Morud Lystfiskerforening - under DSF
Medlemskab:

Seniorkontingent
Juniorkontingent (Efter 1/11994)
Depositum Langesø-nøgle

500 kr.
250 kr.
100 kr.

Medlemsfordele:
1. Fiskeret i Stavis å (ca. 8,0 km foreningsvand) - se kort.
2. Fiskeret i Vittinge å ved Vittinge (ca. 2 km foreningsvand) - se kort.
3. Fiskeret i Odense- og Stavids å via Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk
4. Bådfiskeret til Langesø samt medefiskeri inklusiv.
6. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).
7. Modtagelse af medlemsbladet "Sportsfiskeren" 10 nr. årligt.
8. Mulighed for deltagelse i foreningens aktiviteter - fisketure m.v. (Se turprogram herunder).

MORUD
LYSTFISKERFORENING

Bemærk:
Fredningsperiode i vandløb: 16/11 - 15/1.
Kun kunstagn tilladt til åfiskeri (spinner, flue, blink, wobler) !!!!
Mindstemål
Å: Bækørred 30 cm, Havørred 45 cm.
Sø: Gedde 60 cm, Sandart 60 cm, Ål 45 cm.
Bådene i Langesø kan benyttes fra april til december.
Særlige regler for vande under Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk
Aktiviteter 2012 - der p.t. er fastlagt.
Søndag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

1. april
2. juni
30. juni
September
28. oktober
27. november

Kysttur til Avernakø
Langesø Rovfiske Cup
Nattur til Æbelø
Pighvarrer tur til den jyskevestkyst
Kysttur til Æbelø
Generalforsamling

50 kr.
100 kr.
GRATIS
GRATIS

Alle planlagte ture, samt de ture, som arrangeres løbende, vil blive annonceret på foreningens
hjemmeside: www.morud-lf.dk og på den nye Facebook-gruppe
Endeligt klokkeslæt oplyses ved tilmelding.
Mødested: Havrehedskolen i Morud, indkørsel til P-plads fra Rugårdsvej.
Personer der lægger bil til får benzinen betalt.
Foreningens juniorer deltager altid GRATIS.
Oplysninger og tilmelding senest 5 dage før, hvis ikke andet er oplyst:
Thomas Kristiansen: 30 22 91 75

2012
www.morud-lf.dk

ZONE-K

•
Fangster af gedder, sandart, ål og karper SKAL skrives i fangstjournalen, som

GOLFBANE

Fiskeriet i Langesø foregår fra båd, men medefiskeri fra land på den skiltede
strækning fra kapellet i vest, syd om søen til golfbanen er tilladt.
•
Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn

Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord.

60 cm.

60 cm.
(fredet i maj).

(fredet i april).
•

•

Fiskere som ligger ved søen i længere perioder og kun bruger båd til transport,

må ikke være til gene for andre. Ophold ved søen er påkrævet.

time før solnedgang og skal fjernes senest 1 time efter solopgang. Krogene

Medllemmer må udlægge indtil 10 kroge efter ål. Krogene må tidligst sættes 1

Telte eller teltlignende indretninger er forbudt.

ikke er tilladt.

3 personer i een båd. Der må max. anvendes 4 stænger pr. person

Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende.
•

•

er i åreskabet.

Nøgle til hytte og både kan mod depositum på 100,- kr. erhverves på Shell

Der må fra den første juli fiskes fra sandbanken ved Travnskov afløbet.

Service Morud. Der er mulighed for overnatning i hytten.
gedde
45 cm.

Mindstemål og fredningstider:
sandart

•

ål
Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud.

FISKERIET ER UNDERLAGT FØLGENDE REGLER:
•

VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.

tlf.: 66 12 33 12

Kasserer:

Rasmus Bovbjerg Jensen
Herslevvej 49
4000 Roskilde
bovbjerg.jensen@gmail.com

tlf.: 20 12 07 80

Næstformand
og Vandpleje:

Christian Larsen
Sdr. Boulevard 38 F
5000 Odense C

tlf.: 20 43 76 36

Langesø:

Jesper Jørgensen
jesperjoergensen@gmail.com

tlf.: 61 46 09 98

Aktiviteter
og Langesø:

Thomas Kristiansen
kopp77@hotmail.com

tlf.: 30 22 91 75

Hjemmeside:

Bjarke Kaltoft Nielsen
bjarkekaltoft@hotmail.com

tlf.: 40 51 09 10

Medlem:

Lars Madsen
lm@havrehed-sk.dk

tlf.: 61 72 13 23

Suppleant:

Ronni Laugesen

tlf.: 50 58 53 52

Revisorer:

Bo Vork Nielsen
John Christensen

tlf.: 65 96 57 07
tlf.: 28 14 69 19

Suppleant:

Thomas Skovhus

tlf.: 27 77 05 10

Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.

•
Brud på reglerne kan medføre bortvisning.

bedes benytte glasfiberbådene.
•

Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at
rydde op og låse efter brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet
•

Christian Morgan
Æblehaven 26
5462 Morud
chrmorgen@gmail.com

MORUD LYSTFISKERFORENING

 Morud Lystfiskerforening
Gengivelse af artikler og billeder kun med tydelig kildeangivelse.

•

Zone K (Z-K) er forbeholdt fiskeri fra land og bådfiskere skal drage hensyn

ved hytten.

Indhold:

herfor. For øvrige områder skal fiskere på land drage hensyn til bådfisker.

Formand og
Sekretær:

at der ikke krydses liner og i øvrige områder visa versa.

Forside: Helge Larsen
Redaktør: Rasmus Bovbjerg Jensen

I praksis vil det sige at i zone K er det bådfiskeren der har ansvaret for ikke

Kort samt bådreservering til Langesø
Turene i 2011
”Albinoen”
Nyt fra Vandplejeudvalget
Morud Lystfiskerforenings love
Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
•
•
•
•
•
•
Formandens beretning
Fra den nye Formand
Fiskevande
Opslagstavlen
Aktiviteter 2012
DM i karpefiskeri i Langesø
•
•
•
•
•
•

•

Bestyrelsen:

Formandens beretning

Færdselsregler for fiskeri ved Langesø
Langesø Gods er en
Naturbeskyttelsesloven.

privat

ejendom,

hvor

publikum

må

færdes

efter

reglerne

i

Færdsel og ophold er således tilladt på veje og stier fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang.
Overnatning i skoven er ikke tilladt.
Disse begrænsninger gælder også ved fiskeri i vandløb og fra bred.
I perioden 15. maj til 15. juli må færdsel langs åen ikke ske før kl 9.00 af hensyn til skovens
jagtlejere, som også i oktober til december kan lukke skoven omkring Stavids å på jagtdage. Disse
begrænsninger gælder også for fiskere.
Motorkørsel er ikke tilladt uden for offentlig vej (asfalteret vej), ligesom motordrift heller ikke er tilladt
på søen. Parkering skal ske på parkeringspladser ved offentlig vej - gerne ved "Den gamle smedie" og ikke i løgparken eller ved indgangen hertil. Hunde må kun medføres, hvis de holdes i snor.
Disse begrænsninger skyldes hensyn til dyrelivet, som er specielt sårbart i yngletiden om foråret.
Derfor henstiller vi til fiskerne, at man skal tage hensyn til ynglende fugle langs søbredden ved ikke
at tage ophold i sivene og i umiddelbar nærhed af reder i sivbræmmen og på bredden.
Støjende adfærd og brug af radio m.v. bedes undgået af hensyn til skovfreden, som nydes af mange
skovgæster og beboere.
Langesø slot, der er opført i 1774-1778, ejes nu tillige med de 800 ha skov, 55 ha landbrug og 18 ha
sø af Langesøfonden, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug
med rekreativ værdi. Slottet er delvist udlejet til beboelse, og såvel slot som park er lukket for
offentligheden, hvorfor landgang ikke er tilladt i dette område.
Bålbrænding og lejrslagning er ikke tilladt i skoven. Ved grusgraven på søens nordside (ved
Ålkisten) er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.
Natfiskeri fra bredden af Langesø
1.
2.
3.

Telte og teltlignende indretninger er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftsbad.
Bålbrænding er forbudt med mindre bålplads anvises fra godsets side.
Parkering ved Skovkapel er tilladt.

Traditionen tro afholdte Morud Lystfiskerforening ordinær generalforsamling i slutningen af
november, og traditionen tro viste regnskabet et overskud, godt nok et beskedent et af slagsen. Vi
har i en del år efterhånden fastholdt vores kontingent på kr. 450 for et seniormedlemskab, men
foreningens udgift til Dansk Sportsfiskerforbund stiger hvert år, så bestyrelsen foreslog på
generalforsamlingen at kontingentet for seniormedlemskabet stiger til kr. 500 i den nye sæson.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og juniormedlemskabet bliver fastholdt på kr. 250. Selvom
foreningens økonomi ser fin ud, er det vigtigt at foreningen også i fremtiden bliver baseret på et
sundt grundlag.
Siden sidste efterår har foreningen haft gang i et gydegrusprojekt i Margård Mølle Å nedstrøms
slotssøen. På grund af rigelige mængder af nedbør, har det været vanskeligt at få projektet færdigt,
da markerne og engen ned til åen har været totalt sumpet. I løbet af efteråret lykkedes det os at få 7
kubikmeter gydegrus i åen på et udvalgt stræk, men yderligere ligger der stadig en stor stak
gydegrus på marken, som skal i åen længere nedstrøms, når forholdende tillader det.
Foreningen har i efteråret fået nyt fiskevand. Det drejer sig om et stræk af Stavids Å som vi lejer af
Per Bo Hansen fra Margård, som også deltager med hjælp til gydegrusprojektet i Margård Mølle Å
ligesom det er hans jord der går ned til åen. Det nye stykke af Stavids Å er fra den nuværende
grænse nedstrøms Bredbjergstykket på den nordlige side af åen og ned til ca 200-300 meter
opstrøms Dybvad bro.
Genopretningsprojektet af Stavids Å fra Rismarksbroen i Tarup og op til Dybvadbro, er i skrivende
stund tæt på at være færdigt. Det er stort for Stavids Å samt de omkringliggende omgivelser, at åen
bliver lagt tilbage til de gamle snoninger. Det får betydning for hele dyrelivet omkring åen, og jeg kan
ikke vente til foråret, hvor jeg skal gå en tur i ådalen langs den ’nye’ å.
Firmaet Spedition Bladt A/S v/ John Christensen fra Bredbjerg har sponsoreret kr. 12.500 til
Vandpleje Fyn i forbindelse med genopretningsprojektet af Stavids Å. John Christensen har
foreslået Vandpleje Fyn, at pengene bør anvendes til vandplanter og gydegrus så lokalt som muligt i
Stavids Å, og mon ikke at Vandpleje Fyn kan se fornuften i dette forslag. GODT GÅET !.
Som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen, vil det være naturligt at Odense
Sammenslutningen overtager det fiskevand foreningen har nedstrøms Dybvadbro. Bestyrelsen
tage kontakt til lodsejerne for at klarlægge muligheden at leje vandet ud til Odense
Sammenslutningen. Under punktet eventuelt på generalforsamlingen blev det endvidere drøftet
Odense Å Sammenslutningen også bør overtage foreningens fiskevand ved Vittinge Å.

Å
vil
Å
at

Fortsættes på næste side

Ved Langesø bar starten af sæsonen præg af ekstremt utætte både. Faktisk var alle 3 træbåde
utætte, og måtte hurtigt tages op af søen. Der blev indkøbt bådebomuld og 2 af bådende blev
lappet. Det var med stor spænding at 2 af bådene kom i søen igen efter endt lapning, og de 2 både
har holdt fint tæt resten af sæsonen. Den 3. træbåd bliver forsøgt lappet inden den kommende
sæson, og forhåbentlig bliver den 3. træbåd også tæt.
Dette er min sidste sæson som medlem i bestyrelsen i Morud Lystfiskerforening i denne omgang.
Jeg har været medlem af bestyrelsen i 12 år og de 10 af dem som enten kasserer eller formand. Jeg
trænger til en pause med bestyrelsesarbejdet, men står selvfølgelig til rådighed for foreningen til
diverse arbejdsopgaver. Det har været spændende at have været en stor del af bestyrelsen og
foreningen i så lang tid, og jeg glæder mig til at følge foreningen fremover.
De bedste ønsker om en god kommende sæson.

Tom Larsen
Afgående formand

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alle valg er 2-årige. Der vælges skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten til
bestyrelsen vælges for 1 år af gangen
Der vælges årligt 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen sammensætter relevante udvalg.
Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Ved stemmelighed i f. b. med afstemning angående indkomne forslag til bestyrelsen,
bortfalder forslaget
Kontingent for bestyrelsesmedlemmer udgør de faste omkostninger for foreningen til
medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund samt lokalkreds af denne.

§ 6 Kontingent og regnskab:
1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
2. Kontingentet skal være indbetalt til kassereren inden udgangen af februar måned.
3. Regnskabet regnes fra 1. november.
4. Regnskabet revideres af 2 revisorer og fremlægges på generalforsamlingen.
5. Regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne samt af revisorerne.
§ 7 Tegningsret:
1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner der
binder foreningen, kræves dog underskrift af både formand og kasserer.
2. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt
investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse
godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge.
§ 8 Særlige bestemmelser:
1. Medlemmer skal overholde de særligt gældende regler for færdsel i skoven ved fiskeri i Stavids
å og Langesø.
Ved fiskeri i foreningens øvrige vande skal der vises hensyn overfor lodsejeren, hvilket vil sige
at henkastning af kroge, affald, liner samt færdsel gennem dyrket mark medfører eksklusion.
Færdsel til fiskevandet sker af aftalt sti.
2. Alle medlemmer samt lodsejere er berettiget til at kontrollere andre fiskende ved foreningens
vande (Lejemål). Ulovligt fiskeri indberettes til bestyrelsen.
3. Mindstemål, fangstbegrænsning og andre regler for fiskeriet vedtages på generalforsamlingen.
4. Fredningstiden skal respekteres.
5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der sker brud på foreningens love eller anden
skade af foreningens interesser. Denne eksklusion skal fremlægges på først kommende
generalforsamling til endelig afgørelse.
6.

I tilfælde af uregelmæssigheder ved fiskevandet (forurening m.m.) skal bestyrelsen straks
underrettes.

§ 9 Foreningens opløsning:
Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Fyns amtskreds, Danmarks Sportsfiskerforbund, til
ophjælpning af de fynske ørredbestande i overensstemmelse med FYNSPLANEN. Rev.-2010

Morud Lystfiskerforenings love
§ 1 Navn og formål:
1. Foreningens navn er Morud Lystfiskerforening, og dens hjemsted er Morud i Nordfyns
Kommune, hvorfor formanden skal være bosiddende i Nordfyns Kommune.
2. Foreningen har til opgave at forvalte fiskeret i Langesø og den del af Stavids å, der tilhører
Langesø Skovdistrikt samt foreningens øvrige fiskevande.
3. Foreningen tilsigter, at der værnes om fiskeriet og de omkringliggende naturområder.
4. Foreningen har yderligere det mål at udbrede naturforståelsen blandt foreningens unge.
§ 2 Medlemmer:
1. Foreningen er åben for alle. Ved enkelte af foreningens fiskevande kan det dog være
nødvendigt at tilpasse antallet af fiskere til fiskevandets bæreevne (bestyrelsen fastsætter
grænsen).
§ 3 Generalforsamling:
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år i sidste
halvdel af november.
2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside
www.morudlystfiskerforening.dk min. 3 uger inden afholdelse, samt i lokalpressen i dagene
optil. En skriftlig dagsorden tilsendes medlemmer der henvender sig telefonisk 2-7 dage før
generalforsamlingen til enten kasserer eller formand.
3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
november.
4. Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, formandens beretning,
kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab, behandling af indkomne forslag, valg til
bestyrelse, valg af revisorer, eventuelt.
5. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver foreningens opløsning at
2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.
6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Stemmelighed ved bestyrelsesvalg ordnes ved
lodtrækning.
7. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis enten bestyrelsen eller 25% af
medlemmerne finder det påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske pr.
brev med en uges varsel.
§ 4 Vedtægtsændringer:
1. Forslag til ændringer af vedtægterne fremlægges på generalforsamlingen og godkendes ved
almindeligt stemmeflertal, dog kræver ændringer vedrørende foreningens opløsning at 2/3 af
de stemmeberettigede stemmer for.
§ 5 Bestyrelsen:
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær
og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Fra den nye Formand
Først vil jeg benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til Tom for det flotte arbejde, han har lavet i
bestyrelsen igennem mange år - det bliver en udfordring at udfylde pladsen efter ham.
Og så et par ord om mig selv: jeg er vokset op i Morud, og har været medlem af Morud
Lystfiskerforening i over 25 år. I årene 91 - 2005 har jeg boet på Sjælland og i Odense, men er nu
bosat i Morud. Som knægt dyrkede jeg i høj grad fiskeriet i Stavids åen og i Langesø, men i
voksenårene har det mest været kystfiskeri i Danmark og Sverige. Ligesom den afgående formand
har jeg en særlig svaghed for at fange gedder på flue.
Vi har nu fået sammensat bestyrelsen, og det er et godt hold, der kommer til at varetage opgaverne i
det næste år. Der er en god blanding af erfarne folk og nye ansigter, og med vidt forskellige
fiskeinteresser. Man skal nok ikke forvente de store omvæltninger i foreningen, da tingene jo
fungerer godt som de er i dag, men vi har da allerede drøftet et par nye tiltag - det kommer I til at
høre mere om senere.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer til at kontakte mig eller nogle af de
andre bestyrelsesmedlemmer, hvis I har idéer til tiltag eller aktiviteter. Ris eller ros tager vi også
meget gerne imod, det kan alt sammen være med til at gøre vores forening endnu bedre.
Til sidst vil jeg ønske alle medlemmerne knæk og bræk i 2012.

Christian Morgen
Formand

Fiskeret i Stavids å
Lejemål:
1.
Hestehaven:

Nyt fra Vandplejeudvalget.

1000 m ved Morudskov, nordbred.
De nye vandplaner

2-2A Langesøskov:

3.

4000 m i Langesøskoven på begge sider af åen. Fra Morud
Friluftsbad i vest til spejderhytte ved skovskel i øst.

Bredbjergeng: Niels Bendixens vand (Tidligere Gregersens) fra spejderhytte i vest til tilløb fra
Tværskov mølle å i øst - i alt 1000 m. Frederik Lütkens stræk på 250 m
omkring fisketrappe er ikke med (fra sving før fisketrappe) Der må fiskes på
nordbred. Der er opsat skilte.

3A.

Fischer:

Anders Fisher Hansens vand fra skovskel nedstrøms Bredbjerg bro, til
markskel oven for Tværskov mølle å, i alt 500 m. Der må fiskes på sydbred.

4.

Dybvad bro:

1000 m på sydsiden af åen ved Trøstrup. Der er opsat skilte.

5.

Skovhøjrup:

600 m. Erling Andersens stræk på nordbred. Stykket
afgrænses i vest af grøft fra mose og i øst af eng/markskel lige efter sving.
Færdsel til åen sker til fods ad Erlings markvej, der starter ved hans
gule gård. Man kan parkere oppe foran hans bebyggelse.

6.

Stavids bro:

300 m opstrøms Stavids bro på nordsiden til markskel.

7.

Stavids:

Nedstrøms Bredbjergstykket på den nordlige side af åen og ned til skel, ca
200-300 meter opstrøms Dybvad bro.

Fiskeret i Vittinge å
Morud Lystfiskerforening disponerer over 2 stræk i Vittinge å ved Vittinge. Begge på sydsiden af
åen. Fra amtsvejen og ca. 1500 m opstrøms til lille cementbro. Stykket er skiltet og ejes af Niels
Banke på Enggård. Ca. 300 m vest for amtsvejen (ved lille bro) starter det andet stræk, der ejes af
Mandal på Vittinge Mølle. Strækket er ca. 500 m langt.

Regler for fiskeriet i Stavids å og Vittinge å
•
•
•
•
•
•

Fredningsperiode 16. november – 15. januar (inkl.)
Mindstemål: Bækørred 30 cm.
Havørred 40 cm.
Kun fiskeri med kunstagn tilladt (flue, spinner, blink etc.)
Fiskeri med orm tilladt i zone 2 fra Morud Friluftsbad til broen, hvor åen krydser Rugårdsvej.
Kun fiskeri med stang er tilladt.
Zone 2A er fredet fra 16. november til 15. marts (inkl.).
Brud på ovenstående regler eller anden uheldig opførsel kan medføre eksklusion af foreningen

2011 var året, hvor de nye vandplaner kom i høring. Vandplanerne skal laves i forbindelse med
EU´s vandrammedirektiv. Direktivet skal sikre rent vand og gode livsbetingelser for dyr og planter i
søer, åer og havområder.
Morud Lystfiskerforening har indsendt to indsigelser til vandplanen for oplandet til Odense fjord. I
den ene indsigelse giver vi forslag til, hvordan man kan sikre rent vand i Langesø. I den anden
indsigelse kommer vi med anbefalinger til, hvordan vi sikre gode livsbetingelser for fisk og smådyr i
Stavids Å-systemet.
De mange tiltag, der skal gennemføres for at opnå målene i vandplanerne, vil sikre et bedre fiskeri.
Morud Lystfiskerforenings indsigelser kan læses på www.blst.dk .

Genslyngning af Stavids Å
Det praktiske arbejde med, at genslynge Stavids Å på strækningen fra Dybvad Bro og ud forbi
Næsby er nu godt i gang. Ordet nede ved åen er, at projektet er helt færdigt sommeren 2012.
Genslyngningen vil give forbedringer både i Odense fjord og i Stavids Å. De våde enge langs åen
skal mindske den mængde kvælstof, der tilføres Odense fjord. Projektet vil også give et spændende
dyre og planteliv langs åen. Nede i åen vil forholdene for ørred blive bedre, der vil komme større
forskelle i åens dybde og der vil opstå større forskelle i vandets hastighed, begge dele vil forbedre
ørredernes mulighed for, at finde gode skjulesteder. Man vil udlægge gydegrus og skjulesten i åen.
Gydegrus giver ikke kun ørrederne mulighed for at gyde, områder med gydegrus er også levested
for mange af åens smådyr. Døgnfluelarver, vårfluelarver, tanglopper osv. lever mellem småstenene,
og smådyrene udgør en stor del af ørredernes fødegrundlag. Engene langs åen bliver levested for
mange insekter og andre smådyr, en del af dem ender i åen, hvor de kan blive spist af fiskene. De
forbedrede forhold for ørreder vil betyde bedre fiskeri i Stavids Å og langs de fynske kyster.
Det bliver en mere spændende oplevelse, at fiske i den genslyngede del af åen. Den variation, som
findes i et slynget vandløb, giver udfordringer og overraskelser. I Morud Lystfiskerforening håber vi,
at projektet færdiggøres uden brug af befæstninger og strømkoncentratore, det giver det mest
levende vandløb.
Genslyngningen er blevet til i et samarbejde mellem staten, Odense kommune og ca. 40 lodsejere.
Venlig hilsen
Christian Larsen

"Albinoen"
Fluens navn giver sig selv, den kridhvide krop
med røde øjne. Albinoen er en god forårsflue,
da man ofte har brug for en synlig flue til
forårets opsøgende fiskeri, hvor det det ofte
gælder at affiske et stor område, indtil man har
fundet fiskene. Mixet med UV chenillen og
SSS dubbingen giver fluen optimalt synlighed,
samt en meget levende flue. UV farverne er
meget mere kraftige end normale farver, op til
4 gange mere.

Binde beskrivelsen
Start med at bevikle krogen med bindetråden, så har du noget at binde materialerne fast på, ellers
glider materialerne let. Lav ca. 3 mm belastning lige før krogens bøjning begynder. Find et bundt
rævehår, og brug en velcrobørste, så eventuelle stive hår og underuld sorteres fra. Hårene bindes
sparsomt fast ved krogbøjningen, ca. krogens længde.
Rejeøjnene bindes fast, så det passer med krogens længde. Øjnene skal stritte ud til hver side. Lav
en løkke med SSS dubbingen, og bind nu UV chenillen bindes fast ved belastningen, chenillen skal
bruges til sidst. Kroppen dannes tarperet med dubbingen, løkken skal bevikles mod krogøjet, tykkest
ved krogbøjningen og tyndest ved krogøjet. Sørger for et par tørn under rejeøjnene og rævehårene,
så begge stritter lidt opad. Bevikl med 5-6 tørn med chenillen.
Afslut og laker` fluens hoved. Når lakken er tør, skal fluen rippes op med velcrobørsten, dermed får
man en mere pulserende fluen, samt udnyttet materialernes levende evner.

Krog: Gamakatsu F314 el. lign. str. 4 el. 2.
BindeTråd: Hvid, Benecchi 10/0.
Belastning: Non lead wire 0,15mm el. 0,20mm.
Hale/følehorn: hvid polarræv.
Øjne: Rød/hvide rejeøjne.
Krop: SSS Dubbing, Diamond pearl.
Rib/hackel: UV-Chenille, farve Ice blue.
Værktøj: Dubbing twister.

God fornøjelse
Thomas Kristiansen

Nattur til Æbelø 2011
Vi var 4 medlemmer, som havde set frem til en spændende nattur på Fyns flotteste fiskeplads. Det
var ebbe ved 18-19 tiden, så alt var i skønneste orden, da vi begyndte på vandruten, som er på 1,5
km. Vinden kom fra nord/vest og gjorde det umuligt at fiske på øens vestside, så vi dannede lejr
nær den "gamle maskine" på østsiden.
Der blev fisket igennem hele aftenen og natten, men uden held.
Om det skyldes det kraftige tordenvejr, som drev over Fyn, det
meste af natten, vides ikke. Fra Æbelø lignede Fyn i mange
perioder et stort lysshow.
I løbet af natten hold vi flere ufrivillige fiskepauser, når
tordenvejret var lige lovligt tæt på. Det var først om morgenen og
efter tordenvejret ved 5 tiden, der kom gang i fiskeriet, og flere
fisk viste sig i overfladen. Niels Lühr overlistede 2 havørreder og
havde flere kontakter. Hans største var en fin sommerørred på 45
cm. Martin Jensen fik også en undermåler, som fik friheden igen.

Thomas Kristiansen

Fladfisketur på Langelandsbæltet

Langesø Rovfiskekonkurrence

Opslagstavlen

Kontingent
Husk at betale dit kontingent SENEST D. 1
MARTS.
MARTS Det gør arbejdet lettere for MLF og
DSF, og du modtager fortsat Sportsfiskeren
til tiden.
Årets MLF’er.
MLF’er

Det blev Thomas K. Kristiansen
der løb med den ærefulde titel
som årets MLF’er efter en ihærdig
indsats på foreningens ture i 2011.
Det er godt med en turarrangør i
foreningen, der bakker op om de
forskellige arrangementer ☺ Stort
tillykke med titlen!

Foreningsture
MLF har flere spændende ture på
programmet i år, og samtidig er der
fine præmier at fiske efter. Nyt på
programmet er en PIGHVARRER
tur i september. Følg med på
hjemmesiden og Facebook.

Morud Lystfiskerforening på
FACEBOOK!
FACEBOOK!

Mailadresser
Mailadresser
MLF opfordrer medlemmer til at oplyse deres mailadresse på girokortet,
girokortet således
at foreningen kan komme i kontakt med medlemmerne hurtigt og enkelt.

Meld adresseflytning

Bo Nielsen turens største fladfisk, en flot
rødspætte på 52 cm og 1,6 kg. Der var 4
MLF’er med på turen foruden 8 andre.
Der blev hjembragt over 200 flade, og
genudsat et meget stort antal undermåler.
En super tur i flot vejr!

Klaus Larsen med den en af de to sandarter han fik i
båden under Langesø Rovfiske-konkurrencen 2011.
Denne er på 72 cm og 2,7 kg. Morten og Thomas
vandt konkurrencen med få centimeter med to fine
gedder, og de fik de fine gavekort fra konkurrencens
sponsor: Jan & Bo’s Lystfiskershop. Et godt
arrangement, som startede med grill og fiskesnak.
Dette arrangement gentages den 2. juni 2012.

Knæk & Bræk på foreningens ture i 2012

Husk at meld flytning til Rasmus Bovbjerg
Jensen på enten bovbjerg.jensen@gmail.com
eller tlf. 20 12 07 80

Kortudsalgssteder og bådreservering til Langesø

Aktiviteter 2012
Kysttur til Avernakø d.1 April.
Avernakø turen er nærmest blevet en fast tradition på MLF`s tur
program. Det er ikke uden grund, på tidligere ture har vi haft rigtig
godt fiskeri. Øen har alt det en kystfisker sukker efter, stenrev,
strømsteder, badekar og høje klinter. Der bliver hvert år fanget
flotte havørreder fra den sydfynske perle.

Dag-, båd- og medlemskort samt bådreservering:

Shell Service Morud
Tlf. 65 96 42 99

Turen koster 50 kr.

Rugårdsvej 765

5462 Morud

Tilmelding til Thomas Kristiansen kopp77@hotmail.com
el. tlf. 30 22 91 75
Nærmere informationer (mødested, tidspunkt) fås ved din
tilmelding.

Medlemskort:

Tilmelding senest D. 25/3. (pga. bestilling af færgebilletter).
Rovfisk konkurrence på Langesø d. 2. juni
Hold konkurrencen (2 mand per. Hold), hvor der skal fiskes
efter aborre, gedde og sandart.
Da der kun er plads til 12 personer bliver det med, ”først til
mølle princippet”.

Nyborgvej 3

5000 Odense C

Vesterbro 2

5000 Odense C

Dalumvej 67

5250 Odense SV

Deltagelsen koster 100 kr. for MLF medlemmer, 150 kr. for
ikke medlemmer. MLF’er har første prioritet.
Tilmelding ved Thomas Kristiansen på:
kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75 og Rasmus B.
Jensen bovbjerg.jensen@gmail.com el. tlf. 20 12 07 80
Nærmere informationer på www.morud-lf.dk

Nat tur til Æbelø D. 30/6
En spændende nattur til Æbelø.
Vi mødes kl. 18.00 på Havrehedskolens parkeringsplads,
og kører mod Æbelø. Forventer at være hjemme søndag
formiddag.
Turen er GRATIS!
Tilmelding ved Thomas Kristiansen på
kopp77@hotmail.com el. tlf. 30 22 91 75

Foreningen opfordrer alle til at genudsætte rovfisk i Langesø. Bestanden af rovfisk er
ikke så stor, men vil du alligevel have en fisk med hjem, så tag en i mellem størrelsen
og lad den store få friheden igen. Det vil både søen og andre fiskere have glæde af.

Pighvarre tur til den jyske vestkyst i september.
Vi tager til den jyske vestkyst, hvor der er fanget godt med pighvarrer fra stranden de sidste par år.
Fiskene bliver ofte fanget på rigs med sild el. tobiser som agn, men andet isenkram dur også.
Vi holder øje med vejret i september måned, og kører afsted når den rette dag er fundet.
Tilmelding ved Thomas Kristiansen kopp77@hotmail.com el. tlf 30229175
Kyst tur til Æbelø D.28/10.
Behøver næppe nogen præsentation, helt klart en af Fyns bedste havørredpladser, øen har alt.
Vi mødes kl.06.00 på Havrehedskolens parkeringsplads. Turen er GRATIS.
Tilmelding til Thomas Kristiansen kopp77@hotmail.com el. tlf. 30229175
Fang fisk og vind gavekort...
Vi har i bestyrelsen, besluttet at det skal være sjovere eller måske mere spændende at deltage på
vores forenings ture.
Fang Fisk vind gavekort på vores forenings ture, præmie til turens tre største fisk:

Gavekort på 150 kr. til Jan & Bo`s
Gavekort på 100 kr. til Jan & Bo`s
Gavekort på 50 kr. til Jan & Bo`s

DM i karpefiskeri i Langesø
Forud for dette første DM i karpefiskeri lå der en del forberedelser, og da det blev klart at Langesø
på Fyn var oplagt til afholdelse af en indledende runde, tog jeg kontakt til Morud Lystfiskerforening.
Efter lidt mails frem og tilbage kom Tom og jeg til enighed om, under hvilke omstændigheder en evt.
konkurrence kunne afholdes. I begyndelsen af 2011 mødtes vi ved søen og blev enige om de sidste
retningslinjer. Vi kunne bruge hele søen dog undtaget området ved slottet og golfbanen samt ved og
omkring Ålekisten. Konkurrencen skulle afholdes fra 20-22/5,og da jeg selv ønskede at deltage var
der andre der tog sig af selve afviklingen.
Så jeg og min makker Søren mødte op ved båd huset fredag 20/5 kl. 07:30 for at være klar til kl.
0800 hvor konkurrencen skulle starte. Vi var i den grad klar, månederne op til var brugt på strategi
og taktik møder, pladserne var blevet gennemgået en for en og der blev målt og vejet for og imod. Vi
endte dog, trods uenigheder undervejs, op med en prioritets liste vi begge var tilfreds med.
Vi havde store overvejelser i forbindelse med agn valg og ikke mindst foder strategi, søen holder
mange karper men også mange brasen og store skaller. Dertil kom de andre fiskere, hvad ville de
bruge og i hvilket omfang. Vi endte op med LiveSystem i 14 og 18mm, ingen pellets eller partikler
kun boilies.

Nu har vi frem til kl. 11 til at få grejet fragtet om på pladsen, fra kl. 11 til 12 er der forberedelses tid,
fodring udmåling af dybder mm. Vi er klar i god tid og da hornet lyder kl. 12 og konkurrencen starter,
står vi klar i vandet for at lægge de første tackler ud. Vi havde mulighed for at fiske over mod slottet,
og vi er enige om at dække det første hjørne øst for slottet. Det er lange kast og vi må fiske på
mellem 96 og 105m så selve fodringen var hårdt arbejde da det hele skulle spod’es eller Sbombes
derover.
De første timer fodrer vi ikke, men fisker chod’s i området, med forventning om at al den ballade de
andre laver trykker fiskene ned i vores område hvor der vil være mere ro. Men vi mærker intet og
fodrer efter et par timer ca. 5 kg livesystem boilies ud på pladserne.
Næste dag har vi intet mærket og det lader til at det eneste action har været nede ved kilden hvor
Marcel og Jens har smidt to fisk. Vores held at de tabte fiskene, vi var dermed stadig med i kampen.
Lørdagen forløber uden hændelser udover et ”brasen check”, et tackle som evt. brasen helt sikkert
vil tage, bliver kastet på pladsen for at se om vi har brasen på foderet, har vi det er mange af de små
foderemner med stor sandsynlighed væk. Det har vi, den lille boilie med en hamp mesh pva strømpe
bliver taget indenfor minutter. Vi vælger derfor at toppe foderpladsen op med endnu 3 kg boilies.
Natten til søndag går også uden fisk og de andre pladser oplever det samme, bittert at der slet ingen
karper er kommet på land.
Kl. 12 blæses konkurrencen af og vi pakker sammen. Vi rydder pladsen og samles ved Official
pladsen hvor det afgøres at vi må ud i en kastekonkurrence. En fra hvert hold skal kaste mod et mål
på 1x1m på 50m afstand med deres eget grej og den der kommer nærmest har vundet
konkurrencen, 2 unge gutter fra Sjælland løber med sejren og har dermed vundet en plads ved
finalen i Glumsø.
Stor tak til Morud Lystfiskerforening for at vi måtte bruge jeres vand til dette arrangement og stor tak
til Tom Larsen for hjælpen i forbindelse med planlægningen.
Danske Karpefiskere

Kl. blev 08:00 og vi blev budt velkommen, og reglerne samt afviklingsplanen blev læst op. Vi havde
frem 09:30 til at kigge på pladserne, vi valgte at drikke kaffe, da vi havde ved flere lejligheder været
ved søen for at gennemgå de forskellige pladser. Kl. 0930 skulle der trækkes pladser, der bruges
”watercraft draw”, hvilket vil sige man trækker lod om rækkefølgen til at vælge plads. Søren skulle
trække for os, og trækker nr. 10, S*tans !! Men af tekniske årsager får vi lov at trække igen og der
mener jeg at kunne gøre det bedre, hvilket viser sig at være en illusion idet jeg trækker nr. 9..! De
forskellige pladser bliver valgt, vi venter i spænding, nr. 3 som er først på vores liste er ikke trukket
efter de første 5 hold har valgt, til trods for at vi både krydser fingre og sender nådige tanker bliver
pladsen snuppet for næsen af os. Men alt til trods ender vi op med vores anden prioritet, plads nr. 9

