Morud Lystfiskerforening - under DSF
Medlemskab:

Seniorkontingent
Juniorkontingent (Efter 1/1 1995)
Depositum Langesø-nøgle

500 kr.
250 kr.
100 kr.

Medlemsfordele:
1. Fiskeret i Stavis å (ca. 8,0 km foreningsvand) - se kort.
2. Fiskeret i Vittinge å ved Vittinge (ca. 2 km foreningsvand) - se kort.
3. Fiskeret i Odense- og Stavids å via Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk
4. Bådfiskeret til Langesø samt medefiskeri inklusiv.
6. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).
7. Modtagelse af medlemsbladet "Sportsfiskeren" 10 nr. årligt.
8. Mulighed for deltagelse i foreningens aktiviteter - fisketure m.v. (Se turprogram herunder).

MORUD
LYSTFISKERFORENING

Bemærk:
Fredningsperiode i vandløb: 16/11 - 15/1.
Kun kunstagn tilladt til åfiskeri (spinner, flue, blink, wobler) !!!!
Mindstemål
Å: Bækørred 30 cm, Havørred 45 cm.
Sø: Gedde 60 cm, Sandart 60 cm, Ål 45 cm.
Bådene i Langesø kan benyttes fra ca. april til ca. december.
Særlige regler for vande under Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk
Aktiviteter 2013 - der p.t. er fastlagt.
Lørdag
Søndag
Weekend
Weekend
Lørdag
Søndag
Tirsdag

6. april
19. maj
1. – 2. juni
22. – 23. juni
14. september
27. oktober
26. november

Kysttur til Avernakø
Lystfiskeriets Dag og arbejdsdag ved Langesø
Kysttur til Møn efter gedder og havørreder
Kysttur til Baagø med overnatning
Laksetur til Varde Å
Rovfiskekonkurrence p å Langesø
Generalforsamling

Alle planlagte ture, samt de ture, som arrangeres løbende, vil blive annonceret på foreningens
hjemmeside: www.morud-lf.dk og på MLF’s Facebook-gruppe
Endeligt klokkeslæt oplyses ved tilmelding.
Mødested: Havrehedskolen i Morud, indkørsel til P-plads fra Rugårdsvej.
Personer der lægger bil til får benzinen betalt.
Foreningens juniorer deltager altid GRATIS.
Oplysninger og tilmelding senest 10 dage før, hvis ikke andet er oplyst:
Thomas Ipsen: 20 22 66 96

2013
www.morud-lf.dk

ZONE-K
GOLFBANE

strækning fra kapellet i vest, syd om søen til golfbanen er tilladt.
3 personer i een båd. Der må max. anvendes 4 stænger pr. person

er i åreskabet.

Fangster af gedder, sandart, ål og karper SKAL skrives i fangstjournalen, som

Fiskeriet i Langesø foregår fra båd, men medefiskeri fra land på den skiltede
Der må fra den første juli fiskes fra sandbanken ved Travnskov afløbet.
Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord.

Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende.

Telte eller teltlignende indretninger er forbudt.

Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn

Medllemmer må udlægge indtil 10 kroge efter ål. Krogene må tidligst sættes 1

Nøgle til hytte og både kan mod depositum på 100,- kr. erhverves på Shell

(fredet i april).

ikke er tilladt.
60 cm.
(fredet i maj).

Service Morud. Der er mulighed for overnatning i hytten.
gedde
60 cm.

Mindstemål og fredningstider:
sandart
45 cm.

rydde op og låse efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet

Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at

Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud.

Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.

Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.

bedes benytte glasfiberbådene.

Fiskere som ligger ved søen i længere perioder og kun bruger båd til transport,

må ikke være til gene for andre. Ophold ved søen er påkrævet.

time før solnedgang og skal fjernes senest 1 time efter solopgang. Krogene

ål

ved hytten.

Christian Morgan
Æblehaven 26
5462 Morud
chrmorgen@gmail.com

tlf.: 60 52 60 12

Kasserer:

Rasmus Bovbjerg Jensen
Bogensøvej 284
5390 Martofte
bovbjerg.jensen@gmail.com

tlf.: 20 12 07 80

Næstformand
og Vandpleje:

Christian Larsen
Sdr. Boulevard 38 F
5000 Odense C

tlf.: 20 43 76 36

Langesø:

Lars Madsen
lm@havrehed-sk.dk

tlf.: 22 67 41 76

Langesø:

Thomas Kristiansen
kopp77@hotmail.com

tlf.: 30 22 91 75

Hjemmeside:

Bjarke Kaltoft Nielsen
bjarkekaltoft@hotmail.com

tlf.: 40 51 09 10

Aktiviteter:

Thomas Ipsen
tipsen75@hotmail.com

tlf.: 20 22 66 96

Suppleant:

Kåre Andersen

Revisorer:

Thomas Skovhus
John Christensen

tlf.: 27 77 05 10
tlf.: 28 14 69 19

Suppleant:

Bo Vork Nielsen

tlf.: 65 96 57 07

Morud Lystfiskerforening
Gengivelse af artikler og billeder kun med tydelig kildeangivelse.

MORUD LYSTFISKERFORENING

Forside: Helge Larsen
Redaktør: Rasmus Bovbjerg Jensen

herfor. For øvrige områder skal fiskere på land drage hensyn til bådfisker.

Kort samt bådreservering til Langesø
Doradoer
Kystfluen: Polarrejen
Nyt fra Vandplejeudvalget
Morud Lystfiskerforenings love
Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
Formandens beretning
Geddefluen: Ulven
Fiskevande
Opslagstavlen
Aktiviteter 2013
Marias Kanin

I praksis vil det sige at i zone K er det bådfiskeren der har ansvaret for ikke

Formand og
Sekretær:

at der ikke krydses liner og i øvrige områder visa versa.

Indhold:

Zone K (Z-K) er forbeholdt fiskeri fra land og bådfiskere skal drage hensyn

FISKERIET ER UNDERLAGT FØLGENDE REGLER:

Bestyrelsen:

Formandens beretning

Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
i

Så har vi endnu engang skiftet årstal på kalenderen, og det er tid til at kigge på året, der gik, og året
der kommer.

Færdsel og ophold er således tilladt på veje og stier fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang.
Overnatning i skoven er ikke tilladt.

I 2012 fik vi atter engang forbedret et par gydestræk i vores område, så vi forhåbentlig kan få endnu
flere ørreder i vores vandløb og på kysten. Der bliver gjort et stort stykke arbejde af
vandplejeudvalget, og af de frivillige, der gang på gang stiller op for at slide og slæbe, når der skal
køres sten og grus - det skal de have tak for. Jeg har selv deltaget tidligere, og jeg ved, at det er en
stor tilfredsstillelse at være med, og det er nogle gode hyggelige dage, så jeg kan bestemt anbefale,
at man melder sig.

Langesø Gods er en
Naturbeskyttelsesloven.

privat

ejendom,

hvor

publikum

må

færdes

efter

reglerne

Disse begrænsninger gælder også ved fiskeri i vandløb og fra bred.
I perioden 15. maj til 15. juli må færdsel langs åen ikke ske før kl 9.00 af hensyn til skovens
jagtlejere, som også i oktober til december kan lukke skoven omkring Stavids å på jagtdage. Disse
begrænsninger gælder også for fiskere.
Motorkørsel er ikke tilladt uden for offentlig vej (asfalteret vej), ligesom motordrift heller ikke er tilladt
på søen. Parkering skal ske på parkeringspladser ved offentlig vej - gerne ved "Den gamle smedie" og ikke i løgparken eller ved indgangen hertil. Hunde må kun medføres, hvis de holdes i snor.
Disse begrænsninger skyldes hensyn til dyrelivet, som er specielt sårbart i yngletiden om foråret.
Derfor henstiller vi til fiskerne, at man skal tage hensyn til ynglende fugle langs søbredden ved ikke
at tage ophold i sivene og i umiddelbar nærhed af reder i sivbræmmen og på bredden.
Støjende adfærd og brug af radio m.v. bedes undgået af hensyn til skovfreden, som nydes af mange
skovgæster og beboere.
Langesø slot, der er opført i 1774-1778, ejes nu tillige med de 800 ha skov, 55 ha landbrug og 18 ha
sø af Langesøfonden, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug
med rekreativ værdi. Slottet er delvist udlejet til beboelse, og såvel slot som park er lukket for
offentligheden, hvorfor landgang ikke er tilladt i dette område.
Bålbrænding og lejrslagning er ikke tilladt i skoven. Ved grusgraven på søens nordside (ved
Ålkisten) er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.

Ved Langesø har vi været plaget af hærværk - låsene til bådene er klippet over mange gange, og tit
har vi fundet bådene efterladt rundt omkring i søen Det er et problem, vi drøfter i bestyrelsen, da vi
gerne vil dette hærværk til livs. Vær gerne opmærksom på dette, når I benytter jer af både og
bådhus, og hvis I bemærker noget, vil vi i bestyrelsen gerne høre om det - både hvis bådene er
"sluppet løs", eller hvis der er andre forhold ved søen, der ikke er i orden.
Vores ture i 2012 var ikke så godt besøgt - med éen undtagelse: vi blev først meget sent
opmærksomme på en bookning af en havtur, men det lykkedes faktisk turudvalget at få gjort god
reklame og få solgt alle pladser med meget kort varsel. Det var lidt tankevækkende, og det viser
nok, at vi ved at gøre lidt mere reklame for turene i tiden op til, kunne få lidt flere med. Det vil vi
arbejde på i år.
Som afslutning på gennemgangen af 2012 vil jeg sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for
indsatsen.
Og her er det så meget passende at sige velkommen til den nye bestyrelse.
I 2013 har vi en ret ambitiøs aktivitetskalender - se beskrivelse af turene her i bladet. Vi vil prøve at
gøre lidt mere reklame for turene - så må vi se, om det kan trække flere deltagere til. Flere af turene
har også et væsentligt socialt indslag, da vi har lagt overnatninger ind.

Natfiskeri fra bredden af Langesø

Ved Langesø vil vi lave en arbejdsdag, så vi kan få opgraderet faciliteterne lidt. Det bliver sammen
med Lystfiskeriets dag, så kig endelig forbi og giv en hånd med!

1.
2.
3.

Følg med på vores hjemmeside og på Facebook.

Telte og teltlignende indretninger er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftsbad.
Bålbrænding er forbudt med mindre bålplads anvises fra godsets side.
Parkering ved Skovkapel er tilladt.

Knæk og bræk i 2013.
Christian Morgen
Formand

Medlemskab af MLF 2013

3.

Med dette blad følger girokortet til betaling af kontingentet for 2013. Alle betalinger registreres
løbende af foreningens kasserer på Danmarks Sportsfiskerforenings medlemsside
(www.sportsfiskeren.dk), og her kan alle medlemmer logge ind på deres profil og udskrive
medlemskort samt ændre adresse, hvis de flytter.

4.
5.
6.
7.

Alle, der betaler inden første 1. marts, vil fortsat være med i MLF, ellers meldes de ud efter denne
dato, og vil ikke længere modtage Sportsfiskeren.

8.

Rasmus Jensen

Alle valg er 2-årige. Der vælges skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten til
bestyrelsen vælges for 1 år af gangen
Der vælges årligt 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen sammensætter relevante udvalg.
Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Ved stemmelighed i f. b. med afstemning angående indkomne forslag til bestyrelsen,
bortfalder forslaget
Kontingent for bestyrelsesmedlemmer udgør de faste omkostninger for foreningen til
medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund samt lokalkreds af denne.

§ 6 Kontingent og regnskab:
1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
2. Kontingentet skal være indbetalt til kassereren inden udgangen af februar måned.
3. Regnskabet regnes fra 1. november.
4. Regnskabet revideres af 2 revisorer og fremlægges på generalforsamlingen.
5. Regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne samt af revisorerne.
§ 7 Tegningsret:
1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner der
binder foreningen, kræves dog underskrift af både formand og kasserer.
2. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt
investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse
godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge.
§ 8 Særlige bestemmelser:
1. Medlemmer skal overholde de særligt gældende regler for færdsel i skoven ved fiskeri i Stavids
å og Langesø.
Ved fiskeri i foreningens øvrige vande skal der vises hensyn overfor lodsejeren, hvilket vil sige
at henkastning af kroge, affald, liner samt færdsel gennem dyrket mark medfører eksklusion.
Færdsel til fiskevandet sker af aftalt sti.
2. Alle medlemmer samt lodsejere er berettiget til at kontrollere andre fiskende ved foreningens
vande (Lejemål). Ulovligt fiskeri indberettes til bestyrelsen.
3. Mindstemål, fangstbegrænsning og andre regler for fiskeriet vedtages på generalforsamlingen.
4. Fredningstiden skal respekteres.
5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der sker brud på foreningens love eller anden
skade af foreningens interesser. Denne eksklusion skal fremlægges på først kommende
generalforsamling til endelig afgørelse.
6.

I tilfælde af uregelmæssigheder ved fiskevandet (forurening m.m.) skal bestyrelsen straks
underrettes.

§ 9 Foreningens opløsning:
Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Fyns amtskreds, Danmarks Sportsfiskerforbund, til
ophjælpning af de fynske ørredbestande i overensstemmelse med FYNSPLANEN. Rev.-2010

Morud Lystfiskerforenings love
§ 1 Navn og formål:
1. Foreningens navn er Morud Lystfiskerforening, og dens hjemsted er Morud i Nordfyns
Kommune, hvorfor formanden skal være bosiddende i Nordfyns Kommune.
2. Foreningen har til opgave at forvalte fiskeret i Langesø og den del af Stavids å, der tilhører
Langesø Skovdistrikt samt foreningens øvrige fiskevande.
3. Foreningen tilsigter, at der værnes om fiskeriet og de omkringliggende naturområder.
4. Foreningen har yderligere det mål at udbrede naturforståelsen blandt foreningens unge.
§ 2 Medlemmer:
1. Foreningen er åben for alle. Ved enkelte af foreningens fiskevande kan det dog være
nødvendigt at tilpasse antallet af fiskere til fiskevandets bæreevne (bestyrelsen fastsætter
grænsen).
§ 3 Generalforsamling:
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år i sidste
halvdel af november.
2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside
www.morudlystfiskerforening.dk min. 3 uger inden afholdelse, samt i lokalpressen i dagene
optil. En skriftlig dagsorden tilsendes medlemmer der henvender sig telefonisk 2-7 dage før
generalforsamlingen til enten kasserer eller formand.
3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
november.
4. Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, formandens beretning,
kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab, behandling af indkomne forslag, valg til
bestyrelse, valg af revisorer, eventuelt.
5. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver foreningens opløsning at
2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.
6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Stemmelighed ved bestyrelsesvalg ordnes ved
lodtrækning.
7. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis enten bestyrelsen eller 25% af
medlemmerne finder det påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske pr.
brev med en uges varsel.
§ 4 Vedtægtsændringer:
1. Forslag til ændringer af vedtægterne fremlægges på generalforsamlingen og godkendes ved
almindeligt stemmeflertal, dog kræver ændringer vedrørende foreningens opløsning at 2/3 af
de stemmeberettigede stemmer for.
§ 5 Bestyrelsen:
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær
og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Geddefluen: Ulven
Denne geddeflue er inspireret af de mange spændende lakse/havørred fluebindingsmaterialer, der
dukker op i disse år. Flashfluer er super effektive og har i årevis vist sit værd, til søen, mosen, åen
el. skærgårdens brakvandsgedder, de suger næsten intet vand til sig, og er lette at kaste med.
Jeg ville gerne binde en flue i dæmpede farver, samtidig en flue der ses pga. af sin gang. Ulven har
fået sit navn, pga. de sort/røde farver, da FC Midtjylland også pryder sig i sort/rødt og har en ulv
som maskot. Men guld flashen er nu mere for syns skyld, jeg mener ikke jeg kan huske FCM har
høst DM guld, men det kommer nok engang…
Det første man gør er at føre gummi-turboen op på krogen, derefter cyclops (man kan evt. klemme
modhagen ind, hvis det kniber med pladsen). Fluen er bundet i 2 flash sektioner, først en tarperet
hale, derefter dannes "kraven" på midten af krogen. Efter midt sektionen kommer belastningen i
form af et conehead (hvis der er brug for belastning). Nu kommer gummi-turboen, der sikrer en
sitrende gang, samt giver fluen mere volumen.
Både conehead og discèn får en lille dråbe sekund lim. Når limen er hærdet, bindes der to stk. fl. red
marabou fjer, nu kommer der 1 el. 2 sorte marabou fjer. Til sidst bindes 4 sort/røde gummi ben, som
udover er utrolige synlige i vandet, giver det også en god sitrende gang. Når fluen er bundet færdigt,
skal fluen tarperes med saks el. en meget skarp kniv.

Krog: Gamakatsu F314 str. 2/0
Tråd: Sort Uni thread 6/0.
Hoved: Lak eller f.eks epoxy lim for at få en mere holdbar flue.
Hale: Softflash. sort-rødt-kobber-guld.
2 sektion: Softflash. sort-rødt-kobber-guld.
Belastning: 1 stk. Cyclops 4mm.
Ske/Disc.: F.I.T.S rubber Turbo Cones str.M el. lign.
Fronthackle: Fl. red 2 stk. Marabou blood quill.
Fronthackle: Sort 2 stk. Marabou blood quill.
Gummiben: 4 stk. Grizzly barred rubber legs, neon orange.

Knæk og bræk
Thomas Kopp Kristiansen

Fiskeret i Stavids å
Lejemål:
1.
Hestehaven:
2-2A Langesøskov:

3.

1000 m ved Morudskov, nordbred.
4000 m i Langesøskoven på begge sider af åen. Fra Morud
Friluftsbad i vest til spejderhytte ved skovskel i øst.

Bredbjergeng: Niels Bendixens vand (Tidligere Gregersens) fra spejderhytte i vest til tilløb fra
Tværskov mølle å i øst - i alt 1000 m. Frederik Lütkens stræk på 250 m
omkring fisketrappe er ikke med (fra sving før fisketrappe) Der må fiskes på
nordbred. Der er opsat skilte.

3A.

Fischer:

Anders Fisher Hansens vand fra skovskel nedstrøms Bredbjerg bro, til
markskel oven for Tværskov mølle å, i alt 500 m. Der må fiskes på sydbred.

4.

Dybvad bro:

1000 m på sydsiden af åen ved Trøstrup. Der er opsat skilte.

5.

Skovhøjrup:

600 m. Erling Andersens stræk på nordbred. Stykket
afgrænses i vest af grøft fra mose og i øst af eng/markskel lige efter sving.
Færdsel til åen sker til fods ad Erlings markvej, der starter ved hans
gule gård. Man kan parkere oppe foran hans bebyggelse.

7.

Stavids:

Nedstrøms Bredbjergstykket på den nordlige side af åen og ned til skel, ca
200-300 meter opstrøms Dybvad bro.

Nyt fra Vandplejeudvalget
Morud lystfiskerforening har i 2012 færdiggjort et projekt med udlægning af skjulesten og gydegrus i
Margårds Mølleå. 40 m3 gydegrus og 2 m3 skjulesten er udlagt på strækningen fra Margård og ca.
300m nedstrøms. Gydegruset er udlagt, så det giver gode gyde muligheder for ørred, men det giver
også mange levesteder til ørredernes fødeemner fx døgnflue, slørvinge og vårflue. Skjulestenene er
lagt tilfældigt over strækningen og danner skjulesteder til store og små ørreder.
Projektet har taget næsten tre år at gennemføre. Store regnmængder gjorde det umuligt at køre på
de stejle skrænter og den fredede eng, der findes langs åen.
I starten af juni 2012 fik vi endelig en tørkeperiode, der gjorde det muligt for Per Bo Hansen at køre
de sidste 10 m3 gydegrus i åen. Den 9. juni mødtes otte mand fra Morud Lystfiskerforening for at
rense op og køre det sidste gydegrus i åen. Det gik på trods af at trillebørenes hjul passede perfekt i
de huller køerne havde lavet med deres klove. Per Bo Hansen skal have tak for et godt samarbejde.

Fiskeret i Vittinge å
Morud Lystfiskerforening disponerer over 2 stræk i Vittinge å ved Vittinge. Begge på sydsiden af
åen. Fra amtsvejen og ca. 1500 m opstrøms til lille cementbro. Stykket er skiltet og ejes af Niels
Banke på Enggård. Ca. 300 m vest for amtsvejen (ved lille bro) starter det andet stræk, der ejes af
Mandal på Vittinge Mølle. Strækket er ca. 500 m langt.

Regler for fiskeriet i Stavids å og Vittinge å
Fredningsperiode 16. november – 15. januar (inkl.)
Mindstemål: Bækørred 30 cm.
Havørred 40 cm.
Kun fiskeri med kunstagn tilladt (flue, spinner, blink etc.)
Fiskeri med orm tilladt i zone 2 fra Morud Friluftsbad til broen, hvor åen krydser Rugårdsvej.
Kun fiskeri med stang er tilladt.
Zone 2A er fredet fra 16. november til 15. marts (inkl.).
Brud på ovenstående regler eller anden uheldig opførsel kan medføre eksklusion af foreningen

Lørdag d. 17. november el-fiskede Morud Lystfiskerforening på strækningen fra Dybvad Bro og op til
lidt opstrøms broen ved Bredbjerg. Vi el-fiskede for at indfange moderfisk til opdrætsanlæget på
Elsesminde Produktionshøjskole. På Elsesminde opdrættes de havørredsmolt, som udsættes på
Fyn.
Vi opfiskede 14 hunner og 4 hanner, de største var omkring 60cm. Vi lod et lignende antal blive i
åen, fordi de havde gydt. Vandet var klart, så det var nemt, at se hvad der blev trukket frem af
elektroden. Vi så mangt ørredyngel. Vi så bækørreder op til ca. 35cm. En hunlaks på ca. 5kg, der
havde gydt. Der var også to gedder, to ål, enkelte aborre og en skalle. Vi så også to fladfisk, jeg tror
det var skrubber, den ene var meget stor.
El-fiskeri skal udføres med stor forsigtighed, så når vi ser, at det ikke er en ørred, der skal med,
afbryder vi strømmen med det samme. Der kan sagtens have været flere arter på strækningen.
Christian Larsen

Kystfluen: Polarrejen
Rejer vil altid være et vigtigt fødeemne for
kystens ørreder. Så det er ikke uden grund, at
rejefluer i diverse udseende er en af de meste
solgte kystfluer i grejbutikkerne.
Polarrejen er en perfekt kystflue, fluen vil være
aktuel året rundt. Fluens livlige materialer
sikrer en pulserende gang i vandet. Polarrejen
kan bindes i et hav farvekombinationer. Denne
tan nærmest gennemsigtede variation er helt
klart en af egne favorit.

Binde beskrivelsen
Bindetråden bindes fast på krogen, og danner en ru underflade så belastning wiren og rejeøjnene
ikke glider. Først skal wiren bindes på undersiden lige før krogbøjningen, som gør at fluen/krogen
ikke vender modsat under fiskeriet. Nu skal følehornene bindes på, først isbjørnhårene, derefter
rævehårene ovenpå. Isjørn/rævhår skal nå 1,5 cm. længere end øjnene. Isbjørnes hår er stivere end
rævens, og gør at "følehornene" ikke krænger rundt om krogen under fiskeriet.
Derefter bindes øjnene fast, og skal nå ca. 2-3 mm. ud for krogbøjningen. Øjnene skal kigge ud til
hver side, og det kan gøres ved at binde øjnene fast i 8-tals cirkler. Wiren og rejeøjnene får en lille
dråbe sekund lim, dermed er begge sikret.
Så skal der dannes en dubbingløkke på ca. 7 cm. med den blandede STF dubbing, og nu bindes
polarchenillen fast bagefter. Først skal dubbingløkken danne en tarperet reje krop, og til sidst skal
polarchenillen tørnes mod krogøjet (max. 6 tørn).
Når fluen er bundet færdigt og den har fået en dråbe sekund lim, så er fluen klar til en tur med
dubbing børsten. Dubbingbørsten giver fluen en mere transparent udseende, samt Polarchenillen og
STF fibrene bliver godt blandet sammen.
Krog: Owner Kappa str. 4
Tråd: Benecchis hvid 12/0
Rejeøjne: sort.
Belastning: Blyfri wire 0,20mm el. 0,25mm.
Hale/følehorn: Tan rævehår.
Hale/følehorn: Lys isbjørn.
Krop: STF Dub Tan og blandes 50/50 med STF Dub white transp.
Rib: UV Polarchenille, tan.

God fornøjelse
Thomas Kopp Kristiansen

Doradoer
Fætter Henrik har været udstationeret i knap 3½ år for et norsk foretagende i Dubai, og han er i
øvrigt også ligesom mig selv hooked på alt fiskeri. Han har adskillige gange fortalt om de fantastiske
fiskemuligheder, der vitterligt er på disse kanter. Da han og hans familie syntes det ville hyggeligt
med et familiebesøg, skal man kun sige ja tak, og få bestilt nogle flybilletter i en fart...
Vest for de Forenede Arabiske Emirater er nabolandet Saudi Arabien som begge har udsigt til den
Persiske golf. Men øst for de Forenede Arabiske Emirater er naboen Oman, der ligger ud for den
Omanske golf. Begge steder bliver der fanget f.eks. Dorado, Marlin, Sailfish, GT, Wahoo, Greater
Barracuda, Grouper osv.…
Henrik havde booket en båd med firmaet Soolyman Sportfishing fra Fujairah, ca. 1½-2 timers kørsel
fra Dubai, hvor han har haft gode erfaringer med super dygtige og professionelle guider. Vores
fiskeri var lagt op til aktivt fiskeri, vi ville have stængerne i hænderne, og mærke de eventuelle hug.
Båden sejlede ud til nogle store markerings bøjer, hvor bøjernes store størrelse danner store
skygger og strøm, som lokker mange småfisk, der minder om små makreller på 12-15 cm. Ligesom
herhjemme, hvis der er mange småfisk på et område, så kommer der også rovfisk til.
Det var vores kaptajns plan, at vi skulle se om der var Saillfish, Wahoo, Barracuda el. Doradoer ved
bøjerne. Vi fiskede med nogle ret kraftige 8 fods spinnestænger med en kastevægt på ca. 200-300
g. og fastspole hjul i 10.000-15.000 størrelse. De blev derefter agnet med friske agnfisk på stærke
enkeltkroge i agnfiskens snude, og så kaste ud mod bøjen og strømmen. Kaptajns plan holdt også
stik, allerede ved første bøje var der gevinst, både Henrik og jeg fik hug efter kun 10-20 sekunders
fiskeri. Det var Doradoer, der huserede ved bøjen, de knaldede lunhurtigt på vores agn, man når
slet ikke give tilslag, for så er kampen i gang. Doradoen er en kanon flot fisk, og samtidig en fisk, der
med sin fart virkeligt sætter grejet på prøve.

Opslagstavlen

Kontingent
Husk at betale dit kontingent SENEST D. 1
MARTS. Det gør arbejdet lettere for MLF og
DSF, og du modtager fortsat Sportsfiskeren
til tiden.

Foreningsture
Der er nye regler for fiskeriet i
Odense å Sammenslutningens
vande, bliv opdateret på deres
hjemmeside:
www.odense-aa.dk

MLF har flere spændende ture på
programmet i år, og samtidig er der
fine præmier at fiske efter. Følg
med på hjemmesiden og Facebook.

Morud Lystfiskerforening på
FACEBOOK!

Mailadresser
MLF opfordrer medlemmer til at oplyse deres mailadresse på girokortet, således
at foreningen kan komme i kontakt med medlemmerne hurtigt og enkelt.

Meld adresseflytning
Men efter fiskeri ved flere bøjer, virkerede det som om, at der ikke var andre rovfisk end Dorado, det
gav mig lyst til at prøve lidt lettere grej. Jeg havde en medbragt en Shimano Beastmaster 10 fods
stang med en kastevægt på 50-100g. samt mit Penn Slammer hjul. Dette sæt gav fiskeriet en helt
anden dimension, stang og hjulet blev virkeligt presset, mit Slammer hjul har aldrig lydt sådan...
hviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn, men på den fede måde :-) Efter dette hæsblæsende dorado fiskeri
kunne vi tælle til ca. 15-16 stk. op til ca. 8-9 kg., som alle blev genudsat.
Sådan en vintertur kan kun anbefales!!

Thomas Kopp Kristiansen

Husk at meld flytning til Rasmus Bovbjerg
Jensen på enten bovbjerg.jensen@gmail.com
eller tlf. 20 12 07 80

Aktiviteter 2013

Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø

Kysttur til Avernakø d. 6 April.
Avernakø turen er nærmest blevet en fast tradition på
MLF`s tur program. Det er ikke uden grund, på tidligere
ture har vi haft rigtig godt fiskeri. Øen har alt det en
kystfisker sukker efter, stenrev, strømsteder, badekar og
høje klinter. Der bliver hvert år fanget flotte havørreder fra
den sydfynske perle.

Dag-, båd- og medlemskort samt bådreservering:

Shell Service Morud
Tlf. 65 96 42 99

Rugårdsvej 765

5462 Morud

Turen er GRATIS!
Tilmelding til Thomas Kristiansen kopp77@hotmail.com
el. tlf. 30 22 91 75

Medlemskort:

Vi mødes kl. 7 på Havrehedskolen eller ved færgen i
Fåborg (afgang kl. 8)

Nyborgvej 3

5000 Odense C

Vesterbro 2

5000 Odense C

Dalumvej 67

5250 Odense SV

Lystfiskeriets Dag / Arbejdsdag ved
Langesø d. 19. maj
Bådhuset og bådpladsen skal renoveres,
så kom og giv en hånd med.
I anledningen af Lystfiskeriets Dag vil der
være forskellige aktiviteter ved søen, og
til frokost tændes der op i grillen.
Nærmere program følger.
Christian Morgen chmorgen@gmail.com
el. tlf. 60 52 60 12

Kysttur til Møn efter havørred og gedde d. 1. – 2. juni
Ny og spændende tur til Møn, hvor der er masser af fiskemuligheder
efter brakvandsgedder og havørreder.
Afgang lørdag morgen fra Havreheskolen, hjemkomst søndag aften.
Tilmelding til Christian Morgen chmorgen@gmail.com el.
tlf. 60 52 60 12 (senest 10/5).

Foreningen opfordrer alle til at genudsætte rovfisk i Langesø. Bestanden af rovfisk er
ikke så stor, men vil du alligevel have en fisk med hjem, så tag en i mellem størrelsen
og lad den store få friheden igen. Det vil både søen og andre fiskere have glæde af.

Kysttur til Baagø d.22. – 23. juni
Kysttur til Baagø med overnatning i telt. Afgang lørdag formiddag fra Havrehedskolen, hjemkomst
søndag eftermiddag
Turen er GRATIS!
Tilmelding ved Thomas Ipsen på tipsen75@hotmail.com el. tlf. 20 22 66 96
Laksetur til Varde Å d.14. september
En spændende tur til dette jyske vandløb efter laks.
Informationer fås ved tilmelding til Thomas Ipsen tipsen75@hotmail.com el. tlf. 20 22 66 96 el. Lars
Madsen lm@havrehed-sk.dk el. tlf. 22 67 41 76

Rovfisk konkurrence på Langesø d. 27. oktober
Hold konkurrencen (2 mand per. Hold), hvor der skal fiskes efter aborre, gedde og sandart.
Da der kun er plads til 12 personer bliver det med, ”først til mølle princippet”.
Deltagelsen koster 100 kr. for MLF medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. MLF’er har første
prioritet.
Tilmelding ved Thomas Kristiansen på: kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75 og Rasmus B.
Jensen bovbjerg.jensen@gmail.com el. tlf. 20 12 07 80

Generalforsamling MLF d. 26. november
Sidste tirsdag i november er der generalforsamling.
Christian Morgen chmorgen@gmail.com el. tlf. 60 52 60 12

TILMELDING SKAL SKE TIL ARRANGØRERNE SENEST 10 DAGE FØR,
Undtagen Møn-turen (se dato herover).

Marias kanin
Rejefluer har i efterhånden mange år fyldt meget i mit kystfluefiskeri, og nok den flueart der har haft
mest fisketid for enden af mit forfang. Specielt kropshaklede fluer synes jeg er interessante, men
noget så simpelt som en krog påført dubbing som det eneste, har også vist sit værd.

Hun viste mig kaninen og ganske rigtigt var den perfekt rødbrun. Det kunne godt lade sig gøre at få
uld fra den, men da jeg stadig havde uld fra Skylar, var dette ikke så interessant, og jeg kunne ikke
lige se hvordan jeg kunne tage hårene uden kaninen ville lide overlast.

På mit tidligere arbejde fortalte en kollega, at hans kone havde en meget fin racekat i rødbrun farve,
og jeg benyttede straks lejligheden til at forhøre mig om en mulighed for at konen, når hun børstede
katten, kunne gemme den uld der bliver børstet ud af pelsen. Der gik ikke lang tid før jeg fik en pose
med rødbrun uld fra konen, og endnu kortere tid før den første flue var bundet. En krog kun med
dubbing. Fimrehår, øjne og hvad der ellers fanger en fluebinders blik, var simpelthen sparet væk.
Allerede samme aften fangede fluen havørred på kysten, og i den efterfølgende forsommerperiode
var den yderst effektiv.

Livet går jo sin gang, og da kaninen pludselig døde, mente Maria at jeg skulle have kaninen. Det var
sødt af Maria at tænke på mig, selv om hun var meget ked af at kaninen var død. Vejen til
fluebindingsmaterialer går somme tider nogle uforudsete veje, og nu kunne jeg få bundet den
ønskede rødbrune flue.

Specielt husker jeg en aften med en relativ kraftig vind og knækkende bølger rullede ind mod
stranden. Jeg kunne max kaste 15 meter ud gennem vinden, men det var nok til at placere fluen lige
ude på den anden side af de knækkende bølger, og den let synkende flueline fik fluen tilpas ned bag
søen. Havørrederne jagede føde helt herinde og tog fluen uden betænkningstid.

Det var sensommer og strømmen løb let på ydersiden af de høje fioliner. Pludselig skød en stor fisk
ind over sandet, og viste hele bredsiden, da den vendte roligt uden at tage fluen. Noget skulle gøres
og Maria's kanin blev knyttet i enden af forfanget istedet. Der var fisk inde, og da aftenen var forbi, lå
der en flot halvmeters på en tangtue inde på stranden og 3 andre over målet var nænsomt
genudsat. Desværre så jeg ikke mere til den store fisk. Senere på efteråret fangede fluen en fisk på
2,25 kg på den svenske sydkyst.

Ja, tænk at noget så simpelt kan fange fisk, men jeg var alligevel ikke helt tilfreds med den rødbrune
flue; den så lidt nøgen ud og der manglede ligesom noget på fluen til at fange min interesse, når der
skulle vælges flue i flueæsken. Der skete også det, at katten Skylar lige pludselig døde, og projektet
med den rødbrune flue blev lagt på hylden.

Det endte med at fluen blev en krydsning mellem en rejeflue og en lille fisk. Den buede krog og
halen der peger nedad får den til at ligne en reje og vingen fremme mod krogøjet kan få den til at
ligne en lille fisk. Hvilket fødeemne havørreden tager fluen for bliver nok aldrig opklaret.
Jeg kunne dog ikke slippe den rødbrune flue helt, og hvis jeg både havde uld og hår i rødbrun farve,
kunne jeg binde en mere optimal flue. I en årrække forsøgte jeg at finde et skind af kanin eller
lignende i den rigtige rødbrune farve uden større held. Jeg var ved at opgive helt, indtil Maria fra
Farstrup fortalte om hendes kanin Bell og om hvilken farve den havde.

Tom Larsen

