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25 år med Alsiske Kystfiskere

Alsiske Kystfiskere i ord og billeder gennem 25 år med
interessen for kystfiskeri som en bærende kraft.

Stof til eftertanke.
For 25 år siden tog en gruppe lystfiskere fra Als initiativ til at danne deres egen lille forening, da de
ikke følte deres behov blev dækket godt nok af de dengang eksisterende foreninger. Gruppen var
mest af alt interesseret i kystfiskeri og havde ikke lyst til at være bundet af økonomiske aftaler omkring fiskeri, som de ikke dyrkede og som de ikke følte kom dem til gode.
De dannede deres egen lille forening omkring kystfiskeri, og hvad var mere naturligt end at kalde
den for ”Alsiske Kystfiskere”. De blev ikke levnet megen tid at leve i, da man hverken lokalt eller
nationalt kunne forstå tanken bag det nye initiativ.
I dag 25 år senere må man erkende, at det valg, de gjorde den gang, var et rigtigt valg. Og det fundament, som Alsiske Kystfiskere blev bygget på, er med tiden gjort endnu stærkere. I dag bygger
alle nye initiativer på et ønske om at tilbyde medlemmerne en bred vifte af tilbud, der har med lystfiskeri at gøre. Og at give medlemmerne frihed til at vælge lige netop den form for fiskeri, de måtte
have interesse i.
Alsiske Kystfiskere tilbyder nok noget af det mest alsidige lystfiskeri, der findes i regionen. Der kommer nye initiativer til med jævne mellemrum, således at vi i dag rent faktisk er 3 klubber i en. En ny
er på vej – når året er omme vil vi være 4 klubber med hvert sit speciale. Fritvalgs- og tilvalgsmuligheden er vores bedste bud til alle lystfiskere – og man betaler kun for det, men har lyst til at deltage
i. Medlemstallet er i dag større end det nogensinde har været, og vi bliver stadig flere år for år.
Så vi må jo gøre det godt nok, det vi gør!
Jeg ønsker alle medlemmer tillykke med de første 25 år og et godt jubilæum.
Vi ses derude.
Jens Nielsen
Formand

Forsidefoto:
5 medlemmer på en af de efterhånden velkendte Barsø-ture, der gennemføres 2 gange
om året. Her i maj 2008.
Fra venstre er det Aksel Nielsen, Frode Steffensen, Johannes Jensen, Steen Borchers og Claus
Smidemann.
Dette jubilæumsskrift er udarbejdet af Frede
Hansen Bookkeeper efter mange timers grundige gennemlæsninger af foreningens protokoller og klubblade, der beskriver foreningens
25-årige virke.
Fotos er venligst udlånt af foreningens medlemmer.

© Alsiske Kystfiskere januar 2010.

Nuværende formand for Alsiske Kystfiskere
Jens Nielsen i det eftertænksomme hjørne.
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Et tilbageblik på Alsiske Kystfiskeres historie gennem 25 år
ved jubilæet 16. februar 2010. Af Frede Hansen Bookkeeper, Dybbøl.
I november 1984 fandt en lille gruppe lystfiskere ud af, at der var god basis for at
etablere en forening med fokus på fiskeri fra kysten. Blandt disse var gamle, ærværdige Jakob Kock, som udtalte: ”Ja, og den skal hedde Alsiske Kystfiskere! ”
På et møde den 13. december 1984 besluttedes det af en 35 mand stor forsamling
at nedsætte et udvalg, som skulle arbejde frem imod stiftelsen af en forening, som
havde til formål at forbedre forholdene for kystfiskere.
Udvalget indkaldte til et orienterende møde den 20. januar 1985, hvor ca. 50 personer mødte op. Der blev fremlagt forslag til vedtægter, bestemmelser for årskonkurrence samt nogle bestemmelser for fællesture. Forsamlingen fastlagde samtidig datoen for en stiftende generalforsamling til den 16. februar 1985.
Lørdag, den 16. februar 1985 kl.
10.00 løb generalforsamlingen
herefter af stabelen i Augustenborghallens cafeteria. De ca. 60
fremmødte kiggede på flg. dagsorden:
1) Valg af ordstyrer / dirigent
2) Orientering
3) Vedtagelse af love
4) Fastsættelse af kontingent,
a) kontingent til udsætning
b) årskontingent over 18 år
c) årskontingent under 18 år.
5) Foreningens fremtidige arbejde
6) Valg af bestyrelse
a) kasserer
b) 5 bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af suppleanter
Indkaldelsen til generalforsamling blev sat op flere strategisk
rigtige steder.

8) Valg af revisorer
9) Eventuelt
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Udvalget foreslog Helmuth Petersen og Steen Borchers til henholdsvis ordstyrer og
referent, og begge blev valgt.
Steen orienterede om diverse punkter i forbindelse med dagsordenen, valgprocedure m.v. hvorefter Helmuth gennemgik lovudkastet.
H.P. Nordbag spurgte til, hvad der mentes med ”evt.” i paragraf 2. Hertil redegjorde
Steen og Heine for udvalgets mening, nemlig at man på dette tidspunkt ikke havde
haft kontakt til Ørredfonden, og at man med et ”evt.” ville sikre sig medindflydelse.
Dette accepterede H.P. Nordbag uden yderligere bemærkninger.
På dette tidspunkt blev generalforsamlingen opfordret til at melde sig ind i foreningen, og i alt 54 personer kvitterede straks med at gøre dette. På udvalgets forslag
blev John Husted valgt til kasserer, hvorefter Heine foreslog Steen Borchers, Helge
Pedersen, John Sørensen og Bent Sørensen til bestyrelsen. De blev alle valgt.
Forsamlingen foreslog Heine som sidste bestyrelsesmedlem, hvilket også skete fyldest. Erik Haar og Douglas Clingmann blev valgt som suppleanter, og H.P. Nordbag og Jens Andersen blev valgt som revisorer.

. . . Alsiske Kystfiskere var en realitet!
Under punkt 9) Eventuelt forelå hele 5 forskellige forslag til et foreningsemblem, og
valget faldt på det, som vi kender i dag (foreningens logo).
Heine viste herefter en film, som han havde skaffet hjem fra Færøerne, og en indsamling i forsamlingen til fordel for Jydske Tidendes havfuglehjælp indbragte i alt
351,20 kroner.
Der er på nuværende tidspunkt forløbet blot 2,5 time siden mødet startede, idet det
fremgår af protokollen, at man kl. 12.30 bliver enige om at lade den stiftende generalforsamling afslutte med Alsiske Kystfiskeres 1. formelle bestyrelsesmøde.
Der forelå af indlysende grunde ingen dagsorden, men der var også kun lige eet
enkelt punkt, som trængte sig på den dag, nemlig sammensætningen af bestyrelsen, som bliver følgende:
Formand:

Steen Borchers.

Turudvalg:

Helge Pedersen og Douglas Clingmann.

Arrangementer:

Heine Hansen og Steen Borchers.

Sekretær:

Bent Sørensen.

(Kasserer-, suppleant- og revisorspørgsmålene var jo på plads som beskrevet).
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Pionérårene 1985-87
Gennem den resterende del af 1985 afholdes 5-6 møder, som helt tydeligt står i
Danmarks Sportsfiskerforbunds og Ørredfondens tegn, eftersom dette anses for at
være vigtige, men samtidig arbejdstunge emner, der ligger bestyrelsen meget på
sinde.
Omkring de mere praktiske ting, såsom foreningsblad, fællesture og øvrige arrangementer, arbejdes på højtryk for at få tingene til at glide her i en begyndertid, som
naturligvis er svær i mangel af en kassekredit! En måneds tid efter stiftende generalforsamling – eller helt præcist den 19. marts 1985 – var der tilmeldt 76 medlemmer på papiret i kraft af indmeldelsesblanketter, men kun 34 af disse have indbetalt kontingentet . . . så!
Fællesturene ikke at forglemme (Fællesture er dem, vi kender som Pointure i dag)
skulle være et rent praktisk anliggende, så det var synd for alle parter, at den første
fællestur, som var berammet til den 16. marts 1985, måtte aflyses på grund af for
store isforekomster langs kysterne.
Men ellers krones den store flid og ihærdighed, som lægges for dagen af alle i bestyrelsen, med velfortjent held på alle fronter:
-

Heines kontakt til formanden for Sportsfiskerforeningen Ærø, Carsten Schütter, medio april 1985 giver øjeblikkeligt pote. Ærø-folkene kan dog ikke komme til den forestående Forårskonkurrence, som Alsiske Kystfiskere afholder
den 26. + 27. april 1985, men den 12. maj ankommer de 10 mand stærk med
Søby-Mommark-færgen i en bidende østenvind. Ved denne lejlighed udfærdiges ”Regler for Venskabspokal mellem ”Ærø” og ”Alsiske Kystfiskere”, og dokumentet bliver et rigtig fint symbol på det venskab, som fortsat lever den dag
i dag.

-

26. + 27. april 1985 afholder Alsiske Kystfiskere sin første Forårskonkurrence
med et positivt resultat på alle fronter, herunder salg af 61 stk. deltagerkort á
30 kroner.

-

10. juni 1985 tilkendegiver Danmarks Sportsfiskerforbund, at Alsiske Kystfiskere vil blive optaget i forbundets kreds 5 med virkning fra 1. januar 1986
under foreningsnummer 427. Det skal senere vise sig at blive med 73 registrerede medlemmer.

-

5. august 1985 er Alsiske Kystfiskeres (AK) medlemskab af Ørredfonden en
realitet takket være imødekommenhed fra ”Als”- og ”Nordborg”-foreningernes
side, og John Sørensen og Erik Haar bliver AK’s første repræsentanter i dette forum.
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-

August 1985 kommer AK’s foreningsblad på gaden efter et ganske voldsomt
slid fra udvalget, og takket være en stor sponsorvelvilje omkring annoncetegning kommer bladet økonomisk set til at hvile i sig selv efter få udgivelser.

-

30. november 1985 udtaler formanden, Steen Borchers, på AK’s første generalforsamling således: ”I de forgangne 10 måneder er vi nået længere end vi
havde håbet”.

-

1986 stabiliseres medlemstallet omkring 80, og typisk deltager ca. ¼ af disse
på Fællesture, hvorimod å-tureforsøg hurtigt bilægges, da der ingen tilslutning er til disse. Året er præget af et godt samarbejde de 3 foreninger imellem. Man går f.eks. i fælles dialog med Fritidsfisker- & Amatørfisker-foreningerne og arrangerer også fællesmøder omkring vandplejespørgsmål med
Danmarks Naturfredningsforening og andre instanser.

-

Forårskonkurrencen 24. + 25. april 1986 fordobler succesen med 104 solgte
deltagerkort. Ved årets slutning afgår samtlige 3 bestyrelsesmedlemmer, som
er på valg, men nye er klar i kulissen.

-

15. januar 1987 har AK sparet 3.000 kroner sammen til Ørredfonden, men
man afventer ”øre-mærkning”.

-

9. april 1987 afholdes et junior-arrangement i Stevning Nor for 6 fremmødte
juniorer. Men der var bare lige det praktiske problem, at de fleste af deltagerne mødte op i lærredssko 

-

22. oktober 1987 har Alsiske Kystfiskere rundet 100 medlemmer, hvoraf de
10 er juniorer.

-

I oktober 1987 tages hul på nogle fine og succesfulde aftenarrangementer,
som f.eks. grej-demonstrationer i Augustenborg Hallen og diverse filmaftener.

Ole Mikkelsen med imponerende blank havørred på
8,765 kilo. Fanget på Nordals
i foråret 1993.

Kim Hansen Danmark med sin
pokal-vinderfisk på Ærø flankeret af fra venstre Max Beese,
Claus Smidemann, Frede Hansen Bookkeeper, Flemming
Duus og Sandi Lund. 1997.
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Leivur Jacobsen med rigtig flot havørred på 5,216
kilo fanget i foråret 1990.

John Husted med sin imponerende tyksak af en blank
havørred på 6,798 kilo fanget på Dybbøl Strand i 1991.

Mellemårene 1988-94
John Husted modtager ikke genvalg på Generalforsamlingen i november 1988, hvilket kommer til at præge de næste 3-4 år i meget uheldig retning, idet foreningen i 2
omgange rammes at det værst tænkelige: Mangelfuld regnskabsføring eller manglende vigtige periodetal i forbindelse med bestyrelsesmøder.
Dette er selvsagt et forstyrrende element, som gør, at man ikke kan arbejde 100 %
effektivt i bestyrelsen. Men foreningen kom over disse perioder på fornemste vis
ved fokusering på den gode udvikling, som sås på praktiske sider af foreningslivet.
Fællesturene blomstrer i
1988-92 med typisk 30-35
deltagere fra tur til tur svarende til de samme tal i procenter. Her ca. 20 år efter
kniber man sig i armen og
spørger sig selv: Hvordan
kunne det lade sig gøre at
samle ca. 35 % af foreningens medlemmer til fællestur 15-20 gange årligt?
Fællesturene var i starten det bærende element. Her mødtes mange af medlemmerne til
fisketure mellem 15 og 20 gange i løbet af året.
Der kunne samles point sammen for fangne
fisk, og ved sæsonens slutning uddeltes præmier til den, der havde samlet flest point sammen i løbet af sæsonen.
Systemet kører i bedste velgående den dag i
dag under navnet ”Pointture”.
På øverste billede ses fra venstre Steen Borchers, Erik Lausen? og Holger Christensen.
(Midt 80’erne).
På nederste billede ses Johannes Jensen, der
nærmest er fast inventar på pointturene. Her
fotograferet under en frokost med sin berømte
”Bukkeolie” på en Ærø-tur. (Midt 90’erne).

På junior-fronten står det i løbet af 1988-89 imidlertid ret klart, at foreningen ikke
har de ressourcer, der skal til for at fastholde en juniorafdeling - der er nu kun et par
stykker tilbage.
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Arrangementerne er fortsat talrige og afvekslende, og spænder vidt over emner
som f.eks. foredragsaftener, film- og grejaftener, debataftener, gastronomiaftener
og sågar en fin Siriusaften, hvor H. P. Norbag fik nogle ekspeditionsfolk, han kendte, til at komme og berette om deres arktiske eventyr.
Forårskonkurrencen udvikler sig til en stigende succes med flot fremmøde til arrangementerne fredag aften, og man udvider fra 1 til 2 fiskedage i foråret 1990.
Vandplejearbejdet i henholdsvis Ørredfonds- og foreningsregi går noget trægt på
grund af manglende koordinering og organisering, men på et møde 22. november
1988 laves der afkrydsningsskemaer til hjælp med at holde øje med bækkene.
Samtidig aftales det, at AK skal holde øje med Snogbæk, Fladbæk og Taksensand,
og AK følger op ved at sende Borchers og Nordbag på vandplejekursus i starten af
1989.
I 1988-89 er der en masse snak om et klækkeri i tilknytning til et af de Kommunale
rensningsanlæg, men tingene render hele tiden ud i sandet, bl.a. fordi Kommunen
ikke rigtig kan finde ud af, hvilket ben de vil stå på. Kystudsætninger opleves som
et bærende element i hele perioden, og f.eks. udsættes 13. maj 1989 13.000 stk.
store (17 cm lange) fisk, som fordeles på 14 forskellige lokaliteter kysten rundt om
Als. Samtidig udsættes 15.000 stk. yngel fordelt på 6 Alsiske vandløb – sagen får
mere og mere fokus.
Pulverbækkens forurening i 2 omgange i 1987-88 fører den ”positive” side med sig,
at det i det mindste bliver klart for enhver, at hverken Politi eller Kommune ved,
hvorledes man skal forholde sig, hvem man retter henvendelse til osv. Eksisterende telefonlister er forældede.
På Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres i 1987 forsøgte man forgæves fra bestyrelsens side at gennemtvinge obligatorisk bladhold af Sportsfiskeren, men en
udskydelse til 1989 gav positivt resultat, omend ikke uden ”ballade”. Hvorvidt vedtagelsen hang sammen med en reduktion af oplaget til 4 numre årligt blev vist aldrig
fuldt afklaret, men konsekvensen blev en AK kontingentstigning fra 140 kr. til 215
kr. for seniorer. Forinden var der forslag fremme om at gå sammen med Fisk & Fri,
hvilket blev kraftigt nedstemt fra såvel Forbundet som foreningerne – ikke mindst
AK.
Fisketegnet har været på tale i mere end 20 år, her hvor det endelig begynder at
nærme sig noget konkret i april 1987, hvor DSF sender endeligt lovforslag til regeringen. Kritisk for en vedtagelse er det forhold, at der lægges op til en registreringsafgift for Fritidsfiskerne, medens Lystfiskerne går fri – AK har været meget engageret i debatten fra foreningens start.
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På Generalforsamlingen i november 1989 synes det nu afklaret, at et klækkeri skal
ligge ved Sønderborg Rensningsanlæg – men som vi ved i dag, går der 10 år inden
det en realitet! Samtidig beslutter AK at affinde sig med obligatorisk DSF-bladhold.
I efteråret 1990 opfordres AK af Sportsfiskerforeningen Als til at undersøge mulighederne for en sammenlægning af de 2 foreninger. Der var da tydeligvis behov for
et tættere samarbejde, da det fælles vandplejearbejde ikke fungerede særlig godt,
primært på grund af uenigheder om, hvilken rolle Ørredfonden skulle have. Men forslaget bliver kraftigt nedstemt på AK’s generalforsamling i november samme år.
Ved udgangen af 1990 diskuteres for første gang hvorvidt AK vil tillade ormefiskeri,
men det forkastes, fordi fiske-metoden medfører for mange skadede undermålsfisk.
Det er omkring dette tidspunkt, at AK inspireres til at beslutte, at alle laksefisk skal
overholde en konditionsfaktor på min. 1,0 (Fultons formel) for at kunne godkendes i
konkurrence-sammenhæng – andre foreninger følger trop i de efterfølgende år.
”Gør-det-selv hjemme hos Helge” topper her i slutningen af 1990, hvor en lille kreds
laver alt muligt fiskegrej hjemme hos Helge i Sarup.
Fra foråret 1992 udvides de
årlige Ærø-venskabstræf til
at strække sig over 2 dage
ud fra ønsket om at få mere
tid til at dyrke de hyggelige
sammenkomster, succesen
tager afsæt i.

Venskabstræf på Pøls Rev. Gruppen er nok
ligeligt fordelt mellem gæster fra Ærø og
medlemmer af Alsiske Kystfiskere.
Efter 1990.

1992 er også året, hvor AK
aktionerede imod Vulkanus,
som var en flydende affaldsdumper af kemisk affald, og AK samlede ind i
forbindelse med Forårskonkonkurrencen.

Efter 3-4 års debatteren i forskelligt regi, kan AK endelig gå i gang med at bygge fisketrappen ved Nørrelykke i Snogbæk, og den indvies 1. juni 1992. Senere på året
laves også fisketrappe ved Vibæk, som imidlertid ikke virker efter hensigten.
På Ørredfonds-fronten holdes 2 møder i løbet af 1992 med henholdsvis Als og
Nordborg, og temaet er de evindelige problematikker omkring Fondens funktion.
Nordborg foreslår ved denne lejlighed en sammenlægning af alle 3 foreninger med
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henblik på lukning af stridsspørgsmålene. Men ved AK’s generalforsamling i efteråret står det igen klart, at AK ikke ønsker at opgive sin selvstændighed. Der henvises til, at foreningen er særdeles velfungerende på alle fronter, såsom sund økonomi, meget aktive medlemmer og ingen nævneværdige uenigheder i bestyrelse eller
blandt medlemmerne. AK’s bestyrelse bliver af Generalforsamlingen 21. november
1992 klart pålagt IKKE at søge sammenlægning.
Generalforsamlingen slår samtidig fast, at udenlandske statsborgere gerne må optages i foreningen – dog skal man være dansk statsborger for at besætte en bestyrelsesplads.
1. januar 1993 er fisketegnet endelig en realitet,
men det får tilsyneladende en lidt negativ effekt
på AK’s medlemstal, som falder med ca. 20 %.
1993 er der året igennem helt naturligt en vældig debat om, hvorvidt det vil være rigtigt at
kræve forevisning af fisketegnet i forbindelse
med fiskekonkurrencer, hvilket der jo kan tales
både for og imod. Og man skal love for, at det bliver der også gjort året igennem.
Det ender dog med et JA til forevisning - det manglede da også bare, eftersom vi
selv har bedt om at få indført dette siden starten af 60’erne!
Tilslutningen til fællesturene har gennem 1993 været dalende, og der deltager nu
”kun” en 15-20 stykker eller ca. 20-25 % af medlemmerne på hver tur. I oktober
nedsættes derfor et udvalg, som skal forsøge at planlægge alternativer, såsom
å-ture og pilketure, selvom begge dele tidligere er forsøgt i det små.
Samtidig drøftes det, hvorvidt en omlægning af point-systemet vil hjælpe, og Bent
udarbejder et forslag, som vedtages på generalforsamlingen i november. Forslaget
går ud på at belønne mængden af fisk frem for størrelsen, f.eks. tildeles vinderhavørreden på den enkelte fællestur fremover 10 point uanset størrelse. Med henblik
på at fremme de sociale elementer indføres lejlighedsvis afsluttende suppespisning
hos medlem Søren Olsen, som for tiden er forpagter af Svenstrup Forsamlingshus dette forventes at give pote fra de Nordalsiske medlemmer 
På generalforsamlingen i 1993 slås også til lyd for, at AK skal blive bedre til at tage
sig af nye medlemmer - den som evt. har været impliceret i indmeldelsen har et
særligt ansvar!
Ultimo 1994 afliver man endegyldigt spørgsmålet om, hvorvidt Å-fiskeri skal medtages som en særlig Forårskonkurrence-disciplin. ”Det skal den ikke, da AK kender
deres ståsted”!

10

Mod nye tider 1995-1998
Den 10. februar 1995 kan foreningen fejre 10 års jubilæum, og i denne anledning
laves et nyt metalemblem med logo med en omkransende laurbærkrans. Denne
sag medfører en del postyr, for spørgsmålet er jo, om dette er noget, man skal gøre
sig fortjent til - og skal det i så fald kun være nogen, som har gjort en særlig foreningsindsats eller blot har været medlem i samtlige 10 år? Eller skal enhver kunne
købe emblemet til en eller anden pris? Det ender med frit salgstilbud til alle.
I januar 1995 kommer ”Angeln in Dänemark”-brochuren på gaden, og vi taler her
om det synlige bevis på et godt samarbejde mellem de Alsiske kommuner og turistforeninger, AK og Sportsfiskerforeningen Als. Resultatet er blevet virkelig brugbart
og indeholder alt fra hoteller/kroer/vandrehjem, campingpladser, indkøbsmuligheder og ikke mindst ”Lystfiskerens 10 bud”.
På vandplejefronten tales der nu om et fælles Sønderjysk Klækkeri i 12-15 mio. kr.
klassen, med broderparten fra EF og stats-/kommunale kasser. Ørredfonden tilkendegiver at ville donere 40.000 kr., og AK kvitterer med at reservere 5.000 fra deres
vandplejekonto.
Mod årets slutning står det klart, at den desværre er gal med regnskabsføringen
igen. Det medfører, at der på generalforsamlingen i november 1995 konstitueres en
ny kasserer for 1 enkelt år, da det sker midt i en 2-års valgperiode. Vedkommende
viser sig efterfølgende svær at slippe af med, da han fortsat er AK’s kasserer!
Der foreligger 2 alternative forslag til (igen) at ændre pointsystemet, og der viser sig
klart flertal for at gå tilbage til det gammelkendte fra 1985-93, hvor eksempelvis
havørred får 10 point for fisken + 2 point for hver hele 100 gram. Et udmærket system, som fortsat er gældende den dag i dag.
Under henvisning til arbejdsbyrden, foreslås det af bestyrelsen, at denne udvides
med 2 ekstra medlemmer. Men det viser sig umuligt at vælge disse her i første omgang, og hermed er det, man kunne kalde ”fritids-konkurrence-æraen” indledt, hvor
det er blevet svært at finde personer, som ønsker at ofre tid på foreningsarbejde.
Afslutning af Generalforsamlingen med en fælles fisketur, som vi kender det i dag,
indføres her i november 1995, og ved den lejlighed melder de 2 manglende bestyrelsesmedlemmer sig ude ved vandet, hvilket måske siger en hel del om værdien af
det sociale element. Joh, det er i sandhed blevet nye tider i enhver henseende!
I 1996 er der igen oplæg til visse ændringer af pointsystemet, hvilket dog forkastes.
Men til gengæld bliver et forslag om at hæve mindstemål for både havørred og
torsk vel modtaget. Hvor nogen ville have gået endnu videre, vedtages det på Generalforsamlingen i november, at mindstemålet for torsk fremover skal være 50 cm
og havørred 42 cm. Sidstnævnte kan samtidig hjælpe medlemmet til at undgå at
kompromittere sig selv ved indvejning af havørred, som er ”skrumpet” til 39 cm.
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1996-97 står i medlemshvervningens tegn. Dels begrundet i, at økonomien var på
lavt blus ved udgangen af 1995, og dels begrundet i, at medlemstallet siden 1993
har stabiliseret sig omkring de 80, hvilket er ca. 20 færre end tidligere. Hertil kommer, at minimum 100 medlemmer vil være hensigtsmæssigt med henblik på at undgå utilsigtede kontingentstigninger i tilfælde af at Forårskonkurrencen svigter.
Anstrengelserne bærer frugt, og kraftigt medvirkende er også et rekord stort overskud fra Forårs-konkurrencen i 1997 samt udvikling af eget administrationssystem
(hidtil bank-service-basis). Ved årets udgang er foreningens økonomi således bragt
på fode igen og fuldt ud på niveau med 1995. Tilskyndet af Forårskonkurrencens
succés opreklameres denne fremover i højere grad end tidligere, eksempelvis ved
en bredere mediekontakt og pressedækning.
I 1997 plejes PR fronten også gevaldigt, og det ser ud til, at udarbejdelse af en 50siders Fredningsmappe virkelig giver god respons fra medlemmerne og også tiltrækker nogle nye. Men her skal det retfærdigvis nævnes, at ”Als” har en stor del af
æren for værket, eftersom Rudi baserede sin fine opdatering på de kortskitser og
optegnelser, som ”Als” oprindeligt udarbejdede for år tilbage.
På fiskefronten oplevede foreningen kronede dage på Ærø i anledning af deres åbne konkurrence i september 1997, hvor ikke mindre end 18 AK medlemmer drog
over bæltet og hjemtog i alt 17 havørreder, en konkurrence 2. plads samt ca. 25
kilo torskefiléter. Det meste under 65 cm genudsattes!
Gennem foråret og sommeren 1997 arbejder bestyrelsen på højtryk for at blive etableret i eget klublokale på Ringbakken 1 i Sønderborg, som nærmest ligner en bunkers, da man får adgang til det. Men takket være en ihærdig indsats fra alle i bestyrelsen samt stor sponsorvelvilje kan der fejres lokaleindvielse den 30. januar 1998, og kontingentstigningen er blot 50 kr. årligt – godt gået AK 
1998 opleves fiskemæssigt som et kanonår med
bl.a. 3 havørreder over 5
kilo. Det kan nævnes, at
gode gamle HP besatte
både 1. og 3. pladserne med henholdsvis 5,8 og
5,0 kilo tæt fulgt af foreningens eneste junior,
Sandi, med en 4,5 kilos havørred på 4. pladsen.
Og selv plads 5-7 var noteret med havørreder på
ca. 4 kilo.

HP (Hans Peter Hansen) med
september-havørred på 6 – 7 kilo
fanget i Sandvig i 1990’erne.
Blot en af de mange store havørreder HP fangede i de år.

På regnbuesiden tog HP sig ligeledes af 1. pladsen (2,7 kilo), og selv listen over torsk viste fisk på
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2,3 – 2,7 kilo på de 3 øverste pladser. Men mest fortællende af alle tegn på et godt
fiskeår er måske det faktum, at ikke mindre end 14 medlemmer var noteret på pointsystemlisten, hvilket stort set svarede til, at alle fællesturdeltagere var på listen.
Som den opmærksomme læser vil have bemærket ovenfor, er fællesturopbakningen gået noget tilbage de senere år, ja faktisk halveret. Og der høres nu også af og
til en vis ”brummen” i krogene, som efterspørger alternative hygge-fisketure.
I 1998 står det klart, at det stort anlagte Sønderjysk Klækkeri-projekt i Øster Gasse
er blevet skrinlagt, og AK kan fremdeles nulstille reservationen af de 5.000 kroner,
som ellers var afsat til formålet.

A.N.A.-fokus perioden 1999-2004
I 1999 tangerer AK for første gang 200 solgte kort (199) til Forårskonkurrencen,
hvilket skal vises sig at blive trenden de kommende 10 år, og forhåbentlig langt ud i
fremtiden. At det fiskemæssige resultat så nærmest er en katastrofe her i 1999, er
en helt anden sag (3 havørredder, 4 regnbuer og 10 torsk).
Sportsfiskerforeningen ”Als” kommer igen med en invitation til foreningsfusion, men
på fællesmødet 15. november 1999 redegør AK for, at der set fra deres side ikke er
tegn i hverken sol eller måne til, at dette vil være nogen god idé.
Tværtimod har AK en særdeles velfungerende forening i såvel økonomisk som aktivitetsmæssig henseende med godt fodslaw i bestyrelse og blandt medlemmer. Så
længe medlemmerne ikke fremsætter en massiv tilkendegivelse af et sammenlægningsønske, kan dette ikke komme på tale - intet har ændret sig i de 9 år der er
gået siden temaet forelå første gang.
AK er naturligvis åbne for et samarbejde, og efterfølgende ses da også gode fremskridt omkring koordinering af arrangementer, Ørredfondsorientering og gensidige bladindlæg. Og
det vigtigste tiltag er indførelse af den i dag obligatoriske ”Als/AK-cup”, som siden januar 2000
afholdes første weekend efter fredningstidens
ophør, og forhåbentlig vil gøre det rigtig mange
år endnu! Det er vigtigt at notere sig, at ca. 40
medlemmer ligeligt fordelt på de 2 foreninger trofast møder frem år
Johannes Jensen og tidligere formand
efter år - ikke for at
Steen Borchers (i rød skjorte) ved 3.
halvleg af Als-AK-cuppen 2009.
vinde en konkurrence, men for at få en
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hyggelig snak og meningsudveksling omkring forskellige emner på tværs af foreninger, hvilket bekræfter fred og fordragelighed og gensidig anerkendelse af hinandens berettigelse.
På AK’s generalforsamling 6. november 1999 kommer det frem, at en lille gruppe
vandpleje-entusiastiske medlemmer har taget
Vandpleje-aktiviteterne i egen hånd så at sige.
Ikke mindst drevet af Torben Funder-Kristensen
fra ”Als”. Alle i salen er lutter ører, for nu lyder
det da virkelig til, at der er ved at etablere sig et
organ på tværs af foreningerne, som formår at
arbejde effektivt uden at være bundet af nogle
foreningsmæssige holdninger til tingene, herunder Ørredfondens rolle osv.
Drømmen går i opfyldelse: I løbet af 2000 står det klart, at områdets sportsfiskere
omsider i 1999 har fået en velfungerende, og vel at mærke selvstyrende vandplejeorganisation, som i øvrigt kalder sig A.N.A. = en forkortelse for Als - Nordborg Alsiske Kystfiskere.
Fotos fra A.N.A.’s aktiviteter i efteråret
2009, hvor der blev el-fisket i Adsbøl
Bæk.

AK deltager naturligvis i A.N.A.-gruppen med
4-5 medlemmer, idet A.N.A.-gruppen efter få
år tæller 15-20 ildsjæle. Deres resultater taler
for sig selv, og i foreningerne kan man glæde
sig over, at Ørredfondens rolle omsider ligger
fast som en slags økonomisk garant for A.N.A.s projekter. Men selv på området
”projektfinansiering” skaber A.N.A. selv fornemme resultater.
AK donerer 12.813 kroner til indkøb af klækkebakker og andet produktionsudstyr.
I 2001 fremrykkes Forårskonkurrencen for første gang til første weekend i marts
(tidligere ultimo april), og det ser ud til, at dette giver fangstmæssig pote i kraft af 29
godkendte havørreder, 3 regnbuer og 3 torsk.
2001 bliver også året, hvor konditionstabellens anvendelse sættes under lup ud fra
den grundholdning, at hele intensionen med tabellens anvendelse, som er at beskytte nedfaldsfisk, kunne tale for at sætte tabellen ud af kraft i sommerperioden.
Der blev sagt og skrevet meget for og imod, men bestyrelsen beslutter, at det ikke
vil være hensigtsmæssigt at gå enegang - hvis der skal pilles ved noget, skal alle 3
foreninger være med (der er nok af forvirring omkring afvigende regler i forvejen).
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I oktobernummeret af klubbladet annoncerer formand Steen Borchers
officielt sin snarlige tilbagetræden,
og han kan i sin status med rette
glæde sig over, at AK fortsat på 17.
år er en særdeles velfungerende
forening, på trods af, at man fra
starten ikke blev levnet mange
chancer af omverdenen. ”Vi giver
dem højest et par år”, sagde mange
i 1985. På generalforsamlingen 10.
november 2001 takker Steen således pænt af efter en lang og prisværdig arbejdsindsats, og bestyrelse og medlemmer må erkende, at Borchers-æraen er slut.
I januar 2002 bekendtgør den nye formand en 5-punkts programerklæring, hvis
nøgleord er ”social turudvikling” - ”større åbenhed” - ”målrettet arbejde” - ”motivere
medlemmerne” - ”understøtte A.N.A.”. Samtidig introduceres tanken om at lave en
trollingafdeling, eftersom udøverne af denne disciplin efterhånden er rigtig mange.
Og vi vil jo alle det samme, nemlig kunne fange en fisk - også i morgen!
Forårskonkurrencen i marts 2002 bliver kanon med 199 kort igen-igen, og med ialt
41 godkendte havørreder i galgen og en fyldt Bibliotekssal kan AK endnu engang
glæde sig over sin paradedisciplin.
A.N.A.-folket indbyder i april 2002 til rundvisning på klækkeriet ved Rensningsanlægget og efterfølgende filmforevisning om vandplejearbejdet i Adsbøl bæk, og AK
kvitterer med 22 fremmødte medlemmer.
Projekt ”Tyskland” lanceres af Jens Nielsen i maj og går ud på at undersøge mulighederne for at komme til at fiske syd for grænsen, og derved samtidig tage noget af
fisketrykket på vores side. Der startes med en kontakt til Grænseregion Syd med
henblik på at få dem til at formidle kontakten. Senere på året er det dog Region
Sønderjylland, som skaber kontakt til foreningen ”Angel-Sports-Verein Flensburg”.
Responsen herfra er hele tiden noget i stil med ”manglende tid”, ”ferie” og lignende,
som må opfattes som et signal om, at man ikke er interesseret fra tysk side, og projektet skrinlægges efter ca. ½ års benarbejde.
I september 2002 dukker Jens Andersen pludselig op igen, efter at der er forløbet
næsten 10 år siden han måtte opgive bestyrelsesposten på grund af sygdom, og
han fortæller fra sygelejet, at han vil skænke alt sit fiskegrej og en stor bogsamling
til Alsiske Kystfiskere.
På generalforsamlingen i oktober vedtages det at indføre et familie-rabat-system fra
det kommende år, og samtidig vedtages det omsider, at ormefiskeri fremover skal
være tilladt, hvorefter AK nu er på linie med andre foreningers holdning.
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2003 skriver vi nu, og på foreningens 18-års fødselsdag den 16. februar holdes en
auktion over Jens Andersens fiskegrej, som indbringer næsten 3.000 kroner. Pengene investeres i 2 flotte sølvfade (tilegnet Jens Andersen, naturligvis), og AK har
hermed nogle nye, flotte vandrepokaler til Års- og Point-konkurrencerne. Jens Andersens bogsamling installeres samtidig i klublokalet til udlån for medlemmerne.
Forårskonkurrencen hilses igen af det frygtede isvinter-spøgelse, som man jo ved,
er risikoen ved tidlig afholdelse. Vi er få millimeter fra en egentlig isvinter, og med
vandtemperaturer på 0-2 grader er 10 havørreder nok det højeste, man realistisk
set kan forvente (0 regnbuer og 0 torsk).
I april 2003 lancerer Sportsfiskerforeningen Nordborg ”Muslingekrigen”, som hurtigt
bliver dæknavnet for at aktionere imod det om-sig-gribende muslingeskrab i kystnære områder til stor skade for bundvegetationen. AK tager naturligvis imod opfordringen til at deltage i aktiviteterne imod dette, som også kommer til at præge årets
bladindlæg.
2004 præges af, at AK omsider får en hjemmeside op at stå ved Jens Nielsens ihærdige indsats. Han præsenterer samtidig en masse alternative turforslag og lægger i
det hele taget en visionær og nytænkende indstilling for dagen i en sådan grad, at
den siddende formand i sit stille
sind fryder sig på foreningens
vegne - for her ser vi den rette
formand!
Årsafslutningen har altid været den aktivitet,
der har tiltrukket flest medlemmer. Efter en
periode med faldende interesse er der de
senere år igen ved at komme en stigende
fokus på den dag på året, hvor det hele skal
gøres op og de dygtige præmieres.
Billedet er fra 2001, hvor arrangementet blev
afholdt på ”Ringborgen”. De senere år er arrangementet flyttet til Sønderborg Vandrerhjem, hvor op mod 100 medlemmer incl. påhæng har en hyggelig eftermiddag med præmieoverrækkelse og stort bankospil.

Profilskiftet 2005-2010

Bemærk Heines pokal i HP’s hjemmelavede

I 2005 afgår formanden i utide under hen- hylster yderst til venstre.
visning til en alt for stor arbejdsbyrde (erhverv / formand / kasserer). Men han kan samtidig glæde sig over, at Trollingmærkesagen nu er ved at falde på plads, og ikke mindst at Jens Nielsen er villig til at
lade sig konstituere på et bestyrelsesmøde den 31. maj og senere takker JA til Generalforsamlingens formelle valg i november samme år.
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Gennem resten af året, men også 2006-2008, er bladet præget af den nye formands fortsatte understøtning af A.N.A., og ikke mindst de talrige indlæg omkring
alternative (sociale) fisketure i forskelligt regi, som forhåbentlig kan inspirere mange
AK-medlemmer til at forsøge en eftergørelse.
I marts 2005 kombineres AK/Ærø-pokal-dysten for første gang med Forårskonkurrencen. Det sker på baggrund af, at AK-folket i de år, hvor det er deres tur, gør nogle forholdsvis kostbare dobbeltture til Ærø, da der fortsat er en lille gruppe, for hvem
det - nu som før - er et must at deltage i Ærøs åbne efterårskonkurrence sidste
weekend i september.

12-årige Kasper Lorenzen fra Broager vinder i
2006 Forårskonkurrencen med denne meget
flotte fisk på 4,134 kilo.

I 2006 bliver Trolling-afdelingen en realitet efter et orienteringsmøde i december
2005, hvor AK’s bestyrelse og ca. 20 udøvere af trollingkunsten deltager. Ved
mødets afslutning melder alle sig ind i
AK, og i løbet af 2006 følger lige så mange efter. Den forventede gode afsmittende effekt på udbygning og fornyelser af
fiske- venskaber på tværs af interesseområder indfinder sig meget hurtigt og
øges i takt med støt tilgang af flere trollere de efterfølgende år. Det er også et
frisk bladpust at høre om diverse trollingberetninger, som siden 2006 er med
til at aflive mange myter omkring denne form for fiskeri.

I 2007 tages der for alvor hul på at virkeliggøre
en af formandens talrige indlæg omkring afprøvning af alternative ture, nemlig Barsøturen, som
hurtigt udvikler sig til en alvorlig ”konkurrent” til
Ærø-turen. Samtlige 10 pladser er sædvanligvis
besat få
uger efter
såvel forårs- som
efterårsannonceringen. Man noterer sig, at lige
så godt og positivt dette er - ja lige så godt er
det, at der fortsat er en lille gruppe som trofast
vedligeholder Ærø-venskabet år efter år.
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I 2008 så Alsiske Fluefiskere dagens lys med fuldt program fra januar, hvormed AK
har præsteret endnu et skud på aktivitetsforgreningerne efter fint formandsarbejde.
I 2009 fik bladet fra årets begyndelse et nyt ansigt i kraft af flotte farver på begge sider af omslaget samt en kraftigt forbedret trykkvalitet. Ændringen er gennemført
ved overgang til ny reproteknik samt skifte til et trykkeri med tilstrækkeligt avanceret
udstyr, og det sker efter de seneste par års pres fra medlemmerne, som har efterlyst bedre billeddetaljer osv.
Året var generelt
præget af store og
vigtige aktiviteter,
nemlig klargøring
til indflytning i nye
og større lokaler
samt opladning til
de kommende jubilæumsarrangementer her i februar. Ved den årlige
generalforsamling
afgik et par store
kapaciteter i kraft
af brødrene Bent
og John Sørensen, som begge har ydet en stor arbejdsindsats for foreningen, og samtidig har de
fanget fisk så det batter. De har i fællesskab fungeret som ankermænd for klubbladet og fællesturene i samtlige de forgangne 25 år, og resultatlisterne for Point-konkurrencen viser i hvilken grad de har præsteret topplaceringer i de fleste af årene –
ofte helt i top – imponerende!
2010? I skrivende stund ser det vejrmæssigt ud præcis som for 25 år siden. Med
bange anelser håber vi dog på, at isvinter-spøgelset snart vil trække sit grimme ansigt til sig. Men samtidig ser vi forventningsfulde frem mod de kommende jubilæumsarrangementer incl. lokaleindvielsen, idet vi naturligvis også er spændt på,
hvad det er for en 4. aktivitet, formanden har i ærmet - for han varslede den jo på
generalforsamlingen uden at løfte sløret 

Efterskrift
Kilden til dette skrift er udelukkende protokoller og foreningsblade, og jeg siger tak
til Erik Lausen for venlig udlån af bladene. Hvad der her skrives, er en nøgtern og
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ærlig referering af, hvad der fremgår af nævnte kilder (side 1 er stort set direkte afskrift), dvs. kun krydret med enkelte personlige meningstilkendegivelser, hvor forfatteren har fundet dette på sin plads. Tak til ex-formand Steen Borchers for god afklaring af en række tvivls-spørgsmål og diverse ”huller” i kilde-materialet.
Ingen tvivl om at mange forskellige personer i skiftende bestyrelser har gjort en indsats for AK, som medlemmerne skylder stor tak for dette, men da det er ganske umuligt at omtale alle på retfærdig vis, er det kun enkelte profiler, som er nævnt udover dem, som det hele startede med.
Billedmaterialet er begrænset til, hvad der findes i diverse gamle albums i klublokalet, og Kim Andersen får tak for venlig scanning af en masse billeder. Formanden
får tak for redigering af et pænt udpluk. Og havørredstatistikken på bagsiden af omslaget hjælper forhåbentlig på manglende billeder.
I marts 2004 deltog forfatteren i DSF-Kongressen, som var både spændende og givende i enhver henseende, og det var i øvrigt året, hvor Jørgen Banke-Thomsen
fratrådte som formand. Under middagen lørdag aften, hvor der i vældig hyggeligt
lag blev udvekslet erfaringer og meninger på tværs af foreningerne, måtte jeg tage
stilling til bemærkningen: ”Jamen, man kan da ikke bygge en forening på afholdelse
af fællesture!” Jeg husker oprigtig talt ikke min kommentar til dette, men det kunne
have været sjovt at præsentere dette jubilæumsskrift som svaret 

Svend Erik Lund (Svesse) med
sin fantastiske havørred på hele
10,33 kilo og kun 86,5 cm fra
Fladbæk.
Havørreden huggede på en 12
gram Hingsten-wobler for enden
af en 0,23 mm nylonline. 1994.
Frede Hansen Bookkeeper med
blank vinterhavørred på 5,1 kilo
fanget på Drejet i 1997.

Ole Rasmussen med præmiefisk
på 5,826 kilo ved Forårskonkurrencen 1992.

Freddy Haupt på
Dybbøl Strand
omkring 2000.
Et kanon-år på Ærø ved septemberkonkurrencen ultimo 1980’erne –
primo 1990’erne.
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Årskonkurrencens største havørreder gennem 25 år
År

V
L K ** Fanger
gram cm

År

V
L
gram cm

K

Fanger

1985

5395
2935
2920

72,0
64,0
63,0

1,45
1,12
1,17

John Husted
Mogens Bramman
John Husted

1998

5820
5675
5016

78,5
73,0
75,0

1,20
1,46
1,19

Hans P. Hansen
Åge Nielsen
Hans P. Hansen

1986

3870
3175
2080

66,0
65,0
57,0

1,35
1,16
1,12

Helge Pedersen
Hans P. Hansen
Leif Skipper

1999

5168
4900
4840

73,0
71,0
77,0

1,33
1,37
1,06

Åge Nielsen
Johannes Petersen
Holger Christensen

1987

5315
4340
2720

76,0
66,0
58,0

1,21
1,51
1,39

Heine Hansen
Knud Marcussen
John Sørensen

2000

5766
4908
4448

76,0
68,0
73,0

1,31
1,47
1,14

Bent Sørensen
Aksel Nielsen
Ole Mikkelsen

1988

4508
3852
3822

71,0
62,0
65,0

1,26
1,62
1,39

Henrik Christensen
Steen Christensen
Bent Lyngaard

2001

4630
4056
3800

68,0
67,5
69,0

1,47
1,32
1,16

Leif Dreier
Frede Hansen
John Zimmer

1989

6575
5310
5130

68,0
72,0
74,0

2,09
1,42
1,27

Kaj Hansen
Claus Hansen
Holger Christensen

2002

3625
3324
2750

70,0
57,0
64,5

1,06
1,79
1,02

Freddy Haupt
Johannes Jensen
Frede Hansen

1990

5216
5026
4852

73,0
71,0
71,0

1,34
1,40
1,36

Leivur Jacobsen
Erik Christensen
Johannes Petersen

2003

3212
2900
2550

64,0
66,0
61,0

1,23
1,01
1,12

Kaj Christensen
Freddy Haupt
Johnny Christensen

1991

9202
6798
5864

92,0
76,0
77,0

1,18
1,55
1,28

John Lohmann
John Husted
John Husted

2004

3705
2634
2622

64,5
59,0
58,0

1,38
1,28
1,34

Carlo Christensen
Ole Mikkelsen
John Sørensen

1992

6268
5826
4852

73,0
73,0
71,5

1,61
1,50
1,33

John Husted
Ole Rasmussen
Leivur Jacobsen

2005

3726
3470
3265

70,0
68,0
65,0

1,09
1,10
1,19

Freddy Haupt
Peter Jacobsen
Aksel Nielsen

1993

8765
5604
5412

82,0
72,0
70,0

1,59
1,50
1,58

Ole Mikkelsen
Erik Lausen
John Sørensen

2006

4355
2772
2686

75,0
59,5
61,5

1,03
1,32
1,15

Johannes Petersen
Erik Lausen
Peter Jacobsen

1994

10330
7578
5546

86,5
89,0
70,5

1,60
1,07
1,58

Svend Erik Lund
Lorens Nielsen
Søren Olsen

2007

4414
3506
3368

67,0
64,0
66,5

1,47
1,34
1,15

Tommy Spile
Ole Mikkelsen
Johannes Jensen

1995

6310*
5975
5350

79,0
75,5
68,0

1,28
1,39
1,70

Hans P. Hansen
John Lohmann
Bjarne Samsted

2008

5030
4960
3605

72,5
70,0
65,0

1,32
1,45
1,31

Tommy Spile
Johannes Petersen
Peter Jacobsen

1996

7360
3400
3335

79,0
69,0
64,5

1,49
1,03
1,24

Åge Nielsen
Freddy Haupt
Erik Smidemann

2009

4178
3425
2790

69,0
66,5
64,5

1,27
1,16
1,04

Ole Mikkelsen
Peter Jacobsen
John Sørensen

1997

5120
4854
2980

70,0
77,0
62,5

1,49
1,06
1,22

Frede Hansen
Leif Jørgensen
Freddy Haupt

** K = Fultons konditionstal
* Hans P. Hansens vinderfisk i 1995 er fejlagtigt graveret med 6250 gram i stedet for 6310 gram i pokalen.

