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Dennis, vinder af familieturen 2013
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Fluefiskeri i Mølledammen
Så blev der kastet med flue i Terndrup Mølledam... Det var en hyggelig aften, hvor der var god
mulighed for at lære at kaste med den pokers flue Klubben havde indkøbt nye fluestænger selvom Almas pludselig havde "glemt" en rabataftale - så medlemmer uden en fluestang også
kunne lære den flotte kunst. Steen, Bruno og Christian (Krikken) havde helt sved på panden...
Som Mads udtrykte det " Steen siger, at jeg bare skal gøre sådan, holde hånden sådan, armen
sådan og kaste sådan.... Det er da ikke så svært...." Jeg har nu prøvet det et par gange - det er
svært... Men gode læremestre er jo vejen til succes.

Fredag den 30/8 kl 17 lande jeg hos Henrik Nysom, så skulle der igen fanges ål. Først skulle der
graves børsteorm og det gik uden de store problemer og efter 11/2 time havde vi 150 friske
orm. Vi kørte over til Kongsdal/Dania. og fik klargjort vores stænger, 4 pr. mand. Grillen blev
tændt og den dejligste lystfiskerplatte blev tilberedt. Under maden fik Henrik den første ål på
land og det var startskuddet til en forrygende nat. Der var mange ål og de var store, mange på
omkring 1/2 kg. Da kl. blev 2 pakkede vi sammen og kunne gøre status. Nattens største ål blev
fanget af Johnnie og var 950g og 76cm. (Ønsket tilmeldt Cuppen) Et kvalificere bud på samlet
vægt er 41/2 til 5 kg. Mariager fjord er pt. Danmarks bedste ålefjord.

Som sædvanlig blev der hygget, snakket og delt en enkelte øl eller sodavand. Jeg kom lidt senere, da jeg lige skulle træne min hund først. Men det så utrolig flot ud, at der stod den ene fluefisker efter den anden ned langs søbredden - dybt koncentreret. Det var helt tydelig en flok mennesker, som har en stor passion for fiskeriet - men de elsker også et godt grin

De bedste Lystfiskerhilsner fra Henrik og Johnnie
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Et billede fra tidligere fangst

På indkøbstur i Almas

Arrangementer
05.oktober Put and Take mesterskaber
i Teglværkssøen kl. 0900 - 13.00
Pris: 50.00 kr.
Vi starter kl. 08.30 med kaffe og rundstykker
Tilmelding til Bent tlf. 40 62 81 60
19.oktober Tur til Gudenåen
Vi starter kl. 08.15 fra
Rådhuspladsen i Hadsund
Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57

Henning (vores kasserer) og undertegnede har d 17/6 som så ofte før været på indkøb i Almas.
Vi har gennem flere år haft Almas som leverandør når der skulle indkøbes grej og præmier til
Terndrup Lystfiskerforening, og vi har altid fået en fin behandling og gode rabatter ved vores
indkøb, hvilket vi også forventede denne gang, men sådan skulle det ikke være.
Henning har søgt og fået tilskud på kr. 2900,00 fra fonden efter St. Brøndum Sparekasse til indkøb af fluestænger, så bevæbnet med denne startkapital følte vi os godt rustet til at foretage indkøb til sommerskole, fluekaster skole og materiel til fluebinding samt gavekort til præmier ved
natfiskeriet.
Den nye chef hos Almas havde meddelt Henning at, man ikke mere ønskede at ...
annoncere i vores klubblad, det er da helt ok, men samtidig sagde han at vores rabat ordning for
indkøb fortsatte uændret

Afslutning:
På grund af mølledammens tilstand afholdes afslutningen
Her nedenstående
Lørdag d.09.november
Sted: Revsbæk Fiskesø Hadsund syd
Pris 50,00 kr.
kl. 08.30 drikker vi morgenkaffe
kl. 13.05 præmieoverrækkelse
kl. 13.10 spiser vi pølser og brød
Tilmelding til Pernille tlf. 29 66 77 38

Stor var vores overraskelse derfor, da chefen pludseligt indfandt sig og meddelte at vores rabat
højest kunne løbe op i kr.500,00, Det var så stort et chok at vi tabte både næse og mund, først
bagefter kom vi i tanker om at vi skulle have ladet alle varerne blive i vognen og finde et andet
sted at handle.
Det endte med at vi måtte punge ud med knapt kr.7500,00,den eneste trøst er at vi trods alt har
tilskuddet fra St. Brøndum
Vi har overvejet at returnere det hele, men vælger i stedet at finde en anden samarbejdspartner,
hvilket vi også lod skinne igennem, så fremover vil indkøb til TLF.
ikke finde sted i Almas, hvad de enkelte medlemmer vil gøre er op til vedkommendes samvittighed

Klubmøde:
Tirsdag d.3.dec. Kl. 19.00—22.00
Sted: Lokale Bøgen Terndrup center

Desværre vil det nok kunne aflæses på årets regnskab at vi mister
disse rabatter, på grund af at den nye chef hos Almas ikke er ordholdende.

Gløgg og æbleskiver
Fluebinding
Tilmelding til Chr. tlf. 31 55 30 57
Senest 26 november

Hardy

Ny aftale
Foreningen har fået en aftale med Aalborg Jagt og Fiskeri med en prøvetid på 1 år for at se om
foreningens medlemmer handler i forretningen. Aftalen er at foreningen for 50 % på deres ind-

V/Bente & Poul Søgaard
Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
10

køb til bl.a. sommerskole og præmier og det enkelte medlem

får 20% på ikke tilbud

og nedsatte varer samt powerbait. Det skal selvfølgeligt være et fornuftigt indkøb for at give 20 % og det gælder alle varer i butikken. Medlemmerne skal vise bevis for at de
er medlem af Terndrup Lystfiskerforening ved at fremvise kvittering for at man har betalt kontingent.
Adresse: Hobrovej 418 9200 Aalborg tlf. 98 16 95 77 åbn. Man-tors. 10-17.30 Fredag 10-18.00
Lørdag 10-13.00
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Så gik turen til Lillebælt…
Lørdag den 14. september gik turen til Skærbæk – vi kender turen, og vi glæder os hver gang.
Der var fuldt hus på M/S Neptun – 17 friske fiskere fra Terndrup Lystfiskeforening var klar til
en den dejlig dag på Lillebælt. Vi skulle først sejle fra Skærbæk havn kl. 9, hvilket er fordelen
ved, at Hardy arrangerer denne tur J. Det var en 7 timers tur, så madpakken var pakket og grejet
var klar, da vi tøffede stille ud af havnen.
Vi ankom hurtigt til første fiskeplads – to friske drenge kunne næsten ikke vente. Det er jo altid
sjovt, at være på Lillebælt, da der sker noget hele tiden. Anders og Mads var helt klar til at tage
kampen op. Godt nok er der mange undermålere, som skal ud igen, men det er rigtig sjovt, når
der er bid hele tiden.
Der var penge til en lille konkurrence, hvor den største torsk/sej og den største flad gav en præmie på 150 kr. Ved første stop kom forfanget med børsteorm hurtigt til bunden, og der gik ikke
længe før de første fisk var på vej op. Det var primært småtorsk og små isninger, som skulle ud
igen. Strømmen var kraftig – op til 1,1 knop – så skipper søgte ind på lidt lavere vand, så vi
lettere kunne holde forfanget på bunden.
På de næste fiskepladser begyndte vi at fange nogle gode flade – Andreas hev en flot skrubbe op
på 390 gr. og 34 cm. Kort efter fik Anders en flot torsk på krogen på knap 610 gr. og 42 cm.
Men Anders blev hurtigt slået med en flot mørksej på 910 gr. Alex hev den flotte sej ombord, da
vi lå tæt – meget tæt – på en bropille ved den gamle Lillebæltsbro. Skipper mente bestemt ikke,
at der var fisk netop der – men det var der… Hardy og Henning skulle hele tiden dukke sig, så
skipper kunne se… Det blev kun til et enkelt lille ”kys” mellem kutter og bropille.
Omkring kl. 15.30 begyndte vi at løbe tør for børsteorm, så vi blev enige om at sejle mod havn.
Alex vandt præmien for største torsk/sej, og Andreas vandt for største flad – tillykke. Alle havde
virkede glade og tilfredse, selvom fangsten ikke var stor. Men der var nok til en middag, og det
har været en fantastisk dag med sol og havluft samt skønt samvær. Hvad kan man så ønske sig
mere…
Pernille Dyrmose

Senior
Torsk
5P. Pernille Dyrmose, 8600g

5P. Mads Dyrmose Nielsen 2930g - 68 cm.

4P. Kim Sørensen 4250 - 77 cm.

4P. Anne Dyrmose Nielsen, 2800g

3P. Finn Ravn 3900g. - 74 cm.

3P. Andreas Kronborg 2400g. - 62 cm.

2P. Hans Jørn Dahl 3830g - 73 cm.

2P. Marcus Andersen, 1590g, 55cm.

1P. Karsten H. Nielsen 3600g. - 69 cm.

1P. Sebastian Andersen, 1240g, 50cm.
1P.Anders Sinding 610g - 42 cm

Udenlanske fisk ferskvand
5P. Pernille Dyrmose Nielsen 1600g-

5P. Marcus Andersen, 2200g, 66cm.

4P. Jens Kragh 1050 g.

4P. Dominix Paljor 1750g.
3P. Marcus Larsen 1730g.

2P. M ads Dyrmose 1410 g
1P. Kasper Christensen 1380g.

Ål
5P. Johnnie Knap, 950g, 76cm

Stilling i cuppen
Senior

Junior

26P. Johnnie Knap

18P. Andreas Kronborg C hristiansen

12P. Pernille Dyrmose Nielsen

12P. Marcus Andersen

8P. C hrstian Mortensen

9P. Mads Dyrmose Nielsen

7P. Hans Jørn Dahl

4P. Lucas Sørensen

7P.Jytte Jensen

4P. Anne Dyrmose Nielsen

5P.Kim Sørensen

1P. Sebastian Andersen

5P. Jens Kragh
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Junior
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Fiske cuppen
Senior

Junior
Aborre.

5P. Johnnie Knap, 285g, 21cm

5P. Marcus Andersen 124g, 24cm

Ørreder fanget i eget fiskevand
5P.Johnnie Knap 810g.- 46 cm.
4P. Bruno Jensen 540g. - 36 cm.

Fladfisk.
5P. Johnnie Knap, 460g, 35cm

5P. Andreas Kroborg Christiansen 390g - 34 cm

4P. Hans Jørn Dahl 260g - 30 cm

4P.Mads Dyrmose 320 - 31 cm

3P.Pernille Dyrmose Nielsen 250 g. 29 cm
2P.Jytte Jensen 249g - 28 cm

Gedder.
5P. Jens Kragh 1250 g. - 60 cm.

5P.Marcus Andersen 2300g - 74 cm.

4P. Pernille Dyrmose Nielsen 1100g - 58 cm.

Put & Take ørreder og laks.
5P. Jytte Jensen ørred 5240g - 70 cm.

5P. Andreas Kronborg Christiansen, 3400g, 63cm.

4P. Christan Mortensen ørred 4950g. - 73,5 cm.

4P. Lucas Sørensen ørred 1440g. - 49 cm.

3P. Steen Stennfat ørred 4750g. - 73 cm.
2P. Dennis Madsen, 3940g, 69cm.
1P. Johnnie Knap ørred 3800g. - 66 cm.

Ørred og laks andre steder.
5P.Johnnie Knap havørred 4000g - 75 cm.

5P. Andreas Kronborg Christiansen, 2500g, 60cm

4P. Christian Mortensen Havørred 2350g - 60 cm.
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Havtur fra Hirtshals 2013
Anne og jeg har bare haft den bedste dag på havet sammen med Jesper, Nicolai
og Niels.
Turen startede fra Hadsund kl. 4, hvor vi kørte mod Hirtshals med en tætpakket
båd på trailer. Vi skulle en tur på havet, og vejret tillod endda en tur på det gule
rev. Vi startede med at sejle en times tid, så vi kom ud på 30 meter vand. Vi pilkede nogle flotte torsk på 2,5 kg - 3,7 kg - 4,2 kg. Der blev lidt stille, så sejlede
vi lidt længere ud. Så kom vi ud på 40 meter, og torskene blev tilsvarende større
- 3,6 kg - 4,6 kg - 5,3 kg.
Til sidst var på 50 meter vand - og så var der fest. Vi pilkede torsk på 7,3 og 8,6
kg - det var bare så fedt… SÅ FEDT! Men mine arme blev bare en halv meter
længere - en torsk på 7-8 kg, som skal hives op fra 50 meters dybde - det er bedre end fitnesscenter… Min største torsk var på 8,6 kg, og Annes største torsk var
på 2,8 kg. Dagen bød på torsk, makrel, lange, lyssej, mørksej, knurhane, hornfisk - Skøn dag…:-)
Pernille Dyrmose Nielsen

Snæbum sø
Vi har haft en dejlig tur til Snæbum sø, hvor vejret overraskede til det positive. Felix fange
to flotte gedder på en spinner fra Biltema Jens fik også en flot gedde. Jeg stod i den vestlige ende sammen med Christian og Steen, hvor herrerne havde flere huk - men de kom
ikke på land. Over middag sejlede jeg ud i en jolle, hvor jeg fangede en gedde på 1,1 kg og
58 cm. Jeg ville nu hellere have den gedde, som havde bidt den i siden
Pernille Dyrmose Nielsen
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