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Villy viste sig at være en alvorlig konkurrent til Karsten som grillmester til familie festen og natfiskeriet

Hvordan i finder vores hjemmeside
www.tlf75.dk

I bladet
Sildetur og hjemmeside…………….....………………………………...2
Arrangementer.…..………...………………………...………………………3
Camp Sverige...
……………….…………………………………..4
Camp Sverige………………........……………………………………………5
Jutlander Bank………..………………………………………………………….6
Vindere af natfiskeri….……………..….……………………………………7
Fiske cuppen…………………………………………………………………..8-9
Stemningsbilleder fra natfiskeri.
.…………………………10
Stemningsbilleder fra Camp Sverige.…....………………………..……..11
Bestyrelsen……………...……………………………………………12

Hardy

Lørdag den 30.april fandt den årlige sildetur sted, mødested og fangst plads
var uforandret, henholdsvis Hadsund og Voer.
Tilslutningen var ikke voldsom stor, idet der kun mødte 9 mand op, måske
fordi nogle mente det var ved at være ovre med sild i Randers fjord, dette
var nu ikke tilfældet
idet alle mand fik en pæn portion sild med sig hjem, og da vi så yderlige
havde et rimeligt godt vejr og Jens havde taget til efterretning, at til en god
sildetur hører der et pølsebord, var det en lille men tilfreds flok lystfiskere
der midt på eftermiddagen vendte snuden nordpå.

Niels med bid i elven Titan

Hjemmeside
Vi er begyndt at bruge den nye hjemmeside www.tlf75.dk som er
nemmere at opdatere og medlemmer kan skrive indlæg og kommentarer til siden

Bo holder opsyn med om Sebastian og
Marcus vasker ordentlig op efter
middagen på turen til Camp Sverige

Aftenhygge i Kyrkekvarn

Husk at indmelde fangster
Grill
Foreningen siger tak til Claus Bondam for den fine gasgrill Han har foræret
Lystfiskerforeningen.
.
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Arrangementer

Randers Havn
Fiske efter aborre
Lørdag d.20.august
Vi mødes ved Hadsund Rådhus kl. 08.15
Tilmelding til Bruno 23 86 74 81
Herning Fiskepark
Ørreder og Stør
Lørdag d.10.september
Vi mødes hos Aldi parkering Hadsund kl.07.00
Tilmelding Bruno 23 86 74 81
Fladfisk Lillebælt
Lørdag d.17.september
Kontakt til Christian om starttidspunkt og pris
Tilmelding til Christian 31 55 30 57

Put and Take Mesterskaber
Lørdag d. 08.oktober
Sted: Revsbæk fiskesø
09.00—13.00
08.30 Rundstykker
Tilmelding Jens 23 70 47 14

V/KENNETH &
POUL SØGAARD

Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
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Afslutning
Mølledammen Terndrup
Lørdag d.12.november
09.00—13.00
Rundstykker 08.30
Pølser og præmie overrækkelse efter fiskeri.
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Fiskecamp Sverige Baltak 6.maj 2016

Senior

Junior
Torsk

Den første fiskedag i Sverige var vi 3 stykker der tog til Baltak strømvand
for at fluefiske i Tidan.

5P.

5P. Marcus Andersen 3800 g - 71 cm
4P.

Belært af erfaringerne fra sidste år havde jeg været ude og investere i nye
waders, der er længere i skridtet end de gamle, så det er nemmere at gå
langt. Stykker ved Baltak er ca. 3 km lang og består af 4 zoner, hvor det er
tilladt at stå ude i elven i zone 1 og 3, mens der i zone 2 og 4 kun er tilladt
at stå på land. Derfor er det godt at have waders eller skridtstøvler på.
Vi ankom ved 10 tiden og jeg startede med at fiske i zone 1 og arbejdede
mig stille og rolig ned gennem zone 2 og lidt af zone 3 i løbet af et par timer. Jeg mærkede ingen fisk og besluttede mig for at finde Niels og Sebastian. Dem fandt jeg oppe i Zone 1. Vi gik op til bilen for at spise frokost og
bagefter gik vi ned til elven igen.

Udenlanske fisk ferskvand

Der var kommet 2 par der havde slået sig ned ved det overdækkede bord.
Den ene af kvinderne havde en lille hund der sad indenfor den halve lynede
jakke og kun stak hovedet ud. Sebastian og Niels startede ud for bordet
mens jeg gik lidt opstrøms i Zone 1.

5P. Bo Mouritzen 360 g - 37 cm

5P.

4P.

4P.

3P.

3P.

2P.
1P.

Lidt efter gik tog kvinden sin fluestang og gik ud ved siden af Niels, stadig
med hunden siddende indenfor jakken. Efter 4 kast havde hun fisk på som
blev nettet og de gik op til bordet igen. Det var så ikke lige de vi andre havde brug for at se efter 3 timers fiskeri. Lidt efter var der en overfor mig der
landede en fisk og satte den fri igen, i første kast herefter havde han fisk
igen. Så jeg besluttede at tage en pause og gå ned til de andre.

Hornfisk
5P.
4P.

Efter en lille halv time tager kvinden med hunden sin fluestang igen og går
ud i elven. 4 kast og hun har fisk igen. Niels og Sebastian kommer til mig
og vi er lidt nedtrykte over situationen. Heldigvis kommer en af fyrene fra
bordet over og siger “det er fruen min” og samtidig vil se vores fiskekort,
da han er kontrollør for Baltak fluefiske. Så kunne vi overbevise os selv om
at hun nok havde smugtrænet. Desuden fortalte kontrolløren at det gjaldt
om at fiske dybt og få fluen helt ned til bunden.

3P.

Så vi prøvede igen. Sebastian og Niels kom lidt splithagl på for at få fluen
ned, mens jeg satte et synke forfang på. Det hjalp, da det lykkes Niels at
fange hans første fisk på fluestang. En fin bækørred på omkring 35 cm, som
blev genudsat, da mindstemålet i Baltak er 50 cm. Det lykkes desværre ikke Sebastian og mig at fange en fisk, men vi havde en god dag. Så jeg er
klar til Sverige og Baltak til næste år.
Erik

2P. Joan Madsen

4

5P.

Stilling i cuppen
Senior

Junior

5P. Cristian Pelinari

5P. Marcus Andersen

4P. Poul Erik Simonsen
3P. Jytte Jensen
1P: Henning Jensen
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Fiske cuppen
Senior

Junior
Aborre.

5P.
4P.
3P.
2P.

Fladfisk.
5P.
4P.
3P.
2P.

5P.
4P.
3P.
2P

Sebastian og Niels
Camp Sverige

1P.

11 lystfiskere tog til den årlige fisketur til høgensås i Sverige, Sebastian og Marcus
blev samlet op i Gøteborg og efter en pause på rastepladsen Rastia, ankom vi til
hytten i kyrkekvarn ved ca. 17 tiden og efter vi havde fundet vores sovepladser
tog nogle ned at fiske efter gedder ved søen, andre slappede af, Joan og Jytte begyndte at tilberede mørbrad rullet med bacon til aftensmaden, det var ren luksusret.
Fredag morgen drog Niels, Erik og Sebastian til en elv i Baltak for at fiske, Niels
fangede en ørred som dog ikke holdt målene så Han måtte lade den gå igen, Hardy, Marcus, Erik H. og Jens tog til Bjørnsøen for at fiske, Bo, Joan, Jytte og Henning tog til Gol39 der var dog ikke fangst nogle af stederne, Joan og Henning kørte
til Tidaholm for at købe deres berømte ketchup og nye kartofler til aftensmaden
som Niels og hans gode hjælper Hardy skulle stå for, oksefilet med hvad der tilhører også en lækker luksusret.
Så skulle der hygges Hardy havde terninger med og for os der ikke var med denne
aften kunne vi høre og se at det var ret underholdende Jens blev jo suverænt raflemester denne aften.
Lørdag morgen tog Bo, Marcus, Joan, Jytte og Henning afsted til Lille Grubben og
havde snøren ude inden kl. 07.00, hen af formiddagen kom resten af holdet så der
blev massivt fisket efter ørreder som første fangst hev Erik og siden Bo en ørred
ind på land, så var forretten til grillaftenen reddet.
Efter en vellykket grillaften blev raflebægeret fundet frem igen hvor alle var med,
det fortrød Jens da han blev vippet af tronen og selvom Hardy ville lære Erik H. ar
rafle kunne de heller ikke klare konkurrencen, på hjemturen på færgen viste Jens
format og satte sig på tronen igen.

Gedder.
5P.

5P.

5P. Cristian Pelinari 3850 g - 65 cm
4P. Poul Erik Simonsen 3700 g - 66 cm
3P. Jytte Jensen 3530 g - 68 cm
2P. Joan Madsen 1580 g - 47 cm
1P. Henning Jensen 1390 g - 46 cm

5P.

Put & Take ørreder og laks.

Ørred og laks andre steder.
5P.
4P.
3P.

Alt i alt en rigtig hyggelig fisketur.
Henning
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Natfiskeriets suveræne vindere hvor Joan tog førstepladsen med en ørred på
1,58 kg Henning en på 1,39 kg og Søren en på 1,29 kg og alle fisk blev fanget i
den gamle sø
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