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Andreas og Jytte på isfiskeri
I Nørreris put and take
24/1 2010
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Nu kan du støtte din lokale klub ved at samle værdimærker fra Karat-pakkerne
Karat kaffe har taget initiativ til at støtte den lokale idræt. I
den forbindelse har klub Terndrup lystfiskerforening lavet en
indsamlingsaftale med kaffefirmaet.
Aftalen går i al sin enkelthed ud på, at klubbens medlemmer
skal indsamle de værdimærker, som sidder på pakkerne.
Klubben får herefter et økonomisk tilskud til dens aktiviteter
svarende til antallet af indsamlede værdimærker. Karat giver 1,00 kr. pr. indsamlet værdimærke fra 500 g pakkerne og instant-glassene.
Mærkerne indsamles i kuverter, som Karat kaffe stiller til rådighed, og disse indsamlingskuverter skal så afleveres til klubben senest ved afslutningen af indsamlingsperioden, som er fastsat til den 1. februar 2011. Herefter skal klubben blot vente på, at pengene fra Karat bliver indsat på kontoen!
Alle kan deltage, da indsamlingen af Karat mærker ikke kun omfatter klubbens medlemmer. Venner, familie, naboer, kolleger osv. er også velkomne til at samle ind til klubben – jo større opbakning, jo større ekstraindtægt til klubkassen.
Har du lyst til at støtte klub Terndrup Lystfiskerforening, bedes du tage kontakt til Henning på tlf: 98 39 19 38. E-mail: jyhen@vip.cybercity.dk

Fiskecamp i Sverige: fra d. 13 maj til 16 maj
Turen går til Høkensås Semesterby
Pris: ca 1300,00 kr. plus mad
Der er stadig 3 ledige pladser
Tilmelding til Chr. Mortensen tlf. 31 55 30 57
Lørdag d. 29 maj kl.08.00 Snæbum Sø
Fisker efter Aborre og gedder m.m.
Afgang fra Mølledammen kl.08.00
Tilmelding til Bent Nielsen tlf. 40 62 81 60
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:
Fredag d. 18 juni kl.20.00 til 06.00 Natfiskeri i put and take
Traditionen tro tager vi igen til Medestedet i Astrup for at fiske hele natten.
Udover fiskeriet er der selvfølgelig social samvær og ud på natten smider
vi et par pølser på grillen.
Tilmelding til Erik H. Hansen tlf. 50 57 16 30
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

Indslag til næste blad skal sendes ind senest den 7. juni

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.

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:
Lørdag d. 01 maj kl.08.00 Sildetur til Mellerup
Afgang fra Mølledammen kl.08.00
Tilmelding til Chr. Mortensen tlf. 31 55 30 57
Det blev vedtaget at sende påmindelser ud om arrangementer
pr. e-mail Det betyder at dem der er interesseret i det skal sende
deres e-mailadresse til blad-redaktør Dennis på e-mail: thue1990@gmail.com

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

Generalforsamling afholdt d.23/1 2010.
Terndruphallen lagde igen i år lokaler til TLFs generalforsamling.
Der var fremmødt 19 medlemmer, og som første punkt på dagsordenen valgtes
dirigent og Poul Kjeldgaard valgtes. Put & Take ørreder og laks.
Formanden, Bent Nielsen fremlagde beretning hvor han fremhævede den gode
tilslutning til forskellige arrangementer, De 3 gennemførte havture havde alle
været fuldt belagt, ligesom der havde været god tilslutning til geddeturen i Snæbum, de forskellige konkurrencer i put and take søer havde også haft en god opbakning og som de tidligere år var nat fiske turen ved Medestedet et populært
arrangement, formanden omtalte også de usædvanligt mange ørreder der blev
landet ved afslutnings konkurrence i Mølledammen.
Torsk.
En vellykket fiskecamp i Sverige havde 9 deltagere og der arbejdes på en gentagelse i 2010.02.10
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelses møder og der har været møder
med kommunen vedr. Mølledammen og dens fisketrappe.
Beretningen blev godkendt.
Henning Jensen fremlagde regnskab der udviste et overskud på 6844,33 kr. og
en kassebeholdning på 30 544,75 kr.. Ørred og laks andre steder.
Regnskabet
godkendt.
5P.
Poul Erikblev
Simonsen,
Ørred, 1450g,
Valg
bestyrelsen:
56cm,til:
Lindenborg
Å Erik Volf Rasmussen og Karsten Henriksen ønskede begge at udtræde, i stedet valgtes Erik H. Hansen og Chr.
Ål Mortensen, genvalg til
Bent Nielsen, Henning Jensen og Hardy Andersen.
Suppleanter: Poul Erik Simonsen og Ivan Johansen.
Revisor: Henrik Nysum Suppleant Preben Sørensen.
Eventuelt: Erik orienterede om den forestående fiskecamp.
Der blev foreslået at man pr.mail eller sms, minder medlemmerne om nært forestående arrangementer.
Steen foreslog fluebindingskurser på Thygeslund.
Herefter var der præmieoverrækkelse i cuppen. Den samlede vinder for seniorer
blev Johnnie Knap der desuden vandt i kategorien ørred i eget fiskevand og ål,
Største gedde: Stine Nielsen. Fladfisk Flemming Jensen, Put and Take: Poul
Erik Simonsen, Torsk: Lars Dalsgaard, udenlandsk fisk ferskvand: Chr. Mortensen, udenlandsk saltvand: William Blume, ørred og laks andre steder: Nicolaj
Dylmer.
Hos Juniorerne vandt Andreas Kronborg Christiansen samlet og desuden tog
Han førstepladsen i ørred i eget fiskevand, put and take, udenlandsk fisk i ferskvand og ørreder og laks andre steder.
Daniel Mosbæk fangede den største gedde.
General forsamling slut.

Ål

Stilling i cuppen
Senior
5P. Poul Erik Simonsen

Junior

Fiske cuppen
Put & Take ørreder og laks.

Torsk.

Ørred og laks andre steder.
5P. Poul Erik Simonsen, Ørred, 1450g,
56cm, Lindenborg Å

Ål

Put and take ved vintertid.
Da Henning og jeg kørte til generalforsamlingen, nævnte Henning, at Han på
nettet havde set et sted hvor der om søndagen ville være isfiskeri, og at Han og
Jytte overvejede at deltage for som Henning sagde ”jeg tror vi er ved at få abstinenser”. Da Jeg så fik talt med Andreas og sagde det til Ham, var Han straks fyr
og flamme så efter nogen overtalelse gik jeg med på ideen.
Søndag morgen ringede vi så til Jytte og Henning om De stadig var med på den,
der var ikke lang betænkningstid før der lød et ja.
Stedet hedder Nørreris og ligger ved Virksund og skønt alt var sne og is kunne
man godt fornemme hvor dejligt der ville være om sommeren.
Vel ankommen spurgte ejeren (en behagelig mand) hvor vi ville være og da vi
have udpeget de ønskede steder tog Han sin motorsav og lavede et hul til os
hver, vi riggede vores grej til og ventede så på om lykkens gudinde ville smile
til os.
Efter en rum tid begav vi os hen til en stor hytte hvor der blev severeret varm
frisklavet suppe (alt det vi ville have) og såmænd også en eller flere dr. Nielsen
desuden kunne vi drikke kaffe efter behov, alt dette for kr. 100 incl. Fiskeri i 3
timer.
Der findes 2 søer i området og det var meningen at vi skulle fiske i den store sø,
men da der slet ikke var noget liv i denne sø skar ejeren nye huller i en mindre
sø og her rykkede Andreas over, det medførte at han fik fisk på krogen men ikke helt fast fisk så vi gik tomhændende derfra, men havde haft en herlig dag og
Jytte og Henning overvandt Deres abstinenser.
Vi blev så begejstrede for stedet at vi på hjemturen snakkede om muligheden
for at flytte en dag af sommerskolen til Nørreris i stedet for at tage til Voer, ligesom vi påtænker at lave en familietur til Stedet.
Hardy
————————————————————————————————
Familiefiskedag d. 14 august
Vi arrangerer familiefiskedag Lørdag d. 14 august.
Sted: Nørreris put and take ved Virksund
Tid: fiskeri fra kl. 14.00 til 18.00
Kl. 18.00 spiser vi Helstegt pattegris med salat, kartofler og fluts, samt
et par grillede ørreder som supplement.
Pris: 200.00 kr. Under 18 år 100,00 kr. Under 5 år gratis.
Tilmelding til Henning Jensen tlf. 98 39 19 38
Hardy fryser fingrene

