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EKSTRA NOVEMBER NYHEDSBREV
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

OBS. ÆNDRING AF ARRANGEMENT
INDKØBS- OG HYGGETUREN ER ÆNDRET TIL MANDAG D, 12, NOVEMBER

INDKØBS- OG JULEGAVETUR MANDAG DEN 12. NOVEMBER TIL:
Jan og Bo’s Lystfiskeshop, Roskildevænget 2A, 4000 Roskilde.
MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2019 – afg. fra Revhuset kl. 17.oo
======================================================
Vi er hjemme igen ca. kl. 21.oo, da Bo holder ekstraordinært åbent for os til kl. 20.00.
SUPERTILBUD DENNE AFTEN – 50% PÅ ALT (evt. i forvejen nedsatte vare 50% på normalprisen) – stort
udvalg også af fluegrej og fluebindingsmaterialer.
Bo flytter sin forretning og giver derfor dette tilbud til KLF’s medlemmer (før mange andre), - hvor det kan
ske, at der også senere vil være 50%, - men så er ”alle de gode varer” typisk væk, - så grib denne chance!
Ring venligst til Flemming på tlf. 40 53 61 14 senest søndag den 11.11. indtil 12.oo, - så drager han omsorg
for lidt koordinering af kørslen.
Det er nu Du skal hente julegaven til den gode pris!

SES VI TIL GENERALFORSAMLINGEN?
Korsør Lystfiskerforening indkalder til ekstraordinær
generalforsamling
torsdag d. 8. november kl. 19.oo i Revhuset
Dagsorden






Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 4a
fremlægges til godkendelse.:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen
gældende fra 1. marts i det efterfølgende
kalenderår og 12 måneder frem.
( øvrige punkter i § 4 videreføres uændret)
Eventuelt
Bestyrelsen
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
SØNDAG DEN 6. JANUAR 2019 – KL. 10-16-.00 – instruktør RENE GERKEN
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.
SØNDAG DEN 13. JANUAR 2019 – KL. 10-16.00 – instruktør KLAUS JEPSEN
SØNDAG DEN 20. JANUAR 2019 – KL. 10-16.00 – insttruktør 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
kr. 250
Deltagelse 2 eller flere dage
kr. 150 pr. dag
Evt. gæster
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.

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

