2. afd. Havfiskeri fra Bagenkop
Så fik vi afholdt 2. afd. I havfiskeri fra Bagenkop. Vejret op til så ikke særligt godt ud, men
igen var vejrguderne med os vinden lagde sig til en svag til let vind og ja, til tider endda sol.
Vi var 5 teams som alle drog ud i bølgen blå med stor optimisme om en god fangst.
Det lykkedes da også alle at få fuldt hus hvad ang. Torsk hvor der kan indvejes 3 stk. pr.
team.
Team Phønix løb med førstepladsen med 7,12 kg. Indvejet, Team Nørgaard tog 2. pladsen
med 6,60 kg. Indvejet. Største Torsk blev også fanget af Team Phønix med en flot Torsk på
3,16 kg.
Renset. I alt blev der indvejet 24,72 kg. Så en god dag på vandet i udkants Danmark med
fisk til alle.
Så lige en lille opfordring. Se nu at komme på vandet selv om der ikke er 20 graders varme,
det er jo bare et spørgsmål om den rigtige påklædning.
Team Nørgaard

Der var rigtige mange sej på ca. 40 cm i Lillebælt fanget på ophænger.
Der var ikke noget størrelse på torskene, jeg havde lidt sej med hjem til Henrik, og fik to vildænder fra fryseren :-)
Henrik har lavet en form til jigs på 100 gram, de var ok.
Hilsen Henning Knudsen

Der kan være dage hvor fiskeriet i Lillebælt kan kaste fine fisk af sig, Henning Knudsen og Claus B Jeppesen har fået
fine Torsk op til 7,1 kg. Der bliver desuden fanget sej.

Så hvis du er til andet end fedtfinne fiskeri har du et godt alternativ i Lillebælt.
Hilsen Henning Knudsen
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5 afd. Klubmesterskab i
havfiskeri
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Indskrivning fra kl. 08.00
skippermøde kl. 08.45 ....
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Røgekursus

Tallerup Alle 10, i
Tommerup kl 9.45
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Klubaften

Præstevej 90, Korup
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VHF kursus 1.dag

Klubhuset Præstevej 90
Korup

VHF Kursus , ved
Mogens Larsen. Se
beskrivelse ....

