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$rsnl end.s tr:r
He fererende ttl Iuqust numæret ef*$ulryu}**n, huor Hnrter fortelte om el,n tur til srøil-

Larrd I Borgmer§, sår ået uå til at anårer har raåt
blod på tgnden. Jeg har erfårergt st ie.1* feo mæid.er begynåt opspartng mer& henblik på en ttlsvarendetur, ag, skal d.erfor garske kort rtdse olr turen er
åryQrEeret for lystfisker i' s ses"be jde gled rre jle
re js er, og .feregå.r nretl f Ly d erop, prisen kornqrer ti1at llgge ruellern 3,5oo tir 4ooo alt efterrhvor naeget
åer bruges ve'l siden afr sku11e der yærer flerer der
kunne tænke sig turen, så snak æed l4orten Fieder on

, han gf,ver serne erfaringerns fra sig,
reå.
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lTtt*rs lev tr{*æe

F5"sks*egn til" rrtters }ev m*fi* , a sxrt kort over
fåekeplndrer, ar flytte* fra "llfttenfr * *8 hexl"ågg:ger
hos formærd.en Otto Kirch*ff S arnmeågår*rvej 26, i:vor
mftr kæ }åne &*m, så ring få ct §32§52 sg aftel hy6r-
når Su km hente åeæ, der er te sæt, ffå ået vål øå6o
d.er mulrghed er for et kanme parvio afeteå.
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4ry,sstå§g,Lc.iååq å{å{gr.åe**

. §kr:Lle tler vtrrer noqLe der fik lys* til
€n iur på Bagsvær,å sø å *fterårs feråen, vi 1 rI*ite
sg-så kunne 1a*e ær&figpr&ru Ham skeL s& bæe rånge
på telf" *1 2958*\r aq hører o3n bååene eT 1ed"iffe *g
er de de*, så bestiller rfiryI ti3. nø§1e rt?r ?-4r ss!?t

ke.11 afhente* hos t?tåSr s s.mrnen r'*** regul atåver *Ye31

færd-sel på Srexo
§åeå,* Jørgen

Eftsrårs feråe
Ie f 1es te af ?srss j r:.ni*rer o er såkkert

kl ar orer at d e t Gr å, 18 , 1o, CEn b*gynd-*r , og at &er
tid tllovere, tå1 enfiskeåur* I d.en forhinå*Ise vil
vt €Frne i kont åkt æed nogle senLor€rr som frfvil"ligt
kunne tænke sig at ofrer ncgle tinr*r ved. klubltrlsetp
såled"es at ået vi l-1e vsre mu}.igt for iunior arn* at
komæ en tur p& §øen, selv *tfr *,en cfficLelle bådud-
lejninq,ti1 åen tiå er stcppet, håber vi på at hare
bååene ti 1 o*krång 1 november, med. ruåndrer ået ekill*
1e s æt te inå rneå fros t ,
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fiodd kanmerat
Du lndkaides hermed tål ordinær generalfors&*-
llng d. å8 oktober 79?6 kl Lg,3o Fåltholmskolen§
læreværelse rned f ølg*nd e da6sorden,
punkt l-. valg af dirj-gent
'r 2, formand.&ns beretning
tt 3 " regnskab
tt 4b. revision af f orenlngslovene
rt 4e indkolnr.,e forslag
rt 5a valg af kasser(ønsker ikke senval8)rt 5b valg af bestyrelsesmeClem
It 5 valg af revåsor
!t 7 val-g af e"::ppleant
It B evenåue1t

husk alle forelag som

på general forsamlingen
i hæ*de senest B dage

der ønskes behandlet på.
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f*r
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I{fe med.Lesmer*.*_A_%
rt anrtT §sffmånn ye,igfudsperken
Ktn Øtoft $ielsen Hoyerlsaden
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crå{Åt} æi ir€åi& L i.iii$riil u*t$e f

Ba det i.kke har været ået stsre mtel
meålsmmær 'der her præEet sns,å s$en, ska[ vt gø rer
opriærk.§sm på æt d.e* sr ligefør vå kar trerynåa at
Etøbe plrke i Hytten, stumperne sr ve* et bliye
# aerilet'semmsnn §å Fffiyr kig neå sn *nsd.ft:u g:ååer år.e

åkke se1v støbe kan ået vaers sfsl*ppend.æ sg se €mdre
og hvern ved. når åæ e**e resul-'fuater dukkar spr le*r*mer
lysten måekæ r&.** er j* ogeå mfi{lge e*nåre mååer æ* til*
brånqe en k l.rrh ef ten Få,

red."

S n B Emhlentpr

§ m'aarbe jd.nuåv *lgat af sBsrts f,åskcrforeninger
far Københmr* sg Omes-nr sfim klubben er meålsm ef * her
udsendt to fåne emhleuner, de ls *t s to fmærke til p&ey*
nång, s *mt e* pærit blåt emeliaTar, *11 et sætte å rs*
vSren

pråe s**fmærke
It nåL

1§, -kr *
ls, -tt

mærker #&: nålæ kæn bestl11es has l{åe1e Jørgen
# pmme lgåråsrr* J 5o, 3, e ller i- h:rt*en om ons-
å agen* n

red *

Det sker i næete aånede
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#ode keffiffi*=**.
å åø:*e* ef åe''ne æån*d har nogl* af os v,æret tå]" mød.* å
fr af, d.e cr6'an3-s**å*nernforeningen er m*dlem æf"ilæt f,ørgt*
Y&r 'f,ctssnanåmæød.e å kre*s 6 å byngbyng*r fik .qrå at vi*a et
æt f&r'el*s fra f*rig* mød.e offi at f,lyttæ jernåorkurset fra,
Jy13'*nd' *s her tår sjælran*" yar fald*t f*rd.åpkr*d* ? *11å*
gevel åkk* iriål* rrære med.uFå mød*t hle,v vå så erlig*,rm a,t
kr*d's 6 e*åv *Ieu1de f,orsøge at lave *t ån*e6rere* kursus
f,er sæaåsrer eg ju*åores hsr i $*rd.s$ærl*nå.yå f,i*k ogeå
u'nd*xhånden at rrå*e at o'sp*rtfåekereR'ånåL *tig* meå *&t
6, co kr. pr. ålL *?T o

set altde* mød* .r&r soII. § fermanåsnøde, s#HB foregik på
HellahøJo-s*r fåk Yoretr forening overrakt *e ? Fåskeplat t*xfcr 2976 s#§ s&Ys L anled.nång *f åndnåereen af rrores klubo
has"Yå fik o$så, r$§ 'f*r vore§ arbejd.e meå ourådet sed" §aræ
wts# r*8 e$ eær1å6 ta.k til de med.lemser åes tCIg aktiv 6.e1 å
bygnångsri af S§* s rrye bro.
Jeg vil nu slutte sed- at opforåre alleråer orrerhoved"et kaa*
tå3 at møåe opå13 ?*res gener&lfors*,anling, som er åanorx**ræt
s,nd.e* steå å braåetrcet or jo de hesrr"itnånger d,er tag*e
herr *er beetenmer heie forrninge$s liv CIs trivse1 fremov*",§
a&, cl*rfer mød op og yEEr ued. til at besteameo

ånæk og: Bræk"

Otto"

Siask åyi::*r-:q# " i;å'
1s** t*f ktrs å n *kr u

3tøh**sæI"ge ællsr
3a{ r*åaktå*nan
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æå*eå*r: *
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Redektionsn har modtsge*,efter en veLlykkettur til Begsvard. 8Ø t .Junf orturen åen Z| ,go er viblerret opfordret tå1 r,t Eent rye suecen, for båd.esenlorer aE junLor, iiet er S rl^r" håder:e åer ben3,rtte*
rred. *rrångerfientet, og det kan så.le{ies hlive sn bil-li,g tur, TJa. der kun ksn værer 11 manr§ I de 4 båd.e ertilmeldinqerr begpænset, d"etoen for å.rrsnsement ereat til åen 31" 1o. Tj.1melåi::g til trrren ksn ske tål$tels ,Iørsen, eller i{iel",s rnsstrup* yåerlisere oplya-ninser ped hens;rn ti 1 t:r ansport, s srgt tåd.sp*nkt ror
Pfg*n k an fåes på te Ie f , g53oTT ,

i{åe 1s &, l'{åe le

sø konkurrene€
undertegnede 1ægåer herraeå op ti1 eE frede*

låq konkurlence på Fårun sø åen zQ.z*, yi herrd.e tæn*
kt os konkurrencen sku1le løbe fre solopgp,lrg kl-?
o§ til eelneåg8-ng kl 16. VejninE af fangsten vå1 f"o*
regå I Ilytten uroid.de lb ert e fter konkurreneeyr &:r s Lut "Frr et &øTer ået li*t trele spæncerde. havile vl t*nkt
Ds at der ved tilme ldingen soul sker på kr.-,rrkurrerls€-
d-eqen betsles startpsnge 5r-w, for senior *g zr-"trcr,
for Juniorer, oq sålecles viL åer kunne hLive lådt til
nræmtern Fiskeriet ekal se lvfælqe lig
der, flue,b1lnk el1er sgn

foregå med. spin-

nned ve n11g hl. Ls en
$iels & ?{ie}e



§rrtidetn-rp d, LB, g. T6
Iesvmrre yss. riex j.kk Bcrsr end I lnand der havde
melåt sig tåL åenne tur, om det lrsnr lyst el.ler ttå
å.ev marglede er syært og slge* Man desværrer skulredet vi*e sig, at osså fiskene havde tkke meld"t d.eres
ankomst r eelv sm de loka.Ie barettede a* ørreden h&v_
d,e vsre t så tpt på et d.en splstr af hån6en. Efter at
have forsø8t *t psr timcr fl"yttede vi tel.tpæl*ne ttl
Kronborg, selv her v æ det emåt, rBåR rj.er l1*rr åog larr-
d.et nogle torak, beåst vff søren chris**nserr;- derfik merer end ortr

Hi lmsr II åns en.
turleder

Bs.geværd. Sø d" 21 .9,T6.
rler v år en hnis spænd-ing, CIver den tur junåorerne
hayde tilrettelågt p*, Bagsværd EØ s vå trsv*e fæst
og bøtt så meget om .§and arten der, deenærre fik vå
ikke en eneste at s*r se1.r om vi udvfd.ed.e tf L Lyng*
by 8Ø t mBil at åe er d-er kan der jo ikke værerf tvivl
Glt efter omtale, så det må prøves igeno Ålliryevel
blev dffien rerldet, *ri i:lev e.nige oE at be*øge aR
ftose på Ye j en hjem, hvor der :r Br indherttet ti lr arclel*
s€r det blev ti]" 4 geåder sg T sbbrer, bed,ste marrd
Yar $orten sg §?ank blev §,r,tn

P* t rYn
I'Iå el s K$ud"ser?

Harua d.. 26* g,T 6
Yå vfir åart 1 eåykker cer ver blerræt enåge offirat t ege årr ttr hinsåc an. flg, med sun e eg i{iers sotrs
ci:aufører og i tæt t&ge stætede vi fra Kåke yær*
Iøse kL 3.3o* Yelankommet til Sverige og efter oy*
erstået kontre?yers æed to ld.eroa, nåede vl to en
harv *ime senerer tsørum, flsk vår der $åsser &f,
g€.r, fangste var ikke det hert storer nu&Erer, det
lykkedes at rA fBt i et p er sred.der s a&t €n rimte,
og da- vi 'renta næs en h j em*d. kl c F. 1? , 3å h avde vl
troås a1t h åft en god d e#r' måske lid t for d;r:rr i
forhold tå1 fortjene*teR,

søren .X;l;Iåo* *o

Desværre §er ri
plals6angel at
den sidet disse

o§ lkke i stand
bringa nayne på
vi 1 komme ueil i

tilrpå grund af
nye medlemrrer sL-
næste nunnerf

,re d.,
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0ameXgårilev*J 36
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lrdlats*Lonan
f,,EiEaagsnGetr
6ame lS§rAevså

trlals Jørgen Paåersad
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sæl",qes hen'lend else ti1
J:rtte oq #unner §ørensen
G emrrre Igård s veJ 72 ,3 te le f ,az 9\i,o61,,

Ski bsbriks
SæLqes skibsb:riks

næsts ny meå usdr Bs pris o

25a, -krn ekstra betræk s ant
Ike e pud-er til s gmme 15o , -kf .
henvendelse ttL.
K, E. Ha rgensen Gaæmelgårdseve j
6a n2 Farrm.

At fiske rigtigt er et morsolnste
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