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Jytte med en fisk fra afslutningskonkurrencen
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General forsamling
Terndrup lystfiskerforening afholder generalforsamling lørdag
den 23/1 2010 klokken 13:00 i cafeteriet i terndruphallen.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 2 suppleanter.
6. Valg af revisor og revisor suppleant.
7. Indkommen forslag.
8. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i henne senest en uge før generalforsamlingen.
Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet nogle forslag.
Regnskabet og budgettet vil blive lagt ud på hjemmesiden når det er godkendt
af revisoren. Forhåbentlig en uges tid før generalforsamlingen.
Husk at Generalforsamlingen foregår i Terndrup hallen

Ture 2010
Lørdag d.10 april 9:00-13:00 Åbningskonkurrence i Mølledammen
Vi starter årets fiskeri med åbningskonkurrencen, som afholdes i Mølledammen. Vi starter med et rundstykke og en kop kaffe kl 8:30. Efter vinderne er
fundet skal vi have os en pølse. Ingen tilmelding nødvendig
Lørdag d. 24 april: Havtur fra Hirtshals
Vi har 12 pladser på en 8 timers tur med Albatros . Pris 480. Vi sejler kl. 0700.
Vi fisker efter torsk:
Søndag d. 13 juni: Havtur fra Hirtshals
Vi har 12 pladser på en 8 timers tur med Albatros . Pris 480. Vi sejler kl. 0700.
Vi fisker efter torsk:
Lørdag d. 11 september: Havtur fra Grenå
Vi har 18 pladser på en 6 timers tur med Signe . Pris 300. Vi sejler kl. 0800.
Dette er en makrel og fladfisketur. Agn er medregnet i prisen
Lørdag d. 23 oktober: Havtur fra Hirtshals
Vi har 12 pladser på en 6 timers tur med Albatros . Pris 360. Vi sejler kl. 0800.
Vi fisker efter torsk:
Bindende tilmelding for Havture hos Hardy. Tlf 98391480
Indskud for havturene skal være indbetalt senest 8 dage før afgang, fristen giver
mulighed for at finde manglende besætning, så vi undgår at turene giver underskud.
PS Unge under 18 betaler kun halv pris for turene

SuperBrugsen
Stil krav. Det gør vi.
Terndrup centret. Tlf. 98-335017.
Åbningstider :
Mandag til Fredag 09.00 til 19.00.
Lørdag
08.00 til 16.00.

Forslag til Fiskecamp 2010
Vi har planer om at gentage succesen fra i år og vil derfor også gerne arranger
en fiskecamp i 2010. I øjeblikket ser vi på Harasjömåla, men er åbne for andre
forslag. Harasjömåla et stort område med forskellige fiskesøer med udsatte fisk.
(www.harasjomala.com). Det ligger i det sydlige Sverige, 6 km vest for
Olufström, ca. 25 km fra Mörum.
Vi regner med at tage af sted i Kr. himmelfartsferien 13-16 maj. Hvis du er interesseret eller har andre forslag kan du ringe eller sende en mail.
Jeg tager forslag og priser med til Generalforsamlingen, så kan de interesserede
snakke om turen når generalforsamlingen er overstået.
Kan kontaktes på 96 40 70 40 eller evr@get2net.dk.
Erik

V/Bente & Poul Søgaard
Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073

Den forkerte flue

Senior

Junior
Torsk

Søndag den 13/12 mødtes jeg med Hans ved lystbådehavnen i Hobro for at fiske
et par timer på nordsiden af Mariager fjord. Aftalen var kommet i stand om
Tirsdagen hvor Hans og Flemming kom hjem til mig for at binde fluer. Vi skulle hver komme med et mønster, og jeg mente at det mønster jeg kom var en ren
”killer” flue, Hans gav os valget mellem 2 fluer og vi valgte den letteste. Flemming mødte op med en rørflue.

5P. Lars Dalsgaard, 3700 g., 64 cm.
4P. Christian Guldhammer, 2400g, 61 cm
3P. Hans Jørgen Dahl, 1800 g., 55 cm.
2P. Bent Nielsen, 640 g., 43 cm.
1P. Flemming Jensen, 610 g., 34 cm.

Under fluebindingen fik jeg næsten overbevist de andre om at min flue var en
sikker vinder, og derfor stod vi her ved fjorden først på eftermiddagen i perfekt
solskin, spejlblankt vand, helt vindstille og et par graders varme, med hver vores variation af fluen. Hans var dog stadig lidt skeptisk da han havde valgt også
at have en ophænger flue på.

Udenlanske fisk ferskvand
5P. Christian Mortensen, 1750g. 66 cm. Gedde, Laxsjön, Sverige
4P. Hardy Andersen, 1200 g., 45 cm. Ørred, Haresjømåla, Sverige

Jeg startede fiskeriet en små 500 meter øst fra havnen, mens Hans startede lidt
længere ude af fjorden på den anden side af en lille bådbro. Efter 3 kast måtte
jeg konstaterer at der ikke var meget killer over den, snarer det modsat da den
gik i overfladen og ved hvert indtag lavede den en bølge på det blanke vand, der
kunne skræmme alle fisk i 100 meters omkreds. Da jeg senere kom hen til Hans,
var han også kommet til samme konklusion og havde en anden flue på.
Efter en god times fiskeri uden at havde mærket noget og kun set nogle få ringninger langt udenfor rækkevidde, satte vi os for at få en øl. Solen var så småt
begyndt at gå ned og pludselig kom der en ringning i vandoverfladen omkring
30 meter fra os og 10-15 meter ude i vandet. Hans gik hen og kastede til den,
dog uden resultat, så vi drak det sidste af vores øl og besluttede at tage et kvarter mere. Vi var begyndt at fryse lidt nu da solen var gået ned. Efter 10 minutter
fangede Hans en farvet fisk på 42 cm, der blev genudsat.
Fangsten bevirkede at vi fiskede med fornyet gnist og vi frøs lige pludselig ikke
mere. Efter ca. en halv time landede Hans endnu en mager fisk på hele 64 cm.
Den blev også genudsat, og vi besluttede at stoppe for i dag, da det efterhånden
var blevet mørkt.
Begge fiskene blev fanget på den flue, som vi ikke havde valgt at binde, så nu
ved vi hvad der står på programmet til næste fluebindingsaften. Og det er bestemt heller ikke sidste gang vi har været dette sted og fiske.
Erik

5P. Andreas Kronborg Christiansen, 1900 g., 50 cm. Ørred, Haresjømåla, Sverige
Udenlanske fisk saltvand
5P. William Bluhme, 4000 g., 60 cm. Fisk. Giant Trevally, Thailand
Ørred og laks andre steder.
5P. Nicolaj Dylmer, 4000 g., 70 cm.
Andreas K. Christiansen, 830 g., 48 cm.
4P. Johnnie Knap, 2200 g., 55 cm.
3P. Hardy Andersen, 1850 g., 63 cm.
2P. Jytte Jensen, 1810 g., 57 cm.
1P. Ivan Johansen, 1675 g., 56 cm.
Ål
5P. Johnnie Knap, 403 g., 66 cm.
4P. Bent Nielsen, 200 g., 49 cm.

Stilling i cuppen
Senior
22P. Johnnie Knap
11P. Hardy Andersen
9P. Flemming Jensen
7P. Christian Mortensen
6P. Bent Nielsen

Junior
24P. Andreas Kronborg Christiansen
9P. Daniel Mosbæk
3P. Astrid Videbæk Rasmussen

Fiske cuppen
Senior

Junior
Aborre
Ingen tilmeldte fisk

Ørreder fanget i eget fiskevand.
5P. Johnnie Knap, 1120 g., 51 cm.
Andreas K. Christiansen, 760 g., 45 cm.
4P. Steen Steenfat, 780 g., 46 cm.
3P. Palle Buus, 740 g., 45 cm.
2P. Flemming Jensen, 330 g., 30 cm.

5P. Stine Nielsen, 3000 g., 80 cm.
4P. Johnnie Knap, 2560 g., 74 cm.

Gedder.
Daniel Mosbæk, 3100 g., 72 cm.
Andreas K. Christiansen, 2270 g., 73 cm.
Fladfisk

5P. Flemming Jensen, 610 g., 34 cm.
4P. Hardy Andersen, 480 g., 34 cm.
3P. Johnnie Knap, 465 g., 32 cm.
2P. Jytte Jensen, 270 g., 30 cm.
Put & Take ørreder og laks.
5P. Poul Erik Simonsen, 9700 g., 80 cm. Andreas K. Christiansen, 5300 g., 73cm.
4P. Henning Jensen, 9600 g., 87 cm.
Daniel Mosbæk, 5100 g., 71 cm.
3P. Kristian Mortensen, 7260 g., 78 cm. Astrid V. Rasmussen, 2110 g., 50 cm.
2P. Flemming Jensen, 6800 g., 76 cm.
1P. Johnnie Knap, 4350 g., 64 cm.

Solskin og spejlblank vand ved Mariager fjord

Afslutningskonkurrencen
Lørdag den 14. november afholdt vi vores afslutningskonkurrence i Mølledammen. Vi startede som sædvanlig en halv time før med rundstykker, kaffe og en
enkelt til halsen. Der var mødt 15 lystfiskere op og klokken 9.00 startede konkurrencen. November vejret viste sig fra den rimelige side, ingen regn og kun
lidt vind, selvom metrologerne havde lovet kraftig vind og regnbyger.
Søen var særdeles gavmild i år, da den kaste mange fisk af sig. Det var svært at
kunne følge med til at tælle, men efter de 4 timers fiskeri regne vi os frem til at
der var fanget omkring 50 ørreder. Langt de fleste var under målet og nogle enkelte var kun omkring 10 cm.

Tænker du på
at skifte?

Vinderen af konkurrence blev Henrik Nysum med en fisk på 42 cm. På andenpladsen kom Erik Rasmussen og på tredje pladsen kom Hardy Andersen, som
for første gang fangede fisk i Mølledammen, hele 5 styks, til trods for at han har
været med mange gange. Henning vores kasserer havde taget gasblusset med, så
efter præmie overrækkelsen stod den på varme pølser.

Så skift til Sparekassen Himmerland.
Det er gratis!
Netop nu kan du helt gratis flytte dine pengesager til Sparekassen Himmerland.
Det er nemt, for vi klarer alt det praktiske
i forbindelse med overflytningen.
Ring til mig i Sparekassen Himmerland i
St. Brøndum på 9666 2016.
Erik Lassen, St. Brøndum, direkte tlf. 9666 2016

Sparekassen Himmerland A/S:
St. Brøndum: Lyngbyvej, tlf. 9833 9533
Skørping: Jyllandsgade, tlf. 9839 2200 · himmerland.dk

Jeg ved ikke helt hvad Hardy laver, men sådan som han holder armene tror jeg
nok at han er i gang med at fortælle Joan en lystfiskerhistorie.

