
Beretning tur og arrangement sæsonen 2022.  
 

I foråret 2022 var der klubaftener gennem februar og marts, hvor vi blandt andet lavede knive, 

støbte jighoveder, bandt fluer til kystturen, havde bytteaften. Oveni det en masse hygge og en 

aften, hvor foreningen var vært ved en gang aftensmad.  

Kystturen d. 26 marts gik til Djursland, og her var vi 5 friske medlemmer, som var stået tidligt op. 

Det blev en af de helt lange dage, hvor alle udviste stor ihærdighed og især den sidste plads i 

Begtrup Vig blev fiske fuldstændigt igennem. Lige lidt hjalp det at skridt tælleren var langt over de 

10.000. Ingen fisk, hver set eller mærket.  

Havørreddagen blev igen i år holdt som en to-dagsarrangement fra lørdag til søndag den sidste 

weekend i august og igen sammen med vores venner fra Nedre Ryå.  

Konkurrencen var fint besøgt på linje med tidligere år, omkring 40-50 tilmeldte og cirka samme 

antal til indvejning. Især positivt at konkurrencen nu har en lidt bredere profil med lige så store 

præmier til gedde, aborre og brasen, som havørred. Det betyder at flere kan være med og at den 

yngre generation har større chance for succes. Der var også flere yngre både under og over de 18 

år, så det var rigtig positivt.  

Vinderfisken i havørredkategorien blev fanget af Martin Rubæk og var 69 cm og 3.4 kg, mens 

Steen Rubæk fik en 2. plads med en fisk på 49 og 1.4. kg. Den gode historie er at en ung 

dagkortfisker på førstedagen genudsatte en flot +50 centimeters havørred, der stensikkert havde 

været en 2. plads. Han tænkte simpelthen at den var for lille til en præmie og satte den ud igen.  

Frederik Christensen fangede den største gedde, en flot fisk på 64 cm og 1,7 kg - og også her var 

der vist familiefejde, for Jonathan Christensen kom lige efter med en gedde på 60 cm og 1,4 kg. 

Mikkel Valsted fangede den største aborre på 30 cm og 450 gram. Skalle præmierne blev fordelt til 

vores unge lystfiskere således; 1. Bertram 240 gram, og Mathias 180 gram og Malthe 140 gram og 

Philip 90 gram. Brasen udgik da der ikke blev indvejet nogen. 

Efterårets klubaftener i oktober og november bød på fortsat arbejde med knivbyg, støbning af jigs, 

fluebinding af ”den grønne pér” efter Kim G. flotte laks på 96cm blev overlistet på sådan en. Der 

blev lavet kondomspinnere, og helt som traditionen tro afholdt julefrokost sidste fredag i november.  

Generelt er vi en 6-10 stykker til alle klubaftenerne. Nogle gange endda helt op til 12-14 stykker.  

Rigtig godt er det at se at flere nye medlemmer du op til klubaftenerne og vælger at komme igen. 

Ligeledes stort engagement til at deltage på f.eks. kystturen i foråret.  

 

Tak for opbakningen i 2022. Håber vi ses i 2023.  

Med venlig hilsen  

Martin Rubæk  


