Haut Samschdes den 9. Mäerz 2019 huet de Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg scho fir d´sechste Kéier
d´ Coupe Patrick Riehl zu Rolleng op de Weiere beim Alain ausgefëscht. Gutt gelaunt si Moies géint
néng Auer d´Fëscher vun eisem Club Een nom Anere beim Alain ukomm a scho beim aschreiwen,
verbonne mat der obligatorescher Taass Kaffi, ass et héich hiergaangen an déi éischt kléng
Stëppelereien hunn d´Stëmmung schonn op Betrib bruecht. D´Auslousung vun den Equipen a Plazen
ass dann och ëmmer ee spannende Moment deen och net ouni Kommentaren ofleeft, ewéi “ Oh Mam
wann de Ben an den Dan zesumme fësche kann een Hinnen och direkt d´Coupe iwwerreechen” oder
“ hues De keng Ouere Stëpp ewell ech muss Haut mam ...... zesumme fëschen” asw. an och bei der
Verdeelung vun de Stänn goufen et zefridden a manner zefridde Gesiichter mee dozou huet dëst Joer
awer kee Grond bestanen ewell d´Fësch gutt verdeelt waren an net nëmmen iwwerall, mee och
Jiddweree, Fësch gefaangen huet. No der Verlousung vun de Stänn hunn d´Fëscher sech op de Wee
gemaach fir hier Staangen ze preparéieren an um zéng Auer ass déi éischte Manche ugetut ginn. Et
huet dann och guer net laang gedauert a schonn hunn déi éischte Staangen sech gebéit. Schonn an
der éischter Manche waren Équipen dobäi déi méi ewéi zéng Fësch gefaangen haten.

No deem gelongenen Optakt ass et an der zweeter Manche genee esou weidergaangen. Hat de Ben
nach déi éischte Manche ee bësse Start Schwieregkeeten esou huet Hien sech an der zweeter
Manche, wou säin Equipier den Dan et ee bësse méi lues ugoe gelooss hat, awer gutt erëm kaf. De
Jemp war déi éischte Manche fir de Luca agesprongen dee mat ee bësse Verspéidung ukomm war,

dobäi haten de Jemp an den Dan (Muno) lass geluecht ewéi d´Weltmeeschter an haten dem Luca
schonn ee schéine Virsprong mat op de Wee ginn.

No den zwou éischte Manchen ass et dunn op de Kascht gaangen. Mir haten eis ewéi nach all Kéiers
wann mir d´Coupe Patrick Riehl gefëscht hunn, beim Alain eng Choucroute bestallt a sinn och dës
Kéier net mat hongeregem Bauch vum Dësch gaangen, duerno nach schnell eng Taass Kaffi a scho
ware mir erëm um Wee fir bei d´Waasser. Mëttes sinn natierlech net méi esou vill Fësch
gefaange ginn ewéi dat Moies nach de Fall war mee duerfir hat de Joé awer richteg zougeschloen
andeems Hien ee Graskarp fänke konnt vu 75 cm. Iwwerhaapt konnte mir bei dëser Ausgab net
kloe waren dach am ganze vu sechs Equipe 97 Fësch gefaange ginn.

Am Laf vum Mëtten war eisen President den Jeek agetraff Deen sech et och dëst Joer net huelen
gelooss huet fir d´Gewënner vun der Coupe Patrick Riehl ze éieren.

Schlussklassement:
1.

Ben Pauly / Pierrot Dan

26 Fësch

2.

Dan Muno / Luca Lepage

23 Fësch

3.

Patrick Bartholmé / Gérard Bertholet

15 Fësch

4.

Joé Bartholmé / Jemp Nicolas

13 Fësch

5.

Patrick Scheid / Eugéne Schaack

10 Fësch

547 Pkt.

6.

Jim Pearce / Marc Duton

10 Fësch

540 Pkt.

