
 Nyhedsbrev marts 2012 
 

Hjemmesiden bliver på grund af sygdom opdateret uregelmæssigt i 
øjeblikket. Kalenderen bliver dog opdateret hele tiden og du kan derfor altid 
tjekke kommende arrangementer på hjemmesiden. Beretninger og andet 
interessant vil blive lagt ind på bloggen indtil forsiden bliver regelmæssigt 
opdateret igen.    

Vinaften. 14. marts kl. 18.30 vil der være vinaften i klubben, hvor Frank fra 
Rienta vine vil komme med Ripasso´er til prøvesmagning og servere lidt brød 
og ost til. Prisen er 100 kr. Tilmelding til Flemming på tlf. 25 67 80 08. 

Fisk og fang. Tirsdag d. 20. marts vil der være fællestur til Fisk og fang i 
Kvistgård, hvor Carsten vil byde på gode tilbud. Tilmelding til Kenneth på tlf. 
40 60 94 56. 

Klubaftener. På grund af ringe fremmøde er det blevet besluttet ikke at have 
åbent i klubben hver tirsdag. Se på kalenderen inde på hjemmesiden under 
arrangementer hvilke tirsdage der ikke er åbent i klubben. Her kan du også 
se hvilke tirsdage der er specialarrangementer og om der er nogle kommende 
arrangementer og ture der kan have din interesse. 

Klubmesterskabet er afgjort og vinderne blev offentliggjort og præmier 
overrakt lige inden generalforsamlingen startede. Nr. 4 og vinder af et par 
Rapala UV briller blev Kristian Bentsen. Nr. 3 blev Gustav Knudsen som 
vandt et lækkert spinnehjul. Nr. 2 blev Jacob Nielsen som nu er den heldige 
ejer af en Guideline fluestang til kysten. Vinderen af klubmesterskabet blev 
Flemming Knudsen som blev begavet med en Fenwick Ironfeather 
spinnestang. Præmierne er sponsoreret af Jan og Bo, Ballerup Fiskemagasin 
og klubben selv. Da der kun var tilmeldt fisk fra 4 medlemmer til 
mesterskabet er det blevet besluttet at nedlægge det og i stedet udlodde 
præmier til udvalgte klubture. 

Fanger du en fisk, har en sjov oplevelse i forbindelse med dit fiskeri eller 
har du noget helt tredje som du godt kunne tænke dig at dele med dine 
klubkammerater, så send det til webredaktøren på bentsen@holf.dk    

Har du ris, ros eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte et af 
bestyrelsesmedlemmerne. Telefonnumre og mailadresser står under kontakt 
på hjemmesiden.   

 



Billeder fra præmieoverrækkelsen inden 
generalforsamlingen startede. 

 

 Gustav Knudsen modtager sit spinnehjul for sin flotte 3. plads.  

 

 

 

Vinderen Flemming Knudsen får her 
overrakt sin præmie af Jacob Nielsen 

 

 

Held og lykke med forårets fiskeri. 


