
 

Spørgsmål kontakt:  Henrik Sonne 20948304 om fiskeri 

Egense Sejlklub på: 98310057 Egense-sejlklub@live.dk  

Kystvej 1 Egense 9280 Storvorde 

 

 
 

  fiskeri – 

kom og vær med 
 

Hermed indbydes ALLE - klubmedlemmer fra Egense Sejlklub samt 

gæstesejlere, vild med vand venner og andre interesseret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE FISKRIARRANGEMENTER SAMLET I ÉT HÆFTE 

- FISKEGUIDE Henrik Sonne 20948304  

kan kontaktes på telefonen for spørgsmål og svar vedr. fiskeri 

 

 Alle er velkommen, dog børn/unge under 16 år i 

følge med en voksen. 

mailto:Egense-sejlklub@live.dk


 

Spørgsmål kontakt:  Henrik 20948304 om fiskeri 

Og Egense Sejlklub på: 98310057 /egense-sejlklub@live.dk 

 

 
 

  Forårs fiskeri – 

kom og vær med 
 

Søndag 1/5 2022 kl. 8.00 – 14.00 

Hermed indbydes ALLE - klubmedlemmer fra Egense Sejlklub samt 

gæstesejlere, vild med vand venner og andre interesseret. 

Kl. 8.00 mødes der til tilmelding 50,00 kr. pr. fisker og 

rundstykker/kaffe/The 

Kl. 9.00 sejler vi ud og ønsker hinanden knæk og bræk 

Der afsluttes med en god opsamlings snak og varm suppe. 

Der vil i Egense Sejlklubs klubhus være en intro til dagen. 

- Kort information om forårsfiskeri og grej, spørgetid om fiskeriet. 
- Ud på vandet og bare forsøge. Husk varmt tøj/ gerne regntøj 

- Joller med skipper ombord, hvor deltager kan komme med. 

- Deltagerne kan komme med i en båd/reserver plads senest 3 dage før 
- Har du brug for at låne en fiskestang reservere senest 3 dage før 

- Egense Sejlklub har redningsveste til rådighed. 

- Afslutning hvor der samles op på dagen og evt. spørgsmål besvares. 
- Henrik 20948304 vil være tilstede og kan kontaktes på telefonen og 

mulig at få fat på under det praktiske på, så der kan guides ved 

spørgsmål. 
- Betaling for Kaffe, rundstykker, varm suppe, 1 øl eller vand vil være 

på: 50,- kr. 

Alle er velkommen, dog børn/unge under 16 år i følge med en voksen. 



 

Spørgsmål kontakt:  Henrik 20948304 om fiskeri 

Og Egense Sejlklub på: 98310057  

 

 
 

  Sommer fiskeri – 

kom og vær med 
 

Lørdag 25/6 2022 kl. 8.00 – 14.00 

Hermed indbydes ALLE - klubmedlemmer fra Egense Sejlklub samt 

gæstesejler, vild med vand venner og andre interesseret. 

Kl. 8.00 mødes der til tilmelding 50,00 kr. pr. fisker og 

rundstykker/kaffe/The 

Kl. 9.00 sejler vi ud og ønsker hinanden knæk og bræk 

Der afsluttes med en god opsamlings snak og øl/vand. 

Der vil i Egense Sejlklubs klubhus være en intro til dagen. 

- Kort information om sommerfiskeri og grej, spørgetid om fiskeriet. 
- Ud på vandet og bare forsøge. Husk varmt tøj/ gerne regntøj 

- Joller med skipper ombord, hvor deltager kan komme med. 

- Deltagerne kan komme med i en båd/reserver plads senest 3 dage før 
- Har du brug for at låne en fiskestang reservere senest 3 dage før 

- Egense Sejlklub har redningsveste til rådighed. 

- Afslutning hvor der samles op på dagen og evt. spørgsmål besvares. 
- Henrik 20948304 vil være til stede og kan kontaktes på telefonen og 

mulig at få fat på under det praktiske på, så der kan guides ved 

spørgsmål. 
- Betaling for Kaffe, rundstykker, 1 øl eller vand vil være på: 50,- kr. 

Alle er velkommen, dog børn/unge under 16 år i følge med en voksen. 



 

Velmødt til alle.  

Fiskekonkurrence fra Egense Sejlklub 

Lørdag 27/8 2022 kl. 8.00 – 15.00 

Hermed indbydes alle klubmedlemmer fra Egense Sejlklub samt 

gæstesejlere, Vild med Vand venner og andre interesseret. 

Kl. 8.00 mødes der til tilmelding 25,00 kr. pr. fisker 

 og rundstykker/kaffe/The – mobil pay 12095 

Kl. 9.00 sejler vi ud og ønsker hinanden knæk og bræk 

Kl. 13.30-14.30 Krabbefiskeri og krabbevæddeløb 

Kl. 14.00 begynder indvejning af fiskene. Øl/vand til deltager. 

Kl. 15.00 overrækkes præmier for størst, mindste, grimmest, flotteste, fleste, 

påklædning, udstyr, osv… Havnens bedste ”sild” & Årets største ”torsk” vil 

også blive kåret – hun/han kan nomineres til udvalget. På mail eller i postkassen. 

Eks. sild/torsk kan ikke opstilles. 

Interesseret uden båd og grej tilmeldes senest onsdagen før på 20948304 Henrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål vedr. fiskekonkurrence til:  

Henrik Sonne 20948304.  98310057 / egense-sejlklub@live.dk  

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Spørgsmål kontakt:  Henrik Sonne 20948304 om fiskeri 

Og Egense Sejlklub på: 98310057 /egense-sejlklub@live.dk 

 

 
 

  Efterårs fiskeri – 

kom og vær med 
 

lørdag 15/10 2022 kl. 8.00 – 14.00 

Hermed indbydes ALLE - klubmedlemmer fra Egense Sejlklub samt 

gæstesejlere, vild med vand venner og andre interesseret. 

Kl. 8.00 mødes der til tilmelding 50,00 kr. pr. fisker og 

rundstykker/kaffe/The 

Kl. 9.00 sejler vi ud og ønsker hinanden knæk og bræk 

Der afsluttes med en god opsamlings snak og varm suppe. 

Der vil i Egense Sejlklubs klubhus være en intro til dagen. 

- Kort information om efterårsfiskeri og grej, spørgetid om fiskeriet. 
- Ud på vandet og bare forsøge. Husk varmt tøj/ gerne regntøj 

- Joller med skipper ombord, hvor deltager kan komme med. 

- Deltagerne kan komme med i en båd/reserver plads senest 3 dage før 
- Har du brug for at låne en fiskestang reservere senest 3 dage før 

- Egense Sejlklub har redningsveste til rådighed. 

- Afslutning hvor der samles op på dagen og evt. spørgsmål besvares. 
- Henrik Sonne 20948304 vil være tilstede og kan kontaktes på 

telefonen og mulig at få fat på under det praktiske på, så der kan 

guides ved spørgsmål. 
- Betaling for Kaffe, rundstykker, varm suppe, 1 øl eller vand vil være 

på: 50,- kr. 

Alle er velkommen, dog børn/unge under 16 år i følge med en voksen. 



 

Spørgsmål kontakt:  Henrik 20948304 om fiskeri 

Og Egense Sejlklub på: 98310057 / egense-sejlklub@live.dk 

 

 
 

  Vinter fiskeri – 

kom og vær med 
 

Lørdag 4/2 2023 kl. 8.00 – 14.00 

Hermed indbydes ALLE - klubmedlemmer fra Egense Sejlklub samt 

gæstesejlere, vild med vand venner og andre fiskeinteresseret. 

Kl. 8.00 mødes der til tilmelding 50,00 kr. pr. fisker og 

rundstykker/kaffe/The 

Kl. 9.00 sejler vi ud og ønsker hinanden knæk og bræk 

Der afsluttes med en god opsamlings snak og varm suppe. 

Der vil i Egense Sejlklubs klubhus være en intro til dagen. 

- Kort information om vinterfiskeri og grej, spørgetid om fiskeriet. 
- Ud på vandet og bare forsøge. Husk varmt tøj/ gerne regntøj 

- Joller med skipper ombord, hvor deltager kan komme med. 

- Deltagerne kan komme med i en båd/reserver plads senest 3 dage før 
- Har du brug for at låne en fiskestang reservere senest 3 dage før 

- Egense Sejlklub har redningsveste til rådighed. 

- Afslutning hvor der samles op på dagen og evt. spørgsmål besvares. 
- Henrik 20948304 vil være tilstede og kan kontaktes på telefonen og 

mulig at få fat på under det praktiske på, så der kan guides ved 

spørgsmål. 
- Betaling for Kaffe, rundstykker, varm suppe, 1 øl eller vand vil være 

på: 50,- kr. 

Alle er velkommen, dog børn/unge under 16 år i følge med en voksen. 



https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/akut-og-
foerstehjaelp/tilstande-og-sygdomme/foerstehjaelp/stik-og-bid/fjaesing/  

Fjæsing 

 

Sidst fagligt opdateret: 01.09.2016 

Diagnose 1 

• Fjæsing er en saltvandsfisk, der lever på 2-15 meters dybde. Det er især dværgfjæsing (ca. 

15 cm lang), der dukker op, hvor der er badende. Den ligger i dagtiden gravet lidt ned i sand, 

så kun øjne og rygfinner er fremme. Den almindelige fjæsing er 40 cm lang og lever helst på 

dybere vand 

• Der er dracotoxin (dragegift) i de forreste to giftpigge mellem hovedet og rygfinnen samt i 

giftpigge på gællelåget. Stik fra en død fjæsing kan også være giftige 

Symptomer 

• Der er stærke smerter ofte lokaliseret til hele den arm eller ben, der er blevet 

stukket. Smerterne tager til over ca. ½ time. Der kan være svimmelhed og hovedpine. Der 

kommer hævelse og misfarvning omkring stikket. Stikket er sjældent farligt for voksne  

Behandling 

Generel behandling 

1. Hold den kropsdel, der er stukket, i så varmt vand som mulig (40-45 oC) i en time, da 

giften ødelægges ved temperaturer på omkring 40 grader  

2. Efter behandling i 20-45 minutter vil både hævelse og smerte som regel være mindsket  

3. Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe 

4. Overvej smertestillende medicin og evt. antihistamin tablet  

5. Sørg for dækkende  tetanusprofylakse 

6. Søg læge eller ring til Giftlinjen 82121212, hvis symptomerne fortsætter eller er meget 

udtalte - eller hvis der opstår tegn på infektion 

Ved nedsat bevidsthed eller åndedrætsbesvær 

1. Sørg for at patienten kan trække vejret frit  

1. Bøj nakken forsigtigt bagover og løft hagen frem  

2. Løsn stramtsiddende tøj  

3. Lad patienten sidde oprejst og selv finde den bedste stilling 

2. Hvis patienten ikke kan sidde oprejst: Læg patienten på siden, helst i stabilt sideleje. 

Kontroller at patienten fortsætter med at trække vejret normalt og har normal puls 

3. Hvis patienten holder op med at trække vejret, start genoplivning 

 



 

Husk at returnere spanden rengjort efter brug 

 

 

IS til fiskeri kan 

købes fra den blå 

fryser ved klubhuset 

1 spand is 

30 kr. 
Afleveres i 

postkassen 

ved kontoret 



                

 

 

 

Havnens Dag 21. maj 2022 

Kl. 10 til kl. 15 

Spørgsmål kan rettes til: Egense-sejlklub@live.dk  

Tlf.: 98310057 

Ret til ændring forbeholdes. 

Igen i år vil Egense Sejlklub - 50 års jubilaren, 

byde alle store som små, velkommen til 

vandkanten ved Limfjordens port. 

Her vil foregå mange spændende ting 

 på og ved vandet for alle interesserede. 

Der er mulighed for at få en hyggelig dag for hele 

familien. 

 

* S.E.S. – Sejleskole Egense Sejlklub viser grej:  SUP board, sit on top kajak, optimistjoller 

* Vandcykler er muligt at cykle en rundtur i havnen 

* Fiskeri kan ske fra digerne uden for havnen 

* Krabbefiskeri & Krabbebane: prøv lykken 

* Knobtavler: giv din far kamp til stregen 

* Male på sten: nyd en stille stund og vær kreativ 

* Hør om at høste øster og muslinger 

* Børne Fiskedam: fisk en fisk gevinst  

* Tombola – køb lodder og prøv lykken 

* Mange forskellige firmaer kommer og stiller op viser frem og sælger. 

* Og mange, mange flere spændende aktiviteter 

mailto:Egense-sejlklub@live.dk


 

Alle Velkommen 
Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk 

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– På opdagelse rundt  

i havnens natur 

lørdag 18/6-22 

Kl. 10.00 – 12.00 

Jeg skal lære og høre om: 

Brug af redningsvest. 

Havmiljøvogter junior, hvad er 

på havnens bund, 

havnens planter og  

natur på land og i vandet. 
Pris 20 kr. pr. deltager- gratis for B/U 

medlemmer Egense Sejlklub. 
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Alle Velkommen.  Spørgsmål til:  

Egense Sejlklub 98310058 / egense-sejlklub@live.dk  

Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde 

Maritimt børnearrangement 

– Byg din egen båd  

Onsdag 29/6-22 

kl. 10.00 – 12.00 

Vi bygger hver vores båd og går ud og afprøver 

den. Hav en sjov stund sammen. 

Møde op og hver med. 
 

 

 

 

Vi afslutter med is til alle.  

Krabberne kan fiskes og vi kan lave væddeløb på 

krabbebanen. Der er redningsvest til alle på havnen. 

For alle børn/unge (under 7 år ifølge med voksen.) 

Pris pr. deltager 20 kr. (ES B/U medlemmer gratis) 

mailto:egense-sejlklub@live.dk


 

Spørgsmål: egense-sejlklub@live.dk eller 98310057  

 

Husk fisketegn 
https://www.fisketegn.dk/fisketegn/common/setLocale.do?language=dk 

 

 

 

KNÆK & BRÆK 

Slæbested Egense Sejlklub 

70 kr. pr. gang/ 

450 kr. Årskort 

Mobil Pay 12095 

mailto:egense-sejlklub@live.dk
https://www.fisketegn.dk/fisketegn/common/setLocale.do?language=dk

