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Mandag den 21. april, nærmere betegnet 2. 
påskedag, bød Hove Put and Take og Fishing 
Zealand på gratis fiskeri i børnesøen i Hove 
Put and Take for 40 børn i alderen op til 12 
år. Med målsætningen om at skabe flere nye 
lystfiskere havde de to samarbejdspartnere 
teamet op for at skabe en god, hyggelig og 
fangstrig dag for de mindste.

Arrangementet blev gennemført 2. påske-
dag fra klokken 10-14 med 40 deltagende 
børn, kunne glæde sig over en nylig udsæt-
ning på 400 kilo sultne regnbueørreder på 
0,5-1 kilo, som i samtlige 4 timer gav børnene 
brede smil og stolte øjne.

Fiskeguide, Jonas Kærlin, havde stillet 
sine kompetencer som guide og lystfisker til 
rådighed, så flest muligt kunne få glæde af 
de sprælske ørreder. Med sig som hjælpere 
havde han Jonas, Christian Dyrhberg, Chano 
Lichtenstein Nielsen og Michael Wiwel, som 
alle gjorde deres til, at børnene havde nogle 
gode timer ved vandet.

Dagen gav børnene en god mulighed for at 
komme ud at fiske og prøve kræfter med ør-
rederne. Det er stadig de færreste børn, der 
har prøvet put and take-fiskeriet eller har 
forældre, der har økonomisk eller tidsmæs-
sigt overskud til at tage børnene med ud.

Arrangementet var således en kærkom-
men mulighed for at snuse til det hyggelige 
put and take-fiskeri, som så nemt kan for-
vandles til en hyggelig familiebegivenhed.

Det vurderes, at der i løbet af de 4 timers 
fiskeri blev fanget lidt over 100 regnbueør-
reder, og så godt som alle formåede at få 
fisk på land. Fiskeriet startede dog en smule 
trægt, men tilsyneladende skulle guider og 
fiskere lige pejle sig ind på fiskene. De havde 
nemlig grundet vinden valgt at placere sig i 
børnesøens fjerneste hjørne, og dernede er 

der ikke lige fremkommeligt for alle.
Det blev dog løst på fornemmeste vis af 

både guider, børn og forældre, som på skift 
byttede pladser således, at så mange børn 
som muligt fik mulighed for at fiske til ør-
rederne, som stod meget koncentreret. En 
flot gestus, der blev udvist af stort set alle 
besøgende, hvilket betød, at rigtig mange af 
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de besøgende kunne notere sig for en eller 
flere fisk.

I starten gav alt, hvad der blev kylet ud til 
fiskene, gevinst. Især PowerBait fisket med 
lidt belastning under et bobleflåd var et po-
pulært valg, og der blev også spottet et par 
særdeles mærkværdige varianter af dette rig, 
men de gav fisk.

Efterhånden som timerne gik, blev der 
lidt længere mellem fangsterne, men stadig 
kunne der ses både 2 og 3 børn med flex på 
klingen, og fiskene gik til biddet, lige til ar-

rangementet ophørte klokken 14.
Arrangementet blev af alle betegnet som 

en ubetinget succes. Mange familier havde 
benyttet lejligheden til at gøre en tur ud af 
det, og flere steder sås der opdækkede borde, 
picknickkurve, madpakker og familiehygge.

Flere af de børn, jeg studerede og talte 
med, udviste omtanke og interesse, og man 
kunne se stoltheden lyse i børnenes øjne. 
Det var faktisk svært ikke at være i godt hu-
mør på denne dejlige forårsdag.
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VIND
Vi trækker lod 

blandt de første: 500 

profiler, 100 rapporter 

og 250 indlæg
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