. 

Lørdagsaftenhygge, søndag morgen pakker vi sammen og så er det 

hjem. 

 
Skulle Lystfiskeriet nogensinde give en bonus, ud over rekreation og 

gode stunder med gode venner, må det være en fisk som denne. 

  

 

 

 


