Møns Sportsfiskerforening
efterår 2013
Året 2013 har været et lidt mærkeligt år, det startede med løfter,
om måske et normalt år, men så døde fiskeriet hen og det blev
svært overhovedet at fange en fisk over målet.
Vi har forsøgt at finde årsagen, blandt andet ser vi meget få eller
ingen tobis, som er ørredens foretrukne fødekilde.
Vi har fået oplyst, at der ved Klintholm Havn er landet 500 tons
tobis og så har vi hørt, at torsken i Østersøen er så
underernæret, at man frygter for torskebestanden som helhed. Vi
ved, at det går op og ned i naturen, men nu er man åbenbart
opmærksom på, at noget er galt, så vi kan kun håbe på, at noget
bliver gjort.

Pointtur
Michael Pilegård
Brian Corneliusen
Poul E. Corneliussen
Jørgen Højland
Benny
Ken Corneliusen

2,7 kg
2, 8 kg
1, 2 kg

2, 3 kg
1, 0 kg
1, 0 kg

1,7 kg
0, 8 kg
0, 8 kg
1, 7 kg
1, 1 kg
1, 1 kg

Største ørred
Brian Corneliussen

5,1 kg

Forårets point ture
Februar den 8 og den 9 og den 22 og den 23
Marts den 8 og den 9 og den 22 og den 23
April den 6 og fra den 12 til den 21
Maj den 3 og den 4 og den 16, 17 og den 18 og den 29 30 og den 31
Juni den 7 og den 8 og den 9 og den 21 og den 22

Forårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 5. april 2014 med indvejning i Stege Havn kl. 17.

Michael Pilegård vandt både 1.og 2.præmie ved indvejningen på
ørreddagen den 26. oktober med den ene fisk på 2,4 kg og den
anden på 1,2 kg og med en samlet præmie på 1500,- kr.
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår

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.
Bestyrelsen
Formand Benny Andersen
Næstformand Kim Keldborg
Kasserer Birger Rasmussen
Bestyrelsesmedlem John Dyrbøl
Bestyrelsesmedlem Christian Skotte

lilleskov2@mail.tele.dk
Kims@firma.tele.dk
hanne_birger@mail.dk
john.dyrboel@gmail.com
eskotte@cas.org.

55 81 21 67
55 81 14 20
55 81 27 28
56 31 34 94
55 82 65 85

DM i havfiskeri og ørreddag
Vi var til DM i havfiskeri i september, Benny, Kirsten, Jørgen
Højland og John Dyrbøl, desværre danmarksmester bliver vi nok
ikke, men vi gjorde da vores bedste. Kirsten fangede flest fisk,
men fik alligevel færrest point, da hun kun havde to arter og det
var forkert, synes hun.
Vores ørreddag forløb med dejligt vejr og vand, men ørreder var
der ikke mange af. Og på de pladser hvor vi fisker mest,
Nordfeldt, Pomle, og Fyret var der ingen fisk. Det kunne tyde på,
at med den lille bestand bliver her overfisket.
En enkelt lystfisker, Michael Pilegård valgte en længere tur til
fods for at fiske et sted, hvor der ikke kommer nogen ret tit og det
gav bonus. To pæne ørreder på 2,4 kg og 1,2 kg til første og anden
præmie.
Her sidst på året er det lykkedes Jørgen Højland at lande et par
pæne fisk så måske kommer der lidt her mellem jul og nytår.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes lørdag den 25. januar 2014 på
adressen: Lilleskovvej 2, 4791 Borre Kl. 17
Tilmelding på telefon: 55 81 21 67 eller mail senest den 18.
januar.
Efter generalforsamlingen er der gule ærter til de første 30
tilmeldte og aftenen slutter med hyggeligt samvær.

Formanden
Ved generalforsamlingen 2012 bekend gjorde jeg, at det nu var
sidste år som formand i Møns Sportsfiskerforening, da jeg er
blevet for gammel og det er på tide til at holde op. Foreningen
burde kunne køre videre, da vi er en forening på cirka 5o
medlemmer, men sådan går det måske ikke, ved sidste
bestyrelsesmøde den 30. november meddelte hele den øvrige
bestyrelse, at de ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen og måske i
foreningen.
Det gør jo det hele meget uforudsigeligt, er det tiden til at stoppe
det lystfisker liv og kammeratskab som Bengt skabte og jeg tog til
mig.
Der er jo gået mange år, vi er blevet ældre, nogle er ikke mere og
hvem kan og vil køre det videre, som måske alligevel er dømt til at
uddø. Vi kan jo også sige, det var en dejlig tid, der har været
masser af store dejlige ørreder, dem har vi fanget, så nu er det slut.
Mit håb er naturligvis, at der er nogen som vil køre MSF videre,
men det bliver svært og forskellige forslag med sammenlægning
af for eksempel Vordingborg eller Trolling klubben tror jeg ikke
på, hvis det skete tror jeg ikke, at mange medlemmer fulgte med.
Det er lidt synd, Kirsten har lavet en dejlig hjemmeside med
foreningens historie og vi kan læse MSF´s blad med resultater der.
Det er naturligvis dejligt, at foreningens medlemmer har bakket
mig op, men jeg var ikke helt klar over, at det stod og faldt med
mig som i 1996.
Jeg håber, at mange vil komme til generalforsamlingen, så vi kan
få en god afgørelse og evt. afslutning, for en tid som var.
Benny.

