Version nr. 3

Tilmeldingslister til Saltvandsfisketure 2022 Alle planer og datoer er aftalt med rederiet og vognmanden, men med
forbehold for ændringer af restriktioner krævet af regering og sundhedsmyndigheder.
Kære saltvandsfiskere.
Ved de to møder den 16. og 23. november besluttede nogle saltvandsfiskere at strikke en pakke med
8 forskellige fisketure sammen for sæsonen 2022
Det er en god blanding af noget vi kender og nye ideer.
Man kan vælge at være med til hele pakken eller blot vælge det, den enkelte saltvandsfisker synes bedst om, under
hver enkelt tur i planen er der en specifikation for tilmelding og betaling for turene.
Der er nye priser og et tilbud fra GSF (3pk Børsteorm på tur nr. 7) mødetider og specielle fiskeregler efter præmier.
Vi håber at saltvandsfiskerne vi tage godt imod pakken for 2022
Tur nr.1

Torsdag den 5. maj
Hele dagen
Hornfisketur
Mosede Havn
Torsdag den 5. maj
08.00 - 22.00
Havørred fiskeri
Mosede Havn og strand
Præmier
Der kan fiskes hornfisk hele dagen og billeder af fine fangster kan vises på GSF Facebook.
Seniorer og juniorer kan også vælge at fiske havørred og vinde præmie 200, kr. reglerne er:
Man tager et foto af fangsten der er dokumenteret med et billede af medlemmet og fangsten med mål, vægt samt
dato og klokkeslæt, billedet sendes til E-mail olemikkelsen74@gmail.com
Vinderne af konkurrencen afgøres i klubhuset tirsdag den 10. maj kl. 18.30
Tur nr.2

Mandag den 9. maj

Hele dagen

Hornfisketur

Mosede Havn

Mandag den 9. maj
08.00 - 22.00
Havørred fiskeri
Mosede Havn og strand
Præmier
Der kan fiskes hornfisk hele dagen og billeder af fine fangster kan vises på GSF Facebook.
Seniorer og juniorer kan også vælge at fiske havørred og vinde præmie 200, kr. reglerne er:
Man tager et foto af fangsten der er dokumenteret med et billede af medlemmet og fangsten med mål, vægt samt
dato og klokkeslæt, billedet sendes til E-mail olemikkelsen74@gmail.com
Vinderne af konkurrencen afgøres i klubhuset tirsdag den 10. maj kl. 18.30

Tur nr.3 Lørdag den 21. maj Kl. 5.30 - 12.30 Pokalturen - torsk

Kalkbrænderi
Havnen

Deltager

senior pris

junior pris

bussen pris

mødested
mødetid

sms til Ole
29621101

190, kr.

0,0 kr.

60, kr.

Mosede Fort kl.5.30

Tur nr.4

Tirsdag den 24. maj

08.00 - 22.00

Havørred fiskeri

Seneste
tilmelding

Præmier

Seneste
båd
betaling
mandag d.
9.maj

Øby

Fra stranden i Køge Bugt

sejltid
7.00 12.30

Præmier

Seniorer og juniorer kan fiske havørred på Mosede Havn og stranden og vinde præmier 200, kr. reglerne er: Man
tager et foto af fangsten der er dokumenteret med et billede af medlemmet og fangsten med mål, vægt samt dato
og klokkeslæt, billedet sendes til E-mail olemikkelsen74@gmail.com
Vinderne af konkurrencen afgøres i klubhuset onsdag den 25. maj kl. 18.30

Tur nr.5

Lørdag den 6. august Kl. 5.30 - 12.00 Makrel fiskeri

Helsingør

Seneste
tilmelding

Præmier

Deltager

senior pris

junior pris

bussen pris

mødested
mødetid

Seneste
betaling

båd

sejltid

sms til Ole
29621101

190, kr.

0,0 kr.

60, kr.

Mosede
Fort kl.5.30

mandag
d. 25. juli

Svær

7.00 12.00

Tur nr.6 Onsdag den 7. september Aftentur Fladfisk o.a. en strand i Nordsjælland
Et par af de erfarne medlemmer kunne godt tænke sig at genopfriske en tidligere tradition,
fladfiskeri fra en strand på nordkysten af Sjælland, jeg ved ikke endnu hvor der skal fiskes det bliver en
overraskelse. Personligt synes jeg det kunne være hyggeligt at prøve det.
Vi tager lidt drikkevare med fra klubben og smør os nogle håndmadder, grej og agn sørger vi selv for.
Vi finder ud af noget samkørsel med dem der ikke har bil. Jeg har tænkt at vi holder et opfølgningsmøde den 31.
august i klubhuset, det er en uge før turen.
Send mig en sms på 29621101 hvis du kunne tænke dig at være med på en fladfisketur til nordkysten af Sjælland.

Fladfisk plus
Tur nr.7 Lørdag den 17. september 5.30 - 12.00 3pk børsteorm Helsingør

Seneste
tilmelding

mødested
mødetid

Seneste
betaling

Deltager

senior pris

junior pris

bussen pris

sms til Ole
29621101

190, kr.

0,0 kr.

60, kr.

Tur nr.8 Tirsdag den 27. december 5.30 - 12.30 Nytårstorsken

Præmier
båd

sejltid

Mosede
mandag d.
Svær
Fort kl.5.30 29. august

7.00 12.00

Kalkbrænderi
Havnen

Seneste
tilmelding

Præmier

Deltager

senior pris

junior pris

bussen pris

mødested
mødetid

Seneste
betaling

båd

sejltid

sms til Ole
29621101

190, kr.

0,0 kr.

60, kr.

Mosede Fort
kl.5.30

mandag d
12. dec.

Øby

7.00 12.30

