Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere

1 – 7. januar 2014

Nyhedsbrev
- Godt Nytår!
Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året,
som vi ellers har gjort lige siden foreningen blev stiftet i 1985. Der var simpelthen ikke interesse fra medlemmernes side for at bidrage til bladets indhold. Derfor blev det besluttet at stoppe med udgivelsen fra og
med januar 2014.
I stedet for et klubblad blev det så besluttet at udsende et nyhedsbrev i første omgang 4 gange om året.
Nyhedsbrevet er ikke nær så arbejdstungt at frembringe, og det første af slagsen sidder du med nu.
Det er meningen, at nyhedsbrevet skal viderebringe de informationer, som ikke har en umiddelbar her-ognu-betydning, men snarere af mere informativ karakter – ligesom klubbladet gjorde det i sin tid.
Vigtige informationer, som skal ud til medlemmerne hurtigst muligt, vil blive udsendt via medlemssystemet
i Danmarks Sportsfiskerforbund på samme måde, som det også er sket tidligere. Det er derfor vigtigt, at du
sørger for at holde dine oplysninger på ”Din medlemsside” hos Danmarks Sportsfiskerforbund opdateret
med bl.a. e-mail-adresse og lignende.
Er du i tvivl om, hvordan det gøres, så kontakt venligst vores medlemsadministrator Søren Haupt på telefon
74 46 15 90 / 21 91 73 07 eller e-mail haupt@pc.dk. Du må også gerne kontakte mig på telefon 30 95 09 00
eller e-mail jnielsen@newmail.dk. Så skal vi nok få tingene på plads.
Med venlig hilsen
Jens Nielsen.

NASS-Cup forår 2014
Lørdag, den 18. januar 2014 afvikles en af årets måske vigtigste konkurrencer her i det sønderjyske, nemlig
den traditionsrige konkurrence mellem de 4 foreninger og klubber på Als.

Du opfordres kraftigt til at komme og deltage. Syddanske Lystfiskere har de seneste gange vundet konkurrencerne, der afvikles to gange i løbet af året, og efterhånden rigtig mange gange været den forening /
klub, der har været bedst repræsenteret med flest deltagende forenings- / klubmedlemmer. Det skulle vi
(også) gerne fortsætte med.
Denne gang er det Sportsfiskerforeningen Als, der står for afviklingen, og indvejning og efterfølgende suppespisning foregår således i deres klubhus på Verdens Ende i Sønderborg.
Konkurrencen starter kl. 10.00 og slutter ved sidste indvejning kl. 17.00. For vores vedkommende kan man
tilmelde sig konkurrencen og den efterfølgende suppespisning til Claus Smidemann på telefon 47 74 40 45 /
60 70 69 18 frem til lørdag kl. 08.30. Du kan også møde op i klublokalet fra kl. 09.00 og tilmelde dig der. Her
er der samtidig mulighed for at deltage i en gang kaffe med rundstykker inden selve fisketuren. Hvis du ønsker at deltage i dette, bedes du venligst give besked til Claus senest fredag aften.
Pris for deltagelse i konkurrencen er kr. 50,-, og ønsker du også at deltage i morgenkaffe-traktementet,
koster det ekstra kr. 25,-.

Klubaftener hos Skovens Fiskeklub
Skovens Fiskeklub slår dørene op for deltagelse i deres klubaftener, og du kan deltage lige så meget, du har
lyst til, i deres arrangementer på klubaftenerne.
Skovens Fiskeklubs klubaftener afholdes normalt hver onsdag aften fra kl. 19.00 i deres klublokale på Kløvermarksskolen – samme indgang som til vores klublokale.

Fredningstider, fredningsbælter, mindstemål og god moral
16. januar er en lidt speciel dato for rigtig mange lystfiskere her i det sønderjyske. For netop den dag sker
der to meget vigtige ting i vores del af landet. Der er derfor rigtig mange lystfiskere, der ser frem til denne
dag, som for mange er starten på en ny og forhåbentlig god sæson med mange gode fangster og oplevelser
ude ved fiskevandet.
For det første er havørredens fredning ophørt, og det er nu tilladt efter lovgivningen at hjemtage alle de
havørreder, du fanger. Over mindstemålet, vel at mærke.
Og for det andet er en lang række af fredningsbælterne ud for en hel stribe af de små åer og bække i vores
lokalområde ophørte, og det er således igen tilladt at fiske på mange af de ”gode pladser”.

Selv om regler og lovgivning er noget meget fast og målbart, som skal overholdes, så er der også nogle lidt
mindre faste og målbare regler, du bør overholde. Det er de såkaldte moralske regler, der alene kalder på
din samvittighed og dine holdninger. Og her er det først og fremmest fangsten og hjemtagningen af de såkaldte nedfaldsfisk, som du helt sikkert vil møde en del af i den kommende tid. Måske endda helt frem til
april og maj måned.
Disse fisk er meget tynde og i dårlig kondition efter vinterens strabadser i åen for at videreføre slægten og
bør genudsættes så skånsomt som muligt, hvis du får dem på krogen. Du kender dem let, når du først får
den på krogen. Forholdsvis stort hoved, slanke i forhold til længden, grålige og let slimede, kun ganske få
eller slet ingen løse skæl og uden den helt store ”trækkraft”, som du kender det fra en ”rigtig havørred” fra
sidst på foråret eller begyndelsen af sommeren.
Husk mindstemålet på 40 cm for havørred og 60 cm for laks, hvis du skulle være så heldig at løbe ind i en
sådan. Regnbueørreder har ikke hverken fredningstid eller mindstemål, men da alle de undslupne regnbueørreder alle var af en rimelig godt størrelse, er det nok ikke de mindste fisk, du møder på kysten.
Husk dog, at både regnbueørred og havørred skal være mindst 42 cm for at deltage i konkurrencerne hernede. Både til de interne klubkonkurrencer og de åbne konkurrencer.

60+’erne – Hyggemøder!
Efter en meget kort juleferie starter vi op igen, og datoerne i det nye år bliver som følgende:
Torsdag den 9. januar

Torsdag den 23. januar

Torsdag den 6. februar

Torsdag den 20. februar

Torsdag den 6. marts

Torsdag den 20. marts

Torsdag den 9. januar har vi en aftale med Kjeld Hansen, som vil komme forbi klubben og gennemgå foreningens nye hjemmeside. Så hvis I gerne vil være med og høre og se nærmere om, hvad den kan bruges til,
så mød endelig op denne dag.
En torsdag senere i foråret vil Rudi Haupt stå for en guidet tur til Krusåen. Det bliver også en spændende
dag.
Ellers hygger vi os i vore klublokaler i kælderen på Kløvermark skolen.
Husk at sætte X i kalenderen ved mødedatoerne, hvis I gerne vil deltage. Vi ses!
Med venlig hilsen
Helge Pedersen, telefon 29 92 96 32.

Alsiske Fluefiske orienterer
Resten af vinterens og forårets første klubaftener er som følger:
9. + 23. januar

6. + 20. februar

6. + 20. marts

3. + 24. april

16. + 23. marts

6. + 27. april

Og turene ligger på følgende datoer:
12. + 26. januar

9. + 23. februar

På klubaftenerne bliver der drøftet stort set alt mellem himmel og jord – det meste af det har dog med
fluefiskeri at gøre på en eller anden måde. Som grundregel er der dog 3 emner, der aldrig kommer på tale.
Det er sygdom, religion og politik. Ellers er der stort set frit slag for meningstilkendegivelser.
På aktivitetssiden er det dog først og fremmest fluebinding, der foregår – med jævne mellemrum. Men
også her er der i princippet frit slaw, og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at få nogle forslag til
emner, der kunne tages op på aftenerne. Der har godt nok været efterlyst emner flere gange tidligere, men
indtil videre er der ikke fremkommet nogle. Prøv derfor lige at ryste posen en gang mere og se, om der ikke
skulle være blot et lille måske uanseeligt emne, du godt kunne tænke dig blive taget op på en klubaften.
Det kunne jo godt være, at der også var andre, der havde interessen – når det nu alligevel kom frem i lyset.
Det samme gælder for så vidt turene. ”Plejer”, hvor turene går til kysten, lever for så vidt i bedste velgående. Men der er også en verden for fluefiskeren andre steder end lige netop på kysten. Eksempelvis ved en
af de mange åer, som vores landsdel (Jylland) er begunstiget med. Og hvoraf flere ligger inden for rimelig
køreafstand fra vores omdrejningspunkt, Sønderborg.
Kom også gerne her med ønsker eller forslag. Så ser vi, om det kan lade sig gennemføre.
Send dine forslag til Jens Nielsen på jnielsen@newmail.dk eller kom ned i klubben til en klubaften.

Forårskonkurrencen 2014
Forårskonkurrencen 2014 vil blive afviklet i weekenden 7. – 9. marts 2014. Der er endnu ikke lavet hverken
program eller præmielister, men de vil naturligvis komme ud, så snart de er færdige.
Når program og alt det andet er færdigt, vil du naturligvis blive informeret via e-mail.
Men du kan godt allerede nu sætte krydser i kalenderen ud for den weekend. Og for den sags skyld også
planlægge et par ”opgavefri” dage op til selve konkurrencen, så du kan få hvilet ud.

Alsiske Kystfiskere – pointture
18./1.-2014

NASS Cup / pointtur med rundstykker
Starttidspunkt: Lørdag den 18/1 kl. 10.00 fra klublokalet på Kløvermarksskolen.
Indvejningstidspunkt: Kl. 16.45-17.00 hos Sportsfiskerforeningen Als, Verdens Ende.
Telefonisk tilmelding lørdag fra kl. 8.00-8.30.
Efter indvejningen er der lidt spisning til en overkommelig pris.
Der serveres rundstykker og kaffe i klublokalet fra kl. 9.00 til kr. 25,-.
Turleder: Claus Smidemann. Telefon 74 47 40 45 / 60 70 69 18.

8.-9./2.

Kyst / pointtur
Starttidspunkt: Lørdag den 8/2 kl. 0.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 8/2 kl. 17.45-18.00. 9/2 kl. 15.45-16.00 i klublokalet.
Telefonisk tilmelding senest lørdag kl. 10.00.
Turleder: Ole Hansen. Telefon 74 45 80 90 / 41 19 05 92.
Førstepræmie havørred: Frit valg.

22.-23./2.

Kyst / pointtur med grillpølser
Starttidspunkt: Lørdag den 22/2 kl. 0.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 22/2 kl. 17.45-18.00. 23/2 kl. 15.45-16.00 i klublokalet.
Telefonisk tilmelding senest lørdag kl. 10.00.
Der er grillpølser efter indvejningen søndag til en pris á 10 kr. stykket.
Turleder: Ole Hansen. Telefon 74 45 80 90 / 41 19 05 92.
Førstepræmie havørred: Gavekort kr. 300,- eller frit valg.

7.-9./ .3

Alsiske kystfiskeres Forårskonkurrence 2014
Stor åben kystkonkurrence over 3 dage med mange fine præmier.
Deltagerkort kan købes i de lokale grejbutikker.
Se mere på www.syddanske.dk

22.-23./3.

Kysttur/pointtur med grønlangkål og tilbehør
Starttidspunkt: Lørdag den 22/3 kl. 0.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 22/3 kl. 17.45-18.00. 23/3 kl. 15.45-16.00 i klublokalet.
Telefonisk tilmelding senest lørdag kl. 10.00.
Turlederen sørger for grønlangkål med tilbehør efter indvejningen søndag.
Tilmelding til grønlangkål spisning nødvendig. Pris kr. 30,-.
Turleder: Claus Smidemann – telefon 60 70 69 18 / 74 47 40 45.
Førstepræmie havørred: Fiskestang eller frit valg.

12.-13./4.

Kysttur/pointtur
Starttidspunkt: 12/4 kl. 0.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 12/4 k. 17.45-18.00. 13/4 kl. 15.45-16.00 i klublokalet.
Telefonisk tilmelding senest lørdag kl. 10.00.
Turleder: Søren Haupt – telefon 21 91 73 07 / 74 46 15 90.
Førstepræmie havørred: Gavekort eller frit valg.

Turudvalg:
Claus Smidemann
Ole Hansen
Søren Haupt

Telefon 74 47 40 45 / 60 70 69 18.
Telefon 74 45 80 90 / 41 19 05 92.
Telefon 74 46 15 90 / 21 91 73 07.

Træffes turlederen for den enkelte tur ikke – kontakt da en af de andre turledere.

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Frank Hansen har med usædvanligt kort varsel valgt at stoppe i Syddanske Lystfiskeres
bestyrelse og samtidig valgt helt at melde sig ud af foreningen. Han har ikke ønsket at angive årsagen til
beslutningen. Frank Hansen blev senest genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode på generalforsamlingen den 10. november 2013.
På bestyrelsesmødet den 17. december blev de forskellige arbejdsopgaver fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Du kan se mere om fordelingen på foreningens hjemmeside www.syddanske.dk

Halvårsmøde i Sønderjysk Småbådsklub
Torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.00 afholder Sønderjysk Småbådsklub halvårsmøde i Bistroen på Kvickly
Nordborg. Der kan bestilles en menu bestående af landgangsbrød, øl/vand, kaffe og kage til kr. 50,-.
Tilmelding senest 22. januar kl. 18.00 på web-siden, forum eller til Nip.
Dagsorden for halvårsmødet:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Velkommen.
Spisning af landgangsbrød.
Valg af referent og ordstyrer.
Dagsorden gennemgås af ordstyrer.
Halvårs referat og regnskab gennemgås.

 6. Valg bestyrelsesposter. På valg er: John Thomsen, Preben Nielsen og Søren Matthiesen.
 7. Klubbens visioner for 2014.
 8. Kaffe og kage.
 9. Forslag til kommende arrangementer.
 10. Eventuelt.
 11. Afslutning.
Er der spørgsmål eller andet omkring mødet, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Håber at så
mange som muligt har lyst og tid til at deltage denne aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Sønderjyllands Småbådsklub.

Klubaftener i Sønderjysk Småbådsklub
Den sidste torsdag i hver måned afholdes der klubaften for alle medlemmer. Det foregår i Stevning Kulturhus i lokalet til venstre for indgangen. Og hver gang fra kl. 19.00 til ca. 21.00. Parkering i skolegården.
Normalt er der ikke noget fast på programmet, men det sker, at der er et spændende arrangement på programmet.
Har du ting, du vil sælge, eller har du anskaffet noget nyt spændende fiskegrej, så tag det endelig med. Der
plejer altid at være interesse for den slags sådan en aften.
Eventuelle nye medlemmer er velkommen til at kigge forbi til en kaffetår og lidt fiskesnak. Der er altid gratis kaffe/te og kage på disse aftener.
Kontaktpersoner:
John Stavski telefon 61 27 92 13 eller e-mail stavski@tdcadsl.dk
Nip Lund
telefon 22 11 42 17 eller e-mail nip@sjsk.dk
Mød op og få en hyggelig fiskesnak i godt selskab.

Interne konkurrencer
Fra og med den 16. januar lukkes der igen op for de interne konkurrencer i de forskellige klubber. Og det er
netop her i starten, at mange potentielle vindere skaber sig et solidt grundlag for at komme med helt frem i

præmierækkerne ved årsafslutningen sidst i november måned. Eksempelvis blev den største regnbueørred i
2013 fanget allerede ved NASS-Cuppen den 19. januar 2013!
Følg derfor med på www.syddanske.dk, hvor såvel konkurrenceregler, konkurrenceture og resultater løbende bliver opdateret. Alle 3 klubber har konkurrencer kørende hen over året.

Konkurrencekalender
Her vil vi forsøge at holde dig orienteret om de konkurrencer, der afvikles i regionen.
19. januar

NASS-Cup forår 2014. Kun for medlemmer af de 4 foreninger og klubber på Als.

7.-9. marts

Alsiske Kystfiskeres Forårskonkurrence 2014. Åben kystfiskekonkurrence.

? *)

Skovens Fiskeklubs Forårskonkurrence 2014. Åben kystfiskekonkurrence.

4.-6. april

Go Fishing’s Seatrout Open forår 2014. Åben kystfiskekonkurrence.

18. april

Sportsfiskerforeningen Aabenraa’s Langfredags-konkurrence. Åben fiskekonkurrence.

? *)

Sportsfiskerforeningen Als’ Fiskeweekend 2014. Åben fiskekonkurrence.

9.-11. maj

PG Fishings Fiskekonkurrence 2014. Åben fiskekonkurrence.

3.-5. oktober

Go Fishing’s Seatrout Open efterår 2014. Åben kystfiskekonkurrence.

25.-26. oktober

Sønderjysk ørredfonds Ørreddage 2014. Åben fiskekonkurrence.

15. november

NASS-Cup efterår 2014. Kun for medlemmer af de 4 foreninger og klubber på Als.

*)

Datoer ikke fastsat ved redaktionens slutning.

Er stallingen ved at fuldstændig udryddet?
Som de fleste (fluefiskere og å-fiskere) allerede ved, har stallingebestanden det ikke særlig godt. Derfor indførte man for 3 år siden en særfredning, der totalfredede stallingen frem til 15. marts 2014. Det er altså i år.
Men det store spørgsmål er så, om den fredning af stallingen har givet den ønskede virkning. Indtil videre
er der så vidt vides ikke lavet særlig mange opfølgninger på initiativet, og der er derfor sandsynligvis heller
ikke mange faste holdepunkter i projektet med at få stallingebestanden op at stå igen.

Men skal man lægge en rapport til grund for et svar på spørgsmålet, så må det være, at stallingebestanden
har det endog særdeles dårligt. Rapporten, der omhandler et kontrol-el-fiskeri i Råsted Lilleå (et tilløb til
Storå), og som du kan finde på www.fiskepleje.dk, konkluderer, at stallingen på det nærmeste er uddød i
Råsted Lilleå! Kun en enkelt eller ganske få eksemplarer på 100 m2 vandløb kan ikke længere kaldes en bestand, men det var, hvad man måtte konstatere efter flere dages el-fiskeri på flere positioner.
Der bliver også givet kvalificerede bud på, hvad årsagen til den manglende forekomst af stallinger i åen, der
i tidligere tider var en af Danmarks virkelig gode stallingeåer, skyldes. Og her får skarven en ikke uvæsentlig
skyld, idet den blevet observeret i vandløbet, og der blev elfisket fisk med bidmærker efter skarv.
Skarven er sandsynligvis nok ikke den eneste årsag, men det kan kun yderligere undersøgelser måske give
et svar på.
Dermed er der sådan set lagt op til, at totalfredningen af stallingen skal fortsætte. I hvert fald en rum tid
endnu. Og dermed bliver et spændende fiskeri efter en rigtig nymfe- og tørfluefisk i sommerhalvåret udskudt yderligere i nogle år. Forhåbentlig kun nogle år. Vi får se.

