PROGRAM FØRSTE HALVÅR 2019
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer

(P) = Pointtur

Torsdag 17 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.
Mandag 4 FEB
Generalforsamling.
Afholdes i klublokalet på Schackenborgvej 25-27 (indgang ad kældertrappen) 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.
Torsdag 21 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.
Søndag 3 MAR
Kysttur, point 1 (S) (J) (P)
Årets første fisketur i klub regi. Denne første tur fisker vi sammen, således nye medlemmer samt
juniorer kan få lidt tips og tricks. Vi mødes på den offentlige parkeringsplads på Frølunde Fed kl.
06.30 og så aftaler vi der, hvor vi kører hen, alt efter vind og vejr. Der kan på denne tur kun
indvejes ørred og torsk. Fladfiskene er stadig en sørgelig forfatning grundet gydetiden, så disse kan
altså ikke indvejes. Indvejning på kysten kl. 13.00. Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 1. marts.
07 MAR –
Kysttur til Møn.
Pris kr. 1.500,10 MAR Vi har de sidste 4 år haft nogen kanon ture til dejlige Møn på vores forlængede
fiskeweekend. Sidste år var det dog meget koldt, så det satser vi på ikke sker 2 gange i træk. Vi har
igen 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 Jes Hansen, 5066 9202, 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.
Torsdag 14 MAR Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J) Rundvisning i Top Grejs nye lokaler????
Vi håber, at vi kan få en aftale i stand med firmaet Top Grej i Slagelse, om at komme ud og bese
deres nye lokaler. Og det kunne jo være, at de denne aften havde nogle helt specielle tilbud, kun for
os. Kan det ikke lade sig gøre, holder vi en traditionel klubaften i vores egne lokaler. Denne aften er
tilmelding nødvendig, også fordi jeg så kan give en melding om, hvor vi skal være. Så tilmelding til
Jes, 50669202, senest 8. marts.
Lørdag 23 MAR
Kysttur, point 2 (S) (J) (P)
Vi skal lige i træning til den kommende UFV-CUP, så vi holder en kysttur mere 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 21. marts.

Søndag 7 APR
UFV-CUP. (S) (J)
Pris kr. 50,Vi mangler trofæet af den store havørred som fortæller, at vi har banket de andre foreninger på
Vestsjælland. Vi skal have det igen, da det vil hænge fint ved siden af ”Den Gyldne Kejs”. Så sæt
denne dag af og deltag i kystkonkurrencen. Hver forening kan som altid indveje 10 fisk, men i år
tæller kun havørred med i konkurrencen. Der kan altså ikke indvejes torsk – regnbueørred – laks fladisk osv. 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.
Søndag 28 APR
Kysttur, point 3 (S) (J) (P)
Vandet er blevet varmt nu, så der er chance for rigtig fine fisk. 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 25. april.
07 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.
12 MAJ
Hornfisketur, Point 4 (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. Vi mødes alle sammen på
Frølunde Fed offentlige parkering kl. 05.00 og finder ud af, hvor vi skal fiske henne. Indvejning på
kysten kl. 13.00. Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 9. maj.
Søndag 02 JUN
Ferskvandstur, Point 5 (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 29. maj.
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.
Lørdag 22 JUN
Kysttur, Point 6 (S) (J) (P)
Hvad foregår der? En kysttur i juni måned og så så sent? Ja, vi skal tidligt op og prøve, om ikke der
går lidt fisk og snasker i tangen i morgensolen. Start som sædvanlig kl. 00.00 men henset til
årstiden er indvejningen rykket frem til kl. 10.00. Som altid frit fiskested (dog offentligt
tilgængeligt). Der kan indvejes ørred – torsk – fladfisk og hornfisk. Tilmelding til Jes 5066 9202
senest 19 juni.

