PROGRAM FOR EFTERÅR 2018
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer

(P) = Pointtur

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,AFLYST
AFLYST
AFLYST
AFLYST
AFLYST
AFLYST
AFLYST
UFV har meldt ud, at de fremover aflyser efterårskonkurrencen og i stedet satser på en lidt større
konkurrence i foråret.
Søndag 14 OKT
Kysttur, Point 6 (S) (J) (P)
Så er det 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. 10/10.
Torsdag 18 OKT
KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 – 21.00
Vi starter op igen efter sommeren med vores klubaftener en gang om måneden og nu i de nye lokaler på
Schackenborgvej 25, kælderen. (Når du kommer ind på Schackenborgvej, er det den sidste gule
boligblok og for enden af den, ned af kælderskakten). Vi håber, at mange vil møde op for at besigtige
de nye lokaler. Der kan købes pølser – øl og vand. Kig ned og hyg dig med os andre. Og det gør slet
ikke noget, hvis du i forvejen ringer eller sms`er til formanden og fortæller, at du kommer (50669202).
Torsdag 15 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.
Søndag 18 NOV
Tur til molen ved Flådestation Korsør (S)
Pris kr. 20,Endnu engang prøver vi en tur 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. Der vil også denne gang være en lille konkurrence i lighed
med den sidste tur til molen. Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202 senest 13/11.

Søndag 9 DEC
Fang en fisk, vind en and. (S+J)(P)
Pris kr. 30,Så skal vi ud på årets sidste og traditionsrige 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 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. Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044
4287 senest 5/12.
Torsdag 13 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 ved lige hen over vinteren. Du må gerne ringe eller skrive til Jes,
50669202, om du kommer, mere så jeg ved, at der er æbleskiver nok.

