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REDAKTION:
Leif Jensen Claus Rasmussen
Søholmparken 2,4200 Slagelse Snæbumgårdsvej 11, 4270 Høng
Tlf. 5853 0324 Tlf. 5885 4541
E-mail: leru@stofanet.dk E-mail: claras@post10.tele.dk

FORENINGERNES ADRESSE:
Sportsfiskerforeningen for Høng
Slagelse og Omegn Sportsfiskerforening.

Formand Jes Hansen            Formand Niels Henrik Hansen
Hulbyvej 70, 4220 Korsør Drosselvej 8, 4270 Høng
Tlf. 5838 5293 Tlf. 5885 3437
E-mail:  E-mail: nhh@hongnet.dk

Kasserer Jørgen Christensen Kasserer Per Andersen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse Kulbyvej 34, 4270 Høng
Tlf. 5852 9434 Tlf. 5885 4161
E-mail: dor.jor@stofanet.dk E-mail: persmed@post6.tele.dk

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95
Formand: Kasserer:
Kurt Jørgensen Christian Hansen
Bødkervænget 5, Sæby Margrethevej 13
4270 Høng 4200 Slagelse
Tlf. 5885 0097 Tlf. 5852 9929

SJÆLLANDS TIDENDES SPORTSFISKERSPALTE:
Her kan du følge med i aktiviteterne i foreningerne, programændringer m.v.
Har du en god historie eller har fanget en stor, sjælden eller sjov fisk, så kontakt:

Jørgen Christensen
Anne Marievej 18 , 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9434 . E-mail: dor.jor@stofanet.dk

FISKEØJET:
Udsendes 3 gange årligt af ovennævnte foreninger 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. 
Kun indlæg bragt under foreningssiderne kan tilskrives den enkelte forening.
Stof til Fiskeøjet bedes lagt ned som Worddokument på diskette eller CD + print.
Deadline til næste nummer er tirsdag den 12. april 2005.

Forside: Jesper Andersen med sin smukke ørred på 5,75 kg (se side 32)
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U.F.V.  Cup
DEN GYLDNE KEJS

SØNDAG DEN 10. APRIL 2005

Udsætningsforeningen Vestsjælland har fornøjelsen at invitere jer til 
U.F.V. Cup DEN GYLDNE KEJS. 

Det er en kystkonkurrence, hvor der er indbudt en række foreninger i området.  Der dystes i 
hold og individuelt.  Formålet med ” U.F.V. cup” er alene via billetsalget at øge udsætningerne 
på Storebælt kysten. Derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER:
U.F.V. cup 2005 er en kystkonkurrence for hold.  Deltagerne skal besidde gyldigt medlemskab 
af en af de indbudte foreninger.  Hver forening stiller med så mange deltagere som muligt.  
Hver forening udpeger en holdleder, som tilmelder holdet senest dagen før konkurrencen. 
Holdlederen er også behjælpelig med indvejning, pointberegning m.v.
Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig adgang.  Der må fiskes med 2 stænger 
pr. deltager.  Til konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm.),  Torsk (40 cm.). Point: Ørreder 10,  
torsk 8, begge arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede 
pointsum vinder U.F.V. cup 2005.  Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i 
konkurrencen om en række flotte præmier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvej-
ningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 10. april 2005 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår på parkeringspladsen ved Næsby strand.

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  Den vindende forening har Den Gyldne Kejs 
frem til U.F.V. cup 2006.  Den vindende forening sørger for gravering af plakette med for-
eningsnavn og årstal.  Individuelle præmier: Der er 3 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk 
I begge rækker medfølger U.F.V 95´s, guld, sølv og broncenål.

TILMELDING:
Tilmelding hos de indbudte foreninger.  Deltagerpris: 40,- kr.
Hjælp U.F.V.cup 2005 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening. 
Måske er det dig der kan sikre at din forening vinder.

Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 v/ Kurt Jørgensen Tlf. 58850097. 
eller kurthsf@post.tele.dk

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”



4



5

SENIOR  PROGRAM FOR  VINTER OG FORÅR 2005
K: Afgang fra klubhus;  P: Pointtur    A: Artspoint for turen

Fredag 28 - 1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset.
 Dagsorden iflg. Lovene. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen  
 skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. januar 2005. Pokaler for største  
 tilmeldte fisk fanget i 2004 vil blive uddelt samme aften. Der vil efter  
 generalforsamlingen blive serveret guleærter samt lidt til ”ganen”.  

Lørdag 29 - 1 Bymatch i havfiskeri (KA)
 Havtur med NADIA fra Helsingør Statshavn.
 Dysten står igen mellem Slagelse, Søværnet og Høng.
 Hver klub har 8 pladser. Der trækkes lod om pladserne.
 Afgang kl. 4.30 – hjemkomst ca. kl. 19.00.
 Pris kr. 350,- + kørsel.
 Tilmeldning senest d. 15 januar.
 Turleder: Torben Kofoed – tlf. 5885 3443

 HUSK: du kan indbetale årskontingent i klubhuset! (SPAR portoen!)

Søndag 23 - 1 Aborretur til St. Vejle Å (KAP).      
  Vintertur til det berygtede aborrevand.

BEMÆRK: Alle fisk skal genudsættes. Flyvende indvejning hos turleder.
Max. én krog på linen. Medefiskeri kan anbefales. 
Dagkort og præmier kr.70,- (junior kr. 20,-) + kørsel i egne biler.
Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Hjemkomst kl. 15.00.
Tilmelding senest d. 16. januar.

 Turleder: Torben Kofoed – tlf.: 58 85 34 43

Onsdag 5 – 1 Filmaften med valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19.00.
 Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter,
 kan du ikke komme denne aften, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem
 hvis du har forslag eller ønsker om noget vi skal tage op på klubaftnerne.

Tirsdag 1 - 2 Sidste frist for rettidigt indbetaling af årskontingent.

Fredag 28 - 1 Sidste frist for tilmelding til Sverigestur samt aconto indbetaling!

Der vil ligeledes være mulighed for tilmelding til vores berømteSverigestur i
uge 15 - 2005
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Onsdag 9 - 2 ”Fortælle-aften”
 Har DU en god fiskehistorie – som også skal kunne huskes/genfortælles
 om 20 år ? Så mød op denne aften og lad os i fællesskab fortælle/høre og  
 genfortælle historier som vi kan grine lidt af!
 Om historien er lang eller kort, sjov eller alvorlig er lige meget
 - bare vi får en rigtig hyggelig aften!

Søndag 13 - 2 Isfisketur. (K)
 Vi tager på isfisketur, hvis vinteren bliver med meget is.
 Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på stedet kl. 14.00.
 Indskud senior kr. 20,-, junior kr. 10,- + kørsel.
 Præmier til største indvejede fisk.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf.: 58 85 44 34

Onsdag 16 - 2 Madaften (1 af 2)
 Vi omdanner vores klubhus til en lille hyggerestaurant.
 Uffe Brendstrup vil vise os hvordan vi tilbereder det vi fanger.
 Tilmelding nødvendig! Pris kr. 25,-.
 Alle er velkommende, medlemmer som ikke medlemmer!
 Tilmelding: Michael Jacobsen - tlf.: 58 85 44 34
 
Onsdag 23 - 2 Emneaften v/ Kurt Jørgensen
 Denne aften vil Kurt snakke om projekt vildfisk fra Tude Å
 hvad skal der ske med fremtidens udsætninger.
 Hvordan skal opfiskningen af moderfisk i Tude Å foregå.
 Denne aften vil der også være en gennemgang af de
 sidste undersøgelser af fiske bestanden i Tude Å.

Søndag 6 - 3 Kystkonkurrence (KAP)
 Vi mødes i klubhuset kl. 7.30. Fiskeriet starter kl. 8.00 og slutter kl. 14.00.  
 Indvejning i klubhuset kl. 14.30 til 15.00.
 Indskud senior kr. 20,- og junior kr. 10,- + kørsel.
 Tilmelding senest d. 2. marts.
 Turleder: Aksel Petersen - tlf.: 5885 5464

Onsdag 9 - 3 Fluebinding for seniorer og juniorer (Del I)
 Vi skal prøve at bindes nogle rigtig lækre fluer.
 Vi skal se på 4-5 forskellige fluemønstre som skulle være det rene ”guf” her  
 i foråret. Tag gerne selv et fluestik med, da vi regner med mange besøgende  
 denne aften. Juniorer er selvfølgelig også velkomne. 
  



7

BUNDGAARD
HYDRAULIC

Bøstrupvej 31, 4270 Høng

Tlf. 58 86 95 64 -
Biltlf. 20 14 95 64 - 20 23 22 48

Fax 58 86 95 24

Reparation og salg af
hydraulikmateriel og renovationsmateriel
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Onsdag 16 - 3 Afslutning på undervisningsaftenerne kl. 19.00 i klubhuset
 Vi vil som tidligere år holde grejaften med køb…salg…bytte.
 Hvis du ligger inde med noget grej du kunne tænke dig at sælge eller bytte  
 eller måske give det til auktionen så mød op til en sjov aften.
 Vi slutter aften med en auktion, over det grej eller de ting som ikke nødven- 
 digvis behøver have noget med fiskeri at gøre.
 Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejdet. Hvis du har noget til auk- 
 tionen, kan det indleveres i klubhuset på selve aftenen eller på en klubaften  
 – begynd allerede nu at rydde op i dine gemmer.

Torsdag 1 – 4 Fredning på gedden i hele april måned !

Lørdag 19 - 3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer. (AP)
Søndag 20 - 3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00.  
 Indvejning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. Konkurrencen  
 fortsætter frem til indvejning i klubhuset søndag kl. 13.00 til 13.30.
 Indskud senior kr. 30 – junior kr. 15,-.
 ToP Grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to  
 dage. Kun 1 præmie pr. deltager.
 Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk.
 Tilmelding til turlederen senest dagen før konkurrencen starter.
 Turleder: Tommy Petersen – tlf.: 58 85 26 64

Onsdag 23 - 3 Fluebinding for seniorer og juniorer (Del II)
 Vi skal prøve at bindes nogle rigtig lækre fluer.
 Vi skal se på 4-5 forskellige fluemønstre som skulle være det rene ”guf”  
 her i foråret. Tag gerne selv et fluestik med, da vi regner med mange besø- 
 gende denne aften. Juniorer er selvfølgelig også velkomne. 

Torsdag 24 - 3 Tur til Nakskov Indrefjord (KAP).
Skærtorsdag Afgang kl. 05.30. Hjemkomst ca. kl. 18.00. Max. 12 deltagere.
 Bindende tilmelding til turlederen senest d.15. marts.
 Pris kr. 200,-. Der skal betales ved tilmelding ellers er pladsen ikke sikker.
 Der køres i private biler og dem som stiller
 biler til rådighed har første prioritet! 
 Turleder: Tommy Petersen – tlf.: 58 85 26 64.

Onsdag 30 - 3 Madaften (2 af 2)
 Vi omdanner vores klubhus til en lille hyggerestaurant.
 Uffe Brendstrup vil vise os hvordan vi tilbereder det vi fanger.
 Tilmelding nødvendig! Pris kr. 25,-.
 Alle er velkommende, medlemmer som ikke medlemmer!
 Tilmelding: Michael Jacobsen – tlf.: 58 85 44 34

 Der vil fortsat være åbent i klubhuset hver onsdag.
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Tirsdag 1 - 5 Fredning af gedde ophører 

Onsdag 6 - 4 Turmøde i klubhuset kl. 19.00.
 Mødet er for alle der har tilmeldt sig den årlige tur til den sydsvenske kyst.  
 HUSK AT MØDE OP. 
 Kan du ikke komme denne aften skal du kontakte turlederen.
 Turleder: Per Andersen – tlf.: 58 85 41 61.

Søndag 10 - 4 U.F.V. Cup – Den Gyldne Kejs. (AP)
 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 afholder kystkonkurrence. Der må  
 fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning mellem kl. 14.00 og 14.30 ved  
 parkeringspladsen ved Næsby Strand.
 Indskud kr. 40,-. Se konkurrence regler på U.F.V.’s side,
 Tilmelding til turlederen senest d. 2. april.
 Turleder: Kurt Jørgensen – tlf.: 58 85 00 97.

Onsdag 13 - 4 Emneaften kl. 19.00 – Kasteteknik med fluegrej.
 Tommy Petersen fra ToP Wobler – Sæby – vil komme på besøg.
 I aften skulle vi gerne lære at kaste med flue.
 Vi ka’ jo altid udfordre Tommy til en kastekonkurrence! HVEM TØR?

Torsdag 14 - 4 Lang weekendtur til Sverige.
Fredag 15 - 4 Afgang fra klubhuset torsdag morgen kl. 05.00. Hjemkomst søndag kl. 
Lørdag 16 - 4 16.00. Pris kr. 900,-. Dette er inkl. kørsel , forplejning, bro og 
Søndag 17 - 4 overnatning. Husk sengetøj eller sovepose.
 Tilmelding fra onsdag 5. januar (filmaften) og senest d. 28. januar.
 Der betales et aconto beløb på kr. 400,-
 Turleder: Per Andersen – tlf.: 58 85 41 61.

Søndag 8 - 5  HSFs Åbne Hornfiskekonkurrence (A&P).
 Der må fiskes fra kl. 0.00 med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn.  
 Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk. Der vil desuden være  
 lodtrækning på billetterne.
 Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommer- 
 panel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

Mandag 16 - 5 Gørlev Sportsfiskerforenings Åbne Hornfiskekonkurrence (A).
2. pinsedag Der må fiskes fra kl. 0.00. Indvejning ved Gørlevs Klubhus på sports- 
 pladsen mellem kl. 14.30 og 15.00
 Billetter kan købes i sportsforretningerne.
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Lørdag 11 – 6 Juniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (KA&P).
 Se nedenfor.
Søndag 12 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller 12.00 - 19.00. 
 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide 
 hvilken periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men  
 vil du fiske i HSFs fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne  
 som normalt. Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen,  
 af hensyn til bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier: Senior 20,- kr. Junior 10,- kr. 
 Turlederen  fordeler bådene. Tilmelding senest d. 8. juni. 
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 58 85 54 64.

Juniorerne er velkommende på alle foreningsturer, i skal dog kontakte turlederen for at aftale, 
om der er nogen i kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.

Foreningsvejer:   Michael Jacobsen, Tværvej 1, 4270 Høng. Tlf. 58854434

Stedfortrædere:  Hågen Wagner, Gl. Skolevej 4, 4270 Høng. Tlf. 58853314

Husk der er åbent i klubhuset hver onsdag fra kl. 19.00 til 22.00. 

Høng Sportsfiskerforening kan du også finde på internettet, her er der alle oplysninger om 
foreningen, løbende indvejnings lister og resultater fra vores konkurrencer.
Historier og fiskeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren.

Du finder os på:    WWW.HSF1952.DK
Webmaster - Claus Rasmussen - admin@hsf1952.dk

E-mail - adresser:  
Formanden  Niels Henrik Hansen   nhh@hongnet.dk
Kassereren  Per Andersen  persmed@post6.tele.dk
Sekretæren Claus Rasmussen admin@hsf1952.dk      
 Michael Jacobsen  mivhsf@get2net.dk 
 Johnny Sørensen hannems@mail.dk  

DU HAR NU LÆST VORES PROGRAM - 
UDEN VORE ANNONCØRER OG SPONSORER, KAN VI IKKE UDSENDE DET.

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.
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Simatek A/S
Simatek Engineering A/S
Simatek Bulk Systems A/S

- den ideelle partner
for en optimal løsning af

industrielle luftfiltreringsopgaver

Charlottevej 10 - 4270 Høng - Tlf. 58 84 15 00
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Formandens indlæg
Så er der igen gået et år, og vi er alle blevet ældre, og måske også noget klogere.
Vejret har ikke været for godt, og det har gjort, at det ikke altid har været lige sjovt at være 
ude at fiske, men er man rigtig påklædt, så er intet vejr for dårligt for en lystfisker.

Der har været flere spændende ting i årets løb. Der har været mange gode konkurrencer, hvor 
der ikke altid var det store fremmøde, men de der kom, havde altid en god dag.
Specimen var som altid spændende, og der blev indvejet mange fine fisk. Det var da også 
denne konkurrence der som altid trak det største antal deltagere.

Michael og Ole holdt et meget flot foredrag om deres tur til Alaska, og der var da heldigvis en 
del fremmødte til denne aften. Og til de der ikke kom og hørte foredraget vil jeg sige, at I gik 
glip af en meget interessant aften med spændende og sjove historier, samt nogle meget flotte 
billeder fra deres tur.

Klubhuset har fået lagt nyt tag. Der blev ydet et godt stykke arbejde af nogle af medlem-
merne, og det skal i have tak for. Det er dejligt at der er nogen der gider give en hånd når der 
er noget der skal laves.

Nu nærmer vi os også generalforsamlingen. Den vil traditionen tro blive holdt i klubhuset, og 
efter generalforsamlingen vil der blive serveret gule ærter og en lille ”skarp” til halsen. Jeg 
håber der vil være et stort fremmøde og at i vil stille mange spørgsmål og forhåbentlig få de 
svar i ønsker. Det er på en sådan dag vi i bestyrelsen skal have ris eller ros for det arbejde vi 
har lavet i løbet af året. Så mød frem. Kommer i ikke til generalforsamling, kan i heller ikke 
tillade jer at brokke jer siden hen over det arbejde vi laver i bestyrelsen.

Der er en lang og kold tid foran os, inden vi kan komme til at fiske i vore årer og søer, og 
mange lystfiskere har ikke den store lyst til at stå tidligt op om morgenen for at tage på fiske-
tur. Mange vil hellere ligge under den varme dyne og ”gasse” sig.

Vi har i årets løb mistet en del medlemmer. Ingen ved rigtig hvorfor eller også vil ingen for-
tælle det.
Hvis i har en god ide til hvordan vi får nye medlemmer, så sig det til bestyrelsen, vi tager med 
kyshånd mod alle gode forslag.

Jeg vil gerne sige tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til alle de medlemmer 
der har ydet en indsats for Høng Sportsfiskerforening.

Der skal også lyde en stor tak til vore sponsorer for den hjælp der er ydet Høng 
Sportsfiskerforening, både med annoncering i vort klubblad, men også for de mange flotte 
præmier vi har fået stillet til rådighed når vi har haft konkurrencer.

I håb om et fortsat godt samarbejde vil jeg ønske alle vore medlemmer, deres familier, samt 
vore sponsorer, et godt og lykkebringende nytår.

 Knæk og bræk

 Niels-Henrik Hansen
 Formand
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Pointture seniorer, slutstillingen 2004  
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn point point point point point i alt

 1 Michael Jacobsen 80 120 70 57 29,43 356,43
 2 Aksel Petersen 80 65 70 63 22,24 300,24
 3 Ole Ganderup 80 80 50 61 21,68 292,68 
 4 Dennis Justensen 80 55 40 36 23,21 234,21
 5 Henrik Jørgensen 70 35 50 36 11,46 202,46
 6 Finn Bartelsen 50 40 40 34 4,92 168,92
 7 Tom Rasmussen 80 15 20 27 5,68 147,68
 8 Emil Kamenski 80  30 9 4,36 123,76 
 9 Tommy Petersen 60 15 20 24 2,38 121,38
 10 Preben Nielsen 70  20 11 4,55 105,55 
 11 Johnny Sørensen 60  20 6 1,72 87,72 
 12 Jens Dinesen 40  20 15 6,75 81,75 
 13 Leif Ågren 20 20 20 16 1,02 77,02 
 14 Jesper Jørgensen 30 10 10 20 1,40 71,40 
 15 Erik Andersen 20 10 20 16 1,32 67,32 
 16 Kurt Jørgensen 50  10 6 0,66 66,66 
 17 Lars Christensen 20  20 7 1,88 48,88 
 18 Per Sall 30  10 8 0,48 48,48 
 19 Jørgen Madsen 20  10 4 0,68 34,68 
 20 Christian Christensen 10 5 10 8 0,33 33,33 
 21 Uffe Brandstrup 10  10 2 0,88 22,88
 22 Martin Faust 10  10 2 0,22 22,22 
 23 Hans H. Hansen 10   11 0,21 21,21 
 24 Torben Kofoed 10    1,10 11,10
 25 Nikolej Hansen 10     10,00
 26 Niels-Henrik Hansen 10     10,00
 27 Flemming Jacobsen 10     10,00

Pointture juniorer, slutstillingen 2004 
  
 1 Kenneth Ganstar 10  10 3 0,23 23,23 
  2 Nikolej Møller 10  10 1 0,21 21,21
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Elmegade 29
4400 Kalundborg
Tlf. 5951 2192
Fax 5951 3772
Kalundborg@Danskmetal.dk

Åbningstider i Kalundborg:
Mandag 9-12 samt 15-16.30
Tirsdag 9-12
Onsdag 9-12
Torsdag 9-12 samt 15-17.00
Fredag 9-12
Telefontid fra 8-16, fredag dog til 13
- samt i kontorets åbningstider.

Hovedgaden 37 B
4270 Høng.
Tlf 5885 3238
Fax 5885 4377

Åbningstider i Høng:
Mandag 13-17
Torsdag 13-17
- samt efter aftale.
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Indvejede fisk til årspokalerne d. 1 - 12 - 2004
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm. 
 Aborre junior 0,735  Kenneth Ganstar
 Aborre senior 1,600  Henrik Jørgensen
 Gedde 9,5  Michael Jacobsen
 Sandart fra Tissø   
 Fredfisk                       (karpe)              5,0    Torben Kofoed 
 Bækørred   
 Ørred P&T 3,25 58 Uffe Brendstrup
 Havørred fra å   
 Ørred fra kyst 4,5  Aksel Petersen
 Ørred fra båd 2,0 58 Michael Jacobsen 
 Torsk fra kyst 1,625  Ole Ganderup  
 Torsk fra båd 6,8 75 Jens Dinesen  
 Sej/Lubbe                   3,8 63 Jens Dinesen 
 Hornfisk 0,992 73 Roland Stagl
 Makrel 0,800  Ole Ganderup
 Fladfisk            (Skrubbe)           1,100  Torben Kofoed
 Specimen konkurrence   
 Største fisk fanget i udlandet
 (Helleflynder, Homer/Alaska)   15  Michael Jacobsen
 Årets fisk

Makreltur
Lørdag den 28. august havde HSF makreltur fra Sj. Odde, sammen med Gørlev Sportsfisker 
Forening.
vi skulle sejle med Nadja, men da den ligger i Helsingør med maskinskade, havde Lars Pryds 
lånt Arresø, så der var god plads ombord, da vi var 19 deltagere. det var en aftentur med 
afgang fra Havneby kl. 15.00 og retur kl. 22.00.
Det hold der havde værte med om formiddagen havde ikke fanget så mange makreller, ca 130 
stk. Shultz-grund havde kun givet 7 makraller om formiddagen så der gad Lars Pryds ikke 
sejle ud. Vi startede på nogle små knolde lige udenfor havnen, det blev dog kun til 5 makrel-
ler, så Lars Pryds satte kurs mod Sjællandsrevet. Der kom der mere gang i fiskeriet med nogle 
fine makreller. Da turen var omme og vi sejlede tilbage til Havneby var der ialt fanget 103 
makreller, med den største på 800 gram, fanget af Ole Gandrup, nr. 2. var jeg selv, med en på 
680 gram. Flest fangede Lars Christensen med 15 stk. nr. 2 Christian Christensen med 10 stk. 
Men det bedste var at alle fangede makreller.                                          Michael Jacobsen.



16

Specimenkonkurrence 2004 
Specimenkonkurrencen havde i år samlet 16 
deltagere, alle seniorer. Reglerne var de sam-
me som de sidste år, hvor konkurrencen starter
1. august, og slutter den sidste onsdag i oktober.
Igen i år blev der fanget mange store fisk hvor 
ikke mindre en 8 kunne indvejes til årspokaler-
ne, undertegnede fangede selv 2 af dem, gedde 
på 9,5 kg og havørred fra båd på 2.0 kg. Ole 
Gandrup fangede også 2 makrel på 0,800 kg. og 
torsk fra kyst på 1,625 kg. Torben Kofoed havde 
også 2 fisk til årspokalerne, en  karpe på 5.0 kg. 
og en fladfisk på 1,1 kg. Jens Dinesen var på det 
Gule Rev, hvor han fangede 2 fisk til årspoka-
lerne, torsk fra båd på 6,8 kg. og sej på 3.8 kg.
Da konkurrencen var slut, onsdag den 27. ok-
tober, blev den samlede vinder Torben Kofoed 
med 14 arter, og 78 point, nr. 2 blev Dennis 
Justesen med 13 arter og 62 point, nr 3 blev Jens 
Dinesen med 11 arter og 55 point.                       
                                               Michael Jacobsen

Gedde, Aborre og Sandart den 11.-12. september 2004
13 deltagere havde tilmeldt sig gedde-, abor-
re- og sandartkonkurrencen denne weekend. 
Desværre var vejret ikke med os, hård vind 
til kuling fra syd/vest gjorde det meget svært 
at komme på Tissø. Aksel Petersen kom dog 
på Tissø lørdag morgen sammen dem Leif 
Aagren og Erik Andersen, de havde da også 
en fin formiddag med 10 gedder. Vi var 3 
andre der var søgt ud i en mose, dog uden 
noget fangst. Søndag var det kun Jens Dine-
sen der var ude, han kørte ud til Halleby Å 
hvor han fangede både gedder og aborre. Da 
søndagen var omme, var den samlede fangst 
11 gedder og 1 aborre. Største gedde blev 
fanget af Leif Aagren og den vejede 7,5 kg. 
Nr. 2 blev Erik Andersen med en på 5,25 kg. 
Nr. 3 blev Aksel Petersen med en på 2,4 kg. 
Største og eneste aborre blev fanget af Jens 
Dinesen og den vejede 160 gram. Der blev 
ikke fanget nogen sandart.   
                                       Michael Jacobsen. 
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Lørdag den 25. september havde Høng Sportsfisker-
forening sildetur på Øresund, sammen med Gørlev, 
og Slagelse Sportsfiskerforening. 
Vi havde lejet det gode skib Arresø som sejler fra 
Helsingør Statshavn. Desværre var der kun tilmeldt 
11 til turen, fordelt med 2 til Slagelse, 2 til Gørlev og 
7 til Høng Sportsfiskerforening, og det får desværre 
den konsekvens at der ikke bliver nogle tur til næste 
år.
Vi stævnede ud kl. 07.00 og sejlede over til Kobber-
værket på Sverigessiden. På vej derover fik jeg en 
snak med skipper, som sagde at dagen før var der 
fanget en del hornfisk, men sildene havde ikke været 
så store. Vi ankommer til fiskepladsen og skippers 
ord holder stik, der bliver fanget hornfisk med det 
samme, mens der ikke komme så mange sild op fra 
starten, det bliver dog bedre som formiddagen gik. 
Kl.12.00 er vi tilbage i Helsingør Havn, og formid-
dagens fangst blev: 92 hornfisk, mange flotte mellem 
500- 600 gram, største på 709 gram, fanget af Jens 
Dinesen. Der blev fanget 3 torsk, største på 2,5 kg, 
fanget af Aksel Petersen. 3 makreller blev det også 
til, med den største på 400 gram fanget af Jens Dine-
sen. Også en masse sild, flest kg. fangede undertegne-
de med 25,2 kg. (ca.150 stk.) Nummer 2 blev Aksel 
Petersen med 23,2 kg.                  Michael Jacobsen.

Sildetur
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Parfisketur den 31. oktober
Søndag den 31. oktober havde vi vores 
parfisketur. Reglerne er meget enkelte, man 
tager ud og fisker, kommer hjem til klubhuset 
og får indvejet det man har fanget, bagefter 
er der lodtrækning om hvem man er makker 
med, deres fisk bliver lagt sammen så man ved 
hvem der er nummer et og to, på den måde 
kan man vinde en præmie uden at have fanget 
noget.
Vi var 10 senior som var tilmeldt konkur-
rencen, turen var en kysttur og der blev fisket 
fra Vollerup i nord til Korsør havn i syd. Den 
samtede fangst til indvejning blev 2 regnbue-
ørredder, en på 2,7 til Dennis Justesen og 1,85 
til Finn Bartelsen. 
Da indvejning var slut, og dem der skulle være 
makker var fundet efter lodtrækning, blev de 
samlet vindere, Dennis Justesen og Michael 
Jacobsen, nummer 2 blev Finn Bartelsen og 
Tom Rasmussen.                Michael Jacobsen.
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Andetur
Søndag den 5. december havde vi 
året sidste kystkonkurrence - Fang 
en fisk og vind en and. I vejudsig-
ten op til konkurrencedagen, havde 
de lovet, hård vind til kuling, fra 
vest, om det var det der gjorde at vi 
kun var 4 deltagere, vides ikke. Vi 
startede med en kop kaffe og frisk 
morgenbrød fra bageren, og en lille 
en til halsen. Efter at have hygget 
en times tid, kørte vi i samlet flok 
til Korsør Havn, da vi var enige 
om at der var nok størst chance for 
at fange noget. Det første sted vi 
prøvede var det kun krabberne der 
havde glæde af vores sandorm. Vi 
rykker længer ind i havnen, og der 
fanger vi fisk med det samme, på et 
par timer fanger vi 1 torsk og 9 flad-
fisk, alle sammen skrubber. 
Kl. 14.00 var vi tilbage i klubhuset, 
hvor vi havde indvejning. Dagens 
resultat blev, nr. 1. blev Michael 
Jacobsen med dagens eneste torsk 
som vejede 0,770 kg. Nr. 2. blev 
Ole Gandrup med 5 fladfisk med en 
samlet vægt på 2,6 kg. Oles største 
fladfisk vejede  0,770 kg. Nr. 3. 
blev Tom Rasmussen med 2 fladfisk 
med en samlet vægt på 0,920 kg.    
Michael Jacobsen.             

Jagt & Fritidshuset`s Cup den 3. oktober 2004
14 medlemmer havde tilmeldt sig konkurrencen, Onsdagen før havde vi holdt et lille møde 
om hvor vi køret hen, for at fiske på så mange pladser som muligt. Vi havde også aftalt hvem 
der skulle fiske efter ørred, torsk eller fladfisk. Der blev fisket fra Kalundborg havn til Egerup 
Strand, dog måtte dem der kørte til Egerup finde en anden plads, da der var græs i vandet. Da 
konkurrencen var slut var den samlede fangst fra HSF, 1 havørred, 6 torsk og en masse fladfisk. 
Havørreden fangede Aksel Petersen, Ole Gandrup fangede alle torskene med den største på 
1.625 kg. Finn Bartelsen fangede den største fladfisk på 0.941 kg.
Da indvejningen var slut og de deltagene foreninger havde fået lagt deres point samme blev 
Slagelse nr. 1. Sorø nr. 2. Og Høng Sportsfiskerforening kom ind på en flot 3. plads.
                                                                                                                   Michael Jacobsen.     
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Her er et udsnit af billeder som fortæller en masse fra Michael og Oles tur til Alaska i sommeren 2004.
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Nu må det høre op!
Til tilsynsmyndigheden i Vestsjællands Amt
Endnu engang har der været et stort udslip af regnbueørreder fra Musholm Lax,
og endnu engang skal vi se disse burfisk vælte rundt i de kystnære områder, herunder åerne 
Halleby å og Tude å, hvor de i stort tal i den kommende tid vil søge op i et forsøg på at gyde i 
et område, hvor UFV´s medlemmer forsøger at værne om havørredens gydepladser, gennem 
en omfattende restaurering af ovennævnte åer. Et arbejde der meget vel kan vise sig at være 
spildt.
Som et yderligere problem kan også nævnes, at alle de mere eller mindre suspekte garnfiskere 
(læs: www.ulovlige.net) styrter ud og sætter ulovlige garn overalt, sågar er større erhvervskut-
tere set operere inde i fredningsbæltet ved Tude å´s munding.
Og hvilke fisk fanger de så udover regnbueørrederne? Ja, de fanger desværre mange
af de farvede havørreder der er fredede i denne periode, fordi det netop er disse fisk der skal 
bruges til den nye produktion af vildfisk.
Derfor må Vestsjællands Amt én gang for alle gøre det klart for Musholm Lax, at hvis man 
ikke er i stand til at forhindre disse udslip, må produktionen af disse faunaforurenende kun-
stige opdrættede fisk bringes til ophør.
Ovenstående skrivelse er sendt til Vestsjællands Amt.
Hjælp os til at bekæmpe det ulovlige fiskeri langs vores kyst, se du et ulovlig garn når du er 
ved kysten, kan du melde ind på www.ulovlig.net eller du kan sende besked til undertegnede, 
så vil jeg sende det videre, til rette myndighed.
Skal du fortsat kunne nyde en god fisketur langs kysten, er det nødvendig at vi får stoppet det 
ulovlig garnfiskeri inden for 100 m. grænsen og i fredningsbælterne.
Vi vil i Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 fortsat arbejde for at skabe et bæredygtig fi-
skeri, med naturlig produktion i vores vandløb, men det kræver at der kommer fisk tilbage til 
åen.

Så hjælp til selvhjælp, anmeld ulovligt fiskeri
Udsætningsforeningen Vestsjælland 95

kurthsf@post.tele.dk

Jørgen Ertner
Frølundevej 107
DK-4220 Korsør
Tlf. 45-5838 0668
Mobil 45-2372 0668
Fax 45-5838 1668
E-mail: ertner@mail.dk

Sandorme sælges - forudbestilling
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 Program for vinter/forår 2005
Søndag 16/1 BYMATCH I HAVFISKERI - Øresund
 Så er vi klar til den årlige dyst med Køge, Sorø og Slagelse.
 Hver forening stiller med 8 mand.
 Afgang fra klublokalet kl. 05.00.
 Fisketid: Kl. 07.00 - 17.00.
 Pris ca. 350 kr. + kørsel.
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93.

Lørdag 29/1 HAVTUR - Øresund
 Dysten står igen mellem Søværnet, Høng og Slagelse.
 Hver forening stiller med 8 mand. 
   Afgang fra klublokalet kl. 05.00
 Fisketid: Kl. 07.00-17.00.
 Pris ca. 350 kr. + kørsel.
 Turleder: Jørgen Christensen 58 52 94 34.

Søndag 30/1 ISFISKETUR - Tissø
 Igen i år vil vi forsøge at lave denne lidt anderledes fiskeform, 
 Vi må så håbe at isen kan bære i denne vinter, ellers må Tude å
 igen stå for tur.
 Afgang fra klublokalet kl. 09.30. Hjemme ca. kl. 14.30.
 Pris: 20 kr.
 Turleder: Jesper Andersen 58 52 79 39  

Mandag 7/2 GENERALFORSAMLING
 Afholdes i klublokalerne på Bredegade 45 kl. 19.00.

Søndag 20/3 KYSTTUR - (point 1)
 Til årets første pointtur er der som altid frit fiskevand, og der 
 kan indvejes torsk, fladfisk og ørred. (men husk fredningen af hunskrubber)
 Start: Kl. 0.00. Indvejning i klublokalet kl. 13.00.
 Pris: 20 kr. Med frokost 35 kr.
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

Søndag 3/4 KYSTTUR (point 2)
 Igen frit fiskevand, og der kan indvejes torsk, fladfisk og ørred.
 (Husk fredningen af hunskrubben)
 Start: Kl. 0.00. Indvejning i klublokalet kl. 13.00.
 Pris 20 kr. Med frokost 35 kr. 
 Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10
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Søndag 10/4 UFV - 95 DEN GYLDNE KEJS
 Så er vi klar til den årlige kystkonkurrence mellem de forskellige
 foreninger på Vestsjælland. Udover det flotte trofæ er der individuelle
 præmier.
 Hver forening kan indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk.
 Start: Kl. 0.00. Indvejning kl. 14.00 - 14.30 på P-pladsen i Næsby strand.
 Pris: 40 kr. KOM OG STØT DIN UDSÆTNINGSFORENING!
 Turleder: Jørgen Christensen 58 52 94 34.

Søndag 24/4 BYMATCHFISKERI (Agersø kyst)
 Dysten er den årlige mellem foreninger på Vest- og Sydsjælland,
 og foregår overalt på kysten af Agersø.
 Der indvejes hornfisk, torsk og ørred.
 Vinderen af matchen er den forening der har den højeste vægt
 i forhold til deltagerantallet.
 Tilmelding hurtigt p.g.a. færgebestilling.
 Afgang fra Stigsnæs ca. kl. 7.10. Indvejning på Agersø havn kl. 15-15.30.
 Færge tilbage kl. ca. 16.30. Ændringer kan forekomme!
 Turleder: Jens O. Jensen 58 53 02 36/20 44 42 87.

Søndag 8/5 KYSTTUR Hornfisk (point 3)
 Vi mødes ved klublokalet og kører samlet ud til kysten.
 Indvejningen foregår samme sted.
 Afgang fra klublokalet kl. 06.00
 Pris 20 kr.
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

Lørdag 14/5 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Så starter vi de populære ture til søen og vores hytte.Evt. kørsel
 skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen
 gerne forsøge at være dig behjælpelig.
 Mødetid ved hytten: Kl. 08.00. Afslutning kl. 15.00.
 Man medbringer selv morgenkaffe og frokost.
 Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66

Søndag 22/5 FERSKVANDSTUR (point 4)
 Afsæt dagen allerede nu!

Bestyrelsen i Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn
vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, annoncører, 
samarbejdspartnere, LDL samt naboforeninger

god jul & godt nytår.
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  Juniorprogram vinter/forår 2005
Søndag 6/3 SØTUR TIL TYSTRUP SØ
  Vi mødes ved klublokalet kl. 8.00. Hjemkomst kl. 14.00
  Tilmelding senest 3 dage før. Husk Redningsvesten!
  Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10.

Søndag 8/5 SØTUR TIL TYSTRUP SØ
  Vi tager endnu en tur til vores spændende sø, hvor muligheden for at 
  fange store fisk, altid er tilstede.
  Vi mødes ved klublokalet kl. 8.00. Hjemkomst kl. 14.00.
  Tilmelding senest 3 dage før. Husk din redningsvest!
  Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10.

Skovsøgade 2
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SORØVEJ 9
HER KAN DU VIRKELIG SPARE PENGE



Syd- og Vestsjællands største
og billigste udvalg



Nu kæmpe fiskeafdeling


Samt Vestsjællands eneste
indskydningsbane



- EN OPLEVELSE I SIG SELV!
SLAGELSE

Sorøvej 9 • 4200 Slagelse • Tlf. 58 52 61 90

HUSK! Parkering lige foran døren

NÆSTVED
Købmagergade 11

4700 Næstved
Tlf. 55 77 55 56

JYDERUP
Stationscentret
4450 Jyderup

Tlf. 59 20 95 00
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Resultatet af pointkonkurrencen 2004  
  Navn: Point1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Samlet
 1. Jørgen Jensen 74 75 82 134 0 120 485
 2.  Jes Hansen 0 0 74 43 38 172 327
 3.  Peter Christensen 0 23  110 41 138 312 
 4.  Anders Post  165 71   24 260
 5.  Niels Andersen 86 85 82   0 253 
 6.  Per Jørgensen 0 50 68   47 165 
 7.  Erik Wilson 0 132     132
 8. Jytte Andersen  68 29   0 97
 9.  Christian Hansen   83    83
10.  Kurt Nielsen   63 0   0 63
 11.  Jesper Hansen 49      49
 12. Gert Hansen    12   12

Gl. Torv 5, Slagelse, tlf. 5858 0758
slagelse@jyskebank.dk • www.jyskebank.dk

Få et gratis
økonomitjek
... og mulighed for et plus på
200-400 kr. hver måned

Hvordan vil du bruge dit månedlige plus?
Et teaterabonnement?
Et kursus i finere madlavning?
Eller...?



POKALTILMELDTE FISK 2004
ART NAVN STED VÆGT

Havørred:
07.01.04 Hans Mortensen Storebælt 4,20 kg  71 cm
14.02.04 Jørgen Christensen Tude Å 3,80 kg  68 cm
03.04.04 Jesper Andersen Storebælt 4,80 kg  72 cm
03.10.04 Jesper Andersen Storebælt 5,75 kg  

Regnbueørred å:
13.02.04 Thor Normann Tude Å 3,20 kg  58 cm
06.03.04 Kurt Nielsen Gudum Å 3,40 kg  63 cm

Regnbueørred kyst:
03.10.04 Erik Wilson Storebælt 3,50 kg

Bækørred:
Ledig 

Gedde:
01.05.04 Thor Normann Tissø 6,50 kg 
14.05.04 Jørgen Christensen Tissø 10,8 kg
18.06.04 Torben Jensen Tystrup sø 12,5

Torsk båd:
18.01.04           Erik Wilson Øresund 13,40 kg  
 
Torsk kyst:
Ledig

Aborre:
29.02.04 Jesper Andersen Nakskov Indrefjord 1,24 kg  41 cm
     
Sandart:
05.06.04 Åge Larsen Tystrup sø 5,60 kg
25.09.04 Jes Hansen Tystrup sø 4,25 kg

Medepokal: 
Brasen
08.05.04  Kurt Nielsen Privat mose 0,80 kg
15.08.04  Kurt Nielsen Privat mose 1,10 kg

Karpepokal:
Ledig
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Ude med 
snøren?

Læs om lystfiskeri hver lørdag

Se verden fra flere sider     Ét abonnement - to aviser
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Nyt fra åerne
Siden sidst har vi deltaget i nogle af amtets fiskeriundersøgelser med biolog Peter Henriksen.
Det var helt tydeligt at der hvor vandkvaliteten var bedst, var der også flest fisk, så indsatsen 
for at forbedre forholdene er den rigtige beslutning.
Så har vi også fået lidt nyt fiskevand, nemlig å-stykket ved golfbanen, hvor vi har indgået en 
5-årig lejeaftale med Slagelse kommune. Zonen vil blive lagt sammen med zone 1, således at 
hele stykket vil blive åbnet til marts ligesom de øvrige øvre stykker.
Meningen med dette vedlagte kort (bilaget som udsendes sammen med dette blad) er, at du 
klæber det ind i medlemsmappen til udskiftning for zone 2 kortet. 
Sidst, men ikke mindst, skal vi til at opfiske moderfisk i samarbejde med UFV-95, idet vi fra 
2006 ikke længere kan få dambrugsfisk, men udelukkende skal bruge såkaldte vildfisk, d.v.s. 
fisk der er opfanget og strøget i vores å-systemer. Selve klækningen skal finde sted i Kolding 
å´s klækkeri.
Så her får vi sikkert brug for lidt folk til det manuelle arbejde i løbet af sommeren.
                                                                              Jens

Klubmester 2004.
Som nævnt er årets pointkonkurrence afsluttet, og vi kan kåre en temmelig suveræn mester. 
Det blev som året skred frem mere og mere klart, at der skulle kæmpes om de sekundære 
pladser, idet Jørgen Jensen viste stor format hele vejen igennem. Et stort tillykke til Jørgen, vi 
er flere, der allerede glæder os til dysten næste år.

Motiv med 2 af sportsfiskernes knapt så gode venner, bundgarn og skarver.
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STOP 39
4200 Slagelse

Vi forhandler følgende kvalitetsprodukter
i fiskeudstyr
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Skal ørreden fredes?
I forbindelse med at vi ikke længere må bruge dambrugsfisk fra 2006, opstår debatten om be-
skyttelsen af de fisk der skal levere æg og sæd igen. 
Kan vi fortsat acceptere at garnfiskeriet foregår på en 100 m. grænse? 
Ville det ikke være bedre, at man flyttede til 200 m fra land?
Også fredningszonerne bør udvides og skiltes ordentligt
En styrkelse af fiskerikontrollen vil også være nødvendig, her tænkes på alt det ulovlige fiskeri
vi  bl. a. i år har set på vore kyster, især Næsby og Frølundeområdet begynder at ligne Reersø, 
dette skal stoppes nu! 
Derfor bør du altid kontakte fiskerikontrollen hvis du observerer ulovligheder på telefon 
46 75 46 00. 
Hvis vi ikke opstrammer disse ting kan man frygte, at vi slet ikke kan levere de nødvendige 
fisk til de årlige udsætninger fremover!
Ellers kan en totalfredning af alle ørreder blive nødvendig, i lighed med Sverige hvor man jo  
totalfreder fra 15. okt. og  til 1. januar.                                     Jens

Så lykkedes det!
At genvinde Jagt- og Fritidshusets Cup den 3. oktober, efter en spændende og jævnbyrdig 
match med bl.a. Sorø og Høng.
Individuelt blev Jesper Andersen vinder af ørredklassen med en meget flot fisk på 5,750 kg. 
(se forsiden). Nr. 2 blev Erik Wilson med en fisk på 3,5 kg.
Vinder af  fladfiskeklassen blev Erling Vognsen med 950 gr. og nr. 3 blev Jes Hansen med 
810 gr.
Vi havde 11 deltagere med, og alle havde fisk til indvejning, godt klaret!                      Jens  

Her ses de fleste af deltagerne på Slagelses vindende hold ved Jagt- og Fritidshusets Cup.
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Vores arrangement denne gang må siges at være en kanontur, der blev virkeligt fanget mange 
flotte fisk, men vi havde også et rigtigt godt vejr. Dog var strømmen særdeles kraftig, men det 
forhindrede ikke bidelysten. Vi var 12 mand af sted den 2/10 og der blev i alt fanget 99 flade 
og et par småtorsk og én hornfisk. De bed på alt fra lige fra sandorm, børsteorm og til store 
rejer.
Turen til næste år vil blive fra Helsingør hvis der er interesse for det, og afvikles i november.
Der trækker der nemlig nogle store ”bundplader” rundt i Sundet, så når I er i klublokalet, giv 
mig lige et praj om interessen herfor.                                                                     Jesper

Ferskvandstur 5/9-04 (point 5)
Kun 5 medlemmer var tilmeldt denne ferskvandstur. Måske fordi mange manglede tropetøj, 
hvilket var en absolut nødvendighed denne dag. Solen bragede ned fra en skyfri himmel og 
ikke en vind rørte sig. Det var meget MEGET varmt, og ligeså ugidelige lystfiskere bliver i 
sådant et vejr, ligeså ugidelige var fiskene. Peter Christensen fik på Tissø en gedde på 1,4 kg. 
samt en aborre på 245 gram, hvilket var nok til dagens førsteplads. Jes Hansen blev nr. 2 med 
en aborre på 560 gram.

Kysttur 10/10-04 (Point 6)
Sol, let til frisk vind fra sydvest og hele 12 tilmeldte medlemmer på denne årets sidste point-
tur, hvor vi skulle finde ud af, hvem der løb med klubmesterskabet. Og mange havde da også 
kontakt med de undertiden drilske ørreder men ikke alle ville ind til kejsen. Dagens resultat 
blev, at Jes Hansen blev nr. 1 med havørred og fladfisk, Peter Christensen nr. 2 med regnbue-
ørred og Jørgen Jensen nr. 3, ligeledes med regnbueørred. Efter indvejningen hyggede vi os 
med en sildemad + en dram. En god måde at få afsluttet årets konkurrence på.

Vellykket fladfisketur

Store flotte fladfisk blev resultatet af den vellykkede tur.
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Bestyrelsen har i efteråret indkøbt 2 stk. bådtrailere  til Tystrup, som skal anvendes til båd nr. 
1 og 4, der er de både, som vi kan sejle i i vinterperioden. Efter en del korrektioner og efter-
montering af diverse udstyr som kølrulle og næsehjul, skulle det nu være muligt, både at sætte 
båden i vandet og få den på land igen, uden at båden bliver splittet ad. Problemet før var nem-
lig, at der skulle sættes en krog fra wire og spil i næsen på båden, hvorefter man skulle trække 
båden ind over søkanten ved hjælp af spillet. Dette gik så hårdt ud over bådene, at vi har været 
nødt til at foretage denne investering. Med lidt snilde og gå på mod skulle det kunne lade sig 
gøre for 1 mand at foretage denne operation. 
Vær dog opmærksom på følgende:
Når båden skal på trailer, skal båden så langt ud i vandet, at traileren kan køres ind under bå-
den. (husk waders). Wiren fra spillet rækker ikke ud i vandet, så indtil der er indkøbt en ny og 
længere wire, kan man evt. benytte en del af ankertovet som forlænger. Husk at fastgøre wire/
tov i trailerens håndtag, samt at fastgøre båden til traileren, evt. ved et stykke snor, da denne 
ellers vil rulle af når man anvender spillet. Når trailer/båd er trukket på land, skal der lægges 
et par klodser under hjulene, og spillet tørnes et par gange baglæns, således at wiren slappes.
Bådene SKAL være sat på trailer og kørt behørigt på land efter endt brug.  
Båd nr. 4 erstatter i vinterhalvåret båd nr. 2, og må således fiske med dennes rettigheder.  
   

Fang en and - og vind en torsk!
Ja, du læste rigtigt! Det var faktisk ligeså svært at fange en torsk ved vores julekonkurrence
den 12/12, idet de 10 deltagere overhovedet ingen fangede! Og det på trods af, at mange af
de  traditionelle torskesteder blev afprøvet. Det virker efterhånden noget bekymrende for den
fremtidige torskebestand. Så vi måtte ty til lodtrækning for at få afsat dagens præmier.    Leif

Foreningen har netop indkøbt 2 stk. bådtrailere for at lette optagningen her ved vintertide.
Husk i øvrigt altid at melde tilbage hvis noget mangler, eller er i stykker.

Bådtrailere til bådene i Tystrup Sø



VESTERGADES
BAGERI

Vestergade 29 - 4200 Slagelse

Åben alle hverdage fra kl. 6.30
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Jannerup offset a/s

Ndr. Ringgade 74

4200 Slagelse

Tel.  5852 5222

Fax  5850 0404

jannerup@jannerup.dk

www.jannerup.dk

Lørdag afg. kl.   9.00 - 14.00
Søn- og Helligdage afg. kl.   9.00 - 16.00
Onsdag og Torsdag afg. kl.   9.00 - 14.00
Børn u. 14 år og pensionister (5 timer på hverdage)

Juli måned sejles også: kl.   9.00 - 14.00
Tirsdag og Fredag kl.   9.00 - 14.00
Børn u. 14  år og pensionister kl.   9.00 - 14.00
Fra den 26/12 - 31/12 kl.   9.00 - 16.00

Kaffe, pølser, fiskegrej kan købes ombord.

Anløbsplads:

CASPAR BRANDS PLADS
Tlf. 58 37 17 50 - Mobiltlf. 23 30 72 17

- ta’ med

58 52 11 75



HØNG HANDELSCENTER

HØNG HANDELSCENTER
SLAGELSEVEJ 59 - TLF. 5885 1308

Vi har det rigtige grej
til lystfiskeren

Altid 20 forskellige
stænger på lager

DU BESTEMMER SELV 
PRISEN PÅ 

FISKEUDSTYR
Ved køb for
 1200,00 KR. –02%
 1500,00 KR. –05%
 1800,00 KR. –10%
 1200,00 KR. –15%

Vi har mange andre ting
Foder til husdyr
Foder til hobbydyr
Alt i tilbehør
Beklædning
Støvler
Træsko
Også i sikkerhed
Arbejdstøj
Sæber 
Legetøj
El-artikler
Værktøj 
Luftværktøj
Hesteudstyr
Fuglehuse
Gnaverebure
Behandlings artikler
Skruer
Søm
Beslag
Malerværktøj
Haveværktøj
Svejseværker
Højtryksrenser
Vandartikler
Hegnsartikler
Skadedyrs artikler
Trillebøre
Fodervogne
Hundegårde
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