Møns Sportsfiskerforening
foråret / sommeren 2014
Foreningsnyt

Pointtur
Michael Pilegård

3,9 kg

1,3 kg

1,6 kg

Største ørred

Da det jo ikke er alle, som deltager i Generalforsamlingen bør vi
nok orientere om denne.
Der kom ny bestyrelse, da den daværende havde meldt sin
afgang. Benny ønskede at bevare foreningen og blev heldigvis
støttet af kasserer Birger Rasmussen og bestyrelsesmedlem John
Dyrbøl.
Som nyvalgt kom Jørgen Højland og Jørgen Borch Hansen,
Keldby ind i bestyrelsen.
Ved første møde blev det vedtaget at spare på finanserne, da vi jo
som bekendt havde et underskud på sidste års regnskab på 3905,kr.
Heldigvis har foreningen en girobeholdning pr. 31 december
2013 på 14716,- kr. som er foreningens formue.
Antal medlemmer pr. 31 december 2013 er 48 personer.
Vi dropper regionsmesterskaberne i Havfiskeri, hvor vi således
sparer 1800,-kr, ligeledes de små bægre med inskription, som er
blevet urimeligt dyre og som det sidste, blev vores præmier ved
ørredkonkurrencer sat ned til det halve, men så skulle det også
være rigeligt.
Det var planen, at vi ville gøre os selv mere opmærksommme på
vores eksistens, men som bekendt har årets fiskeri være sløjt, så
det er desværre ikke blevet til noget.

Jørgen Højland

4,6 kg

Efterårets pointture
September den 6 og den 7 og den 20 og den 21
Oktober den 4 og den 5 og den 18 og den 19
November den 2 og den 15 og den 16 og den 29 og 30
December den 13 og den 14 og den 25 og året ud
Efterårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 1 november 2014 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
hanne_birger@mail.dk
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

Nye tider
Fiskeriet omkring Møn har i år været meget chancebetonet og
ikke særligt givende for en almindelig indsats.
Det er jo altid sådan, at der altid er nogen som er heldige, men
det behøver så ikke være en af vores medlemmer, der kommer jo
mange udenøs fiskere og besøger Møn.
Vi må jo erkende, at vi er blevet ældre og vores fiske energi er i
aftagende.
Det er sådan, at vi bliver færre og færre ivrige lystfiskere i Møns
Sportsfiskerforening og det er kedeligt, når jeg tænker tilbage på
90 érne, hvor Bengt Reimar samlede et større hold lystfiskere
hvert år i foråret og dengang var der også fisk til alle deltagere,
dejlige store overspringere.
Sådan er det ikke mere, jeg har kun hørt om et par enkelte og så
en stor nedfaldsørred der måtte lade livet for en grådig lystfisker.
Der sker dog noget, i det laksefiskeriet med trolling fra
KlintholmHavn er blevet et sandt tilløbsstykke med over 100
både de bedste dage i foråret og de fanger mange laks, men det er
jo noget andet fiskeri end vores kystfiskeri og kræver også en
god båd med udstyr, hvad jeg blandt andet er blevet for gammel
til.
Tiden løber fra os ældre, idag køres store fiskekonkurrencer af
bl.a Fishing Sealand som med tilskud fra offentlige midler
arrangerer konkurrencer, som ovenikøbet løber over flere dage,
for dermed at gavne de lokale handlende, som kan have glæde af
en ekstra indtjening.
Det er en helt ny kultur, som foreningen ikke har kræfter til at gå
ind i.

Ørreddagen
Vores ørreddag i foråret havde samlet en lille kreds af gamle
lystfisker venner som mødte til indvejning i Stege Havn, hvor
der kun var en ørred på dagen og da denne viste tegn på en
nedfaldsfisk blev det besluttet, at bruge alternativ dagen 14 dage
efter til et nyt forsøg.
Til indvejning den dag mødte kun Michael Pilegård op og med
en ørred på 1,2 kg vandt han en præmie på 500,-kr og tillykke
med det, men det var skuffende, at der ikke mødte flere op og det
fortæller lidt om aktiviteten i foreningen.
Campingvogn til salg
Bengt Reimar´s campingvogn er til salg eller leje på adressen
Lilleskovvej 2, 4791 Borre.
Vognen fremstår indvendig som ny og lettere brugt udvendigt, da
den har stået stille i mindst 10 år.
Benny. Tlf. 55 81 21 67

