Årsberetning for fiskesæsonen 2019/20
Fiskeåret 2019 vil nok desværre ikke gå ind i historien hvad angår fangster. Året startede dog med
en fanget laks på premiere dagen. Stefan Petersen fik en fin blank fisk på 85cm og 5,7 kg. Der var
et flot fremmøde på premiere dagen som blev afsluttet med en pølse og øl/vand ved Lægan. Der
skal lyde en stor tak til bådeklubben for lån af klubhus. I løbet af året er der blevet fanget nogle
fine laks. Over hele sæsonen er der blevet registreret 72(32) laks og 13(13) havørreder. Den
største laks blev dog fanget sidst på sæsonen af Karsten Bleeg Frandsen den målte 108 cm og
vejede 12 kg Derved går 1pr. for største lakse fisk i år til Karsten. Anden største laks blev fanget af
John Nagott. Fisken som i første omgang blev indvejet som en havørrede viste sig senere at være
en laks på 99cm og 10,15 kg. Den største indvejede gedde blev fanget Martin Laugesen den målte
105 cm og vejede 7,8kg. Der er i løbet af sæsonen blevet fanget betydeligt større gedder i vores
fiske vand, dog er disse ikke blevet indvejet. Fra vores juniorer er der i løbet af sæsonen blevet
indvejet en enkelt gedde Jonas Lagoni Kolbeck den målte 64 cm og vejede 1,7 kg.
Bestyrelsen og VPU har været og er i stadig dialog med kommunen ang lukning af hullet i
Hestholm sø. Heinrich Jürgensen er i dialog med Åbenrå kommune og ejeren af Jyndevadmølle for
at finde en løsning til fjernelse af spærringen.
Junior afdelingen havde i 2019 lavet 4 arrangementer.
1. tur gik til Lovtrup sø. Knap en snes juniorfiskere troppede op ved Lovtrup fiskesø. Fra
venskabsforeningen i Bredstedt var der mødt en håndfuld juniorer. Der blev fanget ca. 10 ørreder,
og alle havde en god dag i det fine og lune vejr.
2. tur Hornfisketuren gik til Åbenrå fjord. Denne tur havde relativt få deltagere, idet kun 8 var
mødt op på P-pladsen ved Felsbæk. I alt 7 hornfisk blev fanget, og de fleste fik fisk med hjem. Det
beskedne deltagertal skyldes nok konkurrence fra konfirmation på dagen (St. Bededag).
3. tur Junior dag ved Lægan. Dette arrangement afvikles i samarbejde med Bådeklubben Lægan,
som velvilligt stiller både og mandskab til rådighed på dagen, så deltagerne kan komme ud at fiske
i Magisterkogen. I alt en snes deltagere, voksne og juniorer, deltog i fiskeriet denne dag, og der
blev i løbet af dagen fanget flere flotte fisk. Michael Kolbeck blev dagens ”storfanger” med en laks
på 7 kg, og sønnen Jonas blev noteret for en gedde på 3 kg. Som altid var dette et godt
arrangement, som blev afsluttet med pølser/øl/vand i klubhuset ved Lægan.
4. tur Åben Å dag. Familiedagen ved Fugleøen ved Provst Petersensvej d. 8. september var
begunstiget af fint vejr og fin vandstand i åen. I løbet af formiddagen dukkede både store og små
op ved åen og forsøgte lykken med fiskestangen. Fisk blev der også fanget. En mindre gedde samt
skaller og aborrer blev halet op af Vidåens vande ved Fugleøen, og alle havde nogle fornøjelige
timer i naturen i det fine vejr. Dette arrangement resulterede også i et par nye juniormedlemmer.
VPU har i den forgangne sæson igen haft travlt med restaurerings projekter, udsætning og elfiskeri. El-fiskeriet var besværlig gjort af den høje vandstand. Der skal lyde en tak VPU for deres
store arbejde. Der efterlyses stadig hjælpere til VPU. Vi er i stadig dialog med kommunen ang.
Hestholm og Nørresø.
På bestyrelsen og egne vegne vil jeg ønske alle en god fiske sæson 2020/21.
Torben Kjær

