Kystmesterskabet 2009.
Kun sjældent er skuffelsen over at tage på kysten dybtfølt. Men med så lidt fisk og så mange fiskere, er jeg
desværre nødt til at sige, at Vestsjælland skuffede fælt ved dette års kystmesterskab.
Som sidste år var turen planlagt til den svenske syd- og østkyst, hvor der på nuværende tidspunkt findes
rigtig gode eksemplarer af Salmo Trutta. Faktisk måtte jeg og et nyt medlem, Jacob Staal, et par dage i
forvejen lige prøve sydkysten. Jacob havde aldrig fanget en havørred på flue, men gamle, udvandede
historier, fik bragt fiskelysten op på uanede højder. Efter en halv times fiskeri, hørte jeg et brøl bag mig, og
Jacob havde fuld flex på klingen. Jeg kæmpede mig gennem sten og blæretang og kunne efter 10 min. nette
en havørred på 3,5 kg. Fisken manglede en smule i at være perfekt og efter 21 billeder, fik den derfor sin
frihed igen. Billeder som nu findes på diverse sites og Facebook. Et par timer skulle der gå før næste fisk
blev kroget, og endnu en fisk på ca. 3 kg blev genudsat. Det så lovende ud for årets kystmesterskab, som
skulle afholdes 2 dage senere.
Peter Tanev afholdt aftenens vejrudsigt på TV2, aftenen før kystmesterskabet, og han lovede 8 sek/m fra
sydøst, det absolut ringeste vejr på svenskekysten. Ved gennemgang af de tilmeldte medlemmer, sås flere
at være over 50, og således blev kystmesterskabet, af sikkerhedshensyn, rykket til Vestsjælland.
Vi mødtes kl. 0830 på Drøsselbjerg og fiskede de følgende 3 timer. Et par mistede fisk og en enkelt
undermåler blev resultatet. Ingen indvejede fisk. Vi rullede videre til Ordrup Næs, og efter kun 5 minutters
fiskeri havde Steffen fast fisk. Han landede kort efter en smuk fisk på 45 cm og 800 gram. På trods af
ihærdig fiskeri fra de 8 deltagere, blev der ikke landet flere havørreder. Klaus lykkedes dog med at fange en
hornfisk, for hvilken han fik andenpladsen, og dermed blev Steffen Horvath igen for 3. gang på 5 år
kystmester. Joh, Steffen forstår virkelig at vise sine evner, når det drejer sig om mesterskaber.
Næste år går turen dog igen til svenskekysten for afholdelse af kystmesterskabet, om den store Peter Tanev
vil.
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