B-holdet på Bornholm 2011 uge 14
Indledning
B-holdets oprindelige bemanding – Peder ”Pral” Friis, Svend O. ”Svenno” Nielsen og
Søren ”Fynne” Christrup – var på denne tur forstærket af John ”Fishfinder” Rahbæk,
som således stod foran sin Bornholmerdebut.
Op til turen blev der afholdt flere Bornholmerturstemningsoppiskningsmøder. Ud over
at piske en stemning op var et af formålene med møderne at integrere John på holdet
og at lade nogle indledende gode Bornholmerråd falde. Vi ville jo så nødigt have, at
han skulle debutere på Bornholm med en 0-tur.
Vores frygt skulle vise sig aldeles ubegrundet.
Som et led i taktikken kørte vi i 2 biler, John og Peder i Bil 1 og Svend og Søren i Bil
2. Hvis vi delte os men holdt kontakt via telefonen ville vi have lettere ved at finde de
gode fiskepladser, lød teorien. Det skulle vise sig at være en god måde at finde
fiskene på.
Denne rapport er sammensat alene efter forfatterens hukommelse, og der må tages
forbehold for eventuelle udeladelser og/eller overdrivelser.
Lørdag 2. april
Efter en kort nats søvn ombord på Køge-Rønne færgen satte vi kurs mod
sommerhuset ved Rubinsøen. Planen var at spise morgenmad og pakke det
nødvendige ud inden turen gik mod fiskevandet.
Denne dag blev der fisket flere steder på sydkysten og til højre i Salene Bugt.
Vejret var stille og gråt, op til +5˚C.
Fangster :
1 nedgænger på 70-80 cm i Salene Bugt til John.

Søndag 3. april
Efter en god og lang nats søvn begav de to biler sig atter i hver sin retning. Trods
John’s lucky punch i går havde Salene Bugten skuffet os lidt, så denne dag blev der
fisket ved Vang, Bauneodde og et nyfundet sted på sydkysten som eftertiden vil
kende som ”Peders Nedgang”.
Det nye sted skulle vise sig at være givtigt, alle dagens fangster blev gjort der.
Vejret var svag vind fra sydøst og gråt, op til +5˚C.
Fangster :
4 nedgængere på 60-80 cm ved Peders Nedgang til John.
4 nedgængere på 60-80 cm ved Peders Nedgang til Peder.

Mandag 4. april
Tændte efter gårsdagens fangstmæssige succes drog Bil 1 afsted mod sydkysten.
Og tændte for at komme i fangstjournalen drog Bil 2 mod Nordkysten. Det letteste
ville jo være at opsøge gårsdagens fangstplads, men en eller anden stolthed (eller
stædighed ?) gjorde, at vi stadig gik egne veje.
Trods intenst fiskeri blev der ikke landet fisk før hen under aften, hvor begge biler
havde skiftet plads.
Vejret var svag vind fra syd og spredte skyer og få byger, op til +5˚C.
Fangster :
1 nedgænger på ca. 80 cm ved Sose Odde til John.
2 grønlændere på 42 cm ved Peders Nedgang til Søren.

Tirsdag 5. april
Denne dag blev skælsættende (høhø) idét Bil 1 tog på fiskeri Salene Bugt mod
venstre, i området ud mod ”den flækkede”.
John kom igen på tavlen med en flot 60 cm overspringer. Desuden oplevede han at
fighte en ”kæmpefisk”, som smuttede kort før netning.
Vejret var frisk vind fra sydvest og spredt skydække, op til +5˚C.
Fangster :
1 overspringer på 60 cm i Salene Bugt til John.

Onsdag 6. april
Denne dag kastede Bil 2 al stolthed overbord og fulgte op ad formiddagen efter Bil 1
til Salene Bugt, hvor John allerede om morgenen tog endnu en flot overspringer på 62
cm.
Det skulle blive aften før Bil 2 endelig trådte i karakter. Først tog Søren en fuldfed
overspringer på 63 cm, og kort tid efter tog Svend en mindre grønlænder dernæst en
nedgænger på 65-70 cm.
Vejret var hård vind fra vest og spredt skydække, op til +7˚C.
Fangster :
1 overspringer på 62 cm i Salene Bugt til John.
1 overspringer på 63 cm i Salene Bugt til Søren.
2 genudsættere i Salene Bugt til Svend.

Torsdag 7. april
Begge biler tidligt op og afsted mod Salene Bugten.
Efter et par timers fiskeri råber John atter højt. Efter en lang fight når Svend ud med
nettet, og en flot 70 cm’s overspringer bliver båret på land.
John er forståeligt nok helt oppe at køre, aldrig har han oplevet så vildt fiskeri efter så
store fisk.
I løbet af dagen blæser det yderligere op, og fiskeriet må koncentreres på østkysten,
hvilket alle andre lystfiskere på Bornholm også har fundet ud af.
Vejrmeldingen til i morgen lyder på kuling med vindstød af stormstyrke, og vi bliver
om aftenen enige om at tage hjem i morgen hvis færgen kan bookes om.
Vejret var kuling vind fra vest og spredt skydække, op til +7˚C.
Fangster :
1 overspringer på 70 cm i Salene Bugt til John.

Afsluttende kommentarer
Hermed en stor tak til Peder, John og Svend for en rigtig god Bornholmertur.
John vadede i store fisk og fik et brag af en debut på Bornholm – tillykke !
Vi andre måtte ydmygt følge i ”Fishfinders” fodspor og være taknemmelige for det,
han lod til overs…
Ifølge en lokal lystfisker er næsten al yngel gået til grunde de senere somre, idet
bækkene har været fuldstændigt udtørrede. Det kan forklare turens forholdsvis
mange store fisk og den totale mangel på fisk mellem 40 cm og 60 cm.
En sidste ting jeg vil nævne er det store antal lystfiskere, vi i år måtte konkurrere
med om fiskenes gunst. Det Bornholmske kystfiskeri efter havørred er blevet effektivt
markedsført i udlandet, og vi mødte mange tyskere, polakker og nordmænd på
kysten. Mange af de kendte steder virkede overfisket, og på kommende ture må det
anbefales at opsøge nye og mindre kendte fiskepladser.

