Nyhedsbrev nr. 1 - 3. årgang marts 2008
Vi skal ud i naturen !
Vinterens mørke tid er ovre og vi skal
igen ud i naturen og nyde foråret og
sommerens komme med alt hvad det
medfører.
Vi skal tidligt op og ud til åen for at
overliste en af de store nystegne hvide
laks eller blanke havørreder.
Måske ser vi råbukken på vej ned over
engen, eller råen med hendes hvidprikkede nyfødte lam. Mikkel ræv på vej
hjem langs grøften med nattens bytte til
sine små røde hvalpe og en azurblå isfugl farer i lynets hast hen over åenblanke vand. Der venter os en ny sæson
med masser af lyse timer og livsbekræftende oplevelser i gode kammeraters
selskab.
Vinteren har været en travl tid for foreningen, vi havde en spændende og
konstruktiv generalforsamling i januar,
med stor opbakning fra vores medlemmer. Hvor mange foreninger kan prale
med 60 medlemmer til generalforsamling, de fleste er glade hvis der kommer
andre end bestyrelsen.
I februar / marts har vi afholdt 3 hyggelige lodsejerfester for vore lodsejere i
Skjern, Karup og ved Fjederholt å.
Traditionen tro får vi en god middag og
et spil banko, det er en dejlig måde at
møde vore lodsejere på, så får de også
noget information fra foreningen.
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i SÅS d. 23. februar, vi fik
Bo Fomsgaard valgt ind i SÅS bestyrelsen, hvilket vi i HSF skal være glade
for. Bo er en saglig og konstruktiv debattør som sætter sig ind i tingene.
Samtidig skal lyde en stor tak til Finn
Højgaard for hans indsats i SÅS bestyrelsen .
Læs i den forbindelse mere om de nye
regler for fiskeri i Skjern å systemet her
i nyhedsbrevet.
Vores Old Boys var værter for udsøgte
gule ærter i Krudthuset 1. marts, rygtet
siger at de har lavet 10 års kontrakt med
Aksel Linneberg, så vi har noget at glæde os til de næste mange år.

Årets storarrangement 13. marts med
Kenny Frost og Bo Fomsgaard, var en
stor succes. De seneste par år har vi haft
i omegnen af 75 betalende gæster, men
i år var der 128 betalende gæster. Kenny og Bo leverede varen til de fremmødte.
De to gutter har virkelig den helt rigtige
hobby/job, deres levende og sanselige
fortællinger krydret med flotte billeder
og fantastisk film, gjorde at man var

helt tryllebundet til deres fortællinger,
det var som at være der selv! Der skal
lyde en stor tak til Bo og Kenny, samt
til Sydbank og Seatrout for deres store
opbakning til arrangementet, samt tak
til de fremmødte. Årets overskud for
storarrangementet ligger flot på knap
12.000 kr.

Sammen med dette nyhedsbrev modtager I en personlig kortmappe som erstatter de traditionelle kort. Det er vores
forhåbning at I vil passe godt på disse
kortmapper og få skrevet jeres navn og
adresse i dem i tilfælde af den skulle
blive tabt. Det er naturligvis en dyrere
løsning at lave kortmapperne på denne
måde, men de skulle gerne have en længere levetid, samt opdateringen er betydelig nemmere at foretage. Så alt i alt er
der tale om en stor besparelse.
D. 16. maj går bukkejagten ind og der
sidder således jægere der som os har en
hobby i naturen, husk at tage hensyn
morgen og aften, specielt i den første
uge af bukkejagten.
Jeg vil også opfordre til at besøge vores
dynamiske hjemmeside ofte på
www.herning-sportsfiskerforening.dk
her kan man følge med i fangster, arrangementer og andre indslag.
På bestyrelsens vegne ønske jeg jer alle
knæk og bræk i den nye sæson, vi ses
ved vandet.
Svend Fabricius-Svendsen

Forårs Laks fanget af Ingemann på Hesselvig stykket 2007
www.herning-sportsfiskerforening.dk
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Fiskevand 2008.

Nyt vand i Karup å!

Der er blevet vedtaget nye regler på SÅS
repræsentantskabsmøde for Skjern å systemet, gældende fra 2008,
Der må hjemtages 2 laks under 70 cm. i
stedet for en stor laks som følger:
Det er tilladt at hjemtage 1 laks/sæson/
person over 70 cm. eller 2 laks/sæson/
person, såfremt disse ikke er større end 70
cm.
I et forsøg på, at beskytte de vigtige hun
laks som typisk ligger i størrelsen 74 til 90
cm, vil man tillade hjemtagelse af 2 mindre laks, da der i den størrelsesgruppe er
en klar overvægt af han laks. Samtidig
udsættes hun laksene for et større fisketryk, da de kommer tidligere på sæsonen
end de mindre han laks.

Der vil i fremtiden komme opdateringer
såfremt der sker nogle ændringer til de
nye oversigtskort hvert år i marts md. Det
vil sige at man skal passe på sit kort i
fremtiden, dog kan man selvfølgelig få et
nyt kort hvis man skulle være så uheldig
at tabe det, dette vil koste medlemmet 50,som vil blive opkrævet i forbindelse med
udlevering af en ny oversigtsmappe. Vi
har i bestyrelsen en forventning om at
disse nye mapper som minimum, skal
holde i 6 år inden der skal sendes nye ud.
Så pas godt på dem, og vogt dem med dit
liv, der bliver reft om disse flotte kort☺

Husk at tilmelde dine fangede fisk !
På generalforsamlingen var der tvivl om
hvornår en fisk er tilmeldt vores årlige
konkurrence.
Nogle troede at hvis den var skrevet i
fangstjournalen på hjemmesiden så var
det nok. For at undgå misforståelser fremover, så lad os her præcisere reglerne hvis
man fanger en fisk som man ønsker at
tilmelde:

•
Henrik Poulsen med forårs Laks fra
tjæreovnestykket 2007
Fiskeri med orm skal foregå med cirkelkroge. Fiskeri med flue og spin skal foregå med enkeltkroge, når man har hjemtaget den/de tilladte laks.
Begrundelse: Et ikke ubetydeligt og stigende antal laks genudsættes i Skjern å
systemet.
Undersøgelser har vist at fisk som kroges
dybt har væsentlig større dødelighed end
fisk som kroges yderligt. Læs artiklen
”Genudsætning og overlevelse af laks i
Skjern å” på www.skjernaasam.dk

•
•

Fisken skal være fanget lovligt på
HSF fiskevand.
Fisken skal fremvises for et bestyrel
ses medlem.
Hvis fisken genudsættes skal der
fremvises fotodokumentation som
giver et indtryk af størrelsen, samt der
skal være et vidne som kan bekræfte
fangsten.
Fisken skal skrives på
fangstjournalen med foto.

Der er også præmier til en flot Gedde
www.herning-sportsfiskerforening.dk

Vi er blevet tilbudt 1200 meter fiskevand i
Karup å, hvilket vi har takket ja til. Stykket
har ikke tidligere været lejet ud og ligger lidt
oppe i systemet, faktisk opstrøms Agerskov
dambrug, men vi ved at der også fanges havørreder helt deroppe. Stykket er nemt at gå på
og vores nye lodsejer har givet tilladelse til at
vi rydder de små træer og buske væk som står
ved åkanten. Det er et spændende stykke å
som vi glæder os til at høre noget fra. Det er
tvivlsomt om vi når at få det med på de nye
kort, derfor lidt info her:
Man kører ind på adressen Vallerbækvej 116,
og følger vejen om til HSF skilt hvor man
parkerer. Herefter går man ned over majsmarken til åen, der må fiskes til begge sider indtil
skiltene viser at fiskeretten ophører.

Flot arbejde ved Øvig
Vedligeholdelse ved vores fiskevand,
Er nødvendigt. Mange af foreningens medlemmer yder et kæmpe stykke arbejde, for at
vi alle kan få et lettere tilgængeligt fiskevand. Jo flere vi er til at hjælpe til jo hurtigere kan vi komme hele vejen rundt. Samtidig
har du mulighed for at komme ud og se nogle steder du ikke kender, samt være sammen
med rigtig gode fiskekammerater, som gerne
fortæller om oplevelser de kender præcis på
det stykke.
Har du lyst til at hjælpe så kontakt os på
bestyrelsen@herning-sportsfiskerforening.dk
eller Jørn Henriksen - mobil 2266 5305.
Sammen er vi bedst !

SPONSORAFTALE MED OK BENZIN

Der er blevet sendt kort ud med dette nyhedsbrev, og vi håber
at alle vil være med til at bakke op om dette nye tiltag fra
HSF side, og når/hvis i kommer til at mangle et ekstra
”Ansøgningsskema” til OK benzin, skal I kontakte vores
kasserer Henrik Abildgaard,
kasserer@herning-sportsfiskerforening.dk

Herning Sportsfiskeriforening har indgået en sponsoraftale
med OK benzin fra d. 1-3-08 til d. 28-2-09. Alle de kort der
bliver tegnet af HSF indbringer et beløb som vil tilfalde foreningen, det gå ud på flg.:
1. Hver gang vi tegner et nyt OK-benzinkort, og der på kortet er købt 500 ltr. Benzin/diesel, udbetales der pr. kort 150,- Vi håber at mange vil være med til at bakke op om
dette, og gøre en indsats for vores fælles forening.
excl. Moms. De 500 ltr. skal købes indenfor et år fra kortets
oprettelse.
For alle liter benzin/diesel, der købes på kort tilknyttet aftalen, udbetales 5 øre/ltr. excl. Moms.
Vi har regnet lidt på dette i bestyrelsen, og er kommet frem
til, at dette kan give vores forening nogle gode penge, hvis
eksempelvis 50 medlemmer af foreningen (det behøver ikke
engang at være foreningsmedlemmer, det kan være naboer, familie osv.) der vil benytte sig af ordningen vil det år 1
betyde en indtægt på knap kr. 10.000. vi har anslået at hvert
medlem så vil køre årligt 20.000 km. á 12 km. på literen, ja så
er dette slet ikke en urealistisk tanke.

Nye broer.
Der er blevet fremstillet en prototype på nye broer.
Broerne skal anvendes hvor det er svært/utilgængeligt
at færdes ved åen.
Harald Buur-Mouridsen har fremstillet
prototypen. Hvis der er steder, hvor du syntes, der
mangler en bro, b
edes du kontakte Harald på telefon
97125115/24826863, så vil dit forslag blive vurderet
og de nødvendige broer vil herefter blive opsat så
hurtigt som muligt.

HJÆLP !!
Herning Rocker 2008
Vi mangler stadig mange folk til dette arrangement, så vi vil endnu
engang bede dig om at tilmelde dig, dette kan gøres til
Thomas Gustafsson, tlf. 26 39 60 56
eller tg@herning-sportsfiskerforening.dk
Vi er jo igen i år så heldige, at vi har fået muligheden for at hjælpe
til dette arrangement, hvor vi sidste par har haft nogle gode dage
med musik og hygge, og ikke mindst en rigtig god pose penge til
vores foerning. Årets koncert hvor vi har brug for vores medlemmers opbakning er i dagene d. 25-26-27-28 maj.
Vi skal bruge 8 personer pr. dag, der vil være masser af forplejning
til deltagerne, og gratis adgang til Herning Rocker, hvis man eks.
Hjælper d. 25 maj har man gratis adgang d. 26-27.
Opgaverne er igen i år hjælp med opstilling og nedtagning d. 25 og
28.
Vagt ved nødudgange d. 26-27.

www.herning-sportsfiskerforening.dk

Ny bestyrelse.
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Efter foreningens ordinære generalforsamling den 17. januar 2008, ser bestyrelsen ud som
følger
Fra venstre ses: Svend Fabricius-Svendsen, Bo Østergård, Kenneth Nielsen,
Jørn Henriksen, Knud Østergård Knudsen, Henrik Abildgaard og Thomas Gustafsson
Ny hytte / hus ved Skjern å.
I forbindelse med vi har mistet hytten ved
Sdr. Felding har vi søgt nye muligheder.
Det er lykkes os at få lavet en aftale med
Harry Øvig, hvilket vi er meget glade for.
Huset vi har fået lavet aftale om, er i øjeblikket
ved at blive sat i stand. Det bliver rigtig godt. !
Man finder det ved, at køre ned ved Hesselvig vej 3,
før gården drejes til venstre og huset findes lige frem,
hvor man også kan parkere. Følg med på
www.herning-sportsfiskerforening.dk,
hvornår huset kan benyttes.
Der kan fra sæson start 1. april parkeres ved huset.

Jubilæums skjorte
HSF har i år 75 års jubilæum, i den forbindelse har
vi fået mulighed for at tilbyde vore medlemmer en
lækker Scierra airdry pro skjorte.
Normalprisen er 399 kr.
Vi kan tilbyde den til kun 200 kr. med
Seatrout tryk og HSF stoflogo,
Skjorten kan prøves og bestilles i Seatrout,
hvis du er sikker på størrelsen så mail.

seatrout@privat.dk
Husk at oplyse navn, adresse. telefonnummer samt
størrelse.
Sidste bestillingsdag er fredag den 23. maj.
Skjorterne leveres hos Seatrout ca. 1. juni.

www.sea-trout.dk
Viborgvej 97, 7400 Herning Tlf.96606065
www.herning-sportsfiskerforening.dk

