Tema: Fra Fjord til Bord
Vi indbyder til et arrangement, som afholdes ved Munkholmbroen
Dato: Søndag den 29. maj, kl. 10:00 til ca. 14:00
Tilmelding: senest 23.5.2022 – max. 15 deltagere

Program:
Drømmer du om at komme ud på en vaskeægte fisketur efter den spændende hornfisk? Så har du nu
muligheden for at komme med ud på en guidet tur ved Munkholmbroen.
Du og familien få en god introduktion til lystfiskeriet – også selvom du aldrig har haft en fiskestang i
hænderne tidligere. Arrangementet henvender sig til alle uanset erfaringsniveau. Derfor stiller vi alt
tænkeligt fiskeudstyr til rådighed til at hjælpe dig godt i gang med fiskeriet. En erfaren guide, Henrik
Larsen, er klar til at hjælpe med at rigge fiskegrejet til og lære dig at kaste ud. Du vil samtidig kunne
lære, hvad der skal sættes for enden af linen for at øge chancerne for fangst af hornfisk. Der er derfor
lagt op til en hyggelig fisketur, når vi mødes ved Ryegaard Ishus, Munkholmvej 325, hvor vi fisker
og nyder foråret ved vandet. Parkering er kr. 35,00 for en hel dag på EasyPark pladsen modsat
Ishuset.
Gennem hele maj flokkes store stimer af hornfisk langs vores kyster – også i Isefjorden.
Hornfiskene er på vandring mod Østersøen, hvor de senere skal gyde. Hornfiskene færdes tæt på
land, og er et relativt let bytte for lystfiskerne. Hornfiskene er sjove at fange, da de fighter godt.
Samtidigt er de gode spisefisk.
Fiskeriet på kysten kan være en frisk fornøjelse, så derfor opfordrer vi alle deltagere til at
medbringe påklædning, der matcher vejret. Medbring også gerne lidt at drikke og måske en
madpakke til at hygge med.
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Er du mellem 18 og 65, skal du huske at indløse det statslige Fisketegn på hjemmesiden
www.fisketegn.dk (et dagskort koster kr. 40,00). Børn og unge er naturligvis velkomne i selskab med
voksne, men for at tage aktiv del i fiskeriet, så anbefaler vi en minimumsalder på 13 år.
For at få det optimale ud af fiskeriet, fisker vi i waders, som vi også har på stedet til udlån. Du er
naturligvis også velkommen til at medbringe dit eget fiskegrej.
Pris pr. deltager alt inkl. er kr. 100,00 for medlemmer og kr. 150,00 for ikke medlemmer - kr. 50,00
er for medlemskab.
Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden: www.livet-i-naturen.dk under Arrangementer.

Med venlig hilsen
Kirsten Stisen
Formand
Mobil:51158262
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