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Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF
Sådan narrer du havørrederne !!!
Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker
De fleste lystfiskere, som fisker efter havørred, har sikkert oplevet, at ørrederne
pludselig ikke er til at finde. Selv om ørrederne for få dage siden huggede lystigt på
vores agn, er de nu som sunket i havet. I stedet for at opgive fiskeriet vil den erfarne
lystfisker opsøge - og fange - dem helt specielle steder. Den dygtige lystfisker kender nemlig til ørredernes biologi og kan derfor i mange tilfælde forudsige, hvordan
fiskene reagerer på omslag i vejret og skiftende havtemperaturer.
Vil du kende havørredens hemmeligheder, så får du nu chancen. Kom til en rigtig
spændende aften i FTK’s lokaler tirsdag den. 12. november kl.19.00. Den aften fortæller Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, om havørredens mest intime hemmeligheder. Han kommer for eksempel ind på hvilke farver
havørreden tænder på, hvad det er, som udløser hugget i både salt- og ferskvand, og
hvad havørredernes foretrukne byttedyr er. Der bliver med garanti noget at tage med
hjem for både nybegynderen og den erfarne kystfisker.
Kaare vil desuden fortælle om arbejdet med at sikre, at danske trollingfiskere også
fremover vil kunne fiske efter østersølaks. Forbundet har det seneste års tid samarbejdet med de danske trollingfiskere om at formulere et forslag, der skal sikre et
fortsat fiskeri, og netop nu er parterne ved at nå til enighed. Hør om forslaget og om
det videre forløb.
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Havfiskeri 2013/14
Regler og tider
Havfiskerudvalget har den store glæde, at kunne invitere alle medlemmer, der har lyst, til at
deltage i klubmesterskabet i havfiskeri. Det drejer sig om 5 spændende fisketure. Det er gratis at
deltage og klubben betaler for rampen.
Dette klubmesterskab vil ikke indgå i konkurrencen samlet klubmester Trolling/ Småbåd.
Denne havfiske konkurrence er en ny ide vi er kommet på, blandt andet fordi vi har ca. et halvt år
hvor der ikke sker det store fiskemæssige på klubsiden og også fordi vi alligevel er nogle stykker
som mødes vinteren igennem for at fiske, når det er muligt.
Den årlige torsketur i Nyborg og Allround Bagenkop vil indgå i mesterskabet.
Derfor dette nye klubmesterskab, og husk på det er første gang, og vi er meget åbne over for
nytænkning, forbedringer osv. for at gøre det til en kommende begivenhed i klubregi.

Tidspunkter.
Tidspunkt

Afdeling

Sted

Dato

1. afdeling

Spodsbjerg

2. november

kl. 9.00 til kl. 15.00

2.afdeling

Bagenkop

30. november

kl. 9.00 til kl. 15.00

3. afdeling

Nyborg

29. december

kl. 9.00 til kl.15.00

4. afdeling

Middelfart

11. januar

kl. 9.00 til kl. 15.00

5. afdeling

Vindeby

1. februar

kl. 9.00 til kl. 15.00

Ved hver afdeling vil følgende være gældende:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Tilmelding skal ske før konkurrencestart. Der udleveres startnummer som SKAL VÆRE
AFLEVERET ved konkurrencens afslutning. Der udleveres ligeledes regler, som til en hver tid
skal overholdes.
Udvalget har til enhver tid suverænitet i alle afgørelser i forbindelse med konkurrencen.
Konkurrencen gennemføres som Team konkurrence. Teamet tegnes af en skipper og denne kan
så deltage i egen eller anden båd, men point vil til enhver tid tilfalde den, der er tegnet som
skipper på teamet, en fra teamet skal altid være til stede under indvejningen.
Junior deltager på lige fod med senior.
Der kan indvejes 3 fisk pr. art pr. team, Vinder vil være flest kilo fisk indvejet. Der vil ikke være
præmie til hver art men som skrevet samlet vægt nr.1 og 2.
Den samlede klubmester er det team, der indvejer flest kg i teamets bedste 3 afdelinger.
Udvalgets medlemmer indvejer IKKE egen fisk.! Anden ”official” varetager dette.!
Arter der kan indvejes, og deres mindstemål, til klubmesterskabet, er følgende. Torsk. 45. cm.
Sej. 40. cm. Hvilling. 27. cm.
Fisk indvejes renset.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

I tilfælde af aflysning af en afdeling, arrangeres ikke en ny afdeling som erstatning, hvis muligt
flyttes den til alternativ havn.
Der vil til hver afdeling være en præmie til tungeste fisk. HVAD VIDES IKKE.
Man kan invitere en deltager, som ikke er medlem af klubben, til at deltage i en konkurrence,
herefter må man melde sig ind i klubben, for at deltage i flere afdelinger, man kan have en ny
gæst med til hver afdeling.
Indvejning foregår umiddelbart efter afslutningen af konkurrencen og startbrikken SKAL være
indleveret ved afslutningen. Deltagere SKAL være i indvejningskøen ved afslutningstidspunktet
ellers kan fangst IKKE indvejes.
Uetisk omgang med fisk, så som efterladelse af fisk på indvejningsstedet, eller anden respektløs
omgang med disse kan medføre diskvalifikation.
Eventuelle protester skal være fremført senest i forbindelse med annonceringen af
præmieuddelingen.
Der må mede fiskes, trolling fiskes, pilke fiskes og kaste fiskes bare det er fra båd og gældende
lovgivning følges.
Eventuel ændring pga. vejret besluttes af udvalget dagen før, senest kl. 15.00, og annonceres på
hjemmesiden under ` jeg fisker FTK`, eller oplyses af udvalgsmedlemmerne på SMS.
Så husk at få tilmeldt jer SMS kæden.

Der er planlagt 5 fisketure, og de 3 bedste afdelinger tæller til klubmesterskabet og der vil ikke være
fremmødepoint i klubmesterskabet.
Der vil være præmie i hver afdeling gjort op i kilo fisk.
1. præmie = gavekort 300 kroner til Jan og Bo´s lystfiskerforretning.
2. præmie = sponsorpræmie.
Præmier i det samlede klubmesterskab i Havfiskeri år 2013/14 (Gavekort til Jan og Bo`s
lystfiskerforretning)
1.
2.
3.
4.
5.

præmie = gavekort 1000 kroner
præmie = gavekort 800 kroner
præmie = gavekort 600 kroner
præmie = gavekort 400 kroner
præmie = gavekort 200 kroner

Præmier vil blive overrakt til årets juleafslutning, ligeledes bliver der trukket lod om 4 meget flotte
gavekort. Ved lodtrækningen om disse fire gavekort, har man et lod pr. gang man har deltaget i Trolling,
Småbåd og Havfiskeriets klubmesterskab.

Torsken, Hvillingen og Sejen består af følgende.
Udvalg:

Mobil:

Mail:

Bo Nørgaard

25 44 96 04

bno123@hotmail.dk

Jan Beyer

20 93 63 92

jbeyer@health.sdu.dk

Jan Hansen

25 44 96 39

mosevenget@gmail.com

Udvalget vil i fællesskab stå for alle 5 afdelinger.
Vi ses på forhåbentlige isfrie ramper. Knæk og Bræk !

Havfiskerudvalget

P&T familie tur 2013.
Lørdag morgen mødte en talstærk skare op til den måske traditionelle P&T tur.
Vejret udmærkede sig ved ikke at blive regnfuldt. Solen var til gengæld ikke meget for at vise sig.
Ungerne var blevet jaget tidligt op og iført varmt tøj, og fædre og mødre samt bedsteforældre mødte op
med grej og tæpper, og hvad der sig ellers hører til en P&T tur. Børge havde sat godt med fisk ud i
søerne, og de svømmede talstærkt rundt. Både de yngste og alle andre havde en god mulighed for at få
en af de stærke regnbuer på krogen. Som det sig hør og bør i FTK, var der lagt op til familie hygge, og
flere af deltagerne havde taget chauffør med for en god ordens skyld. Morgen bitteren blev skyllet ned
og så var det bare i gang med fiskeriet.
Der blev fisket fra kl. 9 til kl. 14, hvor der var planlagt varme pølser m. brød og et par af ørrederne var
en tur i ”kasper røghat”. Forinden skulle de største fisk vejes. Selv den største junior ”Børgesen” var
så heldig at han nåede at få en fisk på krogen.
”Vejemester” Jonny gik op i sin opgave i en sådan grad, at der ikke var mulighed for fusk.
De stolte juniorer blev på vanlig vis hyldet og præmieret samt efterfølgende fotograferet, om end de
ikke alle var lige stolte ved at skulle røre ved de fedtede fisk. Det var nogle stolte juniorer der gik hjem
med gavekort til fiskegrej .
Pølsespisningen gik som forventet. Der var indkøbt spec. pølser fra den lokale slagter med ekstra kød,
men på sælsom vis gik de ekstra indkøbte og traditionelle pølser langt bedre end de ekstra gode.
Tak til alle for godt humør som var med til at gøre det til en hyggelig og forhåbentlig tilbagevendende
begivenhed. !
Bestyrelsen FTK

