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3 glade vindere med Johnnie Knap som put and
take mester

Hvordan i finder vores hjemmeside
www.tlf75.dk
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Terndrup Lystfiskerforening generalforsamling
Onsdag d. 27 -01 – 2021 kl. 19.00 i Terndrup Medborgerhus
store lokale. Dagsorden er følgende:
Valg af dirigent
Formandsberetning
Fremlæggelse af regnskab
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor og revisor suppleant
Indkomne forslag.
Evt.
Efter generalforsamlingen vil der være overrækkelse af præmier i cuppen
Lige nu ser det ud til at vi godt må holde generalforsamling med flere end 10 personer.
Dette kræver blandt andet at vi sidder med mindst en meters afstand og i samme retning.
Derfor satser vi på at afholde generalforsamlingen den 27/1-2021 kl.
19.
For at kunne gøre klar med diverse forholdsregler er det nødvendig
med tilmelding til den kommende generalforsamling
Tilmelding til Erik 60 61 70 40 eller Joan 29 12 40 70
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På foto 1 Finn og Niels hygger sig ved put and take mesterskabet i
2019 , på foto 2 i 2020 er de dog kommet op at stå så der vel håb
om at de for rigget fiskestangen til i 2021
——————Der var afskedsgave til Revsbæk Fiskepark for deres gode samarbejde med sommerskole og put and take mesterskaber.
De har solgt deres fiskepark og vil nu nyde deres otium
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Evt.
Pga. coronarestriktioner se venligst nedenstående: (husk at medbringe
sprit og mundbind)
Vi ved det hele er træls i øjeblikket, men nedenstående vil blive overholdt,
derfor er det
nødvendig med tilmelding senest den 20/1-2021 til Joan enten ved opkald
eller sms af hensyn
til forplejning. Tilmeld jer endelig, for vi skal nok finde ud af det.
Undtagelsen fra max. 10-reglen for forsamlinger, gælder stadig generalforsamlinger, hvor
deltagerne sidder ned. Læs her om de forhold, der gælder for undtagelsen.
Forsamlingsreglen på max. 10 til stede på samme tid og sted er nu forlænget til og med den 28.
februar 2021. Men det forhindrer ikke, at idrætsforeninger afholder fysisk
generalforsamling. Der
gælder nemlig stadig en undtagelse fra max. 10-reglen, når det drejer sig
om forsamlinger, hvor
deltagerne sidder ned på faste pladser i samme retning. Denne undtagelse gælder bl.a. for
generalforsamlinger, så der må gerne deltage flere end 10 personer, dog
max. 500. Lokalets
størrelse afgør, hvor mange der kan deltage.
Følgende forhold skal være opfyldt:
Deltagerne skal sidde ned på faste pladser med retning mod et podie/
en talerstol eller
lignende.
Der må ikke ske omrokeringer, og der må ikke ske opdeling af deltagerne i grupper eller i
delmøder.
Der må hentes mad og drikkevarer til indtagelse på den faste plads,
men der må ikke være
spisning i et andet lokale eller i en afdeling af det pågældende lokale.
Deltagerne skal sidde ned med mindst 1 meters afstand mellem hver
person.
Der skal være 2 meter mellem talerstol (eller andet sted, hvor der tales
fra) og deltagerne.
Der skal være mindst 2 m2 gulvareal pr. deltager.
Der skal bæres mundbind eller visir, dog ikke når deltagerne sidder
ned. Skal en deltager gå
fra sin plads til talerstolen, på toilettet eller op til en plads for at hente
mad, skal der altså
bæres mundbind eller visir.
De sædvanlige retningslinjer for hygiejne og adfærd skal efterleves,
f.eks. hosteetikette,
håndhygiejne, adgang til håndsprit, opsættelse af informationsplakater
mv.
Endvidere skal Kulturministeriets retningslinjer overholdes, når generalforsamlingen
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Billeder fra Put and take mesterskaberne i Revsbæk Fiskepark
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År 2013

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 ☺. 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…
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Senior

Fiske cuppen

Junior

Aborre.
5P.
4P.
3P.
2P.

5P.

Ørreder fanget i eget fiskevand
5P.
4P.

Fladfisk.
5P.
4P.
3P.
2P

Gedder.
5P.

5P.

5P. Alec Ficher 5200 g - 64 cm
4P. Finn Otte 2730 g - 55 cm
3P. Jytte Jensen 1200 g - 43 cm
2P. Jeanett t. Madsen 1750g - 47 cm
1P. Bo Mouritzen 1620 g - 52 cm

5P. Melissa Thuemann Dam Larsen 1200 g- 43cm,

5P.

5P.

Put & Take ørreder og laks.

Ørred og laks andre steder.
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Senior

Junior
Torsk

5P. Niels Poulsen 3080 g

5P.

4P.

4P.

3P.

Udenlanske fisk ferskvand
5P.

5P .

4P.

4P.

3P.

3P.

2P.
1P.

Hornfisk
5P. Alex Ficher 47 cm
4P.

5P. Mike Jensen 80 cm

3P.
2P.
Stilling i cuppen

Senior

Junior

10P. Alex Ficher

5P. Melissa Thuemann Dam Larsen

5P. Niels Poulsen

5P. Mike Jensen 80 cm

4P. Finn Otte
3P. Jytte Jensen
2P. Jeanett Thuemann Madsen
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Til orientering

På grund af manglende indlæg vil der være nogle tidligere indlæg i dette blad.
Covid19 er skyld i nogle arrangementer ikke kunne gennemføres.
Men der er nogle af jer der er ude at fiske så send venligst
nogle små som store indlæg så der bliver ved med at være basis for at lave et blad.
Ellers må vi nøjes med hjemmesiden og Facebook men det er
måske tiden til forandring.

V/Kenneth &
Poul Søgaard
Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
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Arrangementer:
Ture i foråret

Tirsdag den 9/2-2021 Klubaften i Bøgen
Er der ikke styr på Corona situationen aflyses dette.
Lørdag den 10. april 2021
Åbningskonkurrence ved Mølledammen i Terndrup
Vi mødes 8.30 til rundstykker.

Fiskes fra kl. 9-13
Der grilles pølser kl. 13.00
Lørdag den 24. april
Sildetur til Voer.
Tilmelding til Erik tlf 6061740
Senest den 20. april 2021

Lørdag den 1. maj 2021
Geddetur til Glenstrup Sø
Afgang fra Rema 1000 Hadsund
Tilmelding til Bruno på tlf 238674881
Senest 28. april 2021
Sverige 13/5-21 – 16/5-21 (er fuldt booket)

Lørdag den 12/6-2021 Fjordtur
Tilmelding til Bruno på tlf 238674881
Senest 8/6-2021
Fredag den 25. juni 2021

Natfiskeri – invitation kommer senere

.
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Bestyrelsen år 2020.
Formand:

Bruno Jensen Jernbanegade 29 st. th. 9560 Hadsund
E-mail: brunokilo11@gmail.com
Næstformand:
Niels Poulsen Bentevej 5 9520 Skørping

E-mail: nielsbirthe53@gmail.com

Kasserer:
Erik Volf Rasmussen Bogfinkevej 7, 9575 Terndrup
E-mail : erik@volfware.dk

Mobil: 23 86 74 81

Mobil 40 27 89 99

Mobil.: 60 61 70 40

Sekretær:
Joan Madsen Gerdingvej 14 9520 Skørping
Mobil: 29 12 40 70
E-mail: kontakt@tlf75.dk
Bestyrelsesmedlem
Villy Sørensen Jyllandsgade 27 1s. Nr.5 9520 Skørping Mobil: 20 92 20 42
E-mail : villy44s@gmail.com
Blad redaktør:
Henning Jensen Egholmsvej 31 9520 Skørping
E-mail: 42hjensen@gmail.com

Mobil 22 53 80 11
tlf. 98 39 19 38

Terndrup Lystfisker Foreningens hjemmeside: www.tlf75.dk

Købmand
Lukas
Vestergade 24E
9574 Bælum
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Spar BÆLUM
TLF. 98 33 70 01

