Kolding d.2.feb. 2019
Kvalifikation til DM i fluebinding i Kolding lørdag d. 2. februar 2019 er aflyst
Vi har kun fået 4 tilmeldinger til arrangementet og det giver derfor ingen mening at gennemføre
arrangementet i Kolding.
Det vil være helt urimeligt at indkalde 3 dommere, køkkenpersonale, officials og udleverer sponsorerede
præmier, når der reelt ikke er tale om en konkurrence, som har været sponsorernes udgangspunkt.
Heldigvis er det ingen problem i forhold til at deltage i en kvalifikation og med dygtighed komme til at
deltage i DM i fluebinding på

DM i Fluebinding 2019 bliver afviklet i forbindelse med Danish Fly Festival i Kolding den 2. - 3. marts. For at
komme i betragtning til finalen, skal du deltage i én af de lokale kvalifikationsrunder. De første finalister
blev allerede fundet ved Aalestrup Open i marts 2018. De resterende fire konkurrencer foregår her i januar
og februar måned:
Øst for Storebælt: 27. januar 2019 – arrangør Sportsfiskerforeningen Storstrømmen
Midtjylland: 2. februar 2019 – arrangør Silkeborg Fluebinderlaug
Syd- og Sønderjylland: 2. februar 2019 – arrangør Kolding Sportsfiskerforening
Fyn: 16. februar – arrangør Odense Sportsfisker Klub
Hvad skal der bindes?
DM-udvalget har besluttet, at der til DM 2019 skal bindes i følgende tre kategorier:
Laks/ørred
Tørflue/Nymfe
Gedde/Kystflue
For at kvalificere sig, skal man til de lokale konkurrencer aflevere fluer i hver af de tre kategorier. De 2
juniorer og 2 seniorer, der samlet har flest point i kategorierne, bliver kvalificerede til finalen.
Skulle man ikke placere sig i første omgang, er man velkommen til at prøve igen i én af de senere lokale
konkurrencer.
Vi henviser interesserede til at deltage i Silkeborg lørdag d. 2. februar eller i Odense lørdag d. 16.
februar.
Se enten nyhedsbrev fra DSF af 24. januar, som er sendt til samtlige DSF medlemmer:
https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2019/01/deltag-i-dm-i-fluebinding2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%2302%202019.%20Sportsfiskeren%
20Nyt&ct=t(_12_Sportsfiskeren_Nyt3_14_2016_COPY_01)&mc_cid=b794e512d7&mc_eid=7bdfde4ebb
eller se DSF webside:
https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2019/01/deltag-i-dm-i-fluebinding-2019
Vi er indstillet på at forsøge os igen ved næste DM i fluebinding i 2021
Med venlig hilsen
Kolding Sportsfiskerforening

