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Put & take mesterskab
Hermed inviteres der til Put & take mesterskab lørdag d. 30. september 2017.
Det finder sted ved Revsbæk Put & Take i Hadsund.
I er velkomne til at medbringe familien.
Vi mødes kl. 8.30 til rundstykker og kaffe.
Der fiskes fra kl. 9-13
Grillen tændes, så der kan spises fra kl. 13.00
Drikkevarer skal I selv medbringe.

Formanden for lystfiskerforeningen tog bad i Gudenåen

Prisen er for voksne 100 kr. Inc. pølser og fiskeri.
Juniorer er gratis.

TILMELDING SENEST SØNDAG DEN 24. september 2017 TIL Bruno
tlf. 23 86 74 81

På lystfiskerforeningens tur til Gudenåen så det ikke ud til
at blive nogen fangster hvorpå Bruno sagde at han hoppede i åen hvis der blev fanget fisk så 5 min. før slut hev Henning Møller en fisk på land og så blev det badetid , man skal
vare sig for at spå om fangster

.
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For alle arrangementer ses gerne tilmelding senest onsdag i den uge, hvor
turen foregår.
Lørdag 16/9.17 Stør/ørred
Ny Thorup Fiskepark, Brønderslev
(5 timer 160 kr.)
Mødested ved Mølledammen Terndrup kl.08.00
Tilmelding Erik tlf. 60617040
Lørdag den 30/9.17 Put and take mesterskab
Revsbæk, Hadsund
Se annonce side 2
Baltak 2017

Rene`s fangst i Buderupholm

Lørdag den 7/10.17 Havtur, Hirtshals
Tilmelding til Niels tlf. 40 27 89 99 senest 1/10.17
Lørdag den 11/11.17
Afslutning, Mølledammen
Rundstykker fra kl. 8.30 – der fiskes fra 9-13
Grillen tændes.
Tilmelding til Jens tlf. 23 70 47 14
Julehygge i Bøgen
Mød op til julehygge i Bøgen, Terndrup tirsdag den 5. december 2017 kl.
19.
Der serveres gløgg og æbleskiver.

V/KENNETH &
POUL SØGAARD

Sverigestur 2018
I Kristi himmelfartsferien 10-13 maj
2018 tager vi igen til Sverige for at
fiske.
Der er tilmelding senest til generalforsamlingen i januar 2018. Tilmelding er efter først-til-mølle princippet.
Terndrup Lystfiskerforenings

Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
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nye reklameskilt som kan bruges
ved arrangementer
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Senior

!0 år med sommerskole

Junior
Torsk

I år er det blevet 10 år siden TLF startede med, i samarbejde med Rebild
og Mariagerfjord kommuner, at afholde fiskekursus for skolebørn i alderen
8-12 år.
Kurserne har altid fundet sted den første og sidste uge i skolernes sommerferie. Og ud over det er en fin måde at skabe interesse for en god og
sund hobby hos de unge mennesker, er det og så med til at styrke Tlf økonomi.
Henning og Jytte ar i alle årene været de bærende kræfter i dette projekt
støttet af et hold hjælpere, men især i år har det knebet med at være fuldt
hold ad hjælpere, som følge af dette, har man overvejet om vi skal droppe
denne aktivitet, også fordi flere af de involverede vist godt kan kaldes for
ældre.

5P. Kaj Birkelund 4100 g

5P.

4P. Niels Poulsen 3900 g

4P.

I den forbindelse skal det nævnes at, det er hyggeligt, interessant og
sjovt, at have med børnene at gøre, så hvis nogle af foreningens medlemmer kunne tænke sig, at være med til at føre skolen videre, vil Henning
meget gerne høre fra dem.
Vi har haft nogle dejlige drenge og piger med i de forløbne år, og efter
hvad jeg kan regne ud bliver det til ca.250 børn der har deltaget, nogle
har været med flere gange, hvilket vi tolker som at ideen ikke er
helt tosset, og nogle af dem er også blevet medlemmer af TLF.

5P. Daniel Mølgaard 2004 g

5P. Lasse Damsgaard Andersen 1500 g

4P. Erik Volf Rasmussen 1200 g

4P.

3P. Henning Jensen 1000 g

3P.

3P. Preben Sørensen 3500g - 70 cm

Udenlanske fisk ferskvand

2P. Jytte Jensen 800 g
1P.

Hornfisk

Med så mange, hovedsagligt uerfarne lystfiskere, er det i grunden sært så
få uheld der har været. Men selvfølgelig er der sket ting f.eks. måtte Erik
H Hansen følge en til læge for at få en spinder der uheldigvis sad i låret
fjernet.
En var i gang med at lære at håndtere fluefiskeri, men desværre endte
fluen over has eget øje, det var en tur på skadestuen i Hobro, men efter
endt behandling vendte knægten tilbage og fortsatte, stadig med flue.

5P. Erik Volf Rasmussen 510 g. 75 cm
4P. Bruno Jensen 510 g - 72 cm
3P. Andreas Kronborg 450 g - 66 cm
2P. Robert Carnot 350 g - 70 cm
Stilling i cuppen

Teglværkssøens dybde blev også lige testet af en elev. Det var en pige
som så lånte noget tørt tøj ag Bents datter, derefter fortsatte også hun sit
fiskeri.
Men ellers " går det godt fru kammerherreinde"
Vores nuværende program lyder 1.dag Mølledammen hvor vi låner lokaler af Falck så der kan vises film om p. og t. fiskeri, der bindes knuder og
fortælles om muligheder for nærmest alle former for lystfiskeri, og fiske
etik Derefter øver de udkast og indspilning i mølledammen og det hænder
af og til at en af eleverne lander en lille bækørred så stiger humøret.

Senior

Junior

12P. Bruno Jensen

5P. Lasse Damsgaard Andersen

10P. Cristian Pelinari
7P. Robert Carnot
5P. Jytte Jensen
5P. Johnnie Knap
5P. Kaj Birkelund

Fortsættes side 5
4

5P.
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Fiske cuppen
Senior

2.dag Medestedet.3.dag Revsbæk. 4.dag Volstrup.
Hvad de fanger lærer de at rense, og vi har præmier til de 3 største fisk.

Junior
Aborre.

5P.

5P.

4P.
3P.
2P.

Ørreder fanget i eget fiskevand

Ved Volstrup Griller Henning pølser og Jytte serverer marineret og røget ørred, virkeligt velsmagende, børnene elsker det og som Jytte siger "de skal
smage det, kan de ikke lide det, må de gerne spytte ud, men de skal smage
på det" det er meget få det har spyttet ud.

Fladfisk.

Hvis vejret tillader det, tager vi lige en afstikker til fjorden den dag vi er i
Revsbæk, sådan de lige kan snuse til fjordfiskeri.

5P. Johnnie Knap 31,5 cm
4P. Bruno Jensen 30 cm

5P. Jytte Jensen 500 g - 37 cm
4P.
3P.
2P.

Ved Medestedet fiskes der gratis idet Anders (ejeren), synes det er et godt
formål.
Ved Revsbæk kommer ejeren med et kar fuldt af levende fisk, disse får børnene så lov at fange med de bare næver, desuden giver ejeren is til os alle

5P.
4P.
3P.
2P

1P.

Gedder.
5P. Cristian Pelinari 2900 g- 80 cm

5P.

5P. Cristian Pelinari 6200 g - 73 cm
4P. Bruno Jensen 5800 g - 73 cm
3P. Terje 5250 g.
2P. Rene Frederiksen 5000 g - 71 cm
1P. Andreas Kronborg 4880 g.

5P.
4P.

5P. Robert Carnot 1950 g - 56 cm

5P.

Put & Take ørreder og laks.

De første år tog vi til Voer ved Randers fjord, for at give børnene en smagsprøve på fladfiskeri, men det var sjældent der var gevinst, så børnene begyndte hurtigt at kede sig
så det opgav videt mest ophidsende der skete på disse ture var da en havde
smidt sin bluse i græsset og en anden ved et uheld fik blusen med ud i vandet, vi fik den med hjem skal lige siges.
Status efter afholdte kurser i år
Den første uge var ikke særlig god hvad fangster angår. Der var 14 elever
og kun 11 landede fisk. Desuden var vejret elendigt. Henning stod under
paraply og grillede, aldrig har jeg set en gril mester så våd.
Uge 2 var der 10 drenge tilmeldt men 3 udeblev, så vi havde en overkommelig opgave.
Fiskeriet startede med 2 små bækker i Mølledammen derefter 1 fisk i Medestedet hvorefter Revsbæk og Volstrup gav tilsammen 11 StK, det var rimeligt, hvad vejret bestemt ikke var på sidste dag, igen måtte stakkels Henning blive våd under madlavningen.

Ørred og laks andre steder.
Hardy
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Baltak, Camp Sverige 2017
Igen i år skulle vi, i forbindelse med klubbens Sverigestur, en dag til Baltak strømvand for at
fluefiske i Tidan elven. Vi var 5 mand der tog derop om fredagen. Lasse, Jes, Brian, Niels og
Erik.
Vejret var perfekt, sol og ikke ret meget vind.
Der var ikke så meget vand i elven som sidste år, hvilket var godt, da det så var nemmere at
vade i elven fordi der var meget mindre strøm. Vi startede med at fiske i zone 1, hvor vi parkerer og køber fiskekort. Her er et stykke hvor elven er bred og du kan stille dig midt ud i elven,
så det er et godt sted at varme op uden at miste for mange fluer i træerne. Herefter fiskede vi os
igennem Zonerne 2 og 3, og tilbage til Zone 1 for at spise frokost.
På et tidspunkt var jeg gået op øverst i Zone 1, hvor man har et over 2 meter højt ståltrådshegn
lige bag en, som fluen meget let bliver fanget i. Efter ca 15 minutters fiskeri fik jeg bid. Da
fisken hurtigt mistede pusten, troede jeg at jeg kunne trække den opstrøms op til mig, men desværre gik den i nogle sten længere nede og hoppede af krogen. :(
Jeg fiskede videre i området og efter yderligere 10 minutter havde jeg bid igen. Denne gang gik
jeg, belært af erfaring, nedstrøms med fisken til et sted hvor jeg kunne lande den. Det var en
regnbue ørred på under et kilo, som blev renset og lagt i køleskabet oppe ved billetautomaten,
så den kunne holde sig.
Dette sat lidt liv i de andre, der skulle prøve lykken på samme strækning, og med en lignede
flue, som den jeg brugte. Desværre blev det ikke til flere fisk denne dag. Så midt på eftermiddagen tog vi trætte tilbage til hytterne på Hökensås Camping og Stugby.
Erik
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