Møns Sportsfiskerforening
efteråret 2015
Foreningsnyt
Det sidste nye
Året går på held, som man siger og hvordan er det så gået med
vores hobby, lystfiskeriet. Desværre ikke som i 90érne, der er
færre ørreder og de skal også deles med flere, da der kommer
utroligt mange lystfiskere til Møn, lokket af fantasifulde annoncer
om store ørreder.
Vi bliver jo færre og færre og ældre i vores forening, alligevel er
det dejligt, når vi mødes til vores ørreddage så jeg vil opfordre jer
til, at slutte op om de få dage, vi kalder på jer.

Kontingent
Vi har gennem årene diskuteret foreningens tilslutning til
Danmarks Sportsfiskerforening og det er måske på tide, at tage
sagen op til overvejelse igen. Vi betaler en masse penge til det,
nemlig 375 kr per medlem og får et blad igen.
Det ville jo hjælpe foreningens økonomi hvis den, der ønskede
det, selv tilsluttede sig Danmarks Sportsfiskerforening, så vi der
stod udenfor kunne tilbyde et mindre kontingent.
Vi tager det op til generalforsamlingen som foreslag og beder alle
møde op, så vi kan få en god meningsudveksling mellem
medlemmerne.

Ørreddagen
Heldigvis var det dejligt fiskevejr til vores ørreddag den 24
oktober og en del var ude.
Jeg tog til Liselund, da sydkysten var meget barsk med vinden i
sydvest. Her var der også ideelt vand men ikke overfyldt af
ørreder. Det blev dog til tre små undermålere og så endelig et
ordentligt hug, hvor jeg fornemmede en god fisk. Desværre stod
den af og det var så den dag, en dejlig dag, der er skønt derude.
Det var åbentbart gået flere af de andre ligeså og kun Lars Holm
havde en flot 1,8 kilo´s ørred til indvejning i Stege på havnen.
Første præmien på 500 kr gik således til Lars og der blev således
ikke uddelt andre præmier.
Dejligt at se de fremmødte, som desværre ikke alle kom med på
billedet. ( Se forsiden ).

Pointtur

Efterårets fiskeri
Skal man vide noget om fiskeriet inden man skal ud, så er Jørgen
Højland altid aktuel, da han er den flittigste af vores medlemmer.
Somme tider har jeg også ondt af ham, når han fortæller om
fisketomme dage og så med udsigt til en stor kutter, som ligger ud
for Nordfeld og fanger tobisser.
De tobisser skulle være inde ved land som føde til vores ørreder.
Her i efteråret har der indimellem været udmærket fiskeri, det er
mest små ørreder under og lige over målet, men enkelte dage har
der også været mulighed for at gøre en rigtig god fangst.
Det udmønter sig også på den måde, at de næste dage er strandene
fyldt helt op med lystfiskere.
Det er de moderne kommunikationsmidler, der render som en
løbeild på især de sociale medier.

Generalforsamling den 23 januar 2015
Der afholdes endnu engang generalforsamling på adressen
Lilleskovvej 2, 4791 Borre kl. 17:00 lørdag den 23 januar med
gule ærter og kaffe efter generalforsamlingen og med tilmelding
inden den 20 januar. Vi håber på et godt fremmøde.
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Jørgen Højland
Kasserer Birger Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Jørgen Borch
Vel mødt.

Benny Andersen
Michael Pilegård

2,0 kg
2.0 kg

1,1 kg

Største ørred
Jørgen Højland

5,45 kg

Forårets point ture 2016
Januar den 9 og den 23
Februar den 6 og den 20
Marts den 5 og fra den 19 til den 28
April den 16, den 22, den 23 og den 24
Maj den 7, den 14, den 15, den 16 og den 28
Juni den 4 og den 18
Forårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 2 april 2016 med indvejning i Stege Havn kl. 17
med alternativ ørreddag den 16 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 alle en rigtig glædelig jul og et godnytår.
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. 55 81 31 54

