Terndrup Lystfisker Forening
Medlemsnyt 3/2018

Bestyrelsen år 2018.
Formand:
Bruno Jensen Jernbanegade 29 st. th. 9560 Hadsund
E-mail: brunokilo11@gmail.com
Næstformand:
Jes Roy Andersen Rebildvej 16 9520 Skørping
E-mail: Jesroyandersen@gmail.com
Kasserer:
Erik Volf Rasmussen Bogfinkevej 7, 9575 Terndrup
E-mail : erik@volfware.dk

Mobil: 23 86 74 81

Mobil. 40 68 21 41
Mobil.: 60 61 70 40

Sekretær:
Joan Madsen Gerdingvej 14 9520 Skørping
Mobil: 29 12 40 70
E-mail: kontakt@tlf75.dk
Bestyrelsesmedlem
Niels Poulsen Bentevej 5 9520 Skørping

Mobil 40 27 89 99

E-mail: nielsbirthe53@gmail.com
Blad redaktør:
Henning Jensen Egholmsvej 31 9520 Skørping
E-mail: 42hjensen@gmail.com

Købmand
Lukas
Vestergade 24E
9574 Bælum
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Put and take mester
2018
Alec

Mobil 22 53 80 11
tlf. 98 39 19 38

Spar BÆLUM

Hvordan i finder vores hjemmeside
www.tlf75.dk

TLF. 98 33 70 01
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14-10 -18 Hav tur fra Hirtshals
Pris 450,00 kr.
Bindende tilmelding og info til
Niels senest 27. sept. 40 27 89 99
10-11-18 Afslutning i Mølledammen
Der serveres rundstykker kl. 8.30
Konkurrencen kl. 9.00 – 13.00
Der serveres pølser kl. 13.00
Tilmelding til Erik onsdag d.7-11 tlf. 60 61 70 40

Sverigesturen 2019 er fra 30. maj til 2. juni.

Bo og Erik ved lille
Grubben

Har du lyst til at komme med, så hop på vognen.
Tilmelding foregår til Erik på tlf. 60617040 og
det er efter først til mølle reglen.
Da der skal bestilles hytter snarest for at være sikker på at få
nogen, er tilmelding senest 15. november 2018.

V/Kenneth &
Poul Søgaard

Julehygge:
Tirsdag d.4.december kl. 19.00
Hyggekomsammen i Bøgen Terndrup medborgerhus
Dem der har lyst kan binde fluer
Der serveres gløgg og guf

Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
.
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Når fjorden vågner. Fortsættelse fra blad 2

Senior

Junior
Torsk

5P.

5P.

4P.

4P.

3P.

Udenlanske fisk ferskvand

Kampen bliver faktisk noget dramatisk, jeg mærker et slip, under fighten.
Linen bliver da stam igen men det er, som om fisken har fået nye kræfter og
mange vilde udløb bliver taget.
Da den kommer tættere på land, kan jeg se hvorfor. Krogen sidder ikke
længere i munden på fisken, eller jo det gør den men min ophænger line er
sprunget og nu sidder blinket så i halen på fisken.
Det er vist det man kalder held!
Vi får fisken i nettet så kan vi tage de 2 kroge ud af fisken. Blinket har heldigvis ikke taget så godt fat og falder af så snart fisken er i nettet og kun
fluen og linestumpen skal fjernes.
En havørred på 68 cm, en fisk som har været oppe og gyde men som bestemt har hygget sig under isen i noget tid. Den får sin frihed igen.
Kanon start på fiskeåret 2018.
Den restende dag får vi yderligere 10 fisk på land, der imellem et par fine
grønlændere og en enkelt overspringer, som kommer med hjem.

5P. Jes Roy Andersen 1480g - 44cm

5P. Lasse Damsgaard Andersen 1380 g - 46 cm

4P. Ayaz Al Omar 1260 g - 48,5 cm

4P.

3P. Finn Frantsen 1149g - 43 cm

3P.

2P. Erik Volf Rasmussen 1110g - 44 cm
1P. Jens Kragh 1060g - 41,5 cm

Hornfisk
5P.Bruno Jensen 535 g - 70 cm
4P.

5P.

3P.
2P.
Stilling i cuppen
Senior

Junior

25P.Bruno Jensen

5P. Lasse Damsgaard Andersen

13P. Andreas Kronborg
5P. Cristian Pelinari

Dagene efter er vi selvfølgelig at finde på pladsen igen og vi får da også lidt
fisk men ikke på niveau som den første dag.
Vi vil rigtig gerne om på den anden side af fjorden. Her kan der også være
rigtig giftigt men vinden har ikke brudt isen endnu. Vi må væbne os med
tålmodighed.
Et par dage efter kører vi over for at kigge igen, som så mange andre dage
er der stadig is men nu kan vi altså ikke vente mere.
Vi tager den udover isen, indtil vi går igennem og står nu i det frie vand, ca.
40 meter fra land.
Vi har vel og mærke det hele for os selv, der er ikke lige andre der tager
chancen og går udover isen. Det skal man bestemt heller ikke, hvis man ikke kender bunden og vandstanden. Da vi er de 40 meter fra land, vandet os
kun til midt på låret.
Vi deler os op for at finde fiskene. Jeg får hurtigt et par kontakter men ikke
noget som bliver hængende.
Jeg kan høre og se min makker har fisk på og jeg går så imod ham.
Fots. Side 4

5P. Henrik Nysum
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Han fortæller at han har haft hug, følgere, fast fisk i hvert kast og de går
lige her 20 meter fremme langs iskanten.
Ja det skal jeg da lige love for. Første kast og jeg har fisk på.
59 cm havørred, stadig i gydedragt men med store åbne sår på siden. Ja
enten en skarv eller en sæl, som har været på spil her, men ja den kunne jo
stadig tage føde til sig så helt skidt kunne den jo ikke være.
Lad mig bare sige det sådan at dette fiskeri bare fortsætter de næste mange
timer, vi ender samlet på 25 havørreder i hånden den dag og et utal af mistede fisk og hug. Det er bare fedt, alle taget på HotShot i kobber farve

Senior

Junior
Aborre.

5P. Bruno Jensen 910 g - 41 cm
4P. Andreas Kronborg 28 cm
3P. Erik Volf Rasmussen 220 g - 27 cm
2P.

5P.

Ørreder fanget i eget fiskevand
5P. Bruno Jensen 34 cm
4P.

Fladfisk.

Dagene efter prøver vi igen men oplever desværre ikke det samme vilde fiskeri og der er da også andre end os, som nu har fundet frem til pladsen
men vi fanger stadig pænt med fisk i forhold til de andre og må konstatere
at HotSHot i kobber, virkelig er overlegen i forhold til andre agn. Vi får bestemt flere fisk end vores medfiskere, som står med andre agn.
Vi delte da så vores erfaring med dem og ja så begyndte de også at få fisk.
Det er underligt, hvor selektive vintersultne havørreder kan være men det er
jo en del af charmen.

5P. Henrik Nysum 2200g - 47 cm
4P. Bruno Jensen 34 cm
3P. Jytte Jensen 26,5 cm
2P.

5P.
4P.
3P.
2P

1P.

Gedder.
5P. Bruno Jensen 8850 g - 95 cm

Andreas

5P.

Put & Take ørreder og laks.
5P.
4P.
3P.
2P.
1P.

Cristian Pelinari 6900 g - 76 cm
Andreas Kronborg 6600 g - 75 cm
Johnnie Knap 5800 g - 77 cm
Alex 4300 g - 77 cm
Bruno Jensen 3950 g - 65 cm

5P. Lasse Damsgaard Andersen 3550 g - 54 cm
4P.

Ørred og laks andre steder.
5P. Andreas Kronborg 68 cm
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5P.

Der er en aftale med lodsejeren på Håls Brogaard, Flamstedvej 125, om
dagkort a 50,00kr. 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 50,00 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
REGLER VED ÅEN
Af hensyn til lodsejere, der har givet os adgang på Deres marker er
her nogle få regler vedrørende opførsel når vi går og fisker ved
åen.
Man færdes stille og roligt så langt ude ved åen som det kan lade
sig gøre. Man må ikke ødelægge afgrøder. Ved dyreindhegninger
skal man sørge for at holde dem lukket.
Er man i bil parkerer man hensynsfuldt og affald, flasker og kroge
sørger man for at tage med.
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