PROGRAM FOR EFTERÅR 2017
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer

(P) = Pointtur

20 AUG
Ferskvandstur, Point 6 (S) (J) (P)
Pris kr. 30,Igen går turen til vores søer i kampen om point til klubmesterskabet. Alle både på såvel Tissø som
Tystrup Sø er reserveret til os. Der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål. Herudover kan der
selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. Turleder Jes, 5066 9202, står for fordeling af ønskede
både. Tilmelding senest 14. august. Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i
Slagelse kl. 16.00. Husk, at fiskeri på denne pointtur kun kan foregå fra vores både i Tissø og
Tystrup.
5 SEP
Pensionisttur til Tystrup Sø (S)
Pris kr. 100,Sidste tur til søen og vores hytte for pensionisterne for i år. Evt. kørsel aftales med turlederne.
Hjælp til båden forsøges koordineret. Mødetid ved hytten kl. 08.00, afslutning kl. 15.00.
Der bliver sørget for morgenkaffe og morgenbrød samt frokost. I prisen er inkluderet bådleje + 1 øl
og 1 snaps. Turledere er Ejvind Hansen, 5852 7470, og Jørgen Christensen, 6175 0956.
Tilmelding senest 30. august.
16 SEP
Fladfisketur med M/S BIEN (S)(J)
Pris kr. 300,Vi gentager succesen fra de foregående år og tager en tur på havet efter fladfisk. Alle arter af
fladfisk er i super kondition lige nu, så der er ingen grund til at blive hjemme. Afgang fra BIEN i
Korsør Havn kl. 0800 (men kom nu i lidt god tid, så du får en ordentlig plads) og hjemkomst til
Korsør kl. 1400. Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 8. september. Der vil være præmier til de 3,
der fanger flest. Husk nu agn, du kan IKKE købe orm ombord.
8 OKT
Jagt og Fritidshuset cup (UFV) (S)(J)
Pris kr. 50,Bemærk den ændrede dato i forhold til tidligere udsendt program. Kan vi gøre det igen? Vi har
nu de sidste 3 år vundet såvel forårets som efterårets kystkonkurrence imellem foreningerne på
Vestsjælland. Og det skal vi da blive ved med. Så tilmeld jer, der er også individuelle præmier til de
tre første i hver klasse. Hver forening kan indveje 10 fisk i klassen ørred, torsk og fladfisk. Start kl.
00.00, indvejning og præmieuddeling fra kl. 14.00-14.30 på P-pladsen ved Slagelse Camping &
Ourdoor Center, Karolinevej 2. Tilmelding til Jens O. Jensen, 5195 4232.
15 OKT
Ferskvandstur, Point 6 (S) (J) (P)
Pris kr. 30,Sidste gang i pointkonkurrencen for i år, at turen går til vores søer. Igen er alle både på såvel Tissø
som Tystrup Sø reserveret til os. Der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål.
Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. Turleder Jes Hansen, 50669202, står
for fordeling af ønskede både. Tilmelding senest 10/10.
Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00. Husk, at fiskeri på
denne pointtur kun kan foregå fra vores både i Tissø og Tystrup.
19 OKT
KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 – 21.00
Vi starter op igen efter sommeren med vores klubaftener en gang om måneden. Der vil til disse aftener
være et tema, hvor vi enten har en foredragsholder nede og fortælle spændende historier, eller vi ser
nogle af medlemmernes egne videoer. Der kan så i den indlagte pause købes pølser – øl og vand. Kig
ned og hyg dig med os andre. Og det gør slet ikke noget, hvis du i forvejen ringer til formanden og
fortæller, at du kommer.

4 NOV
Tur til molen ved Flådestation Korsør (S)
Pris kr. 20,Endnu engang prøver vi en efterårstur til molen på Flådestation Korsør. Det skal pointeres, at dette ikke
er for juniorer eller gangbesværede, da molen er vanskeligt farbar og vi må kun fiske ud imod Storebælt.
Husk agn, en lille madpakke og specielt den varme kaffe, da det kan være en kold fornøjelse på denne
årstid. Vi mødes udenfor Flådestationen kl. 09.00. Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202 senest 1/11.
16 NOV
Klubaften 19.00 – 21.00
Igen i aften har vi et spændende emne/tema eller film på tapetet. Husk du i pausen kan købe pølser – øl
og sodavand til meget rimelige priser.
18 NOV
Kysttur (Point 7) (S+J)(P)
Pris kr. 20,Så er det næst sidste chance for at nappe nogle point og evt. overhale dem foran dig. Vi starter ved
midnat og har indvejning ved klublokalet kl. 13.00. Frit fiskested (skal dog være offentligt
tilgængeligt). Det myldrer med ørred, torsk og fladfisk på denne årstid, så hold dig ikke tilbage. Efter
indvejning er foreningen vært ved en sildemad og en dram, så hvis dette har din interesse, så lad turleder
Kurt Nielsen, 6065 4825, det vide ved tilmelding, som er senest d. 16/11.
10 DEC
Fang en fisk, vind en and. (Point 8) (S+J)(P)
Pris kr. 30,Så skal vi ud på årets sidste tur, hvor der er en god chance for at sikre såvel mad som vin til juleaften.
Du må starte til midnat og der er indvejning kl. 13.00 i klublokalet. Farvede havørreder er på denne
årstid fredet, og for at undgå nogen former for misforståelser, vil der i år ikke være mulighed for
indvejning af disse. Så kun regnbueørred - fladfisk og torsk gælder til denne konkurrence, hvor de 3
tungeste fisk løber af med præmierne. Torsk har fortrinsret frem for andre fisk, så kun såfremt der ikke
er 3 torsk til indvejning, vil andre fisk kunne komme i betragtning. Alle indvejede fisk (ikke havørred)
tæller til pointkonkurrencen og dette er sidste pointtur, så mangler du lige lidt point for at snige dig på
de første pladser, så tilmeld dig til Jens O. Jensen, 5195 4232 senest 7/12.
14 DEC
Klubaften 19.00 – 21.00
Vi holder afslutning på efterårets klubaftener med lidt gløgg og æbleskiver. Og så smækker vi lige en
film på, der kan holde fiskefeberen vedlige hen over vinteren. Du må gerne ringe til Jes, 50669202, om
du kommer, mere så jeg ved, at der er æbleskiver nok.

