PROGRAM FOR SOMMER/EFTERÅR 2018
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer

(P) = Pointtur

Tirsdag 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 8. maj.
Lørdag 26 MAJ
Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)
Hornfiskene har haft et par uger til at finde sig til rette, så denne tredje 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.
Tirsdag 05 JUN
Pensionisttur til Tystrup Sø (S)
Pris kr. 100,Endnu en af 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 er Jørgen Christensen, 6175 0956.
Tilmelding senest 1. juni.
Søndag 17 JUN
Ferskvandstur, Point 4 (S) (J) (P)
Denne gang 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 12. juni.
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.
Tirsdag 07 AUG
Pensionisttur til Tystrup Sø (S)
Pris kr. 100,Endnu en af 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 2. august.

Søndag 19 AUG
Ferskvandstur, Point 5 (S) (J) (P)
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.
Tirsdag 04 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. Turleder Jørgen Christensen, 6175 0956.
Tilmelding senest 30. august.
Lørdag 22 SEP
Fisketur på molen ved Flådestation Korsør (S)(J) Pris kr. 20,Vi kommer ikke på havet efter fladfisk i år, så skal vi have et par stykker af denne velsmagende fisk i
fryseren, må vi ty til molen ved flådestationen.
Vi mødes på parkeringspladsen overfor porten kl. 08.00, hvor vi lige holder samling.
Prisen er sat til kr. 20,- og de penge, der kommer ind, fisker vi om.
Der vil være præmie til flest fangne fisk over målet (uanset arter) samt tungeste fisk.
Af hensyn til sikkerhedsbestemmelserne på flådestationen er det vigtigt, at tilmelding foregår til
turleder Jes Hansen, 5066 9202, senest 17. september.
Vi blæser konkurrencen/turen af kl. 13.00. Husk at alkohol er bandlyst på flådestationen.
Fiskeriet må maks. foregå med 2 stænger af gangen pr. person og du sørger selvfølgelig selv for agn.
Søndag 7 OKT
Jagt og Fritidshuset cup (UFV) (S)(J)
Pris kr. 50,Sidste år ”stjal” Høng Sportsfiskerforening det eftertragtede trofæ.
Eller også var de bare lidt dygtigere end os. Det skal hjem på sin plads igen.
Vi skal vise, hvem der sidder på denne kystkonkurrence imellem foreningerne på Vestsjælland.
Så tilmeld jer og lad os stå sammen om at vinde.
Udover trofæet til den vindende forening, er der også fine individuelle præmier til de tre største fisk 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.

