
Nive Å´s Lystfiskerforening 

 

Bestyrelsens årsberetning 2020 

 
 

Medlemsudvikling 

Mange lystfiskerforeninger har i 2020 oplevet medlemsfremgang, og det gælder også for os. 

Årsagen skal formentlig findes i, at flere i forbindelse med corona lock down har fået øjnene op for 

lystfiskeriets lyksaligheder, men sikkert også, at vi har nogle aktiviteter og faciliteter, der er 

interessante. 

 

Ultimo 2020 var vi 209 medlemmer, heraf 21 juniorer under 18 år og 11 mellem 18 og 25 år. 

 

Medlemsudvikling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Seniorer   118 106 111 107 100 128 144 148 177 

Seniorer (18-25 år) 4 3 2 0 3 3 7 6 11 

Juniorer 7 5 11 15 17 16 20 16 21 

I alt 129 114 124 122 120 147 171 170 209 

 

Medlemsaktiviteter 

Blandt årets aktiviteter var der udsœtning af 25.500 ørreder i Nivåen i marts, geddekonkurrence i 

De Gamle Lergrave i maj, medekonkurrence i juli, juniortur til St. Vejle Å i oktober samt 

elbefiskning i Esrum Å i november. Herudover har vores å-inspektør Christian Lohmann haft flere 

medlemmer med på vandring i mørket langs Usserød Å med lygte for at spotte gydende havørreder 

i november. 

  

Årets fisker konkurrencen, der også er en af foreningens aktiviteter, har aldrig haft flere 

tilmeldinger, og det har været en fornøjelse, at følge med ved de løbende opdateringer undervejs. 

Stort tillykke til de dygtige storfangere Niels Godsk Jørgensen, Joachim Fabricius og Thomas 

Ratzlaff, der indtog podiepladserne, men også tillykke til vinderne af hver af kategorierne med 

ferskvands- og saltvandsfisk. 

 

Fiskehuset 

Fiskehuset har som følge af corona ikke været benyttet meget i 2020, da Fredensborg Kommune har 

haft lukket det for adgang i flere perioder. Vi nåede inden coronaudbruddet i marts, at afholde flere 

torsdagsaftener samt generalforsamling, men ellers har det været småt med fællesaktiviteter. 

Enkelte medlemmer har været forbi for at reparere eller producere fiskegrej, men ellers har 

Fiskehuset alene fungeret som opbevaringssted for det udstyr, som vi kan booke.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) 

Medlemskabet af DSF, der er en landsdækkende interesseorganisation for lyst- og sportsfiskere i 

Danmark, giver mange fordele. Udover at varetage vore interesser på de store linjer (vandmiljø, 

lovgivning etc.) giver medlemskabet os magasinet Sportsfiskeren 4 gange om året samt mulighed 

for at anvende forbundets instruktører. En af disse er Bo Rønholt Frier, der skulle have været forbi 

og afholde et gratis foredrag om fluefiskeri efter havørred i Fiskehuset i november, men det blev 

desværre aflyst pga. corona. I den daglige drift af foreningen hjælper medlemskabet af DSF os med 



medlems- og fiskekortadministration. Vi har i de senere år i efterårsferien haft flere juniorer med på 

forbundets juniorlederkursus, der nu har skiftet navn til Fiskeakademiet. I 2020 skulle Valdemar 

Rodrigues have været afsted på sit andet år, men det blev desværre også aflyst på grund af corona.  

 

Torben Kaas, der har været medlem af vores forening siden sin spæde ungdom og haft flere 

bestyrelsesposter i foreningen gennem tiden blev i 2020 flot valgt som ny formand for DSF. Et stort 

tillykke med valget. Det bliver spændende at følge hans virke, ikke mindst de tiltag, der helt sikkert 

vil blive implementeret for at forbedre mulighederne for at dyrke lystfiskeri i Danmark. 

 

Hjemmesiden 

Der har i 2020 været høj aktivitet i form af artikler om bl.a. medlemsfangster, opdateringer af årets 

fisker konkurrencen samt faciliteter m.v. Besøgstallet på hjemmesiden er samtidig steget markant, 

som det kan ses af statistikken nedenfor. 

Hjemmesideaktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Artikler/updates 79 63 66 89 61 66 128 

Sidevisninger 27.806 30.242 24.443 29.631 30.455 27.557 39.654 

 

Facebook-gruppen 

Ultimo 2020 var vi 112 medlemmer i foreningens lukkede Facebook-gruppe. Der har i årets løb 

været ekstremt mange opslag fra medlemmer, og der er blevet udvekslet mange tip m.v.. Vi fik i 

årets løb bl.a. fundet et navn til den nye Øresundsbåd (Miraculix), hørt medlemmernes holdning til 

lergravsjollerne (- og ageret på det) samt haft live lodtrækning om pladser til medekonkurrencen i 

juni.  

 

Faciliteter 

 

Åen 

På trods af lav vandføring i sommer- og efterårsmånederne blev der fanget pænt med havørreder i 

årets løb. Som noget nyt blev der rapporteret om fangst af flere bækørreder samt en vaskeægte 

strejfende laks på 2,2 kg. Hertil blev der fanget mange mindre aborrer og gedder. Største 

indrapporterede havørred var på 5,7 kg og blev ikke overraskende fanget af Hans Thougaard 

Pedersen. Stort set alle fangne fisk er blevet genudsat.  

 

I 2019 blev der solgt 98 fiskekort til åen via www.fiskekort.dk, der administreres af Danmarks 

Sportsfiskerforbund (DSF).  

 



Anvendelse af foreningens både og joller  

Bookinger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lergravene (4 joller) 31 70 68 58 42 107 105 79 122 

Esrum Sø - Hanna 35 67 63 42 37 50 55 45 88 

Alujolle - Asterix         1 1 1 0 7 

Alujolle - Obelix         4 15 8 4 24 

Nivå Havn - Zimba 48 21 57 82 69 84 78 56 0 

I alt 114 158 188 182 148 257 247 184 241 

 

Lergravene 

Der er blevet fisket meget i lergravene i årets løb efter såvel store medefisk som gedder. Mange går 

dog stille med dørene i forhold til deres fangster, men der er helt sikkert fanget nogle flotte fisk.  

 

Den ene Svanesø-jolle gennemgik i foråret en renovering, idet den først fik den store tur med 

oxalsyre, børste og højtryksrenser og derefter fik monteret en ny tofte i spidsen samt fastgjort de to 

andre tofter, der sad løst. Herudover fik jollen senere på sommeren udskiftet årer, da den ene var 

knækket. Jens Blom og undertegnede fik disse opgaver klaret.  

 

På opfordring fra flere medlemmer i foreningens Facebook-gruppe blev den røde (ustabile) jolle i 

sommer bugseret tilbage fra Langesø til Skydebanesøen, mens den ene jolle fra Svanesøen blev 

bugseret tilbage til Langesø. Peter Fog Pedersen, Jens Øbro, Hans Thougaard Pedersen, Niels 

Godsk Jørgensen og undertegnede fik dette ordnet.  

 

Zlatan Delic og Peter Fog Pedersen opsatte i sommers 3 nye ”Fiskeri forbudt” skilte i lergravene, 

men desværre måtte Zlatan i efteråret konstatere, at de havde været udsat for hærværk.  

 

Esrum Sø 

Foreningens Esrum Sø-jolle Hanna, der hører til blandt foreningens mest attraktive faciliteter, har i 

2020 været benyttet mere end nogensinde. Dette er ikke uden grund, da vi i den nok har søens mest 

veludstyrede Rudkøbingjolle til rådighed. 

 

Medio september fik Hanna motorproblemer, da en ledning var gået løs. Thomas Ratzlaff påtog sig 

opgaven og sørgede for at finde en bådmekaniker, aflevere Hanna på trailer i Gilleleje, og hente 

Hanna igen. I forbindelse med at Hanna var på land fik Jens Blom udskiftet lænsepumpe samt 

udskiftet de to faste batterier.  

 

Alujollerne Asterix og Obelix 

Aldrig før har alujollerne Asterix og Obelix været benyttet så meget som i 2020 – ikke mindst af 

Lars Romby Nielsen, der har brugt dem til mange ture efter havørred, torsk og fladfisk med sejlads 

fra bl.a. Rungsted Havn, hvor vi har rampekort. Det var derfor også oplagt at spørge ham først, da 

vi trængte til en ny bådinspektør til at overtage fra undertegnede, der har rigeligt med andre opgaver 

at se til for foreningen. Heldigvis sagde Lars uden tøven ja, og har i årets løb allerede stået for 

opsyn efter medlemmers brug samt koordinering af bådmekaniker i to omgange. Hertil har Lars 

bl.a. stået for indkøb og montering af nye presenninger til både Asterix og Obelix. 

 

 

 



 

Projekt ”Ny Øresundsbåd” 

Foreningens gamle Øresundsbåd Zimba har i de seneste sæsoner voldt os en del problemer (- og 

ikke mindst udgifter), hvorfor vi allerede i slutningen af sidste år begyndte at sondere mulighederne 

for en afløser. En spændende mulighed bød sig i februar, hvor bestyrelsesmedlem Ask Peter 

Futtrups gamle båd blev sat til salg. Da vi således kendte historikken og sælger og slog vi til, da vi 

kunne købe den til en skarp pris. 

 

Vores nye Øresundsbåd, der senere fik navnet Miraculix, fik imidlertid en hård start. Således 

medførte coronaen leveringsproblemer på elektronikken og at der skulle arbejdes med 

sikkerhedsafstand. Dette er selvsagt svært i en båd, og medførte en stærkt forlænget rignings- og 

klargøringsproces igennem foråret. Da vi så endelig glade og forventningsfulde fik den søsat i juli, 

blev der dagen efter opdaget et hul i skroget ved den ene trimflap. Vi kan takke en årvågen nabo for 

at Miraculix ikke sank. På sejlturen fra Nivå Havn til Rungsted Havn sladrede det elektroniske 

udstyr desuden om, at der var motorproblemer, og som om det ikke var nok, brændte elspillet 

sammen, da vi skulle have Miraculix trukket op på traileren. Vel på land blev det opdaget, at den 

ene aksel på traileren var defekt. Perfect storm som man siger - Det skulle åbenbart ikke være nemt. 

 

Motorproblemerne og hullet i skroget blev udbedret efter noget tid, men vi måtte vente ekstra længe 

på en ny aksel til traileren, og derefter igen vente på, at få denne monteret af en mekaniker. Da dette 

så var gjort, fik vi ved fælles hjælp bugseret Miraculix fra den gamle trailer over på en nyindkøbt 

trailer, som vi i øvrigt også måtte vente længe på. På den nye trailer fik vi ved samme lejlighed 

monteret et nyt elspil. Alt er nu på plads med Miraculix og den nye trailer, der er blevet kørt til 

vinteropbevaring. Nu mangler vi blot at lægge sidste hånd på bådregler og sælge den gamle trailer.  

 

Tidslinje 

Februar: Beslutning om køb (Bestyrelsen) 

                Købspraktik (Bjarne) 

 Afhentning (Ask) 

Bestilling af elektronik (Ask) 

Marts-april:  Rigning af elektronik udsat pga. corona 

Maj-juni:  Rigning af elektronik (Ask & Ion) 

Juni:  Kørsel af båd fra Ask til Jakob (Bjarne) 

Polering (Ask, Jacob, Lars, Thomas, Per & Svend) 

Juli: Svejsning af downriggerbeslag til piedestaler 

(Carsten) 

Salg af Zimba (Bjarne) 

Søsætning i Rungsted Havn samt tilpasning af 

fortøjringsreb og fendere i Nivå Havn (Ion, Jens og 

Klaus) 

Testsejlads og kalibrering af instrumenter (Ion) 

August:  Hul i skroget – ”førstehjælp” (Klaus, Bjarne & Jens) 

Ophaling i Rungsted Havn. (Ion, Jens & Klaus) 

Bestilling af ny bådtrailer og elspil (Bjarne) 

Bestilling af ny aksel til gammel trailer (Jakob) 

September: Hul i skroget udbedret (Ion) 

Opnåelse af kaldesignal-licens via Søfartsstyrelsen 

(Ion) 



 

Motor- og drevproblemer m.v. afhjulpet af to 

forskellige bådmekanikere (Ion) 

Oktober & november: Afventet levering af aksel og ny trailer 

Endelig tilrigning af diverse dele, heriblandt kop- og 

stangholdere (Ion) 

December: Afmontering af defekt elspil på gammel trailer 

(Carsten & Bjarne) 

 Montering af manuelt spil fra ny trailer på gammel 

trailer (Carsten & Bjarne) 

Mekaniker monterer ny aksel på gammel trailer 

(Svend) 

 Bugsering af Miraculix fra gammel trailer til ny 

trailer samt montering af nyindkøbt elspil på ny 

trailer (Jakob, Svend, Jonas, Niels, Jens, Bjarne & 

Klaus) 

 Kørsel til vinteropbevaring (Bjarne & Carsten) 

 Nyt regelsæt for Miraculix (Bestyrelsen) 

 

Projekt ”Ny Øresundsbåd” har - som det turde være fremgået af tidslinjen ovenfor - været et stort 

projekt for en lille forening, der alene er baseret på frivillige kræfter. Projektet har trukket tænder og 

til tider været et frustrerende forløb for alle involverede og utålmodige medlemmer. Det er dog ved 

en stærk fælles indsats nu omsider lykkedes at komme i mål. Det er en rigtig god ting for 

foreningen, og vi er mange, der i den grad glæder os til, at Miraculix bliver søsat og kommer på 

plads i Nivå Havn til foråret. 

 

I forbindelse med projekt ”Ny Øresundsbåd” meddelte Carsten Ryby og Bjarne Dueholm, at det nu 

var et godt tidspunkt til et vagtskifte. Et nyt bådinspektørteam er derfor blevet sammensat, idet Ion 

Hoe Nielsen, sekunderet af Jens Blom og Lars Romby Nielsen glædeligvis har påtaget sig opgaven. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en kæmpe tak til Carsten og Bjarne for indsatsen gennem 

mange år. 

 

Stærk frivillig indsats – En kæmpe tak! 

De fleste lystfiskerforeninger kæmper med at få frivillige nok til at hjælpe til, når der er opgaver, 

der skal løses. Det problem har vi heldigvis kun meget sjældent, og slet ikke i 2020, hvor det har 

været meget positivt at opleve rigtig mange engagerede medlemmer, der enten har hjulpet eller 

tilbudt deres hjælp til stort og småt. Et så stort projekt som Miraculix med alle de udfordringer vi 

mødte, havde ikke kunnet lade sig gøre for en lille forening som vores uden den store frivillige 

indsats, som der er leveret.  

 

I forhold til Miraculix har foreningens bestyrelse, der omfatter Ask Peter Futtrup, Ion Nielsen, 

Bjarne Dueholm, Jakob Skriver, Jens Blom og undertegnede, trukket et tungt læs, men også 

”poleringsholdet” bestående af Jacob Nygaard, Lars Romby Nielsen, Thomas Stabell, Svend 

Skriver og Per Vienberg Heinsby gav den gas og fortjener en kæmpe tak for indsatsen. Hertil 

kommer Carsten Ryby, Niels Godsk Jørgensen og Jakobs søn Jonas, der også har lagt timer i 

projektet. At Ion, Jens og Lars har påtaget sig bådinspektørroller fremadrettet fortjener ligeledes 

stor anerkendelse. Lars har ovenikøbet også overtaget stafetten fra undertegnede i forhold til at være 

bådinspektør for alujollerne. En stor tak for det. 

https://www.facebook.com/groups/1387114691613172/user/710999755/?__cft__%5B0%5D=AZXot15pEw2-e9jwGBbGKBUzO90rI_Q_TJsWsymH4kEQGT6iDipEvqBRvsJ7qbcstviqoj4DBHxiILbowdJOMYMST45C7dA8uhiQ6WKxJtY6JOU9hpIuzoFMpJXP8JSxk_YlwBA0L4PM0EZ8PUtXqUrQj-w0Er4LdQIQbxUE4EPun9fSvDMamS5SA8D5nfOZZbw&__tn__=-%5DK-R


 

Udover projektet med Miraculix har der i årets løb været mange andre opgaver, hvor nye folk har 

påtaget sig ansvar til glæde for alle os andre. De skal naturligvis også modtage en stor tak. Blandt 

disse er Thomas Ratzlaff, der tog action i forhold til Esrum-jollen Hanna, der pludselig fik 

motorproblemer. Der gik ikke lang tid før den efter at have været på værft igen var i Sørup Havn og 

klar til at blive booket. Joachim Fabricius og Zlatan Delic skal også fremhæves, idet de tog initiativ 

til og fik afviklet en rigtig god medekonkurrence i lergravene efter alle kunstens regler. I forhold til 

lergravene var det ligeledes en fornøjelse at opleve, hvordan Jens Øbro, Hans Thougaard Pedersen, 

Peter Fog Pedersen og Niels Godsk Jørgensen med kort varsel var klar til at hjælpe undertegnede 

med at flytte rundt på jollerne. Tak også til Zlatan Delic og Peter Fog Pedersen for at sørge for 

fiskeri forbudt skiltningen i lergravene. Jeg vil også gerne fremhæve Christian Lohmann, der er 

inspektør for Nivå og Usserød Å, for at stå for spændende å-vandringer med lygte i november, og 

ellers altid er klar med en hjælpende hånd når det behøves.  

 

Bjarne Dueholm, foreningens kasserer og nøglebestyrer skal have en særlig tak, da den store 

medlemsfremgang naturligvis har givet en masse ekstra arbejde i 2020. Han og alle os andre kan 

dog i samme åndedrag glæde os over, at økonomien har det godt – også selvom der har været nogle 

større nyanskaffelser i årets løb. Tak også til Jens Blom for at være bådinspektør for Hanna samt 

Ulf, vores webmaster, der i det skjulte sørger for, at vi har en velfungerende hjemmeside, og som 

undertegnede kan bruge som platform for at lægge diverse artikler m.v. op på. Vores juniorledere 

Marius Dam Jespersen, Peter Fog Pedersen og Kristoffer Kindberg skal også takkes, da de har holdt 

skruen i vandet og haft flere juniorer med på mange ture i årets løb.   

 

Endelig skal lyde en tak til de mange medlemmer, der har tilmeldt fangster til årets fisker 

konkurrencen og/eller lavet opslag i foreningens lukkede Facebookgruppe. Mange af fangsterne er i 

øvrigt gjort af foreningens dygtige juniorer og juniorledere, der gerne deler oplevelserne med os 

andre. 

 

Endnu engang tak for en stærk frivillig indsats i et travlt år for foreningen. Engagerede frivillige er 

nu engang det, der holder vores forening og de tilhørende faciliteter kørende. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen skulle egentlig være afholdt torsdag den 25. februar 2021, men pga. 

regeringens retningslinjer er den udsat og vil blive afholdt, når covid-19 reglerne tillader det. Alle 

medlemmer vil i den forbindelse blive indkaldt via mail. 

 

Næste års generalforsamling forventes afholdt torsdag den 24. februar 2022 kl. 20.00 i Fiskehuset. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Klaus Vestergaard 

Formand 

Nive Å´s Lystfiskerforening 
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