
Bådlaugets fiskekonkurrence søndag den 25. august 2019 

På en smuk varm og solrig 25. august med perfekte forhold til fiskeri på Øresund var vi i alt 9 

deltagere som havde taget handsken op til laugets fiskekonkurrence. Således deltog Tobias i 

GRANDMA (plads 8) med i alt 7 personer, samt Christian Christensen og Tonny Niilonen i BOREAS 

(plads 11). 

 

Fig. 1 GRANDMA gøres klar, mens BOREAS allerede er for udgående.  

Efter registrering kom fartøjerne afsted med fiskestængerne strittende til alle sider med sine 

spændte besætninger. Ude på fiskepladserne blev der luret lidt på hinanden, fanger de nu noget 

og muntre spørgsmål som ”tæller denne flotte søstjerne også med”, som de regelkyndige ombord 

på BOREAS selvklart kunne afvise på det bestemteste.  

Udfordringerne viste sig at være store, idet der er en god ide at anvende målrettet endegrej 

afstemt til hvilken slags fisk man fisker efter. På BOREAS anvendte vi således endegrej beregnet til 

henholdsvis makrel, sild, torsk og fladfisk. Dernæst skal forskellige fisk findes på deres foretrukne 

levesteder, så tiden fløj afsted med sejlads mellem fiskestederne. På BOREAS nåede vi lige 

nøjagtigt ind 10 minutter før registreringen af fangsten lukkede. GRANDMA var kommet retur en 

god times tid inden besætningen skulle videre til et andet arrangement. 

 

Fig 2. Det havde været en rigtig fin dag på Øresund, ligesom fangsten også var god og varieret. 

Tonny fangede 3 arter mens Team Tobias der fangede 7 torsk delte første pladsen, mens Christian 

fangede to arter og blev en samlet toer. 



 

 
Fig 3 Der blev således fanget makrel, sild, torsk og skrubbe. Bagefter blev fangsten renset og gjort 

klar til grillen og serveret til et fremragende måltid. 

Evaluering af fiskekonkurrencen: 

Forløbet af fiskekonkurrencen var vellykket med en god fangst af forskellige arter af fisk. Den 

efterfølgende grill med fortæringen af fangsten var en glad og munter affære.  

Overordnet set, efterlader det imidlertid spørgsmålet om den begrænsede opbakning fra laugets 

medlemmer er udtryk for, hvorvidt bådlaugets fiskekonkurrence er bæredygtig??  

Såfremt fiskekonkurrencen skal gentages i 2020, vil være behov for et par mindre justeringer af 

regelsættet, så der kan tages hensyn til hvorledes fællestilmeldinger (teams) kan indgå i 

konkurrencen, ligesom de tre anvendte kategorier nok ikke skal tælle lige meget, idet længde og 

vægt baseret på en enkelt stor fisk er tæt relaterede til hinanden.  

 


