Nytårstur med Hanne Berit den 30. december 2016.
Som de forudgående år, havde HOLF booket en hel båd ved Elida rederiet. Vi, i bestyrelsen, var op
til turen en smule nervøse for tilmeldingen, men på selve dagen endte vi alligevel med et rigtigt
godt og stort fremmøde.
Turen startede som vanligt kl. 1200 og sluttede kl. 1700. Da morgenskibet lagde til kaj var der
mange nysgerrige blikke, for havde man mon haft heldet med sig og fundet fisk, således at vi nu
kunne få glæde af dette? Ja er det korte svar – morgenfiskeriet havde været godt, så vi lagde fra
land med en god fornemmelse i maven og forventningerne var høje. Vejret var til den gode side,
lunt og næsten ingen vind.
Vi sejlede ca. en halv time og første gang skipper ringede med klokken, ja der lå vi, som så mange
gang før ved kobberværftet ved svenskerkysten. Der gik ikke længe, før de første havde fået sild
på krogen og ikke meget efter var der allerede torsk i kurven… det lovede godt.

Men… som dagen skred frem blev der længere og længere imellem, at der kom torsk på dækket.
Der var egentligt massere af sild, og ofte nærmest stoppede pirken på vej mod bunden, når den
ramte en stime, men uanset om man prøvede at fiske under eller over stimen, så var det
vanskeligt at få torskene i tale.
En enkelt undtagelse eller to var der dog, og de bedst begavede (eller måske heldigste) fik da også
torsk i ny og næ. Særligt skal naturligvis fremhæves en af de gamle ræve - Svend Aage Iversen som landende en rigtig pæn torsk på lige over 4 kilo.

Skipper prøvede ihærdigt at flytte lid rundt, men holdt sig dog i nærheden af svenskerkysten, hvor
det i øvrigt skal bemærkes, var hvor stort set alle de andre både lå og prøvede. Det gav desværre
ikke meget af sig, men godt vejr og frisk luft fik alle.

Sådan fortsatte fiskeriet resten af dagen og alle var ved godt mod. Det blæste en anelse op
henunder aften, men ikke mere end, at humøret var i top.
Efter sidste gang ringen med klokken drog vi mod Helsingør, hvor vi landende ca. 1700. Som altid
havde formanden været rundt blandt sponsorerne, og der var fine præmier til de bedste (og
heldigst ).

Bestyrelsen takker for et godt fiskeår, og vi glæder os til at se alle igen næste år.
Knæk og bræk
Webredaktøren.

