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Johnnie med sin store havørred

Hvordan I finder vores hjemmeside:
www.lystfisker-terndrupby.dk

Købmand
STEN JENSEN

BÆLUM KØBMANDSGAARD
Østergade 8
9574 Bælum
Tlf. 98 33 70 01
Fax 98 33 72 20
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Generalforsamling
Formanden bød velkommen, og Erik Volf blev valgt til dirigent.
Formand Bent Nielsen berettede at foreningen havde en god økonomi og afholdt forskellige
arrangementer, Han fremhævede bl.a. Snæbum sø, Camp Sverige, Natfiskeri samt vores 2 sommerskoler, Han fortalte om vores mislykkede tur til et sommerhus ved Karup Å, samt en aflysning til Lillebælt, Til sidst takkede Han at Erik H. Hansen for Hans arbejde i bestyrelsen og i
foreningen fordi Erik vil træde ud af bestyrelsen.

Salg af trøjer:
Terndrup Lystfiskerforening har fået lavet en kvalitets Polo trøje
som kan købes af foreningen. Kan fås i størrelse XL – L – M trøjer til ungdom kan
Bestilles vi arbejder på at få et lager til 10-12 årige.

Kasserer Henning Jensen fremlagde regnskabet som gav et overskud på 745,00 kr. som jo kunne
have været større hvis vi ikke have satset på Karup Å, forsamlingen mente at vi skal arr. noget
for medlemmerne og der vil somme tider være noget der slog fejl, Regnskab og budget blev
godkendt.
Valg til Bestyrelse: Alle var på valg, og valgt blev Hardy Andersen, Bent Nielsen, Chr. Mortensen. Henning Jensen og nyvalgt Pernille Dyrmose Nielsen som første kvinde i Lystfiskerforeningens historie. Supl. Blev Bruno Jensen og Poul Erik Simonsen.
Revisor: Valgt Preben Sørensen Supl. Kai Kastrup
Under Evt. blev der snakket om et fluekaster kursus for øvede (uøvede er også velkommen),
Bruno havde kontakt med en meget erfaren fluekaster som Han vil tage kontakt til om hvornår
og hvordan sådan et kursus skal forløbe.
Henning fortalte om hjemmesiden der ikke er tidsvarende og alligevel koster 400,00kr. om året,
man lagde det over til Dennis om at finde ud af en ny hjemmeside der opfylder foreningens behov.
Camp Sverige var der enighed om at bestyrelsen vedtar om det skal være St. Bededagsferien
eller Kristi Himmelfartsdag ferien fremover sådan medlemmerne kan priotere fordi det er konfirmationstid.
Efter Generalforsamlingen uddelte formanden præmier: vinder af cuppen for senior blev Johnnie Knap mens Andreas blev vinder for juniorer.
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Medlemspris: 100.00 kr.
Trøjen kan købes ved henvendelse til Henning
På E-mail: jyhen@vip.cybercity.dk
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Hans Jørn Dahl på fisketur

Arrangementer 2013

Lørdag d, 23/2 2013 var jeg en tur i Hirtshals og fiske da det ikke var til at få
noget agn hvor jeg bor så ringede til Hirtshals og fik agn der kl 09 var jeg på
plads ude på den yderste mole som vi kan køre til jeg havde lige fået sat stangen
i og så var der en fladfisk på solen skinnede og der var vind stille jeg havde to
stænger i brug der var lidt stille efter den første men ved 10 tiden begyndte det
at lysne så var der bid på to stænger det var en torsk og flad torsken målte 45 cm
og vejede 1,2 kg og skrubben var på 34 cm og vejede 360 g tiden gik og da kl
var omkring middag havde jeg 6 stk fladfisk og to torsk men det var samme
størrelse som de andre ved 13 tiden fik jeg så et godt hug først troede jeg det var
to flade men da jeg så kunne se var det en torsk på 2,4 kg og målte 52 cm da
dagen sluttede og jeg ville til at tage hjem havde jeg fanget 9 stk fladfisk og 4
stk torsk så det var ikke så dårligt endda.

Åbningskonkurrence i Terndrup Mølledam.
Lørdag d.06.April 2013 kl. 09.00 til 13.00
kl. 08.30 mødes vi til kaffe og rundstykker
kl. 13.05: Overrækkelse af præmier
kl. 13.10: Varme pølser
ingen tilmelding

MVH Hans Jørn Dahl

———————————————————————————Havture 2013
lørdag 23.marts Albatros Hirtshals. 8 timer 0700-1500 (mødetid 20 min før afgang)
Pris kr.550,00 Der er bestilt 12 pladser.
Tilmelding til Hardy Tlf. 24 60 66 21
lørdag d.21.septemper Neptun Skærbæk 7 timer 0900-1600
Det gælder fladfisk og småtorsk i Lillebælt. Vi har 17 pladser.d.v.s hele skibet.
Prisen er 460,00 incl. agn.
Tilmelding til Hardy Tlf. 24 60 66 21

V/Bente & Poul Søgaard
Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
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Sildetur:
Lørdag d.04.maj
Vi tager til Mellerup (Voer)
Vi starter fra Rådhuspladsen i Hadsund lige overfor Shell kl.08.15
færgebillet betaler hver især.
Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57
Camp Sverige 2013
Årets tur til Sverige går igen til Høgensås Semesterby
Turen finder sted i Kristi Himmelfarts ferien
Afrejse torsdag d. 09.maj
Hjemkomst søndag d. 12.maj
Venteliste
Tilmelding til Pernille tlf.:98 57 53 52
Geddetur:
Lørdag d.25.maj
Vi tager til Snæbum sø.
Vi mødes i Snæbum kl. 08.30 eller aftal tid med Bent
Husk madpakke
Pris 60,00 kr.
Tilmelding til Bent tlf. 40 62 81 60
Natfiskeri:
Fredag d.28.juni
Natfiskeri i Medestedet (Villestrup)
Konkurrence: 20.00 til 01.00 derefter præmieoverrækkelse
Så griller vi pølser og derefter er der frit fiskeri til kl.06.00 .
Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57
Familietur:
Lørdag d.17.august.
Familietur til Nørreris fiskepark med helstegt pattegris.
Pris 200,00 kr. for voksne halv pris for juniorer.
Vi fisker fra kl.14.00 til 18.00 derefter spisning.
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Klubmøde:
Vi afholdt klubmøde i lokale Bøgen Terndrup center, hvor 17 deltagere så en film om fluebinding af tanglopper og andre fluer, derefter blev der bundet fluer af juniorer og voksne med hjælp
fra instruktørrene Bruno og Christian alt i alt en hyggelig aften med fiskesnak om Camp Sverige
samt havture og sluttede af med kaffe og brød.

Senior

Junior
Torsk

5P. Hans Jørn Dahl, 2400g, 52cm

Udenlanske fisk ferskvand

Ål

Stilling i cuppen
Senior
10P. Johnnie Knap
9P. Hans Jørn Dahl
5P. C hristian Mortensen
4P. Steen Steenfat
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Junior

Fiske cuppen
Senior

Junior
Aborre.
Ørreder fanget i eget fiskevand

Fladfisk.
5P. Johnnie Knap 460g, 35cm
4P. Hans Jørn Dahl, 360g, 34cm

Gedder.
Put & Take ørreder og laks.
5P. Christian Mortensen, 4950g, 73,5cm
5P. Steen Steenfat, 4750g, 73cm

Ørred og laks andre steder.
5P. Johnnie Knap, 4000g, 75cm
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Uforglemmelig tur til Støvringdæmningen
Vi var seks der kørte til Støvringdæmningen lidt syd for Mellerup efter fladfisk, vi opdagede at
det skal man ikke gøre i en regn periode idet vejen stod under vand og var pløret så er det ikke
sjovt at køre i sanddaler hvis vi stoppede op ,det gjorde vi ikke før vi kom til et sted hvor vi kunne vende med lidt fast grund under fødderne, men vi kom ud til fiskestedet og gik i gang med at
fiske, der var krabber, Pernille fangede en lille ørred og til sidst fik Jytte en skrubbe med hjem.
Vi kan anbefale at man kun køre til dette sted i en tør periode.

Johnnie på fisketur
Kolding fjord den 2/3-13
Kom til fjorden ved 7 tiden og begynde med stripper og ophænger. Havde det første
hug efter 15 min og
en lille fætter kom på land 39 cm og 635 g. Havde et par hug mere i løbe af den næste
halve time, men ikke
noget som ville med ind.
Tog waders på og hopper i fjorden. Havde gået en 300m langs kysten da hugget faldt.
Var ikke i tvivl og at
jeg havde fået fat i noget stort, kunne se den hvide under side på fisken, i det sprit klare
vand. Den holdte
sig nu pænt i nærheden af mig, med korte udløb. 3 gange var den ude af vandet, for
pokker mine knæ de
rystede. Alt gik fint og efter 10-12 minutter kunne jeg nette det pureste sølvtøj.
Den var sindssyg flot, super kondition og med sine 75 cm og 4 kg. En rigtig sildeæder.
Det min største
havørrede til dato.
Johnnie Knap
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