Søndag den 27. december gennemførte HOLF den traditionsrige nytårstur efter torsk.
Vejret var fra morgenstunden kedeligt og særdeles vådt – det stod ned i stænger. Dertil var der en
hård vind fra sydvest, så ikke de umiddelbart bedste betingelser for nytårsturen. Der var dog fuldt
hus og glade smil på kajen, da vi stod samlet og afventende på kajen. Kl. ca. 1150 kom Arresø ind fra
morgenturen og der var ivrige blikke for at se, om der var nogen der havde fanget noget – det var
der. Da metrologerne samtidigt havde dog lovet opklaring fra middagstid og det var tydeligt, at
vinden og regnen var blevet mindre, så humøret steg lige 5-10 grader. Klokken 1200 stævnede vi ud
med Arresø.

Vi sejlede en halvtimes tid i retning af Svenskerkysten. Det var åbenbart her man fra morgenstunden
af, havde haft mest held med fiskeriet.
Første træk blev sat i gang med den klassiske lyd af klokken og der gik ikke mange minutter før de
første sild lod sig mærke. Enkelte småtorsk blev det endda også til. Vinden var fortsat i sydvest, så
hvert 15-20 minut lod skipper klokken ringe, vi sejlede lidt mod syd i retningen af Hven og lå for
drev. Vi fiskede på alt mellem 10 til 35/40 meters vand, med meget blandet held.

Ind imellem sås der dog den klassiske ”fleks på klingen”, når en pæn stegetorsk havde bidt på
krogen. Vi fangede torsk fra lige over målet og op til den største på knap 4 kilo. Mange fik dog pæne
stegetorsk på et par kilo med hjem, og Bent Rasmussen var endda så dygtig (heldig) at få fat i en flot
sej på 2 kg. Sådan fortsatte dagen med drevfiskeri med blandet fangst.

l ca. 1615 ringede skipper af for sidste gang og vi sejlede med Helsingør. Der var travlt omkring
rensebordende, så fisk var der da blevet fanget.

Velankommet i havn var det tid til præmieoverrækkelse. Den største torsk blev præmieret med en
ny fiskestang, hvilket var meget passende i det Christian som vandt, havde knækket sin stang i løbet
af dagen. Der var også præmie til den store sej, flest fisk osv..
Som altid var der også fine præmier til juniorerne

De bedste hilsner.
Bestyrelsen.

