Program for lystfiskertræffet på Hessellund Sø-Camping 2016
Torsdag:
08.30 – 09.15
09.30 – 09.50
10.15 – 12.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.30
19.00 -

Campingpladsen er vært ved fælles kaffebord i udestuen
Velkomst og orientering ved flagstangen
Fluebinding i udestuen for begyndere og rutinerede
Fremstilling af blink, spindere og jigs
Børneholdet (6-12 år) mødes i udestuen
Instruktion i praktisk fluekast på boldbanen ved åen
Hyggefluebinding og linesplejsning i fiskestuen

Fredag:
10.00 – 12.00
10.30 – 12.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
ca. 22.00 –

Fluebinding i udestuen for begyndere og rutinerede
Kvindeholdet (se beskrivelsen)
Børneholdet (6-12 år) mødes i udestuen
Fremstilling af blink, spindere og jigs
Kasteinstruktion i tohånds flue på boldbanen ved åen
Vi tager til åen som vi plejer, nede ved fodboldbanen

Lørdag:
09.30 – 11.00 Børneholdet mødes i udestuen, inden de tager på fiskeri i de små søer.
Vi møder med instruktører, og giver tips og fiduser, så alle er klar til konkurrencen søndag
09.30 – 11.00 Kvindeholdet holder konkurrence
13.00 – 15.00 Besøg ved den store sø af to halvprofessionelle P&T fiskere
18.00 – 24.00 Fælles sammenkomst (spisning og dans) for alle beboere på campingpladsen.
Arrangeret af Hessellund Sø-camping

Søndag:
10.00 – 12.00 Fiskekonkurrence for de deltagende lystfiskere i åen og P&T
Børnekonkurrence for børneholdet i de små damme
13.00 Afslutning med præmieoverrækkelse

Fluebinding:
Såvel nybegyndere som øvede og rutinerede kan deltage i instruktionen, der foregår på to niveauer, med
hvert sit program. Det ene hold bliver med et undervisningsprogram, så man kan lære at binde fluer helt fra
bunden. Medbring dit eget bindegrej. Vi har ekstra sæt bindegrej med, som primært er forbeholdt
nybegyndere.

Torsdag aften:
Hyggestund i fiskestuen, hvor René har værksted. Der bindes fluer, og fortælles fiskehistorier. Tag dit
fluebindegrej med, vis dine favoritfluer frem, og eventuelt, hvordan man binder dem. Hvis du har en flue, og
gerne vil vide hvordan den bindes, så ser vi også på det. Vi tager også noget splejsegrej med til flueliner, da
der sikkert lige er en, der har brug får at få fikset en splejsning eller to, eller blot vil lære at lave en
splejsning. Vi satser også på at have en fiskefilm kørende i baggrunden, og når nu Ronny er med i en, så er
det selvfølgelig den, der er på.

Kvindeholdet:
Er du kvinde, og vil begynde at fiske eller bare få mere styr på forskellige ting, så har vi holdet for dig med
Thomas som chef. Her er det meningen at du praktisk og teoretisk skal lære om fiskeri, men du kan selv

være med til at skabe indholdet, så du lærer det, der er vigtigt for dig. Det sluttes af med en fiskekonkurrence
for deltagerne.

Kasteinstruktion:
Der undervises i forskellige former for fluekast. Karup å der løber i baghaven, kan gøre det ekstra
spændende, da man kan øve sig på vand. Deltagere skal medbringe eget grej. Vi har dog ”fluer”
med. Alle kan deltage uanset niveau. Ronny vil koncentrere sig om at få hver enkelt deltager til at blive
bedre til det han/hun ønsker.

Børneholdet:
Vi vil give børnene (6 – 12 år) mulighed for at komme i gang med at fiske – sammen med deres
Jævnaldrende. Viggo har noget helt nyt på programmet, og der skal støbes gummidyr til P&T fiskeri. Vi
satser på at komme ned i de små søer og prøve dem af.
Man skal blot være mellem 6 og 12 år være interesseret i fiskeri, og have en fiskestang med hjul og line med.

Blink, spinner og jig fremstilling:
Temaet går på fremstilling af egne endeagn. Det kan være en stor fordel, at lave sine agn selv, da de kan
tilpasses til de fiskesituation, som man oplever ved de pladser, som man selv benytter. Vi mødes i udestuen.

Avanceret P&T fiskeri med de to ekstrem fiskere:
Vi får besøg de to ekstrem P&T fiskere Mikael Møller og Per Korsgaard, der vil vise os forskellige metoder
til affiskning, og en masse forskellige nye agntyper. De stiller op ved den store sø.

Fiskekonkurrencer søndag:
Søndag formiddag fra kl. 10 til 12 holder vi en uhøjtidelig fiskekonkurrence for træffets deltagere. Der bliver
mulighed for at vælge mellem den store lystfiskersø (beskeden betaling) og åen (gratis). Børnekonkurrencen
er for børneholdets deltagere, så det gælder om at deltage i aktiviteterne der.

Fællessammenkomst lørdag aften:
For 38. gang afholder Hessellund Sø-camping og Danmarks Sportsfiskerforbund en sammenkomst
med spisning for alle beboere på campingpladsen. Man kan vælge at medbringe sine egne lækkerier
til spisningen, eller bestille mad gennem campingpladsen. Både instruktører og Jørgen håber, at
mange vil deltage i arrangementet, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.

Hilsen:
Thomas, Viggo, Ronny, René og Peter

