Møns Sportsfiskerforening
foråret 2015

Point tur
Benny Andersen
Michael Pilegård

2,0 kg
2.0 kg

Største ørred
Jørgen Højland

5,45 kg

1,1 kg

Forenings nyt
Det sidste nye
Forårets største ørred var på 2 kg, hvor Benny og Michael
Pilegård konkurrerede med hver sin, først her den 14 juni skete
der noget.
Jørgen Højland landede en vild krabat på 5,45 kg et rigtigt stort
tillykke og det er næsten synd at fortælle, at han også har fået en
på 4,6 kg.
Vandet omkring Møn har jo i år været usædvanligt koldt, men
tilsyneladende rigtig godt for havørrederne. Der har i sommerens
løb været usædvanlig godt fiskeri og selv her midt i august hørte
jeg om svenske lystfiskere, der havde landet ørreder midt på
dagen, endda en over 2 kg, så vi glæder os alle til efterårets
fiskeri, det lover godt.

Efterårets point ture
September den 5 og den 19
Oktober den 3, den 16 og den 25
November den 6 og den 21
December den 5, den 19 og året ud

Efterårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 24 oktober 2015 med indvejning i Stege Havn
kl. 17 med alternativ ørreddag den 7 november.

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. 55 81 31 54

Udsætning
Der er i år blevet udsat 2200 stykker smolt på nordkysten af
Møn, desuden er der udsat 18000 stykker yngel i de mønske
vandløb, Rydsbæk, Hovgårdsløbet, Risbæk, Damme Vandløb,
Hårbøllebæk og Bækrenden på Bogø.
Her var udsætnings mandskabet blandt andet Kim Keldborg,
Christian Skotte, Bjarne Hemmingsen og Benny Andersen.
Da forsommeren har været usædvanlig kølig og fugtig har de
mønske vandløb set rigtig gode ud, så der er håb for at vi i år for
rigtig meget glæde af vores udsætninger. Foreningen takker for
veludført udsætningsarbejde.

Generalforsamlingen 24 januar 2014
Vi var blot 8 medlemmer fremmødt, men der var også frameldinger pågrund af et truende snevejr.
Der har været nogle misforståelser om foreningens fremtid, der
handler om sammenlægningen med Vordingborg fiskeklub, som
medførte, at vi havde flere udmeldinger.
Som bekendt fortsætter vi uændret så længe vi har lyst.
Regnskabet viste et lille overskud og en formue på 16342,07 kr.
Kontingentet er uændret og på valg var Benny og John Dyrbøl,
som begge blev genvalgt.
Årets største ørred og pokal gik til Jørgen Højland med en
havørred på 4,6 kg. Årets lystfisker blev Michael Pilegård.

Forårets fiskeri
Fiskeriet har ikke været noget at snakke om, men vi er også
mange om budet. Hele foråret har vores kyster været broderet af
sultne lystfiskere med spin, flue og bombarder og naturligvis
bliver der fanget fisk, men der må slides.
På vores ørreddag stod jeg og bl.a Michael Pilegård og fiskede 68 timer uden at få en ørred over målet. Vand og vejr var perfekt,
det var slidsomt. Der var dog en udenøs der stod ved siden af
mig som var heldig og kunne køre hjem med en fisk på 6 kg.
Vinder på ørreddagen blev Poul Corneliussen med en ørred på
1,0 kg og anden præmien gik til Ken Corneliussen med en ørred
på 0,9 kg.
Vi havde i vores foreningsblad en annonce med en
hornfiskekonkurrence som afslutning på forårets fiskeri,
desværre havde jeg svedt det totalt ud, men heldigvis var Poul C.
og Jørgen H. ude og mødte op her på Lilleskovgård med 3
stykker hornfisk og Poul C. fik tre flasker rødvin i præmie.
Det var meget hyggeligt og det vil blive gentaget i 2016.

