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Fantastiske THY og ”Gule Rev”
Jeg var igen i år sammen med
fiskere fra Høng Sportsfiskerforening på 3 dages fiskeri på ”Det
Gule Rev” fra Hanstholm i det
fantastiske THY.
For mere end 10 år siden startede
denne årlige begivenhed hvor vi
plejer at fiske de første 3 dage
i august og dele de 12 pladser
ombord på det gode skib ”MS
Bonito”. I år var dog en undtagelse pga. kommunikationsbrist
hvor Høng stillede med 10 mand
og hvor jeg måtte nøjes med 2
pladser til Slagelse.
Vi ankom til Hanstholm søndag
eftermiddag og Høng”gutterne”
kunne efter en tur rundt på
havneområdet berette at der på
molerne blev fanget flotte store
makrel som blev båret i murerbaljer op til biler på P-pladsen.
Medhjælper Hugo på Bonito
kunne med glæde berette at der
var rigtig ”manne” fisk derude og
han foreslog at vi prøvede at leje
et par ekstra kummefrysere på
den nærliggende camping plads.

Min søn var indlogeret der og han
klarede dette.
Det skulle vise sig at ekstra
fryseplads var en rigtig god ide.
Allerede den første dag efter
at have sejlet ca. 2 timer ud til
revet begyndte fiskeriet, alle
mand havde fisk på lige så snart
vi nåede bunden 80 meter nede
og sådan forsatte det. Efter ca.
2 times fiskeri og ”manne” fisk
i baljerne sejlede vi længere ud
og her var dybden 150 m. men
fiskene stod oppe i vandet ca.
50-80 m. nede så her var der
udfordringer til alle. Det var ”stor
sej” vi gik efter og de fleste fik
indfriet forventningerne. Der blev
fanget rigtig mange på mellem
4-10 kg. og 4 stk. over 10 kg. Med
den største på 11,2 kg. Flotte fisk
der figther helt vildt!
I løbet af dagen blev fisket på 80
og 60 m. vand og der var stadig
masser af torsk og mindre sej så
alle havde en fantastisk dag på
vandet hvor de fleste fik fyldt 2
baljer.
Udover det tunge fiskeri prøvede medhjælper Hugo at få lidt

Jannerup a/s
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse

T: 58 52 52 22
jannerup@jannerup.dk
www.jannerup.dk
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Nyt stykke, hvor KUN LF har ret til fiskeri

Som omtalt på vores hjemmeside
igennem længere tid, har Lystfiskeriforeningen lejet fiskeriet udfor Akademiets jorder. Vi kan ikke få andel i dette
fiskeri, da Akademiet har betinget sig,
at det kun er Lystfiskeriforeningens
både, der må fiske på området. Og at
Lystfiskeriforeningen skal sørge for
administrationen af dette, d.v.s. kontrollere det. Medfølgende kort viser det
område (skraveret) hvor vi ikke må fiske.
Selvfølgelig må vi sejle der, men altså
uden at vi har agn i vandet. Husk nu at
respektere det. Vi forventer jo også, at
andre respekterer de områder, hvor vi
har fiskeretten.
Jes

Kære fiskevenner og naturelskere
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er heldig se de flotte kronhjorte.
makrel til aftensmaden og igen,
Der også mulighed for at plukke
der var masser af dem. På under
lidt svampe i skovene omkring
1 time havde han en spand med
flotte store makrel, så molefisker- Hanstholm hvor især kantareller
er i vækst lige nu. Jeg benyttede
ne fik deres pladser for sig selv.
lejligheden på vej hjem ca. 2
Tirsdagen var bortset fra at det
timer og fik en fin kurv fuld af
regnede det meste af dagen lige
så fantastisk som mandagen men kantareller som i øvrigt er lækre
til fiskeretter.
vi fik ikke de helt store sej men
Næste års fiskeri er aftalt til: 1.-2.
igen masser af fisk!
og 3 august 2016 så hvis du er
Sidste fiskedag onsdag var vi
inde i rutinen op kl. 4 - spise mor- interesseret er du velkommen til
at kontakte mig.
genmad + søsygepiller og smøre
madpakker og så af til skibet ”MS
Bonito” kl. 5.15. og videre ud til
Knæk & Bræk
fiskepladsen kl. 6.
Vejret var igen fint med en svag
Erik Wilson, Osvejen 91
vind. Helt perfekte forhold hvor
4281 Gørlev. Tlf. 2228 5322
båden driver svagt
og gør endegrejet
lidt mere levende.
Fiskene var igen bidelystne som første
dagen på det første
stop. ALLE med fast
fisk. Det gode fiskeri
fortsatte og flere gik
sidst på dagen over
til at fange nogle af
de flotte makrel.
Det samlede resultat: Rigtig ”Manne”
og flotte fisk og
jeg skulle hilse at
sige at de 2 ekstra
kumme-frysere blev
fyldt til randen.
Udover fiskeriet rummer det
fantastiske THY en
nationalpark der er
et besøg værd. Her
har du mulighed for
at nyde den flotte
natur og hvis Du
Erik med flot sej på ca. 7 kg.
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Weekendtur
til

MØN

Vi har i mange år i foråret haft
weekend ture til den Svenske
kyst. Flere af os havde talt om, at
vi nok skulle prøve fiskeriet herhjemme i stedet for. Dels fordi de
svenske kyster til tider føles lidt
overrendte og dels fordi mange
af de ørreder, vi fanger i Sverige,
er nedfaldsfisk med tydelige
mærker og sår efter legen. Så i
år skulle det være og Møns kyst
blev udpeget som lokation for 4
dages strabadser.
Jesper Mortensen og Jesper
Hansen havde haft et forrygende
fiskeri igennem hele vinteren på
den Mønske kyst og i forbindelse
med dette, helt tilfældigt, fundet
et sted, der kunne være vores
base. Stedet hedder ”The Logde”
og ligger lige ned til Møns Klint.
Torsdag d. 23. april ankom vi
så 7 mand omkring middagstid. Og vi fandt hurtigt ud af, at
drengene havde fundet det helt
rigtige sted. Rigtig god plads
til alt ting. Tørrerum til Waders,
stor fryser, kæmpe køkken o.s.v.
faktisk kunne vi godt have været
3 personer mere. Nå, vi var ikke
kommet for at holde ferie, så
efter en vel overstået frokost,
gik det af sted til kysten. Der
var en del irriterende vind, så vi
måtte finde nogle steder, som
ikke umiddelbart er toppladser.
Alligevel lykkedes det at fange 2
ørreder og vi havde både følgere
samt tabte fisk derudover.

Frank Valsgaard.

En rolig start på førstedagen,
men det var heller ikke mange
timer vi nåede at fiske.
Andendagen var det bare på med
krum hals. Hurtig morgenmad og
så af sted. Fint vejr denne dag og
masser af fisk. Hele 13 ørreder
måtte en tur op at vende og
nogen slap ikke fra det med livet
i behold. De fleste fisk på Møn på
denne årstid er rigtig flotte fisk,
så man skal lige huske sig selv
på, at man jo har fisk derhjemme
i fryseren, så der er ikke grund til
at tage alle dem man fanger. Og
det var vi da også gode til. Herudover blev det også til 2 hornfisk,
som var ankommet lidt tidligt.

Prøv en
bank, der
forstår dig

Også tredje og fjerde dagen gav
godt med fisk. 15 ørreder om
lørdagen og 5 ørreder søndag
formiddag. Så rent fiskmæssigt
en vellykket tur. Men det er jo
ikke kun derfor, vi samles og er
sammen nogle dage. Der blev
selvfølgelig også hygget og snakket, smådrillet og drukket.

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Mætte af fiskeri og indtryk drog
vi søndag af sted hjemover. Alle
enige om, at hvis det kan lade
sig gøre, skal ”The Logde” igen
være vore base, når vi tager turen
næste forår.
Jes

tættere på

Jesper Hansen.

Jesper Mortensen.

God mad er også en del af det og
det var der nok af. Nu er det ikke
sådan, at man sidder længe oppe
om aftenen, når man har fisket
en hel dag på Møns kyster. Det er
virkeligt fysisk krævende, både
at komme ned og op til og fra
kysten, men også at gå, på såvel
stranden som i vandet. Det er
små sten, det er store sten eller
også er det væltede træer, der
skal klatres over. Så fysikken skal
helst være i orden, ellers må man
nøjes med de steder, hvor der er
knap så mange fisk.

Jes Hansen.
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POINTTURE
Hornfisketur, point 3
Søndag d. 10. maj var dagen
for tredje pointtur i kampen om
klubmesterskabet. Denne gang
målrettet hornfisk, som var de
eneste fisk, der kunne tælle til
præmierne. Der kan dog på disse
ture også indvejes ørred – torsk
og fladfisk, som tæller med i
pointene til mesterskabet. 6
mand var mødt op (der var en
del, der var tvangsindlagt til
diverse konfirmationer) og alle
måtte konstatere, at i dag ville
det blive en kamp, blot at få de 3
hornfisk, der kunne indvejes. Stiv
kuling fra sydvest, som senere
drejede om i nordvest gjorde
betingelserne meget svære. Først
på morgenen kunne der findes
steder med lidt læ, og her lykkedes det da også nogle at fange
såvel ørred som hornfisk. Da
vinden så drejede, måtte der tyes
til moler og havne. Samlet blev
det til 10 hornfisk – 1 ørred – 1
torsk samt 5 fladfisk. Jesper Hansen løb med dagens førsteplads,
da han som den eneste havde 3
hornfisk. Herudover havde han
også fladfisk og torsk, så det
skæppede godt i pointene. Jes

Mindre gedde inden genudsætning.

Ferskvandstur, point 4
13. juni var det så tid for den
fjerde pointtur, denne gang i
ferskvand. 7 deltagere var vi og vi
havde som sædvanligt alle både
på såvel Tissø som Tystrup Sø. 4
deltager havde valgt Tissø og de 3
andre Tystrup Sø. Jeg selv var en
af dem, der havde valgt Tystrup,
hvor Kurt og jeg delte en båd. Jørgen R. valgte at sidde på bredden
ved Næbbet og fiske. Vejret var
perfekt, så forventningerne var
høje, da vi drog ud med dammen
fuld af agnfisk. Taktikken var lagt.
Først ville vi gå sydpå, ned forbi
siv øerne, og starte fiskeriet der.
Så kunne vi i ro og mag bevæge
os langs skrænter og grunde
tilbage nordpå, mens vi fiskede.
Vi holdt os til planen, problemet
var bare, at fiskene åbenbart
havde fået nys om det. I hvert
fald holdt det hårdt med at fange
noget. På trods af 7 timers intens
fiskeri, blev det blot til 3 mindre

Hoveridag ved
Tystrup Sø

gedder samt en enkelt sandart.
Herudover mistede vi hver en
god fisk, den ene fordi man skal
huske at tjekke sit forfang, når
man forinden havde fanget 2
gedder på det. Jørgen, som sad
på bredden, havde heller ikke
haft meget gang i den. Det blev
dog til en enkelt aborre. Folkene i
Tissø havde haft helt anderledes
gang i den. Såvel aborre som
gedder og sandart var det blevet
til. Det var da også her, de 3
bedste resultater skulle findes,
med Jesper H som vinder, Jesper
M. som toer og Teddy som treer.
Pointstillingen kan ses andetsteds i bladet og her fremgår
det med al tydelighed, at der var
godt med fisk på Tissø denne
dag.
Jes

Lørdag den 27. juni afholdt vi vores årlige arbejdsdag ved hytten i
Tystrup. Skønt dagen var annonceret mange måneder i forvejen,
var der forbløffende få, der havde
tid til at møde op og give en hånd
med. Jeg kunne selvfølgelig have
ringet rundt og mindet folk om
dagen eller endda have tigget
om hjælp, men det gad jeg ærligt
talt ikke. Vi er en forening, som
lever af det frivillige arbejde, som
bestyrelse og medlemmer lægger
for dagen. Jo mere arbejde, jo
bedre forhold. Jeg må jo tage det
som et signal om, at alt er i sin
skønneste orden og at medlemmerne er tilfredse med tingene,
som de er.

Ferskvandstur, point 5
Søndag den 23. august var 6
medlemmer tilmeldt denne anden
ferskvandstur, som også er tællende til klubmesterskabet. Vi
havde alle bådene i såvel Tissø
som Tystrup Sø. 4 mand valgte
Tissø og 2 mand Tystrup Sø. Vinden var jævn til frisk fra sydøst,
hvilket giver optimale forhold på
Tissø men knapt så gode betingelser på Tystrup. Jeg selv havde
sammen med Kurt valgt Tystrup
og vi startede med at gå nordpå,
idet vi tænkte, at de sidste mange
dages vind fra øst og sydøst,
havde presset insekter og dermed
også fisk over i vindsiden. Det
forholdt sig dog ikke sådan. Og
vi var knapt nået nord enden, da
vinden rigtigt begyndte at tage
til. Dermed var det umuligt at
afsøge vandet ordentligt, man
måtte bare lægge kræfterne i, for
at holde båden i gang op imod
vinden (Det gav nogle fine vabler
i kontorhænderne). Det lykkedes
dog helt ovre ved Ågabsgrunden
for Kurt at overliste en enkelt
gedde. Vi mistede yderligere
en hver, men det var også alt.
Derimod havde de 4 gutter på
Tissø et eventyrligt fiskeri. Her
stod gedderne nærmest i kø for
at komme op og vende en tur i
båden. Også sandart og aborrer
blev det til. I alt 42 gedder fik de
og hertil kom et fint antal aborrer
samt 2 sandart. Eneste minus
er, at gedderne så meget slanke
ud og havde en eller anden form
for sygdom i huden, næsten alle

Kurt med fin gedde på 4 kg.

Jesper med dagens største gedde
9 kg. 111 cm.

sammen. Noget der skal undersøges nærmere. Dagens resultat var
Jesper Hansen på en førsteplads,
Jesper Mortensen nr. 2 og Jørgen
Christensen nr. 3.
Jes

Nå, surt opstød vel overstået. De
få medlemmer der var mødt op,
udførte et godt stykke arbejde
med rydning af grund – klipning
af hæk – opsætning af yderligere
rækværk samt diverse små reparationer af båd materiellet. Efter
endt arbejde overgik vi til grill
pølser og hygge.
Tak for indsatsen. Måske det er
andre, som tager over næste år,
hvem ved??
Jes
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PROGRAM FOR EFTERÅR 2015
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer		

13 SEP Fladfisketur med ”M/S BIEN”. (S) (J)		
Pris ca. 275,Vi har de sidste par år haft nogle rigtig hyggelige ture på havet efter fladfisk.
Så det fortsætter vi selvfølgelig med, da denne tur har stor opbakning fra 		
medlemmerne. Denne gang er det med ”BIEN” fra Korsør.
Der er bestilt, så 12 personer kan deltage, men vi har mulighed for at få lidt
flere pladser, hvis din tilmelding kommer tidligt nok.
Så derfor, ring til Kurt i god tid.
Mødetid ved kajen kl. 07.30. Vi er hjemme igen kl. 14.00.
I prisen er der ikke indregnet præmier.
HUSK, at du selv sørger for agn.
Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825. Tilmelding, bindende, senest 14/8.
15 SEP Pensionisttur til Tystrup Sø (S) 		
Pris kr. 100,Sidste tur i år til søen og vores hytte for pensionisterne.
Evt. kørsel aftales med turlederne. Hjælp til båden forsøges koordineret.
Mødetid ved hytten kl. 08.00, afslutning kl. 15.00.
Mogens sørger for morgenkaffe og morgenbrød samt frokost.
I prisen er inkluderet bådleje + 1 øl og 1 snaps.
Turledere er Ejvind Hansen, 5852 7470, og Jørgen Christensen, 6175 0956.
Tilmelding senest 13. september.
4 OKT JAGT- OG FRITIDSHUSETS CUP (UFV 95) (S+J) Pris kr. 50,Kystkonkurrence mellem de forskellige foreninger på Vestsjælland, hvor vi
kæmper om det flotte ørredtrofæ, herudover er der individuelle præmier til
de tre første i hver klasse.
Hver forening kan indveje 10 fisk i klassen ørred, torsk og fladfisk.
Sidste år vandt vi trofæet, det skal vi igen. Så mød op og hjælp din forening.
Start kl. 00.00, indvejning og præmieuddeling fra kl. 14.00-14.30 i gården bag
Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 8, Slagelse (Indkørsel fra Gl. Holbækvej).
Tilmelding til Jens O. Jensen, 5195 4232.
18 OKT Kysttur (Point 6) (S+J) 			
Pris kr. 20,Så er det sidste chance for at nappe lidt point og evt. overhale dem foran dig.
Vi starter ved midnat og har indvejning ved klublokalet kl. 13.00.
Frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). Det myldrer med ørred,
torsk og fladfisk på denne årstid, så hold dig ikke tilbage.
Efter indvejning er foreningen vært ved en sildemad og en dram,
så hvis dette har din interesse, så lad turleder Jes Hansen, 5066 9202,
det vide ved tilmelding, som er senest d. 16/10.
22 OKT KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 – 21.00
Vi starter op igen efter sommeren med vores klubaftener en gang om måneden.
Der vil til disse aftener være et tema, hvor vi enten har en foredragsholder nede
og fortælle spændende historier, eller vi ser nogle af medlemmernes egne
videoer. Der kan så i den indlagte pause købes pølser – øl og vand.
Kig ned og hyg dig med os andre. Og det gør slet ikke noget, hvis du i forvejen
ringer til formanden og fortæller, at du kommer.
8 NOV Tur til molen ved Flådestation Korsør (S)
Pris kr. 20,Endnu engang prøver vi en efterårstur til molen på Flådestation Korsør.
Det skal pointeres, at dette ikke er for juniorer eller gangbesværede, da molen
er vanskeligt farbar og vi må kun fiske ud imod Storebælt.
Husk agn, en lille madpakke og specielt den varme kaffe, da det kan være en
kold fornøjelse på denne årstid.
Vi mødes udenfor Flådestationen kl. 09.00. 		
Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202 senest 3/11.
19 NOV Klubaften 19.00 – 21.00
Igen i aften har vi et spændende emne/tema eller film på tapetet.
Husk du i pausen kan købe pølser – øl og sodavand til meget rimelige priser.
6 DEC

Nyt fra åerne

(P) = Pointtur

Fang en fisk, vind en and. (S+J) 		
Pris kr. 30,Så skal vi ud på årets sidste tur, hvor der er en god chance for at sikre såvel
mad som vin til juleaften.
Du må starte til midnat og der er indvejning kl. 13.00 klublokalet.
Farvede havørreder er på denne årstid fredet, og for at undgå nogen former for
misforståelser, vil der i år ikke være mulighed for indvejning af disse.
Så kun regnbueørred - fladfisk og torsk gælder til denne konkurrence, hvor
de 3 tungeste fisk løber af med præmierne.
Torsk har fortrinsret frem for andre fisk, så kun såfremt der ikke er 3 torsk til
indvejning, vil andre fisk kunne komme i betragtning.
Tilmelding til Jens O. Jensen, 5195 4232 senest 2/12.

17 DEC Klubaften 19.00 – 21.00
Vi holder afslutning på efterårets klubaftener med lidt gløgg og æbleskiver.
Og så smækker vi lige en film på, der kan holde fiskefeberen vedlige hen over
vinteren.
Du må gerne ringe til Jes, 5066 9202, om du kommer, mere så jeg ved, 		
at der er æbleskiver nok.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Her hen over sommeren sker der
jo ikke så meget i vore åvande,
megen bevoksning og lav vandføring gør det ikke særlig nemt
at fiske, men er rigtig godt for
fiskeynglen.
Så lad os nu se når efteråret sætter ind og opgangen af de store
fisk begynder.
I forhold til kommunen er der
sket en opblødning omkring
etableringen af den omstridte
engsø ved Tude å, idet man

har indvilget at lade DTU Aqua
deltage i møderne så vi kan blive
hørt på den rigtige måde, så
nu må vi se hvad det fører med
sig.
Samtidig planlægges det også
at etablere nye gydebanker og
sandfang ved golfbanen (zone
1-2), hvilket også er meget tiltrængt. Så måske blæser der lidt
mildere vinde i kommunen,
vi får se!
Jens

Pointkonkurrence 2015
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Navn
Pt 1 Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6
Jesper Hansen
113 77
216 478 514		
Jesper Mortensen 0			
404 449		
Teddy Petersen 0
64
119 388			
Jens O. Jensen
0		
74		
260		
Jørgen Christensen					
327		
Karsten Petersen		
0
30
272			
Kurt Nielsen
0
0
124 83
67		
Jes Hansen
35
0		
123 0		
Jørgen R. Jensen 0
0		
24			
Henrik Olesen
0		
0				

I alt
1398
853
571
334
327
302
274
158
24
0

POKALTILMELDTE FISK 2015
Havørred
1. 08.03.2015 Tude Å
2. 18.05.2015 Kysten

5,450 kg.82 cm.
4,750 kg. 72 cm.

Jørgen Christensen
Jesper Hansen

Torsk, Kyst
1. 19.04.2015 Kysten

1,551 kg.

Jesper Hansen

Aborre
1. 20.05.2015 Tissø

1,200 kg.44 cm.

Jørgen Christensen

Gedde
1. 20.01.2015 Tissø
2. 08.05.2015 Tystrup

6,050 kg.100 cm.
5,800 kg.

Per Egon Hansen
Jørgen Christense

Sandart
1. 10.04.2015 Sø
1. 08.03.2015 Sø

7,100 kg.90 cm.
5,700 kg.84 cm.

Thomas S. Nielsen
Morten Kantsø

Karpe
1. 08.07.2015 Vandhul

4,900 kg.60 cm.

Jesper Mortensen

REDAKTION: Leif Jensen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse
Tlf. 3027 5324
E-mail: fiskeoejet@slagelse-sf.dk
FORENINGENS ADRESSE:
Slagelse Sportsfiskerforening
www.slagelse-sf.dk
Formand Jes Hansen
Hulbyvej 70, 4220 Korsør
Tlf. 5838 5293
E-mail: jeshansen@mil.dk

debatskabende, står for den skrivendes
egen holdning - uanset dennes evt. tilknytningsforhold til forening eller redaktion - og er nødvendigvis ikke udtryk for
disses holdning.
Stof til Fiskeøjet bedes mailet til
fiskeoejet@slagelse-sf.dk.
Billeder skal helst fylde min. 1 MB.
Deadline til næste nummer:
mandag den 14. december 2015.

Kasserer Jørgen Christensen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse
Tlf. 6175 0956
E-mail: jor.dor@stofanet.dk

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Formand: Kurt Jørgensen
Bødkervænget 5, Sæby, 4270 Høng
Tlf. 5885 0097
www.ufv95.dk - E-mail: kj@ufv95.dk

FISKEØJET: Udsendes 3 gange årligt til
medlemmer, lodsejere o.a.
Artikler, som kan virke kontroversielle og

Kasserer: Christian Hansen
Margrethevej 13, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9929

