Øvrige sponsorer(til lotteri):

Sparkøbmanden i Erslev
Agri-Norcold

Bliv medlem af

Morsø Lystfiskerforening
Vi har egne klublokaler, Elsøvej 240 1.tv. (Frøslev gamle skole) 7900 Nykøbing
Mors, som danner rammen om hyggelige aktiviteter som f.eks. stangbygning,
fluebinding, blinkstøberi, lysbilleder, film, foredrag, fisketure, konkurrencer m.m.
Kom og vær med! Alle kan deltage. År lig kontingent kr . 450 for senior medlemmer. Juniormedlemmer (indtil 18 år) kr. 250.
Nærmere oplysninger hos:
Formand:
Kasserer:

Niels Larsen
Henrik Poulsen

9774 1826
9772 4759

www.morslf.dk

OBS! Som medlem af Morsø Lystfiskerforening får du hver måned
tilsendt bladet "Sportsfiskeren"
Deltager bevis
Deltagerbeviset er personligt og kun gyldigt med behørig underskrift og/ el. stempel fra
salgsstedet eller sammen med homebankingudskrift/ bankkvittering! !
Salgsstedets underskrift og/el. stempel:

Navn:

Adresse:

Klip af !

Klip af !

Afleveres til salgsstedet ! ! !

Navn:

Adresse:

Salgsstedets underskrift og/el. stempel:

Pris for deltagelse:
Seniorer(fom. 18år): 125 kr.
Juniorer:
50 kr.

Korsholm i Skjern

Lørdag og søndag d. 27. & 28. September 2014

XL –Ceste træ

Morsø Indrustrilager

Hovedsponsor
for Ørreddage:

Svend O`S Minimarked

Land & Fritid

Morsø lystfiskerforening – MLF præsenterer:

BDO Scanrevision

Deltagerbevis skal er hver ves før fisker iet påbegyndes og kan er hver ves hos:
Sydmors Jagt & Fiskeri Ørding, Brdr. Vestergaard i Thisted, Jagt & Fiskeri i
Skive eller via homebanking/ i ens bank på reg. nr. 9133 konto nr. 1506955 .
Medbring dokumentation for indbetaling på vor es bankkonto(udpr int/ kvittering med navn og adresse angivet), hvilket er en forudsætning for at få indvejet
fisk og deltage i konkurrencen!
HUSK! Fredag d. 26. september er sidste dag for indløsning af deltagerbevis !!!
NB! Hos J agt & Fisker i i Skive senest kl. 14.00 ( Fr e. d. 26. sep.)
Pris:
kr.125 for seniorer (fra og med 18 år)
kr. 50 for juniorer
Fiskeriet må ske fr it fr a kyster ne i Limfjor den fr a Agger sundbr oen til Oddesundbroen.
Fiskeredskaber, der må kun fiskes med stang og hjul og kun én stang i brug pr.
deltager.
Kun laksefisk deltager i konkur r encen.
Vinderfisk r egnes den fisk, der har den højeste vægt. I tilfælde af vægtlighed er
korteste fisk vinder. Er der stadig ikke en vinder regnes den fisk, der er indvejet
først, som vinder.
Fiskeriet må påbegyndes lør dag den 27. september kl. 05.00 og afsluttes søndag
den 28. september kl. 15.00. Indvejning skal ske senest søndag kl. 15.00 og fiskene skal ikke være renset.
Mindstemål Laks
60 cm.
Havørred
40 cm.
Indvejning kan ske lør dag mellem kl. 10.00 - 11.00 og kl. 21.00 - 21.30 samt søndag
mellem kl. 14.30 – 15.00. Gyldigt deltagerbevis og lovpligtigt fisketegn skal forevises. Frosne fisk eller fisk der efter bestyrelsens skøn har været nedfrosset eller
fanget på anden måde end ovenfor nævnt, vil ikke blive indvejet.
Præmieuddeling star ter søndag kl. 15.15 pr æcis, pr æmiemodtager e eller godkendte afløsere herfor, skal være fremmødt ved præmieuddelingen. Overskydende
præmier tilfalder Morsø Lystfiskerforening (anvendes til senere konkurrencer).

Øvrige sponsorer:

MØDESTED / INDVEJNING
I fiskehytterne på Ejerslev Havn, Utkærvej 11, 7900 Nykøbing M.
PRÆMIER TIL FISKEKONKURRENCEN

1.

Shimano Stella 3000 FE
Værdi: 5799,95 kr.
Præmiesponsor:
JAFI, Viborg
2.
A Jensen Kern Lund
SIGNATURE kystfluestang
Hvid, 9 fod, kl. 7 og 4 delt.
Værdi: 3600 kr.
Præmiesponsor:
Brdr. Vestergaard/ Thyoutdoor.dk , Thisted
3.
Gavecheck på 2500 kr.
Præmiesponsor:
Frøslev-Mollerup Sparekasse
4.
Metabo akku –skruesæt.
2 maskiner og 2 batterier +lygte
Værdi: 1999 kr. Præmiesponsor: XL Byg Tømmergaarden, Nykøbing
5.
A Jensen Charon fluesæt kl. 5/6,
9 fod, hjul + 2 spoler m. liner
Værdi: 1599 kr. Præmiesponsor: Sydmors Jagt og Fiskeri, Ørding
6.
Berkley SSGS Titanium
spinnestang 10 fod 8-32g
Værdi 1399 kr.
Præmiesponsor:
Jagt og Fiskeri Skive
7.
Gavecheck på 1000 kr.
Præmiesponsor:
Morsø Folkeblad
8.
Gavekort på 1000 kr.
til valgfrit fiskegrej
Præmiesponsor:
Morsø Låseservice og Fiskegrej
9.
Olielampe Morsø Living
Værdi 595 kr. Præmiesponsor:
MORSØ Jernstøberi
10.
Gavecheck på 500 kr.
Præmiesponsor:
Frøslev-Mollerup Sparekasse
Juniorpræmie: 500 kr. kontant. Til største juniorfanget havørred udenfor præmielisten!
(Alle priser er vejledende udsalgspriser!)

Øvrige sponsorer:

