LIVET PÅ BRYGGEN

ÅRGANG 6
Nummer 26
Maj 2018

Kaløvigfiskernes nyhedsbrev og stedet for venskabelig mobning m.v.

Forårsfiskeri
Skrubberne i vigen er blevet efterstræbt i april måned. John, Jørgen
og Formanden har haft nogle gode dage med pænt med fisk. Det
lykkedes endog Birgitte at fange
sig selv. Hun blev bugseret i havn
med garnet i skruen og Anton gik
helt overbord for at hjælpe hende.
Han blev fisket op igen.

men man mener, at det er de
samme fisk, som man selv har
opdrættet, for skrubberne fanges
samme sted som klubben har sat
skrubbeyngel ud.

Han mistænker skrubberne for at
gemme sig i skæget. På billedet
ses Kim i gang med fiskeriet.

Vinterbadning
Vinterbadning for fiskerne er
påbegyndt.
Som man måske erindrer, bekendtgjorde Birgitte Formand
ved sin tiltræden den 1/1 2018, at
hun ville indføre vinterbadning
for fiskerne.

Karl Ejgils favoritter
Fra Ebeltoft Vig rapporteres, at
fiskeriet er ringe. Her er der dog
mange skrubber på lavt vand,

Anton

Kim har også en idé om hvor der
kan fanges fisk. I vinterens løb har
Kims båd tillagt sig så langt et
”skæg”, at den var blevet bundfast.

Den 21. april blev der virkeligt
prøvet til, da 11 fiskere med i alt 33
garn fangede 33 skrubber. Det
giver i gennemsnit 1 fisk pr. garn!
Indtil videre må vi sige at højsæsonen faldt på dagene før den 21.
april.
I år er der blevet fanget mange
stenbider (hanner), og Karl Ejgil
har været storaftager. Han hævder at Bodil er glad for dem. På
billedet herunderses blot én dags
leverance.

Birgitte formand var dog ikke
helt tilfreds. Ifølge hendes valgprogram pkt. nr. 6 skal der væ-

Anton Meier var den første i vandet. Den 20. april stod han på
hovedet i havnen og måtte fiskes
op og sendt hjem for at få tørt tøj
på.

re tale om nøgenbadning, hvilket det ikke var, som man kan
forstå af ovenstående. Men Birgitte satte dog pris på Antons
vilje til at gå foran de øvrige
fiskere, og har siden erklæret,
at imellem fiskerne er Anton
hendes helt.
Nu er hun spændt på hvem,
som bliver den næste. Med de
indhøstede erfaringer ser hun
dog gerne, at kandidaterne bærer redningsvest.

SIDSTE NYT: Der er
på Bryggen landet sild,
skrubber og pighvar de
sidste dage i april måned.
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En for alle, alle for én
I skrivende stund flyder medierne over med interviews af Dennis Christensen og Anders Bondo. Alle journalisterne presser de
2 fagforeningsbosser til at definere ordet SOLIDARITET.
Livet på Bryggen har ikke svært ved at finde eksempler på solidaritet imellem fiskerne i Kalø Vig, se blot på hosstående foto
af Oldermanden, som forsøger at finde en passende grimasse

over den ramme mineralvand, som John har sat foran ham.
Man skal ikke være naiv. Der er dog en grænse for solidariteten.
Den er kun til stede indtil det ikke passer én mere.

Vigtigt
Er du aktiv fisker i Kaløvig Bådelaug, så er hovedreglen, at du er med i
Dansk Fritidsfisker Forbunds kollektive dødsulykkesforsikring, der
dækker dig med kr.
200.000 ved drukneulykke m.v.
For at forsikringen kan
udbetales skal en række
forhold være opfyldt, eet
af dem er , at redningsvesten skal bæres under fiskeri - altid.

EFTERLYSNING
En båndslibemaskine og en
vådstens slibemaskine er fjernet fra værkstedsrummet på
Bryggen.
Sæt dem venligst tilbage eller
oplys hvor de kan hentes.
V.h. Fiskerne

Afsløret!
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Fra fotoalbummet

