Årsberetning tur og arrangement 2019
Året 2019 startede med afholdelse af en Fluebindingsdag d. 9 februar. Her mødte 10 friske deltagere
og 2 instruktører op til en hyggelig dag i fluebindings tegn. Der blev både prøvet kræfter med kystfluer
og fluer til de nu mange danske laks.
Den næste begivenhed i rækken var den årlige kysttur, som nu har stået på i 5 år. Denne gang gik
turen igen til Djursland, men vind og vejr gjorde at den udvalgte plads ved Sletterhage Strand måtte
skiftes ud med den klassiske plads ”Kobberhage” lige øst for Ebeltoft. Desværre bød turen ikke på
nogen havørreder. Det gør den forhåbentlig i 2020.
Den sidste officielle klubaften i foråret 19 afsluttede ved med en Påskefrokost. Her var der højt humør
og på den anden side af 15 deltagere. Det viser sig at mad i klubben er noget alle kan forholde sig til,
så det tager kegler.
Henover sommeren blev der afholdt ”Fang flere havørreder” for nye såvel, som gamle medlemmer af
foreningen, der syntes de kunne bruge en guide og nogle fifs til Ryå. I år var der kun enkelt deltagere,
men så fik vedkommende eneundervisning til stor tilfredshed.
Den positive historie var et kursus arrangeret i regi af Danmarks Sportfiskeriforening, hvor hele 5
herrer, som ikke var medlem af BLF havde meldt sig til. En super dag, dog uden de store fangster. Men
der var stor tilfredshed blandt deltagerne, og én meldte endda tilbage og skrev at han havde meldt sig
ind i foreningen.
Årets havørreddag må betegnes, som en succes. Et fint deltagerantal på omkring de 30, over 10
indvejede havørreder og et stort fremmøde til indvejningen i klubben. En god oplevelse for deltagere
og tilskuere, der forhåbentlig gør at havørreddagen i 2020 også bliver en succes.
Efterårets klubaftener har bestået af en fast tradition med gule ærter i klubben, samt en beretning fra
en vild lakseuge i den norske lakseelv, Namsen. Traditionen tro blev der serveret suppe i klubben på
sidste fiskedag og på den følgende klubaften, kunne Birger Sørensen modtage sin præmie i
Ørredcuppen for sæsonens største havørred på 7.6 kg og 83 cm taget ved Ø. Hjermitslev den 4.
september.
Sidst men ikke mindst blev den årlige julefrokost afholdt sidste fredag i november. De 13 deltagere
hyggede sig og de fleste var i stand til at spille med om pakkerne og holde øje med om ”gamle ole”
blev trukket og de havde banko.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til Gert Kristensen, Lars Bistrup, Steen Rubæk og alle andre der har
hjulpet til med at få arrangementer i løbet af mine nu 5 år i spidsen for Ture og arrangementer. Nu er
tiden inde til at jeg for nu takker af og overlader ansvaret til en anden, der kan have en mere daglig
gang til klubaftenerne.
Tak for hjælpen!

Med venlig hilsen
Martin Rubæk

