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Sportsfiskerforeningen ALS
en del af Syddanske Lystfiskere

Tur- og ak� vitetsprogram e� erår 2019

BEMÆRK: De� e omhandler KUN ture � l ferskvand. Alle ture � l saltvand arrangeres af Alsiske Kys� iskere, og 

informa� on herom kommer direkte fra dem.

Alle ak� viteter inkl. turprogram for alle klubberne kan ses i AKTIVITETSKALENDEREN på hjemmesiden. 

Klik på ak� viteten i kalenderen for at se mere info.

D. 7. september
Fællestur ! l Sønderåen i forbindelse med Sønderåkonkurrencen.

Når du � lmelder dig Sønderåkonkurrencen, er du automa� sk � lmeldt fællesturen.

Der opkræves ikke ekstra gebyr for deltagelse.

Nærmere info, når Sønderåkonkurrencen off entliggøres.

Tilmelding � l Finn Tønder 30 80 92 94

D. 14. september
Fællestur ! l Gudenåen.

Turen starter med morgenmad i det blå klubhus kl. 06:30.

Forventet hjemkomst kl. 20:30

Yderligere info på side 2.

Tilmelding � l Kim Hermann 23 30 38 36

D. 4. – 6. oktober
Fælles weekendtur ! l Gels Å med overnatning på Hjartbro Spejdercenter.

Nærmere info udsendes e" er sommerferien.

Tilmelding � l Henning Jørgensen 21 22 37 53

D. 26. – 27. oktober
ØRREDDAGENE
Arrangeres i samarbejde med de øvrige foreninger.

Deltagerkort købes hos de lokale grejhandlere.

Nærmere info senere.

D. 7. november 
Generalforsamling.

Kl. 19 i det blå klubhus.

Dagsorden off entliggøres senere. 

Tilmelding ikke nødvendig.

Dato for juleafslutning og andespil er endnu ikke fastlagt.

- formanden.
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en del af Syddanske Lystfiskere

Heldagstur � l Gudenåen d. 14/9-2019

Vi prøver noget nyt og arrangerer en heldagstur � l de 7 km med frit fi skeri i Gudenåen mellem Randers Bro 

og Frisenvold.

”Base camp” bliver ved ophalerstedet ved Stevnstrup, hvor der er nogle fantas� ske faciliteter med madpak-

kehuse, grill og toile� er.

Det er mulighed for fangst af både laks, havørred, gedde, aborre og diverse fredfi sk.

Det er ikke umuligt at fl uefi ske, men spinne- eller medefi skeri (både ak� vt og s� llesiddende) er nok det pri-

mære på strækket.

Fiskeriet er frit, der ikke skal løses dagkort. 

Af samme grund � lbydes denne tur � l alle Syddanskes medlemmer.

Program:

Rundstykker og morgenmad i klubhuset kl 06:30

Afgang Sønderborg kl 07:30

Ankomst Stevnstrup ca kl 10

3 � mer � l fi skeri

Fælles frokost kl 13 - 14

3 � mer � l fi skeri

Afslutning med grillpølser kl 17 - 18

Afgang Stevnstrup kl 18

Forventet hjemkomst Sønderborg ca kl 20:30

 

Deltagerpris inkl. morgenmad samt 2 grillpølser m. brød / kartoff elsalat og 1 øl eller vand

Kr 75,- / person.

Egen forplejning � l frokost, og evt. e" ermiddagskaff e m.v. skal selv medbringes.

Kørsel afregnes med den, man evt. kører sammen med.

Der a! oldes planlægningsmøde med orientering om fi skevandet onsdag d. 4/9, der også er sidste frist for 

bindende � lmelding.

- formanden.


