Pointtur
Michael Pilegård
Brian Corneliusen
Poul E. Corneliussen
Benny
Ken Corneliusen

2,3 kg 1,9 kg 1,3 kg
2,8 kg 1,0 kg 0,8 kg
1,2 kg 1,0 kg 0,8 kg
1,1 kg
1,1 kg

Største ørred
Brian Corneliussen 5,1 kg
Efterårets pointture
September den 7 og den 8 og den 21 og den 22
Oktober den 12 og den 13 og den 27
November den 9 og den 10 og den 23 og den 24
December den 7 og den 8 og fra den 21 og året ud
Efterårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 26 oktober 2013 med indvejning i Stege Havn kl.
17 og alternativ dag lørdag den 9 november.

Møns Sportsfiskerforening
foråret 2013
Vores ørredfiskeri på Møn har i mange år været et tilløbsstykke med godt
fiskeri og mange aktører, men sådan vil jeg ikke betragte det mere, da det er
blevet betydligt sværere at få en god fangst.
Der kan være mange forklaringer på den mindre fangst, vi har for eksembel
haft kridtvand mange år i træk på grund af klinteskred, som kan påvirke
bundlivet og dermed tobissernes forekomst nær de mønske kyster. Vores
tidligere udsætninger af dambrugsfisk gav også lettere fangster af ikke så
kloge fisk i modsætning til nu, hvor alle udsætninger er af vildtfisk, som er
sværere at fange, da de er kodet til at være mere forsigtige og sky. Vores
ørreddag den 10 april blev dog ikke så dårlig, da en stime ørreder var så
venlig at besøge kysten, hvor der blev fisket.
Der blev ialt indvejet 9 ørreder,Jørgen Højland fik 3 fisk med den største på
3,1 kg og førstepræmie 1000,- kr. Poul Erik Corneliusen fik 4 ørreder med
den største på 1,2 kg og anden præmie 500,- kr. Ken Corneliusen og Lars
Holm kom med en hver på 1,0 kg og delte 3 præmien på 250,- kr.

Hjemmeside om Møns Sportsfiskerforening
Vores nye hjemmeside om Møns Sportsfisker-forening kan findes på
adressen:
www. moens-sportsfiskerforening.dk og her er det også muligt at læse det
nye blad.
Bestyrelsen
Formand Benny Andersen
lilleskov2@mail.tele.dk
55 81 21 67
Næstformand Kim Keldborg
Kims@firma.tele.dk
55 81 14 20
Kasserer Birger Rasmussen
hanne_birger@mail.dk
55 81 27 28
Bestyrelsesmedlem John Dyrbøl
john.dyrboel@gmail.com
56 31 34 94
Bestyrelsesmedlem Christian Skotte
eskotte@cas.org.
55 82 65 85

Poul Erik, Ken og Jørgen Højland ved indvejningen til ørreddagen

