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Så starter vi igen! 
Tirsdag den 
3. november kl. 19 

Se side 2 – 3 

Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle fluer til dit 

fiskeri, det kunne være fluer til kysten her i det sene efterår, eller nogle vinterfluer til det tid-

lige forårsfiskeri. 

Du kan også binde fluer til den kommende sæson i de forskellige åer. Vi har mange forskel-

lige mønstre i vore arkiver - du kan også prøve at lave dine helt egne mønstre,  det kan jo 

være det bliver en supereffektiv fluer. - Vi har også det udstyr der skal til for at lave fluer. 

Du kan også komme og lave din egen splitcane stang af bambus, vi har det udstyr der skal 

til at bygge  en stang. 

Sidste år havde vi Karsten Larsen med, han laver knive i mange afskygninger, der er også en 

mulighed for at lave din helt egen personlige kniv.  

 

Alle er meget velkomne - ung som gammel 

Kender du nogle der kunne tænke sig at prøve lidt fluebinding - 

stangbygning eller knivbygning så tag dem bare med. 

Vi er i kælderen på Stoholm skole hver tirsdag aften . .!! 
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KLUB-AFTENER 
For vinteren med  

FLUEBINDING  
STANGBYGNING 

GREJFREMSTILLING 
Starter tirsdag den 

3. november 2015 kl. 19  
På Stoholm Skole 

kælderen i den gl. skolegård 

ALLE ER VELKOMNE 
KONTAKTPERSONER 

Jens Peter Laustsen, Sjørup 97 54 83 19 
Johannes Kjærgaard, Vridsted 97 54 74 50 

Niels Odgaard, Stoholm 61 27 9279 
Mogens Nielsen, Stoholm, 51 16 07 08 

Havture—Ove Jensen  Vridsted 97 54 70 28 
 



 

HER FINDER  
DU OS!! 
 
Kør ind i skolegården  
fra Skolegade, du kan  
parkerer i skolegården. 
Gå ned  i kælderen til  
venstre 
 
 



KONTINGENT 
Du kan betale dit kontingent til  

Fjends Lystfiskerklub 
Via netbank, det kan sendes til 

Alm. Brand Bank 
7681 - 0006673164 

 
Send så en mail til 

 Chr. Ganer så vi kan se at du har betalt. 
Du vil så få tilsendt et elektronisk  

medlemskort/kvittering. 
Hermed støtter du vor lille klub. 

Chr. Ganer mail: 

ganer@youmail.dk  

Kontingent 
30,- Pr. år 

NY 

BANK OG 

KONTO- 

NUMMER 

Så er de nye medlemskort klar, du kan få dem 1. klubaften den 
3. november. 
Du kan også kontakte Chr. Ganer hvis du vil betale via netbank, 
og du får så fremsendt en elektronisk medlemskort. 
Se Ganers mail herunder, samt kontonummer på Alm. Brand 
Bank. — Husk det er KUN 30,- kr. - vi er i klublokalet hver 
tirsdag fra 19.00 - ca. 21.30  
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Medlemskort

2016
November 2015  - November 2016



www.fluestikket.dk 

Har du stadig ikke betalt kontingent for sæsonen 2014/15 

Få det nu betalt, inden vi starter den nye sæson, eller betal 

når vi har første  aften den 3. november 2015. 

 

Det drejer sig om det svimlende beløb på 30 kroner 

 

Hører vi ikke fra dig, vil du blive slettet af vore lister. 

Se side 4 hvor du kan betale (også for næste år) 



Billeder fra tidligere år. 
 
Her til højre ser du unge Danny 
der er i gang med at høvle en 
noget bambus til ny stang. 
 
 
 
 
Herunder er det Johannes og Kaj 
der binder fluer. 

Hvis du starter som ny hos os med fluebinding, låner du bindegrej hos os, alt bin-
demateriale bliver betalt af dit kontingent (30,00 kr.) - du skal dog betale 1-2 kr. for 
de kroge du bruger.  
Der vil altid være nogle folk der kan lære dig hvordan du skal binde de forskellige 
fluer. - vi har masser af bøger med bindevejledninger på rigtig mange fluer. 
Vi holder juleafslutning med æbleskiver, og sæsonafslutning med et par stykker 
smørrebrød. 
Til de enkelte klubaftner kan du købe en kop kaffe med et stykke franskbrød til kr. 
5.00 
Vi har intet fiskevand, du kan fiske i, men vi arrangerer nogle ture hvert år rundt 
omkring ved de jyske åer, hvor vi køber et dagkort. – eller en tur til kysten 
Selve sæsonen hvor vi binder fluer starter altid 1. uge i november - her har de fle-
ste åer lukket for fiskeri, og vi slutter igen ca. 1. april 
På de næste sider kan du se tegninger på de forskellige fluetyper vi binder efter 
dog mangler der noget om kystfluer. 









 

Kender du nogle medlemmer der ikke får dette nyhedsbrev, send 
deres mailadresse til mig så de også kan få nyhedsbrevet. 

Jeg mangler nogle mailadresser (som du kan se) - har du dem, vil jeg gerne have dem 

Christian Ganer ganer@youmail.dk 

Claus Pedersen kluddi12008@hotmail.com 

Claus Poulsen hcp.blodboegen@os.dk 

Erik Mikkelsen mikkelbakkevej@gmail.com 

Danny McMillan danny_jumps2@hotmail.com 

Harry Frandsen bittmann@mail.tele.dk. 

Holger Pedersen lysenvad@dlgmail.dk 

Hugo Andersen hugoandersen@fiberpost.dk 

Ib Flarup ib@flarup.net 

Jeppe Bay jeppe_bay@hotmail.com 

Jens Anker Ulstrup post@malerulstrup.dk 

Jens Peter Laustsen snild123@fiberpost.dk 

Johannes Kjærgaard kiergaard@mail.dk 

Karsten Larsen k.r.larsen@live.dk 

Kaj B. Christensen   

Kaj H. Kristiansen lyng05@post8.tele.dk 

Klaus Bertelsen kbertelsen61@hotmail.com 

Klaus Refslund klaus.refslund@snmail.dk 

Knud Dahl knud.j.dahl@gmail.com 

Knud E. Andersen valmuevej@profibermail.dk 

Kristian Hedegaard kmh@altiboxmail.dk 

Kurt Juel lilly.laegsgaard@mail.dk 

Mikael Klokkerholm klokkerholm@jensen.mail.dk 

Niels Dahl Jacobsen nielsogmie@hotmail.dk  

Niels I. Poulsen karupaafluer@mail.dk 

Niels Odgaard nielsodgaard@fiberpost.dk 

Ove Jensen   

Peder Kokholm kokholm.peder@gmail.com 

Søren ellegaard1899@gmail.com 

Povl Erik Kokholm kokholm@fiberpost.dk 

Rasmus Nautrup r.nautrup@gmail.com 

Søren Sørensen ss.oz1sn@gmail.com 

Tonny L. Jensen dr.redmeed@hotmail.dk 

Vagn Rasmussen   

Verner Ebbesen v.ebbesen@fiberpost.dk 

Villy Pedersen logvpedersen@mail.tele.dk 


