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Åååååneeeej…. - så sæt mig dog ned for pokker…!!!

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner
Formand:
Hans Munk, Tømmerupvej 11, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 75 04 / 21 22 55 99
mail: hans@munk.mail.dk
Næstformand:
Knud Nielsen, Vandværksbakken 31, 4450 Jyderup,
tlf.: 59 27 79 99 / 20 46 17 60
mail: knud.lis@mail.dk
Kasserer:
Brian Rasmussen, Grethes Allé 11, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 51 43 10 / 30 69 07 78
mail: brianbi@mail.dk
Turleder:
Keld Jørgensen, Bymarken 15, 4490 Jerslev,
tlf.: 59 59 58 33 / 30 23 58 33
mail: keld-lene@hotmail.com
Sekretær:
Jørgen Topp-Jørgensen, Højen 9, 4400 Kalundborg,
tlf.: 88 82 28 61 / 28 59 73 61
mail: joergen.topp@gmail.dk
Juniorleder:
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 22 74 / 40 53 22 74
mail: ilkjaer@email.dk
Bestyrelsesmedlem:
Michael Mortensen, Frankerupvej 13, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 00 93 / 24 25 98 27
mail: hm@mortensen.tdcadsl.dk
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Suppleanter:
Ejner Wittrock, Mogens Banke 6, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 52 06.
mail: jewittrock@ka-net.dk
Arne Eliassen, Pilebakken 18, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 85 20.
mail: arne.eliassen@live.dk
Foreningshus: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.
Husudvalg:
Egon Hansen, tlf.: 59 50 72 05.
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08.
Aktivitets– og turudvalg:
Hans Munk, (formand), tlf.: 59 50 75 04.
Keld Jørgensen, (turleder), tlf.: 59 59 58 33.
Arne Eliassen, tlf.: 59 50 85 20.
Leif Heiner, tlf.: 59 51 64 50.
Michael Mortensen, tlf.: 59 50 00 93.
Brian Rasmussen, tlf.: 59 51 43 10.
Ungdomsudvalg:
Poul Erik Ilkjær, tlf.: 59 50 22 74.
Jørgen Schimmel, tlf.: 20 98 56 16.
Joller:
Keld Jørgensen, tlf.: 59 59 58 33.
Havture:
Svend Aage Madsen, tlf.: 59 26 52 72 / 20 26 61 77.
Å og miljø:
Knud Nielsen, tlf.. 59 27 79 99.
Claus Hansen, tlf.: 59 50 86 28.
Anders Werth, tlf.: 61 71 43 20.
Redaktør og webmaster:
Leif Heiner, - mail: leif@heiner.dk
Hjemmeside: (www.kalundborgsportsfisk.dk)
”Fiskens” deadline: 15. febr. – 15. maj – 15. august – 15. nov.
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Formandens klumme:
Vores nye klubhus!
Det skrider godt frem med byggeriet. Der er indlagt kloak, vand og
el. Flere af foreningens medlemmer har ydet en stor indsats, og alt
er forløber godt indtil nu..., bortset fra en overgravet telefonledning
og vandledning.
Vi havde dog været så forudseende, at vi havde lukket for vandet,
inden det gik galt. Der var også et lille uheld med en skraldebil, der
sank i, ude i vejrabatten, hvor der stadig var lidt ”porøst” efter reparationen af telefonledningen.
Nu er det bragt i orden, og vi kan lave kaffe og bruge toilettet, når vi
mødes og arbejder på tilbygningen og ombygningen af det eksisterende foreningshus.
Vi har derfor fortsat brug for hjælp fra vore medlemmer. Alle der
har mulighed for at give en hånd om tirsdagen og torsdagen fra nu
af, sommeren igennem og september måned med.
Så skulle vi gerne være færdige med byggeriet. Men det afhænger
meget af vores alles frivillige indsats.
Bent Larsen leder byggeriet, hvilket vi er meget taknemlige for.
Leif Heiner vil løbende sende mails ud til medlemmerne med information om, hvornår der mangler flittige frivillige hænder.
I behøver ikke holde Jer tilbage, fordi I ikke mener at havde de bedste ”gør det selv” evner, Bent skal nok fortælle, hvad og hvordan
arbejdet skal udføres, og der er altid brug for nogle der kan holde og
række materialerne frem.
Vi håber derfor meget på, at vi ses i løbet af sommeren ude i klubhuset, men selvfølgelig skal der også være tid til at holde ferie med
familien.
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Det har været rigtig dejligt, at nyde gæstfriheden fra Kalundborg
Roklub i den periode, hvor vi ikke har haft vores eget klubhus. Det
er vi taknemlige for – stor tak til Kalundborg Roklub. Vi vil sige
officielt tak, når vi på et tidspunkt inviterer til reception for ibrugtagning af det færdige klubhus.
Rigtig god sommer!

Hans Munk.

Redaktørens Hjørne
DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materiale, der måtte tilgå hans mailbox: leif@heiner.dk.
Husk at hver artikel udløser en flaske vin.
Alternative formuleringer, stave- og kommafejl, må under ingen
omstændigheder dæmpe Jeres fortællelyst. Den slags skal jeg nok
tage under kærlig behandling.
Husk Fiskens deadlines:
15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november.
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Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.
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Etablering af Kalundborg Sportsfiskerforenings nye domicil
Siden februar, har frivillige fra foreningen, og andre gode folk, været i gang med den store opgave det er, at flytte hus og rigge det til,
som samlingssted for vort foreningsliv.
Her følger en billedkalvakade fra forårets aktiviteter:

Først skal grundlaget til vort
foreningshus ryddes foe høje
brændnælder - og det der ligner.

Ja, 16 milimeter til venstre, så
er den dér…., og så lukker du
ellers bare røven…!!!

36 punktfundamenter
blev snildt fyldt med
beton
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Ejner er en mester til arbejdet,
her finjusterer han højden på
hvert enkelt fundament

Det store skyts
køres i stilling...

Juuhuu, så er
der ”Take off”
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OOOOOOOhhhhh…., bare nu livremmen kan klare mosten...

Alle involverede
har et stensikkert boldøje...
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- og det blev møj’
værre på Lerchenborgvej.

Et enkelt vejskilt blev
bortvist for en stund.

Her bakkes ind på
Lynglodden…., og
UPS, dér røg vist
naboens træ…, tja’
hvor der handles,
der spildes.
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Brian: Hvor svært ka’ det
være…., 3 klap med hænderne og 2 knips med fingrene - så er den ged barberet.

Egon i søndagsarbejdstøj, hjælper
Ejner med at dække elkablet til.

Ved gravearbejdet over Lynglodden, undgik man de fleste
hovedledninger.

En smuk drikkevandsregnbue er dannet
over Henning Leif Jensen, hvilket er yderst
velfortjent.
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Den årlige fisketur i Kattrup-skoven.
Den 6. maj oprandt den årlige tur til skoven, hvor Knud i lighed
med tidligere år, havde fået tilladelse til at fiske i Halleby-Åen denne ene dag i løbet af året - på strækningen fra beton-røret nær Bromølle Kro og ned til Strids Mølle. Her løber åen idyllisk og næsten
uberørt igennem vekslende skovpartier og enge med græssende dyr.
Det lykkedes mig for en gangs skyld at deltage i turen takket være
Jørgen og min kone, som havde lavet en listig plan. Jeg skulle nemlig køre et familiemedlem til Jylland, men min kære kone overtog
turen, og så havde jeg fri.
Jørgen og jeg fulgtes ad og havde aftalt at vi ville fiske på det nedre
stykke og i søen ved Strids Mølle og så fiske opstrøms til engen og
være der til den aftalte tid kl. 13.00 til frokost. Jørgen skridtede ud
og kom snart foran. Jeg fiskede dog nedstrøms og ventede så at møde Jørgen, der nok ville komme i mod mig.
Åen er skøn med mange høller, rolige partier og strømmende stryg
med særdeles gode standpladser til ørreder. Dog er der mange gedder, som naturligt nok æder alle de andre fisk, så ørrederne er ikke
så talrige her. Af samme årsag fiskede jeg med stålwire som forfang, for at undgå at en geddekæft fyldt med skarpe tænder skulle
skære linen over.
Jeg nød solen og skuttede mig i blæsten, men holdt dog varmen. alt
var fint bortset fra en ting – ingen fisk.
Efter 3 timers fiskeri på denne måde, tog jeg så forfanget af og fiskede blot med spinner. På grund af de hurtigt skiftende dybdeforhold, grødepartier og stryg skiftede jeg ustandseligt mellem alt fra 3
og 5 gram til 20 grams spinnere og blink.
Klokken var blevet hen ad 12.00, og frokosten nærmer sig. På det
tidspunkt var jeg nået forbi det skønne vand ved Den Røde Lade og
var nået næsten ned til møllesøen. Nok et kast ud i den grumsede å,
som her var omkring 2-3 meter dyb, med min lille pinkfarvede
Meps nr. 3, som havde boet i min grejkasse i snart 20 år uden at have været i brug.
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Et godt kast og Mepp’sen sank til bunds som den skulle, men nu var
der bundhug igen.
Nok en tot grøde eller en pind. Jeg trak forsigtigt i linen for at række
spinneren fri, - men hov - linen bevægede sig modstrøms, med et
roligt og sejt træk…. Det var måske en stor vandrende pind?
Tanken strejfede mig, men vandrende pinde hører hjemme i bladløvet i træerne et eller andet sted. Nej, Fisk! Fisken trak opstrøms 6 7 meter og så nedstrøms 10 meter. Hjulet knurrede med den velkendte dejlige lyd. Straks pumper adrenalinen og opmærksomheden
er der. Bremsen justeres og fisken presses. Det var dog umuligt at
presse fisken op fra bunden.
Den blev dernede, helst stod den stille, så jeg måtte presse den i bevægelse.
Efter flere minutter – tidsfornemmelsen forsvinder jo – lykkedes det
mig at presse fisken op i vandoverfladen. Et stort gab kom til syne –
en geddekæft så stor, at jeg kunne stikke en knytnæve ind i den. Resten af kroppen var stadig skjult i det grumsede vand. Så forsvandt
uhyret igen. Det var egentligt meget godt. For jeg kunne ikke lande

J H Fugeservice
Jens Henneberg
Hejrevej 57
4532 Gislinge

mobil: 51 84 22 80
tlf: 59 46 35 92
e-mail: jens.henneberg@c.dk
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fisken. Jeg have taget den store kajs med teleskopstang med i dagens anledning, men havde dog efterladt den i bilen for ikke at skulle slæbe rundt på den...!!!!
Det fortrød jeg nu, da brinken var en halv meter over vandoverfladen netop her. Jeg udså mig en landingsplads 10 meter nedstrøms,
hvor jeg ville prøve at håndlande gedden.
Den eneste ulempe
var at der groede 3
træer i vandkanten, og
åen var for dyb til at
træde ud i.
Det gik fint med at
række stangen rundt
om de første 2 træer,
men det lykkedes ikke
med den sidste. Nu
var der blot at håbe, at
Arne’s gedde, fotograferet af
Jørgen Schimmel

Jørgen ville dukke op, så han kunne kajse for mig. Fisken kom igen
op til overfalden, spinneren sad velplaceret i kæbebenet med bladet
uden for kæften, altså var faren for, at linen ville blive gnavet over,
reduceret.
Arne.
Resten af den dramatiske, og helt hysterisk vilde beretning om
Arne’s monstergedde, får du i næste nr. af Fisken.
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Invitation til ny seniorklub: “Mimrefisk”.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal arrangeres en månedlig formiddagsfisketur, 2. onsdag i hver måned, der afsluttes med fælles frokost i foreningshuset.
Det er for de ulykkelige mennesker, der ikke har noget at stå op
til..., som ikke skal tilbringe 1-2 timer i deres bil hver dag på vej til
arbejde..., og som ikke får lov at knokle 8 timer om dagen…,
Disse mennesker, skal da have lov til at opleve noget tilsvarende.
Tidligt op, ind i bilen, 10 minutter i bil til strand eller å, arbejde
hårdt med fiskestangen, mens de ser på marsvin og springende havørreder, hvorefter der er frokost i kantinen i foreningshuset. Vi fisker steder, hvor der er let adgang, hvor krykker, rollator og den
slags ikke er et problem. Vi hjælpes også med at bære udstyret, hvis
det er nødvendigt.
Første gang bliver onsdag den 13. juni, hvor vi mødes ved foreningshuset på Lynglodden 4, til morgenmimretid, som er kl. 07.00.
Jørgen Topp arrangerer frokost, som vil koste ca. 30-40 kr. pr.
mand.
Denne dag bliver det vores tunge pligt at indvie klubbens nye grill.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til Jørgen Topp enten på mail
joergen.topp@gmail.com eller på 28 59 73 61.
Jørgen.
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- altid gode kort på hånden

Lakseflue, bundet
af Anders Ovesen

Til premiere i Skjern Å.
For 4. år i træk gik turen til Skjern å for at fange en dansk laks. Hidtil uden den mindste succes – ikke engang et hug er det blevet til på
ca 3. ugers fiskeri. Lange trætte arme efter at have maskinfisket kilometervis af åen.
Denne gang skulle det være anderledes. Jeg skulle være der til premieren. 0 maskinfiskeri. Fra tidligere ture, fra andre fiskere og fra
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nettet kendte jeg nu en del standpladser og i år var det kun dem det
drejede sig om.
Op kl. 4.15 på premieren - noget af en overvindelse og ikke særlig
sjovt. Jeg vaklede af sted i mørke ned til et godt sving ved Ahlersgårde. Og jeg var den første. Da jeg kunne se enden af stangspidsen
startede jeg på jomfrueligt vand og det kørte fint, bortset fra at der
ingen laks var til mig. Lige bag mig – hvor jeg kunne have startet –
blev der fanget èn – surt show. Og så gik resten af dagen med at fiske på rad og række og se andre (2) fange laks. Det blev tydeligt
klart, at det egentlig ikke er det vigtigste at være den første i rækken. Nr. 15 kan lige så godt være den heldige.
Dag 2 samme procedure, tidligt op, se laks som andre har fanget, og
meget trætte arme. I modsætning til første dag, hvor jeg fiskede flyde-synke 6, fiskede jeg synke 10 for at komme helt ned – en tung
fornøjelse.
Dag 3 knækkede min skydeline ved et bundhug og jeg måtte til
Korsholm efter en ny. Der hørte jeg at der var fanget flere laks på
synke 2 -4. så skulle jeg også have den på.
Om aftenen stadig ingen fisk, men jeg havde fået lov at håndlande
en 7 kilos for en spinnefisker! Nu var panikken ved at brede sig.
Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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Dag 4. Nu skulle der fiskes effektivt og undgås at fiske på rad og
række. Så igen tidligt af sted til Skjern Å, ved Vorgod å, og fiske på
den ”forkerte” side, som ikke så mange kan lide. Jeg skyndte mig
ned til et sted, hvor jeg vidste, der var en standplads. Synke 2-4 på
og hvad med fluen. Jeg kan jo bedst lide mine egne fluer, men jeg
havde fået en underlig grøn en af en tysker, der boede i samme hus
som jeg – så på med den.
Solen stod lavt på en skyfri himmel – der var i modsætning til de
andre dage, ikke én fisker indenfor synsvidde - og så sker det bundbid, åh nej…., op med fluen, af med sivene og afsted med fluen, og så..., pludselig rusker det i fluen - er det virkelig rigtig - miraklet er sket….!
Bliv nu på for F….. Laksen stryger af sted til den anden bred, vender en gang i overfladen og kommer så lige imod mig i ekspresfart
og går pludselig rigtig, rigtig dybt.
Så står den helt stille. Har linen sat sig fast i bund eller grene, hvad
gør man nu.
Jeg gå lidt nedstrøms og lægger et let pres på den endelig ikke for
hårdt. Sådan står vi lidt..., jeg spekulerer vildt på, om der stadig er
noget på krogen. Og ja, puuuha, nu rusker det lidt igen og nu bevæger den sig. Den tager en 20 meters udløb og karter noget rundt dybt
nede.
En gang til stiller den sig ned på bunden, men der kommer gang i
den igen.
Sådan fortsætter vi et stykke tid og så begynder jeg at kunne se dyret i overfladen af og til.
Jeg ser mig omkring, ikke et øje, jeg skal åbenbart lande den selv!
Skal jeg prøve at fotografere den først..?? Nej, så mister jeg den
nok. Den begynder at se træt ud , lægger sig lidt på siden, så jeg
trækker kalorius indtil bredden, men da den mærker sivene får den
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friske kræfter og tage et nyt udløb og roder rundt. Vi prøver en gang
til, og denne gang er den flad, den kommer ind til bredden, og jeg
ned i vandet og får fat i haleroden og op med den, sætter mig overskrævs på den, for at den ikke skal forsvinde, og så et gok i nødden.
Så lykkedes det – endelig efter 4 år.
Jeg skulle lige bruge nogle minutter til at få pulsen ned inden
sms’erne kunne sendes af sted.
Fotograferes skulle
den jo - og jeg ville jo
gerne med, men der
var stadig ingen til at
beundre mig og fisken, så derfor er laksen på stativ! 7.4 kg
og 92 cm.
Og hvad er så nøglen
til at fange laks i
Skjern Å…??
Kom ned til fisken,
den kommer ikke til
dig, især ikke i koldt
vand. Koncentrer fiskeriet om steder
hvor du ved, der kan
være fisk.
Fortvivl ikke selv om
andre har været hen
over den.
Hvis du skal til Skjern Å, kan du få Google Earth kort af mig med
de standpladser jeg kender. Det sparer nok lidt tid.
Jørgen Topp-Jørgensen.
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Pointstillingen
Seniorer:
Leif H. Jensen…………………………………………..
Arne Eliassen…………………………………………..
Jørgen Topp-Jørgensen………………………………...
Keld H. Jørgensen……………………………………...
Ejner Wittrock………………………………………….
Hans Jensen…………………………………………….
Egon Hansen…………………………………………...
Jørgen Schimmel……………………………………….
Keld Andreasen………………………………………...
Jens Jensen……………………………………………..
Brian Rasmussen……………………………………….
Hans Munk……………………………………………..
Michael Mortensen……………………………………..
Gorm Hansen…………………………………………...
Søren K. Andersen……………………………………...
Knud Nielsen, Jens Risum Jensen, Lars Christensen,
Gert Holm Larsen, Kasper Waiss, Jens Munk, Henrik
Güsmer………………………………………………….
Ivan Petersen……………………………………………
Leif Thomassen, Sussi Christensen, Michael Pedersen,
Gitte Eliassen…………………………………………...
Christian Fangel, Jens Svendsen, Hanne Mortensen, Lars
Hansen, Søren Refsgaard, Bent Larsen, Knud Rasmussen, Jan Nielsen, Marianne Munk, Leif Heiner………...
Juniorer:
Thorbjørn Svendsen, Laura Svendsen, Anne Sofie…….
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85,5
80,8
75,4
65,5
52,4
48,2
46,8
44,2
43,0
39,4
36,0
32,4
29,2
23,0
20,0

15,0
12,2
10,0

5,0
5,0

Mødereferater
Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. februar 2012.
Jørgen Topp havde meldt afbud.
Referat fra sidste møde: godkendt.
Konstituering af bestyrelsen + ekstra ordinær generalforsamling
Bestyrelsen konstituerede sig med de samme poster: Formand: Hans
Munk, næstformand: Knud Nielsen, kasserer: Brian Rasmussen.
Flytning, byggeri, sponsorer og arbejdsplan foråret 2012. Bent deltog i denne del af mødet, hvor vi gennemgik status. Det aftaltes at
Knud Nielsen kontakter kommunen.
Fiskeprojekt Tissø. Knud gennemgik mødet i Høng Sportsfiskerforening. Der var indkaldt af Tommy Petersen. På mødet i samarbejdsudvalget for opfiskning af moderfisk i efteråret, bragte Knud Nielsen spørgsmålet om fiskeriet på Tissø op, da erhvervsfiskeren er
død. Dette førte til drøftelser hen over vinteren, om muligheden for
at de foreninger, der har lystfiskeretten, skulle mødes og finde en
fælles løsning, således at vi kunne få udarbejdet nogle rammer til
fælles bedste. Disse rammer er nu vedtaget og vi skal hver forening
i fællesbåden betale 2000.00 kr. til den fælles kasse.
Juniorarbejdet: Lars Hansen rejser fra byen.
Fisken. Økonomien på bladet ser godt ud.
Jørgen Topp havde fremsendt en opfordring til at vi kontakter avisen for at lave aftale om en klumme om vores interesser.
Reparation af klubbåden. Hans og Jens har set på vores båd og har
opdaget, at der er store revner i den, der hvor det var galt sidst. Det
må konstateres at den skal til en professionel reparatør for at vi kan
få det lavet ordentlig.
Bordet rundt. Pokalaften og ekstraordinær generalforsamling den 6.
marts. Vedtægterne ændres således at vi fremover har 2 suppleanter.
Knud spurgte om hvor protokollen finde Man mente at Jørgen Topp
her den?
Eventuelt. Intet at bemærke.
Knud Nielsen.
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Bestyrelses- og byggemøde, den 11. april 2012.
Til stede: Hans, Bent, Jens, Knud, Leif, Brian, Michael, Arne, Jørgen Sc., Poul Erik, Ejnar.
Flytning, byggeri, status på sponsorer og arbejdsplan foråret 2012:
Grund, el, vand og kloak.
Brian kontakter TDC om hvor telefonkabler ligger
Brian og Leif H. J. bestiller grus og sten.
Hans sender formularer til kommunen om igangsættelse af vand og
kloakarbejder.
Hans undersøger om vores bimåler må sidde i huset.
Byggeri af huset: Bent melder til Leif H. J., når han får brug for
folk til byggeriet.
Varmepumper: Knud og Jørgen Sc. fixer varmeproblemet.
Sponsorater: Lokale og anlægsfonden: 100.000. Gyproc: materialer. Private sponsorer: 6.000. Lotteri: 1.502. Anonym : 20.000. Herudover forsøger vi at søge Bent Jørgensens fond samt Handicapforbundet til hjælp til toiletter og rampe.
Økonomi: Brian gennemgik projektets økonomi, hvor vi nu har
brugt i alt ca. 65.000 kr.
Fiskeprojekt Tissø. Vi får sammen med de andre 4 foreninger fiskeretten til en meget stor del af Tissø. Vi har en båd sammen med 4
andre foreninger. Båden bestilles på nettet og vi tager vores egen elmotor, som pt. står hos Knud.
Fisken. Der laves artikel om byggeriet. Leif laver en scrapbog fra
byggeriet.
Idè om at skrive om sportsfiskeriet i lokalpressen. Med det formål
at oplyse om fiskeri og vores foreningsaktiviteter, tager vi kontakt
til Kalundborg Nyt, for at høre om de var interesseret i at modtage
en klumme 8-10 gange om året.
Bordet rundt. Vil inviterer Tølløse foreningen til Halleby åen 6.
maj .
Eventuelt. Lystfiskeren, Holbæk laver en tur til Uggerby å, hvor der
er 6 pladser. Vi etablerer vores sædvanlige ølsalg ved huset med nye
priser, 10 kr. for både øl og vand.
Arne fortalte om forbundskongressen.
Næste møde: 12. juni.
Jørgen Topp-Jørgensen.
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Bestyrelsesmøde den 21. maj 2012.
Til stede: Hans, Michael, Jørgen, Brian, Keld, Leif, Jens, Bent,
Poul-Erik, Ejnar.
Afbud fra: Knud.
Referat fra sidste møde. Ingen kommentarer, det kommer nok snart
Byggeri, status på sponsorer og arbejdsplan. Huset er flyttet og
funktionsdygtigt. Dog er der meget der endnu skal laves.
Vi har sendt flere sponsor ansøgninger ud.
Byggeriet går i gang fra den 23. maj. Hans styrer tilmeldingerne.
Økonomien: 119.000 kr. er brugt indtil nu - nogenlunde på budget.
Månedlig formidddags-fisketur på hverdage med efterfølgende frokost for seniorer. Jørgen tager initiativ og skriver til fisken om det.
Kommunen har kontaktet Hans vedrørende en lettere hjerneskadet,
som gerne vil fiske. Hans skriver til Eirik Vinsand for at høre om
vores handicappede medlemmer kan få lov at køre til dyrehaven på
Asnæs.
Projekt Røsnæs. Vi deltager med Hans og Leif med især det formål
at få synliggjort vores forening og at fremme fiskeriet.
Fisken. Der er rigeligt stof til bladet.
Bordet rundt. Bådkursus arrangeres til onsdag den 6. juni.
Eventuelt. Næste bestyrelsesmøde: 20. august kl. 19.
Jørgen Topp-Jørgensen.

Tur– og aktivitetskalender
Bygning af vores nye klubhus:
I hele sommerperioden vil vi arbejde på at få vores nye klubhus færdigt til efterårets arrangementer og klubliv. Leif Heiner vil løbende
udsende mails indeholdende datoer og tidspunkter, hvor vi har brug
for at foreningens medlemmer hjælper til med byggeriet, der ledes
af Bent Larsen.
Husk, at vi kun kan udføre dette projekt ved hjælp af foreningens
medlemmers frivillige indsats.
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Når vi starter vores program i september, vil det fortsat være sådan,
at alle tirsdage, som ikke er programlagt vil blive brugt til færdiggørelse af vores klubhus.
Onsdag den 6. juni.
Bådkursus. Vi mødes i NKT-havnen, ved rampen kl. 18.30, så vil
Keld ”tegne og fortælle”, hvordan jollen skal håndteres. Kurset er
nødvendigt, hvis du vil låne jollen. Tilmelding til Keld.
Fredag den 22. juni. (p)
Nattur til Asnæs. (dog afhængigt af vejret). Vi mødes ved foreningshuset kl. 20.00 og begiver os ud på spidsen af Asnæs, hvor vi
vil nyde den storslåede natur, mens vi fisker til et stykke ud på den
lyse nat. Vi aftaler hvornår vi griller de medbragte pølser. Tilmelding til Keld eller Brian.
Sen. 40 kr./ jun. 20 kr., som også dækker pølser og børsteorm.
Søndag den 2. september. (p)
Familietur til Havnemark. Tag familien med og fang en fisk. Der
kan fiskes efter alle arter. Foreningen sørger for børsteorm og pølser. Tilmeldning er nødvendig til et bestyrelsesmedlem for indkøb af
agn og pølser, senest torsdag den 30. august.
Vi mødes ved Havnemark kl. 10 og fisker til kl. 16, hvor der er indvejning. (Sen. 40 kr./jun. 20 kr.) Turleder: Bestyrelsen.
Tirsdag den 4. september.
Så begynder vi vores klubaftner, som sædvanligt kl.19. På dette første møde kan vi mødes og snakke om sommerens oplevelser med
fiskeriet på revene eller på sommerferiens ture.
Tirsdag den 18. september.
Kastekonkurrence. Vi afholder en kastekonkurrence for både spin
og fluekast. Der vil være tale om både længde og præcisionskast.
Konkurrencen vil foregå inde på køreforeningens plæne, hvis de ikke selv har et arrangement, ellers vil det foregå længere inde på
Lynglodden, hvor der også er en fin græsplæne. Konkurrencen er
for sjov og for at teste os selv.
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Fredag den 14. til søndag den 16. september.
Weekendtur med laksefiskeri til Lagan. Foregående års succes,
skal gentages. Her er mulighed for at fiske laks for en overkommelig pris, og chancerne for fangst er gode på denne årstid. Sidste år
tog vi jo flere overvejende smælderfede laks….
Afgang fra foreningshuset kl. 07.00 fredag. Hjemkomst søndag aften.
Vi skal bo på vandrehjemmet i Laholm, hvor vi indkvarteres i 2–
eller 4-sengs værelser.
Vi bestiller og spiser aftensmad på vandrerhjemmet lørdag. De øvrige måltider laver vi selv ved åen.
Flydende næringsmidler til dækning af ens personlige væsketab,
medbringes for egen regning og risiko.
De samlede omkostninger til turen vil løbe op i nærheden af 1.000
D.kr. pro persona.
Tilmelding til Brian Rasmussen, på tlf. 30 69 07 78 - eller mail:
brianbi@mail.dk - Samtidig med, at der betales et bindende
depositum på 500 kr., senest 1. august 2012 til konto:
Reg. nr. 2190 - Konto nr. 8965866133.
Din tilmelding er først gældende når kronerne i kassen klinger….
Der afholdes et planlæggende møde om turen, torsdag den 6. september kl. 19.00 i foreningshuset.
Max deltagerantal: 15 brave sportsfiskere. Har du spørgsmål til turen så ring til Brian på 30 69 07 78.

Tirsdag den 2. oktober.
Besøg af Claus Ussing Bech. Claus er journalist og medejer af UssingBech, som sælger fluestænger. Claus er superinteressant, fordi
han fisker intensivt i Halleby å med succes om sommeren i lavt klart
vand midt på dagen når solen skinner. Han vil sikkert også gerne
fortælle om og vise fluegrej. Vi kan også udveksle erfaring om havørred fra kyst og teste udstyr.
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Søndag den 7. oktober. (p).
Fælles kysttur til Nekselø. Vi tager på en hel dags tur til Nekselø
for at se om vi kan overliste nogle havørreder.
Vi spiser morgenmad i klubhuset kl.7.30 og kører derfra kl. 9.00.
Færgen sejler kl.10.00 og vi tager den sidste færge hjem kl.18.00.
Eftersom vi skal bestille plads på færgen, skal vi have tilmeldinger
senest lørdag den 29. september. Tilmelding sker til Hans Munk på
21 22 55 99 eller hans@munk.mail.dk
Keld er turleder.
Tirsdag den 16. oktober.
Filmaften. Vi skal se en af de film, vi har på lager – spændende,
motiverende og interessant.
Søndag den 28. oktober. (p).
Fælles kysttur. Vi mødes til morgenkaffe kl. 8.00 i foreningshuset.
Dem der vil sove lidt længere, kan komme til afgang kl. 9.00. Vi
spiser frokost samlet kl. ca. 12.00 og vejer ind kl. 16.00 på fiskestedet. (Sen. 40 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Michael Mortensen, som gerne vil ha’ din tilmelding senest fredag den 5. oktober.
Tirsdag den 30. oktober.
Besøg af Martin fra ”Lystfiskeren”. Martin er fra Nordjylland, og
han er selvfølgelig en ivrig sportsfisker og en god fortæller. Han har
blandt andet inviteret os en tur til Uggerby å i september, hvor nogle
af vore medlemmer har haft en god oplevelse med fiskeriet.
Tirsdag den 6. november.
Fluebindings-aften. Medbring dit eget materiale, hvis du har noget. Ellers har vi også en hel del fluebindingsmateriale i foreningen.
Vi skal hjælpe hinanden og inspirere hinanden til at binde vinterens
fluer. Michael Mulbjerg og Jan Nielsen vil være vores coach’er denne aften.
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Søndag den 18. november. (p).
Fælles kysttur. Vi mødes til morgenkaffe kl. 8.00 i foreningshuset.
Dem der vil sove lidt længere, kan komme til afgang kl. 9.00.
Vi spiser frokost samlet kl. ca. 12.00 og vejer ind kl. 16.00 på fiskestedet. (Sen. 40 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Jørgen Topp-Jørgensen, som gerne vil ha’ din tilmelding
senest fredag den 16. november.
Tirsdag den 20. november.
Filmaften. Vi har stadig nogle film, som vi ikke har set - det råder
vi båd på denne aften.
Søndag den 2. december. (p)
Fang en fisk vind en and. Vi fisker om 3 lækre juleænder. Afgang
fra foreningshuset kl. 10.00. Indvejning samme sted kl. 16.00. Man
må skam gerne mede.
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Hans Munk.
Tirsdag den 4. december.
Bobleflådsfiskeri og fiskeri med ophænger. Vi skal gennemgå og
inspirere hinanden omkring fiskeri med bobleflåd. Hvordan rigges
der til - hvor langt forfang - hvor hurtigt tages fluen ind?
Bagefter skal se på fiskeri med ophænger. Hvordan rigges det til, og
hvordan fungerer det?
Fredag den 14. december.
Julefrokost. Så skal der hygges! Godt smørrebrød - en god snaps
og øl, eller 2, samt vores traditionelle julelotteri.
Kom og vær med, det plejer at være rigtig hyggeligt. Tilmelding
skal ske til Hans Munk på tlf. 21 22 55 99 eller hans@munk.mail.dk
senest den 1. december.
Tirsdag den 18. december.
Julehygge. Julehyggen fortsætter for dem, som ikke er optaget med
familiens juleforberedelser.
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