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Året 2017 var et år med mange op og nedtur, planen var vi skulle have købt en jolle i klubben for de
sponser penge vi have fået fra tuborgfonden, men vi kunne ikke blive enige i bestyrelsen, så det

blev ikke til noget denne gang.
 Men vi fik købet et nyt telt samt en lille fin gasgrille som også må lånes .

 Flere tur blev aflyst pga. for lidt tilmeldinger men sådan er det.
2017 var også året hvor vi fik to junior ind i klubben men de valgte desværre begge at stoppe igen

da det ikke rigtigt fange dem.
 Når det nu er sagt kan jeg berette at vi i marts holde fiskeaften med alt godt fra havet det var en

dejlige aften med god stemning og masser af fisk stor tak til Bjarne vedel for denne aften. 

I maj var vi på gedde tur til Vindinge å vores to junior var mødt op samt Gert og mig selv,vejret var
dejligt men gedderne ville ikke denne dag vi så godt nok to stk. men de blev i vandet. Sidst i Maj

var der arbejdsdag i åen i samarbejde med vandpleje fyn 10-12 mand var mødt op i det dejlige vejr
planen var at vi skulle spule gydebanker samt rense op det blev gjort på et fint stykke af åen der

ligger billeder samt video på facbook. Tak til vandpleje fyn.

1 juli var der familietur til Fyns fiskevand 19 personer var mødt op til denne dag og der blev hygget
med morgenmad først og efter fuldt af fiskeri med alle typer agn, og der blev fanget fisk med det

samme 3 af de 4 børn som var med fik en fisk hver det var sjovt at se samt dejligt for dem. Vi sluttet
dagen med at grille og hygge ved søen. Tak til Erling for de fine fisk som blev sat ud til os.

Vi har også for første gang holdt krebsegilde i klubben det var super hyggeligt og sjovt at prøve vi
have kogt ca. 300-350 stk. og købt brød samt vin ind, alle der var med synes at det skulle være en

fast ting i klubben så nu må vi se i 2018 om vi holder et igen.

Lørdag den 26 Aug. var der sommer grillfest i klubben vi have beslutte at droppe grisen men ikke
fadølet, vi købe flæskestege i stedet for en gris da der går meget tid med at stege den samt der går

meget til spilde, alle der var med havde en god aften  stor tak til bestyrelsen for det fine arbejde den
dag. September var måneden hvor vi skulle prøve kræfter med makrellen i nyborg havn, og jo det

lykkes flere gang både på klubafterne og når folk var derude selv, sjov og vild fisk at fange.

Der blev fanget mange fine fisk i åen i 2017  i oktober var det helt vild op mod 10 havørreder om
ugen pæn fisk på 50cm og op efter dejligt at åen begynder at smide lidt af sig igen.

Julefrokosten i klubben var igen en kæmpe oplevelse med god mad og stemning alle hygge sig og
fik hvad de kunne spise og drikke, folk fik betalt til Lagen 2018 stor tak til Jørgen Brandt for den

gode mad.. 
Banko 2017 var en aften med ca. 80-90  personer i Ullerslev forsamlingshus og sikke en masse fine
gevinster vi have fået samlet sammen, der var både amerikansk lotteri med 5 serier hvor der var 10

gevinster i hver. Selve spillet med en række og hele pladen fuld var der ca 25 gevinster alle over
200 kr. pr. stk. Stor tak til bestyrelsen og en særlig tak til Erik Balking for at få denne aften til at

(spille).
Jeg vil slutte af med at sige tak for alle de dejlige timer og oplevelser vi har haft sammen i klubben

og håber vi får ligeså mange i 2018. 

Knæk & Bræk.
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