Møns Sportsfiskerforening
sommeren 2016

Pointtur
Michael Pilegård
Ken Corneliussen

Foreningsnyt
Foråret
Foråret har ikke været specielt godt, men som skrevet før, er vi
mange om de fisk, der er, så det er om at være ude.
Vi var meget heldige med vores ørredddag, det var nok en af de
bedste dage til fiskeri i dette forår. Dejligt vejr og fisk til de fleste,
jeg må dog nok sige, at der var alt for få af vores medlemmer ude
og til indvejning, det er synd, når vi ses så få gange om året.
Resultatet blev: Michael Pilegård med 2 ørreder, største 2 kg og
førstepræmie, anden præmie Allan med en ørred på 1,0 kg og
Benny 3 ørreder med største på 0,9 kg og tredjepræmie.
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Største ørred
Casten Lund

4,4 kg

Efterårets pointture 2016
September den 3 og den 17
Oktober den 1 og den 15 og den 29
November den 12 og den 26
December den 10, og fra den 23, den 23 og året ud

Efterårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 29 oktober 2016 med indvejning i Stege Havn kl.
17.

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
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

Udsætning

På valg var kasserer Birger Rasmussen, bestyrelsesmedlem Jørgen
Højland og bestyrelsesmelem Jørgen Borch Hansen, som alle blev
genvalgt.
Kontingentet blev sat uændret til 500 kr.
Vi er jo efterhånden en hyggeklub for gamle medlemmer, derfor
blev det foreslået, at lave et medlemskontingent for dem som
støtter foreningen uden at blive medlem af Danmarks
Sportsfiskerforbund (DMF). Christian Skotte talte varmt imod, da
han støtter DMF, som også har det svært med nye medlemmer.
Det blev dog vedtaget, at vi har et kontingent for støttemedlemmer
på 250 kr uden tilknytning til DMF og som bliver gældende for
2017.
Heldigvis var der god tilslutning til vores generalforsamling med
gule ærter, kaffe og hyggelig samværd efterfølgende.

Der blev udsat 2000 stykker smolt ved Pumpestationen bistået af
Jørgen Højland i april måned.
Det så rigtig godt ud, de blev udsat i badekarret umiddelbart ved
kysten og har haft fine betingelser for at få den første tid i
brakvandet omkring udløbet.
Sidst i maj var jeg sammen med Kim Keldborg på Farø for at
hente smolt til udsætning i mønske vandløb og det gik ikke så
godt. Det var for sent på året og for varmt, fiskene var større end
de plejer og det var vi uerfarene med.
Vi får yngel fra en tank og fordeler dem i plastikposer til de
forskellige vandløb og kører så afsted.
Jeg havde 30-40 minutter til Risbækken her på Østmøn, vandet i
bækken var perfekt, men mine 2000 stykker var stendøde.
Jeg kontaktede Kim og erfarede, at han måtte sætte sine smolt ud i
et vandløb, da de også var på dødens rand.
Det plejer, at gå fint på denne måde, men pågrund af størrelsen
krævede de meget mere ilt, så det var en dyr lærestreg.

Aktuelt
På vores hjemmeside annoncerede vi en lille hornfiske dyst i
begyndelsen af juni som afslutning på forårs fiskeriet, men den har
heller ikke givet respons, så Jørgen Højland og undertegnede
Benny delte de tre flasker rødvin, som 3 hornfisk gjorde os fortjent
til.

