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Heldig dag på Øresund

Projekt ”Vildfisk” er sunket!
Åen ved Havrebjerg står under vand.

Det gik desværre som frygtet i år,
vi ikke kunne opfiske nok fisk til
årets strygning. Vejret var heller
ikke med os da bl.a. nedbørsmængden var kraftig i den sidste
del af perioden. Så kraftig at
den sidste elfiske tur helt måtte
aflyses. Men det er ikke hele
forklaringen, der mangler ganske
enkelt fisk i åen! Nedslående
var det også at Hallebyåen kun
kunne stille med 5 stk.
I alt nåede vi op på 41 ørreder,
fordelt med 25 hunner og 19 hanner, og som det plejer ved strygningen var der en del hunner der
ikke var modne, så resultatet blev
ca. 2,3 liter rogn, hvilket langt fra
er nok til de årlige udsætninger.
Faktisk overvejede vi om det i det
hele taget kunne betale sig at
køre til Hvilested Dambrug med
så dårligt et resultat.
Tilbage står nu vores evalueringsmøde i januar. Her vil det store
spørgsmål være, lægger vi hele
projektet i mølpose i en 3-4 år,
eller opgiver vi det helt?

Måske skal vi i stedet samle kræfterne med at forsøge at genoprette åerne med bestandsanalyser
og gydetællinger.
Beviseligt er det i hvert fald, at
der da blev udsat flere og større
fisk på kysten var fiskeriet klart
bedre. Diverse fiske- og kommunale myndigheder skal også på
banen nu!
Fra Slagelse Sportsfiskerforening
er vi i hvert fald indstillet på at
stoppe nu, det er simpelthen
Ikke umagen værd at opfange de
få fisk der er i åen for øjeblikket.
Jens

Jørgen Christensen med 2 torsk på 3 og 7 kg. fra M/S ØBY på Øresund.
Udtagning af skælprøver.

Efterlysning!

Jannerup a/s
Ndr. Ringgade 70 A
4200 Slagelse

Vores genvordigheder
i foreningen fortsætter
åbenbart, nu mangler
vi et brofag fra broen
på Tystrup!
Beslaget er simpelthen knækket, så nu
leder vi over det hele.
I bedes holde udkig
hvis I skal ned på søen
i den kommende tid.
Jens
Der er langt
ud til båd nr. 5.

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

Den 12. november var vi et hold,
som havde aftalt at tage på Øresund efter sild. Spandene stod
klar på køkkenbordet, salt og
sildekrydderier var indkøbt, men
i 11. time fik vi at vide, at båden vi
skulle sejle med skulle på værft,
men at vi i stedet kunne komme
ud med M/S ØBY fra Kalkbrænderihavnen. Ikke på sildetur, men
en halvdagstur efter torsk på lavt
vand (6-8 meter).
Ikke lige det torskefiskeri jeg
plejer at dyrke på Øresund, men
det måtte da have en chance. Vi
havde fået at vide, at torskene
var trukket ind på lavt vand, så
det var kastestængerne der kom
i brug.
Vel ude på Sundet kom grejet i
vandet, men torsk var der ikke
mange af. Skipper forsøgte flere
steder, og han fandt da også lidt
fisk. Efter at have stået i kastesiden et par timer uden resultat

rykkede jeg om på pirkesiden
og lod en mindre pirk glide
bagud.
Det var den rigtige metode, for
snart stor jeg med fast fisk på
stangen. En fin torsk på ca. 2,5
kg. Ud igen og fast fisk. Den var
meget genstridig i den hårde
strøm, så der måtte trækkes
igennem. Jeg skal sige, at på
både hvor der drivfiskes, der
sejles der ikke efter fiskene, så
man må selv trække den hjem
mod strømmen. Den kom op
og blev straks vejet af skipper
til 7 kg rent. Herligt. Lidt efter
sluttede jag af med en torsk på
ca. 3 kg.
Den store blev dagens største
torsk på båden, og en rigtig god
tur som erstatning af de manglende sild, som jeg i skrivende
stund endnu har til gode at
fange.
Jørgen Christensen
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Herlig weekend ved
Storåen

Jørgen Christensen med flot havørred på 4,25 kg. og 67 cm. fanget i Storåen.

R
NY TÅ
GODT

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

GODT NYTÅR

Prøv en
bank, der
forstår dig
Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

tættere på

Den 1. september drog jeg med
sønnen Michael Haupt til Storåen ved Holstebro, hvor vi skulle
fiske sammen med min gamle
ven Ole Møller som jeg for år
tilbage mødte i Alaska. Han bor
nu i Holstebro, og vi besøger hinanden en gang årligt. Nu skulle
der fiskes efter laks og havørred,
mens vi, når han er på Sjælland
jagter fiskene i Tystrup Sø.
Der er lokale regler for Storåen,
hvor der opereres med laksekvoter, så på dette tidspunkt var
laksekvoten for storlaks opbrugt,
mens vi gerne måtte fange og
hjemtage en enkelt laks samt
evt. havørreder.
Forholdene var perfekte da vi
kom henad formiddagen, og
efter morgenkaffen gik vi straks
i gang med fiskeriet. På Oles
anbefaling startede jeg med fluestangen, hvilket var en rigtig god
idé, idet der blot gik et kvarter
inden en stor fisk nappede fluen.
Jeg mærkede straks at det var en
god fisk, og da vi så den første
gang kunne vi se at det var en fin
havørred. Efter nogle ture frem
og tilbage i åen, hvor den bl.a.
var ved at gå i grøden, var den
klar til landing, hvilket lykkedes
fint.
En smældfed havørred som
på vægten viste flotte 4,25 kg
med en længde på kun 67 cm.
Disse mål kunne omsættes til en
konditionsfaktor på 141, hvilket
da også fremgår tydeligt af
fotografiet.
Ikke at forglemme. Så fangede
Michael en laks på ca. 6 kg, men
den hørte til den kvote som var
opfisket, så den måtte retur til
åen.
Jørgen Christensen

Mindeord.
Vi har i 2017 mistet 2 medlemmer, der har været store
støtter for vores forening og
stået bestyrelsen nær.
Eivind Hansen gik bort efter
kort tids sygdom i det tidlige efterår. Eivind var medlem af bestyrelsen og var
foreningens ”Georg Gearløs”. Havde vi et problem af
en eller anden teknisk art,
så gik Eivind i tænkeboks.
Ikke lang tid efter kom han
med en løsning, som ikke
bare var god men som også
kunne udføres af os andre
”almindelige” mennesker.
Eivind var samtidig engageret i turene på Tystrup for
vores pensionister.
I det sene efterår mistede vi
Jytte Nielsen, der igennem
mange år har været vores
”mor” ved mange arrangementer i klubben. Jytte var
vores kassemester for salg
af øl - vand og kaffe, og
sørgede sammen med Niels
for, at der altid var drikkelse
i køleskabet. Jytte deltog
tidligere aktivt som lystfisker på vores ture, men
helbredet satte en stopper
for dette de sidste par år.
Alligevel vedholdt hun sit
engagement i klubben ved
de forskellige arrangementer.
Ære være Jeres minde –
I vil blive savnet.
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Pointkonkurrence 2017
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Navn
Pt 1
Pt 2
Pt 3
Pt 4
Pt 5
Pt 6
Pt 7
Pt 8
Jesper Hansen		
229
122
198
368
96
385
103
Lars Olsen
0
283
104
181
328				
Kurt Nielsen
0
0
76
177		
92
94
0
Jes Hansen
0
0
104		
236		
59
0
Jørgen R. Jensen
0
0
87
146		
147
0
Henrik Olesen		
0				
			
Martin Morales
0								
Kurt Gade				
0					
Frank Gade				
0					
Jens O. Jensen								
0
Leif Jensen								
0

POINTTURE
Fladfisketur med
BIEN
16/9 2017

Kun 6 medlemmer var tilmeldt
turen på havet efter fladfisk med
M/S BIEN. Top Grej i Slagelse
havde derfor fyldt resten af båden op med interesserede, så vi
var ikke alene. Vejret var for en
gangs skyld rigtigt fint og vi var
flere, der så frem til at få fyldt lidt
fladfisk i fryseren, så vi havde til
vinteren over. Men sådan skulle
det bare ikke gå. Der manglede
absolut ikke fladfisk i havet, men
skipper på BIEN er ikke nogen
vårhare mere. Og er vist ikke
rigtig interesseret i, at kunderne
skal have en god oplevelse. Så
hver gang der blev fundet et sted
at fiske og klokken ringede, lå båden og drev langs. Det betød, at
samtlige snører i såvel styrbord
som bagbord gik agten ud, og der
skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad dette betød. Flere
gange var maskinen ikke taget ud
af gear. Og selvom vi havde taget
et drev over en plads, hvor der
stort set ikke var fisk, så skulle
pladsen da lige prøves et par gange mere, øhhh... De 6 Slagelsemedlemmer kunne hjembringe
36 fladfisk tilsammen, på trods
af skippers manglende engagement. Det er dermed sidste tur
med BIEN fra vores side, også

set i lyset af den svigtende (men
forståelige) tilmelding til dette
arrangement.
Jes

Kysttur point 7
18. november

Ufatteligt møgvejr igen - igen. 2
uger før denne tur, havde vi en tur
på molen ved Flådestation Korsør,
som vi havde måttet aflyse grundet meget dårligt vejr med vindstød af orkanstyrke. Og nu stod vi
her igen. Måske ikke orkan, men
kuling fra vest – sydvest kan også
gøre det. Alligevel drog vi 4 mand
af sted, 2 fandt nogle spots på
kysten, hvor de kunne krybe lidt i
læ og de to andre kørte til havnen
i Korsør. Og alle mand havde fisk
med til indvejning. Jesper kunne
mønstre 2 regnbueørreder samt
3 torsk, Jes torsk og fladfisk. Kurt
og Jørgen R. indvejede fladfisk.
Flot resultat når man tænker på
omstændighederne, men nu vil vi
altså gerne prøve at opleve vejrguderne fra den milde side, når vi
afholder tur.
Jes

Fang en fisk, vind
en and. Point 8
10. december
Arhg, nu må det stoppe. Endnu
en kysttur og endnu en gang
møgvejr. Dette til trods, havde 6

I alt
1501
996
440
399
380
0
0
0
0
0
0

medlemmer meldt deres tilslutning til denne ”julefisketur”, som
er en tradition i vores forening.
Og her satte den hårde vind og
kulde virkelig vores tålmodighed
på prøve. Der blev fisket på såvel kyst som på mole, men kun
undermålsfladfisk blev det til.
Og ja, så selvfølgelig lige Jesper,
der havde fundet en læplads på
Reersø, hvor han lige overlistede
en regnbueørred. Han løb dermed
med dagens førsteplads, and og
rødvin, mens der blev trukket lod
om resten af præmierne. I skrivende stund, altså dagen efter, er
vinden svag og i øst. Hvad sker
der lige?
Jes

Pointture og
klubmesterskab

Vi har i 2016 samt 2017 prøvet
en model med, at have 8 ture
til klubmesterskabet, hvor de 2
dårligste ture blev sorteret fra
ved opgørelsen sidst på året.
Dette for at se, om vi kunne lokke
lidt flere medlemmer til vores
pointture. Men vi må nu indse,
at det ikke er her, skoen trykker.
2017 har været et skidt år hvad
angår tilslutning til de forskellige
arrangementer, undtaget de 2
kystkonkurrencer, der afholdes
af Udsætningsforeningen. Vejret
har heller ikke været med os,
især efteråret har budt på rigtigt
”lortevejr”.
Vi går nu tilbage til den gamle
model, med 6 tællende pointture
og så håber vi, at medlemmerne
hen over året vil give os nogle
tilbagemeldinger på, hvordan vi
kan bedre deltagerantallet. Jes

Vi blev nr. 2 i årets
J&F Cup
Det lykkedes os desværre ikke
at genvinde trofæet i år, idet vi
måtte nøje med andenpladsen.
Individuelt blev Jesper Hansen nr.
2 i ørredklassen, vi var 9 deltagere fra foreningen.
Jens

-Kom ind
indog
ogse
sevores
voresnye
nyeafdeling
afdelingmed
medfiskegrej
fiskegrej
-Kom
-Alle
-Alle de
de kendte
kendtemærker
mærkerinden
indenfor
forfiskeri,
fiskeri,outdoor
outdoorogog
jagtudstyr
jagtudstyr
-Fast
-Fast medlemsrabat
medlemsrabattil
tilmedlemmer
medlemmerafafSlagelse
Slagelse
Sportsfiskerforening
Sportsfiskerforening
Spar
Spar15%
15%på
påalt
altfiskegrej
fiskegrej

(Gælder
(Gælderdog
dogikke
ikkei iforvejen
forvejennedsatte
nedsattevarer
varerogogbestillingsvarer)
bestillingsvarer)

Udsætning af
halv-års fisk
Her i oktober blev der udsat
14.500 stk. halv-års fisk i Tude
å og i Hallebyåen, det var
resultatet af sidste års strygning, desværre ikke nok ifølge
målsætningen. Men vi må håbe
at bare nogen af dem overlever
og kommer tilbage, håbet er jo
lysegrønt!
Jens

Slagelse
SlagelseCamping
Campingog
ogOutdoor
Outdoorcenter
center
Karolinevej
2c|4200
Slagelse|55700020
Karolinevej 2c|4200 Slagelse|55700020
salg@slagelsecamping.dk
salg@slagelsecamping.dk
Halv-års smolt bliver håndsudsat.
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PROGRAM FOR FORÅR 2018
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer		

(P) = Pointtur

18 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.
5 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. Det er også i aften, at vi kårer årets klubmester
samt uddeler pokaler og nåle for indvejede fisk.
Husk at indsende eventuelle forslag til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

22 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.
4 MAR Kysttur, point 1 (S) (J) (P) 		
Årets første fisketur i klub regi og som altid på kystturene er der frit
fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). Der kan på denne tur 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 Kurt, 6065 4825, senest 1. marts.
15 MAR Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J) Foredrag v/Atlantik Fiskerejser
Dette er forårets sidste klubaften og vi har inviteret Rene Gerken,
professionel fiskeguide og turleder fra Atlantik Fiskerejser, til at komme
og holde foredrag samt vise billeder fra nogen af de fantastiske
destinationer i verden, hvor man kan holde sin næste fiskeferie.
Der vil være lidt lodtrækning om nogle små præmier samt mulighed
for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand.
Vi sælger også pølser og brød i pausen til meget rimelige priser.
Det er nødvendigt med tilmelding til dette arrangement, dels af hensyn til 		
pladsen og dels indkøb af pølser.
Senest 9. marts til Jes, 50669202.
22 MAR – Kysttur til Møn. 			
Pris kr. 1.500,25 MAR Vi har de sidste 3 år haft nogen kanon ture 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 har i år lejet ”Søndergård” ved Klintholm, der er plads til 14 personer. 		
Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 15.00. 		
Bindende tilmelding til turlederne Kurt Nielsen, 6065 4825,
eller Jørgen Christensen, 6175 0956, 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.
8 APR UFV-CUP. (S) (J) DEN GYLDNE KEJS		
Pris kr. 50,Vi har trofæet som fortæller, at vi har banket de andre foreninger
på Vestsjælland. Vi skal have det igen, da der ellers bare bliver en grim
plet på væggen. Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen.
Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk, 		
mindstemål for begge arter er 45 cm. Husk, ingen fladfisk.
Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier til de individuelle vindere.
Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30
og herefter præmieoverrækkelse.
Indvejningsstedet vil blive oplyst ved tilmelding,
som skal foregå til Jes, 50669202, senest 4 april.
22 APR Kysttur, point 2 (S) (J) (P) 		
Som altid på kystturene er der frit fiskested
(skal dog være offentligt tilgængeligt).
Der kan indvejes ørred – torsk – fladfisk og hornfisk.
Fladfiskene må være ved at være ved godt huld igen og der er på denne 		
årstid chance for et par tidlige hornfisk, så vi tager dem med.
Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00.
Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 19. april.

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening
Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer		

(P) = Pointtur

15 MAJ Pensionisttur til Tystrup Sø (S) 		
Pris kr. 100,Så starter 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.
Tilmelding senest 28. april til turleder Jørgen Christensen, 6175 0956.
26 MAJ Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P) 			
Hornfiskene har haft et par uger til at finde sig til rette,
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 Kurt, 6065 4825, senest 22. maj.

POKALTILMELDTE FISK 2017
Art

Sted

Vægt

Længde

Navn på fanger

Havørred Kyst
1. 25.03.2017
2. 02.04.2017
3.19.01.2017

Storebælt
Storebælt
Møn

6,500 kg.
5,000 kg.
4,250 kg.

79 cm.
75 cm.
75 cm.

Kuno Jørgensen
Erik Wilson
Lars Olsen

Havørred Å
01.09.2017

Storåen

4,250 kg.

67 cm.

Jørgen Christensen

Torsk, Båd
05.11.2017

Øresund

7,000 kg.		

Jørgen Christensen

Torsk, kyst
02.11.2017

Storebælt

1,500 kg.

54 cm.

Jesper Hansen

Regnbueørred, Kyst
1. 10.12.2017
Storebælt
2. 01.12.2017
Storebælt

4,100 kg.
3,900 kg.

64 cm.
55 cm.

Jesper Hansen
Erik Wilson

Regnbueørred, Å
12.11.2017
Tude Å

2,900 kg.

58 cm.

Jesper Hansen

Gedde
1. 09.07.2017
2. 25.06.2017

Ferskvand
Tystrup Sø

10,650 kg. 122,5 cm. Jesper Mortensen
10,350 kg. 108 cm.
Lars Olsen

Sandart
1. 16.04.2017
2. 26.03.2017

Tissø
Sø

5,200 kg.
4,340 kg.

74 cm.
75 cm.

Poul R. Larsen
Michael J. Petersen

Aborre
1. 20.07.2017

Tissø

1,178 kg.

42 cm.

Erik Wilson

Medepokal

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening
Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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