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Sportsfiskerforeningen ALS
en del af Syddanske Lystfiskere

Fællestur d. 15/4 - 17/4 2021 � l laksepremieren i Gels Å

Vi har reserveret den store hy! e i Hjartbro Spejdercenter med god plads " l at holde afstand.

Der er toilet og bad, brændeovn og stort industrikøkken med opvaskemaskine (og en stor kummefryser). 
Når vi ikke fi sker, er der masser af plads � l at binde fl uer, kortspil og ren afslapning, og har man brug for at 
teste sine evner med fl ue- og spinnekast, er der store græsplæner med læ lige udenfor hy� en.

Grundet Covid19 a� older vi ikke det sædvanlige informa� onsmøde inden turen, men I er velkomne � l at 
kontakte Henning for yderligere info.
Adressen er Hjartbro Byvej 21, 6541 Bevto� . Turen starter med fælles a� ensmad d. 15/4 kl 18.30 og afslu� es 
e� er frokost d. 17/4.

Bindende " lmelding senest 8. april � l Henning på tlf 21 22 37 53. Hvis der kommer fl ere � lmeldinger, end 
gældende restrik� oner � llader, � ldeles ledige pladser e� er først-� l-mølle princippet.

Foreningen giver " lskud " l turen, så prisen er KUN kr. 350,- per. pers. (inkluderer hy� e & forplejning, men 
ikke kørsel og drikkevarer)

- Henning Jørgensen (turleder).
PS: Gels Å er fredet t.o.m. 15/4, fi skeriet starter d. 16. april.

COVID19:   Vi vil ikke forlange at få forevist en nega� v coronatest, men vi opfordrer alle, der ønsker at 
deltage i turen � l at få foretaget en smi! etest indenfor 72 � mer før deltagelse i turen. Det siger sig selv, at 
medlemmer, der er testet posi� ve eller er i tvivl om de kan være smi! et IKKE kan deltage.

Her er chancen

for at fange 

dit livs laks!


