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Forenings nyt
Efter en dejlig sommer er lysten til at få en ørred for enden af linen igen
stigende og det er da heldigvis ikke umuligt.
Der har gennem efteråret været godt med små ørreder omkring Møn, men
også usædvanligt mange lystfiskere, vores ø er blevet et opreklameret
fiskeparadis med deraf følgende tilstrømning af lystfiskere fra hele Danmark,
Sverige og Tyskland.

her i december og på førstedagen løb han ind i et sandt fiskeeventyr med fisk i hvert kast. Endda fisk på omkring 1,5 kg og en
måske farvet på 2-3 kg, som blev genudsat.
Lars havde 4 dejlige blanke ørreder med hjem.
Naturligvis skulle det gentages, så dagen efter samme sted, samme flue,
samme Lars og masser af ørreder i vandet, men ingen havde lyst til at
lade sig friste af forskellige tillokkende fluer.
Det er en af lystfiskeriets store gåder, hvad der sker, masser af aktivitet
i vandet, men ingen hug.
Jeg foreslog Lars, at det ikke var ørreder, men han var sikker på, at det
var ørreder, de ville bare ikke noget. Det viser, at Møn stadig er et sted
med fiskemuligheder og de små bliver jo også større.
Se foto på forsiden.

Forslag

Vi var ude med båd en mandag i oktober og vi talte fra Klintholm Havn
til Liselund 12-14 lystfiskere, de fleste gik med fluestang.
Det er åbenbart tiden, hvor ørrederne er lettere at fange på flue, måske
på grund af deres fødevalg, det står jo sløjt til med tobiserne, så de lever
af rejer og småkravl. Desværre er langt de fleste under 40 cm og må
genudsættes, hvad ikke alle bliver. Jeg traf to tyske lystfiskere ved
Pomlerende og de havde hver sådan en lille ørred liggende. Jeg måtte
naturligvis gøre opmærksom på, at vi har 40 cm som mindstemål, hvad
de også vidste, men åbenbart ikke respekterede.
Der er dog også gode ting at fortælle, Lars Holm var to dage på Møn

Vores Fødevareminister Dan Jørgensen foreslår, at erhvervsfiskerne
ikke må fange ørreder og det burde vi jo glæde os over, men så ligetil er
det jo nok ikke. Ørrederne er hos erhvervsfiskerne en bifangst, som vi
ikke kender størrelsen af, da de sikkert havner på det sorte marked. Det
er jo nok mere fritidsfiskerne med nedgarn som er skurken i det her
tilfælde og dem rammer vi jo ikke, så hvor stor betydning det vil få er
uvist, måske gør vi kun nogle flere til lovbrydere. Det skal dog
understreges, at her på Møn, er der ikke ret mange problemer med
fritidsfiskere, heldigvis sker det meste fiskeri efter ørreder på legal vis
med stang og snøre.

Generalforsamling
Den 24 januar 2015 afholdes generalforsamling på adressen:
Lilleskovvej 2, 4791 Borre kl. 17. Efter generalforsamlingen er der gule
ærter og kaffe og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning på
telefon:55812167 eller mail:lilleskov2@mail.tele.dk til de første 30
personer.

Ørreddagen
Efterårets ørreddag blev en rigtig god dag med mange af vores
medlemmer ude at fiske og mange små fisk, men også fisk til
vores præmieuddeling. Michael Pilegård fik førstepræmien for en
ørred på 1,5 kg og 500,-kr i præmie, ikke ufortjent. Michael var på
klinten, gennem Jydelejet en gåtur som afskrækker de fleste af
vores ældre medlemmer.
Lars Holm fik andenpræmien for en ørred på 1,15 kg og 250,-kr
og Brian Corneliussen 3 pladsen for en ørred på 1kg og 125,-kr.
Det var dejligt at se så mange kendte ansigter til indvejning, så det
blev lidt mørkt inden vi fik sluttet af.

Michael Pilegård
Jørgen Højland
Jørgen Højland

Pointtur
3,9 kg
3.75 kg

1,6 kg
regnbueørred

Største ørred
4,6 kg

Forårets pointture
Januar den 10, den 11 og den 31
Februar den 1, den 14 og 15 og den 28
Marts den 1, den 14 og 15, den 28 og den 29
April den 2, den 3, 4,5, 6 og den 19
Maj den 1, 2 og 3, den 16, 17, 23, 24 og den 25
Juni den 5, 6, 7, 20 og den 21

Forårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 18. april 2015 med indvejning i Stege Havn kl. 17
med alternativ ørreddag den 16. maj.

Hjemmeside om Møns Sportsfiskerforening
Vores nye hjemmeside om Møns Sportsfiskerforening kan findes på
adressen: www. moens-sportsfiskerforening.dk og her er det også muligt at
læse det nye blad. Det ville være dejligt, hvis I ville sende nogle fiskebilleder
til lilleskov2@mail.tele.dk.

Hornfiskedag
Lørdag den 6. juni laver vi en lille hornfiskekonkurrence som
noget nyt, hvor vi runder forårets fiskeri af med indvejning kl. 17 i
Stege Havn og største hornfisk får 3 flasker god rødvin.
Vel mødt.
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