Havfiskeri
Mønholdet bestående af Birger, Christian, Kim og Benny var til havfiske
konkurrence fra Onsevig og kvalificerede sig til Danmarks mesterskabet i
havfiskeri den 14 september. Det bliver dog med et andet hold, da Birger,
Kim og Christian har meldt fra. Vi havde også en ret hård dag, da der stod
en stiv kuling fra nordvest, så da vi havde ligget ude midt i Storebælt en
halv time, ønskede det halve mandskab at sejle hjem pågrund af særdeles
dårlige fiskeforhold. Heldigvis holdt vi ud ved at sejle over i læ ved
Langeland, hvor der var tåleligt fiskeri. Kim var bedste mand ed 99 point,
Benny 98 point, Christian 92 point og Birger 83 point.
Det nye hold bliver John Dyrbøl, Jørgen Højland, Kirsten og Benny.

Laksefiskeri
Laksefiskeriet fra KlintholmHavn er stadig et stort hit med både fra det
meste af Danmark. Der kappes om de store og velsmagende laks, det er dog
ikke for småbåde, da Østersøen kan være et ret uroligt farvand og laksene
går rimeligt langt fra Møn.
Desværre er der ikke fundet en ordning med regulering af fangsten og det
bliver også svært, da flere lande har interesse på området.

Annonce
Fra fredag den 27 september har vi 9 salgsklare labradorhvalpe, da vores
gule labradorhund Tinka har fået 5 gule og 4 sorte søde hvalpe, der er kun
en tæve og hun er gul, resten er hanhunde, men det er også de mest stabile,
hvis man skal bruge dem til jagt, da de ikke kommer i løbetid.
Interesserede kan se dem hos Benny og Kirsten, Lilleskovvej 2, 4791 Borre.
Tlf. 55812167.
Endvidere er vi også leveringsdygtige i 10 gråstribede og hvid / sorte
kattekillinger, der foræres væk for en dåse kattemad.

Kontingent
Kontigentet opkræves på PPS og er for seniorer 500,-kr, juniorer 300,-kr og
familieskab 600,-kr
Vandpleje
Vores udsætninger var i april 2200 stykker, som blev udsat i
Sømosebækken, hvor der desværre er nye forhold med nye pumper, så
udsætnings stedet er forringet, så vi måske bliver nødsaget til at udsætte
andre steder.Kim Keldborg har været ude at tælle gydegrupper i de
mønskevandløb og kan rapportere om et lille antal. Der er blevet udsat
yngel i bækrenden på Bogø, 1500 stykker, i Dammebækken 1500 stykker,
Hårbølle bækken 1700 stykker, Rytsebæk 2000 stykker og
Præstegårdsbækken ved Nordfeld 6000 stykker.
Geddefiskeri
Det er svært at beholde vores eget lille fiskeområde, da der nu er folk fra en
bestemt udenlandsk fjernsynskanal, som reklamerer for geddefiskeriet i
Noret og omkring Møn, og endvidere er der kræfter, som vil starte et større
konkurrenceprojekt med fiskeri efter gedder, da de mener, at det er en
resource, som kan udnyttes økonomisk.
De kan måske med de rette kanaler udnytte det i en større målestok henover
hovedet på de lokale foreninger. Det virker ikke rart og jeg synes, det er
gået over gevind.
For 20 år siden havde Møns Sportsfiskerforening en geddekonkurrence,
hvor vi fiskede i Noret og Stege Bugt, det ophørte dog efter år, da
geddefiskeriet blev meget dårligt. Det var dengang fiskeriet med nedgarn
gik helt amok og indløbet til Noret var spærret af garn, med det resultat, at
gedderne ikke kunne komme ind i Noret for at gyde.
I de senere år har geddefiskeriet i Noret og Stege Havn været fint og det
håber vi selvfølgelig det kan blive ved med at være til glæde for naturfolk
og lystfiskere.

