
Ny, sjov og spændende fiskeri i 

Donslundmølle fiskesøer – 2018 

Bliv: TRIO PRÆSIDENT i Donslundmølle fiskesøer 

- hver måned i 2018.  

 

Du har 24 timer til fiskeriet hvor; ALLE TRE FISK SKAL FANGES INDEN FOR 24 TIMER. 

Prisen for deltagelse er 450kr, du må deltage, lige så mange gange du har lyst ☺. 

Du må fiske med 2 stænger i Stør søen, 2 stænger i Karpesøen og 1 stang i Åen. 
Fiskeri et sted adgangen.  Du skal dokumenterer med chip nummer og billede  
(m. dato) af fisken. 

 

 

 
 

Marts 
1. Fangst af en valgfri stør i stør søen 
2. Fangst af en karpe i Ørred/Karpesøen 
3. Fangst af en ørred i Ansager Å på en 

strækning af 1,2 km./ fangst metode valgfri 
 

April 
1. Russisk Stør i stør søen 
2. Fangst af en karpe i Ørred/Karpesøen 
3. Fangst af en ørred i Ansager Å på en 

strækning af 1,2 km./Fangst med orm 

Maj 
1. Hvid Stør i stør søen 
2. Fangst af en karpe i Ørred/Karpesøen 
3. Fangst af en ørred i Ansager Å på en 

strækning af 1,2 km./Fangst med 
spinner/Blink 

 

Juni 
1. Fangst af Sibirisk i stør søen 
2. Fangst af en karpe i Ørred/Karpesøen 
3. Fangst af en ørred i Ansager Å på en 

strækning af 1,2 km./ flue m. flue stang 

Juli 
1. Fangst af Veluga stør 
2. Fangst af en karpe i Ørred/Karpesøen 
3. Fangst af en ørred i Ansager Å på en 

strækning af 1,2 km./ flue m. flue stang 
 

August 
1. Fangst af Beluga Stør 
2. Fangst af en karpe i Ørred/Karpesøen 
3. Fangst af en ørred i Ansager Å på en 

strækning af 1,2 km./ flue m. flue stang 

September 
1. Fangst af en valgfri stør i stør søen 
2. Fangst af en karpe i Ørred/Karpesøen 
3. Fangst af en ørred i Ansager Å på en 

strækning af 1,2 km./ fangst metode valgfri 

 
 
 
 

 


