
Lystfisker
sønderjysk sportsfiskerforening

68
www.sydfisk.dk



3

Formanden har ordet

Året er ved at rinde ud, men der er dog endnu et par måneder til-
bage, hvor vi kan fiske i vores søer, der bestemt alle er et besøg 
værd. De østvendte vandløb lukker for fiskeri den 15. november, så 
derfor skal der nu findes alternative steder at fiske i. Heldigvis har vi 
mulighed for fint fiskeri efter gedder og til dels aborrer i vande som 
Haderslev Dam, Slivsø og Sommersted Mose samt Vedsted Sø og 
Vedbøl Sø. Husk også, at medlemmer frit kan fiske i Dyring Kær Put 
and Take fra 1. november og helt frem til 1. april, når der åbnes for 
kortsalg.

Covid 19 fik i 2022 sat et mindre præg og derfor ikke begrænset 
vores muligheder helt så meget for det fællesskab, som foreningen 
kan bidrage med. Hvad angår vores foreningsaktivitet, så blev vi dog 
begrænset vedrørende møder og klubaftner.

Laksefangsterne i år satte ikke ny rekord, men der blev dog fanget 
og indrapporteret 520 laks samt 103 hjemtagne laks ud af 195 til-
ladte (52,8 %) af Ribe Å Vandsystems tildelte kvote i 2022. Dette 
sender igen i år et uigenkaldeligt signal til Naturstyrelsen og Esbjerg 
Kommune om, at opgangsforholdene omkring Ribe By ikke er opti-
male. Når Vester Å Konsortiet har kunnet hjemtage 35 ud af de 103 
laks af den totale fangst af laks i Ribe Å Systemet på 520 laks (hvor 
der må fanges 384 laks), ja så svarer Vester Å Konsortiets andel til 
73,8 % af alle fangster i hele Ribe Å Vandsystem i 2022! 

I løbet af sommeren har Sønderjysk Sportsfiskerforening været i 
dialog med Slivsø Bådelaug om at overtage bådelauget og deres 
aktiviteter ved Slivsø. Bådelauget har ikke kunnet finde nye med-
lemmer til bestyrelsen og hjælpere til dagligt tilsyn og mente derfor, 
at der ikke er belæg for at fortsætte under Hoptrup Borgerforening. 
Søndag den 30. oktober tog Slivsø Bådelaug for sidste gang deres 
både op for vinteren. 2 medlemmer fra Sønderjysk Sportsfiskerfor-
ening var med for at hjælpe til og få overdraget bådene, nøgler, di-
verse ting og sager med mere. Efter optagning sluttede dagen med 
smørrebrød, øl, vand, kaffe og hjemmebag samt hyggelig snak. 
Slivsø Bådelaug har eksisteret siden genetablering af Slivsø i 2005. 
Der skal herfra lyde en stor tak til bådelauget for deres indsats i de 
mange år.

Husk også, at der er åbent for medlemsfiskeri i Dyring Kær Put and 
Take i perioden fra den 1. november til der åbnes for kortsalg igen 
den 1. april.

Klubaftnerne er igen startet op fra november måned, hvorfor man er 
velkommen til at møde og få en snak med de andre medlemmer. Der 
er altid kaffe på kanden og måske også lidt hjemmebag eller andet 
sødt. Læs mere på vores hjemmeside om aktiviteter i vores 3 klublo-
kaler. Aktiviteter (sydfisk.dk)
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... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter

Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag......................  8.00 til 12.00
Eller efter aftale. 

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

Som det fremgår af nedenstående så har Sønderjysk Sportsfiskerforening følgende 
kontingenttyper. Det betyder, at alle nuværende medlemmer fortsætter på deres 
nuværende kontingenttype. Såfremt du ønsker at ændre din kontingenttype, skal du 
sende en mail til: preben.n@stofanet.dk med oplysning om din nuværende kontin-
genttype, og hvilken type den skal ændres til. Alternativt kan du ringe på 30851101.

Kontingentsatser 2023

Junior Ikke fyldt 18 år Kr. 250,00

Ungdom 18 til 25 år Kr. 550,00

Senior 26 år og op Kr. 750,00

Familie 2 En senior og alle hjemmeboende børn under 18 år på adressen Kr. 850,00

Familie 1 Alle hjemmeboende på adressen Kr. 1.000,00

Passiv A Kun foreningsblad – intet fiskeri Kr. 120,00

Passiv B Medlem af DSF, foreningsblad samt Put & Take Kr. 500,00

Priser på kontingent 2023

GENERALFORSAMLING 2023
I SØNDERJYSK SPORTSFISKERFORENING

Onsdag den 15. marts kl. 19.30 
i  Æ’ Fiskehus, Råstedhøjvej 10 i Gram

I henhold til vedtægterne § 6.4: 
Ordinære generalforsamlinger indkaldes via 

foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel 
og pr. mail til dem, som har oplyst mailadresse til 
Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsregister. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal sendes til et bestyrelsesmedlem 

senest den 15. januar 2023.
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En flydende, let wobler af balsatræ som 
for eksempel Rapala kan være yderst 
velfangende i åen til både aborre, bæk- 
og havørreder samt laks. Men som be-
kendt er det ikke tilladt at anvende mere 
end en trekrog i vestvendte vandløb 
med lakseopgang. Derfor skal den ene 
af woblerens trekroge afmonteres – og 
det påvirker næsten altid woblernes fine 
gang og aktion.

For at genoprette gangen kan man 
prøve sig frem med forskellige størrelse 
medehagl, der klemmes omkring en kort 
stykke nylonline bundet i springringen 
som erstatning for den forreste trekrog. 

Operationen lykkedes bedst, hvis wob-
leren er fra 7 centimeter lang og læn-
gere.

Sønderjysk Sportsfiskerforening starter 
den nye sæson med premieredagen i 
Hoptrup Å søndag den 5. marts 2023. 
Da går det igen løs for medlemmer af 
Sønderjysk Sportsfiskerforening, og der 
er gode chancer for at få en regnbueør-
red på krogen, men der kan også være 
blanke havørreder eller en stor gedde i 
Slivsø. Der kan fiskes med orm, blink el-
ler spinner. 

Vi starter med morgenkaffe kl. 8.00 i 
Modelflyverklubbens klubhus, som for-
eningen igen i år har fået lov at låne. Her 
går snakken ofte lystigt, før solen står op 
og fiskeriet starter. Klokken 13.00 er der 
kaffe og hjemmebagt kage til dem, som 
har lyst.

Sæsonpremiere i hoptrup Å 
og Slivsø 2023 

afbalancering af lette woblere til 
vestjyske laksevande
Af Lars Østergaard Jensen

Rapalawobler. Foto: Lars Østergaard Jensen.

Hold stangen lodret. Når kunstagnet 
hænger ud for første løbering, griber 
man – forsigtigt – med fingrene om kro-
gen og selvfølgelig sådan, at krogspid-
sen ikke risikerer at blive hængende 
i fingrene. Personligt foretrækker jeg 
derfor at benytte modhageløse kroge i 
forbindelse med dette trickkast.

Træk i linen så stangen spændes som 
en flitsbue. Stangens bunddel peger ud 
over vandet – enten vandret eller lodret.

Giv nu slip på krogen samtidig med, at 
linen slippes – hvorefter spinneren kata-
pulteres ud over vandet.

Med dette kast kan man skyde sin 
kunstagn ud gennem selv det mindste 
hul i træernes løv eller ind under væl-
tede træstammer og broer.

Prøv dette trickkast – hvor 
pladsen er trang
Af Lars Østergaard Jensen

Ofte gemmer de største fisk sig i vandløbet hvor der vokser mange træer.  Så-
danne steder kan det virke umuligt at kunne kaste og præsentere spinneren, 
wobleren eller blinket. Men med lidt øvelse lærer man hurtigt at beherske flits-
bue-kastet eller katapult-kastet.
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Er vinteren streng, må man dosere sit 
fiskeri, da der dels er der nogle regler, 
som man lige skal sætte sig ind i på 
grund af flere særfredninger på visse 
pladser. Ud over de sædvanlige frednin-
ger, ved åers udløb på kysten, så er der 
udløb fra Kolding og ned til grænsen, 
hvor der er særfredning fra 16. septem-
ber - 15. marts. Så det er vigtigt at være 
godt orienteret og vide, hvor disse sær-
fredninger gælder!

Når man fisker havørred om vinte-
ren, er det efter min og andres erfaring 
bedst, at man planlægger sit fiskeri og 
tager hensyn til vejrsituationen. Samti-
dig skal man være klar over, at vinterfi-
skeriet er rigtig hårdt arbejde med korte 
hugtider og få fisk, som måske – måske 
ikke svømmer ind under land. Der skal 
anvendes mange timer på affiskningen, 
men man kan gøre livet lettere ved at 
være på plads, når fiskene pludselig er 
der. Så kan man få andel i både over-

springere (Sildeædere) og de mindre 
ørreder, som vi kalder grønlændere. De 
større fisk, som er til stede, vil ofte være 
enegængere, men er man heldig, så 
kan en hel flok flotte fisk være indenfor 
kastelængde - måske en halv time. Og 
så er der fisk af alle størrelser, der kan 
byde på et fantastisk fiskeri.

De steder, hvor der er dybt vand ind 
under kysten, kan man i perioder nogle 
steder støde på torsk, det kan give et 
ret så fornøjeligt fiskeri, når havørreden 
ikke lige vil lege med. Til andre tider kan 
man rende ind i regnbueørreder / steel-
heads, men det er lidt af et lotteri i dag, 
da der sikkert kræver et udslip fra et 
havbrug, hvilket som regel hænder i ef-
teråret. Men så kan man få en forrygen-
de fight med en hel blank regnbueørred!

Hvornår skal man være på plads, hvis 
man vil gøre sig håb om fangst af hav-
ørred? Ja, under vinterfiskeriet kan det 
være meget vanskeligt at ramme tids-

Havørredfiskeri i vinterhalvåret
Af Per Karlsen

Vi har i Sønderjylland heldigvis en lang tradition for at dyrke vinterfiskeriet 
efter havørreder på vores kyster med nogle rigtig fine pladser, hvor der kan 
fiskes både med flue og spin. Dem har jeg haft glæde af siden 1972.

Foto: Lars Østergaard Jensen.

punkter, men er vejret mildt uden is på 
vandet, så vil jeg helst være på plads 
mellem klokken 11 og 14 og så lige før, 
at det bliver mørkt. Man skal også gøre 
sig klart, at man sagtens kan dyrke flue-
fiskeri om vinteren om natten. Men så vil 
jeg ikke gerne have for meget frost, så 
stangringene fryser øjerne til. I min om-
gangskreds har vi ofte haft fine fangster 
fra klokken 20 til 22 selv i bælgragende 
mørke.

Hvor skal man fiske på de Sønderjy-
ske kyster? Ja, jeg vil anbefale at søge 
info på Google Maps eller andre rele-
vante sider og kikke nærmere på plad-
ser, som man vil besøge. Her kan der 
høstes information, der kan være guld 
værd, hvis man kombinerer det med 
vejrudsigt/vindretning/luft- og vandtem-
peratur. Om selve havørredfiskeriet i 
den kolde årstid kan man med stort held 
google sig frem til, og der er rigtig man-
ge guldkorn at hente i form af informa-
tion om pladser samt grej og teorier om 

havørredernes færden i vinterhalvåret.
Skulle jeg personlig udpege mine eg-

ne favoritpladser til vinterens fiskeri, må 
det blive følgende: Haderslev Fjord, Rå-
de og ellers hele kysten ned til Genner 
Bugt. Barsø kan i perioder give et rigtig 
fint vinterfiskeri. Vil man sætte tid af til en 
lidt længere rejse, så er der jo pladserne 
ned mod Loddenhøj og Barsmark samt 
ikke at forglemme Åbenrå Fjord. Når alt 
det her er skrevet, så er vejret absolut et 
omdrejningspunkt, og man skal lære af 
erfaring, hvilke pladser, der fisker bedst 
i forskelligt vind og vejr samt ikke mindst 
luft- og vandtemperatur. Jo flere gange 
man har været afsted, jo større bliver 
belønningen.

Hvilket endegrej skal man så vælge til 
vinterens fiskeri? Tja. Pladsen her ræk-
ker nok ikke til at fortælle ordentlig om 
det, men prøv at søge ude på nettet, 
hvor mange specialister stryger om sig 
med godt råd om både fluer, spinnegrej 
og metoder til naturlig agn.

Foto: Lars Østergaard Jensen.



1110

Ved undersøgelsen blev der i 10 biolo-
giske oversigtsgarn registreret følgende 
arter: Aborre, sandart, hork, skalle og 
brasen. Som før nævnt er der tale om en 
»reduceret« undersøgelse – det vil sige, 
at der ikke er foretaget en supplerende 
elektrobefiskning efter ekstra arter og 
heller ikke lavet en længdefordeling pr. 
½-cm for alle fisk. 

Der er således ikke registreret hverken 
ål, karpe eller gedde i undersøgelsen 
selvom vi ved, at de er til stede i søen 
– men sandsynligvis ikke i stort antal i 
forhold til de 5 registrerede arter. Og 
der er heller ikke lavet en opgørelse, så 
man kan se en fordeling og mængde af 
de forskellige årgange indenfor hver art 
(kun om de er <10 cm / >10 cm).

På baggrund af undersøgelsen er min 
vurdering, at fiskebestandens størrelse 
og sammensætning ikke er god – den er 
faktisk ret dårlig. Der er således alt for 
mange fisk og de er samtidig for små 
– desuden er forholdet mellem rovfisk 
(>10 cm) og fredfisk meget skævt. Især 
er aborrebestanden tilsyneladende me-
get lille i forhold til skallebestanden, der 
er for stor. Endelig er der en meget stor 
bestand af små hork.

Bestanden af sandart er faktisk ikke helt 
ringe – især i forhold til at der faktisk kun 
er registreret cirka dobbelt så mange 
aborrer. Det skal dog nævnes, at der ik-
ke var nogen store sandart – de største 
var vel omkring 25 cm.

Foreløbigt resultat af Bestands-
undersøgelsen i haderslev dam
Af Mads Ulrik Kousgaard

Biolog Mads Ulrik Kousgaard har udfærdiget et foreløbigt og forkortet sam-
mendrag af sin undersøgelse tidligere i efteråret af fiskebestanden.

Haderslev Dam. Foto: Lars Østergaard Jensen.

hils på horken
Af Lars Østergaard Jensen

Selv om undersøgelsen af fiskebestan-
den i Haderslev Dam afslørede en stor 
bestand af hork, kender mange ikke til 
denne art, der i en snæver vending kan 
forveksles med en aborre. Horken bliver 
sjældent længere end 12.15 centimeter 
(25 cm regnes som maksimumslæng-
de). Derfor fanger man dem sjældent på 
spinnere og woblere, da horkens føde 
består af insekter, andres fisks rogn, 
små bønne- og ærtemuslinger, tanglop-
per og myggelarver som den finder ved 
bunden. 

Jeg mindes kun at have fanget en en-
kelt hork og det på en lille spinner i Harte 
Dons Søerne – som det ses på billedet 
sammen med en aborre af samme stør-
relse. Her ses, at horken har sammen-

hængende rygfinner og at den mangler 
aborrens striber. Kødet skulle være vel-
smagende – især stegt, men der skal 
fanges nogle stykker for at kunne få et 
måltid ud af det. I det østlige Mellem-
europa bruges den til at koge suppe på, 
skrive biolog Bent J. Muss.

Horken vokser kun langsomt og danner 
ofte meget store, og derfor dårlig vok-
sede bestand. Skulle nogen i foreningen 
have lyst til at fange nogle hork, skal 
man nok satse på let medefiskeri ved 
bunden med små regnorm eller lignen-
de eller måske prøve at fiske med små 
fluer præsenteret lige over bunden, som 
det lykkedes en af mine venner at gøre 
det i Haderslev Dam.

En hork øverst i selskab med en lille aborre. (LØJ)
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De denne gang blot 15 deltagere for-
måede at spise hele 12 kilo kartofler, 
10 kilo medister, 6 kilo kylling, 4 stykker 
rugbrød, 6 franskbrød, 75 boller, 3 me-
ter pålægspølser og hele 60 grillpølser 
i løbet af turens 54 underholdende timer 
trods problemer med komfuret. Turlede-
ren vil i denne forbindelse gerne takke 
Ole E, som sponsorerede pølser og på-
læg. Deltagerne fangede på de tre dage 
et hav af undermålsørreder, der forhå-
bentligt vil vokse sig store nok i Bede-
dagsferien 2023, når næste fiskeweek-
end løber af stablen på øen.

I øvrigt noterer Lene, at alle 15 delta-
gere må have haft defekte fiskestænger 
med. Muligvis dog kun 14, da sidste 
manden vist ikke nåede at tjekke sin. 

Deltagere oplevede meget skiftende 
vejrforhold fra pivdårligt til fantastisk 
med vindstyrker fra 0 og op til noget, der 
næsten gav søsyge på færgeturen over 
til øen fredag. 

Lene slutter med at takke deltagerne 
for deres positive indstilling trods ud-
fordringer med komfuret og håber, at 
mange bliver fristet til at deltage på for-
eningens 98. fiskeweekend i Bededags-
ferien.

Fiskeweekend på Barsø for 97. gang
Af Lene Dinesen Lorenzen

turleder Lene dinesen Lorenzen fortæller her om tre hyggelige dage fra 4. til 
6. november på Barsø.
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Bladet har tidlige i 2014 og 2015 bragt 
artikel om Lykkesholm, der ifølge Len-
nart Madsen indeholder et par formod-
ninger og myter, der ikke holder vand 
set med fagvidenskabelige øjne. Så-
ledes skriver Lennart S. Madsen, at 
historien om Iver Lykke og Dronning 
Margrete den Anden skyldes en meget 
yngre folkevise og at hans indblanding i 
krige mod Sverige ikke er nævnt i sam-
tidige kilder. De eneste medlemmer af 
slægten Lykke, der kendes fra den tid, 
boede i Nørrejylland omkring Aalborg. 
Ifølge Lennart S. Madsen er der hel-
ler ikke belæg for formodningen om, at 
borgens første ejer, Viffert Callesen blev 
dræbt af kongens mænd, da han havde 
opkrævet penge for transport på uden at 
afregne med kongen.

Den følgende tekst blev i 1999 bragt 
i bogen »Voldsteder i Danmark – en 
vejviser Jylland 2« Siden bogens udgi-
velse er der bygget en bro over Gelså 
ved Stenbæk, så man i dag kan besøge 
voldstedet.

Lykkesholm af Lennart S. madsen
Fra Gram køres mod Ribe. Ca. 5 kilo-
meter vest for Gram stilles bilen på par-
keringspladsen ved Skt. Thøgers kapel. 
Fra den lille lund ved parkeringsplad-
sen udgår en sti, der fører til Stensbæk 
Plantage. Stien, der er omkring 1 kilo-
meter lang, fører langs den med græs-
tørv markerede tomt efter Endrup Kirke, 
der nu kaldes Skt. Thøgers kapel, forbi 
en helligkilde, der i dag er markeret af 
en vandpumpe, og tværs over dalen 
og Gelså. Stien fører ind i plantagen, 
og efter 200 meter støder den ind i en 
bred skovvej. Gå til venstre og følg ve-
jen, der løber mellem Gelså og skovens 
udkant cirka 800 meter. Hvor åen bugter 
sig næsten helt ind til stien, opførtes for 
nogle år siden en bro over åen. Gå over 
denne og fortsæt nu cirka 200 meter til 
venstre hen til resterne af voldstedet.

Voldsteder består af en cirka 18 x 18 
meter stor gårdbanke liggende ved kan-
ten af engen langs Gelså. Mod syd og 

Historiske steder ved fiskevandet
– myter og fakta om Lykkesholm ved 
Gelså
Af Lars Østergaard Jensen

Flere steder ved foreningens fiskevande findes interessante historiske steder; grav-
høje og gamle militære anlæg samt rester af gamle voldsteder fra middelalderen 
omkring længst forsvundne borge. At vide lidt om gamle dages hændelser giver fi-
skeriet en ekstra dimension på fisketuren.  I denne artikel fortæller museumsinspek-
tør Lennart S. Madsen om det gamle voldsted Lykkesholm ved Gelså. 

Gårdsbanken med voldgraven foran set fra syd. 
Foto: Lars Østergaard Jensen.

vest afgrænses banken af engen, mens 
den imod nord og specielt mod øst, der 
vender ind mod det faste land, er af-
grænset af en 3-4 meter bred og godt 
1,5 meter dyb, nu tør voldgrav. Banken 
hæver sig godt 2 meter over den omgi-
vende eng. Da museumsdirektør Lund 
fra Haderslev Museum omkring 1920 
besøgte stedet og fotograferede det, 
var der desuden imod syd bevaret en 
cirka 12 x 10 meter stor, lidt lavere ban-
ke, hvortil der gik en smal dæmning fra 
den store banke. Denne mindre banke 
må have udgjort voldstedets tårnbanke, 
men i dag er der hverken spor efter den-
ne eller dæmningen. Tårnbanken blev 
sandsynligvis fjernet ved en regulering 
af åen i efteråret 1968, ved hvilken lejlig-
hed der blev fundet brændt lerklining på 
den lille banke. I voldgraven er der des-
uden fundet skår af en glaseret kande 
fra omkring 1300.

Der findes ingen skriftlige efterretnin-
ger om Lykkesholm, men at det alligevel 
er muligt at knytte en person til voldste-
det, skyldes et heldigt metaldetektorfund 
på kirkegården omkring Endrup Kirke. 
Her blev fundet en intakt seglstampe fra 
begyndelsen af 1300-tallet, der ifølge 

sin indskrift har tilhørt en herremand ved 
navn Viffert Callisen. Da seglet er fundet 
på kirkegården, stammer det sandsyn-
ligvis fra hans grav på stedet. Det ene-
ste voldsted, der ligger indenfor Endrup 
sogn, er netop det samtidige Lykkes-
holm, så det er nærliggende at knytte 
de to sammen. Teorien bestyrkes af, at 
våbnet på seglet er en murgavl, et mo-
tiv der også kendes fra en lokal adels-
slægt, der i 1300- og 1400-tallet ejede 
Lindet Hovgård i Øster Lindet sogn øst 
for Gram. Endrup sogn blev i øvrigt ned-
lagt sammen med kirken kort efter 1561, 
og området delt mellem Gram og Højrup 
sogne.

Udsigt oppe fra voldstedet med Gelså nedenfor. 
Foto: Lars Østergaard Jensen.

Gårdsbanken og voldgraven set fra nord. Foto: Lars Østergaard Jensen.
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Efteråret har jo været usædvanligt 
varmt. I skoven bærer mange træer i 
skrivende stund den 7. november sta-
dig mange blade og nattefrost har vi vist 
ikke haft endnu her i landsdelen. Men 
når DMI varsler den første nattefrost, 
så prøver jeg altid at komme afsted til 
geddesøen eller mosen med spinnegrej 
– og fisker da vel at mærke med små 
spinner. 

Mange spørger sikkert, hvorfor nu 
småspinnere, når opskriften og parolen 
til geddefangst normalt lyder – store agn 
til store fisk? Forklaringen er, at gedder 
og aborre instinktivt ved, at søens fiske-
yngel – som hele sommeren har kunnet 
gemme sig inde på det helt lave vand - 
nu af nattefrosten tvinges ud på dybere 
vand udenfor sivkanterne.

Sammenhængen gik op for mig for 
mange år siden, da jeg sammen med 
to dygtige og erfarne tyske geddefi-
skere flere gange var blevet indbudt 
til at fiske i en mellemstor, men meget 
lavvandet sø. Vandet havde siden vo-

res første besøg foråret og sommeren 
igennem været meget uklart, så der-
for voksede næsten ingen grøde eller 
vandplanter på grund af manglende lys. 
Man kunne på denne tid fiske i dagevis 
uden at mærke det mindste hug.  Men 
da vi en weekend sidst på efteråret ville 
give søen et allersidste forsøg, havde 
den første nattefrost klaret vandet op og 
lagt låg på det lave vand. Efterhånden 
som dagen skred frem og blev til aften, 
begyndte gedder (som der altså fand-
tes i søen) med at frådse i småfisk helt 
nær land. Den ene af mine medfiskere 
fiskede med flåd og store levende skal-
ler, mens den anden sværgede til store 
woblere – begge uden held. Efter selv 
forgæves at have fisket med en stor 
rød-hvid Hi-Lo wobler – gav det derimod 
straks to velnærede gedder på hver 4,5 
kilo lige i rap, da jeg i desperation havde 
bundet en lille sølvblank Mepps spinner 
for enden af forfanget. På land gylpede 
begge gedder den ene lillebitte skalle og 
rudskalle op efter den anden.

hot geddetip til dage med første nattefrost
Af Lars Østergaard Jensen

fiskpaakrogen.dk

Bruger du Facebook?
Så find Sønderjysk Sportsfisker Forening 

og følg os derinde for nyheder og meget andet
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V/ Peter tramm · FabriksVej 11 · 6500 Vojens · tlF. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...

Vi gi’r 3.500,- Krogh’s Autoophug
Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram

Telefon 74 82 27 99 · www.kroghs-autoophug.dk

AutoPartner.dk
Ørderup Kirkevej 45
6520 Toftlund

Tlf.: 74 83 23 23
www.oves-auto.dk

OVE’S AUTO APS

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Vi er flyttet i nye lokaler og har skiftet navn 
til Ove’s Auto. Du vil stadig få den samme 
gode service og vi reparerer stadig alle biler, 
uanset mærke og årgang – også i garanti- 
perioden på helt nye biler.

Vi glæder os til at servicere dig og din bil i 
vores nye lokaler!

HT AUTOCENTER ER 
BLEVET TIL OVE’S AUTO

www.cac-certi�ceret.dk
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Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!


