Point tur

Møns Sportsfiskerforening
efterår 2016

Michael Pilegård

1,7 kg

Foreningsnyt

Ken Corneliussen

3,0 kg

Efteråret
Der har i efteråret været mange små ørreder, de fleste under målet, men
på de gode dage har der været godt fiskeri til de rigtig dygtige. Michael
Pilegård landede således to dejlige ørreder på lidt under 2 kg hver til
vores ørreddag, som den eneste og det fortæller jo noget.
Jeg havde en slet dag, da jeg tabte 3 fisk og den ene var en rigtig god
en, vi gamle siger tillykke til Pilegård med fangsten og de 500 kr.
I juli oplevede Møn et rigtigt godt fiskeri her på Østmøn og med mange
lystfiskere på natfiskeri , blev der meldt om gode fangster af pæne fisk.
I mobiltelefonernes tid rygtes sådan noget jo hurtigt, så det blev et
større tilløbsfiskeri.
Måske skal vi til at være mere opmærksomme på sommerfiskeriets
muligheder.

Casten Lund

1,7 kg

1,0 kg

Største ørred
4,4 kg

Forårets pointture 2017
Februar den 4 og den 5 og den 18 og den 19
Marts den 4 og den 5 og den 18 og 19
April den 2 og fra den 18 til den 17 og den 29 og den 30
Maj fra den 12 til den 14, og fra den 25 til og med den 28
Juni fra den 3 til den 5 og den 17 og den 18

Forårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 1 april 2017 med indvejning i Stege Havn
kl. 17, alternativ dag den 29 april.

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.
Bestyrelsen ønsker god jul og et godt nytår
Bestyrelsen
Formand Benny Andersen
lilleskov2@mail.tele.dk
Kasserer Birger Rasmussen
birgerhanne@gmail.com
Bestyrelsesmedlem John Dyrbøl john.dyrboel@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Jørgen Højland
Bestyrelsesmedlem Jørn Borch Hansen

Tlf. 55 81 21 67
Tlf. 55 81 27 28
Tlf. 56 31 34 94
Tlf. 55 86 81 08
Tlf. 22 29 37 45

Generalforsamling
Lørdag den 21 januar kl. 17 er der generalforsamling på adressen
Lilleskovvej 2, 4791 Borre.
På valg er Benny Andersen og John Dyrbøl.
Kontingent: Uændret 500 kr for medlemmer tilknyttet Danmarks
Sportsfiskerforening og 250 kr for medlemmer uden tilknytning til DSF.
Vi må jo indrømme, at foreningens medlemmer svinder ind, så hvis vi ikke
finder nogle som vil fortsætte foreningsarbejdet stopper det i nær fremtid. Jeg
nærmer mig efterhånden 80 år, så det bliver højst 2 år. De fleste af os har jo
været med i mange år og der er også noget værdifuldt i at være sammen og
fortælle gamle fiskehistorier, så jeg opfordrer alle levende gamle medlemmer
til at komme til vores generalforsamling, så vi kan få en hyggelig aften ud af
det.
Der er som sædvanlig gule ærter for de 30 første tilmeldte personer af
pladshensyn og hvis vejret er til fiskeri, er der en lille konkurrence på dagen,
så kom ud med snøren.
Tilmelding: Tlf. 55 81 21 67 senest den 18 januar.

Gamle dage
Jeg er glad for, at vi oplevede en tid, hvor vores interesse for lystfiskeri var
noget vi kunne dyrke sammen i et mindre forum, hvor vi alle elskede det, at
komme ud langs den mønske kyst og opleve den og det kick det giver, når
fisken hugger og få en dejlig ørred med hjem i respekt for fiskene og naturen.
Bengt elskede at fiske, alligevel blev hans største fisk (over 12 kg)både en
glæde og en sorg. Han ville have sat den ud igen, da det var en ørred, som
havde været på leg ( 7 gange ). Desværre var den så medtaget af fighten, at
han i respekt valgte at tage den med hjem.
Kan I huske 90 érne, her er mine to største og Kirsten´s også.

