
Stavsnäs, Groeryd, Strömsnäsbruk 

Tors. 3/5- søn. 6/5-2018 Tid: Antal delt.: 25 (inkl. 5 gæster) 

Sol/skyer Solrigt med let dis (ingen nævneværdig forskel på fiskedagene) 

Temperatur: 15-20 °C 

Vind: Let vind 

Vand/strøm: Helgeåen (ca. samme vandstand som tidligere) 

Turens forløb: *Turen til Groeryd (som ejes af UngEgedal) var den første dertil. Den hidtidige 
destination, Floboda, skal sælges på grund af utilstrækkelig rentabilitet. 
*Der er udmærkede forhold i hytten, f.eks. gode 2-3-4 sengs værelser i stueplan og på 1. 
sal, samt gode toilet og badeforhold; rum med sofaer og lænestole, og kælder med 
billard.  Yderlig et prima køkken med 2 ovne, 2 opvaskemaskiner og skabe med det 
fornødne bestik/grej. 
*Groeryd ligger i forhold til Floboda ca.10 km længere væk fra fiskepladsen i Helgeåen, så 
nu er der ca.35 km at køre. 
*En hel del deltagere var allerede ankommet tidlig torsdag formiddag, og var i fuld gang 
med fiskeri ved middagstid. 
*Proceduren for køb af fiskekort til Helgeåen var blevet ændret (automat til Dan-kort 
taget ned), hvilket skabte en del problemer; men lykkedes ved fælles hjælp.  Ved en ny 
tur, må fiskekort nok koordineres/købes hjemmefra.  
*Konkurrencefiskeriet foregik først fredag og lørdag. Både flue- og spinde fiskere fik 
fangst. 
*Uddeling af fangstpræmier foregik lørdag kl.18:00: 1 hjul til Nick og 1 stang til Andreas.   
*Igen i år havde Erland og Gert været gode til at arrangere forplejning af 3 udsøgte 
middage og pålæg til madpakken til fisketuren. Alt sammen med til at deltagerprisen inkl. 
overnatningerne blev på sølle kr.370.-, altså uden transport og Godis fly. 
*Aftenerne tilbragtes med hygge/drillerier/mere eller mindre sandfærdige historier.  
*Søndag morgen var opbrudspræget: efter morgenmaden var bygningen et virvar af 
travlhed med oprydning, rengøring og pakning af biler. 
*Efter ”inspektørdamens” godkendelse af rengøringen, startede hjemturen ca. kl.09:00.  

Fangster: Fredag: 13 ørreder 
Lørdag: 1 ørred og 1 gedde 

Største Fangst: Nick en ørred på 1,560 kg, Andreas en ørred på 1,280 kg og Erland en gedde på 2,030 kg.  

À pro pos: Et smukt træk: Vinderne forærede præmierne til vor unge gæst – 12 årige Cornelius. 

 


