SPLITCANE RETRO TRÆF
LØRDAG DEN 2. JUNI 2018 KL. 10 – 17
SKILLINGBRO NATURSKOLE, RØDE MØLLEVEJ 18, 9520, SKØRPING
Mød andre med interesse for splitcane: dem, der bygger, dem, der
samler og dem, der fisker med splitcane.
Program:
10.00:

Træffet åbner, kaffe og rundstykker.

11.00:

Per Egholm fortæller hvordan man bygger en splitcanestang. Der vil være mulighed for at se og
røre ved tingene.
Preben Dorph Jørgensen viser sjældne stænger fra Hardy, USA, Norden, Preben Torp Jacobsen
og den danske pionér Henrik Bech. Viser også egne stænger og bøger om stangbygning og har
et udvalg af Preben Torps bøger med, der kan købes.

12.30:

Frokost (skal forudbestilles)

14.00:

Splitcane på min vej. Steen Ellemose fortæller om at fiske med og samle på splitcanestænger.
Der vil være mulighed for at prøve nogle af stængerne

17.00:

Træffet lukker – evt. aftensmad og hygge

Bygger du selv splitcanestænger eller glasfiberstænger? Kom frit frem og vis hvad du kan.
Er du nysgerrig og vil gerne prøve, hvordan en splitcanestang kaster, så kom endelig, der er kastepools!
Husk dit eget hjul med din egen line!
Overvejer du at købe en splitcanestang, så få en snak med stangbyggerne Jens Ryhl og Carsten Jørgensen
Programmet er åbent – vil du gerne fortælle om dit retro-fiskeri, så send en mail til Steen på steen@fffd.dk,
eller ring på tlf. 23298672.
Skillingbro Naturskole ligger i nordenden af Rold Skov i det smukke Himmerland, med udsigt til Rebild
bakker. I nærheden er der et stykke af Lindenborg å med frit fiskeri, og indenfor en halv times kørsel kan du
nå de fleste Himmerlandske vandløb samt dele af Limfjorden og Mariager fjord.
Bemærk: Rundstykker, kaffe og te i dagens løb er inkluderet. Frokost bestilles ved tilmeldingen.
Arrangører: Per Egholm Andersen, Uffe Westerberg og Steen Ellemose
Overnatning: Der er mange overnatningsmuligheder i nærheden: Rold Gl. Kro, Rold Storkro, Rebild
Vandrerhjem ligger alle indenfor 10 minutter i bil.

