Møns Sportsfiskerforening
Sommer/efterår 2018

Pointtur
Erik Gelfi

2,75 kg

Michael Pilegård

2,3 kg

Foreningsnyt

Største ørred
Michael Pilegård

Forårets fiskeri
Fiskeriet på Møn er ikke noget at prale af, men det er jo sådan, at bliver der
fanget en fisk, hører alle om den, i modsætning til gamle dage, da vi gik mere
stille med hvor fangsterne blev taget.
Der har heller ikke været den store aktivitet blandt foreningens medlemmer,
kun Lars Holm og Michael Pilegård fik nogle pæne ørreder ellers har jeg ikke
hørt andet end rygter.
Her kommer dog stadigvæk rigtig mange lystfiskere til Møn, flest
fluefiskere. Jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal sige til det, de små ørreder lader
sig gerne fange og der er mange af dem i modsætning til før i tiden hvor det
var sjældent, at man så eller fangede en undermåler.
Kan de mon tåle at få en krog i munden, komme i fangstnet, blive klemt, det
er jo skrap kost.
Vandet omkring Møn har været usædvanligt rent og godt og med mere liv i
det end længe, så måske er vi på vej mod bedre tider.
Jeg har været lidt ude i båd og havde et godt torskefiskeri, de torsk jeg
fangede var fyldt med krabber, men torskene forsvandt desværre, da vandet
blev varmere.
Når der er godt med føde kommer torskene sikkkert igen og jeg glæder mig
til, at de igen kan fanges fra kysten som i gamle dage.
Endvidere er det igen muligt at fange makrel i Østersøen i eftersommeren, da
vi fangede en fra båd ud for Møns Klint og havde flere følgere.

4,1 kg

Efterårets pointture 2018
Oktober den 27 og 28
November den 24 og den 25
December den 15 og 16 og fra den 22 til 31
Forårets pointture 2019
Februar den 9 og den 10 og den 23 og den 24
Marts den 9 den 10 og den 23 og den 24
April fra den 13 til den 22
Maj den 4 og den 5 og fra den 17 til den 19 og den 30 og den 31
Juni den 1 og den 2 og fra den 8 til den 10 od den 22 og den 23
Efterårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 10 november 2018 med indvejning i Stege Havn
kl. 17.
Forårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 7 april 2019 med indvejning i Stege Havn kl. 17,
alternativ dag den 27 april.

Bestyrelsen
Formand Benny Andersen lilleskov2@mail.tele.dk
Kasserer Birger Rasmussen birgerhanne@gmail.com
Bestyrelsesmedlem John Dyrbøljohn.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

Udsætning

Foreningen

I 2018 er der blevet udsat 4000 stykker smolt ved Ålebæk
Pumpestation.
Vi byttede vores yngelkvote med Lolland-falster på grund af vores
katastrofale udsætning i 2017, hvor store dele af vores smolt døde.
Så fik de vores kvote af smolt til gengæld og det har været rigtig godt i år, da
vores vandløb har haft det forfærdeligt dårligt i den varme, tørre sommer.

Vore medlemmer vil nok gerne høre fra foreningen og jeg undskylder gerne
den længe venten.
Ved forårets ørreddag den 7 april og med godt vejr mødte kun Michael
Pilegård op til indvejning som den eneste og fik første præmien på 500 kr.
Jeg var skuffet over den manglende opbakning af vores ørreddag og
besluttede, at i år må I nøjes med et blad, som er dette.
Der er en ting mere, som er kørt galt.
Ved vores generalforsamling 2018 var der et nyt medlem til stede Sten Lange
Jensen og jeg lovede at få Sten med til vores bestyrelsesmøde, så han kunne
lære os lidt bedre at kende. Desværre blev det glemt i
sommerens hede og jeg kom først i tanke om det efter vores første møde, jeg
beklager, men håber, at Sten forsat er frisk på en opgave i MSF.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes på Lilleskovvej 2, 4791 Borre lørdag den 19
januar kl. 17 2019 med de traditionelle gule ærter og efterfølgende kaffe,
tilmelding venligst senest den 14 januar på telefon 55812167 eller mail.
Ved vores generalforsamling er Benny Andersen og John Dyrbøl på valg.
Benny modtager ikke genvalg og måske heller ikke John, så derfor kræver det
nyt blod til foreningen, så mød op og vær med.

Kontingent
Lige for at oplyse jer om hvilke muligheder der er for at være medlem af
Møns Sportsfiskerforening, vil jeg lige opsummere mulighederne:
Foreningen har medlemmer med kontingent på 500 kr, som modtager
Sportsfiskeren fra Danmarks Sportsfiskerforening, derudover har vi
almindelige medlemmer af foreningen, som kun betaler 250 kr og kun
modtager foreningsbladet af foreingen.
Medlemmerne uden medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforening modtager
et girokort til indbetaling af kontingentet, de andre bliver bare opkrævet
automatisk hvert år.

Michael Pilegård til indvejning ved forårets ørredag.

