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Fisketur Køge bugt 14-15 april 2012 

På turen deltog 11 Mopaer, 16 voksne og 2 børn. 

  

Efter flere ugers intens stirren på DMI's hjemmeside med op og nedture(læs 
knæbøjninger) oprandt endelig 

lørdag morgen. Det var en fantastisk oplevelse, at køre nedad Billesborgvej og se en 

næsten helt plan Køgebugt. 

Kl. 07.30 begyndte de første Mopaer at indfinde sig på p.pladsen og efter at have hilst 

på hinanden gik turen til Garder højen havn. Dog ikke i samlet flok, da Google havde 
glemt at fortælle at vejen var blevet spærret på midten. Ingen problemer, da vi blev 
dirigeret rundt af beboerne. 

Vi fik sat bådene i og ombord på Camanita valgte vi at sætte kursen mod Køge og 

koncentrere os om området fra Lunden og op forbi bådklubben Ege, på 4-6 meter 
vand. Vi fandt hurtigt medicinen til denne dag og den bestod af højt fiskede blink i 
sølv  med grøn stribe.Efter at have trollet rundt i området nogle timer 

med kanonfiskeri, satte vi stævnen mod Magleby skoven ,hvor frokosten blev indtaget 

i højt solskin. Den blev hurtigt overstået og efter at have lavet lidt justeringer på 
grejet, gik vi i gang igen. Ned til samme område og der var stadig fisk, men slet ikke i 
samme bidehumør som tidligere på dagen. Niels'es søn Jonas og en kammerat var 

stødt til os under frokosten og de lå og kastefiskede ved 'busstoppestedet' og det gav 
en blankfisk på ca. 2.5 kg. Fin debutfisk. 

Vi havde indvejning i Garderhøjen havn og der blev vist en del blankfisk frem. Ikke de 
helt store, men gode spisefisk. Resultatet af vores konkurrence blev at FORMANDEN 

løb med præmien for største fisk, Thomas kom lige efter, Frank og Jess med flest 
blankfisk i båden, Lasse med den største torsk, Niels og Jørgen med den største og 

eneste fladfisk. 

Totalt havde vi haft kontakter med fisk til indvejning. 

Efter indvejning valgte 3 både at tage hjem og resten af os gik i gang med 
aftensmaden, som blev tilberedt og indtaget i det skønneste aprilvejr. Der var alt lige 

fra rødt kød til dåsemad i div. Udgaver ..Nå, det blev jo sengetid og da vi havde 
brugsretten over Stevns kommunes rådhus, var vi 5 der valgte at overnatte der. Der 

sneg sig dog en ekstra med, idet Jørgen havde valgt at invitere den gyldne dame og 
hun var ikke sådan at slippe af med, så det blev en lang aften/nat. 

Op igen ved 7 tiden og efter at have overstået morgenmaden med alt det gode 
tilbehør, stævnede vi ud i bugten igen. Camanita blev sat på kursen mod 

bølgebryderen og vel fremme begyndte jeg at sætte grejet. 

Nåede kun lige at sætte en sideplaner og dovnriggeren, så var der udløb på stangen 

med sideplaner og et øjeblik kom der en fin fisk helt fri af vandet. Så var det med at 
få grejet ind og jeg fik en fin fight. Det var en tromletyk blankfisk på 70 cm. Og godt 
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3 kg. Dagen var reddet. Efter grejet var sat igen fik den en tur ind over samme 
område, men det gav kun en enkelt kontakt og det var så det eneste der skete 

søndag. 

Vi havde aftalt at frokosten, skulle vi prøve at holde i Køge centrum. Der ligger et fint 

lille anlæg med borde og bænke. Det var en oplevelse at kunne 'sejle op af åen'. Vi fik 
også mange fine kommentarer fra folk ,som var ude og nyde søndagsvejret. Mopa'er i 

Køge å er jo ikke hverdagskost. 

Efter frokost blev der fisket tilbage til havnen, men der var ligesom støvsuget for fisk. 

Alt i alt en god tur med praaaaagtfuldt vejr, godt kammeratskab,spændende indlæg ( 
Niels og Jørgen valgte at markere 100 års dagen for Titanic's forlis) Det er utroligt, 

hvor meget vand der kan komme ind af to 4 mm. huller. Godt at de fik den lappet. 

Lidt ærgerligt var det at Simon havde problemer med sin bil og derfor ikke kunne 
komme. Vi havde alle glædet os til at se og prøve den nye Explorer. Har dog hørt 
rygterom at den kan ses på dyrskuet i Roskilde. 

Havnefogeden Henrik skal have en stor tak, fordi du altid stiller op, når Mopa 

drengene er på tur. 

Stevns kommune og Vallø båden, tak for lån af jeres faciliteter og tak til sponsorerne: 

, LH 

marine, JGB Marine og Aktiv fritid. 

Mht. næste års fisketur, blev der snakket lidt om Møn. Tænk over det. Der er rige 

muligheder både på 40 meteren efter laks, men så sandelig også under land efter 
havørreder og torsk. 

Vi ses derude 

 


