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Sportsfiskerforeningen ALS & Alsiske Kystfiskere
en del af Syddanske Lystfiskere

Så er det så vidt igen, og der er også denne gang noget for alle.

Selve fi skekonkurrencen er det ikke så meget at sige om, der er som sædvanlig en 

fantas" sk præmierække, og der er ikke lavet noget om der.

Det arrangement, som vi tradi" onelt har holdt torsdagen før FISKEWEEKEND, har 

vi af hensyn " l foredragsholderen i år fl y$ et " l ONSDAG a% en. Det, at vi havde mu-

lighed for at få Lasse herned, vejede meget tungere, end det at holde fast i, at det 

nødvendigvis skulle være en torsdag, som vi plejer.

Hvorfor vil I fi nde ud af, hvis I kommer ned i det blå klubhus ONSDAG d. 4/3 kl 19.

Lørdag a% en er der igen i år mulighed for at være med " l en gang hyggelig fællesspis-

ning, også nede i det blå klubhus. I år har Carlo sagt ja " l at passe grillen og svinge 

kniven over en helstegt pa$ egris. Kom og vær med, det skal nok blive både godt, 

rigeligt og rig" g hyggeligt. Der er ingen, der er forpligtet " l nødvendigvis at blive 

hængende hele a% enen, så det er ingen undskyldning, at du gerne vil " dligt oppe " l 

fi skeriet søndag.

Bemærk også at al indvejning lo$ eriet og præmieoverrækkelsen i år er fl y$ et " l loka-

lerne på Kløverskolen. For en gangs skyld havde de ikke plads " l os på Vandrerhjem-

met. Det skal nu nok gå, så må vi bare rykke lidt sammen.

Se mere på www.alsiskfi skeweekend.dk

Knæk og bræk " l jer alle.

   Alsisk FISKEWEEKEND 2020 d. 6/3 – 8/3 samt 4/3

2020



2020

Er du ikke medlem af Syddanske Lysfiskere?
Vi giver dig prisen for dine deltagerkort i rabat på første års medlemskab. Tilbudet gælder ikke for eksisternede medlem-

mer og kan kun benyttes 1 gang pr. person. Kontakt kassereren på tlf.: 74 46 15 90 / 21 91 73 07.
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ALSISK FISKEWEEKEND er mere end blot endnu en fiskekonkurrence:

Deltagerkort

kr 100,- / stk

Fås hos de lokale 

grejforhandlere.

entré
25,-

kuvert-
pris
125,-

HOVEDPRÆMIER til fiskekonkurrencen:

     1. præmie Havørred/Laks: Gavekort 4.000,- til 

 MacNab

     1. præmie Regnbue: Gavekort 1.000,- til

 Outdoor I Centrum. 

     1. præmie Torsk: Gavekort 750,- til MacNab

NB: Forretningerne har ikke byttepligt på sponsorerede præmier.

HUSK!  Skulle du være så uheldig ikke selv at fange en fisk, har du 

altid chance for at vinde en præmie i det store amerikanske lotteri 

eller i lodtrækningen på deltagerkort søndag efter indvejningen.

Lørdag d. 7/3 kl. 19
i klubhuset på Verdens Ende

Fælles middag for sultne lystfiskere med familie!

Helstegt pattegris
m. ovnbagte kartofler & salat.

Medbring selv drikkevarer.
 Efter middagen serveres

kaffe, the og kage eller lidt sødt.

Tilmelding til Finn: 30 80 92 94
SENEST torsdag d. 5/3.

Bemærk: begrænset antal deltagere.

Onsdag d. 4/3 kl. 19
i klubhuset på Verdens Ende

En vildt spændende aften 
og IKKE kun for fluefiskere!

Se mere på:
www.alsiskfiskeweekend.dk

I pausen kan der købes pølser m. tilbehør, øl og vand.


