Hørsholm & Omegns Lystfiskerforening blev stiftet
tirsdag, den 13. januar 1959, hvor alle lystfiskere var
indbudt til at give møde på Hotel Bakkehave, Hørsholm. Mødet blev afholdt i Marinestuen hvor 40 brave
lystfiskere var tilstede.
Foreningens formål er i princippet uændret fra stiftelsen men sprogligt moderniseret til at afspejle virkeligheden i vore tider, nemlig at fremme interessen for
lystfiskeri, at fremskaffe de bedste muligheder for fiskeri i ferskvand og saltvand for medlemmerne, at udøve miljøpleje og miljøovervågning samt at afholde
mødeaftener med foredrag, anden oplysning og praktiske aktiviteter om fiskeri for medlemmerne.
Kontingentet blev i 1959 fastlagt til 12 kr. halvårligt,
og indskud ved indtræden i foreningen var 5 kr.
Et besøg hos skovrideren for at erhverve fiskemulighed i Sjælsø endte negativt. Dette er heldigvis ændret
sidenhen. Det var beslutningen, at unge mennesker
(drenge) først kunne optages som medlemmer ved
det fyldte 18. år. De kunne dog deltage i fiskeri fra
båd under opsyn af faderen, en voksen bror, eventuelt en onkel. Dengang opgav man fangstens vægt i
pund (½ kilo), således blev største fisk fra en konkurrence på sundet 24. maj 1959 en torsk på 7 pund (3½
kilo).
Foreningen blev stiftet med et antal af 29 aktive medlemmer, men allerede 7. september 1959 var antallet
ved generalforsamlingen oppe på 63 medlemmer. 10
år senere var medlemstallet på 107, hvoraf 30 var juniorer. Pr. 2008 blev medlemstallet 67, heraf 4 juniorer.
Der er fanget mange vægtige fisk i foreningens 50 årige virke.

Den 6. februar 1972, hvor sundet var ved at lukke til
på grund af is, deltog 31 mand med det gode skib
”Nieren” i en tur fra Vedbæk Havn, der blev landet 7
torsk over 10 kilo og største blev en torsk på 22 kilo.
Største torsk fanget på en forenings tur var på hele 24
kilo; fangeren er fortsat medlem. I 1983 blev der af et
medlem fanget en havørred ved Gotland på intet mindre end 10 kg. I Donse Dam er der taget mange vægtige gedder, herunder er der for år tilbage fanget en
del ved dyp af sild! Største officielt kendte i foreningen fra Donse Dam er en gedde på 7,4 kg. En af vore
dygtige juniorer (den gang 11 år) fangede i efteråret
1999 en gedde på 9 kg i Stampedammen, og det på en
spinner fremstillet af ham selv på en klubaften. Det
var samme junior, der i sæsonen 1999/2000 vandt Bonavista-pokalen med en torsk på 9,5 kg. Der er taget
flotte aborrer i Tryggevælde Å, herunder er der noteret en største på 1,6 kg. På turene til Mörrum er der
fanget adskillige flotte laks. Mere specielt kan nævnes, at der på en foreningstur ud for Helsingør blev
fanget en rødspætte på 3,2 kg. Mange af ABU’s guldmærker er gået til medlemmer i foreningen i årenes
løb.
Foreningen har haft klublokale i Ådalsparken siden
1998, hvor der er foreningsaftener hver tirsdag fra kl.
19.
Foreningens 25 års og 40 års jubilæer blev fejret med
en fest for medlemmerne, hvilket scenarie vil gentage
sig her ved 50 års jubilæet.
Hørsholm & Omegns lystfiskerforening ser frem til de
kommende 50 år, hvor der også vil blive taget aktivt
del i plejen af vort miljø til gavn for alle.
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