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Vesterhavet viste hvem der
bestemmer på anden dagen af
Danish Open i Havfiskeri.
Det var ikke alle både der kom
på havet.

Thorsminde på den jyske
vestkyst dannede den
21.-23. august ramme
om den store nye
konkurrence, Danish
Open i Havfiskeri. Trods
ugunstige vejrforhold før
og under
konkurrencedagene, var
der 32 både med 78
deltagere tilmeldt.
Af Tue Blaxekær &
Rasmus Ditlefsen

■ SMÅBÅDSFISKERI:

DANISH OPEN I
HAVFISKERI
DANISH OPEN I HAVFISKERI er en
helt ny konkurrence, som blev
afviklet for første gang i august i
år. På trods af dette var den samlede præmiesum på hele 200.000
kroner. Hovedsponsorer for konkurrencen var Columbus Marine
og Raymarine Denmark. Konkurrencen var en arts og teamkonkurrence, hvor alle deltagere
i båden fiskede og indvejede
sammen.

stod det klart, at Nordsøen ikke
havde i sinde at lade småbådene
komme på havet. Vinden bankede
ind fra vest og bølgerne slog mod
havneindsejlingens moler med en

PÅ KONKURRENCENS FØRSTEDAG
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sådan kraft, at kaskader af vand
og skum blev kastet langt ind over
land. I stedet for at aflyse første
konkurrencedag blev der åbnet
for fiskeriet i Nissum Fjord.
Fjorden skulle efter sigende
have en god bestand af brasen,
aborrer, gedder og skrubber. Der
er dog grejmæssigt langt fra fiskeri i Nordsøen, til fiskeri i en
ekstremt lavvandet fjord, hvilket
dagens fangster også bar præg af.
Langt de fleste både kom i havn
Småbådene ligger klar i
Thorsminde Havn.
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løbet af natten havde lagt sig, var
der stadig store dønninger og
Nordsøens oprørte vand gjorde sit
til at besværliggøre fiskeriet.
Strømmen var kraftig og vandet
var ekstremt farvet af den kraftige
vind, som havde hærget den jyske
vestkyst ugen op til konkurrencen. Selvom der var indtil flere
fine lodninger, udeblev fiskene
for de flestes vedkommende. Kun
de både som sejlede mere end 25
mil ud fik fisk. Til dagens indvejning stod det hurtigt klart at Team
Bilde – med Niels Bilde ved stængerne, stod for dagens i særklasse
bedste fangst. Det havde på
næsten magisk vis lykkedes Team
Bilde at fange intet mindre en

uden, at have haft en eneste kontakt til fisk. Men på trods af havfiskernes møde med fjordens brakvand og deres nederlag til dette,
blev fanerne holdt højt.

PÅ ANDENDADAGEN kunne bådene
komme på havet på trods af, at
vejrguderne ikke levede op til forventningerne. Selvom vinden i

Overrækkelse af førstepræmien
til Danish Open i Havfiskeri.
25.000 kroner og en masse
lækkert marineelektronik lød
førstepræmien på.
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seks forskellige arter under dagens fiskeri.

NATTEN TIL LØRDAG blæste det
igen op og Nordsøen viste, hvem
der bestemmer langs den jyske
vestkyst. Konkurrencen på havet
blev annulleret og der blev som på
førstedagen åbnet for fiskeri i
fjorden. Det var tydeligt, at se
hvilke teams, der havde chance
for at tage 2. og 3. pladsen, idet de
dagen igennem lå side om side i
kanalen, som forbinder fjorden
med havet og kæmpede en brav
kamp for at få fisk i båden.
Der er ingen tvivl om Danish
Open i Havfiskeri kan blive en
stor konkurrence med årene.
Rammerne omkring Thorsminde
er tilfredsstillende hvad angår logi
og bådepladser, og Nordsøens fiskerigdom giver gunstige jagtmarker. Til næste år kan industrihavnen bruges til småbådene,

Team Bilde blev årets vinder af
Danish Open i Havfiskeri.

Skippere Claus Filsø
nærstuderer kortet for dagens
fiskeri.

hvilket betyder, at der stort set
ikke er loft på deltagerantallet.

stod hver morgen klar med en fantastisk morgenbuffet til de morgentrætte fiskere. Der blev lokalt
lagt en stor indsats, som altid var
fulgt af et smil og den lune vestjyske humor. Vi overnattede på
Thorsminde Camping, hvor de
venlige ejere altid var klar til at
servicere os. Sjældent har vi set så
ren en campingplads med gode og
meget velholdte faciliteter. Den
lokale grejforretning, som ligger
på Thorsminde havn, havde i anledningen af konkurrencen puttet
ekstra børste- og sandorm i deres
pakker, alt sammen til samme pris
som før. En dejlig service, men
som de sagde »Så handler de nok
her igen til næste år«.
Fangstmæssigt blev Danish
Open i Havfiskeri ikke nogen succes, men arrangementet har virkelig potentiale til, at blive en stor
og årlig tilbagevendende konkurrence, hvis blot vejrguderne er
med arrangementet. Som altid er
der børnesygdomme, når et nyt
stort arrangement skal afvikles,
men mon ikke det lykkedes arrangørerne, at få trimmet arrangementet inden næste års stævne?
Rammerne omkring arrangementet og den lokale borgerforenings
opbakning fejlede i hvert tilfælde
ikke noget.
Som udsendte fra Fisk & Fri vil
vi meget gerne rette en stor tak til
Claus Filsø, Bjørn Dahl Porsgaard og Georg Pade for, at vi
kunne komme med ombord på deres både som ekstra gaster. Vi
glæder os allerede til næste år.
THORSMINDE

BORGERFORENING
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