NYHEDSBREV APRIL 2011
Så har foråret ramt landet og der er derfor ingen undskyldning for ikke at
komme ud med snøren. Ørredfiskeriet er kommet i gang i fjordene og inden
længe kommer hornfisken.
Den første fisk er tilmeldt årets klubmesterskab, så ballet er åbent, kom med
nogle fangster.
Klubben har lavet en aftale med www.fiskogfang.dk. Hver gang et medlem af
Holf laver et indkøb på hjemmesiden doneres der et procentbeløb til klubben
som efterfølgende kan byttes til f. eks præmier. For at købet bliver registreret
under Holf er det vigtigt at linket på www.holf.dk under sponsorer bruges.
5. maj kl. 18.00 besøger vi fisk og fangs showroom i Kvistgård. Der vil her
blive ydet 10 % rabat på alle kontant køb. Læs mere på www.holf.dk eller ring
til formanden.
Vin forhandler og medlem af klubben, Frank Hansen har ligeledes lavet en
aftale med os. Se mere om vinene på www.rientavine.dk eller kontakt Frank
på tlf. 20 67 22 09. Husk at gøre opmærksom på medlemskab af Holf ved køb
direkte hos Frank. Fredag d. 27. maj vil der blive afholdt vinsmagning i
klubben hvor Flemming fyrer op i grillen og Frank lader propperne springe.
Hørsholm midtpunkt holder i weekenden 5. til 7. maj ”Maritime dage” I den
forbindelse er klubben blevet indbudt til at komme og fortælle lidt om
lystfiskeri og lave forskellige aktiviteter. Vi vil være repræsenteret i centeret
torsdag mellem 16 og 18, fredag mellem 16 og 19 og lørdag mellem 10 og 16.
Kom og hils på.
Udvalgte kommende arrangementer:
Søndag d. 24. april, kysttur til Møn.
Søndag d. 15. maj, tur på Øresunds efter hornfisk.
Torsdag d. 19. maj til søndag d. 22. maj, tur til Mörrum.
Lørdag d. 4. juni, tur i put and take sø.
Læs mere om arrangementerne og alle dem der ikke er nævnt her,
på www.holf.dk
Klubaftenen d. 19. april er aflyst pga. den forestående påske.
Held og lykke med fiskeriet,
Jacob Nielsen

