
SKF generalforsamling 2017:  Formandens beretning om 2016 

 

Traditionen tro startede vi året med en ’spontan’ tur til Mariager Fjord.  Kun 3 mand trodsede 

januarkulden, ingen fisk på land. 

Første og anden interne ørreddag i januar og februar blev også kolde fornøjelser uden indvejede fisk.  På 

tredje og sidste ørreddag 12. marts tog Michael Knudsen den sammensparede præmiepulje med en 

godkendt ørred på 1,572 kg.  Tak til vores trofaste sponsor ’Lystfiskeren’ i Hvide Sande. 

I forbindelse med 2. interne ørreddag blev nytårskuren afholdt.  Det blev en rigtig herreaften med rødt kød, 

rød vin, højt humør og referatforbud. 

Klubtur til Fyn 7.-10. april.  Jacob brillerede med sine evner udi at fange fjordørreder.  Torben blev dog 

turens matchvinder med sit livs fisk (indtil videre) på 4,6 kg, fanget ved Gulstav på Langeland. 

A-holdet var traditionen tro på Bornholm i uge 17.  Her ’shinede’ Henning og tog sin drømmefisk på 3,8 kg. 

Familieturen til Gjeller Odde var som sædvanlig en hygsom affære for børn og voksne, hvor der blev badet 

mere end der blev fisket. 

Næste event var klubturen til Samsø 6.-9. oktober.  Her var det Bo’s tur til at shine, han fik som den vistnok 

eneste fisk med hjem, endda 2-3 stykker (husker ikke præcist - der mangler en beretning fra turen på 

hjemmesiden). 

Klubturen til Bornholm 19.-26. november blev ’første kasts’ tur.  I første kast blev det både til en knækket 

stang, en flot men let farvet 3,5 kg ørred og en mindre fisk efter skift til letspin i stille vejr.  Jacob blev 

turens matchvinder med endnu en blank drømmefisk på 3,9 kg. 

Om Limfjorden kan vi sige, at ørredbestanden nu for alvor ser ud til at være genetableret efter de hårde 

vintre for 5-6 år siden.  Richard har været flittig, og har fanget mange fisk i Fjorden i 2016.  Og Ole Maach 

nåede lige at tage en flot Limfjordsørred på 2,9 kg i december.  2017 er fangstmæssigt startet godt, så det 

tyder på at også dette år vil blive et godt år for ørredbestanden i Limfjorden, og dermed også for os 

kystfiskere. 

Foreningen har de senere år ligge nogenlunde stabilt på knapt 20 medlemmer.  Der er desværre langt 

imellem nye medlemmer, og mange af de unge mennesker vil hellere noget andet for tiden.  Men, som 

man siger, ’den der lever stille lever godt’, og det mener jeg at vi gør.  Jeg synes vi har ramt nogle rigtig 

gode arrangementer (eksempel:  Interne Ørreddage), og vi har også fundet vores favoritdestinationer på 

klubturene (eksempler:  Samsø, Bornholm).   

Lad os sammen prøve at få vores forening op at ’ride på bølgen’.  Ud og nyd det gode fiskeri i fjorden.  

Inviter nye og tidligere medlemmer til klubaften og arrangementer.  Fortæl om vores måde at dyrke 

kystfiskeri på, og om hvorfor vi nyder det som vi gør. 

 


