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2017 vil bl.a. blive husket som et år hvor vi fik mange nye medlemmer. En målrettet indsats med 

bl.a. fjernelse af indskud og markedsføring via Facebook lykkedes til fulde, og vi har nu en del flere 

medlemmer og ikke mindst en sund økonomi. Økonomien er også blevet godt hjulpet af, at vi har 

brugt en del ressourcer på at ansøge Fredensborg Kommune m.fl. om midler til specifikke formål.  

 

I årets løb har vi afholdt de traditionelle arrangementer bl.a. geddekonkurrencen i De Gamle 

Lergrave med mange deltagere, og vi har medvirket ved udsætning af ørreder i flere omgange samt 

deltaget i elbefiskningen i Esrum Å. Faciliteterne har også fået ekstra opmærksomhed, idet vi bl.a. 

har forlænget kontrakterne om fiskeret med både Den Hageske Stiftelse og Fredensborg Kommune 

samt anskaffet en frontmonteret elmotor. Foreningens faciliteter har i 2017 været anvendt rekord 

mange gange, og det er jo herligt. Hertil har der været stor aktivitet både på hjemmesiden og især i 

Facebook-gruppen, hvor masser af medlemsfangster og øvrige nyheder har fundet vej.  

 

Medlemsudvikling 

Ultimo 2017 var vi 147 medlemmer, heraf 16 juniorer under 18 år og 3 mellem 18 og 25 

år. Udviklingen dækker over en tilgang af 41 nye medlemmer, mens 14 forlod os. Mange 

lystfiskerforeninger landet over kæmper i disse år med faldende medlemstal, men vi kan 

glædeligvis konstatere, at vores medlemstal er steget ganske pænt i 2017. 

 

Medlemsudvikling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Seniorer   118 106 111 107 100  128 

Seniorer (18-25 år) 4 3 2 0 3  3 

Juniorer 7 5 11 15 17  16 

I alt 129 114 124 122 120 147 

 

Medlemsaktiviteter 

Blandt årets aktiviteter var de fleste gengangere fra sidste år, nemlig affaldsindsamling langs åen i 

april, geddekonkurrencen i De Gamle Lergrave anden søndag i maj, udsœtning af ørreder i juni og 

august i Nivå, Donse Å og Usserød Å samt elfiskeri i Esrum Å i november i samarbejde med Esrum 

Ålaug. Noget nyt i år var indkøbsaften hos Forst & Jagthuset samt "Pike fight" i Stege Nor. 

Sidstnævnte en geddekonkurrence med deltagelse af både juniorer og seniorer, og med fiskeri fra 

foreningens alujoller.  

  

Zlatan har igen i år haft godt gang i juniorerne med både fisketure og grejfremstilling og Carsten 

Ryby har som sædvanlig styret foreningsaftenerne med fast hånd til glœde for mange af vores 

seniormedlemmer. 

 

Foreningen har igen i 2017 været aktiv i Esrum Open, hvor vi dog ikke vandt, men fik ærefulde 

placeringer i foreningsmesterskabet samt gedde- og aborrekategorierne. 

 

 

 



Foreningens faciliteter 

 

Åen 

Kontrakten med Fredensborg Kommune blev i foråret forlænget med 5 år. Det er vi godt tilfredse 

med, da åen er en fantastisk facilitet for foreningen. Årets fangster vidner om en pæn bestand af 

havørreder, der heldigvis også gerne lader sig fange. Største indberettede fisk stod Hans Thougaard 

Pedersen for, idet han i sommers fangede en flot havørred på 5,2 kg. 

 

I 2017 blev der solgt 54 fiskekort via www.fiskekort.dk, der administreres af Danmarks 

Sportsfiskerforbund (DSF).  

 

I efteråret modtog vi efter et længere ansøgningsforløb en restaureringstilladelse fra Fredensborg 

Kommune, der betyder, at vi til foråret må etablere en gydebanke for havørreder i Usserød Å. 

 

De Gamle Lergrave 

Kontrakten med Den Hageske Stiftelse blev i foråret forlænget med 10 år, hvilket vi er meget glade 

for, da fiskeriet bare er blevet bedre og bedre. Efterårets megen nedbør har dog voldt os nogle 

udfordringer med forhøjet vandstand, da Fredensborg Kommune har fået tilladelse til at bruge 

lergravene som regnvands-/forsinkelsesbassin. Vi er i den forbindelse i dialog med både kommunen 

og Jørgen Hage omkring oprensning af grøften ud mod Øresund, så vandstanden igen kan falde.  

 

2017 var året, hvor reglerne for fiskeri i lergravene blev opdateret. De fleste havde allerede i mange 

år praktiseret Catch & Release, men der var behov for at få det på papir, som følge af de mange nye 

medlemmer. De nye regler for bæredygtigt fiskeri indebærer, at alle fisk, bortset fra skaller, der skal 

anvendes som agnfisk, skal genudsættes. Kun fisk der er for dybt krogede og som vurderes ude af 

stand til at overleve en genudsætning må hjemtages. 

En dedikeret indsats fra en flok aktive medlemmer medførte, at vi i sommers fik repareret en af 

broerne i Svanesøen, men der udestår fortsat en opgave med at få broen i Svanevigen på plads. Det 

er ikke helt nemt, da broen er tung og bundforholdene er vanskelige med en stejl undersøisk skrænt.   

Flåden 

Foreningens flåde har sejlet uden de store problemer igen i 2017, og der har traditionen tro været fin 

opbakning fra brugernes side ved ophaling, klargøring og søsætning. Bådene benyttes flittigt, 

hvilket kan ses af nedenstående skema:  

  

Bådbookinger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lergravene 31 70 68 58 42 107 

Esrum Sø - Hanna 35 67 63 42 37 50 

Alujolle - Asterix         1 1 

Alujolle - Obelix         4 15 

Nivå Havn - Zimba 48 21 57 82 69 84 

I alt 114 158 188 182 148 257 

 

Især lergravsjollerne har været flittigt benyttet i 2017, hvilket naturligvis hænger sammen med de 

mange nye medlemmer, men også det forhold, at fiskeriet efter gedder og store medefisk har været 



temmelig godt. Foreningen har i vinterens løb investeret i en ny større jolle, der vil erstatte den 

eksisterende jolle i den lange sø. Den gamle jolle placeres i Skydebanesøen, hvor der aldrig 

tidligere har været en jolle. Spændende hvad det kan bringe af fangster, da der med sikkerhed går 

både store gedder og kæmpestore brasen i søen.    

 

Obelix, foreningens store alujolle, har også været afsted en del gange i årets løb, både på Øresund, 

nordkysten og i brakvandet. Sidstnævnte inkluderer et par weekendture, hvoraf den ene var Zlatans 

og undertegnedes deltagelse i Dansk Brakvandscup. Vi fortsætter i 2018 med have rampekort til 

Rungsted Havn, men vil herudover også investere i et klippekort til Vordingborg Kommunes 

ramper, så vore medllemmer kan få brugt Obelix endnu mere (hvis økonomien er til det!!). Husker 

man at medtage den nye frontmonterede elmotor er Obelix er en ren fiskemaskine. 

 

Vi har jo glædeligvis haft vokseværk i foreningen og det giver flere brugere af Zimba. Dette har 

igen medført, at bestyrelsen i 2017 fandt anledning til at præcisere og opdatere regelsættet for brug 

af Zimba - for medlemmernes egen skyld og søsikkerheden generelt. De nye regler betyder, at der 

alene må foretages kystnær sejlads ved vind over 6 m/s fra N, NØ, Ø, SØ, S-lige retninger og ellers 

at al sejlads er forbudt ved vind over 8 m/s - uanset retning!  

 

Fiskehuset 

Fiskehuset har fungeret tilfredsstillende i 2017. Vi har således afholdt generalforsamling, 

bestyrelsesmøder, torsdagsaftener samt for femte gang været vært ved præmieoverrækkelsen i 

Esrum Open. Der er i løbet af året blevet fremstillet en del grej, især af Zlatan og juniorerne, men 

også seniorerne har været aktive med fluebinding og knivfremstilling.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) 

Medlemsskabet af DSF giver mange fordele - ikke mindst varetagelse af vore interesser på de store 

linjer (vandmiljø, lovgivning etc.) samt giver os læsestof i form af Sportsfiskeren. Hertil hjælp med 

medlems- og fiskekortadministration, kontingentopkrævning samt muligheden for at opnå en række 

medlemsrabatter m.v. At vi i 2017 igen har haft mulighed for at sende tre juniorer på forbundets 

juniorlederkursus i efterårsferien er en ekstra bonus ved vort medlemsskab. Senest har Bjarne, vores 

kasserer, sørget for at indmeldelse i foreningen fra 1. januar 2018 kan ske via www.fiskekort.dk. 

 

Hjemmesiden 

Generelt har hjemmesiden fungeret godt i 2017 med mange opdateringer samt booking af faciliteter.  

At hjemmesiden er et vigtigt omdrejningspunkt for foreningens virke og at den er velbesøgt kan 

man blive forvisset om via nedenstående skema: 

Hjemmesideaktivitet 2014 2015 2016 2017 

Artikler/updates 79 63 66 89 

Sidevisninger 27.806 30.242 24.443 29.631 

 

Årets fisker konkurrencen på hjemmesiden blev revitaliseret i 2017, hvor den største ændring har 

været, at man som medlem fik 25 forudfastsatte kategorier med forskellige arter, hvor man kunne 

tilmelde fisk. Vinder af hver kategori får hver et gavekort til Hvidovre Sport på 100 kr. Dertil er der 

gavekort på 500, 300 og 200 til de 3 dygtigste NÅL-medlemmer i den samlede konkurrence. 

Konkurrencen har vist sin berettigelse, idet mange medlemmer tilmeldte deres fangster. Flere af 

disse fangster var virkelig flotte, og giver inspiration til andre til at komme ud med snøren.  

 



 

 

Facebook-gruppen 

Ultimo 2017 var der 62 medlemmer af foreningens lukkede Facebook-gruppe. Der har i årets løb 

været livlig aktivitet og i perioder op til 4 daglige opslag med tilhørende kommentarer. Facebook-

gruppen er et godt supplement til hjemmesiden og alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig 

gruppen.    

 

 

En stor tak for bidrag i 2017 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen i 2017 til foreningens mange aktive 

medlemmer. Det er svært at takke alle personligt, men især skal lyde en stor tak til kasserer Bjarne 

Dueholm. Der har nemlig været en hel del ekstra at holde styr på i 2017 med de mange nye 

medlemmer og diverse ansøgninger om støtte til foreningen. Hertil har Bjarne ydet en stor indsats i 

forhold til det nye administrationssystem som Danmarks Sportsfiskerforbund har indført via 

www.fiskekort.dk. 

 

En anden der skal have en ekstra tak er juniorleder Zlatan Delic, der igen i år har været meget aktiv 

med juniorerne på såvel fisketure og til torsdagsaftener samt ellers fået løftet mange opgaver til 

fordel for foreningens medlemmer. Hertil skal lyde en stor tak til Ulf, der overtog webmaster-rollen 

primo året, da Casper stoppede. Endelig vil jeg takke Carsten Ryby for at stå for vore klubaftener, 

være aktiv i Grønt Råd i Fredensborg Kommune og ikke mindst være bådinspektør for Zimba, hvor 

der mildest talt også har været travlt med at afholde prøvesejladser for nye medlemmer.  

 

Endelig en tak til alle jer andre, der i 2017 har gjort en indsats til fordel for foreningen - ikke mindst 

alle der har hjulpet med at passe og vedligeholde vore faciliteter (bl.a. med Zimba, Hanna, 

lergravsjollerne, alujollerne og broen i Svanesøen), men også dem der har bidraget med 

fangstberetninger, holdt styr på årets fisker konkurrencen (Peter Møller) og anden underholdning til 

hjemmesiden og Facebookgruppen. 

 

Næste generalforsamling: 

Næste års generalforsamling bliver afholdt torsdag den 14. februar 2019 kl. 20.00 i Fiskehuset. 

 

Klaus Vestergaard 

Formand 
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