
Beretninger om fiskeri, fra medlemmer af Øernes Mopa. 

2014. 

Pilketur i Langelandsbælt d. 06.07.14. 

Fik en sms af lasse som havde planlagt en pilketur i langelandsbæltet, det måtte jeg 
bagge op om.Vi mødtes ude i 44m hullet nord for spodsbjerg, da jeg ankom kl 7,00 

havde lasse den første torsk i båden, det var svært fiskeri med en strøm som loggede 
2,5 knop, men aftagende op af formiddagen. Jeg sejlede til langå kl 12,00 hvor jeg 

sætte i om morgenen med 10 torsk i kølekassen de største var omkring 3 kg, Lasse 
havde også nogle flotte torsk i båden, de helt store kunne vi ikke finde. Tak til Lasse 
for godt makkerskab. Hilsen Pejsen. 

Pejsen med allan freggo som gast stævnede ud fra klintholm havn onsdag 

morgen den 12-03-14 kl. 7.30 i gudevejr med solen på vej op. Startede fiskeriet i 
bananen, efter et par timers fiskeri uden nogle kontakter af fisk blev vi enige om at 

hive grejet og sejle i kondomet. Lige meget hjælp det, 40m blev sæt ind som næste 
waypoint. Fiskede resten af dagen uden det mindste tegn på fisk. Kom i havn 18,30 
lagde til i tyskerhavnen sammen med Blondie fra nakskov ,lavede lidt fælles spisning 

,fik rigget mopaen om til overnatning for 2 mand. Stod op 6,00 til en kanon morgen, 
fik lavet noget morgenkaffe og Blondies gast kom med morgenbrød.Blev enige om at 

sejle direkte på 40m,startede fiskeriet 9,30 trollede rundt en times tid,så kom det 
første hug 60f nede på en appelsin-farvet krumbasse . Fik fightet en flot laks som 

gasten tog sig af,landede sikkert i mopaen, vægten viste 10kg rent så vær vi i gang. 
Næste hug kom på en sideplaner fisket med en lilla-grøn-gul krumbasse , laks på 3,5 
kg som skipper rullede ind. Fik hurtigt sæt noget grej igen, da samme stang var sæt 

som der lige havde været bid på krøllede stangen igen,det gik stærkt nu, laks på 
2,5kg blev landet nu kørte fiskeriet.Der gik ikke lang tid  så skrællede knarren på 

samme stang igen, så var det skippers tur. Landede en laks på 10kg rent,kanon 
fiskeri,Det sidste hug kom på tyveknægten fisket med en wobler 20 gram bly 150f 
bag mopaen,linen blev flået af hjulet inden vi fik rullet de ændre stænger ind var der 

flået 1100f af hjulet, det så spændende ud, var det en mega fisk eller var det en 
fejlkrogning.Måtte vende båden får at få noget line på hjulet,efter et langt tovtrækkeri 

landede vi en laks på 10,5 kg som var fejlkroget i den miderste finne gasten havde 
fået trætte arme. Sejlede mod havnen ca 16,00 var i havn 17,20 med 5 laks i båden 
og et godt smil på læberne. Fik renset fisk i rensehallen  og sagt farvel til blondie,var i 

naskov 20,00 så var dagen gået godt. Hilsen Pejsen. 

2013. 

 En sommertur til køgebugt var målet havde hørt der var landet nogle gode fisk ved 
stevns,men for meget græs i vandet ødelagde fiskeriet, fik hurtigt taget en beslutning 

fiskes skulle da vinden nord-vest det var perfekt til møn.sætte i vandet i klintholm 
havn ca 14,00 området ved bjalkes flak skulle prøves, der gik ikke lang tid inden den 

første havørred lå i mopaen en flot sommerfisk i kanon form.Sidst på aften sejlede jeg 
i havn med 7 ørred +5 torsk i kassen dagen gået godt.Fik en god overnatning i 
havnen blev vækket 5.30 af john larsen kaffen blev lavet og ikke lang tid efter sejlede 

vi ud af havnen.Valgte at fiske i samme område som dagen i forvejen, john lagde godt 



ud så op af formiddagen havde han 4 ørred i kassen inden jeg mærkede fisk men det 
var værd at vente på en ørred på 6,2 kg havde bidt på en apex, kanon fight den var 

ude af vandet 3 gange en rigtig stærk fisk,da dagen var omme var kassen fyldt godt 
op med flotte ørred og torsk,john larsen havde 7 ørred i kassen en god afslutning på 
en week-end. Hilsen Pejsen. 

En hurtig beslutning skulle tages vejret tegnede godt og havde lige læst en 

fangstrapport fra møn med 3 gode fisk i bananen det skulle prøves.Sætte mopaen i 
vandet 6,30 næste dag stævnede ud mod bananen.Jeg var den eneste båd i området 

selv om der holdte mange bådtraliere på havnen de var nok sejlet til 40m.Efter en 
times fiskeri blev jeg kaldt over radioen af en anden båd som lå i den vestlige del af 
bananen han havde lige landet en 11kgs laks i båden og rådede mig til at blive i 

nærheden der var fisk i området.Der gik en halv time så kaldte han mig op igen nu 
havde han fået dobbelhug med en 7kgs-10kgs, jeg fik sagt tillykke med fiskene og ret 

efter gik riggen i 50 fod lidt senere kunne jeg kalde ham op og oplyse om en 11kgs 
laks.Grejet var oppe valgte at gå tilbage i samme spor og hen over waypointet da jeg 
nåede det punkt gik riggen igen i 60 fod en god fight sluttede med en 13kgs i mopaen 

det var helt vildt fiskeri ,sluttede dagen med 5 fisk i kassen en sat ud det var ny 
 bådrekord.Næste dag havde jeg fået gast med Allan som aldrig havde fanget laks 

skulle havde sin ilddåb,jeg havde lovet ham sin første laks det kunne ikke gå galt med 
det fiskeri jeg havde haft dagen før.Der skulle gå et par timer før laksene kom i 

bidehumør.Det første hug kom på riggen i 50 fod en stålblank laks på 12kg havde 
taget krumbassen i kobber –grøn, sikke en deby-laks .En time efter gik riggen i 50 fod 
så var det skippers tur 13kgs laks landede i bunden af mopaen det var vildt humøret 

steg til over det normale.Vi blev i området og efter en times tid gik riggen igen i 40 
fod,det så godt ud det var en god fisk stængen krøllede helt sammen jeg fik slønget 

ud til Allan at det lignede en 15+ der havde bidt på ,gasten figtede en kanon fisk som 
gik tungt og figtede helt anderledes en den 12kgs han havde rullet ind,fisken endte i 
nettet sikke en fisk vægten stoppede ved 17.5 kg det var helt vildt det var drømme-

fiskeri .Sluttede med 2 kontakter som vi tabte,god dag på møn  som man kan leve 
længe på mon ikke Allan snart invisterer i båd?. 

HILSEN PEJSE 

 

 

Den første maj skulle nydes på møn med neils som gast.Vi startede med at sætte 

grejet i bananen det var ingen dårlig ide,første hug kom på en sideplaner laks på 10 
kg som neils figtede flot start,blev et par timer i banenen men uden flere hug.Sejlede 

til 40m fik en 6kgs laks på riggen så var dagen gået godt.Neils kørte hjem jeg tog en 
overnatning i mopaen klar til en ny fiskedag.Næste dag sejlede jeg alene men med 
følgeskab af flere nakskovbåde til 40m.startede hvor jeg fik den 6kg ,der skete først 

noget sidst på dagen men det var værd at vente på en laks på 12kg tog snigeren 
fisket på tyven 150 fod i overfladen kanon fight god dag med solskin og fladt 

vand.grillen blev startet op da jeg kom i land hyggede sammen med min fætter og 
andre for nakskov.Næste dag gik turen igen til 40m fik 3 mellem-laks kørte hjem om 



aftenen med nogle gode fiske-oplevelser rigere. 

Hilsen Pejsen. 

 
Fangst rapport 

  
Torsdag d 2 maj var jeg for første gang på møn for at fiske laks. Det er første gang 

jeg har kastet mig ud i trolling. Planen var at fiske i bananen og havde lidt selvskab af 
Pejsen. Han forlod hurtigt området til fordel for 40 meteren pga rapport om et 
trippelhug. Havde hverken  benzin eller koordinater  til den tur, så jeg blev pænt i 

bananen,  og det gav pote. Hjulet knagde og med høj puls fik jeg bjerget udstyret, 
(som ikke har været kønt at se på) så fighten kunne begynde. Tælleren stod på 850 

fod. begyndte indrullingen... pokkers... tungt og dødt... Måtte være en ordenligt 
klump tang. ØV for den, men suset fik jeg da. 40 meter fra båden begyndte "tangen" 
at glide ud til siden. Sådan plejer tang ikke at te sig... KUNNE det være laks??? Så fik 

jeg visuelt kontakt  til torpedoen, og  SÅ fik man igen høj puls. Nu kunne man mærke 
liv fra dyret, som prøvede at genvinde friheden. Efter en god kamp, og flere forsøg 

med fangstkrogen, røg den indenbords, få sekunder efter knag krogen. Føj for den da, 
og nej.. det var ikke en gammel krog. Men jeg var så heldig at få en fin debutant 
fisk på 7,5 kg. fordelt på 90 cm. Det er ikke bare min første laks, men også det første 

blankdyr i Mopaen Ranthe.  
  

Mvh. birger 2206 ranthe 
 

Frank thorsen og pejsen stævnede ud fra klintholm havn i et kedeligt vejr, rimtåge 
med tiltagende vind,valgte at fiske i banenen 4-5 sømil fra havnen.Der gik ikke lang 

tid før den ene multirulle begyndte at knage der var fast fisk hos pejsen,fisken havde 
bidt på en stor amazet gul-grøn-blank fisket med 20 gram bly efter en 

sideplaner,efter en god fight fik pejsen landet en 7 kgs laks i mopaen gaffet som er 
det sikkerste når man er alene.Der var ikke flere hug den dag var i havn ca 15.00.God 

dag på møn,tak til Frank Thorsen for godt selskab.Hilsen Pejsen.  

 

 

2012. 

  

Pejsen og Hvinanden på Møn, torsdag d. 03.05.12: 

God tur til møn,hvinanden fik sin første laks 8,6 kg, godt gået, pejsen fik 5 laks 3 
undermålere en 3 kg + en 11 kg til gasten  der resulterede i gummiben  herrefight. 

Den ene laks havde en snylter hængede på sig en sjov fætter. 



 

Pejsen og Nanok på Møn: 

Nanok og Pejsen mødtes på klintholm havn  kl 9,00, 40 meteren var vores waypoint. 
Dagen  før havde vinden været i øst og bustet op til  15 sek meter så der stod noget 

gammelt sø som ikke var rar at sejle i. Grejet blev sat mellem kondomet og 40 
meteren vi trollede  ud mod 40 meteren, jeg blev kaldt op af blondie som havde fået 

den første laks i båden de lå på 40 meteren,nanok og pejsen blev enige om at trække 
grejet og sejle direkte på 40 meteren.nanok lagde hårdt ud med en laks på 13 kg 
fanget på riggen i 20 meters dybde fanget på en dodger med en blink efter,senere på 

dagen fik nanok bid igen det var en laks på 3 kg fanget på sideplaner og blink.Der 
skulle gå lang tid inden pejsen fik bid en laks tog på sideplaneren fisket med løje men 

den hoppede hurtigt af igen,klokken var blevet 17,00 får der blev bid igen hos pejsen 
laks på 9 kg fanget på riggen i 60 fod på et grizzly blink så var dagen gået godt. 
Hilsen Pejsen-Nanok. 

 

Undertegnede og frank thorsen havde lavet en aftale for at satse på en laksetur til 
møn.Mødtes på landevejen lige uden for stege i et pragtfuldt forårsvejr af sted til 

klintholm havn fik købt årskort hos købmanden videre til slæbestedet fik rigget 
stænger og båd til søsæt og stævnede ud til bananen ca 3 sømil ude for 

havnen.Fiskede i 3 timer uden at nogle af os havde hug løjede godt med fødefisk men 
laks var der ikke var i havn inden mørket faldt på riggede båden om til sove kabine så 
var det madtid som stod på dåsemad.Nanok havde meldt sin ankomst ca 22.00 og 

lasse kl 05 lørdag morgen.Stod op til en kold morgen med is på kalechen,kogeblusset 
blev rigget til så morgenkaffen kunne nydes med udsyn til slæbestedet hvor der var 

livlig aktivitet fredag eftermiddag var der talt 115 bådtrailere på græsplænen lige 
inden man kommer til havnen så vi var mange både der skulle ud efter laks.Tågen 
kom rullende ude fra vandet så vi blev i havn til ca 10.00 ,stævnede ud mod 40 

meteren ca 20 sømil ude fra havnen itåget vejr med 100 m sigt.Startede fiskeriet da 
vi slap kondomet på 34m vand,havde fået et waypoint af triton som havde været ude 

dagen før med 3 laks i båden det sejlede vi stille og roligt ud til hørte om mange 
lakse-fangster over vhfen dobbelt hug,tribbelhug  det lød lovende,nanok lå på 
waypoint  da vi andre nåede 40 meteren.Fiskede i et par timer får der blev bid,jeg fik 

kontakt på en stæng fisket 120 fod bag båden med 20 gram slaskebly og  et 
blink,kaldte frank op som lå skråt bagved fik ham til at trække længere til siden,frank 

meldte tilbage havde set en god fisk springe helt ud af vandet ikke langt fra ham det 
var den fisk jeg havde på den var godt i gang med at tømme min multirulle for line,fik 
bjærget de sidste stænger sad motoren i baggear de 1500 fod line var næsten væk 

det gik sku for stærkt det var vildt,fik lidt line på hjulet men fisken forsætte med en 
utrolig kræft har aldrig oplevet noget ligende,fik drejet båden rundt så jeg kunne sejle 

line ind det var lige som at have bundbid men det her flyttede sig,efter en kanon fight 
over en halv time fik jeg en mega laks trukket hen over ralingen på mopaen med 
hugkrogen sikke en fisk, kunne ikke veje den i båden men fik målt den til 120cm 

kaldte frank op fortalte målet på laksen mente den vejede omkring 20 kg  fuldstandig 
vildt.Lasse var sejlet ind og nanok meldte at han sejlede mod havnen så frank og 

pejsen forsætte fiskeriet.Der skulle gå et par timer mere får den ene stæng fisket med 



sideplaner og 20 gram bly og blink krøllede sammen en god laks sprøjtede rundt 
henne i over fladen fik bjærget grejet fightet fisken vægten stoppede på 9 kg kanon 

flot fisk det var verdensklasse,fik kaldt frank nu skulle der drikkes lakse øl, sådan, det 
kan meget nemt blive vanedannende kanonfiskeri. Kom sikkert i havn inden det blev 
mørkt fik taget nogle billeder pakket båden sluttede af hos pølsemanden på 

havnen,var i nakskov 22,00 kanontur tak til frank,nanok ,lasse for hyggeligt samvær. 
Hilsen Pejse. 

Hvinanden på kaste-fiskeri på Nordlolland. 4 Havørred i båden og 2 mistet tæt på 

Mopaen. Største havørred: 52 cm og 1.6 kg. 

Agn: Snapper 12g. Desuden 3 hug på stripper 15g. Vanddybde: 0,8-1,1 m. 

Hvinanden på Nakskov Fjord. Årets første havørred. En flot grønlænder på 37 cm. 
Naturligvis genudsat. 

Agn: Snapper nr.3 12 g. Metode: Kast. 

Hilsen Allan Rasmussen. 

  

2011 

Hej alle mopafreaks. 

  

Tog en tur ud til albueflak for at prøve efter pighvar,agnede op med sildestrimler på 
blybelastet glideflåd fisket tæt på bunden, blev belønnet med 4 store isinger og 2 

pighvar,en god tur med et kanon vejr, hilsen Pejse. 

 

Pejsen på møn 

En god tur på 40 meter kurven kastedede  2 laks af sig ,en 11 kg til undertegnede og 
en3 kg til gasten,fanget på blink, en på sideplaner 20 gram bly og en på downrigger 

fisket i 30 fod. 

Hilsen Pejsen 

 

Fladfisketur 
  

Lasse og Tenses II , tog på jagt efter de flade i Langelandsbæltet  onsdag den 13 
oktober 2010 . 
  



Vejrudsigten havde lovet ret stille vejr, og sol det meste af dagen, og det holdt. 
Der var aftalt møde kl. 08.00 på Onsevig havn , hvor vi købte lidt friske orm fra MS 

Hanne. Hvorefter vi sejlede ud til de formodede bedste pladser.  Der blev sat lidt orm 
på krogene , og  de blev sænket til bunds på ca. 8-9  meter vand, og det var tid til at 
skænke formiddagskaffen , men der blev ikke meget tid til at nyde den,  der var 

rimelig gang i den. Jeg havde i den første times tid fanget 6-7 pæne fisk og var godt 
tilfreds, over radioen meldte Lasse, at han mente det gik lidt langsomt, men havde 

fanget  3-4 stk.  men mente da også den ene var ret pæn.  Da vi holdt frokost, og 
bandt bådene sammen for lidt hygge løftede Lasse sin fisk op. Den største jeg har set, 
og fik fat i min digitalvægt, og fik den hængt på krogen . selvom den var slagtet efter 

gældende regler, vejede den  1,7 kg. . Næsten 1 kg mere end vinderfisken til DM 
14 dage tidligere, hvor der var DM i fladfisk samme sted, var vinderfisken for 

Skrubber på   978  gr. Og udløste en førstepræmie for denne art , på kr. 
2.000,00  sponseret af JGB marine i Nakskov , så det gav anledning til lidt snak, at 
hvis og hvis ja, så havde Lasse og Emil kommet på skamlen til et 

Danmarksmesterskab. 
Vi havde en dejlig dag på vandet, og vendte hjem kl. ca. 15,30  med tilsammen 47 

pæne fisk 
 
  

Pejsen på sommerfiskeri.  

Undertegnede og Neils tog  en tur til køgebugt, startede fiskeriet midt på 
formiddagen, trollede rundt ude på juls grund i flere timer fik et par store hornfisk der 
var helt dødt, trollede længere sydover og ind på 10 m kurven, for meget ålegræs i 

vandet og for mange hornfisk  gjorde at vi måtte rigge 2 sideplanere ind. Fiskede 
videre med 4 stænger,  fisket i 20 fod og 10 fod staket på downriggeren, vi fandt et 

område inden for en sømil hvor vi lå og trollede frem og tilbage. Vi havde 15 havørred 
oppe og vende i mopaen sætte 2 ud, fik 7 stegetorsk og mange hornfisk alle fanget på 
apex i nogle hidsige farver,  kanon tur.  Var i havn ved 20,00 tiden. Hilsen pejsen god 

sommerferie til alle og knæk og bræk. 

 

MOPA 2300 - Pinsen 2010 i Sverige - Österlen Kivik - Simrishamn 
 

For mit vedkommende: 
 

Jeg tog til Sverige med min Mopa lørdag eftermiddag - kørte ned forbi Abbekås - der 
var total tåget og havgus som drev langs kysterne og man kunne næsten ikke  se 50 
meter frem 

 
...det må være den varme luft fra land og så det stadig kolde havvand der giver 

udslag i dette. 
 
Jeg kørte så til Skillinge havn - gik ned forbi Morfars havn for at se om der kunne 

fiskes fra kysten - stadig meget tåge/havgus .. så, jeg besluttede at slappe af 
og lave lidt aftensmad på campinggrejet - nyde naturen - og overnattede i min Mopa. 

 



Søndag kl.06:00 stod jeg op og fik noget morgenkaffe m.m. og kørte til Kivik - det var 
stadig tåget / diset på vej op til Kivik 

- men så klarede det op. 
 
Mopa'en blev søsat fra Kivik havn og jeg sejlede ud kl.07:30 - men, blev ud for Kivik 

området en times tid indtil jeg var sikker på at 
der ikke kom tåge banker drivende langs med kysten. 

 
Jeg havde en herlig sejltur fra Kivik og ned forbi Stenshoved, Vik, Baskemølla og så til 
Simrishamn ( var lige inde og vende i havnen ) 

- fik en masse Hornfisk på trolling og en del pæne Torsk ( 1 kg - 3 kg Torsk huggede 
mest ud for Stenshuvud ca. 2-5 meter nede men ude på et område med  20 meter 

vand) - desværre ingen Havørreder/Lax. 
 
På hjemturen blæste det en del op  (10-12 m/s V-NV) - op med kalachen på Mopaen 

og så sad man tørt og godt 
- der blev ikke fisket mere den dag - jeg var i Kivik havn ca. kl. 15:00 

 
files til denne mail 
 

Hilsen 
Tonny Petersen, MOPA 2300 

 

  

"Her og nu" tur: 

Da fisketuren blev aflyst, p.g.a mange afbud og 10-13 m/s. 

Var der 4 seje Mopafolk, som gennemførte en fisketur i Køgebugt alligevel. Det var 
Frank T., Jesper S., Bo A., og Thomas L., 

Det blev til et par havørred. 

  

Pejsen på kysten april 2010 

Søndag 11-4-10 Var på ålehoved 

3 kast fast fisk 4,4kg fanget på heksen i nogle hidsige farver,fik en mere 
på 2,5kg på en stor sølvpil en god aften på stranden .Hilsen pejse knæk og 

bræk. 

  

Pejsen på Møn april 2010 



 Hej alle mopafreaks.Var på møn 15-04-2010 sammen med min fætter vi sejlede 
i hver sin båd planen var at sejle til 40 meter kurven som ligger 20 sømil 

fra møn så 2 både er mest sikkert.vi havde følgeskab af nanok som også 
overnattede i båden aften før en lidt kold affære men ingen problemer i det 
,havde sat vækkeuret til kl, 5 fik morgenkaffe rigget stængerne til sejlede 

kl,6.00 vandet var glat men med lidt gammel sø sejlede med en marchfart af 
15 knop vel ankommet efter mere end en time sejlads fik vi sat noget grej vi 

fandt et område hvor der var gode løjninger af fødefisk Der gik et par timer 
før der skete  noget jeg var ved at skifte den ene stang med blink til apez 
da stangen på downriggeren udløste fisket i 30 fod i det samme hylede hjulet 

på overfladestangen jeg fik hurtigt sæt et mærke på plotteren sæt farten ned 
bjærget de andre stænger så figten kunne begynde den første var en laks på 

5,5 kg den næste var en laks på 5 kg 2 gode fisk som jeg gaffede noget 
nemmere når man er alene.min fætter og nanok lå og fiskede i samme område 
men mærkede ikke noget hørte over vhfen om fisk på 13,5 15kg og flere 

mellemlaks en kanondag på møn. Hilsen pejsen og knæk og bræk 
 

  

Pejsen på Køgebugt d. 16.11.09 

En fisketur i køge-bugt i pejsen, kastede en god havørred af sig 3,5 kg, fanget på en 
apex. Fik 2 undermålere mere, mistede en god fisk helt inde ved båden efter en god 

fight.Hilsen pejse 

 

Pejsen på havørred-fiskeri på Fejø d. 29.10.09 

hej alle mopa-freaks,der har ikke været så meget at berette om på det sidste fiskeriet 
går meget godt der er godt med fisk men mange undermålere.Pejsen sejlede til fejø 

for at vadefiske det var ingen dårlig beslutnimg.Fik en på 46 og et par undermålere 
fanget på pejsen kobber-grøn en god formiddag med tunge skyer i luften og 
fralandsvind.HILSEN PEJSEN 29-10-09 

  

Pejsen har været på maribosø, foråret 2009. 

Det blev til 14 gedder, joachim fangede den største på 8 kg. Jeg selv fik en på 6 kg. 

De fleste lå mellem 2-3 kg, alle fanget på Wobler. 

 

Møn tur 
  

Så hade vinden ståede i øst i 5 dage med hård vind nu skulle der fanges laks vi var to 
mopa`er af sted og pejse sejle med en dargo vi var på havnen kl 07.30  nanok hade 



sovet i båden. sejlede ud fra havnen kl 07.00  og fiskede  på bananen  og kondomet 
og øst ud til jeg var omkring 17 sømil fra klinten og på vej tilbage ca 2 sømil fra 

kondomet kom drømme hugget den to 300 meter i udløbe inden jeg begyndte at fejte 
den det helle tog omkring en time til den lå i mopaèn  en stor bamse på 14,5 kg  min 
første laks en dejlig deby laks. 

 
  

Havørred til køge bugt 
  
Pejse var tage med triton til køge bugt for at lære triton at fiske. Vi var fremme på 

strøby ege havn kl 8 og mopa`erne blev sat i vandet og vi kom på havet vi fiske ca 15 
min og fisk på dowrigger  en 40 cm blank fisk der fik sin frihed igen da vi hade tænkt 

os at slå pejse rekorten på 13 fisk på en dag mælte stoldt til pejse at triton hade fisk i 
båden. Ca 30 min melte pejse at han hade fåde to blanke på 2-3 kg  efter 
hinanden  så vi var en fisk bag efter men efer en time fiskeri fik en måler til dejligt 

fiske vand køge bugt vi sejle ind ved 15.30 tiden med 3 fisk i kassen en 2 kg  1 kg og 
en måler  og hade sat to ud på målet. 

Dejlig dag høj solskin to dejlige mopa`er  7 flotte havørred. 
  
P.s  bemærk lige at triton fik 5 fisk og pejse 2 J 

  

Hvinanden og Pejsen var på fisketur på Nakskov Fjord d. 16.03 

Hvinanden startede med overfladetrolling, uden dog at mærke noget. Pejsen 
kastefiskede og fik hurtigt kontakt med fisk. Jeg begyndte derefter også kastefiskeri 

fra opankret båd, og dagens resultat blev en flot havørred på 2,8 kg og 63 cm, 
desuden fik jeg en på omkring målet, som dog fik friheden igen. Begge fisk blev taget 

på samme plads, på ca 80 cm vand. 

Pejsen fik også 2 fine havørred. 

Mvh. Allan Rasmussen "Hvinanden" 

  

En lille fiskehistorie fra pejsen og godt nytår alle sammen. Lørdag den 10-01-09 kørte 
mig og Lars smed til Køgebugt for at trolle efter havørred. Vi lagde i vandet ca. 9,00 

og sejlede mod Jules grund, fisk var der masser af, lagde ud med tribbel-hug en på 
4,5 - 3,0 - 1,5 kg, så var linjen lagt, senere på dagen fik vi dobbelhug, det var fiskeri i 

verdensklasse. Var i havn 15.00 med 12 havørred i kassen, sat en ud og mistet 4-5 
stykker det var kanonfiskeri. Hilsen Pejsen. 

Fladfiskeri i Langelandsbæltet 

  

Torsdag 18. september 2008 var 3 mopaer taget en tur i Langelandsbæltet og det var 
Jan i ”Nanok” Ole i ”Tenses”, Frank i ”Anja”. En dejlig dag med lidt sø først på dagen 

da strøm og vind løb mod hinanden. Senere på dagen da der næsten ikke var noget 
strøm lagde bølgerne sig. Svag vind fra NE. Først på dagen da der var lidt strøm, gik 



fiskeriet rimeligt godt, men da strømmen lagde sig blev det ikke til mange flade, men 
det var pæne fisk. Det blev til ialt 45 stk. fladfisk som blev taget på orm og lidt af 

Franks madpakke måtte også tages i brug. 
Mvh. Jan 

 

En hilsen fra Pejsen. 
  

Var sejlende på Albuen på det yderste stykke den 18-04-08 sammen med Johnny 
Gnags. Båden blev bundet til en af de inderste bundgarnspæle på med wadersene og 
efter 4 kast havde Johnny fast fisk en havørred 3,8 kg sikke en start. Mens Johnny 

afkrogede fisken spottede jeg en fisk i overfladen lagde et kast hen over bang fast fisk 
45 cm . flyttede plads længere ude mod fyret Johnny lagde igen ud med en god fisk 

på 2,8 kg. Valgte at sejle på fjorden inde ved Vejlø der var levende med ørred vi fik 8 
stk , tilsammen en rigtig god dag.Agnen var pejse-blink sort og gennemløbs-wobler. 
  

Tog til møn sammen med Neils den 10-04 08 svag vind og masser af sol. Kondomet 
som udgangspunkt, masser af lodning intet skete først over middag på vej ind af, fisk 

på sideplaner fiskedybde ca 1m nede havørred 5,1 kg. Et par timer senere fik Neils 
fisk på downriggeren 50 fod nede havørred 6,7 kg 75 cm lang, en rigtig gris. 
 

 
Hej alle mopafreaks.   

  
En god tur til møn i mopaen sammen med Neils i midten af marts .Vi startede fiskeriet 
på bjalkes flak,og trollede ud i den dybe rende fik et laksehug ret hurtigt og lige så 

hurtigt røg den af lidt senere på formiddagen fik vi fast fisk på sideplaneren på en 
grizzly-blink st.m hvid –rød røv –sort bagside.Kanon fight jeg troede det var stor fisk 

men da den kom ind til båden viste det sig at den var kroget i halen, 7 kg. fin fisk. 
  

  
Hvinanden på fisketur på Nakskov fjord.  
  

Hvinanden var på Nakskov fjord efter havørred mandag d. 07.04.08. 
Vejr: Halvskyet. 

Vind: Skiftende. 0-5 m/s. 
Vanddybde: Ca. 2 meter. 
Fangst tid: 7- 7.30 

Fisketid: 6.45-14.30 
Metode: Overflade trolling. 

Agn: Ophænger flue og Stripper blink, hvid med orange/sort ryg. 
Art: Havørred. 
Længde: 41 cm, taget på ophængerflue. 42 cm taget på stripper blink. 

Vægt: 700 gram og 750 gram. 
Jeg mistede også 2 havørred ved båd-siden. Og havde desuden kontakt med 

yderligere en havørred, alle mellem 40-50 cm. 
  
Mvh. Allan Hvinanden 

 



 
 

  
Lørdag den.9/2- 2008 var ”NANOK” en tur i Langelandsbæltet. 
En dejlig dag med rolig vejr. Der blev pilket i området ved bøje nr. 4, på kanterne 

mellem 20 og 30m dybde. Blank pirk på 400g som er hjemmelavet rustfrit stål som 
der fræset nogle flader på. Måtte gerne havde været større da der løb en del N strøm. 

  
 Dagens resultat i Langelandsbæltet det blev til 3 torsk.1 stk. på 1,5 kg. 
1 stk. 2 kg. 1 stk. 4,5 kg. 

  
Mvh. Jan & Emil  ”NANOK” 

  

Fisketur ved Møn. 

Onsdag den 13. februar 2008 var Nanok taget en tur til Møn. Det var overskyet samt 
rimeligt stille vejr. Prøvede at trolle på Bjelkes Flak, og derefter langs kysten ved 

klinten.Der blev fisket på mellem 3 til 20 m. 
  
 Stang brugt til overfladefiskeri, jeg prøvede med Apex og wobler samt en paravane. 

Man kan også se det store skred som der havde været ved klinten. 
 

 Jeg brugte downrigger hvor jeg havde sat 2 stænger, nederst brugte jeg Apex og 
øverst en Grizzly. Der kan også lige skimtes en del folk som går inde på stranden. 
  

 Ja det var ikke den store fangst, det blev til en lille torsk på ca. 1,5 kg.  Som blev 
taget på den nederste Apex på 10m. vand 
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