Møns Sportsfiskerforening
Efterår/vinter 2019
Foreningsnyt
Fiskeriet
Det er altid dejligt at komme ud til de mønske kyster og der er tit fisk i
vandet, men at få dem med hjem, er så en anden sag.
Vi er jo rigtig mange om at fange de fisk der er, men det vidner jo om,
at det stadig er attraktivt at dyrke det lystfiskeri vi har her omkring
Møn.
Et af vores medlemmer, nemlig Lars Holm, har fået gode fisk og det er
ikke tilfældigt.
Lars gør en virkelig stor indsats, når han er på Møn, november og
december er barske måneder, men også måneder hvor timeforbruget per
ørred er det mindste og se så hvilken fisk Lars landede her på Møn den
4 december.
En flot havørred på hele 4,4 kg og 72 cm lang og den er dermed årets
største ørred i foreningen.

Pointtur
Til pointturs konkurrencen er der ikke tilmeldt mange fisk.
Ken Corneliussen fik nogle fisk i påsken, og Michael Pilgård fik lidt fisk
den 21/12, så listen ser således ud:
Ken Corneliussen
1.0 – 1.2 – 2.0 kg
Michael Pilgaard
1.0 – 1.8 kg
Jørgen Højland
2,5 kg
Største ørred
Lars Holm har tilmeldt en fin ørred på 4.4 kg (72 cm)fanget i december.
Forårets pointture 2020
Januar den 11 og den 12
Februar den 1, den 2, den 22 og den 23
Marts den 7, den 8, den 21 og den 22
April den 5, og den 13, den 25 og den 26
Maj den 8, den 10, den 21 og den 24
Juni den 6, den 7, den 27 og den 28
Forårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 4 april 2020 med indvejning på Kostervej 4 Ai
Lendemark i Stege kl. 17, hvor der vil være mulighed for at gå indenfor og
således vil det ikke mere være ved havnen i Stege.
Alternativ ørreddags dato vil være lørdag den 25 april 2020.

Bestyrelsen
Formand Kim Keldborg
Tlf. 23261410
kims@outlook.dk
Kasserer Mads Hjortkær
hjortenmads@gmail.com
Tlf.51339026
Bestyrelsesmedlem Jørgen Højland
Tlf.55868108
Bestyrelsesmedlem Lars Holm holmhlars@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Michael Pilegård micpiland@gmail.com Tlf.30754819
Revisor Kirsten Andersen lilleskov2@mail.tele.dk
Tlf.55812167
Redaktør Benny og Kirsten Andersen lilleskov2@mail.tele.dk Tlf.55812167

Udsætning

Generalforsamling

Vi har i år ikke fået udsat ørredsmolt ved Ålebæk, hvilket må være en fejl, da
de udsatte smolt har været et ekstra aktiv for vores ørredbestand.
Jeg har læst i undersøgelser om det pågældende, at udsatte ørreder ikke har så
gode genmeldinger som vildt smolt, men der bliver jo kun genmeldt på
udsætningsstedet, så det er kun naturligt, hvis de finder andre steder hen end
det vilde smolt.
Jeg er mere bekymret for at udsætte yngel, da det kræver rigtig gode
vandløb for at overleve, så de kan vende tilbage for at gyde. Her må jeg sige,
at 2019 har været et rigtigt godt år med nedbør fordelt over hele sommeren,
så året må kaldes optimalt for vandløbsyngel.
- Benny.

Vi indkalder hermed til årets generalforsamling lørdag den 25 januar 2020 kl.
17 på adressen Kostervej 4 A, i et særdeles egnet lokale ved Sukkerfabrikken.
Mads Hjortkær vil stå for maden, som traditionen bliver gule ærter.

Sportsfiskeren
Rubrikken fangstrapport er ophørt i bladet, hvad må være rigtig dårligt, da
Sportsfiskeren så mister den sidste tilknytning til de lokale medlemmer og
bliver et blad som et andet tidsskrift om lystfiskeri. Jeg vil opfordre til, at få
mere lokalt stof i bladet og det må Christian Skotte, som Miljøkoordinator for
Danmarks Sportsfiskerforbund og medlem af MSF, jo også være interesseret
i.
- Benny.

Dagsorden:
1.
Formandens beretning
2.
Regnskabet
3.
Kontingent
4.
Valg
5.
Præmieuddeling
6.
Eventuelt
7.
Afslutning
8.
Gule ærter
På valg er kasserer Mads Hjortkær og
bestyrelsesmedlem/konkurrenceansvarlig Michael P. Andersen, de modtager
begge genvalg.
Yderligere skal der vælges en suppleant.
Indkomne forslag bedes tilsendes til formanden på mail:
kims@outlook.dk

Konkurrencer
Ørreddage 2019
2019 har ikke været noget minderigt fiskeår på Møn, og det slår igennem i
forbindelse med ørreddage og konkurrencer. Tilslutningen til ørreddagene har
været noget sparsom, men dagene er blevet afholdt.
Forårets ørreddag blev afholdt den 6 april i dejligt vejr, desværre deltog
fiskene kun i ringe grad på dagen.
Kun Ken Corneliussen kunne fremvise en ørred over målet, og løb med
førstepræmien med en fisk på 1 kg.
Ved efterårets ørreddag var der ingen fangst.
- Michael.

Registrering af pointsturs fisk og andre konkurrencer som største ørred kan
ske på MSF Facebook side eller til Lars Holm eller Michael Pilgaard
Andersen.
Billeder må meget gerne vedhæftes ved registrering på Facebook.
Løbende pointturs stilling vil blive opdateret på Facebook.
Billede må gerne vedhæftes. Løbende stilling vil blive opdateret på
Facebook.
Facebook gruppe :
Møns Sportsfiskerforening – MSF en lukket
gruppe for foreningens medlemmer.
Administrator:
Lars Holm

