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Nyhedsbrev
- God Påske!
Foråret er virkelig kommet til os. Og har faktisk været her længe. Sammenlignet med sidste år, hvor det stadig var frost langt hen i april måned, har vi i år hernede i den sydlige del af landet stort set ikke haft frost siden en gang i januar måned og nogle få nætter i februar måned.
Det har sat mange ting i gang meget tidligere end sædvanligt, og især på kysten har fiskeriet i den forgangne periode været rigtig fint. Der er blevet fanget rigtig mange fisk, om end mange har været under målet.
Det har vi specielt oplevet ved vores egen Forårskonkurrence 2014, som du kan læse mere om senere i Nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet kommer i første omgang 4 gange om året som erstatning for klubbladet. Det bliver udsendt
via e-post til alle de medlemmer, der anført en e-mail-adresse i Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) medlemssystem. Desværre oplever vi stadig, at der en del medlemmer, der har e-mail, men som endnu ikke har
anført den i DSF-systemet, hvilket gør det noget mere bøvlet for dem, der administrerer det hele.
Naturligvis er der nogle, som ikke har og heller ikke får e-mail, og de skal naturligvis stadig have Nyhedsbrevet lige som alle andre. Dem sender vi så nyhedsbrevet til via almindelig post. Men tænk over det – det er
både meget dyrere og langsommere end via den elektroniske vej.
Ønsker du derfor stadig fremover at modtage Nyhedsbrevet med almindelig post, så bedes du venligst gi’
besked til undertegnede snarest muligt. Ellers sender vi ikke noget ud med almindelig post, men udelukkende via e-mail.
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
Bredsdorffvej 3, Kollund
6340 Kruså.
Telefon 74 67 85 98 / 30 95 09 00

NASS-Cup forår 2014
Lørdag, den 18. januar 2014 blev startskuddet for mange kystfiskere, da en af årets måske vigtigste konkurrencer her i det sønderjyske, nemlig den traditionsrige konkurrence mellem de 4 foreninger og klubber på
Als – NASS-Cuppen – blev afviklet med deltagelse af ikke mindre end 52 deltagere, hvilket er noget nær ny
rekord. Syddanske Lystfiskere deltog med ikke mindre en 25 deltagere, hvilket igen gør os til den mest aktive klub på den front, men desværre oplevede vi (igen) totalt fravær af en af foreningerne i samarbejdet.
Vejrmæssigt var det noget af en hård omgang, da den hårde vind fra øst-sydøst og det disede vejr lagde noget af en dæmper på fornøjelsen, selv om den var aftaget noget. Fangsterne var i den grad præget af de
store udslip af regnbueørreder ved Horsens Fjord et par måneder forinden, men heldigvis for det. Ellers
havde det nok set noget sløjt ud.
Konkurrencens ”Lille Fiskermand” måtte desværre forlade sin gode plads i Syddanske Lystfiskeres klublokale og vandre den tunge vej ud ad døren, hen ad gangen og ind i Skovens Fiskeklubs klublokale, idet dagens
største ørred blev fanget af Jesper Friis Petersen fra netop Skovens Fiskeklub. Resultatet blev følgende:
Havørred / regnbueørred:
1. Jesper Friis Petersen – regnbueørred – 3,435 kg – 60 cm.
2. John ”Bubi” Hansen – regnbueørred – 3,050 kg – 54,5 cm.
3. Lars Skovby – regnbueørred – 2,75 kg – 52,5 cm.
Torsk:
1. Kim Hermann – 1,830 kg – 63,0 cm.

Nye mindstemål på gedde og laks
Det er ikke så tit, at man oplever ændringer i allerede vedtagne mindstemål på fisk. Men det er sket for ikke
mindre end to meget populære fisk op til denne sæson. Og for en tredje fisk er mindstemålet helt fjernet.
Men da den samtidig er blevet totalfredet frem til og med 15. maj 2017, giver et mindstemål alligevel ikke
rigtig nogen mening.
For laksens vedkommende er mindstemålet i ferskvand sat ned fra 60 cm til 40 cm fra og med denne sæson. Ifølge Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund er laksen alligevel gydemoden allerede fra omkring 15-20 cm længde, og det gamle mindstemål ville derfor give alle de langsomtvoksende individer en
fordel, hvilket ikke ligefrem var ønskværdigt.
Mindstemålet på 60 cm bevares dog i saltvand. Men det er jo heller ikke her, den gyder!
For geddens vedkommende er der dog sket lige det modsatte, idet mindstemålet her er sat op fra tidligere
40 cm til nu 60 cm. Dette er sket for fremme geddebestanden, idet store individer ifølge biologerne er bed-

re til at reproducere sig. Hvis det så er rigtigt, så skulle man måske hellere have indført et maximumsmål på
gedden, eksempelvis 80 cm!
Samtidig er der et meget stort økonomisk potentiale i netop geddefiskeri, og her gælder det naturligvis om
at få en så stor bestand ud af det som muligt. Og netop her kan et øget mindstemål være med til at hæve
bestanden.
Nu er det for i øvrigt sådan, at langt de fleste lystfiskere dyrker catch and release, når det drejer sig om geddefiskeri. Det er kun de færreste lystfiskere, der hjemtager gedder, der i øvrigt er en fin spisefisk, når det
bliver gjort rigtigt.

Foredragsaften med Kaare M. Ebert
Mandag, den 3. marts havde Syddanske Lystfiskere besøg af fiskebiolog Kaare M. Ebert fra Danmarks
Sportsfiskerforbund til at komme med et bud på en ny fiskestrategi efter havørred ud fra et mere vidensbaseret udgangspunkt.
28 deltagere deltog i arrangementet, der blev holdt i klublokalet. Og de fik alle masser af information om
havørredens biologi, trækmønstre, fødeemner og syn på farver. Det ca. 3 timer lange foredrag med mulighed for at stille spørgsmål undervejs gav masser af (ny) viden om havørreden og mulige svar på, hvorfor vi
ikke ser så meget til den hernede omkring Als, som man (måske) gør andre steder i landet.
I pausen ca. midtvejs blev der serveret kaffe med masser af hjemmebag.
Arrangørerne var tilfredse med arrangementet, men kunne godt have ønsket sig en lidt større tilslutning.

Forårskonkurrencen 2014
Forårskonkurrencen 2014 blev afviklet under noget nær optimale forhold i år. I hvert fald sammenlignet
med forholdene de to seneste år, hvor især kulden var en væsentlig ”modspiller”. Men således ikke i år,
hvor mildt forårsvejr faktisk havde været på dagsordenen kort efter nytår kun afbrudt af meget korte perioder i løbet af februar, hvor nattemperaturen kunne snige sig ned under frysepunktet.
Det hele udmøntede sig i et resultat, der lå langt over, hvad arrangørerne have forventet. Og at tyde efter
deltagerantallet, så havde de også fundet forårsfornemmelserne frem.
I alt blev der indvejet 29 havørreder og regnbueørreder, hvoraf de 24 blev godkendt i henhold til Fultons
konditionsformel. Men meget bemærkelsesværdigt var det, at ingen af de indvejede ørreder vejede under
1 kilo!

Der blev desuden indvejet 4 torsk til konkurrencen.
Resultatlisten efter weekendens fiskeri ser således ud (kun de godkendte ørreder er medtaget):
Havørred / regnbueørred:
1. Steen Elholm Christensen – regnbue – 2,926 kg – 56,5 cm – K = 1,62
2. John Harmsen – havørred – 2,812 kg – 63,0 cm – K = 1,12
3. Thomas Benthin – havørred – 2,250 kg – 60,5 cm – K = 1,02
4. Søren Haupt – havørred – 2,040 kg – 58,5 cm – K = 1,02 – søndagens flotteste fisk.
5. Kim Olesen – havørred – 1,964 kg – 54,5 cm – K = 1,21 – lørdagens flotteste fisk.
6. Tommy Spile – havørred – 1,836 kg – 52,5 cm – K = 1,27 – fredagens flotteste fisk.
7. Torben Jansen – regnbue – 1,822 kg – 50,0 – K = 1,46
8. Kim Andersen – havørred – 1,798 kg – 54,5 cm – K = 1,11
9. Thomas Johannsen – havørred – 1,784 kg – 53,5 cm – K = 1,17
10. Günther Rostermund – regnbue – 1,706 kg – 52,5 cm – K = 1,18
11. Søren Sejersen – havørred – 1,596 kg – 54,0 cm – K = 1,01
12. Steen Elholm – havørred – 1,512 kg – 52,0 cm – K = 1,08
13. Jacob Dyg Koch – havørred – 1,476 kg – 52,0 cm – K = 1,05
14. Søren Sejersen – havørred – 1,416 kg – 51,0 cm – K = 1,07
15. Gevi Thuesen – regnbue – 1,376 kg – 49,5 cm – K = 1,13
16. Niels Olsen – havørred – 1,294 kg – 50,0 cm – K = 1,04
17. Aksel Nielsen – havørred – 1,282 kg – 50,0 cm – K = 1,03
18. Søren Sejersen – havørred – 1,248 kg – 49,0 cm – K = 1,06
19. Benny Christensen – havørred – 1,216 kg – 49,5 cm – K = 1,00
20. Helge Pedersen – havørred – 1,214 kg – 49,0 cm – K = 1,03
21. Ole Hansen – havørred – 1,202 kg – 47,0 cm – K = 1,16
22. Gevi Thuesen – havørred – 1,176 kg – 48,0 cm – K = 1,06
23. Gorm Rex – havørred – 1,176 kg – 48,5 cm – K = 1,04
24. Henrik Hansen – havørred – 1,012 kg – 45,0 cm – K = 1,11
Torsk:
1. Lars Nissen – torsk – 1,574 kg – 56,0 cm
2. Erik W. Birk – torsk – 1,542 kg – 55,0 cm
3. Erik W. Birk – torsk – 1,144 kg – 53,0 cm
4. Kasper Lorenzen – torsk – 0,968 kg – 50,0 cm

fiskepleje.dk
Danmarks Tekniske Universitet (i daglig tale kaldet DTU) har en hjemmeside, der kort og godt hedder
fiskepleje.dk. Her bliver der formidlet en masse relevant information om, hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.

Fiskepleje.dk udgiver et nyhedsbrev, som det godt kan betale sig at abonnere på. Det gør du ved blot at gå
ind på hjemmesiden og anføre din e-mail-adresse i feltet nederst i højre hjørne og trykke på pilen lige umiddelbart til højre herfor.

Alsiske Fluefiske orienterer
Resten af forårets og sommerens klubaftener er som følger:
3. + 24. april

15. maj

12. + 26. juni

Og turene ligger på følgende datoer:
6. april

4. + 18. maj

15. + 29. juni

Foråret er ikke nogen nem periode at planlægge aktiviteter i, hvis der skal tages hensyn til de mange helligdage, der optræder her. Når først pinsen er overstået på et tidspunkt i maj-juni måned, er der faktisk ikke
rigtig noget før juleaften, den 24. december. Nuvel, der kommer en sommerferie, men den er jo ikke defineret som ”hellig”, selv om den nok kan være det for nogle.
Og så er der jo alle de forskellige konkurrencer, der også skal tages hensyn til. Og da mange af vore medlemmer sætter deltagelse i disse forholdsvis højt, så bliver der faktisk ikke ret mange ledige perioder tilbage, hvor der kan blive plads til vore egne forholdsvis beskedne aktiviteter.
Klubaftenerne i den forgangne periode har primært handlet om hyggestunder med megen snak om stort
set alt muligt inden for emnet fluefiskeri. En gang imellem er der også ”trådt lidt udenfor”, men så længe
det har noget med fiskeri at gøre, så bliver det selvfølgelig accepteret.
Der har været et par enkelte aftener med fluebinding under Jørns ledelse, og her i foråret har det primært
været børsteormsimitationer, der har været i fluestikket.
Fluefiskerne har haft en enkelt dag ved Gudenåen, hvor der var arrangeret 2-hånds kaste- og fisketræning
efter laks og havørred med Henrik Møller Andersen, der tidligere kørte kastekurser for Zpey. Deltagerne
havde en rigtig god dag, men var desværre generet af en temmelig kraftig vestenvind. Ikke befordrende for
kastenovicer, der i forvejen har svært ved at få kastet til at fungere rimeligt under selv normale vindforhold.
Den kommende periodes klubaftener vil nok komme til at handle om noget mere kastetræning enten ude
på græsplænen bag klublokalet eller på ture til kysten. Det kommer helt an på, hvad deltagerne ønsker.
På tursiden er det selvfølgelig stadig kystture, der står helt i front. Men også ture til åerne kommer ind i billedet hen på foråret og starten af sommeren. Lige i skrivende stund er det starten på laksesæsonen, der
står højest på dagsordenen (16. april), og i den grad, der er ønsker om det, vil vi arrangere ture til de lakseførende vandløb.

Kom også gerne med ønsker eller forslag til aktiviteter eller ture, vi kan gennemføre. Så ser vi, om det kan
lade sig gøre.
Send dine forslag til Jens Nielsen på jnielsen@newmail.dk eller kom ned i klubben til en klubaften.

Stallingen fredet yderligere 3 år
Efter allerede at have været totalfredet i 3 år, er fredningen af stallingen blevet forlænget yderligere i 3 år.
Det betyder, at du ikke må fange og hjemtage stallinger til røgeovnen før tidligst den 16. maj 2017. Samtidig er mindstemålet for stalling fjernet, da det ikke giver mening at have et mindstemål for en fisk, der alligevel ikke må fanges og hjemtages. Mindstemålet vil blive revurderet, når der igen gives tilladelse til fiskeri
efter den for fluefiskerne (især tørfluefiskerne) spændende fisk.
Dette sker for at give stallingebestanden ro til at etablere sig yderligere i de vandløb, hvor den allerede findes, men hvor den slet ikke er i et antal, der gør den fiskbar.
Ønsker du at fiske stalling, så skal du til udlandet. Eksempelvis er der gode bestande i det meste af Skandinavien, men også lande som Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Tyskland og flere lande i det tidligere Jugoslavien
m.fl. tilbyder godt fiskeri efter stalling. Og det kan fint kombineres med en sommerferie i området. Check
mulighederne på Internettet – der er faktisk mange flere muligheder, end du umiddelbart tror.

Alsiske Kystfiskere – pointture
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.

3.-4. / 5.

Kysttur/pointtur
Starttidspunkt: 3/5 kl. 0.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 3/5 kl. 17.45-18.00. 4/5 kl. 15.45-16.00 i klublokalet.
Telefonisk tilmelding senest lørdag kl. 10.00.
Turleder: Claus Smidemann – telefon 74 47 40 45 / 60 70 69 18.
Førstepræmie havørred: Gavekort 300,- kr. eller frit valg.

24. / 5.

Hornfisketur for hele familien / pointtur
Fiskeriet foregår på Gammel Pøl. Hvis der er hård østenvind, som hindrer fiskeriet, flyttes
arrangementet til Sandvig.
Der fiskes fra tidlig morgen med løbende tilmelding. Ekstra præmier til damer og børn.
Der må fiskes med naturlig agn.
Der sælges pølser, øl og sodavand fra kl. 14.00-15.00.
Til ørred og torsk gives der kun point for denne dag.
Indvejningsslutpunkt: Kl. 16.00. Indvejningen foregår der, hvor vi fisker.
Turleder: Claus Smidemann – telefon 60 70 69 18.

14.-15. / 6.

Kysttur/pointtur med grillpølser
Starttidspunkt: 14/6 kl. 0.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 14/6 kl. 17.45-18.00. 15/6 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 300,- kr. eller frit valg.

27.-28. / 6.

Nattur / pointtur
Starttidspunkt: 27/6 kl. 18.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 28/6 kl. 9.45-10.00 i klublokalet
Telefonisk tilmelding senest fredag kl. 18.00.
Turleder: Søren Haupt – telefon 74 46 15 90 / 21 91 73 07.
Førstepræmie havørred: Gavekort 300,- kr. eller frit valg.

8.-9. / 8.

Nattur / pointtur
Starttidspunkt: 8/8 kl. 18.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 9/8 kl. 9.45-10.00 i klublokalet.
Telefonisk tilmelding senest fredag kl. 18.00.
Turleder: Ole Hansen – telefon 74 45 80 90 / 41 19 05 92.
Førstepræmie havørred: Gavekort 300,- kr. eller frit valg.

23.-24. / 8.

Kysttur / pointtur med sildemad
Starttidspunkt: 23/8 kl. 0.00 med start hjemmefra.
Indvejningstidspunkt: 23/8 kl. 17.45-18.00. 24/8 kl. 15.45-16.00 i klublokalet.
Telefonisk tilmelding senest lørdag kl. 10.00.
Klubben er vært med en gang sildemadder efter indvejningen søndag.
Turleder: Claus Smidemann – telefon 74 47 40 45 / 60 70 69 18.
Første præmie havørred: Gavekort 300,- kr. 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.

Sommerfest for medlemmer med påhæng
Sæt kryds i kalenderen ud for lørdag, den 16. august 2014 fra omkring kl. 14. Da stabler vi en sommerfest
for medlemmer med påhæng på benene med kaffebord om eftermiddagen og grill-buffet om aftenen. Der
er dog endnu ikke besluttet noget helt konkret med hensyn til indhold og omfang, men regn med, at vi skal
mødes til kaffebord om eftermiddagen. Hen under aften bliver der så tilbudt en grill-buffet med alt, hvad
der hører til samt et udvalg af drikkevarer.
Det hele kommer til at foregå på et af de bedst beliggende steder til den slags på hele Als, nemlig på Nygård i Nørreskoven nord for Fynshav. De fleste af jer kender allerede stedet – eller i hvert fald kysten lige
neden for, hvor rigtig mange udøver deres kystfiskeri. Og hvor mange har fanget rigtig fine havørreder
gennem tiderne.
Når vi får alle detaljerne på plads sender vi en invitation ud til alle medlemmer, og så er det ellers bare med
at få reserveret et par pladser. Men i første omgang handler det blot om, at du får sat kryds i kalenderen.

NASS-arrangement
Arrangementsudvalget i NASS-samarbejdet arrangerer nat-fisketur fredag, den 20. juni fra enten Stevning
Næs eller Sandvig lidt afhængig af vejret. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte dit fiskeri – og selvfølgelig også hvornår, du vil stoppe igen.
Udvalget serverer grillpølser på stranden ved 22-tiden.
Mød op til dette arrangement og vær med at støtte det i forvejen fine samarbejde, vi har med de øvrige
foreninger og klubber på Als. Og vær med til at vise, at Syddanske Lystfiskere er i front, når det gælder samarbejde på tværs af foreningsstrukturer og kulturer.
Der er ikke tilmelding til turen, så man møder bare op, når tidspunktet nærmer sig.

Interne konkurrencer
De interne konkurrencer er i fuld gang, og allerede nu, hvor der kun er gået et par måneder og der stadig er
ca. 7 måneder tilbage af konkurrencetiden, er der lagt hårdt ud med både fine fangster, men også mange
point til dem, der har været mest heldige flittige dygtige.
Alsiske Kystfiskere
Der er indtil videre anmeldt et nærmest utal af havørreder, hvoraf den største er på hele 3,060 kg. Største
regnbueørred er på hele 3,710 kg, og indtil videre er den største torsk kun på 1,625 kg. Men selv om det
måske ser svært ud, så er der rigtig mange muligheder stadigvæk. Med det fiskeri, der har været indtil
videre, skulle det ikke blive så svært endda. Det er bare med at komme af sted.
Pointmæssigt er der også ”slæbt godt med hjem”, idet vedkommende i førertrøjen ”kun” har 125 point. Så
det kan sagtens nås endnu. Du skal blot på en af turene fange en havørred eller regnbueørred på 3,950 kg
samt en torsk på ”sølle” 3,310 kg! Så ligger du helt i front i alle kategorier.
Alsiske fluefiskere
Her gælder det bare om at fange en (stor) havørred for at være med i konkurrencen. Den skal fanges på
flue på kysten, og for at få fat i førstepræmien skal fisken ikke bare være den største rent vægtmæssigt –
den skal også være mindst 60 cm lang. Den største anmeldte havørred indtil videre er på 3,030 kg og 61,5
cm lang.
Sidste år blev den største fanget en sen efterårsdag i Haderslev Fjord, så der er masser af tid endnu til få fat
på den helt store.
Sønderjyllands Småbådsklub
I trollingklubben er der ikke umiddelbart anmeldt nogen havørreder endnu, og der er heller ikke tildelt
point til klubmesterkonkurrencen. I torske-klassen er der to anmeldelser, og her er den største indtil videre
på 4,700 kg og 87,0 cm. Så her skulle der også være gode chancer for komme med på listerne.
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.
18. april

Sportsfiskerforeningen Aabenraa’s Langfredags-konkurrence. 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.

Sportsfiskeriets Hus
Som det allerede er de fleste bekendt, har Danmarks Sportsfiskerforbund indviet og taget det nye domicil i
brug. Det er kommet til at hedde ”Sportsfiskeriets Hus”.
Bygningen ligger helt fantastisk flot ned til Vejle Å ved Vingsted, hvor man i efterhånden en årrække har
haft til huse i små, beskedne lokaler, som man har lejet sig ind i, indtil de nye faciliteter stod færdige. Det
gør de nu, og ud over den helt unikke beliggenhed, så rummer huset også faciliteter til at iværksætte en
lang række spændende initiativer, der må komme hen ad vejen. Rammerne er i hvert fald til stede, og nu
er det så blot op til de enkelte medlemsforeninger at være kreative og gøre brug af dem.
På et tidspunkt vil vi forsøge at arrangere en tur til Sportsfiskeriets Hus – eventuelt sammen med kollegerne fra de andre foreninger i NASS-samarbejdet. Det hører du nærmere om, når det bliver aktuelt.

Fiskeweekend 2014
Sportsfiskerforeningen Als har afviklet deres traditionelle Fiskeweekend, hvor der fiskes over en weekend
efter fisk til en lang præmierække. Begunstiget af rimeligt godt vejr – den kolde vind fra øst med tilhørende
højtryk har nu aldrig været godt for fiskeriet – blev weekenden tilfredsstillende udtrykt med formanden,
Kim Hermanns, ord.
Største havørred blev fanget af Per Lorenzen fra Syddanske Lystfiskere med en fisk på 2,900 kg og 63,0 cm.
2. pladsen gik til Jørgen Gaarde med en havørred på 2,470 kg og 59,0 cm. 3. pladsen gik til Max Nielsen med
en havørred på 1,880 kg og 56,0 cm.
Største torsk blev fanget af Claus Smidemann fra Syddanske Lystfiskere, og den vejede 1,625 kg og var 56,5
cm lang.
Du kan se meget mere på www.sportsfiskerforeningenals.dk

Skovens Fiskeklubs Forårskonkurrence
Hele uge 13 var afsat til Skovens Fiskeklubs Forårskonkurrence, hvor der kunne fiskes overalt fra de danske
kyster. Men selv om der var meget tid til rådighed, så kom der aldrig rigtig gang i fiskeriet, og de store udgaver, som ellers jævnligt ser her om foråret, udeblev da også. Det fremgår da også tydeligt af resultatlisten,
hvor der ikke er indvejet og godkendt fisk over 2 kilo. Men 19 stykker mellem 1 og 2 kilo er da heller ikke at
foragte.
Sandsynligvis har vejret haft en hel del at skulle bestemmer her, og østenvinde og højtryksvejr er sjældent
nogen god kombination, når det gælder kystfiskeri efter havørred.
På førstepladsen kom John Nielsen (Long John) med en havørred på 1,995 kg og 58,0 cm. 2. pladsen gik til
Allan Christensen med en havørred på 1,915 kg og 57,5 cm 3. pladsen gik til Alexander Janzen med havørred på 1,895 kg og 55,5 cm.
I torskegruppen blev det Lars Nissen, der løb med 1. pladsen for en torsk på 1,295 kg og 53,0 cm
Du kan se hele resultatlisten her.

Nyt fra A.N.A.
Rudi Haupt fortæller, at årets yngel (i alt ca. 30.000 stk.) kom til Haderslev, hvor man mødtes ved Sønderjysk Sportsfiskerforenings put and take-sø ved Dyringkær for at fordele ynglen. Her var der nemlig adgang
til frisk vand. Ynglen blev fordelt i henhold til udsætningsplanen, hvilket betød, at der ikke blev yngel til Als
og Sundeved ud over ca. 200 stk., som skulle til Nordals.
Klækrenderne på klækkeriet er nu tømte og klar til at blive taget i brug igen til efteråret, når (forhåbentlig)
en ny portion rogn skal bringes frem til klækning.
Årets smoltproduktion på i alt 9.000 stk. skulle være klar medio april måned. På et nærstående vandplejemøde vil det blive besluttet, hvor og hvornår disse skal udsættes på Als og i Blå Å på Sundeved-siden af Als
Fjord.
Følg med i A.N.A.s arbejde på hjemmesiden eller på Facebook.

