Møns Sportsfiskerforening
Forår/sommer 2017
Foreningsnyt

Pointtur
Michael Pilegård

2,5 kg

Største ørred
Poul Erik Corneliussen

2,7 kg
3,1 kg

Forårets fiskeri
Os som husker årene omkring 90 vil nok mene, at det står lidt sløjt til med
fiskeriet omkring Møn og måske er det grunden til, at det har været sløjt
med vores medlemmers aktivitet.
Ved vores ørreddag den 1. april var der kun få ude selv om vejret var godt
og der blev da heller ikke fanget fisk over målet.
Jeg husker ikke, at det er sket før. Men da ørredbestanden omkring Møn
bliver udsat for et kraftigt fangsttryk er det ikke unormalt, at kun de små
fisk er tilbage.
Ved vores alternativ dag den 29. april blev der indvejet to fisk med Lars
Holm som nr. 1 med en ørred på 730 gram og Ken Corneliussen nr. 2 med
en ørred på 720 gram.
Jeg havde bekendtgjordt en dato på vores hjemmeside, om en lille
hornfiskedyst, som afslutning på foråret, men ingen mødte op til indvejning
på Lilleskovgård, så mine tre hornfisk af 510 gram, 520 gram og 250 gram
indbragte al rødvinen.
Her er et billede fra indvejningen ved vores sidste ørreddag.

Efterårets pointture 2017
September den 2 og den 3 og den 16 og den 17 og den 30
Oktober den 1 og den 14 og den 15 og den 29
November den 11 og den 12 og den 25 og den 26
December den 9 og den 10 og den 23 og året ud

Efterårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 28 oktober 2017 med indvejning i Stege Havn
kl. 17, alternativ dag den 11 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
Tlf. 55 81 21 67
Kasserer Birger Rasmussen birgerhanne@gmail.com
Tlf. 55 81 27 28
Bestyrelsesmedlem John Dyrbøl, john.dyrboel@gmail.comTlf. 56 31 34 94
Bestyrelsesmedlem Jørgen Højland
Tlf. 55 86 81 08
Bestyrelsesmedlem Jørn Borch Hansen
Tlf. 22 29 37 45

Møn nyt
I Klintholm Havn har to af havnens fiskere åbnet en fiskeforretning, som de
selv forsyner med frisk fanget fisk.
Desværre har de ikke kunnet tilbyde torsk, da der ingen er rundt omkring
Møn.
Måske er der dog håb, da der er blevet fanget en del meget små torsk ved
ørredfiskeri ved de mønske strande.

Ålebæk Strand
Jeg er blevet opfordret til, at være med til at føre sag for adgang til Ålebæk
Strand, som vi havde før i tiden og det har jeg sagt ja til, og i den
forbindelse har jeg inddraget Møns Sportsfiskerforening med bestyrelsens
godkendelse.
Det ville være en god gerning, at bruge nogle af klubbens midler til at
reetablere den lille parkeringsplads ved stranden og det er jeg sikker på, at
mange andre også vil blive meget glade for.
Ålebæk Strand var fra tidernes morgen et meget besøgt fiskeområde og jeg
mindes mange dejlige oplevelser med fiskehistorier fra parkeringspladsen
ved stranden og det er også noget underligt noget at spærre adgangen til
stranden.

Generalforsamling
Ved den kommende generalforsamling, som sandsynligvis bliver den
næstsidste, da det kniber med, at skaffe nye kræfter, må vi blive enige om
en afslutning, som kan vedtages året efter.
Ønsker nye at komme ind i bestyrelsen er de velkomne og på valg er:
Birger Rasmussen som kasserer
John Dyrbøl som bestyrelsesmedlem og
Jørn Borch Hansen som bestyrelsesmedlem.
Nærmere om dato og tid skrives i det næste blad.

At tænke sig
Jeg bryder mig ikke om de meget store fiskekonkurrencer med offentlige
tilskud til glæde for turismen, da de skal løbe over flere dage og hvem
betaler: Det gør så den natur, som konkurrencen er rettet imod.
Der har været konkurrencer siden de små lokale foreninger opstod og jeg
synes , at det har været dejligt, da det har været en del af foreningens
livsblod, det vil sige sammenhold, men at man nu arrangerer konkurrencer
med tusindvis af kroner for at få økonomi i turistlivet er helt usmageligt.
Der bliver tæret unødvendigt på en kostbar naturresource, som risikerer at
kollapse til ingen verdens nytte. Har vi ikke lært, at naturen kan bruges, men
ikke må misbruges, da vi risikerer, at bestanden kollapser, fordi de små
ørreder, som normalt overlever vores fisketryk, ikke er store nok til at føre
arten videre.

Aktuelt
Der går rygter om, at der er godt fiskeri lige nu, men husk så , at på denne
årstid er ørrederne på vej til leg og lidt farvede, de må derfor ikke
hjembringes, hvis de ser sådan lidt farvet ud.
Husk, når I er derude, at være med til at holde strandene rene som tak for en
god oplevelse med fiskeri på Møn, ellers bliver det bare ligesom på billedet
her, som er taget på vej fra Pomlerende til Liselund:

