
Nyhedsbrev  2-2015 

Kære medlem 
 
Så er er det blevet tid til et nyhedsbrev. 
 
Så er sæsonen ved at gå i gang, til trods for det ellers noget kedelige vejr, er det i skrivende stund 
blevet dejligt solskin, dog stadig noget køligt, men det begynder at dufte af rigtig forår. 
 
Vi har overstået generalforsamlingen i god ro og orden, hvor vi sagde farvel til Claus Nielsen på 
kassemesterposten, og Flemming Larsen på sekretær posten.  Jeg vi sige en tak til de to afgående 
bestyrelsesmedlemmer for den indsats de har lagt i SBL.  
Så skal vi også sige goddag til Mogens Koziel og Bent Jensen, som blev valgt ind og er klar til at 
give et nap med. Velkommen til jer.   
 
Vi har afholdt det første bestyrelsesmøde hvor vi planlagde året 2015, og de ting vi vil arbejde 
for. 
Vi vil i år have fokus på og arbejde for, 
• At vi kommer tætter på at få en legeplads til havnen 
• At vi får en mastekran til havnen. 
• At styrke samarbejdet med vores naboklubber specielt omkring arrangementer. 
• At vi får tilgang af nye medlemmer. 
 

Kalenderen for året ser indtil nu ud som nedenstående. 
 
•11/4-2015 kl.14.00:  Standerhejsning. SBL er vært ved kaffe & kage. 
•9/5-2015 kl.09.00:   Fisketure Hornfisk 
•14/6-2015 kl.09-12:  Arbejdsdag SBL er vært med mad til de arbejdsglade mennesker. 
•23/6-2015 kl.18.00:  Skt. Hans Vi tænder grillen. 
•15/8-2015   Pålidelighedssejllads. 
•19/9-2015 kl.09.00:  Torsketur 
•17/10-2015 kl.09.00:  Torsketur 
•17/10-2015 kl.16.00: Standerhaling. SBL er vært ved kaffe  & kage 
 
Det var alt for denne gang. 
Bestyrelsen. 
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Her er lidt tips & Tricks til den foranstående hornfiskesæson.  
 
Fang hornfisk på blink 
STØRRELSE: Hornfisk jagter småfisk og ikke store fisk. Med et blink på 10-18 gram og på maks 10 cm, vil 
det være optimalt. Det er en god idé at bruge et langt og slankt blink istedet for et kort og tykt. 
FARVE: Der er mange meninger omkring hvilken farve blink, der er det bedst egnede til hornfiskeri. Før 
vi starter med hvilke farver der er bedst egnede, skal vi først have styr på krogen: Man skal huske at 
bruge en mindre trekrog. Du skyder simpelthen dig selv i foden ved, at bruge en fabriksmonteret krog. 
Jeg ved godt, at jeg har skrevet det tidligere, men en for stor krog kan nedsætte din krogningsprocent 
gevaldigt. 
Tilbage til hvilken farve blink man bør bruge. Der er som sagt mange meninger omkring hvilken farve 
blink, der er bedst. Det afhænger bl.a. af hvordan forholdene er, når man fisker. 
Når det er solrigt, kan det være en god idé at bruge et sort blink. Hornfisk jager i overfladen, men 
forholder sig dog på en hvis dybde. Så når den er svømmer rundt på jagt efter bytte på en solrig dag, vil 
et sort blink markere sig meget bedre. 
Når det så ikke er voldsomt solrigt, kommer vi til selve diskussionen. Man har både haft succes med 
guld og sølv blink og med blink i pangfarver. Her kan en af grundene til, at hornfisk bider på blink i 
pangfarver være, at de ikke gør det for at jagte et bytte men nærmere som en form for aggression. Jeg 
har ikke haft nogle erfaringer med, om blink i pangfarver kroger mere end blink i sølv og guld. 
Hornfisken er en nem fisk at fange og så længe, at du har en ordentlig krog og et blink i den rigtige 
størrelse, skal du nok kunne fange nogle hornfisk. 
TIPS OG TRICKS: Når du fisker efter hornfisk med blink, skal du ikke tøve med at trække hurtigt i land. 
Hornfisken er en virkelig hurtig svømmer, så du skal ikke være bange for at trække ind for hurtigt. 
Hornfisk går som sagt på jagt i overfladen. Derfor skal du holde din stangspids højt og trække hurtigt 
ind. 
Som jeg skrev i artiklen “Hornfisk”, har hornfisk en speciel jagtteknik. Den slår simpelthen sit bytte med 
dens “næb” hvilket lammer det. Så når du fisker med blink, vil du af og til kunne mærke, at den 
“prikker” til dit blink. Når du kan mærke, at det rykker en smule i blinket, skal du stoppe med at hale 
ind. Denne bremsning vil få dit blink til at falde og narre hornfisk til at tro, at “fisken” er død, hvorefter 
den vil samle det op. Dette kan øge både din fangstchance og krogningsprocent, da din krog så får fat i 
kødet i munden, hvilket er et godt fæste. Du skal dog passe på med at lade den falde i for lang tid, da 
du i så fald kan risikere bundbid.  
Fang hornfisk på silkekrog… 
Er du en uerfaren fisker, har du en uerfaren fisker med på fisketur, eller døjer du bare med bundbid 
eller fejlkrogninger? I alle tilfælde er silkekrogen en ideel løsning. 
Silkekrogen består af en masse små tråde, som vikler sig ind i hornfiskens tænder. Forsøg viser, at 
risikoen for at en hornfisk ikke bliver fanget er så lav, som den kan blive. Da silkekrogen er en fantastisk 
og enestående løsning, har jeg valgt at skrive en hel artikel om den. 
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