Program for lystfiskertræffet på Hessellund Sø-Camping 2021
Torsdag:
09.30 – 09.50

Velkomst og orientering ved flagstangen

10.15 – 12.00

Børneholdet (6-12 år) mødes i hallen ved hoppepuderne

13.00-14.30

Kvindeholdet

15.00 – 17.00

Del 1: Røgning af fisk, og opstart på røgeovnsbygning

19.00 – 20.00

Fortælling om krebsefiskeri, og fremstilling af krebsebrikker

Fredag:
10.00 – 12.00

Bygning af røgeovn fortsat

11.00-11.30

Del 2: Røgning af fisk

13.00 – 14.30

Børneholdet (6-12 år) mødes i hallen ved hoppepuderne

13.00 - 14.30

Kvindeholdet

15.00 – 16.30

Fremstilling af krebsebrikker

16.00 - 17.30

Bygning af røgeovn fortsat

17.00 - 17.30

Del 3: Røgning af fisk

Lørdag:
9.30 – 11.00

Børneholdet mødes i udestuen, inden de tager på fiskeri i de små søer. Vi
mødes med instruktører, der giver tips og fiduser, så alle er klar til
konkurrencen søndag.

9.30 – 11.00

Kvindeholdet holder konkurrence

9.30 - 11.00

Bygning af røgeovn fortsat (hvis projektet ikke er færdigt)

15.30 – 20.00

Fælles krebsetur til et sted ved Karup å med mange krebs

21.00-

Del 4: et færdige produkt testsmages

21.00 -

Krebsekogning og spisning (husk tilmelding), samt friskrøget fisk

Søndag:
10.00 – 12.00
13.00 -

Fiskekonkurrence for de deltagende lystfiskere i åen og P&T
Børnekonkurrence for børneholdet i de små damme
Afslutning med præmieoverrækkelse

Røgning af fisk:
Viggo vil gennemføre processen fra start til slut af røgning af fisk. Processen starter torsdag, og slutter med
smagsprøver på røget fisk lørdag aften, når vi alligevel er samlet til krebsespisning. Bag hallen ved
rensepladsen.

Bygning af en røgeovn:
René vil bygge ikke bare en, men forhåbentligt to røgeovne i løbet af træffet. En simpel billig model, og en
lidt mere krævende af slagsen. René er at finde i området bag hallen, hvor han plejer at stå for fremstilling
af forskelligt grej.
Torsdag aften:
Vi sætter stadig fokus på krebseproblemet i Karup å, og under mottoet “Der er ikke noget, der er så skidt,
at det ikke er godt for nogen!”. Krebsene er spiselige, og er en sand delikatesse. Krebs er normalt dyre at
købe eller fange selv. Karup å har en meget stor bestand, så stor at det er et problem. Det udnytter vi til at
dyrke noget krebsefiskeri. Torsdag aften starter vi med en fortælling om krebsen, og hvordan vi fanger
dem, reglerne for fiskeriet samt laver nogle krebsebrikker, til fiskeriet efter krebs. Det foregår bag udestuen
ved rensepladsen.
Kvindeholdet:
Er du kvinde, og vil begynde at fiske eller bare få mere styr på forskellige ting, så har vi holdet for dig med
Thomas som chef. Her er det meningen at du praktisk og teoretisk skal lære om fiskeri, men du kan selv
være med til at skabe indholdet, så du lærer det, der er vigtigt for dig. Det sluttes af med en
fiskekonkurrence for deltagerne. Vi mødes bag udestuen ved rensepladsen.
Børneholdet:
Vi vil give børnene mulighed for at komme i gang med at fiske og kende naturen – sammen med deres
jævnaldrende. Man skal blot være mellem 6 og 12 år være interesseret i fiskeri, og have en fiskestang med
hjul, line og lidt endegrej med.
Vi mødes hver gang ved rensepladsen bag udestuen, og drager ud derfra. For at deltage i konkurrencen
søndag, der er gratis for børneholdet, er det nødvendigt, at man deltager i de andre aktiviteter for
børneholdet.
Fællessammenkomst lørdag aften:
Vi tager igen på fællestur efter krebs, hvilket har været en succes de sidste to år, hvor vi har gjort det. Vi har
talt med en lodsejer i det område af Karup å, hvor der er allerflest krebs. Han synes det er en rigtigt god ide,
at få fanget nogle krebs. Vi skal ikke have fiskekort, når vi er hos ham, andet end statstegnet. . Det er i
nærheden af Hagebro, så det kræver transport. Vi kører derfor fælles derned klokken 15.30 fra vejen ind til
campingpladsen. Når vi er færdige med at fiske krebs kører vi tilbage, og der vil være mulighed for at få
kogt sine krebs, og tage dem med hjem, eller spise dem sammen med os. Tilmelding i receptionen er
nødvendig af hensyn til at skaffe madding og tilbehør til spisningen efterfølgende. Den eneste vigtige er et
fisketegn, men det gennemgår vi torsdag aften. Mødested: Bag udestuen ved rensepladsen.
Fiskekonkurrencer søndag:
Søndag formiddag fra kl. 10 til 12 holder vi en uhøjtidelig fiskekonkurrence for træffets deltagere. Der bliver
mulighed for at vælge mellem den store lystfiskersø (beskeden betaling) og åen (gratis).
Børnekonkurrencen er for børneholdets deltagere, så det gælder om at deltage i aktiviteterne der.
Hilsen:
Thomas, Viggo, René og Peter

