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Nyt fra formanden 
 

Storebælt Cup 2018 er lige afsluttet og efteråret står for døren. Vinden rusker og det gjorde 

den også til cuppen. Lørdag blev en blæsende dag hvor de fleste søgte ly ved Agersø. 

Søndag startede ud med næsten havblik, men vinden tog til i løbet af formiddagen. Derfor 

blev 2. dagen også kun til en halv dag. På trods af det var Storebælt Cup 2018 en stor 

succes. Vi har fået så fine tilbagemeldinger fra deltagerne og en stor ros skal også lyde 

herfra til Cup udvalget, dommerne og ikke mindst alle hjælperne. Jeg fik en lille smag på 

hvad det kræver at stable sådan et arrangement på benene, selvom jeg ikke er en del af 

cupudvalget, og jeg må bare sige, at de knokler. Så hatten af for det og stor tak. 

Klubaftenerne har vi forsøgt at gøre lidt mere attraktive ved fx at have nogle temaer på 

agendaen. Vi har fx haft inviteret nogle til at holde foredrag omkring jigfiskeri efter torsk og 

vi har støbt gummidyr. Jeg tror det er noget vi vil forsøge at gøre noget mere i, det virker 

som om interessen er der. Ellers kan jeg kun opfordre til at kigge ned i sejlerstuen hver den 

sidste torsdag i måneden kl. 19 og få en hyggelig sludder og en kop kaffe. 

Forsikringsaftalen med Danske Tursejlere gav en bonus til vores medlemmer i 2017, hvor 

der ingen skader var anmeldt. Så derfor skal du som medlem med forsikring igennem vores 

klub, være opmærksom på om du har fået en bonus udbetalt. Du kan se mere om dette, 

senere i nyhedsbrevet. 

Klubture har vi også fået afholdt nogle stykker af. Der var en rigtig hyggelig tur til Agersø 

hvor der blev sejlet med badering, grillet i havnen, leget bungee-løb og ikke mindst hygget. 

Så har der været tur til Sverige hvor der blev fanget laks og så er klubmesterskabet også 

blevet afgjort på en tur. Vi har desværre også måtte aflyse en enkelt tur pga. vejret. 

Som ny formand vil jeg sige at der er meget at lære, men det er også en rigtig god 

bestyrelse hvor der både er garvede gutter der har været i ”branchen” længe og der er nye 

medlemmer som er ivrige efter at sætte deres præg. Alt i alt synes jeg at vi har en stærk 

bestyrelse. Det er en dejlig klub med masser af aktive medlemmer og vi ser gerne endnu 

flere af jer, til klubaftener og klubture.  

 

Knæk og bræk  

Kristian Carøe – Formand 

  



Bonus fra forsikringsordningen 
 

Hvis du havde en bådforsikring med kasko igennem Storebælt Småbådsklub og Danske 

Tursejlere (DTS), i 2017, så læs med her. Ellers kan du springe nedenstående over.  

Storebælt Småbådsklub har en bonus ordning med DTS som betyder at vi får nogle 

præmiepenge retur hvis der ingen skader har været. Vi havde ingen skader i 2017 og derfor 

har klubben fået udbetalt bonussen fra DTS. Som aftalt med jer medlemmer, så tilfalder 

den bonus jer. Vi har 30 medlemmer med i alt 32 både, som havde en kaskoforsikring i 

2017. Det svarer cirka til at der bliver udbetalt omkring 460kr pr medlem.  

Så hvis du havde en bådforsikring med kasko igennem Storebælt Småbådsklub og DTS så 

skal du sende en mail til formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk med dit regnr. og kontonr. 

så vi kan udbetale din bonus. Så sørger vores kasserer for at overføre beløbet til dig. Hvis vi 

ikke har hørt fra dig senest ved udgangen af året, tilfalder pengene klubben. 
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Storebælt Cup 2018 
 

For 4. år i træk afholdt vi Storebælt Cup. Arrangementet forløb rigtig godt og vi havde på 

trods af lidt halvskidt vejr og en afkortet dag, rigtig tilfredse deltagere. Vi har fået mange 

positive tilbagemeldinger. 

Suveræn indvejning, alt omkring konkurrencen klappede bare. 

Der var stort aktivitet ved indvejningsbordet og indvejningen forløb hurtigt og 

professionelt. Der var en masse summen og hygge rundt omkring på havnen og der kom 

også en del nysgerrige lokale mennesker ned for at se hvad der foregik. 

Super hurtig indvejning og god stemning 

”Det røde pakhus” var igen omdrejningspunktet når vi skulle have samlet alle deltagerne til 

morgenmad, skippermøde, hygge om aftenen og ikke mindst præmieoverrækkelsen. 

Vinderen af artsrækken blev Team Malu i Cille og vinderen af fladerækken blev Blæser.  

Tak for en fantastisk velafviklet Storebælts cup. 

  



 



Ud over fladerækken og artsrækken, var der også mest pointgivende fisk, største makrel og 

en juniorrække. 

Vinderen af mest pointgivende fisk blev Banditten 2, største makrel blev Team Malu i Cille 

og bedste junior var Team Mac’rellen. 

Det var som altid en super godt arrangeret konkurrence i dejlige omgivelser. 

Særlig vil jeg fremhæve hvor fantastisk det kører med at få vejet fiskene ind -  

Der er mange flere billeder på hjemmesiden. Til næste år afholdes Storebælt Cup 14 dage 

før hidtil. Det vil sige den 24. og 25. august 2019.   

Storebælt Cuppen er et suverænt arrangement, som jeg kun kan anbefale 

alle at deltage i 



Kalender 
 

2018 

29. november – Klubaften 

28. december – Klubmesterskan og torsketur i Storebælt 

 

2019 

24/25. august – Storebælt Cup 2019 (en fladfiskekonkurrence for hele familien, 

hyggefiskeren og artsfiskeren). 

  



Fra kaos til succes 
 

12. maj 2018 klokken 0500, vækkeuret ringer. det er i dag jeg skal med Ole Worm og det 
gode skib Freja til Klintholm og fange laks. Ole og jeg har efterhånden haft nogle ture 
sammen og det er aldrig endt med en nultur, så forhåbninger var store (det er de vist altid 
og det er ikke altid vi kan leve op til det jf. vores koner). Madpakken var smurt og grejet 
kontrolleret aftenen før. Ny line på alle hjul, (foran fjernsynet, til stor irritation for min 
kone). Men grejet skal være i orden, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger om sølvtøj i 
båden. Nå, afsted til Ole i Dalmose. Det gode skib Freja var kørt frem og var klar til afgang. 
Ole trissede lidt rundt og virke ikke helt vågen. Han fortalte også, at han som det første om 
morgenen, havde udløst hus alarmen, selv om det var ham selv der havde slået den til 
aftenen før. Mit grej blev læsset og Ole blev klar til afgang. Vi triller stille og roligt ud og 
svinger til venstre og forsætter frem mod Sorøvej, hvor vi skal svinge til venstre. Vi er begge 
enige om, at det er dejlig morgen og at det kun kan blive en dejlig dag. Vi svinger til venstre 
på Sorøvej og i sidespejlet, ser jeg at Freja ikke følger med, men har retning mod grøften. 
Ole har observeret det samme. Fuck – der røg denne fisketur – fløj det gennem hovedet, 
hvorefter jeg så trailer og Freja, vælte rundt og den panik der ville opstå. Ole og jeg fløj ud 
af bilen og heldigvis var der ikke andre trafikanter. Freja, var forsat ned i grøften, men kun 
med næsehjulet. Jeg tænkte den for vi aldrig op. Kunne se Ole var enig. Men vi gav den et 
skud alligevel og vupti, så stod trailer og Freja på vejen igen. Herefter var det tid til at 
beskue skaderne. De var heldigvis begrænset til en overrevet split til sikkerhedskæde. Ingen 
skade på båden og strømforsyning til trailer. Vi fik hægtet trailer på igen og kunne forsætte 
mod Klintholm, en erfaring rigere. 

Inden ankomst til Klintholm, var der lige et pitstop hos bageren i Stege. Rundstykker med 
stærk ost og en basse til kaffen.  Ankommet til Klintholm, kunne vi konstatere, at bomme 
ikke virkede, de var taget ned. Så det blev en gratis omgang. 

Freja kom godt i vandet og sprayhood blev monteret og afsted det gik – mod møllerne. Ca. 
40 min efter var alt grej sat og ventetiden indfandt sig. Tid til kaffe. Ole havde ikke fået et 
krus med, men jeg havde heldigvis sørget for papbægre hos bageren. Så begyndte 
hornfiskene at melde deres ankomst. Ole’s sideplaner var velbesøgte og vi hev ca. 20 horn 
inden på hele dagen. De tæller jo med i klubmesterskabet. I mellem hornfiske, fik Ole også 
landet en pæn havørred på 1,2 kg. 

Så var der kontakt på styrbord downrigger, nederste stang med grøn flasher og den stive. 
Jeg skulle fighte fisken og Ole gik i gang med at rydde dækket for de øvrige stænger, da 
fisken ikke kunne bestemme sig for, om den ville til styrbord eller bagbord. Da Ole er færdig 
med at rydde stængerne, tog fanden ved fisken. Den gik rent ud af vandet og stod i silhouet 
med solen i ryggen, et fantastisk flot syn og så sagde det bang og linen blev slap. Vi havde 
mistet fisken  7-10 kg. Skuffelsen var stor. Ole hev resten af snøren ind og vi kunne 
konstaterer at krogen var knækket. Øjet fra krogen sat forsat på linen. 



Vi giver selvfølgelig ikke op, på trods af de udfordringer som dagen have budt på. 
ordsproget er jo, at den som venter på noget godt, aldrig kan vente længe nok.  Ca. 2 timer 
efter var der igen kontakt i styrbordsside og på nederste stang 63 fod, samme opsætning 
som tidligere. Jeg fik igen æren af at fighte fisken. Jeg kunne med det samme mærke, at der 
var tyngde i denne. Ole sagde erfarent “DEN ER STOR”. Første gang til forsøgte at spole ind, 
tog den med det samme et udløb på 100 fod. Mit hjerte bankede og tankerne fløj gennem 
hovedet, “bare vi ikke mister denne”. Jeg fik taget ca. 70 fod ind igen. Laksen svare med at 
tage 40 ud og sådan bytte vi line et stykke tid. Ole var igen igang med at rydde de 10 andre 
stænger. Stor ros til Ole, det var han god til – samtidig kom han med gode råd og 
vejledning. Mine fingere syre til og adrenalinen pumper. På et tidspunkt, står han ca. 200 
fod bag båden og jeg turde ikke lægge mere pres på ham, så vi blev enige om at sejle ham i 
møde. Det var en lettelse og inden længe havde vi den inden på 50 fod og han brød vandet. 
Sikke et møgdyr – hold nu kæft han var stor. Ole fandt nettet frem og jeg styrede ham om 
på styrbordsside. Jeg skulle lige bruge et par forsøg inden han var klar til nettet. Ole fik ham 
i nettet og vi måtte begge hjælpes ad med, at få ham over rælingen. Hvilket jubel, da han lå 
på dækket. Hele min krop sitrede og jeg var bare hamrende glad. Viste næste ikke hvad jeg 
skulle sige. det var så uvirkeligt, at vi havde landet så stor en laks. 

 



Da vi havde fået vejret igen og havde sundet os,  blev vi enige om et træk mere på samme 
strækning, dette kunne jo være der var en fætter eller kusine, som ville med hjem. Men der 
var ikke flere denne dag. 

Jeg rensede hornfiskene og der blev mål og vejet. Kl. 1700 gik turen med Klintholm igen. En 
fantastisk dag på havet sammen med Ole. 

Stor tak til Ole for godt sømandskab og alle de gode råd i forbindelse med landing af laksen. 
Ser frem til flere ture sammen. 

Laksen er efterfølgende blevet røget hos Mogens i Stege. Pris 290 kr. inkl. Vakuumpakning. 

 

  



Status på storfanger 
 

Status på storfangeren d. 6/10-2018. Der er stadig mulighed for at påvirke resultatet. Husk 

det er nemt lige at måle din fangst, tage et billede og indrapportere på hjemmesiden. Så 

har du chancen for at vende rundt på bøtten i storfangeren. 

 

Klubrekordlisten 
 

Listen for alle arter inklusiv dem på storfangeren. Her er et par af de mest 

bemærkelsesværdige indvejninger. 

 

 



 

 

 

  



 

Turberetning – Øland 
 

D 11 maj var dagen hvor en del fra klubben tog den lange tur til hytten der lå lidt nord for 
Kalmar. 

Her ses bådene foran hytten  

 

Med på turen var Rene og Søren-Anker i Molly, Klaus i Horne, 2 x Michael i Julle, Jimmy og 
Erik i Moonshine, Jannik og Per i Frederik og Sander i Dylfi. 
Hytten var stor med 2 bruserum + 2 toiletter og et hav af sovepladser og bortset fra de 
typiske svenske myg var det helt perfekt for en klubtur. 

Her ses spisestuen ved en af aftenmåltiderne: 



 

Og her kommer lige en tak til Klaus og Rene for to super aftenmåltider !!! 

Tilbage til det som turen handlede om – fiskeriet og Laksebasserne  

Lørdag morgen kørte vi til havnen og lurede lidt da der lå en tæt tåge over havnen. 



 

Her ses bådene på havnen imens vi venter på at tågen letter. 

lidt op af dagen er tågen lettet lidt og to båder vælger at bliv på land (klogt når der ikke er 
radar eller AIS i båden) og de 4 andre drog ud på Kalmar Sund. 

Smedebassen sejlede med Dylfi denne dag. Som bekendt knokler smeden rundt som en 

vanvittig når han er med som gast – se bare her  



 

Næste dag opgraderede Dylfi markant på gasten, da smeden sejlede med Julle og Jimmy 
valgte at sejle med Dylfi. Straks kunne man mærke at her var en rigtig gast !! – se bare hvad 
Jimmy diskede op med : 



 

  

Der blev fisket 2 hele dage i af 4 både den ene dag og 6 både den anden dag. Resultatet var 
nedslående – ingen laks ! 

Det blev til 2 hornfisk og en hundestejle – tsk tsk. Men der er fantastisk smukt at sejle i 

Kalmar sund, meeeen……..  

Sidste detalje fra de første par dage var et stinger blink som mistede al maling efter 3 timer 
i vandet og en Diamond king der mistede halvdelen efter 5 timer i vandet. 

Dermed en opfordring til at lave en “blink male klubaften”  



 

Og ikke mere fra Dylfi, bortset fra at efter Dylfi forlod Sverige Søndag aften, kom laksene i 
bådene mandag!Tak for en super tur til turudvalget og til alle deltagere. 

Peter Sander – Dylfi 



Klubtur til Agersø 
 

Turudvalget havde lige som sidste år, arrangeret en klubtur til Agersø. Tøserne skulle bruge 
weekenden på hest, så Silas og jeg tilmeldte os turen. Sidste år var smadder hyggeligt. Der 
var tilmeldt en del flere end sidste år, men da weekenden endelig oprandt, kunne vi godt se 
at vejret ikke helt var med os. Vi trak den til over middag lørdag, men vejret blev ikke bedre. 
Jeg tog Silas med ned for at kigge lidt ud over vandet og se hvordan det så ud. Der var små 
skumtoppe på, men afsted ville knægten. Så vi tog den med 8-10 knob over mod Agersø 
havn. De andre var allerede gået i havn, da de ikke kunne fiske pga. strøm, vind og møg. 

 

Da vi kom over i havnen, fik de andre rykket lidt både så der blev plads til os. Det krævede 
lige et par forsøg og lidt hjælp fra en pæl, at ramme pladsen i den gode vind. Vi hilste på og 
kom lidt på plads. 

Team Frederik og Team Moonshine havde et par frisk unge knægte med som gerne ville ud i 
badering. De andre mente at Team Emilies båd var den mest velegnet til det, så efter et par 
timer i havn, måtte vi ud en tur mere. Silas havde fået nok af bølgerne for den dag, så jeg 
tog knægtene og et par voksne mere med ud og så fik de en god tur i badering. 

Vel i havn igen tog Silas og jeg et par cykler fra havnen og drønede lidt rundt i Agersø og 
fandt nogle Shelters vi skal overnatte i senere på sommeren. 



 

Da vi kom tilbage var det tid til aftensmad. Der blev grillet og hygget med alle de andre 
teams med besætning. Efter maden stod den på stor is. Efter isen havde Team Falken 
arrangeret elastikløb for alle ungerne på havnen. 



 

Som natmad havde Rene’s hustru bagt ikke mindre end 3 forskellige slags kager. 

Vinden havde lagt sig helt og vi fik en rolig nat. Kl. 08 var der morgenmad og det var som 
sædvanlig med en masse hygge 

 



Efter morgenmaden tog de fleste direkte hjem, da der var lovet godt med vind i løbet af 

formiddagen. Vi forsøgte at bade lidt orm, men gav hurtigt op. Vi fik en enkelt skrubbe og 
så sejlede vi hjem. 

 

En rigtig hyggelig tur i godt selskab, men hvor vejret ikke var med os. 

Tak til alle der deltog. 

Hilsen Team Emilie 

  



Bestyrelsen 
 

 

Formand 

Kristian Carøe 

Tlf.: 21576555 

Ansvarsområder: Indmeldelse i klubben, forsikringsordning, nyhedsbrev 

formand@storebaelt-smaabaadsklub.dk 

 

Næstformand 

Thomas Bøge 

Tlf.: 20657244 

Ansvarsområder:  

naestformand@storebaelt-smaabaadsklub.dk 

 

Sekretær 

Peter Sander 

Tlf.: 51396383 

Ansvarsområder: Sekretær 

sekretaer@storebaelt-smaabaadsklub.dk 

 

Kasserer 

Lasse Bager 

Tlf.: 40536091 

Ansvarsområde: Økonomi 

kasser@storebaelt-smaabaadsklub.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

René Rosenfeld Søholt 

Tlf.: 28733639 

Ansvarsområde: Turudvalg 

bestyrelse1@storebaelt-smaabaadsklub.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

Brian Jensen 

Tlf.: 26131719 

Ansvarsområde: 

bestyrelse2@storebaelt-smaabaadsklub.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

Søren-Anker Jensen 

Tlf.: 61510244 

Ansvarsområde: 
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Suppleant 1 

Torben Kristensen 

Tlf.: 21209105 

Ansvarsområde: Facebook og nyhedsbreve 

suppleant1@storebaelt-smaabaadsklub.dk 

 

Suppleant 2 

Wolfgang Lützhøft 

Tlf.: 31334630 

Ansvarsområde: Ramper 

suppleant2@storebaelt-smaabaadsklub.dk 
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