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Så er årets opﬁskning og strygning afsluttet med et desværre
lidt halvdårligt resultat.
Det har været svært og indimellem hårdt arbejde for at ﬁnde de
egnede ﬁsk, idet ﬁskemængden
har været lille i år, specielt har
hannerne svigtet, idet kun 14
af de 54 ørreder var af hankøn.

�����
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Du sidder nu med vores helt nye udgave af Fiskeøjet.
Grunden til, at vi har ændret udseende og størrelse på bladet
er, at de to bestyrelser i såvel Høng Sportsﬁskerforening som
vi efterhånden synes, at udgifterne til det oprindelige blad
var blevet for høje. Dette både for tryk af det gamle blad og
for porto.
Derfor er vi enedes om, at vi laver hver vores blad.
Det har for os betydet, at vi har nedbragt udgiften til under
halvdelen af, hvad vi normalt har brugt.
Vi har anstrengt os for, at du får et så læsevenligt og
overskueligt blad som muligt.
Tag godt imod det og har du tips og ideer til udformningen,
så hold dig ikke tilbage.
Du har også mulighed for helt at afmelde bladet, hvis du hellere vil nøjes med at se det på vores hjemmeside.
Kontakt kassereren, så klarer han resten.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

�
�
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Projekt vildﬁsk 2013

Kære medlem

Fang en ﬁsk Årets faunaÅrets afsluttende arrangement
”Fang en ﬁsk og vind en and”
blev i nogen grad hæmmet af
efterveerne af stormen Bodil,
idet vandet var helt brunt.
Så der blev kun indvejet 1 regnbue og 1 ﬂadﬁsk, så den sidste
and måtte på lodtrækning.
Vi var 6 deltagere.
Jens

Kjeld Jensen med regnbue på 3,7 kg.

forurening

Desværre bød året 2013 på det
mest omfattende regnbueudslip
der endnu er set på Vestsjælland, iﬂg. de tal vi har fået,
skulle omkring 200.000 ﬁsk
være undsluppet fra Musholm
Lax i novemberstormen.
Et chokerende højt tal.
Et er at de tumler rundt ude i
havet og kan fanges af lystﬁskerne, noget andet er alle
dem uden ﬁsketegn, og ikke
mindst de ulovlige garnsættere
der huserer. Det må da være et
eldorado for Fiskerikontrollen!
Hvad der er endnu værre, er
den massive opgang i vore åer
som vi kommer til slås med i
mange måneder fremover, den i
forvejen lille bestand af ørreder
vil få det rigtig svært overfor de
store regnbuer.
Samt ikke mindst deres forsøg
på at grave i de allerede
brugte gydeområder, det kan i
realiteten ødelægge hele åens
biodiversitet!
Jens

Jannerup a/s
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse

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

Et par glimt fra årets strygning.

Også størrelsen har generelt
været mindre.
Men udbyttet blev da nogenlunde idet vi ﬁk 8,5 liter æg
svarende til ca. 83.000 ﬁsk.
Til sidst et lille hjertesuk, vi kommer til at ﬁnde nogle nye/yngre
folk til det fremtidige arbejde, vi
andre er jo ikke 25 længere…..!
Jens
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POKALTILMELDTE FISK 2013
Aborre
1. 08-06-2013 Tissø

Aborre 1,000 kg.

Jens O. Jensen

Gedde
1. 02-11-2013
2. 12-06-2013
3. 01-05-2013
4. 07-06-2013
5. 29-09-2013

Gedde 13,200 kg.
Gedde 9,100 kg.
Gedde 9,000 kg.
Gedde 8,500 kg.
Gedde 5,000 kg.

Michael J. Petersen
Christian Carlsen
Jørgen Christensen
John Olsen
Jens O. Jensen

Tissø
Tystrup Sø
Tissø,
Tystrup Sø
Tissø

Havørred
1. 14-10-2013 Lilleåen
2. 12-09-2013 Frølunde

Havørred 5,600 kg. Jørgen Christensen
Havørred 3,850 kg. Kuno Jørgensen

Smoltundersøgelsen
Så ﬁk vi endelig resultatet af den
længe ventede undersøgelse, da
biolog Peter Henriksen forelagde
tallene på et møde med kommunen og de respektive foreninger.
I hele åsystemet har man nu
opgjort antallet til 3400 smolt og
hvor det helst skulle have været
ca. 21.000 ﬁsk.
Tilbage står nu problemet med
den manglende vedligeholdelse
og etablering af sandfang.

Regnbueørred, kyst
1. 22-11-2013 Næsby Strand Regnbue 4,300 kg. Jens O. Jensen
2. 21-09-2013 Asnæs
Regnbue 3,100 kg. Kuno Jørgensen
Regnbueørred, Å
1. 21-12-2013 Vårby Å
2. 06-12-2013 Tude Å

Regnbue 4,800 kg. Lene Olsen
Regnbue 4,750 kg. Jesper Mortensen

Sandart
1. 06-06-2013 Tystrup Sø
2. 08-06-2013 Tystrup Sø

Sandart 4,600 kg.
Sandart 3,600 kg.

Christian Carlsen
Lene Olsen

Torsk, kyst
1. 09-11-2013 Storebælt

Torsk 1,000 kg.

Lene Olsen

Specielt springer Gudum Skovse
å i øjenene da normtallet for
gydeegnet bund helst skal være
omkring 10 %, her er det kun
0,80 %! Ikke fordi vi er specielt
overraskede over dette, da vi
igennem ﬂere år har gjort opmærksom på forholdende.
Derfor var det opløftende at man
fra kommunen ville prioritere
dette åsystem snarest, så nu må
vi se om det bliver overholdt!
Jens

UFV-CUP

Søndag den 6. april afvikles der UFV-CUP.
Læs mere om konkurrencen i programmet på modsatte side
eller se på UFV’s hjemmeside www.ufv95.dk

Opsætning og tømning af å-spærringen.

Tur til molen ved Flådestationen
i Korsør 9. oktober
Rigtig mange havde meldt sig til
den årlige tur til Flådestationens
mole, nemlig 12 medlemmer.
Men ak og ve. Ved ankomst til
parkeringspladsen udenfor,
kunne vi observere, at den meget
hårde vind fra syd og sydvest,
rejste så meget sø, at vandet
stod ind over molen. Vi besluttede ret hurtigt, at det ville
være halsløs gerning at forsøge
os derude. Hurtigt ændrede vi
derfor planerne og fandt det
eneste sted på kysten, hvor der
var nogenlunde læ for den hårde
vind, nemlig Stigbjerg Strand.

Også andre havde fundet ud
af, at der stort set ikke var til at
være nogen steder undtagen
her, så vi var da en del mennesker derude. Og lidt ﬁsk blev
det da også til. Fladﬁsk til ﬂere
og sørme om ikke Lene fangede
torsk. En efterhånden sjælden
ﬁsk fra kysten. Så selv om vi
måtte opgive vores oprindelige
planer, ﬁk vi da en tur ud af det
og ﬁsk med hjem. Og det er
godt en gang imellem at blive
blæst godt igennem, i stedet for
at hænge hjemme på divanen.
Jes
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PROGRAM FOR FORÅR 2014
(S) = Seniorer/pensionister

(J) = Juniorer

(P) = Pointtur

23 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.
2 FEB

4 FEB

Tur til Tude Å (S) (J)
Pris kr. 20,Første foreningstur i det nye år. Vi skal ud og se,
om der er en ”grønlænder” eller en regnbue, der vil have vores agn.
Tilmelding til Jes Hansen, 50669202, senest 30. januar.
Jes vil samtidig fortælle, hvornår vi starter og hvor vi mødes.
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.
Bemærk, at vi i år har ﬂyttet generalforsamlingen til en tirsdag.

20 FEB klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J)
Årets anden 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.
16 MAR Kysttur, point 1 (S) (J) (P)
Pris kr. 20,Som altid er der på årets første pointtur frit ﬁskested
(skal dog være offentligt tilgængeligt).
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 19. marts.

(S) = Seniorer/pensionister

UFV-CUP. (S) (J)
Pris kr. 50,Det er ved at være nogle år siden, at vi har haft trofæet, som fortæller,
at vi har banket de andre foreninger på Vestsjælland.
Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen.
Hver forening kan som altid indveje 10 ﬁsk i kategorien ørred og torsk.
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 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, eller til Jes Hansen 5066 9202
senest 3. april.

13 APR Kysttur, point 2 (S) (J) (P)
Pris kr. 20,Også på denne kysttur er der frit ﬁskested
(skal dog være offentligt tilgængeligt).
Der kan igen kun indvejes ørred og torsk.
Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00.
Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 8. april.
24-27
APR

6 MAJ

Kysttur til Ystad i Sverige.
Pris kr. 1.500,Vi har de sidste 2 år haft nogle gode ture til Öland i Sverige, men nu føler
vi, at det er på tide igen at prøve kræfter med kysten omkring Ystad.
Derfor har vi lejet et dejligt sommerhus, hvor der er plads til 6 personer.
Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 15.00.
Vi afholder formøde torsdag d. 10. april 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 til Jes Hansen, 5066 9202, senest 31. januar,
hvor der samtidig skal erlægges kr. 800,- i forskud.
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.
Turledere er Ejvind Hansen 5852 7470, og Jørgen Christensen 6175 0956.
Tilmelding senest 3. maj.

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

(P) = Pointtur

10 MAJ Hornﬁsketur, Point 3 (S) (J) (P)
Pris kr. 20,Hornﬁskene er lige kommet, så denne tredje 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 7. maj.
3 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 3. maj.

14 JUN Ferskvandstur, Point 4 (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 3/6.
Indvejning, hytten i Tystrup kl. 15.00, og klublokalet i Slagelse kl. 16.00.
Husk, at ﬁskeri på denne pointtur KUN kan foregå fra vores både
i Tissø og Tystrup.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
R
NY TÅ
GODT

20 MAR Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J)
Dette er forårets sidste klubaften, hvor vi 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.
6 APR

(J) = Juniorer

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

GODT NYTÅR

SORØVEJ 9
HER KAN DU VIRKELIG SPARE PENGE


Syd- og Vestsjællands største
og billigste udvalg


Nu kæmpe fiskeafdeling


Samt Vestsjællands eneste
indskydningsbane


NÆSTVED
Købmagergade 11
4700 Næstved
Tlf. 55 77 55 56

- EN OPLEVELSE I SIG SELV!
SLAGELSE

Sorøvej 9 • 4200 Slagelse • Tlf. 58 52 61 90
HUSK! Parkering lige foran døren

JYDERUP
Stationscentret
4450 Jyderup
Tlf. 59 20 95 00

4

Fladﬁsketur med BIEN

REDAKTION: Leif Jensen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse
Tlf. 3027 5324
E-mail: fiskeoejet@slagelse-sf.d

15. september

FORENINGENS ADRESSE:
Slagelse Sportsfiskerforening
www.slagelse-sf.dk
Formand Jes Hansen
Hulbyvej 70, 4220 Korsør
Tlf. 5838 5293
E-mail: jeshansen@mil.dk
Kasserer Jørgen Christensen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse
Tlf. 6175 0956
E-mail: jor.dor@stofanet.dk
Sjællandske´s Sportsfiskerspalte:
Her kan du følge med i aktiviteterne i foreningen, programændringer m.v.
Har du en god historie eller har fanget en
stor, sjælden eller sjov fisk, så kontakt:
foreningens kasserer Jørgen Christensen.

Udsætningsforeningen
Vestsjælland 95
Formand: Kurt Jørgensen
Bødkervænget 5, Sæby, 4270 Høng
Tlf. 5885 0097
www.ufv95.dk - E-mail: kj@ufv95.dk
Kasserer: Christian Hansen
Margrethevej 13, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9929
FISKEØJET: Udsendes 3 gange årligt til
medlemmer, lodsejere o.a.
Artikler, som kan virke kontroversielle og
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. ca. 1 MB.
Deadline til næste nummer:
tirsdag den 22. april 2014.

Kurt Nielsen med et par ﬂade.

Her er et par pæne eksemplarer.

12 medlemmer var tilmeldt denne tur med BIEN efter ﬂadﬁsk.
Forventningerne var ikke høje
ved afgang fra Korsør Havn, da
det blæste en hel del. Og BIEN
er temmelig høj med master og
rig, så vi forventede at skulle
drive meget hurtigt, hvilket nok
ville besværliggøre ﬁskeriet.
Gudskelov er skipper en fornuftig
mand, så efter en del søgang på
vejen ud, lagde han sig i læ øst
for Sprogø på 8-10 meter vand.
Og så var det ellers bare med at
ﬁre de medbragte børsteorm til
bunden og vente på, at ﬁskene
skulle få øje på dem. Der gik ikke
mange minutter, før mange havde de første ﬁsk oppe i kurven.
Og det fortsatte drev efter drev.
På et tidspunkt syntes skipper,
at han ville prøve et andet sted

ved Sprogø, da vinden var drejet
lidt. 2 drev med meget få ﬁsk før
han i tredje forsøg ramte, hvor
han mente, ﬁskene skulle være.
Og så startede det forfra. Fisk på
ﬁsk måtte op i kurvene, undtaget
selvfølgelig dem, der var for små.
Da dagen sluttede, kunne vi notere ca. 200 ﬂadﬁsk, rødspætter,
isinger og skrubber, hvoraf de
ca. 160 kom med hjem. Ligeledes
nogle ﬁne makreller, som åbenbart havde sat børsteorm på menuen. Flest ﬁsk ﬁk undertegnede
med 22 stk. over målet og meget
overraskende kvitterede skipper
med en halv ﬂaske brændevin i
præmie. Tak for det. Vi gentager
turen i september 2014, så husk
nu at melde jer til.
Jes

J & F CUP
6. oktober

Vi kunne skrabe 7 mand sammen til deltagelse i efterårets
kystkonkurrence. Mange af de
”faste” deltagere skulle desværre noget andet. Men sådan er
det jo en gang imellem. Fangsterne denne dag er ikke rigtigt
noget at skrive om, for selv om vi
kæmpede ihærdigt ﬂere steder
ved kysten, ﬁk vi ikke fat i nogen
ørreder. Men ﬂadﬁsk, som vi efterhånden er blevet ret skrappe
til at fange, havde vi da med til
indvejningen. De andre foreninger havde også haft bøvl med at
ﬁnde ørrederne, i hvert fald var
Her er præmiemodtagerne i J&F Cup.

der ikke mange til indvejningen.
Så vores ﬂadﬁsk indbragte os en
ﬂot 4’e plads ud af 8 deltagende
foreninger.
Jes

Kysttur, og
resultatet af
klubmesterskab
2013
point 6, den 20. oktober

Sidste tur i kampen om klubmesterskabet skulle foregå ved
kysten. Jesper Hansen havde i
forvejen lagt sig solidt i spidsen,
men det var dog stadigt muligt
at hente ham. Igen havde vi problemer med ørrederne, ikke de
små på 35-36 cm., men dem over
målet. Og igen måtte ﬂadﬁskene
stå for tur. Jesper Hansen viste
dog klasse ved at vinde dagens
tur og Jesper Andersen blev nr.
2 og Kurt Nielsen nr. 3 i dagens
konkurrence. Dermed blev resultatet i klubmesterskabet som
følger:
Nr. 1 - klubmester
Jesper Hansen
Nr. 2 Jesper Andersen
Nr. 3 Lene Olsen
Tillykke til de heldige/dygtige
vindere.
Jes

Pointkonkurrence 2013

Der ventes på at ”skipper” ringer
med klokken.

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

Navn
Jesper Hansen
Jesper Andersen
Lene Olsen
Jes Hansen
Kurt Nielsen
Jens O. Jensen
Jørgen Christensen
Per Jørgensen
Jørgen R. Jensen
Teddy Petersen

Point 1
0
50
0
0
0

Point 2 Point 3
41
226
166
71
153
0
170
0
145

0

98
0
0

0

Point 4
232
97
149
28
216
120

Point 5
138
109
44
137

Point 6
122
116
62
94
95
0
0

I alt
759
538
479
401
268
216
120
98
0
0

