PROGRAM FOR FORÅR 2018
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer

(P) = Pointtur

18 JAN
Første klubaften efter nytår 19.00 - 21.00 (S) (J)
Vi åbner dette forårs klubaftener. Kig ned, hvis du vil hygge dig med andre, som deler din interesse
for sportsfiskeri. Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand samt pølser og
brød. Vi sætter en film på DVD`en, som kan sætte fiskefeberen lidt i vejret.
5 FEB
Generalforsamling.
Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00. Mød talrigt op, da det er her, du har muligheden
for at komme med gode forslag og ideer. Det er også i aften, at vi kårer årets klubmester samt
uddeler pokaler og nåle for indvejede fisk. Husk at indsende eventuelle forslag til bestyrelsen i
henhold til vedtægterne.
22 FEB
klubaften 19.00 - 22.00 (S) (J) BYT – KØB ELLER SÆLG.
Årets anden klubaften, hvor vi har udvidet med en time. Meningen er nemlig, at medlemmerne kan
komme med eget grej, som enten er i overskud eller ikke bruges mere. Så kan man indbyrdes finde
ud af at bytte eller købe/sælge til hinanden. Har du ikke noget grej, du vil af med, så kom ned og kig
alligevel. Det kunne jo være, at der er noget, der frister. Vi stiller bordene op som boder. Der er
mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand samt pølser og brød.
4 MAR
Kysttur, point 1 (S) (J) (P)
Årets første fisketur i klub regi og som altid på kystturene er der frit fiskested (skal dog være
offentligt tilgængeligt). Der kan på denne tur kun indvejes ørred og torsk. Fladfiskene er stadig en
sørgelig forfatning grundet gydetiden, så disse kan altså ikke indvejes. Start kl. 00.00 og indvejning
i klublokalet kl. 13.00. Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 1. marts.
15 MAR
Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J) Foredrag v/Atlantik Fiskerejser
Dette er forårets sidste klubaften og vi har inviteret Rene Gerken, professionel fiskeguide og
turleder fra Atlantik Fiskerejser, til at komme og holde foredrag samt vise billeder fra nogen af de
fantastiske destinationer i verden, hvor man kan holde sin næste fiskeferie. Der vil være lidt
lodtrækning om nogle små præmier samt mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en
sodavand. Vi sælger også pølser og brød i pausen til meget rimelige priser. Det er nødvendigt med
tilmelding til dette arrangement, dels af hensyn til pladsen og dels indkøb af pølser. Senest 9. marts
til Jes, 50669202.
22 MAR – Kysttur til Møn.
Pris kr. 1.500,25 MAR Vi har de sidste 3 år haft nogen kanon ture til dejlige Møn på vores forlængede
fiskeweekend. Så derfor gentager vi turen, og håber, at vi kan fange lige så mange (eller flere) store
fisk som sidste år. Vi har i år lejet ”Søndergård” ved Klintholm, hvor der er plads til 14 personer.
Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 15.00. Bindende tilmelding til
turlederne Kurt Nielsen, 6065 4825, eller Jørgen Christensen, 6175 0956, senest 31. januar, hvor der
samtidig skal erlægges kr. 800,- i forskud. Prisen på de kr. 1.500,- er sat lidt højt, men så er vi sikre
på, at det skulle kunne række.

8 APR
UFV-CUP. (S) (J) DEN GYLDNE KEJS
Pris kr. 50,Vi har trofæet som fortæller, at vi har banket de andre foreninger på Vestsjælland. Vi skal have det
igen, da der ellers bare bliver en grim plet på væggen. Så sæt denne dag af og deltag i
kystkonkurrencen. Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk,
mindstemål for begge arter er 45 cm. Husk, ingen fladfisk. Udover trofæet til klubben, er der meget
fine præmier til de individuelle vindere. Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30
og herefter præmieoverrækkelse. Indvejningsstedet vil blive oplyst ved tilmelding, som skal foregå
til Jes, 50669202, senest 4 april.
22 APR
Kysttur, point 2 (S) (J) (P)
Som altid på kystturene er der frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). Der kan indvejes
ørred – torsk – fladfisk og hornfisk. Fladfiskene må være ved at være ved godt huld igen og der er
på denne årstid chance for et par tidlige hornfisk, så vi tager dem med. Start kl. 00.00 og indvejning
i klublokalet kl. 13.00. Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 19. april.
15 MAJ
Pensionisttur til Tystrup Sø (S)
Pris kr. 100,Så starter de populære ture til søen og vores hytte for pensionisterne. 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. Turleder Jørgen Christensen, 6175 0956.
Tilmelding senest 28. april.
26 MAJ
Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)
Hornfiskene har haft et par uger til at finde sig til rette, så denne fjerde pointtur handler om dem.
Der vil være præmier til de 3 største af slagsen. Udenfor præmierækken, men tællende til
pointkonkurrencen, kan der også indvejes ørred, torsk og fladfisk. Frit fiskested (skal dog være
offentligt tilgængeligt). Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. Tilmelding til Kurt,
6065 4825, senest 22. maj.

