Seneste NL-nyt…14
Medeforbud
Af hensyn til den udtrækkende smolt er medefiskeri med
agnet krog ikke tilladt i perioden fra den 15. marts til den
30. april, begge dage inklusive. Forbuddet gælder for NL’s
fiskevand i Lindenborg Å.
Affald
Husk at tage dit affald med hjem. Du har jo selv taget det
med til åen.
Ryå
Prøv det spændende fiskeri i Ryå, og fang arter der ikke
findes i Lindenborg å.
Bestandsanalyse
I efteråret, nærmere bestemt sidst i august, skal der laves
bestandsanalyse, vi vil senere efterlyse folk som vil deltage
i arbejdet. Arbejdet vil strække sig over 14 dage, man skal
selvfølgelig ikke forpligtige sig til alle dagene, men en enkelt dag er ok.
ForeningsEl
Alle skal bruge strøm, hvorfor ikke kombinere det med en
støtte NL. Vi samarbejder med Energi Nord, det betyder, at
Nordjysk Lystfiskeriforening modtager 2 øre for hver kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre, er at tilmelde
dig ForeningsEl hos Energi Nord. Når du så bruger den
mængde strøm som du plejer, så støtter du os døgnet
rundt, hver dag, hele året, hver gang du tænder for kontakten.
Aktiviteter 2016
Grejauktion
Vi byder velkommen til NL’s traditionsrige auktion over
brugt fiskegrej. Arrangementet finder sted torsdag den 17.
marts kl. 19.00. Effekter kan indleveres til ”auktionsbanden” fra kl. 18.00.
Du vil kunne sponsere grej m.v. til bortauktionering hvor
budsummen tilfalder juniorafdelingen til brug ved aktiviteter.
Vi håber der igen i år vil møde talrige medlemmer frem, og
de gør en god handel.
Der er mulighed for at købe øl og vand til rimelige priser.
Har du en fiskekammerat med til arrangementet, er det
muligt for ham at blive medlem uden at skulle betale indskud.
Vel mødt til garanteret hyggelig aften i vores klublokale i
Tofthøjvej 41a i Storvorde.
Klubaften for nye medlemmer
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00 mødes alle nye medlemmer
i klublokalet.
Her vil der være en gennemgang af foreningens fiskevand,
med gode råd om hvor og hvordan der fiskes.

Der er også mulighed for at få svar på de spørgsmål der
måske allerede har rejst sig i forbindelse med fiskeriet og
medlemskabet.
Tilmelding til nl.formand@gmail.com
Åens dag
Lørdag den 21. maj er dagen hvor du har mulighed for at
hjælpe til med praktiske opgaver.
Kom og vær med i nogle aktive og hyggelige timer, hvor
det ikke kan undgås at der slipper nogle gode råd om fiskeriet ud.
Har du en fiskekammerat med til arrangementet, er det
muligt for ham at blive medlem uden at skulle betale indskud.
Vi starter ved Lindbo kl. 9.00
Junioraktiviteter
Mariager tur
Lørdag d. 9/4 går turen til Mariager fjord, her fisker vi efter
havørreder, med spinner, bombarda og flue.
Husk varmt tøj, waders vil være en god idé. Nl vil byde på
en grillet pølse og brød.
Tilmelding til Thomas Østergaard 30 11 46 02, eller via
mail: Nl1917junior@gmail.com
Vi mødes ved klublokalerne i Storvorde kl. 8:00, vi forventer at være hjemme omkring kl. 15:00
Husk tilmelding senest d. 31/3!
Bådtur
Lørdag d. 14/5. Vi tager på Limfjorden, i båd, og prøver at
overliste hornfisk.
Vi mødes ved slæbestedet, ved Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg kl. 9:30.
Har du redningsvest skal du medbringe den, ellers kan du
låne en.
Husk madpakke, lidt at drikke, varmt tøj, gerne silke-kroge,
og nogle tunge blink (18-25 gr.) samt spinnestang og et
godt hjul.
Tilmelding senest d. 7/5 til Anders Christensen på tlf.: 21
67 48 94, eller på Nl1917junior@gmail.com
Sommertræf
Lørdag d. 2/7 holder vi sommertræf ved Lindbo. Vi mødes
kl 15-18:00, her efter er der mulighed for, på egen hånd,
at fortsætte med seniorerne efter kl. 18:00.
Denne dag vil vi prøve at hjælpe dig og fiske som DU ønske det.
Husk påklædning efter vejret og drikkevarer.
Husk evt. lidt godt til grillen, hvis du bliver om aftenen.
Tilmelding til Søren Østergaard Tlf.: 61 67 87 66, eller
Nl1917junior@gmail.com, senest lørdag den 25/6.
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