Samschdes den 22.September 2018 hate mir eist Clubfëschen am Heischter Gronn. Ewell dëst Joer
een extreme Summer mat héijen Temperature war an et och scho ganz laang net méi gereent hat,
hunn de Patrick an ech al Laf vun der Woch eng Besichtegung vun der Stréck gemaach wou mir
fësche sollte fir ze kucke wei et mam Waasserstand wär a wei mir géifen déi eenzel Stänn andeelen.
De Waasserstand war u sech ganz normal ewéi all déi Jore virdrun esou dass mir eis doriwwer keng
Suergen hunn misse maachen. Ewell d´Waasser och nach Glas kloer war hunn mir probéiert Fësch
auszemaachen an hunn heibäi schonn déi eng oder aner Forelle gesinn déi sech séier aus dem
Stepps gemaacht huet ewéi mir komm sinn.

De Patrick an de Jemp waren déi éischt déi Moies
ugetruede sinn ewell Sie sech bereet erkläert
haten d´Stänn setzen ze goen, de Jemp war
dernieft och de Mann mat de Kullange fir d´Fësch
ze moossen an dernieft haten och nach Tut mat
bruecht fir déi eenzel Manchen unzetutten, also
kuerz gesot Hien war den Tutebatti. Déi aner
Fëscher haten sech wärend deem schonn an der
Buvette vum Camping Bissen getraff an hunn
sech mëttlerweil hier Cofféinreserve mat Kaffi
opgefëllt. Um Camping Bissen war och den
Tirage vun de Plazen an no den zwou Manche
Moies sollte mir och op dëser Plaz zu Mëtteg
iessen. Nodeems d´Plaze gezu waren hunn mir eis
dunn un de Bord vum Waasser gemaach fir an
enger éischter Phase eis Staangen ze pre paréieren an uschléissend huet de Patrick och
ee Briefing ofgehalen. Hien huet heibäi erkläert
dass mir deen Deel wou traditioneller Weis net vill
Waasser ass ewech gelooss hunn esou dass
tëschent den éischten zwee Stänn déi virun der
Bréck ugaangen sinn, eng honnert meter keen
Stand gesat war mee dass mir dunn, do wou dat
méi déift Waasser erëm ugaangen ass weider
gefuer sinn. Den Patrick an den Jemp haten eis
d´Stréck esou gutt preparéiert an den Briefing
war esou kloer virbruecht dass mir direkt lass
leeën konnten.

Haten mir an der Vergaangenheet oft d´Impressioun dass op der No Kill Stréck vun P.A.W., déi och
dëst Joer esou fein waren an eis et erlaabt hunn eist Clubfëschen bei Hinnen auszedroen, nëmmen
kléng Forellen ze fänken wären esou hunn mir dach net schlecht gestaunt iwwert déi vill déck Forellen
déi een konnt gesinn, heibäi läit d´Betounung op gesinn ewell dat huet nach laang net geheescht
dass Dës sech och fänken gelooss hunn, och wann den Petzi an den Raymond Fësch vun 35 cm an
36 cm fänken konnten. Dëst Joer sinn dobäi och ganz wéineg Fësch gefaangen ginn.

Plaz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
7.

Numm:
Patrick Scheid
Raymond Thoma
Dan Pierrot
Patrick Bartholmé
Luss Dilk
Jemp Nicolas
Marc Dumont
Jemp Hoffmann
Sedat Asani

Unzuel Fësch
5 Fësch
4 Fësch
3 Fësch
3 Fësch
2 Fësch
2 Fësch

Punkten
265 Pkt.
228 Pkt.
160 Pkt.
156 Pkt.
129 Pkt.
123 Pkt.
45 Pkt.
45 Pkt.
45 Pkt.

De Patrick hat et Haut am Beschte gemaach a geet elo mat engem klenge Virsprong op de Raymond
an déi zweeten Manche déi traditioneller Weis am Stëllgewässer den 20. Oktober zu Rabais
ausgedroe gëtt an ewell och déi aner Fëscher nach keen ze grousse Réckstand hunn steet eis elo
bestëmmt ee spannende Mätsch bevir.

