Afrapportering af projekt ”Fiskedag” i Thyborøn
Fiskedagen i Thyborøn blev i indeværende år afholdt den 8.august. Vejret var fantastisk og dagen
blev besøgt af cirka 4000 gæster, hvoraf der var 3793 betalende gæster.
Der var fredag og lørdag, mindst 70 frivillige i gang, med opstilling, klargøring, stegning af fisk og
servicering af de mange besøgende.
Vores overordnede ide med fiskedagen er at skabe fokus på byen Thyborøn, udbrede viden om
fiskeriet og det at spise fisk. Vi ser en direkte forbindelse mellem udviklingen af vores turisme og
fiskeriet. De oplevelser som vi ønsker at tilbyde vores turister, skal bl.a. relateres til fiskeriet og det
at spise fisk.

Vi lavede i år nye flotte skilte (Rødspætter) som havde til hensigt at styrke fokus på fiskedagen og
udbrede budskabet til bl.a. Holstebro og Struer. Derudover lavede vi plakater som blev udsendt til
134 aktører, alt fra overnatningssteder, attraktioner, biblioteker og butikker. Plakaterne var
udformet med logo og program for dagen. Derudover blev der trykt 4000 programark (A5) på tysk
og dansk, som blev uddelt før dagen til butikker etc. i Thyborøn og på selve dagen til vores gæster.
Endvidere fik vi produceret T-shirt og kasketter med tryk til samtlige hjælpere.
Temaet i år var ”Fisk på grill”. Der blev i denne forbindelse uddelt knap 1300 smagsprøver. Der
blev grillet rødspætter, kulmule, mørksej og rejer. I to opstillede kuglegriller røg vi ørred og tobis.
Det var bl.a. i samarbejde med Palle Hansen (tidligere fiskehandler / kok i Holstebro) at det
lykkedes os at stable dette tema på benene. Der blev serveret fisk uden marinader og krydderier,
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og fisk tilberedt med smagsforstærker, ideen var at udbrede kendskabet til fiskens klare og rene
smag samt vise publikum hvordan man på nye og enkle og spændende måder kan tilberede og
servere fisk. Temaet var en kæmpe succes.
Projektet har styrket vores ide og ønske om at sætte mere fokus på fisk på Fiskedagen. Vi har bl.a.
gennem grill-temaet fået afprøvet at det er muligt at kombinere faglighed, oplevelser og
folkelighed, og vi er blevet styrket i at fokusere på fiskerelateret oplevelser på fiskedagen.
Derudover har vi et ønske om at styrke den lokalestolthed både til arrangement og til det at bo i
Thyborøn. Dette er ikke et ønske som opfyldes fra det ene år til det andet, men følgende
kommentarer har vi indkasseret i år:

Preben Noer / Uddannelseskonsulent - Fiskeriskolen
Først og fremmest tak for en god fiskedag. Jeg håber. Den var lige så god for alle, som den var for
os. Vi fik fragtet en hulens masse turister rundt i havnen, og her fik jeg faktisk bedre lejlighed til at
snakke uddannelse og fortælle om havnen end sidste år. Vor besætning på Athene beretter også
om stort fremmøde og interesse for det flotte skib.
Jeg vil også gerne have lov til at komplementere dig for dygtig koordinering af indsatsen. Det var et
enormt ansvar, du havde på dine skuldre, men du klarede det til UG. Der var et fint flow over det
hele, og ingen løb rundt som forvildede høns og ikke kendte sine opgaver – fint arbejde. Der var
også nogle af vore gæster, der bemærkede den ubesværede afvikling af dette store arrangement,
og den oplysning synes jeg, du skal have.
Bjarne Baagø Beck / skibsfører
Tak for et fint arrangement. ”Vestkysten” og besætning nød at være med i en positiv begivenhed.
Vi havde mange besøgende, hvor mange ved jeg ikke.
Sagt af en 82 årig Thyborønbo
”Det er den bedste fiskedag jeg har været med til”
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