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SNE SNE GÅ DIN VEJ, SOL SOL SKIN PÅ MIG…
Kalenderen siger forår men vejret siger vinter. På trods af dette er det
dog muligt stadig at komme ud og fiske. På de åbne kyster er det
langt de fleste steder muligt at komme til at kaste snøren ud. De fleste
åer er også fisk bare.
I Hørsholm og omegns lystfiskerforening går vi en spændende tid i
møde med aktiviteter for enhver smag. Allerede på lørdag er der tur til
kysten og denne bliver fulgt op af endnu en tur skærtorsdag. Af andre
kommende arrangementer kan også nævnes klubaften med mad d. 9.
april, showroom aften hos Fisk & Fang (www.fiskogfang.dk) d. 16.
april kl. 17.30. Der gives 20 % rabat på hele sortimentet den aften.
18. maj tager vi en tur til Simons put and take, tag endelig børn og
børnebørn med. Årets helt store højdepunkt, nytårsturen på Øresund,
bliver i år d. 28. december. Da der er tradition for at turen bliver
udsolgt, på trods af at vi lejer en hel båd, er det en god ide at tilmelde
sig i god tid. Kig på aktivitetskalenderen på www.holf.dk for flere
aktiviteter. Her kan man også se hvad der er på programmet for de
forskellige klubaftener og hvilke aftener hvor klubben kan være lukket
(især i tilknytning til ferie og helligdage).
På klubbens facebook side vil der, i det omfang det er muligt, blive
rapporteret ”live fra klubturene” Så har du ikke mulighed for at
deltage på en tur kan du stadig få lidt af følelsen af selv at være der.
Bliv venner med os ved at søge Hørsholm og Omegns
Lystfiskerforening.
Skal du på en spændende fiskerejse eller har du en anden oplevelse
som du måske vil dele med resten af klubben så send lidt om det på
en mail, gerne med nogle billeder til vores hjemmesidebestyrer Kaj.
Vi håber at se mange af jer til nogle af de kommende arrangementer
og til klubaftenerne om tirsdagen.

Held og lykke med fiskeriet!

