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fra Korsør Lystfiskerforening.
Hold dig opdateret på hjemmesiden: http://www.standpladsen.mono.net/
På siden >Seneste nyt< finder du de seneste nyheder fra forening og medlemmer.
http://www.standpladsen.mono.net/seneste-nyt
Formanden har ordet
Kære medlemmer med familie.
Vi har i Korsør Lystfiskerforening igen gennemlevet et år på godt og ondt, - hvor vi alle nok mest husker året,
for den meget lange og meget varme sommer, noget der umiddelbart ikke fritter én til lystfiskeriet, men
alligevel ved vi at der specielt på ”vores hjemmebane” Halsskov Rev, blev fanget rigtig mange havørred ved
natfiskeri og lykkeligvis også af vore medlemmer, - spørg bare Jan Lyster.
Ellers har vi i ledelse bestræbt os på at holde kardansen, i den for foreninger svære tid, hvor det
uomtvisteligt er +60, der har førertrøjen på, - hvor det også er skønt at opleve den indsats og entusiasme
denne medlemsgruppe udviser, - f.eks. er det også dem som sørger for, at vi har en god adgang til alle vore
nedre å-zoner i Tude å, så skal vi bare blive bedre til at udnytte dette fiskeartsmæssige mangfoldige vand, gedde, aborre, rimte, skalle, karpe, havørred o.s.v.
Årets mest markante begivenhed var uden tvivl vores udmelding om ophøret med samarbejdet med
Slagelse kommune på vandløbsområdet, - men når det bliver mere reglen end udtagelse, at en
samarbejdspartner IKKE holder aftalen, ligesom man gør alt for ikke at tage den ypperste ekspertise i ed når
det gælder reguleringen af vandløbsnaturen, ja så er vores medvirken spild af kræfter, ligesom vi vil ikke
krediteres for at medvirke.
Så vi må nu bruge vores demokratiske pligter og rettigheder, for at tilse det videre forløb i en kommune, som
i den grad har udvist slingrekurs og ustabilitet, når det gælder vandløbene.
Men når alle disse oplevelser og fortrædeligheder nu har ramt os, ja så må vi udvise både overblik, gåpåmod
og forstandighed, Så vi lover at kæmpe videre for det vi har kært, - dette til trods for at en politikker mente vi
var umodne og Danmarks Naturfredningsforening ”at vi havde fået nok” i Tude å gennem vejlerne, - men der
argumenteres jo iblandt på mange forskellige niveauer!
Så med forventning om et positivt 2019, ønskes alle medlemmer med deres kære en rigtig glædelig jul og et
godt og oplevelsesrigt nytår
P.b.v.
Flemming

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening
(Som tidligere oplyst på hjemmesiden)

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset
lørdag den 2. februar 2019 kl. 14.oo
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kommer først i det nye år

§6
Ordinær generalforsamling:
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 20. februar.
c) Generalforsamlingen indkaldes senest den 1. december med angivelse af dato, tid og sted via
forenings hjemmeside.
d) Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens beretning
samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
e) Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være modtaget skriftligt af
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
f) Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde.
g) Stemmeret har alle medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes
ved personligt fremmøde.
h) En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

NYT OM FLUESKOLEN
KORSØRLYSTFISKERFORENINGS FLUEKASTE-SKOLE 2019.
Så er det igen tid til KLF fluekaste skole for begyndere og øvede, som afvikles med følgende
instruktører:
Master Caster Instructor RENE GERKEN
Master Caster instructor PETER STOLTZE
FFI Caster Instructor KLAUS JEPSEN
Kursusleder/ansvarlig er Flemming som også vil fungere som hjælpeinstruktør specielt for nybegyndere.
STED: HARBOE STORHALLEN, NYGÅRDSVEJ 102A, 4700 NÆSTVED.
Det er en stor kold-hal (indendørs fodboldbane ca. 100x60 meter), så vær rigtig varmt klædt på og medbring
mad og drikke, - der er også tilknyttet opvarmet omklædningsrum med toiletter. Her holdes frokostpausen.
LØRDAG DEN 5. JANUAR 2019 - KL. 10-16.00 – instruktør PETER STOLTZE Alt OPTAGET
SØNDAG DEN 6. JANUAR 2019 – KL. 10-16-.00 – instruktør RENE GERKEN Alt OPTAGET
Torsdag den 10. januar Klublokalet kl. 19.oo
Efter god idé fra tidligere kursusdeltager Steen Nielsen, vil vi denne aften forberede og organiserer således,
at der ved de kommende 2 kastedage (nu er de fleste vel i god træning) ved hjælp af de enkeltes egen AVIT udstyr fotapp./mobil/tablet/Ipad f.eks går sammen i små hold på 2-3 kastere, som så hjælpes ad at skabe
små filmsekvenser til brug for den videre træning og fejlrettelser, - hvilket kan være yderst givtigt, - så nu skal
det forsøges.
Der er endnu enkelte ledige pladser på nedenstående datoer:
SØNDAG DEN 13. JANUAR 2019 – KL. 10-16.00 – instruktør KLAUS JEPSEN
SØNDAG DEN 20. JANUAR 2019 – KL. 10-16.00 – instruktør PETER STOLTZE.
Ud over ovenstående program, vil der også komme en klubaften med Klaus Jepsen alene omhandlende
knuder og liner.
Samt der også kommer ”virkelighedens dage”, hvor der én dag kastes på græs og den endelige afslutning
bliver i Tude å’s munding med rigtig flue i rigtig vand.
Disse 3 dage annonceres senere til alle deltagere.
Generelt vil instruktionen være primært rettet mod/med enhådsstang, - men det må ikke holde nogen tilbage,
idet der hele tiden er to til instruktion, så der kan også samtidig instrueres i tohåndsstang – også
tohåndsstang alene til de eller de som ønsker dette.
Kursets hovedsigte er selvfølgelig, at den enkelte bliver fortrolig med sine kasteevner samt ikke mindst for
lettere øvede får disse egenskaber udviklet yderligere.
Men uanset niveau i kasteegenskaber er det alle de gode dyder i forbindelse med fluekast der skal udvikles
og forbedres ….. stangføring/stangstop/kastrytme/linebuen/underhånds/dobbelttækket og med
tohåndsstangen er det så også underhåndskastet/stang-/armføring med mere.
Vi skal nok komme hele vejen rundt, ligesom det egentlige sigte ikke er at udvikle konkurrencekastere i
nuværende niveau, men den enkeltes egenskaber til godt, givtigt og behageligt fluefiskeri.
Du skal medbringe Dit favoritgrej og Dit forfang må godt være samme længde som Din stang – helst taperet
(tykkest mod stangen) og med en lille stykke farvet garn eller lille stykke farvet piberenser i enden agerende
fluen.
Har Du ikke p.t. grejet, kan dette lånes i Korsør Lystfiskerforening.
KURSERNE UDBYDES INDTIL DEN 1.12.2018 ALENE TIL MEDLEMMER AF KORSØR
LYSTFISKERFORENING OG ER DER LEDIGE PLADSER EFTER DENNE DATO UDBYDES TIL
GÆSTER.
HELE ARRANGEMENTET ER NON PROFIT, SÅ PRISEN AFSPEJLER ALENE DE OMKOSTNINGER,
DER ER FORBUDET MED HELE CHANCEN.
DELTAGERPRIS:
Deltagelse kun en dag
Deltagelse 2 eller flere dage
Evt. gæster

kr. 250
kr. 150 pr. dag

Deltagelse kun en dag
kr. 500
Deltagelse 2 eller flere dage
kr. 300 pr. dag
(Ved indmeldelse i KLF umiddelbart efter chancerne refunderes mer-gæsteprisen i første kontingent).
TILMELDING og yderligere spørgsmål til kursusleder: Flemming Lundberg Petersen
Mail – dortheogflemming@hotmail.com – Tlf. 40536114.
KLF og instruktører glæder sig til at høre fra Dig.
Nyt om Tude å zonerne
Nye og ændrede zoner: Den tidligere zone 1 er lukket, men Mogens og Finn har en ny zone 1 klar sammen
med en ændret zone 2. De nye zonekort er klar fra årsskiftet.
Tak til de trofaste.
Så er zonerne klar til den 15 – 1 og 1 – 2 – 2019.
Jeg vil gerne sige tak til den trofaste skare som har været behjælpelig med arbejdet. Jeg håber, at vi kan
fortsætte det gode samarbejde til næste År, nu her da vi slåede sidste gang, var det jo hurtigt at komme det
igennem, så hvad har vi alle lært af det, 3 gange om året, og det tager den halve tid.
På grund af jagt, mangler vi zone 4, men den bliver også klar ret hurtigt efter den 1-2 -2019. Hvorfor den ikke
er taget nu, er på grund af jagt, så dem der bruger den, må også gerne tilmelde sig slå holdet..
Vi mangler lige et par stykker mere, så er det ikke nødvendigt, at nogle af os, skal ud flere dage i
træk. Tilmelding til Mogens på mail: mogenschr27@gmail.com
Mogens

Kommende arrangementer
torsdag, 3. januar 2019
19:00
Klubaften Fluebinding
lørdag, 5. januar 2019
10:00
Flueskolens indendørs kastekursus
søndag, 6. januar 2019
10:00
Flueskolens indendørs kastekursus
onsdag, 9. januar 2019
19:00
Junioraften Opstart i det nye år
torsdag, 10. januar 2019
19:00
Klubaften med flueskole og grejeftersyn
søndag, 13. januar 2019
10:00
Flueskolens indendørs kastekursus
onsdag, 16. januar 2019
19:00
Junioraften
torsdag, 17. januar 2019
19:00
Klubaften ? Fluebinding
søndag, 20. januar 2019
10:00
Flueskolens indendørs kastekursus
onsdag, 23. januar 2019
19:00
Junioraften
torsdag, 24. januar 2019
19:00
Klubaften - Grejaften
onsdag, 30. januar 2019
19:00
Junioraften
torsdag, 31. januar 2019
19:00
Klubaften + Fluebinding
Knæk og Bræk
Korsør Lystfiskerforening udsender jævnligt - som et supplement til hjemmesiden - nyhedsmail med informationer til medlemmerne,
men husk at følge med på hjemmesiden under >seneste nyt< og >kalendersiden<.
Der tages forbehold for ændringer i det udsendte, samt for fejl i medlemmernes oplyste mail adresser.
Modtager du denne mail ved en fejl, fordi du ikke har tilknytning til Korsør Lystfiskerforening, beder vi dig sende mailen retur med
besked herom til undertegnede, så fejlen kan blive rettet.
v/Jan Kampmann Mobil 20 400 500 Mail Kampmanns@mail.dk

