Korsør 2019
Weekenden 9. og 10. marts 2019
På bestyrelsesmødet i Grindsted september i år, besluttede vi enstemmigt, at
afholde et 2 dages loppemarked i Korsør næste år, og altså ikke nogen auktion,
Det er ikke sikkert et todages loppemarked er den rigtige løsning, og selvom
det er prøvet før, uden voldsom succes, så prøver vi det igen. Langt de fleste af
de sager der var tilmeldt som lots i Korsør, kan sagtens gøre sig på
loppemarkedet. Er man ikke interesseret i at booke et bord, så brug vores blad!
Det er gratis for medlemmer at have købs og salgsannoncer i bladet, så bare
kom til tasterne.
Selve konceptet bliver loppemarked som vi kender det. Det kommer som
vanligt kun til at koste 100 kroner pr. bord, uanset om man kun kommer en af
dagene eller både lørdag og søndag.
Ved tilmelding skal man bare gøre opmærksom på om man kommer begge
dage, eller kun den ene. Dette med hensyn til bordopstillingen.
Loppemarked vil være åbent lørdag fra 10:00 – 15:00 Søndag fra 10:00 –
14:00
Der vil blive arrangeret mulighed for fællesspisning lørdag aften, som vanligt.
Mere om dette i februar udgaven af Loppefiskeren.
Lørdag aften vil der være åbent til hyggeaften i KORSØR
LYSTFISKERFORENINGS KLUBHUS kl. 19-23.oo, hvor kan tales om grej nydes
kaffe og kage, øl, vand og vel også byttes og betragtes.
Dette klubhus lagde, for ikke så mange år tilbage, hus til vores loppemarked.
Klubhuset ligger i gåafstand af campingpladsen.
Der arrangeres fisketur såvel gammeldags som nutidig i Tude å's Munding (De
yderste 400 meter af Tude å - før Storebælt) om fredagen den 8. marts 2019
fra kl. 10-14.oo. - hvor vi har strækningen - kr. 100 pr. mand - min kr. 500,Det er både spin og fluefiskeri og højsæson for grønlændere og oversprings
havørreder, som typisk er oppe og snuse i åen på dette sted på dette
tidspunkt. .... der kan komme anvisninger på agn, - blink, spinnere og fluer
efterfølgende.
Vi vil selvfølgeligt gøre alt for at oppe besøgsantallet, og med vores lokale
Godfather Flemming Petersen er jeg fuld af forhåbning.
Loppemarkedet afholdes på:
Storebælt Camping og Feriecenter. Storebæltsvej 85 4220 Korsør.
Kontaktinfo og hyttebookning:
Mail info@storebaeltferiecenter.dk
TLF: 58383805

www.storebaeltferiecenter.dk/
På glædeligt gensynCarsten Faber

