
75 kr.

Præmier for
90.000 kroner

Langelandske
Ørreddage
27. - 28. april 2019

30ÅRS
J u b i l æ u m
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Tlf.: 22 74 26 16 ·  www.gallerikobolt.dk · jette@gallerikobolt.dk

Åbent: mand. - fred. 10.00 -17.00 · Lørd. 10.00 -14.00

Rudkøbing   
Gåsetorvet 4

malerier · keramik · plakater · postkort

Åbningstider 2019: 01/4 – 30/4 alle dage 10.00  – 16.00
1/5 – 30/9 alle dage 10 – 17.00

1/10 – 31/10 alle dage 10.00  – 16.00
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Velkommen til
Langelandske Ørreddage 2019
Der Der er gevaldige præmier i farvandet (for mere end 90.000 kroner alt i alt), 
det er hyggeligt, overskuddet går til noget fornuftigt: havørreder! – Og så har
Langelandske Ørreddage jubilæum. Det er 30 år siden, det hele startede.

Omtrent alt hvad der kan kravle og gå af lystfiskere på Langeland og Sydfyn
deltager hvert år i den åbne kystkonkurrence Langelandske Ørreddage, plus en hel
del fra resten af Fyn og det øvrige Danmark - samt nogle stykker fra udlandet.

Uden deltagerne og sponsorerne var områdets havørred-fiskeri ikke hvad det er.
For halvdelen af overskuddet fra Langelandske Ørreddage bruges på ørredud-
sætninger/restaureringer i vandløb. Sammen med Havørred Fyn udsatte Sports-
fiskeren Langeland tidligere i år mere end 60.000 små havørreder i vandløbsmun-
dinger på begge sider af øen.

Og i oktober 2013/april 2014 gennemførte foreningen sammen med Langeland
Kommune og Vandpleje Fyn - med økonomisk støtte fra Havørred Fyn - et restau-
rerings-projekt i Tudserenden, som løber gennem Pederstrup og ud i bæltet lidt syd
for Spodsbjerg. Der blev lavet mange gydebanker, som siden er blevet flittigt brugt
af havørrederne. I efteråret 2016 gjaldt det Bregnemose-bækken, i år forbedringer
i Tudserenden (flere skjulesten og et forsøg med udlægning af et par træstammer)
og i år eller næste år nok Fladmose-Hellevad bækken. Ud af anstrengelserne 
kommer forhåbentlig en masse havørreder.

Velkommen til Langelandske Ørreddage. Vi håber, at alle deltagere vil få
nogle fornøjelige dage. Knæk og bræk.

•  Husk altid at tage affald med til nærmeste skraldespand.
•  Vis hensyn overfor dine medfiskere og overfor eventuelle beboere i

området, hvor du vil fiske.
•  Parkér kun, hvor det er tilladt og på en sådan måde at ingen generes.

Arrangements-gruppen: Trine Næhr, Axel Nielsen, Kim Mathiesen, Michael Schultz,
Nils W. Hansen, Johannes Hansen, Daniel Stæhr, Karen Cortsen-Møller, Poul H.
Petersen, Anders Lund Hansen, Mogens Sjøgaard, Leif Fuglsang, Bjarne Hansen
og Poul H. Petersen.

Forside-fotoet
Sidste års vinder af Langelandske Ørreddage, Jan Strandmark, med vinderfisken
på 3,060 kg (renset vægt).
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Eget nibh maecenas ac, nullam duis elit, ligula 
pellentesque viverra morbi tellus, mi odio! 

Sodales nunc suscipit sit pretium aliquet integer, interdum 
consectetuer pede, et risus hac diam at eget, commodo in. 

Scelerisque sodales, mauris lorem non consectetuer.

Lorem Ipsum et: 
Adresse (arb.)  

Postnummer (arb.) By (arb.) 

Hver gæst er unik-
det handler om respekt!

Lige en tand syd for det Sydfynske ligger  øen 
Langeland, og om denne Rosengren i havet sagde 

Storm P.  
“Langeland ligger som den skal.... 

modsat havde den bare ligget i vejen.”  

Når Langeland skal udforskes, så ligger vi også lige 
hvor vi skal...i midten af  den gamle provinshavneby 
Rudkøbing, som tilfældigvis ligger hvor den skal...i 

midten af  Langeland. Øen og byen har udlånt sin 
charme til mange film, bøger og sange.  

Kom selv og se hvorfor. 
www.skanhotel.dk
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Ud (igen) med nedfaldsfiskene
Ifølge reglerne kan nedfaldsfisk ikke deltage i Langelandske Ørreddage.
Men hvornår er en havørred så "nedfaldsfisk" og hvornår er den ikke?            
Det er beskrevet i følgende - dels i en vejledende konditions-tabel, dels i    
beskrivelsen af typiske kendetegn på en nedfaldsfisk.

Det bør bemærkes, at konditions-tabellen er vejledende. Nogle havørreder 
-typisk mindre "grønlændere" eller "overspringere" på 45-50 cm - er bare slanke,
uden at have været i nærheden af en gydebanke i den forgangne vinter. 
Mens andre - nedfaldsfisk - måske med nød og næppe kan holde konditions-tabel-
len. Derfor vil det til enhver tid være dommerne ved indvejningsbordet, der afgør
om en fisk kan deltage eller ej.

Men kigger man en fisk lidt efter i skællene, vil de færreste være i tvivl.
Og kigger man lidt i det efterfølgende, skulle det være til at finde ud af.
Så nedfaldsfiskene kan få lov til at svømme videre - også selv om der
er præmier på spil.

Vejledende konditions-tabel - for renset fisk
40 cm - 530 g

46 cm - 820 g

52 cm - 1.240 g

58 cm - 1.730 g

64 cm - 2.250 g

70 cm - 2.880 g

76 cm - 3.720 g

82 cm - 4.670 g

88 cm - 5.850 g

94 cm - 7.090 g

41 cm - 580 g

47 cm - 870 g

53 cm - 1300 g

59 cm - 1.820 g

65 cm - 2.350 g

71 cm - 3.010 g

77 cm - 3.870 g

83 cm - 4.860 g

89 cm - 6.050 g

95 cm - 7.300 g

42 cm - 620 g

48 cm - 940 g

54 cm - 1.380 g

60 cm - 1.900 g

66 cm - 2.450 g

72 cm - 3.150 g

78 cm - 4.020 g

84 cm - 5.040 g

90 cm - 6.250 g

96 cm - 7.520 g

43 cm - 670 g

49 cm - 1.040 g

55 cm - 1.470 g

61 cm - 1.990 g

67 cm - 2.550 g

73 cm - 3.290 g

79 cm - 4.180 g

85 cm - 5.240 g

91 cm - 6.460 g

97 cm - 7.740 g

44 cm - 720 g

50 cm - 1.100 g

56 cm - 1560 g

62 cm - 2.070 g

68 cm - 2.650 g

74 cm - 3.430 g

80 cm - 4.320 g

86 cm - 5.450 g

92 cm - 6.660 g

98 cm - 7.950 g

45 cm - 770 g

51 cm -1.170 g

57 cm - 1.640 g

63 cm - 2.160 g

69 cm - 2.770 g

75 cm - 3.580 g

81 cm - 4.500 g

87 cm - 5.650 g

93 cm - 6.870 g

99 cm - 8.170 g
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"Nedfaldsfisk"

1. Farve
Skinner i alle regnbuens
farver og/eller mørk

2. Skæl
Sidder hårdt fast 
på kroppen

3. Proportioner
Stort hoved i forhold
til kroppen

5. Bugen
Ofte indsunken og grå

6. Kropsform
Mager, lidt forhutlet - og
uden den runde facon en
overspringer har

4. Skader fra
"legen"/gydningen
Skrabemærker efter legen,
ar og slidmærker på den
nedre del af halen

Bygaden 71 ·  5953 Tranekær · Tlf.: 62 50 12 03



8



9

Program:
Fredag den 26. april kl. 19.00-21.00:

Før konkurrencen: Komsammen i Borgerhuset,
Ahlefeldtsgade 13-15 i Rudkøbing. Foredrag om
havørredfiskeri ved den lokale ekspert Jack
Schultz fra Tåsinge. 
Han har en masse gode tips, der kan give flere fisk
på tasken. Både om fluefiskeri og om spinne-
fiskeri. Jack Schultz har fisket meget på Langeland
de senere år. Mange kender sikkert Jack Schultz
fra Facebook, film og diverse blade.

Salg af håndmadder, drikkelse, kaffe og billet-
programmer. Amerikansk lotteri. Udveksling af
tips, vejrudsigt og gode historier. 
Alle er velkomne.

Lørdag den 27. april:
Kl. 00.01: Konkurrencen begynder.
Kl. 13.00-14.00: Indvejning ved Sportsfiskeren Langelands klubhus på

Rudkøbing Havn.
Salg af spiselige sager og andre forfriskninger.

Søndag den 28. april:
Kl. 13.00-14.00: Indvejning ved Sportsfiskeren Langelands klubhus på

Rudkøbing havn. Og præmieuddeling. Førstepræmien
uddeles af Borgmester Tonni Hansen

Salg af spiselige sager og andre forfriskninger.
Lodtrækning på billetprogrammer og salg af amerikansk lotteri.

Slut på Langelandske Ørred-Dage 209. 
Tak for i år.

(Forbehold for trykfejl)
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Konkurrence-regler
1. Deltagelse i konkurrencen er betinget af gyldigt deltagerbevis (billetprogram) og
gyldigt fisketegn (18-65 år).

2. Deltagerbeviset skal være købt inden konkurrencen begynder, altså senest 
kl. 24.00 fredag den 26. april 2019. Der kan kun indvejes én fisk pr. deltagerbevis,
og indvejningen er bindende.

3. Der må kun fiskes med stang og hjul - og kun med ét redskab af gangen pr.
deltager fra kysten (fra båd dog med op til 2 stænger pr. deltager). Kun fisk   kroget
i munden kan deltage i konkurrencen. Fisk, der deltager i konkurrencen, skal af-
lives umiddelbart efter fangsten. De må ikke opbevares i hyttefade, damme eller
lignende - og de må ikke have været nedfrosset.

4. Som vinderfisk regnes den fisk, som har den højeste vægt. I tilfælde af vægtlig-
hed er korteste fisk vinder. Er der stadig ikke en vinder, vil den af de største fisk,
som er indvejet først, være vinder.

5. Fiskeriet må påbegyndes kl. 00.00 lørdag den 27. april 2019, og fisk, der deltager
i konkurrencen, skal være på kontrolstedet ved klubhuset senest søndag den 28.
april kl. 14.00. Ved indvejning skal fiskene være rensede. Dog må gællerne ikke
være taget ud. Hvis gællerne er taget ud, vil fisken blive bortdømt. Snyd medfører
bortvisning fra konkurrencen på livstid.

6. Fisk under mindstemål samt deciderede nedfaldsfisk kan ikke deltage i konkur-
rencen. Konkurrence-udvalget forbeholder sig ret til at afvise typiske  nedfaldsfisk.

7. Konkurrence-området omfatter hele det langelandske farvands-område samt
Tåsinge - til Svendborgsundbroen fra kysten, og inklusive Svendborgsund fra båd.

8. Konkurrence-deltagere, der ikke er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund,
skal ved indvejning betale et administrations-gebyr på kr. 50,- pr. indvejning.
Medlemmer skal fremvise medlemskort eller giro-kvittering som bevis.

9. Konkurrencen er delt i to grupper: For fisk fanget fra kyst og for fisk fanget fra
båd (se præmielisten). Fiskeri fra de såkaldte belly-boats regnes for fiskeri fra båd
- uanset om fiskeren er flydende eller ej.

Mindstemål i konkurrencen: Havørred: 40 cm. Regnbueørred: 40 cm. Laks: 60 cm.
(Kun havvandrende, blanke regnbueørreder kan deltage i konkurrencen - ikke "bur-
høns).

MÅLING AF FISK: For alle fisk gælder at disse måles fra yderste spids af halen
til yderste spids af munden. Er halen ikke lige, måles til yderste spids.

Læg din lineal, tommestok eller målebånd på et bord og
placér din fisk ovenpå, derved bliver måleresultatet mest
nøjagtigt og målebåndet bøjer ikke "hen over fisken" og 
giver et forkert resultat.
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TRYGHED - SIKKERHED - GARANTI

Kom ind og se mange flere produkter i vores udsti l l ing

TULLEBØLLE VVS & BLIK ApS • LØKKEBY VVS
62 50 13 35

Bygaden 40 | Tullebølle | 5953 Tranekær | www.tullebollevvs.dk | post@tullebollevvs.dk

... ring til VVS-manden i Tullebølle,
- vi udfører alt i VVS-, blik og
kloakarbejde

Følg os på
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Lito® Hyben

Hyben Vital Int. ApS
Klavsebøllevej 2. Tullebølle. DK 5953 Tranekær
Tlf. +45 62 50 16 92 -  info@hyben-vital.dk

www.litohyben.dk  - www.litoflex.de
www.litovet.dk - www.rosavital.de

Lito®Vet
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Murer & 
Entreprenør

Vognmandsforretning  
siden 1977

ved Bjarne Kaae A/S
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Præmieliste 2019:
KYST
For de største havørreder/laks/regnbueørreder fanget fra kyst:
1. præmie - værdi kr. 10.200,-
En uges ophold, i hytte/sommerhus på Øland, Sverige, inklusive rejse og lidt lommepenge – 
fra Sportsfiskeren Langeland.
En gaveæske med to flasker vin – fra Dagligbrugsen Spodsbjerg.
En Sportsfiskeren Langeland t-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

2. præmie - værdi kr. 8.799,-
Et gavekort til en uges ophold i september 2019 – på og fra Feriepark Langeland i Emmerbølle.
Et Daiwa Exist 3000-LT fastspolehjul – fra Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg.
Et gavekort – til og fra Dagligbrugsen Tullebølle.
En Sportsfiskeren Langeland t-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

3. præmie - værdi kr. 4.948,-
En Scierra Crone XP, 10,2 fod, kastevægt 9-32 gram – fra Go Fishing, Odense.
Et Okuma Helios SX HSX-40 fiskehjul – fra Michaels Jagt og Fiskeri,  Svendborg.
Et gavekort – til og fra Dagligbrugsen Tullebølle.
En pose økologisk solcreme/pleje mm. – fra Plan Organic, Ellehaven, Rudkøbing.
Et sæt viskerblade – fra Rudkøbing Auto.
En Sportsfiskeren Langeland t-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

4. præmie - værdi kr. 4.109,-
En Savage Gear Parabellum CCS 9,2 fod, kastevægt 7-23 gram, fiskestang – fra Michaels Jagt 
og Fiskeri, Svendborg.
En skjorte og en powerbank – fra XL-Tøj, ved Jesper Skovhus, Rudkøbing.
En pose økologisk solceme/pleje mm. – fra Plan Organic, Rudkøbing.
Tre woblere – fra Jørgen Flindt, Tullebølle.
Et gavekort – til og fra Dækgaragen, Rudkøbing.
To super LED-pærer – fra Expert, Rudkøbing.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

5. præmie - værdi kr. 3.050,-
Et gavekort til Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg – fra LKF Vejmarkering, Trafikprodukter, 
Sdr. Longelse.
En pose økologisk solcreme/pleje mm. – fra Plan Organic, Ellehaven, Rudkøbing.
En genopladelig LED-lygte – fra Kædeby Maskinforretning.
Et gavekort – til og fra Angelcentrum Langeland, Spodsbjerg.
Tre woblere – fra Jørgen Flindt, Tullebølle.
Et gavekort – fra mekaniker Kim Sørensen, Humblevej, Rudkøbing.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
En kasse Skorstensfejerens optændingsblokke – fra Svendborg Pejse & Brændeovne.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
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Nr. 1 på Langeland · 250 m2      Nr. 1 auf Langeland · 250 m2      

SPODSBJERGVEJ 301 · 5900 RUDKØBING · Tlf. 0045 62 50 14 13
www.angelcentrum.dk  -  langeland@angelcentrum.dk

facebook.com/angelcentrum 

LÆGGER DU VÆGT PÅ  

GOD SERVICE · GOD RÅDGIVNING

STORT UDVALG · LAVE PRISER

…SÅ KOM TIL OS

LEGEN SIE WERT AUF

GUTEN SERVICE · GUTE BERATUNG 

GROßE AUSWAHL · NIEDRIGE PREISE 

…DANN KOMMEN SIE ZU UNS

ANGELCENTRUM

• Fiskegrej & tilbehør • Fisketure med kutter
• Udlejning af både og fiskestænger 
• Dagl. friske orme
• Fisketegn  • Udlejning af værelser
• 250 kvm med alt til lystfiskeri  • Souvenirs

• Angelgeräte & Zubehör • Kutterangeltouren
• Verleih von Angelbooten und Angelruten 
• Tägl. frische Würmer
• Angelscheine  • Zimmervermietung
• 250 m2 rund ums Angeln  • Souvenirs
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6. præmie - værdi kr. 2.799,-
En Ron Thompson Endure vadejakke – fra Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg.
Et gavekort – til og fra Go Fishing, Odense.
Fem stk. gennemløbswoblere – fra Odense Jagt og Fritid.
To super LED-pærer – fra Expert, Rudkøbing.
Et gavekort – fra mekaniker Kim Sørensen, Humblevej, Rudkøbing.
En elkedel – fra elektriker Jes Laugesen, Stoense.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

7. præmie - værdi kr. 2.608,-

Et gavekort til en af havnens annoncører/sponsorer – fra Spodsbjerg Turistbådehavn.
Et gavekort – til og fra Tornhøj Biler, Tryggelev.
Et par Savage Gear super-strech handsker – fra Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg.
Fem stk. Westin Sølvpil – fra Hunters House.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
Et gavekort til 1,5 times ridning – fra og hos Turridninglangeland, Almindingen, Tranekær.
Et strygejern – fra Eltrik, Rudkøbing.
Figuren ”Trækfugl på stub” – fra Galleri Be-Gee, Tullebølle.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

8. præmie - værdi kr. 2.510,-

Gavekort, leje af båd – hos og fra Torben Hansen Fiskeservice, Tryggelev.
Gavekort til Michaels Jagt og Fiskeri – fra Sportsfiskeren Langeland.
10 blink – fra Jack Rapid, Dorado Spinner, v/Kent Andersen, Odense.
Tre woblere – fra Jørgen Flindt, Tullebølle.
Et gavekort – til og fra Gudme Slagteri.
Et gavekort – til og fra mekaniker Kim Sørensen, Humblevej, Rudkøbing.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

9. præmie - værdi kr. 2.459,-

Et stang- og grejsæt – fra Sydsport, Humble.
Et gavekort til Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg – fra Sportsfiskeren Langeland.
En kasse Skorstensfejerens optændingsblokke – fra Svendborg Pejse & Brændeovne.
Et gavekort til fiskeri i Langelands Lystfiskersø, fire timer x 2 – fra Langelands Lystfiskersø.
Et gavekort – til og fra Enghavegård, Kassebølle.
En flaske portvin – fra Spar Humble.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.

10. præmie - værdi kr. 2.425,-

Et komplet serviceeftersyn, inkl. olieskift – hos og fra Autocentrum.
Et stk. termostat armatur – fra VVS-firmaet Asger Larsen, Tryggelev.
En bog om tang – fra Bog og Idé, Rudkøbing.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
Et fastspolehjul – fra Odense Jagt og Fritid



24

PER C. HANSEN
Skorstensfejermester for Langeland

Kværnen 9 · Rudkøbing 

Telefon 65 90 44 43 · Mobil 29 43 83 10

SVENDBORG
PEJSE &
BRÆNDEOVNE
v/Søren Jakobsen
CENTER ØST
RYTTERMARKEN 31A
5700 Svendborg
Tlf. 63220030 Mob. 27610479
ww.svendborgpejs.dk
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11. præmie - værdi kr. 2.240,-

Et gavekort til Angelcentrum Langeland – fra Maleren Chanett Petersen.
En sæbedispenser – fra Sofus Larsen.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
Hybenpulverpiller – fra Hyben Vital, Tullebølle.
Et gavekort – til og fra Flemming Skov, Enghavegård.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

12. præmie - værdi kr. 1.950,-

En kasse bilplejemidler – fra Kimex, v/Peter Morgan Christiansen, Løkkeby.
Et gavekort – til og fra Hotel Rudkøbing Skudehavn.
Et gavekort – til og fra Mr. Herrehuset, Rudkøbing.
En flaske portvin – fra Spar Humble.
Et gavekort – til og fra Fiski, Bagenkop.
En pose blink – fra Fiskeri og Angeln, Spodsbjerg.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

13. præmie - værdi kr. 1.789,-

Et gavekort til - og fra Go Fishing, Odense.
En  Severin Multimixer + Smoothie Mix & Go – fra Langelands Elforsyning.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
Et par Fireline solbriller – fra Michaels Jagt og Fiskeri.
Et gavekort til tre timers fiskeri – fra og i Spodsbjerg Lystfiskersø.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

14. præmie - værdi kr. 1.459,-
En Mascot Climascot letvægtsjakke – fra Jens Schultz, Rudkøbing.
En dags leje af jolle – hos og fra IBI Bådudlejning, Spodsbjerg.
Et gavekort – til og fra Humble Bageri.
En pose blink – fra Fiskeri og Angeln, Spodsbjerg.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

15. præmie - værdi kr. 1.340,-
En kasse med bilplejemidler – fra Kimex, Løkkeby.
Et gavekort – fra Midtlangeland Fjernvarme.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.

En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

AGURKER ER GODT
Til de første 100, som møder frem ved indvejning og præmieuddeling søndag, 
er der en gratis akurk. 
Agurkerne uddeles efter først-til-mølle princippet.

Agurke-sponsor er www.dkplant.dk
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SPODSBJERG  LYSTFISKERSØ 
Et rigtigt fiskeparadis - kun 50 m fra havet
Ein Angler-Paradies - nur 50 m. vom Meer

20.000 m2 saltvands-sø /Salzwasser-See

Følg skiltning fra Spodsbjerg færgehavn.

Gode P muligheder

Folgen Sie den Ausschilderung von Spodsbjerg aus.  
Gute Parkmöglichkeiten

Tlf. +45 20 45 76 41
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JUNIOR KYST
EKSTRA JUNIOR-PRÆMIE (ørred fra kyst)
1. præmie - værdi kr. 1.920,-
Et Daiwa Crossfire fastspole-hjul – fra Hunters House.
Et Savage Gear kyst-fangstnet – fra Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg.
Tre woblere – fra Jørgen Flindt, Tullebølle.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
Et gavekort til fiskeri i søen, 4 timer x 2 – fra Langelands Lystfiskersø.
Gavekort til en kringle – fra Stæhrs Bageri, Tullebølle.
En powerbank – fra Netto Rudkøbing.
Et par Eiger sokker – fra Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg.
En Sportsfiskeren-cap – fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

Eventuelt overskydende junior-præmier vil blive udloddet blandt alle tilstedeværende juniorer ved
præmieuddelingen søndag.

FLUE KYST
EKSTRA FLUEFISKER-PRÆMIE (ørred fra kyst) - værdi kr. 1.650,-
En fluestang, A. Jensen Titan, 9 fod, klasse 7, samt Xstream flueline – fra Hunters House.
Seks dybe tallerkner – fra Gnisten og Thurøbund Marine, Svendborg.
To flasker vin – fra Rema 1000, Vindeby.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

BÅD
Præmieliste - for de største havørreder/laks/regnbueørreder fanget fra båd:
Værdi kr. 1.320,-
t gavekort til Angelcentrum Langeland, Spodsbjerg – fra Sportsfiskeren Langeland.
En flaske Arnbitter – fra  Sportsfiskeren Langeland.
Tre flasker Grimbergen øl – fra Dagligbrugsen Humble.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

EKSTRAPRÆMIE TIL HAVØRRED

OVER 5 KG. RENSET VÆGT

Sportsfiskeren Langeland uddeler en helt særlig præmie til største
havørred over 5 kg. 
Fangsten skal naturligvis overholde de regler, som ellers gælder for
konkurrencen.

Ekstra-præmien er på 5.000 kroner.
Skulle det utrolige ske, at der ikke bliver fanget en fisk i den størrelse - 
går præmien videre til næste år.
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Dunsbjergvej 3, 5900 Rudkøbing
62 57 26 86

www.polerteknik.dk  · polerteknik@polerteknik.dk
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EKSTRAPRÆMIER TIL HORNFISK

Fra og med 2009 har Langelandske Ørreddage præmier til de største 
hornfisk - efter samme regler som ørreder. Det vil sige, at tungeste 
hornfisk vinder, og at hvis to fisk vejer det samme, vinder den korteste osv. 
Reglen om kun 1 indvejning pr. billetprogram omfatter også hornfisk.

1. præmie - værdi kr. 1.447,-
Et blink-sortiment - fra Troels Møllebæk.
Berkley Fireline 100 m. x 2 – fra Hunters House.
Et gavekort til XL Byg – fra Boda Ejendomme.
Tre stk. Savage Gear Horny Herring – fra Hunters House.
Tre fl. Rødvin – fra HM Larsen, Rudkøbing.
En rygsæk – fra Fynske Bank, Rudkøbing.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

2. præmie - værdi kr. 1.108,-
Et blinksortiment - fra fa. Troels Møllebæk.
Et gavekort til XL Byg – fra Boda Ejendomme.
Et gavekort til 2 x kyllingeschnitzel – hos og fra Ø-Cafeen, Rudkøbing.
To fl. vin – fra Rosengrenens Vinimport, Rudkøbing.
Gavekort til tre timers fiskeri – i og fra Spodsbjerg Lystfiskersø.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

3. præmie - værdi kr. 650,-
En familiebillet til - og fra Koldkrigsmuseum Langelandsfort.
Et gavekort – til og fra Restaurant Vigsø/Lohals Camping.
To fl. vin – fra Dagligbrugsen Hou.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.

KVALITET TIL TIDEN
-VI DÆKKER HELE SYDFYN
TØMRER
SNEDKER
MURER
ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

Tlf. 20 22 19 62
www.tts-langeland.dk
tts@tts-langeland.dk
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Tømrer- og snedkerfirmaet Johnny Pedersen

Johnny Pedersen

Sommerlyst 4-6 · 5900 Rudkøbing
Firma 6251 2539 · Mobil 2041 8955
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LOTTERI FREDAG: 
Præmier - amerikansk lotteri fredag - værdi i alt kr. 2.080,-. 
Foregår i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing.

Et gavekort til en pizza – fra Viking Pizza, Rudkøbing.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
Et ølkort til 10 øl – fra Kasket Karl, Rudkøbing.
En familiebillet – til og fra Koldkrigsmuseum Langelandsfortet.
Tre stk. Humlecider – fra Generalen, Restaurant Pichardts.
Bogen Lystfiskerhistorier – fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
To flasker vin i mulepose – fra EDC mæglerne.
En flaske vin – fra elfirmaet Simon Risbjerg.
To fl. vin – fra firmaet Alf Jensen, Rudkøbing.
Et gavekort – fra og til Vindeby Bageri.
To fl. vin – fra Dagligbrugsen Hou.
En fl. Arnbitter – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Tullamore whiskey – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Arnbitter – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Dr. Nielsen – fra Sportsfiskeren Langeland.

LOTTERI SØNDAG: Præmier - amerikansk lotteri ved indvejning søndag  
- værdi i alt kr. 3.875,-
To fl. vin – fra firmaet Alf Jensen, Rudkøbing.
To fl. Langelandsvin – fra Dagligbrugsen Bagenkop.
To fl. vin i mulepose – fra Novasol.
To fl. vin – fra Danbolig, Rudkøbing.
En gulvlampe – fra Netto, Rudkøbing.
En pose økologisk solcreme/pleje mm. – fra Plan Organic, Rudkøbing.
Et gavekort – til og fra Generalen, Restaurant Pichardts, Tranekær.
Et gavekort – til og fra Generalen, Restaurant Pichardts, Tranekær.
Hybenpulver-piller – fra Hyben Vital, Tullebølle.
En LED-bordlampe – fra Netto, Rudkøbing.
Tre fl. vin – fra firmaet Harry og Mogens Larsen, Rudkøbing.
En powerbank – fra Netto, Rudkøbing.
En familiebillet – til og fra Museum Langelandsfort.
Et gavekort – til og fra Kræmmerne i Kædeby.
Et gavekort – til og fra Vindeby Bageri.
Et gavekort – til og fra Land og Fritid.
En fl. vin og et gavekort – fra Humble Mejeri.
En fl. Tullamore whiskey – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Tullamore whiskey – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Tullamore whiskey – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Dr. Nielsen – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Dr. Nielsen – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Dr. Nielsen – fra Sportsfiskeren Langeland.
En fl. Arnbitter – fra Sportsfiskeren Langeland.
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Torvet 6  ·  5900 Rudkøbing   ·  6251 1072
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LODTRÆKNING - BILLETPROGRAMMER: 
Præmier ved lodtrækning blandt de solgte billetprogrammer lørdag - værdi kr. 1.445,-
En rundvisning i to timer på Fyns Laksefisk v/Linda Bollerup Høgh for op til 8 personer, inkl. Kaffe og
kage – fra Fyns Laksefisk.
En fl. Arnbitter – fra Sportsfiskeren Langeland.
To fl. vin – fra firmaet Kirsten Kaae.
Et gavekort til kringle – fra Stæhrs Bageri, Tullebølle.
Mulepose, drikkedunk og indkøbsnet – fra Fynske Bank, Rudkøbing.
Et ølkort til 10 øl – på og fra Kasket Karl, Rudkøbing.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
Et gavekort – til og fra Generalen, Restaurant Pichardts, Tranekær.
Et gavekort til en pizza – fra Viking Pizza, Rudkøbing.
En familiebillet – til og fra Koldkrigsmuseum Langelandsfort.
Tre fl. Humlecider – fra Generalen, Restaurant Pichardts, Tranekær.

LODTRÆKNING - BILLETPROGRAMMER: 
Præmier ved lodtrækning blandt de solgte billetprogrammer søndag - værdi kr. 11.395,-
En familiebillet – til og fra Koldkrigsmuseum Langeland.
En bambusbakke – fra Netto, Rudkøbing.
En mulepose, drikkedunk, og indkøbsnet – fra Fynske Bank, Rudkøbing.
En gulvlampe – fra Netto, Rudkøbing.
Bogen ’Sagt og digtet om lystfiskere’ – fra Danmarks Sportsfiskerforbund.
Et gavekort – til og fra Generalen, Restaurant Pichardts, Tranekær.
Tre fl. vin – fra fa. Harry og Mogens Larsen, Rudkøbing.
En fl. Arnbitter – fra Sportsfiskeren Langeland.
Tre glas honning – fra Langelands Biavlerforening.
To fl. vin i mulepose – fra Novasol, Langeland.
En pose hybenpulver – fra Hyben Vital, Tullebølle.
Et gavekort – til aktivitet i Gymnastikhuset – fra Gymnastikhuset, Tåsinge.
Et gavekort til 4 timers guidet fisketur – med og fra Seatroutguide Fyn, ved René Voltelen.
Et gavekort til en guidet fisketur, 8 timer – fra og med Jack Schultz, Tåsinge.
En tur til Bornholm – fra Sportsfiskeren Langeland.

LODTRÆKNING LØRDAG - blandt indvejede fisk (alle slags) - værdi i alt kr. 2.350,-
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
Et gavekort til Go Fishing – fra Sportsfiskeren Langeland.
Tre woblere – fra Jørgen Flindt, Tullebølle.
Et gavekort – til og fra Angelcentrum Langeland, Spodsbjerg.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
Et gavekort til Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg – fra Sportsfiskeren Langeland.
En gavekurv – fra ’Pigekammeret’, Rudkøbing.
To fl. vin – fra Rema 1000, Vindeby.
To fl. vin – fra Nybolig, Langeland.
Et blinksortiment – fra Troels Møllebæk.
Et stk. termostat-armatur – fra VVS Asger Larsen, Tryggelev.
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LODTRÆKNING SØNDAG - blandt indvejede fisk (alle slags) - værdi i alt kr. 1.710,-
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
Tre stk. Savage Gear Sandeel – fra Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg.
Tre woblere – fra Jørgen Flindt, Tullebølle.
En Sportsfiskeren Langeland T-shirt – fra Sportsfiskeren Langeland.
To fl. vin – fra Rema 1000, Vindeby.
Gavekort til kringle – fra Stæhrs Bageri, Tullebølle.
En gaveæske med to fl. rødvin – fra TTS, Tryggelev.
Et gavekort til Michaels Jagt og Fiskeri, Svendborg – fra Sportsfiskeren Langeland.
Et gavekort til Go Fishing – fra Sportsfiskeren Langeland.

FLOTTESTE FISK
NORDEA/FIONIA BANK/AMTSSPAREKASSENS ÆRESPRÆMIE
Denne præmie - en flot vandrepokal fra Nordea/Fionia/Amtssparekassen - gives til konkurrencens
flotteste fisk, uanset størrelse. En særlig komité udvælger den rette vinder, der får sit navn indgrave-
ret i en stor pokal. Den store pokal erstattes om et år af en mindre kopi til ejendom.
Vinderen får desuden ’Langeland’ med kæde, i sølv – fra guldsmed Ann Winter.
Tre fl. vin – fra fa. HM Larsen, Rudkøbing.

Bliv medlem!
Foreningen Sportsfiskeren Langeland tilbyder en lang række aktiviteter og ture. 
I år blandt andet:
Ugentlige medlems-aftener (nogle med film), fluebinding, mose-ture, havture, 
kyst-ture, å-ture til Jylland, besøg hos grejhandlere, kurser i kast med fluestang,
wobler-fremstilling, put-and-take ture. Desuden adgang til værksted i klubhuset på
havnen i Rudkøbing. 

Kontingent for et år: Seniorer - 630, juniorer - 320 og familie - 720. Inkl. "Sports-
fiskeren".
Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Henvendelse til: Formand Michael Schultz, tlf. 31 198 003,
eller kasserer Nils Hansen, tlf. 40 777 695.
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Live Sport
Billard
Dart

Kasket Karl
 - Byens Bar -

Bystrædet 3  •  81 72 19 09
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Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 35 05 info@langeland.dk www.langeland.dk

F I S K E A T L A S

kr. 22,-

L a n g e l a n d
...bedst i længden



Vi har støttet lokalforeninger i

MICHAELS Jagt & Fiskeri A/S
Porthusvej 127 · 5700 Svendborg · 62 21 11 53

Indskydning på egen 100 m bane
Følg os på Facebook · www.michaelsjagt.dk
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