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Vores faste fotomodel Hardy med sin ørred
Husk åbningskonkurrence d. 2.april 2011 i Mølledammen
i Terndrup
Vi drikker kaffe og spiser rundstykker kl. 08.30.
Kl. 09.00 starter fiskeriet som afsluttes kl. 13.00.
Præmieoverrækkelse kl. 13.05
Kl. 13.10 spiser vi varm mad, pølser og brød

I bladet
TLF’s fiskecamp 2011 .................................................................................. 2
Generalforsamling......................................................................................... 4
Lindenborg Å...………...…………………………………………………...6
Sofie…………..………….…………………………………………………7
Fiske cuppen ................................................................................................. 8
Arrangementer .............................................................................................. 10
Havture 2011 ................................................................................................. 11
Bestyrelsen 2011 ........................................................................................... 12

TLF’s fiskecamp 2011
Terndrup lystfisker forening arrangerer en udlandstur. Vi har besluttet os for at
tage til Høgensås i Sverige omkring 170 km nord for Göteborg.

Søndag d. 22maj: Havtur fra Hirtshals
Vi har 12 pladser på en 8 timers tur med Albatros. Pris 480. Vi sejler kl. 0700.
Vi fisker efter torsk:

Turen vil starte fra Terndrup torsdag den 2. juni 2009 om formiddagen og vil
være fremme ved Høgensås camping først på aften. Så er der tid at finde sig til
rette før vi starter fiskeriet. Herefter kan der fiskes fredag (kristihimmelfartsdag) og lørdag. Søndag går turen tilbage til Terndrup, men der er mulighed for
lidt morgenfiskeri for de standhaftige.
Turen vil koste omkring 1200 kr/per person + mad. I dette er der transport, færgebillet, overnatning i hytter og fiskekort til Høgensås. Mad og drikkevare er
ikke inkluderet i prisen, ligesom fiskekort til andre steder betales af den enkelte
deltager. (Nogle vil måske fiske 2 timer om dagen i Høgensås, mens andre vil
fiske 12 timer i den svenske skærgård).
Der er på dette tidspunkt 11 tilmeldte (der er plads til en deltager mere til dette
arrangement. tilmelding hos Hardy på tlf. 98 39 14 80.

Vindere 2010
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Lørdag d. 30 april kl. 08.00 Sildetur til Mellerup
Vi tager til Randers Fjord og håber sildene er kommet.
Tilmelding til Christian Mortensen tlf.
Lørdag d.14 maj kl.08.00 Snæbum Sø
Under 18 år gratis
Fisker efter Aborre og gedder m.m..
Afgang fra Mølledammen kl.08.00

Pris: 50,00 kr.

Tilmelding til Bent Nielsen tlf. 40 62 81 60

Fiskecamp i Sverige: fra d. 02 juni til 05 juni
Turen går til Høkensås Semesterby
Pris: ca 1200,00 kr. plus mad
der er 1 ledig plads, (mulighed for at komme på venteliste)
Tilmelding til Hardy Andersen tlf. 98 39 14 80
Fredag d.24juni kl.20.00 til 06.00 Natfiskeri i put and take
Pris 100,00 kr. Under 18 år gratis
Traditionen tro tager vi igen til Medestedet i Astrup for at fiske hele natten.
Udover fiskeriet er der selvfølgelig socialt samvær og ud på natten smider vi et par pølser på grillen.
Tilmelding til Erik H. Hansen tlf. 50 57 16 30
Uge 26
Uge 32

Sommerskole
Sommerskole

V/Bente & Poul Søgaard
Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
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Generalforsamlingen afholdt d.23/1 2011 i Terndruphallen.
19 medlemmer var mødt op d.v.s. ca.1/4 af medlemsskaren. Formand Bent bød velkommen og derefter valgtes Erik V. Rasmussen til dirigent.
Bent aflagde bestyrelsens beretning, og omtalte alle de arrangementer der havde fundet
sted i 2010
og det var rigtig mange de var havture,sildetur,geddeture,natfiskeri,åbnings og afslutningskonkurence, p og t mesterskaber, camp til Høgesås i Sverige og familie
fiskedag til Nørreriis
turen til Nørreriis havde rigtig mange deltagerer, og var lagt an på en hyggedag for hele
familien hvor vi sluttede af med en gang spidstegt gris med diverse,alt uden beregning.Dette kunne lade sig gøre fordi Sparekassen Himmerland var gået ind og sponsoret hele foretagenet,tak for det .
Ligeledes tak til sparekassen for at sponsorere udsendelsen af vore klubblade,også dette
er med til at styrke vores økonomi
Vi har igen i år forhørt os hos kommunen om der sker en forbedring af forholdene omkring Mølledammen ,desværre ser det ikke ud til at være tilfældet,men tre af vore folk
har været ude at bese tilløbene opstrøms Skibstedåen med henblik på etablering af gydebanker,der arbejdes videre på dette projekt i samarbejde med kommunen
Der har igen været afholdt sommerskoler to hold igen fuldt besat.
Beretningen godkendt.
Henning fremlagde et flot regnskab, der på trods af en bestyrelses beslutning om billigere turer og større udbetaling af præmier udviste et overskud på kr.4123,85.
Medvirkende til det gode resultat er foruden hjælpen fra sparekassen,overskud ved afholdelsen af sommerskolerne og rabatter ved indkøb hos Almas.
Regnskabet godkendtes
Bestyrelsen genvalgtes : Bent Nielsen,Henning Jensen, Chr. Mortensen,Erik H.Hansen
og Hardy Andersen
Suppleanter genvalgtes: Poul Erik Simonsen og Ivan Johansen
Revisor Preben Sørensen suppleant Henrik Nysom
Under evt. foreslog bestyrelsen at cuppen fremover skal løbe fra 1/12 til 30/11, dette
faldt i god jord og gælder således i fremtiden
Da der i år har være en del problemer ved tilrettelægelsen og tilmeldingerne af havture
vil der kun blive fastlagt 2 havture med 10 pladser til rådighed, hvis behovet opstår kan
spontane ture arrangeres.Foruden turen til Høgensås vil bestyrelsen i år forsøge at lave
en week-end til Karup å.
Bent overrakte præmier i cuppen,den samlede vinder i junior rækken blev Andreas for
seniorer var det Johnnie skarpt forfulgt af Bruno.
Andreas fangede de største fisk i 7 kategorier
Hos seniorerne tog Johnnie og Bruno hver 2 første pladser mens Stine,Åse,Chr.,Jørgen
Sv,Og Flemming hver tog sig af én kategorier
Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen og foreningen var vært ved en kop
kaffe med brød.
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Udenlanske fisk ferskvand

Ål

Stilling i cuppen
Senior

Junior

10P. Flemming Jensen

10P. Andreas Kronborg
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Fiske cuppen

Put & Take ørreder og laks.
5P. Flemming Jensen, 2120g, 54cm

5P. Andreas Kronborg, 4600g, 64cm

Torsk.

Ørred og laks andre steder.
5P. Flemming Jensen, 860g, 43cm
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5P. Andreas Kronborg, 1000g 46cm
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ling
Beta

Hertil

Der er truffet aftale med lodsejeren på Håls Brogaard om dagkort a 35,00kr. Det omtalte fiskevand ligger nedstrøms Hålsbro på siden af Håls startende ved broen og slutter ved en meget
bred grøft. Købet af kortet finder sted på gården(Håls Brogaard) der ligger lige ovenfor Hålsbro
og man putter 35,00 kr. pr. person i en kuvert mærket med bilnummer og lægger kuverten i husets postkasse og parkerer ved Hålsbro. Man fisker fra den side hvor pil markeringerne er. Der
henvises i øvrigt til Lystfiskerens gældende regler ved færdsel på Lodsejernes marker.
PFV. Bestyrelsen
Sofie til generalfrosamling
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