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Geddefiske tur i Maribo sø 2 maj 2015 

Under vores generalforsamling her først på året i Øernes Mopaklub, blev der talt om at 
lave en geddetur i Maribo sø, Finn Pejse skulle stfor det, han havde været der en del 
gange før. 

Efter at havde set det under ”her og nu” at der ville blive lavet en tur den 2. maj Kl. 8. Jeg 
kunne først komme ved 10-11 tiden da jeg kom hjem fra arbejde, så Dorte og Emil var klar 
da jeg kom hjem, dejligt vejr til det solen var kommet frem. Og der var kommet 6 båd  

Da vi havde få sat båden i vandet og kommet lidt ud på søen, og meldt vores ankomst på 
vhf en, kunne vi høre kort tid efter at nu havde pejsen 2 gedder på. 

Vi fik sat de store wobler ud, men ikke nogle der ville bide, så blev der samlet middag på 
øen, ved en bådebro hvor der var dejligt læ inde ved bordbænkesættene. Pejsen havde 
dejligt røget laks med. 

Efter en god middag gik vi i bådene igen, det varede ikke længe så fik Emil en gedde på 
krogen 3,8 kg, så nu var det nok lidt sjovere det hele, efter en lille halv time fik han en på 
igen, den var stor, et par gange var den oppe og ”løbe på vandet” men fik den op, Emil 
kikke noget på den og mente at den ikke skulle komme for tæt på, efter han havde set de 
store tænder den havde, den vejede 12,5 kg.  

Sidst på dagen var det Dortes tur til at få en på krogen 4 kg, derefter blev vi enige om at 
sejle til slæbested og sige tak for i dag. Efter lidt tællen frem og tilbage blev vi enige om at 
der var fanget ca. 20 gedder  

Mvh  

Dorte,Emil,Jan 

Nanok 

 

 

Geddetur Maribosø. 

5 både var mødt op for at prøve kræfter med gedde-fiskeriet.Det gik over alt forventning, 
20 gedder var oppe og vende i mopaerne,den størtste blev fanget af emil fra nanok med 
den imponerende vægt af 12,5kg, anden største blev fanget i båden Malle på 7,4kg,og 



tredje største blev landet af turleder Pejsen.Middagsmaden blev spist på bogø hvor vi 
kunne sidde ved bord og bænke kanon hyggeligt,Pejsen havde franskbrød og røget laks 
med,som efterret.Turen sluttede sidst på eftermiddagen, alle fik prøvet kræfter med 
gedderne i godt solskinsvejr og godt selskab. 
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Maribo sø den 30. november 

Nanok på geddefiskeri i Maribo sø. Emil havde spurgt om geddefiskeri, så det blev aftalt at 
finde en dag, men der var jo kun weekender. Søndag den 30. november så godt ud, men 
da vi kom nærmere denne dag var der en kraftig ca. 12 ms Ø vind og - ½*. Vi havde ikke 
været der før og ikke fisket gedder, selvom vejret ikke var godt tog vi af sted, fik sat Nanok 
i vandet, sejlede i læ ved Hestø. Der var is på Nanok, fiskede lidt omkring øen, mest der 
hvor der var læ, pludselig var der bid, Emil fik stangen og fik fisken ind til båden, en lille 
gedde på ca. 2 kg. Derefter sejlede vi ind igen, det var for koldt den dag, så vi prøver igen 
når vejret bliver bedre. 

Nanok, Emil & Jan 

 

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  

  


