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Vi mener at kommunen er alt for
hårdhændet (entreprenøren) og
ødelægger vitale dele af bunden.
Derudover presses vi af en politiker, der som formand for teknik
og miljø absolut vil ”udfordre”
lovgivningen, hvilket igen belaster forholdet mellem embedsmændene og vores repræsentanter i udvalgene.
Det bliver jo heller ikke nemmere
af, at vi nu har fået en miljøminister, der mener at alt hvad der er
blevet lovgivet om bl.a. beskyttelse af vore åer, nu skal rulles
tilbage med fjernelse af de
dyrkningsfrie arealer og en øget
gødskning, jo det er flot hvad den
nye lille mindretalsregering har
gang i!
Jens

POINTTURE

også, at fiskene var hurtigst. 47
flade over målet blev det samlet
og en del retur igen for at vokse
sig større. Og vejret blev bare
bedre og bedre i løbet af dagen,
så da vi pakkede sammen for at
tage hjem ved 2 tiden, var der sol
og nærmest vindstille.
Jes
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Så er vinteren som bekendt over
os med en masse nedbør med
deraf besværligheder for
Å-arbejdet. (se også Projekt
Vildfisk).
Som bekendt er Tude å planen
med tilhørende oprettelse af en
engsø blevet godkendt af byrådet, dog lykkedes det i 11. time at
få tilføjet, at DTU Aqua skal høres
for at forbedre forholdende for
den trækkende smolt, så nu får vi
se hvad det kan udmøntes i!
Jeg skrev sidst, at der måske
var ved at blæse lidt mildere
vinde i forholdet til kommunen,
desværre ser dette ikke ud til at
holde stik, idet der igen er uenighed om oprensningen af diverse
å-stykker.
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Et svært år for Projekt Vildfisk
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fra åerne

Kurt med en flot hanfisk ved strygningen.

Efter en rimelig start på første
elfisketur med 40 ørreder fordelt
på 33 hunner og 7 hanner, åbnede himlens sluser sig, så resten
af projektet måtte flytte yderligere bagud. 2 el-fisketur lørdag 5.
dec. blev meget besværliggjort af
den kraftige strøm og gav kun 10
fisk, derfor besluttede vi at prøve
igen næste dag højere oppe i
systemet, hvilket gav yderligere

6 fisk. Sammenlagt fik vi 40 hunner og 16 hanner.
Strygningen lørdag 12. dec. startede som vanligt med spørgsmålet: Er fiskene modne i år?
Heldigvis viste det sig at det var
de fleste, idet vi fik 8,8 liter rogn
svarende til ca. 80.000 fisk.
Dette må siges at være acceptabelt med det antal fisk vi havde
til rådighed i år.
Jens

Et kig ind i “klækningscentralen” på Hvilested Dambrug.

Jannerup a/s
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse

T: 58 52 52 22
jannerup@jannerup.dk
www.jannerup.dk

Tur til molen på
Flådestation Korsør

Søndag d. 8. november
Hold da op, hvor det blæste.
Kuling fra vest. Vi skulle mødes
på P-pladsen foran flådestationen
kl. 9 og de første der kom talte da
også om at aflyse. Vi kunne derfra
hvor vi stod se vandet slå ind
over molerne. Men de 2 x Jesper
havde været ovre på den anden
side af havnen og kunne fortælle,
at molen, hvor vi skulle fiske fra,
lå lidt i læ af den nordlige kyst og
derfor ikke var oversprøjtet. Så
ind på flådestationen med os 7
tilmeldte (ja, der var egentlig lidt
flere, der var tilmeldt, men nogle
valgte at blive hjemme) og ud på
molen, hvor vi fordelte os. Det
var lidt besværligt med den hårde
vind, især når man skulle kaste ud.
Men det gik, og fiskene var der,
selvom vandet var meget uklart.
Faktisk fandt vi ud af, at fiskene
gik fra mellem 5 til 30 meter fra
molen, ikke længere ude. Erik
W. havde ellers taget hele surf
udstyret med og kunne kyle agn
og forfang et godt stykke derudaf.
Men det fangede han absolut
ingenting ved. Han lærte dog, at
man også kan kaste kort med en
surf stang. Og så fangede han fisk
som alle os andre. Da vandet var
så uklart, skulle de flade lige have
lidt længere tid at finde agnen i.
Og det benyttede krabberne sig
af i stor stil. Ca. 5 minutter tager
det for dem at tømme et forfang
for børsteorm. Men det skete da

Klubmesterskabet og
nye tiltag

Efter sidste pointtur d. 18. oktober,
stod det klart, hvem der kunne
kalde sig for klubmester 2015.
Jesper Hansen vandt i overlegen
stil med rekord mange point.
Han er så absolut ikke kommet
sovende til titlen, da han er vinder
af samtlige 6 pointture. Godt
gået og tillykke herfra. Nr. 2 blev
Jesper Mortensen og 3 blev Teddy
Petersen.
Generelt har vores pointture haft
større tilslutning end de forrige
2 år. Men det kan blive meget
bedre. Derfor har vi valgt at udvide
antallet af gældende pointture til
10 ture i 2016, hvor man trækker 2
ture fra ved den endelige opgørelse. Det kan være enten nul ture
eller ture, hvor man ikke har deltaget. Således tæller altså kun de 8
bedste ture for den enkelte. Dette
betyder også, at man ikke automatisk er ude af konkurrencen, selvom der er enkelte ture, man ikke
kan deltage i. Jeg håber, at dette
kan animere flere til at deltage,
idet det egentlig er grunden til at
vi har en forening. Nemlig at vi
samles om vores fælles interesse,
lystfiskeriet.
Jes
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REGNBUEØRREDEN
- elsket og hadet
Vi har i de sidste par år oplevet
mindre eller større udslip af
regnbueørreder fra de omkringliggende havdambrug, hvilket har
medfødt mange reaktioner. Nogen synes, at det er sjovt, da der
så endelig er nogen ørreder at
fange på kysten eller i åen. Andre
har en lidt anden og mere negativ
holdning, da udslip af regnbuer
ofte resulterer i, at antallet af
ulovlige garn nærmest eksploderer, idet ”hobby” fiskerne går
totalt i blodrus. Og da udslip
som regel sker i efterårsmånederne, hvor de store, gydemodne
havørreder trækker mod åerne, er
dette meget uheldigt. Jeg hører til
i den sidste kategori, men når det
er sagt, så synes jeg absolut, at
fiskene er sjove at fange.
En dag sidst i oktober fortalte min
søn mig, at der var regnbuer på
kysten i et antal, der indikerede
et udslip. Og da jeg alligevel
havde en dag fri (afspadsering
for vagt) besluttede jeg mig for,
at denne dag skulle bruges på
regnbuerne. Jeg havde fået en
grundig instruktion i pladsen på
kysten samt hvordan jeg skulle
fange fiskene. Så bevæbnet med

kaffe og 2 stænger, begav jeg
mig af sted en torsdag formiddag. Selve fiskeriet foregår med
flydende Power Bait på bunden.
Det vil sige et lille lod, hvor linen
kan løbe igennem, en svirvel
samt ca. 50 cm nylonline der
ender i en lille 3 krog. Lod og agn
lægges ud ca. 10 – 15 meter fra
kysten, således at Power Baiten
lige akkurat er under vand. Så
sætter man stangen så den står
forsvarligt fast, slår bøjlen over
så linen kan løbe frit ved hug og
lægger en lille sten over linen, så
den ikke bare løber af på grund
af vinden.
Første stang var hurtigt sat og
da jeg vender mig om for at tage
den anden, kan jeg høre, at min
lille sten falder ned imellem de
andre. Vender mig om og kan
se, at linen løber rask af hjulet.
Det gik s.. hurtigt, tænkte jeg og
glemte alt om, at Jesper tydeligt
havde fortalt mig, at jeg skulle
vente med modhug indtil fisken
begyndte at springe. Før har den
ikke slugt. Nå, af erfaring bliver
man klog o.s.v. Ind med lod og
krog og ny agn på. Ud igen, fastgøre stang og spærre line. Denne

Prøv en
bank, der
forstår dig

gang nåede jeg ikke at vende mig
om, før linen igen løb af hjulet.
Denne gang holdt jeg hovedet
koldt og ventede, til fisken begyndte at hoppe rundt 50 meter
ude. Modhug og fast fisk. Efter
lidt trækken frem og tilbage blev
fisken træt og jeg ville kane den
i land. Problemet var bare, at der
lige udenfor hvor jeg stod var en
del grøde. Kiggede på fangstnettet, men nej. Det skal kunne lade
sig gøre. Ingen grund til at svine
det til. Så et godt træk på fisken
for at få den over grøden. Dette
resulterede i, at krogen (som
fisken åbenbart ikke havde slugt)
gik fri af kæften og med et svirp
ramte det lille lod mig lige i panden. Krog og nylonline fes rundt
om hovedet på mig og krogen
satte sig i min strikhue. Fisken
lå udmattet i grøden og den ville
jeg have. Stangen kunne jeg af
gode grunde ikke slippe, så med
en hånd rodede jeg nu rundt i
grøden efter den udmattede fisk.
Det lykkedes til sidst, men jeg var
taknemmelig for, at der ikke stod
en med et kamera og fangede
situationen.
Ny agn på og ud med den. Og
jeg nåede at rigge stang nr. 2 til,
inden næste fisk tog agnen. En
dejlig regnbue på lidt over 4 kg.,
der virkelig gav kamp til stregen.
Hold da op, tænkte jeg. Hvor
mange kan det ikke blive til. Alle
ved, hvordan det går, når man
tænker sådan. Der skulle gå 2

kedelige timers venten, før jeg i
vandet kan se 5 regnbuer komme
svømmende, lige forbi min agn.
Hvad f…. Vil de ikke have den?
Jo jo, den sidste ørred vender
rundt og tager agnen. Linen løber
af hjulet, men den springer ikke
sådan lige med det samme. Først
efter et godt stykke tid begynder
den at plaske rundt, et helt andet
sted, end jeg havde forestillet
mig. Nå skidt, det er bare med
at stramme linen op og give
modhug. Nu er der den ulempe
med slap snøre, at fisken når
den svømmer, tager snøren med
rundt. Så jeg stod nu og fightede
en ørred på ca. 2,5 kg. igennem 2
tangbuske. Min line pegede lige
ud og ørreden sprang 30 meter
til højre. Det hele endte i, at jeg
med stangen i venstre hånd foran
en tangbusk kunne nette ørreden
med højre hånd bag tangbusken
og herefter løfte hele menageriet
ind på land.
3 fine fisk på land efter nogle
herlige situationer. Det var tid
at sige tak for i dag og stoppe,
mens legen var god. Eneste
minus var, at kameraet lå derhjemme, ellers havde I fået nogle
fine billeder fra dagen.
Jes
NB. Fanger I en regnbue med
rogn, så gå ind på Musholm Lax
hjemmeside og find opskriften
på, hvordan I tilbereder denne.
Fantastisk spise.

Fang en fisk og vind en and

Dagens ”flade” blev fanget med kraftig rygvind.

Årets sidste konkurrence blev
som sædvanlig ramt af dårligt
vejr, så muligheden for at fange
en juletorsk var nærmest umulig.
Men så måtte de ”flade” holde
for igen, og det lykkedes da

også, så vi slap for lodtrækningen. Vinder blev Kurt Nielsen,
med Jes Hansen og Jesper Hansen på de følgende pladser der
som bekendt udløser en and og
rødvin.
Jens

Udsætning af fisk

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

tættere på

I samarbejde med UFV 95 udsatte vi d. 10. oktober 2015
28.300 stk. halvårsfisk heraf blev de 9100 sat i vores område.
Fisk som vi selv har opfisket og strøget på årlige elbefiskning året
forinden og fået udklækket på Hvilested Dambrug ved Kolding.
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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
216 478 514 184
Jesper Mortensen 0			
404 449 163
Teddy Petersen 0
64
119 388		
95
Jens O. Jensen
0		
74		
260		
Kurt Nielsen
0
0
124 83
67
55
Jørgen Christensen					
327 0
Karsten Petersen		
0
30
272		
0
Jes Hansen
35
0		
123 0
94
Jørgen R. Jensen 0
0		
24		
0
Henrik Olesen
0		
0				

R
NY TÅ
GODT

POINTTURE
I alt
1582
1016
666
334
329
327
302
252
24
0

Bestyrelsen i Slagelse Sportsfiskerforening
ønsker alle medlemmer, sponsorer, annoncører,
samarbejdspartnere samt naboforeninger

GODT NYTÅR

Her ses en en del af vinderholdet fra Slagelse Sportsfiskerforening.

Vi genvandt trofæet
På en søndag hvor vinden var
i stik øst og med meget klart
vand, blev der derfor ikke blev
indvejet særlig mange havørreder, lykkedes det alligevel for
os at genvinde UFV95 trofæet i
Jagt- og Fritidshuset Cup ”Havørreden”.
I ørredklassen blev Jesper

Hansen nr. 2 og Lars Olsen nr. 3.
I torskeklassen blev vi nr. 1 ved
Jesper Hansen. Og for ikke det
skulle være løgn satte vi os på
den tre første pladser i fladfiskerækken ved Kurt Nielsen, Erik
Wilson og Jens O. Jensen. Jo,
det var en god dag for Slagelse
Sportsfiskerforening!
Jens

Fladfisketur med
M/S BIEN
Søndag d. 13. september 2015.
10 lystfiskere stod klar på kajen i
Korsør denne blæsende morgen.
Lidt bekymrede over vejret, som
ud over blæsten også bød på en
god del regn. Men der var ingen
slinger i valsen, ingen der på
noget tidspunkt overvejede at
trække sig. Vi blev lidt forsinket,
da en af medfiskerne havde glemt
agn hjemmefra og først lige måtte
en tur i Føtex efter skalrejer. Nå,
af sted det gik, ud i bølgerne.
Skipper var god ved os, så han
sejlede ned i læ af Klarskoven.
Så var det knapt så hårdt at stå
på dækket, men regnen lige i
ansigtet slap vi ikke for. Jesper
H. lagde hårdt ud fra start med
den første fisk, der snart blev
fulgt af flere. Han fik travlt i løbet
af dagen, for han havde taget
sin mor med på turen. Og hun
kan bestemt ikke lide at sætte
børsteorm på og heller ikke at
tage fiskene af. Men hive dem op,
det vil hun gerne. Alle andre kom
da også i gang og snart begyndte
fiskene at fylde godt i spandene.
Og selv om det rent ud sagt var
møgvejr, så hyggede folk sig med

kaffe og madpakker og lidt godmodigt drilleri. Dagens resultat
blev 102 fladfisk over målet samt
en hel del, der blev genudsat.
Kurt løb med snapsen for flest
fisk, nemlig 22 i alt. Vi gentager
selvfølgelig turen næste efterår,
men krydser fingre for lidt bedre
vejr.
Kurt

Kysttur, point 6
Søndag d. 18. oktober 2015.
Sidste pointtur i år og dermed
også afgørelsen af, hvem der
skulle blive klubmester. Jesper
H. havde dog lagt sig klart i førertrøjen, så skulle han vippes af
pinden, skulle der en god portion
fisk til. 8 deltagere var vi, og der
blev gået til den fra morgenstunden. Vejret var fint, så der kunne
fiskes alle steder. Nogen startede
klokken l… om morgenen i havnen efter torsk, hvilket gav pote.
Men ellers var det fra kysten,
fiskene skulle komme.
Der var da også næsten hele
spektret ved indvejning. 2 havørreder (Teddy), 2 regnbueørreder,
3 torsk samt en hel del flade.
Jesper H. løb (igen) med dagens
førsteplads, Jesper M. blev nr. 2
og Teddy nr. 3.
Jes

-Kom ind og se vores nye afdeling med fiskegrej
-Alle de kendte mærker inden for fiskeri, outdoor og
jagtudstyr
-Fast medlemsrabat til medlemmer af Slagelse
Sportsfiskerforening
Spar 15% på alt fiskegrej
(Gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer og bestillingsvarer)

Slagelse Camping og Outdoor center
Karolinevej 2c|4200 Slagelse|55700020
salg@slagelsecamping.dk
De samlede præmievindere fra Jagt- og Fritidshusets Cup.
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PROGRAM FOR FORÅR 2016
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer		

(P) = Pointtur

(S) = Seniorer/pensionister

21 JAN Første klubaften efter nytår 19.00 - 21.00 (S) (J)
Vi åbner dette forårs klubaftener. Kig ned, hvis du vil hygge dig med andre,
som deler din interesse for sportsfiskeri.
Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand samt pølser
og brød. Vi sætter en film på DVD`en, som kan sætte fiskefeberen lidt i vejret.
8 FEB

Generalforsamling.
Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00.
Mød talrigt op, da det er her, du har muligheden for at komme med
gode forslag og ideer.
Husk at indsende eventuelle forslag til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

14 FEB Kysttur, point 1 (S) (J) (P) 			
Pris kr. 20,Vi starter tidligt med denne årets første pointtur, hvor der er frit fiskested
(skal dog være offentligt tilgængeligt).
Grunden til dette er, at vi udvider antallet af pointture fra 6 til 10 i år.
Der kan på denne tur kun indvejes ørred og torsk.
Fladfiskene er på denne årstid i en sørgelig forfatning grundet gydetiden,
så disse kan altså ikke indvejes.
Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00.
Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 8. februar.
18 FEB klubaften 19.00 - 22.00 (S) (J)
BYT – KØB ELLER SÆLG.
Årets anden klubaften, hvor vi har udvidet med en time.
Meningen er nemlig, at medlemmerne kan komme med eget grej,
som enten er i overskud eller ikke bruges mere.
Så kan man indbyrdes finde ud af at bytte eller købe/sælge til hinanden.
Har du ikke noget grej, du vil af med, så kom ned og kig alligevel.
Det kunne jo være, at der er noget, der frister.
Vi stiller bordene op som boder.
Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand
samt pølser og brød.
6 MAR Kysttur, point 2 (S) (J) (P) 			
Pris kr. 20,Som altid på kystturene er der frit fiskested
(skal dog være offentligt tilgængeligt).
Der kan igen kun indvejes ørred og torsk.
Fladfiskene er stadig en sørgelig forfatning grundet gydetiden,
så disse kan altså ikke indvejes.
Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00.
Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 1. marts.
17 MAR Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J)
Dette er forårets sidste klubaften, hvor vi igen viser en film og hygger os lidt.
Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand
samt pølser og brød.
3 APR

UFV-CUP. (S) (J) (P) Point 3		
Pris kr. 50,Vi har trofæet, som fortæller, at vi har banket de andre foreninger
på Vestsjælland. Vi skal have det igen.
Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen,
som samtidig er årets tredje pointtur.
Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk.
Husk, ingen fladfisk.
Udover trofæet til klubben, er der fine præmier til de individuelle vindere.
Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30
og herefter præmieoverrækkelse.
Indvejningsstedet er Revhuset på Korsør Rev, hvor
Korsør Sportsfiskerforening har til huse.
Her er ligeledes mulighed for at købe en kop kaffe eller en øl.
Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287, senest 28. marts.

14 APR – Kysttur til Møn. 			
Pris kr. 1.500,17 APR Vi havde sidste år en kanon tur til dejlige Møn
på vores forlængede fiskeweekend.
Så derfor gentager vi turen, og håber, at vi kan fange lige så mange
(eller flere) store fisk som sidste år.
Vi lejer igen ”The Logde”, hvor der er plads til 10 personer.
Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 15.00.
Vi afholder formøde torsdag d. 17. marts (klubaften) kl. 19.00,
hvor vi finder ud af, hvem der kører, køber mad ind o.s.v.
Bindende tilmelding til turlederne
Kurt Nielsen, 6065 4825, eller Jes Hansen, 5066 9202,
senest 31. januar, hvor der samtidig skal erlægges kr. 800,- i forskud.
Prisen på de kr. 1.500,- er sat lidt højt, men så er vi sikre på,
at det skulle kunne række.
03 MAJ Pensionisttur til Tystrup Sø (S) 		
Pris kr. 100,Så starter de populære ture til søen og vores hytte for pensionisterne.

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

(J) = Juniorer		

(P) = Pointtur

Evt. kørsel aftales med turlederne. Hjælp til båden forsøges koordineret.
Mødetid ved hytten kl. 08.00, afslutning kl. 15.00.
Der bliver sørget 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 28. april.
15 MAJ Hornfisketur, Point 4 (S) (J) (P) 		
Pris kr. 20,Hornfiskene er lige kommet, så denne fjerde pointtur handler om dem.
Der vil være præmier til de 3 største af slagsen.
Udenfor præmierækken, men tællende til pointkonkurrencen,
kan der også indvejes ørred, torsk og fladfisk.
Frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt).
Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00.
Tilmelding til Jes, 5066 9202, senest 10. maj.
4 JUN

Ferskvandstur, Point 5 (S) (J) (P)		
Pris kr. 30,Denne gang går turen til vores søer i kampen om point til klubmesterskabet.
Alle både på såvel Tissø som Tystrup Sø er reserveret til os.
Der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål.
Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen.
Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825, står for fordeling af ønskede både.
Tilmelding senest 28/5.
Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00.
Husk, at fiskeri på denne pointtur kun kan foregå
fra vores både i Tissø og Tystrup.

07 JUN Pensionisttur til Tystrup Sø (S) 		
Pris kr. 100,Endnu en af de populære ture 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.
Der bliver sørget 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 1. juni.

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. 20.09.2015 Brakvand
2. 20.01.2015 Tissø
3. 08.05.2015 Tystrup

12,200 kg. 118 cm. Morten Kantsø
6,050 kg.100 cm. Per Egon Hansen
5,800 kg.
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 18. april 2016.

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

