Referat for Forårsmesterskab 2018
Klik her for at se billedserie fra forårsmesterskabet

Årets Forårsmesterskab blev afholdt i højt solskinsvejr ved Simons Put and Take i Veksø.
Der var tilmeldt 17 deltagere, hvoraf en havde meldt en senere ankomst.
Sidste års forårsmester Frank Jensen var meget opsat på at gentage succesen fra 2017,
desværre lykkedes det ikke helt, men som det fremgår af resultatlisten gjorde han det
ganske godt. Dette års første fangede fisk på 5,020 kg. blev landet af Henrik zum Vohrde ,
fisken lignede længe en vinder, men Jesper Olsen der som første gangs deltager ved
Forårsmesterskabet, mente det anderledes. Jesper havde fundet dagens ”vises sten” og
satte alle andre til vægs med 5 fangede fisk 5,510 kg. - 5,400 kg. - 1,510kg. - 1,390 kg. 1,230 kg.

Resultatliste for Forårsmesterskab 2018.
Navn.

Vægt i kg.

Placering
.

Jesper Olsen

5,510

1.

Henrik zum Vohrde

5,020

2.

Frank Jensen

3,380

3.

Kevin David Poulsen

2,740

4.

Eskil Juhl Brodersen

2,440

5.

Bent Hytholm Jensen

2,370

6.

Forårsmesterskab Storfanger 2018
Jesper Olsen
Samlet vægt for 5 ørred på i alt 15,040 kg.

Dagens resultat:
Ud af 17 fiskende konkurrencedeltager fange kun 6 deltager fisk, med en samlet vægt på
31,290 kg. – Der blev indtaget 54 grillpølser med tilbehør.

Der blev trukket lod om 5 overskydende præmier blandt alle deltagere ved den officielle
præmieoverrækkelse.
Endvidere var der i år 2 officielle lodtræknings, en hættetrøje som midtvejs lodtrækning
(Vinder: Henning Gøtzsche) og et hjul som afslutning på konkurrencen (Vinder: Erling
Petterson)
Konklusion på Forårsmesterskabet 2018
Ny sø nye erfaring og udfordringer må være ordene efter afholdelsen af Forårsmesterskab
2018. Solskinsvejr og en gennemsnittemperatur på omkring 25 grade satte desværre sit
præ på fiskenes bidelyst, men alle deltagerne var ved fiskeriets afslutning enige om, at
dette skulle være søen ved kommende mesterskaber med Put and Take fiskeri, for der
manglede ikke fisk i søen.
PS!
Som deltagerne nok så var vores gode formand på besøg med familien, hvor han bl.a. ville
vise sit barnebarn sin kunnen med lånt grej, som den store lystfisker (I børnesøen hvor
fiskene stod meget tæt).

Det blev dog ikke nødvendig for mesterskabsdommeren, at skride ind da det hurtigt blev
tydelig for alle omkringværende, at formanden ikke var til fare for fiskene i børnesøen og
omliggende søområder og Øresunds fiskekvoter.
Tak til alle deltagerne for en god dag ved søen, med muntert humør.
Preben Hytholm Jensen.

