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østkysten

Brandvarme høge
fortsætter imponerende
stime: - Alle er truet på…

Hedebo Strand Camping Cup 8. og 9. maj er en skekonkurrence både for
børn og voksne. Det er første gang Hedebo Strand Camping holder
konkurrence, men de satser på det bliver en tilbagevendende begivenhed
Kristian Gull Pedersen
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For første gang nogensinde afvikler Hedebo Strand Camping i Sæby en
skekonkurrence, oplyses det i en pressemeddelelse. Det sker for at vise, at
de mange strande og havne ved Sæby og Frederikshavn også er yderst
velegnede til lyst skeri.
Hedebo Strand Camping, der ligger i vandkanten i Sæby, sætter nu også

Kategorier

lyst skeri på dagsordenen.

Det sker

- Vi har en del lyst skere, der er meget begejstrede for at ske her hos os.

Livet her

Derfor vil vi gerne være med til at sætte vores smukke kyststrækning på
landkortet som et af Danmark bedste områder for saltvands skeri, siger

Mennesker

lejrchef Eric Christensen på Hedebo Strand Camping.
Shopping
Mad & drikke

Deltagerne i Hedebo Strand Camping Cup må ske fra Lyngså Strand
(primært ad sk) til og med Rugholmen nord for Strandby (bl.a. makrel).
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Området omfatter bl.a. Kattegats guldkyst (fx havørred), der strækker sig
fra Næsset i Frederikshavn til Hedebo Strand Camping. Her kan børnene fx
sidde med en prop og et stykke sild og fange horn sk fra campingpladsens
bølgebrydere.
Deltagerne må også ske fra ere af de fantastiske havne, der er i
området. Fx Sæby Havn, Strandby Havn og Frederikshavn Havn med en af
Danmarks længste lyst skemoler, der er 1,8 km lang.
- Vores skekonkurrence skal være for børn og voksne, erfarne og knap så
erfarne lyst skere. Vi gør det jo også for at vise, hvor dejligt det er at være
sammen om en udendørs hobby, siger Eric Christensen.

Det kommer til at koste 25 kr for børn og 50 kr for voksne at deltage, og
pengene går til præmien for det foto, der bedst viser glæden ved at ske.
Ud over fotokonkurrencen afvikles skekonkurrencen for
hhv juniorer og seniorer - med 7 forskellige arter og med præmier til 1. og
2. pladsen. Præmierne kommer bl.a. fra Hedebo Strand Camping, mens
hovedsponsor er Jagt og Fiskeri i Frederikshavn, hvor man også kan købe
børsteorm og agn sk.
Desuden bliver dette års vindere de første, der får deres navn på pokalen
for ”Hedebo Strand Camping Cuppen”. I år afholdes konkurrencen 8. og 9.
maj, og der bliver mulighed for overnatning på campingpladsen.
Læs mere om konkurrencen på www.hedebocamping.dk.
Synes godt om
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Du og 39 andre synes godt om dette.

Orden
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fra 13,47 kr
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