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DONG-I
Marine gear

- Effekter fra 25-1350 HK
- Passer til alle  
 motorfabrikater
- Høj kvalitet
- Kan leveres med  
 slireventil
- Konkurrence- 
 dygtige priser
- Kraftudtag på  
 mange modeller
- Robust udførelse
- Bredt lager i Esbjerg

Certifikater til de fleste anerkendte 
klassifikationsselskaber kan leveres

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, på www.dkfisk.dk og læs meget mere.

25 elever fik Blåt Bevis
I sidste uge fik 25 elever, der havde gennemført både 
de 22-ugers uddannelse på Fiskeriskolen og praktik-
perioderne, det synlige bevis på, at de er fiskere i form 
af det Blå Bevis. På selve dagen mødte der dog kun 11 
op for at modtage beviset, men det skyldes, at mange 
af de øvrige var på arbejde.

De 25 nye fiskere er 
Kian Slotman Frederiksen, Hornbæk
Jonas Klokker Nielsen, Kerteminde
Frederik Snille Larsen, Strandby
Mikkel V. Andersen, Hjørring
Laurits Christiansen, Hirtshals
David Christian Jacobsen, Kirke Hyllinge
Lasse Hulgaard Larsen, Havneby
Rune A.F. Nielsen, Præstø
Julian F. Stark, Neksø
Patrick Nielsen, Borre
Lasse H. Iversen, Roslev
Bastian Hirtshals, Varde
Jonas Thuriner, Bagenkop
Rolf Christiansen, Årre
Johan Jerup Andersen, Læsø
Kim Skødt Hansen, Glesborg
Kristian H. Madsen, Ålborg
John Hornbech Larsen, Føvling
Nikolaj N. Pedersen, Struer
Lasse Mogensen, Bagenkop
Mads R. Thomsen, Esbjerg N
Jens Regin A`Rogvi, Hirtshals
Nikolaj Brandt Pedersen, Hirtshals
Niklas Brinch Jacobsen, Hirtshals
Emil Rysgaard Jensen, Esbjerg

Der er i alt 383 fiskere, der har fået Blåt Bevis siden 
uddannelsen startede. 

AF René DAnDAnell

Den 22-årige fisker Lasse 
Hulgaard Larsen blev i 
forbindelse med overræk-
kelsen af Blå Bevis kåret til 

årets lærling. Først på året 
fik han overstået sit prak-
tik- og skoleophold, og der-
for var det næsten et år si-
den, at han blev uddannet. 

Siden har han arbejdet 

som fisker på RI 236 Lis-
beth Frich, og i løbet af kort 
tid går turen videre til Ska-
gen Skipperskole. 

- Jeg har sejlet med Lis-
beth Frich indtil nu, og jeg 
håber, at jeg kan komme ud 
med den igen, siger Lasse 
Hulgaard Larsen. 

Han har aldrig været i 
tvivl om, at han skal være 
fisker. Som fiskersøn fra 
Rømø og ud af en fisker-
slægt så er der ingen tvivl 
i sindet.

- Jeg har altid været sik-
ker på, at jeg ville være fi-
sker. 

Han er ganske klar over 
de udfordringer, der ligger 
i erhvervet i form af politi-
ske bindinger og den store 
opmærksom erhvervet ud-
sættes for i disse år. 

- Det gør det bare lidt sjo-
vere og mere udfordrende. 
I dag er det sværeste ikke 
at fange fisken. Det er den 
nemme del af erhvervet, 
lyder det fra den 22-årige 

fisker. 
Han satser på, at han på 

et tidspunkt selv bliver 
skipper på sit eget fartøj. 
Og indtil videre har han 
samlet erfaring fra flere 
forskellige former for fi-
skeri. Den første praktik-
periode var han ombord på 
HV 16 Katarina fra Rømø, 
der fisker hesterejer. I an-
den praktikperide var han 
med flyshooteren NC 302 
Helgoland. Og til sidst var 
han med RI 236 Lisbeth 
Frich, der fisker med to-
trawl. 

- Jeg blev færdig i januar, 
og siden har jeg haft hyre 
på Lisbeth Frich, siger 
Lasse Hulgaard Larsen, der 
godt kunne lide perioden 
ombord på fly-shooteren. 

- Jeg kan godt lide at fan-
ge konsumfisk. På Helgo-
land var der gang i den. 
Vi fangede mange fisk. Ek-
sempelvis fangede vi 1000 
tons mørksej på Helgoland, 
konstaterer han. 

I dag er det dog trawlfi-
skeriet han synes bedst om. 
Det er heller ikke så hårdt 
fysisk, som ombord på flys-
hooteren, hvor mængderne 
er meget større end på Ri 
236. 

AF René DAnDAnell

Der er munterhed og en 
god atmosfære ombord på 
HM 635 Karbak fra Hanst-
holm, sagde direktør i Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd, 
Flemming Christensen, da 
han uddelte prisen ”Årets 
Praktikplads”. 

- De er gode til at lære fra 
sig og udvikle lærlingens 
evner, lød det i begrundel-
sen. 

Det er Fiskeriets Arbejds-
miljøråd, der står bag ud-
delingen af prisen hvert år. 

HM 635 Karbak ejes af 
Jan N. Hansen, men det var 
skipper Jakob Klemmen-
sen, der på vegne af skibet 
modtog prisen i Thyborøn 
ved overrækkelsen af Blåt 
Bevis. 

- Vi regner med, vi kan 
fortsætte med at have et 
godt samarbejde med Fi-
skeriskolen om lærlingene, 
siger skipperen. 

Han nævnte dog også, 
at der er udfordringer om-
kring lærlingene.

- De kan ikke noget. De 
har en grundlæggende vi-
den, og de har lært noget 
om søsikkerhed. Og så kan 
de slå en enkelt knude. Det 
er ikke det store, de kan, 
så det hænger meget på os, 

fortæller Jakob Klemmen-
sen. 

Det er Fiskeriskolen, der 
udvælger den lærling, som 
skal med ombord. Derfor 
er det heller ikke givet, at 
man lige får en lærling, der 
skal i gang med 3. praktik-
periode, og dermed er mere 
erfaren end én, der skal af-
sted for første gang. 

- Ham, vi har nu, er i 1. 
praktikperiode. Den for-
rige var også, men det er 
skønnest, når vi får en i 3. 
periode, konstaterer Jakob 
Klemmensen. 

Han mener dog godt, at 
lærlingen kan lære hånd-
værket ombord på ét fartøj. 
Og så får lærlingen også 
alle de sure pligter.

- Det har vi andre også 
fået i læretiden, påpeger Ja-
kob Klemmensen. 

Han peger på, at det mest 
synlige bevis på, at lærlin-
gen er blevet til en fisker 
er, når lærlingen spørger, 
hvad dag det er:

- Så har de kastet land-
krabbemanererne af sig, si-
ger Jakob Klemmensen. 

Med prisen fulgte en 
check på 5000 kroner, som 
rederen Jan N. Hansen reg-
ner med skal bruges til no-
get i kabyssen, som mand-
skabet kan få glæde af. 

AF René DAnDAnell

Det var et folketingsmed-
lem med rødder solidt be-
gravet i fiskeriet, der ud-
delte prisen til Årets unge 
fisker 2011. Det konser-
vative folketingsmedlem 
Lene Espersen fortalte, at 
hendes oldemor var startet 
som fiskehandler, da hen-
des oldefar døde. 

- Hun startede i 
1920´erne, så der har væ-
ret tre generationer, der har 
levet af at sælge fisk, sagde 
hun. 

Det var dog den aktuelle 
fiskeripolitik hun var mere 
optaget af. Hun fremhæ-
vede, at der ligger mange 
arbejdspladser i land, som 
er skabt på grund af fagligt 
dygtige fiskere, der fortsæt-
ter i erhvervet. 

- Det er godt, der er så 
mange, der vil uddanne 
sig. Men jeg er bekymret 
over de generelle ramme-
vilkår for erhvervet, sagde 
Lene Espersen. 

Hun tog blandt andet 
hul på Limfjorden, hvor 
Danmarks Naturfrednings-
forening og andre har lagt 
pres på for at få stoppet fi-
skeriet. 

- Men med pres fra po-
litisk side og fra erhvervet 
har de fået lov til at fiske. 
Muslingeerhvervet har 

gjort rigtig meget selv, sag-
de Lene Espersen. 

Hun nævnte, at det næste 
store slag kan stå på Dog-
gerbanke, hvor der er for-
slag om lukke for fiskeri på 
vigtige tobisbanker. 

- Det skal vi kæmpe 
om sammen, sagde Lene 
Espersen. 

Og netop kampen er vig-
tig, For uden kamp for er-
hvervet, så bliver der ikke 
plads til fremtidens fiskere. 

- Vores forudsætning for 
at tage kampen op er de 
unge, der søger ind i er-
hvervet, sagde Lene Esper-
sen. 

Årets lærling vil være skipper

Årets praktikplads er et muntert sted Vi kæmper 
for de unge

Lasse Hulgaard Larsen fik 
overrakt beviset af folke-
tingsmedlem Lene Espersen. 
Foto: René Dandanell

Jakob Klemmensen fik overrakt checken for ”Årets Prak-
tikplads 2011”. 
Foto: René Dandanell
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