
Hornfisketur med Hanne Berit, søndag, den 15. maj 2011 

 Under trusler om voldsomme regnbyger og torden i hele weekenden var vi i 
HOLF atter meget heldige med vejret.  Kl. 06.00 da de første af et hold på 6 
voksne og 2 knapt så voksne indfandt sig i Helsingør var der klart vejr, let 
vind fra vestlig retning og 11 graders varme. Hanne Berit lå yderst af 2 skibe 
fra rederiet Elida. 

I løbet af formiddagen var der flere tiltag til mørke skyer, men vi slap helt for 
regn og blev begavet med en hel del solskin. 

Kursen blev med baggrund i den vestlige vind lagt til svenskekysten. 
Desværre er vestlig vind ikke optimalt, når det drejer sig om hornfisk i 
farvandet ud for Helsingør, hvor det gode fiskeri er, når hornfiskene er godt 
samlet. 

Kl. 7.25 var vi klar til at hive hornfisk hjem. Der blev forsøgt dybt og i 
mellemste vandlag men ikke med særligt held. HOLF var vanen tro først på 
pletten med en torsk om bord på 1,5 kg, senere på formiddagen fangede 
formand Flemming en torsk på 2,7 kg. Der var ingen andre, der fik tilsvarende 
pæne torsk men en del torsk under mindstemålet blev dog fanget, hvilket 
måske kan antyde en bedre fremtid for torskefiskeriet fra kysten, der som 
bekendt har været meget, meget sløjt i lang tid. Hornfiskene var desværre 
ikke nemme at få i tale, men en god størrelse kom dog om bord i vort regi. 

Der var vel en halv snes mistede hornfisk på vort hold, men slet, slet ikke den 
forventede gang i sagerne, som vi har oplevet på tidligere tilsvarende ture.   

Skipper flyttede til nye fiskepladser adskillige gange, men hverken på den 
svenske eller danske side var der synderligt held med fiskeriet. Og hverken 
nord eller syd for Helsingør var der bedre muligheder. Meldingerne fra andre 
lystfiskerskibe over radioen antydede ikke andre forhold. 

Der blev fisket med meget forskelligt grej, herunder med den moderne 
”tandtråd”! 

Kenneth havde gjort, hvad han kunne for at sikre endnu en god tur, og det 
lykkedes helt bestemt, lige dog med undtagelse af de mange forventede 
hornfisk.  

 

Med mange hilsner til alle brave 
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