Medlemskonkurrencen 2006
Tekst: Morten, Bjarne og Søren

Lørdag den 14. oktober 2006 afholder Langå Sportsfisker Forening den årlige konkurrence
for medlemmerne. Konkurrencen afholdes af juniorafdelingen, og et eventuelt overskud går
ubeskåret til juniorerne, derfor slut op omkring denne hyggelige dag ved åen.
Der vil som sædvanlig være mange fine præmier, med blandt andet præmier til største laks,
havørred, gedde og sandart. Derudover vil der blive trukket lod blandt alle indvejede fisk og
på deltagerbeviset. Der vil også være diverse præmier til juniorer samt fiduspræmier.
Kortsalg:
Pris:
Indvejning:

Smedens Eng fra kl 7.00 til 9.00
50 kr for seniorer
30 kr for juniorer
Kl 16.00 ved Langå camping.

Fælles spisning
Efter konkurrencen er der fællesspisning i klubbens lokaler. Der er plads til 40 personer så
det er efter først til mølle princippet. Menuen ligger endnu ikke fast, men vi vil gerne prøve
noget nyt for at tiltrække folk der ikke kan lide gule ærter.
Tilmelding:
Pris:
Sted:

Senest den 8. oktober. Tlf Søren M 86445904,
Bjarne B 86461240
100 kr
Efter konkurrencen og indtil ??? i klubbens lokaler, Bredgade 48C, Langå.

Finurlighed fra gemmerne
Som de fleste af jer nok ved, blev Langaa Sportsfiskeri Forening startet på Langaa Hotel d
1.oktober 1936. Men der er nok mange der ikke ved at der allerede var problemer med brinkerne i Lilleåen i 1938. I en gammel protokol læste jeg følgende skrivelse.
Laurbjerg 22 Nov. 1938

Hr Holting, Langaa fiskeklub

Foreningen af Lodsejere ved Lilleaaen har fra flere medlemmer Modtage en Besværinger
over at Brinkerne langs Aaen gang på Gang trædes ned.

I den Anledning skal man herved anmode Dem om at arbejde hen Til at der indføres en
Vægtgrænse for Deres Klubs Medlemmer, Man har her tænkt sig højst 80 kg.
I modsat Fald maa Kontraktforholdet desværre anses for at Være i fare.
Med megen Agtelse

P.B.V.

L. Ritz, A.Borr/Welling.

Holting var Foreningens første Formand
Fundet af Kaj Nielsen

