
Detaljeret program for hvad der foregår på aktivitetsstationerne i løbet af weekenden. 

Lørdag d. 20. maj: 
09.00 På Reersø, ved den gamle pumpestation, (parkeringspladsen for enden af landervejen) vil der stå 

folk fra Høng sportsfiskerforening og Gørlev sportsfiskerforening. De vil hjælpe med at fange din 
første hornfisk. Har du ikke fiskegrej, så har vi noget, som du kan låne. 

            Der vil være opstillet et par grille, hvor der vil være mulighed for at ryge, nogle af de hornfisk man 
selv har fanget. Der vil være mulighed for at købe øl og vand, så man kan skylle den ny-røgede 
hornfisk ned. Aktiviteten slutter kl 12.00 

09.00 På Havnemarken, for enden af Asnæs Skovvej tilbyder Kalundborg Sportsfiskerforening guidning i 
at fange hornfisk.  Der fiskes med silkekrogen og blink, flue og medefiskeri. Der er mulighed for at 
låne fiskegrej. Aktiviteten slutter kl. 12.00 

09.00 På Nyby Havn, Røsnæs tilbyder Kalundborg Sportsfiskerforening guidning i at fange hornfisk. Der 
fiskes med silkekrogen og blink, flue og medefiskeri. Der er mulighed for at låne fiskegrej. 
Aktiviteten slutter kl. 12.00 

13.00 På Reersø, ved den gamle pumpestation, (parkeringspladsen for enden af landervejen) vil der stå 
folk fra Høng sportsfiskerforening og Gørlev sportsfiskerforening. De vil hjælpe med at fange din 
første hornfisk. Har du ikke fiskegrej, så har vi noget, som du kan låne. 

            Der vil være opstillet et par grille, hvor der vil være mulighed for at ryge, nogle af de hornfisk man 
selv har fanget. Der vil være mulighed for at købe øl og vand, så man kan skylle, den ny-røgede 
hornfisk ned. Aktiviteten slutter kl 16.00.  

13.00 På Havnemarken, for enden af Asnæs Skovvej tilbyder Kalundborg Sportsfiskerforening guidning i 
at fange hornfisk.  Der fiskes med silkekrogen og blink, flue og medefiskeri. Der er mulighed for at 
låne fiskegrej. Aktiviteten slutter kl. 16.00 

13.00 På Nyby Havn, Røsnæs tilbyder Kalundborg Sportsfiskerforening guidning i at fange hornfisk. Der 
fiskes med silkekrogen og blink, flue og medefiskeri. Der er mulighed for at låne fiskegrej. 
Aktiviteten slutter kl. 16.00 

Søndag d. 21. maj: 
09.00 På Nyby Havn, Røsnæs tilbyder Kalundborg Sportsfiskerforening guidning i at fange hornfisk. Der 

fiskes med silkekrogen og blink, flue og medefiskeri. Der er mulighed for at låne fiskegrej. 
Aktiviteten slutter kl. 13.00. 

09.00 På Havnemarken, for enden af Asnæs Skovvej tilbyder Kalundborg Sportsfiskerforening guidning i 
at fange hornfisk.  Der fiskes med silkekrogen og blink, flue og medefiskeri. Der er mulighed for at 
låne fiskegrej. Aktiviteten slutter kl. 13.00 

 09.00 På Reersø, ved den gamle pumpestation, (parkeringspladsen for enden af landervejen) vil der stå 
folk fra Høng sportsfiskerforening og Gørlev sportsfiskerforening. De vil hjælpe med at fange din 
første hornfisk. Har du ikke fiskegrej, så har vi noget, som du kan låne. 

            Der vil være opstillet et par grille, hvor der vil være mulighed for at ryge, nogle af de hornfisk man 
selv har fanget. Der vil være mulighed for at købe øl og vand, så man kan skylle, den ny-røgede 
hornfisk ned. Aktiviteten slutter kl 12.00. 


