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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 fredag den 12. august 2005.

Forside: Peter Kristoffersen med sin første "svenskerfisk".
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ÅRSBERETNING 2004-05
Årets gang.
I 2004 har der igen været en stor undersøgelse 
af hele Tude å´s vandsystem, her har vi del-
taget i arbejdet med at el-fiske, undersøgelsen 
foretages af Vestsjællands Amt, rapporten vil 
forelægge til foråret, den skal klarlægge om 
målsætningerne i vandløbet overholdes, ikke 
kun om der er fisk, men også om vedligehol-
delsen opfylder kravene, i den fastlagte mål-
sætning for det enkle vandløb.

Det er nu lykkes at få startet projekt vildfisk 
fra Tude å, her er vi i samarbejde med Halleby 
Ørredsammenslutning begyndt planlægningen 
for at skaffe moderfisk, til vi selv kan produ-
cere de ørrederne der skal bruges til udsætnin-
gerne i fremtiden.
Da Halleby Åén og Tude Å ligger i samme ud-
sætnings zone, kan vi lægge æggene fra de to 
vandløb i samme klæggeri.
Arbejdet kommer til at foregå på følgende 
måde. Vi skal el- fiske i åerne til vi har 25-
30 par disse skal opbevares i bassiner til de er 
klar, derefter stryges de for æg, når vi så har 
den ønske mænge æg, blandes de sammen, 
hvorefter de befrugtes. Efter befugtningen skal 
de køres til Hvilested Dambrug, hvor de læg-
ges ind i deres klæggeri.
Her kræver det at dambruget kan holde de for-
skellige stammer afskilte, så det er afkom fra 
vores moderfisk, der kommer tilbage til udsæt-
ningerne.

Der har været meget store garn problemer 
langs kysten i hele 2004, dette skyldtes at der 
igen i år har været store udslip fra Musholm 
Lax
Tidligere har vi frygte at de mange regnbue-
ørreder skulle trække op i å´en og ødelægge 
havørredens gravninger. Der forelægger ikke 
nogen undersøgelse der kan be- eller afkræfte 
teorien om at regnbueørrederne ødelægger gy-
debankerne. Her er der sat en undersøgelse i 
gang, for at klarlægge problemets omfang. 
Men det største problem er fortsat, at de mange 
garn langs kysten fanger de havørreder der er 
på gydevandring, så hvis vi ikke får stoppet 

den ulovlige garn sætning kan vi frygte, der 
ikke kommer nok fisk tilbage i fremtiden, til at 
opretholde en naturlig bestand.
Vi har derfor henvendt os til Vestsjællands 
Amt, for at de som myndighed pålægger Mus-
holm Lax at sikker deres buer noget bedre, el-
ler må de stoppe med opdræt i vestanlæget på 
ydersiden af Musholm. Det er Vestsjællands 
Amt der skal give tilladelse til at de må drive 
anlægget, der er i tilladelsen vilkår om at der 
skal udarbejdes foranstaltninger til at imødegå 
havari, på tros af det er der sluppet fisk ud 
hvert efterår.
Musholm Lax har meddelt Vestsjællands Amt, 
at der i stormen i november er undsluppet 20 
tons fisk. Udslippet skyldtes det kraftige storm-
vejr med vindstød af orkanstyrke, dette forår-
sagede at en ankertrosse sprængte og medførte 
at tre bure drev ind i tre andre bure.

Udsætningen 2004.
Udsætningerne blev desværre igen ramt af 
mangel på fisk, der havde været problemer 
hos vores levandører, med en stor dødelighed 
vinteren over. Så alle mundingsudsætningerne 
blev reduceret med 20 %
29 marts blev der udsat 25.000 stk. smolt ud i 
Tude å´s munding mod planlagt 30.000 stk.
9 juni blev der udsat 2.400 stk. 1 års i Tude å 
mod planlagt 12.800 stk.
9 juni blev der udsat 6.500 stk. yngel i Harre-
sted å og Skidenrenden ved Havrebjerg
22 oktober blev der udsat 17.950 stk. ½ års 
i Tude å, Lindes Å og Bjerre å mod planlagt 
5.950 stk. Det var manglen fra foråret der var 
konverteret  til ½ års fisk
I alt blev der i 2004 udsat 51.850 stk. mod 
planlagt 55.250 stk.
Disse udsætninger er betalt af de penge, der 
kommer ind fra det obligatoriske fisketegn.

I 2005 skal der revideres udsætningsplan, her 
kommer de fra Danmarks Fiskeriundersøgel-
se, for at udarbejde en ny udsætningsplan. Den 
skal så ligge til grund for de kommende udsæt-
ninger                                             U.F.V.95
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 PROGRAM FOR  FORÅRET OG SOMMEREN 2005
K: Afgang fra klubhus;  P: Pointtur    A: Artspoint for turen

Onsdag 1-6 Turmøde i klubhuset kl. 19.00
 Mødet er for alle der tilmeldt sig til ÅRETS TUR til DET GULE REV.
 H U S K   A T   M Ø D E   O P  ! 
 Kan du ikke komme denne aften skal du kontakte turlederen.
 Turleder: Ole Ganderup Tlf. 58 86 95 09 – 20 28 52 26
 Denne aften er SIDSTE chance for betaling.

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 hvil-
 ken 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. 9 - 6
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 58 85 54 64

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 dommerpanel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSFs 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 sportspladsen mellem kl. 14.30 og 15.00
 Billetter kan købes i sportsforretningerne.

1. maj Fredning af gedde ophører 

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

1. juni Fredning på Sandart ophører
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Fredag 29-7 Weekendtur til DET GULE REV
Lørdag 30-7 Afgang fra klubhuset torsdag kl. 17.00 – Hjemkomst søndag kl. ?
Søndag 31-7 Pris kr. 2650,- som dækker båd, overnatning, kørsel og præmier.
 Husk sengetøj eller sovepose!
 Der vil være præmier til de 2 største fisk.
 Og max. 1 præmie pr. person.
 Tilmeldning til turlederen senest onsdag 1. juni 2005.04.10
 Turleder: Ole Ganderup Tlf. 58 86 95 09 – 20 28 52 26

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Mandag 1 - 8 Specimenkonkurrencen starter. (A)
 Konkurrencen er opdelt på junior og senior.
 Se konkurrenceregler i foreningsfolderen.
 Tilmelding til Michael Jacobsen. Tlf. 58 85 44 34

Søndag 7 - 8 Aktivitetsdag i klubhuset.
 Vi mødes kl. 9. 00  til morgenkaffe.
 Det er meningen, at vi skal ordne klubhuset og hvad der ellers er
 af gøremål med foreningens grej.   
  Når vi er færdige er foreningen vært med en bid brød.
 Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb.
 Max. 10 pladser – så skynd dig!
  Tilmelding til Per Andersen Tlf. 58 85 41 61.

Søndag 28 - 8 Makreltur med Nadia (KA&P)      
 Makreltur fra Sj. Odde (Havneby) fra kl. 04.00 til 14.00. 
 Pris: 300,- kr. plus kørsel. Vi har 10 pladser. 
 Afgang fra klubhuset 02.00. Hjemkomst ca. ?
 Tilmelding til turlederen senest den 18 – 8.
 Turleder: Michael Jacobsen. Tlf. 58 85 44 34

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Lørdag 10 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Søndag 11 - 9 Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter,   
 men det er gedden, som giver artspoint. 
 Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 18.00 Indvej 
 ning i klubhuset begge dage kl. 13.00 og 18.30. Man må kun fiske i een  
 periode fra HSF-båd på Tissø, 7.00 til 12.30 eller 12.30 til 18.00, men det   
 er valgfrit hvilken dag.. Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken   
 periode og dag du vil fiske på Tissø. Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningens  
 vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, Senior 20,- kr. Junior 10,- kr.
 Tilmelding senest den 14 - 9. Turleder: Per Andersen tlf. 58 85 41 61.
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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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Juniorerne er velkomne på alle foreningsturene, 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

Email - adresser:  
Formanden  Niels Henrik Hansen   nhh@hongnet.dk
Kassereren  Per Andersen   persmed@post6.tele.dk
Sekretæren Claus Rasmussen  admin@hsf1952.dk      
  Tom Hansen  prut@hansen.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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Madaften
Over to onsdage i vinterhalvåret, kom Uffe 
Brendstrup i vores klubhus og viste os hvor-
dan vi kan tilberede, det vi fanger på vores 
fisketure.
Udvalget af retter var : 
-  Ørredsuppe 
-  Torskekoketter med grønsager  
-  Lime marinerede ørred med flutes og 
    dressing 
-  Aborre Bonne-Femme med løg, 
   champignon og hvidvin,  
-  Indbagt ørred. 
Uffe viste os fra bunden hvordan det skulle 
tilberedes, så der var også tid til spørgsmål, 
og dem var der mange af.
Da Uffe var færdig i køkkenet, var der tid til 
at smage fiskeretterne, som blev rost til sky-
erne, og der blev også spist op.
To hyggelige aftener med 14 deltagere hver 
gang, og hvor de fleste lærte nogle nye fiske-
retter at kende.
                                      Michael Jacobsen.       
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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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Skærtorsdag morgen kl.05.30 gik turen igen til Nakskov Indrefjord, denne gang var vi kun 
9 deltagere, alle seniorer fordelt i 2 biler. Det var meget tåget på vej derned, men vi fandt da 
Nakskov.
De 8 startede fiskeriet imellem slusen og den grønne bro, og det varede heller ikke længe før, 
at Dennis fangede den første Aborre han tænkte det går fint, så han satte den ud igen, det skulle 
han nok ikke havde gjort, for det gik ikke så nemt som det plejer at gøre, for der blev ikke 

Tur til Nakskov Indrefjord 24 marts 2005

fanget 10 aborrer, her hvor 
vi fangede mange sidste år, 
dog blev den største fanget 
her. Vi måtte helt ud i hav-
nen for at fange flere abor-
rer, og der fik vi i tilgift 
også nogle torsk omkring 
”målet”.
Jens Dinesen var trofast 
og optimistisk som han 
plejer, han fiskede hele 
Indrefjorden igennem, men 
så ikke skyggen af en fisk.
Hvad der er sket med 
Indrefjorden ved jeg ikke 
men nu er det, 3 sæsoner 
siden vi sidst har fanget fisk 
derinde. I år var turen godt 
nok 14 dage tidligere, end 
sidste år, det kan havde haft 
noget at sige, med hensyn 
til Aborrernes bidelyst. 
Det kan være, vi prøver en 
efterårstur derned i stedet 
for, der fanger de nemlig 
også aborrer dernede.
Der var 3 præmier, hvor 
af den første gik til Ole 
Gandrup der fangede den 
største på 785 gr. nr. 2 blev 
Michael Jakobsen med en 
på 627 gr, og som nr 3. blev 
det Kurt Jørgensen med en 
på 469 gr. Som man kan se 
er de noget mindre end på 
tidligere ture, selv om der 
blev arbejdet hård for sa-
gen.                     Tommy
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18 Specialforretninger
1 Supermarkeder

2 Discountforretninger
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Pointture seniorer, stillingen pr. 01-04-2005 
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn point point point point point i alt

  1  Michael Jacobsen            40      40 40 17              4,11            141,11
  2 Ole Ganderup                    40      40 30 14              2,48            126,48
  3 Dennis Justesen               30      10 30 18 2,64 90,64
  4 Tommy Petersen              30   20 15              1,30              66,30
  5 Aksel Petersen                 20  20 10 12 0,62 62,62
  6 Tom Rasmussen               30   5 20 3 0,58 58,58
  7 Kurt Jørgense                   20  5 10 7 0,42 42,42
  8 Niels Jørgensen                10  5 10 10 0,35 35,35
  9 Torben Kofoed                 10   20 1 0,31 31,31
10 Preben Nielsen                 20   10   30,00
11 Henrik Jørgensen             10   10 8 0,28 28,28
12 Jens Dinesen                    20      20,00
13 Christian Christensen   10   10,00
14 Martin Faust   10   10,00
15 Finn Bartelsen                  10      10,00
16 Jan Rasmussen                 10      10,00
17 Johnny Sørensen              10      10,00

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



15

Sverige den 14.-17. April 2005
 
I år var der 9 medlemmer af Høng Sports Fiskerforeningen der havde tilmeldt sig til vores årlige 
Sveriges tur.
Torsdag morgen Kl. 05.00 var der afgang fra klubhuset, turen over Sjælland kørte vi ind i nogle 
regnbyger, så vi frygtede lidt, at det også ville regne i Sverige, men til vores store glæde var der 
solskin, alle 4 dage.
Igen i år havde vi lejet 2 hytter i udkanten af Ystad, som var vores base for 4 dages fiskeri.
Fiskepladserne var nok mest Hammer-bakke, som ligger nord for Ystad, men pladser som, Charlot-
tenlund, Hørde-odde, Brantevik, og Lødderup Strand, som var en af de første pladser vi fiskede på 
da foreningen startede på fisketure til Sverige, tilbage i 1988, Blev der også fisket på.
Selve fiskeriet, må nok siges at være i top, 62 havørreder på land, hvor af de 3 af dem var over 4 
kg. Og flere i mellem 3 og 4 kg. Mange af de fisk vi fangede var fine blank fisk, så det var ikke så 
mange sortfisk, vi fangede. Så de 
fleste kom med hjem, selvom de 
ikke alle var i lige god kondi.
Turens største havørred var på 4,4 
kg. Og den blev fanget af Tom 
Rasmussen. De 2 andre over 4 
kg. Vejede begge 4,2 kg. Og blev 
fanget af Ole Ganderup og Aksel 
Petersen. Det var også Aksel Pe-
tersen som fangede flest, det blev 
til 13 stykker i alt.
Fredag aften havde vi desværre 
det kedelige uheld at der var 
indbrud i 2 af de biler der var 
med i Sverige. Ole Ganderup og 
undertegnedes bil, var udsat for 
en gemen tyveknægt, der blev dog 
ikke stjålet nået, men skaderne 
på især undertegnedes bil var så 
store at jeg måtte en tur på Ystad 
politistation, for at får skrevet en 
anmeldes, til min forsikring. Den 
politibetjent der skrev rapporten 
var også sportsfisker, så snakker 
gik mere på fiskeri, end skaden på 
min bil.
Til slut vil jeg gerne rose hele 
holdet, for en god holdmoral, hvor 
alle var meget åben, med hvad de 
så af fisk, og hvad de fangede på, 
og hvor de fangede fisken.
                       Michael Jacobsen.

Uffe Hasselby med havørred
på 3,5 kg. 67 cm.
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Jagt & Fritidshuset Cup 2004
J & F Cup blev afviklet søndag den 5. oktober. Der var tilmeldt 7 foreninger med i alt 60 del-
tagere. Denne konkurrence sponseres af Jagt & Fritidshuset, til gavn for udsætningerne.

Placeringen blev som følger:
Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn     2112 point   11 deltagere
Sorø Lystfiskerforening      1950 point  10 deltagere
Høng Sportsfiskerforening        938 point  14 deltagere
Gørlev Sportsfiskerforening            576 point    6 deltagere
Haslev Sportsfiskerforening                                  260 point    1 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening       200 point  16 deltagere
Søværnet            168 point    2 deltagere

U.F.V. Cup ”Den Gyldne Kejs” 2005
Søndag den 10. april 2004 havde denne konkurrence samlet 55 deltager, fra 6 foreninger. 

Placeringen blev som følger:
Sorø Lystfiskerforening       1114 point,  8 deltagere
Gørlev Sportsfiskerforening         996 point    6 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening         870 point,               16 deltagere
Høng Sportsfiskerforening            550 point,                      13 deltagere
Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn       340 point,                7 deltagere
Søværnet              170 point,                5 deltagere

Kommende konkurrencer
Jagt & Fritidshuset Cup       Søndag den 9. oktober 2005
U.F.V. Cup 2006 ”Den Gyldne Kejs”     Søndag den  8. april 2006
       � .V. 95

 Juniorprogram vinter/forår 2005
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.
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             Program for vinter/forår 2005
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)
 Alle ferske vande må benyttes, men skal du bruge en båd, skal du kontakte
 turlederen for en evt. fordeling.
 Indvejning kl. 15.00 ved hytten ved Tystrup sø.
 kl. 16.00 i klublokalet på Bredegade.
 Pris: 20 kr.
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

Lørdag 4/6 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Så starter vi de populære ture til søen og vores hytte. Eventuel 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

Lørdag 9/7 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Vi fortsætter med de populære ture til søen og hytten .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
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Lørdag 6/8 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Vi fortsætter med de populære ture til søen og vores hytte. Eventuel 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 4/9 FERSKVANDSTUR (point 5)
 Alle ferske vande må benyttes, men skal du bruge en båd, skal du kontakte
 vores turleder for en evt. fordeling.
 Indvejning kl. 15.00 ved hytten ved Tystrup sø.
                   kl. 16.00 i klublokalet på Bredegade.
 Pris: 20 kr.
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

Skovsøgade 2
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Formandens beretning 2004
Mit første år som formand er nu gået og det er blevet tid til at gøre status. Året har budt på 
mange forskelligt artede opgaver og udfordringer. Jeg vil her kort give en redegørelse for hvert 
af vore interesseområder:

Søerne.

Tystrup Sø:
Bestyrelsen blev enige om, at leje fiskeretten for en båd mere på Næsbyholm og Bavelse Gods 
(den nord-østlige side). Dels fordi vi mener, at der er et behov, dels for at ”lovliggøre” vort 
fiskeri. Sagen er nemlig, at vore medlemmer har haft endog særdeles svært ved at efterfølge de 
regler, der har været på området med, at kun båd nr.1 måtte fiske på stykket.
Vi lagde i foråret vores nye bro ud. Poul Jensen har lavet et smukt stykke arbejde og skal endnu 
engang have stor tak. Vi erfarede i efteråret, at vi skal have hævet de fag, som broen ligger på, 

Så er vi klar til den nye sæson.
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da vandstanden i Tystrup Sø svinger endog særdeles meget. Således var vi nødsaget til at tage 
broen op lidt tidligere end forventet.
Vi anskaffede i forbindelse med optagning af broen 2 stk. trailere, som skal anvendes til vore 
2 vinter-både. Dette for at undgå, at bådene skulle splittes ad, når man satte en wire på og trak. 
Der mangler stadig en smule justeringer før trailerne fungerer optimalt, og disse vil blive fore-
taget ved førstkommende lejlighed. I den forbindelse skal jeg understrege, at trailerne SKAL 
anvendes. Hvis der er medlemmer, som har ideer til justeringer eller forbedringer, er de meget 
velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen.
Rækværk og gelænder er blevet fornyet. Endnu en stor tak til Poul. Og til medlemmerne vil 
jeg sige, at selv om bro, rækværk og gelænder er særdeles solidt udført, så pas på det.
Til bådene er der blevet indkøbt nye årer som erstatning for de gamle (og udtjente). I den for-
bindelse vil jeg minde om, at medlemmerne skal huske at melde eventuelle fejl og mangler til 
bestyrelsen. Det er meget lidt sjovt at få klager fra medlemmer, der ikke har kunnet komme ud 
og fiske, da 3 andre både var udlejede og de resterende årer var knækket eller uden gummi-
manchet. Vi har ikke en chance for at udbedre skader eller mangler, hvis vi ikke får en impuls.
Selve fiskeriet i Tystrup Sø har svinget meget. Generelt må det konstateres, at geddefiskeriet 
har været på et rimeligt niveau, sandartfiskeriet over middel og aborrefiskeriet dårligt. Der er 
blevet landet en del fine og store sandart i søen, men aborren har virkelig været svær at finde. 
Min egen erfaring (hvor ringe den end måtte være) har været, at aborren er fint repræsenteret i 
den sydlige del af søen, men kors hvor er der langt at ro.

Tissø:
Også her svinger fiskeriet meget. Nogle dage mange aborrer, andre dage mange gedder, men 
ingen aborrer. Der er kun et at gøre: Prøv jer frem. Fordelen er her, at man ikke behøver at ro 
hvis man er i besiddelse af en lille motor. Husk at kigge på kortet i medlemsmappen, hvor I 
må fiske.
Da Bjørn Larsen er taget til Grønland, mangler vi et medlem, som af og til kan kikke til båden. 
Vi var således ude for, at båden var ved at synke, sidste gang der blev set til den. Så hvis der i 
blandt vore medlemmer skulle være en, som bor i nærheden (Høng, Gørlev eller lign.) og som 
kunne tænke sig dette hverv, må vedkommende meget gerne henvende sig. Det er langt for en 
fra bestyrelsen i Slagelse at køre.

Studentersøen:
Der er i lighed med tidligere år stadig godt træk på søen. Og stadigvæk er der folk, som har 
den opfattelse, at fiskeriet ikke kræver hverken medlemskab eller betaling. Det er svært at 
dæmme op for, da det især er aften og nat, dette ”ulovlige” fiskeri foregår. Problemet er dog 
blevet mindre i takt med, at folk bliver ”snuppet”. Der er ligefrem nogen, som har meldt sig 
ind i foreningen for at kunne fiske her. Tak til de frivillige, som har patruljeret søens bredder 
og risikeret hårde ord og knubs i tilgift.

Åerne:
I Gudum Skovse å har vi været med til at anlægge et sandfang samt et stræk på 400 m med 
gydegrus. Herudover er der med velvillig assistance fra Teknisk Skole blevet plantet en del 
nye træer langs bredden.
Alt dette i håb om, at forbedre vilkårene for vore havørreder, når de går op og gyder.
I forbindelse med, at vi skal skære ned på antallet af udsatte fisk, er der blevet igangsat et 
projekt af Udsætningsforeningen Vestsjælland, der hedder Projekt Vildørred. Projektet går i 
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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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al sin enkelthed ud på, at vi skal til at opfiske ”vilde” moderfisk, og opbevare disse, og når de 
er modne, stryge dem og køre de befrugtede æg til et klækkeri, hvorfra vi så senere får yngel 
tilbage for udsætning.
Foreløbig er der udsat et udvalg, som skal kigge på mulighederne for disse ting, og vi er i 
bestyrelsen repræsenteret med 2 personer.

Fisketure og klubaftener:
Hvad angår fiskeriet lagde vi i januar ud med de sædvanlige 2 havture på Øresund, hvor vi 
konkurrerede med andre foreninger på Sjælland. Vi vandt ikke, men havde nogle fornøjelige 
timer.
Vores pointkonkurrence blev løbende afholdt fra marts til november med meget skiftende 
deltagelse. Antallet af deltagere til turene på kysten var rimeligt, men deltagelsen til vore 
ferskvandsture var meget lav. Jeg vælger at tro, at dette bygger på tilfældigheder, da jeg ikke 
har hørt nogen forslag om ændring af disse ture. I øvrigt var konkurrencen spændende til det 
sidste, idet de 3 bedst placerede lå meget lige.
Vores pensionistture har også været en blanding af nogle dage med god tilmelding, og andre 
med dage, hvor vi har måttet aflyse.
Juniorturene er blevet afholdt i det omfang, at der overhovedet har været nogen tilmelding.
Vi vandt i efteråret konkurrencen J & F Cup. Tillykke til de dygtige deltagere og tak for en god 
indsats.
Med hensyn til klubaftenerne må vi nok sige, at 2004 har været et lidt sløvt år. Vi mødes gerne 
4-6 medlemmer, drikker lidt kaffe og hygger os. Egentlige aktiviteter har der ikke været, så har 
nogen forslag til ting, vi kan lave på disse aftener, må de gerne komme med forslag til bestyrel-
sen.

Andet:
Vores klublokale blev igen ramt af oversvømmelse. Igen kostede det et gulvtæppe samt rigtig 
mange timer for bestyrelsen med at fjerne tæpper, redde ting og sager samt rydde op og vaske 
ned efter at der har været håndværkere. Vi er i løbende dialog med boligforeningen, som flere 
gange har meddelt os, at nu skulle problemet være løst. Vi valgte dog at se tiden an, hvilket har 
vist sig at være meget fornuftigt, idet der stadig kommer vand ned fra væggen ud mod gaden. 
Dette er grunden til, at I i dag må sidde på den rå beton. Boligforeningen har erkendt, at de sta-
dig er et problem, og der vil nu blive foretaget en opgravning. Vi afventer, men har samtidigt 
givet udtryk for vores voksende mishag ved situationen.

Og så er vi på vej på Internettet. Vi har nemlig i erkendelse af, at de fleste andre foreninger har 
en hjemmeside besluttet, at det nu er på tide, at vi får en hjemmeside, hvor alle kan gå ind og 
se, hvad det er vi laver og hvilke muligheder, man som medlem har i vores forening. Hjemme-
siden er under udarbejdelse og der mangler stadig en del. Det er vores håb, at denne hjemme-
side vil være med til at fange især de unge menneskers interesse for lystfiskeri, således at vi 
igen kan få en juniorafdeling op at køre med et fornuftigt antal deltagere.

Dette var ordene, tak for et godt og spændende første år som formand.

Jes Hansen
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Kom og se vores store udvalg i fiskeri udstyr 
til de ”rigtige” priser 

Åbningstider:
Man./tir./tors./fre. 10.00 – 18.00 
Onsdag  Lukket  
Lør./søn. samt   
Helligdage   10.00 – 16.00 

Kontakt os på tlf:  55 70 00 20 

www.slagelsecamping.dk

Derudover forhandler vi nye og brugte 
campingvogne, fortelte, Weber, BP-gas og 

meget andet udstyr. 
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POINTKONKURRENCEN  2005  
  Navn: Point1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Samlet
 1. Kurt Nielsen 86 315     401
 2.  Jesper Hansen 207 0     207
 3.  Peter Christensen 59 118     177 
 4.  Jes Hansen 72 28     100
   5.  Jørgen Jensen 0 64     64 
 6.  Niels Andersen 0 53     53 
 7.  Jytte Andersen 0 23     23
 8. Per Jørgensen 0 0     0
 9.  Jesper Andersen 0      0
10.  Leif Nicolaisen 0      0
 11.  Michael Haupt  0     0

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...?
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Nyt fra åerne
Nu hvor vandstanden er blevet mere normal, skal vi til at fortsætte restaureringen af Gudum-
Skovse å, nærmere betegnet i zone 4-området og ved Dævidsrød. Spændende bliver det også at 
se, om hvor mange nye gydegravninger der er kommet til gennem det arbejde der er indtil nu er 
udført.
Samtidig har vi har søgt DFU om midler til en restaurering af den nedre del af Vestermose å, 
dette projekt skal også udføres i samarbejde med Slagelse kommune.
Sidste nyt er, at vi har fået bevilget 10.000 kr. af DFU!

Følgende artikel blev optrykt i Fiskeavisen nr. 2  fra marts måned

Faunaforurening
Efter at have læst begejstrede beretninger i  bl. a. Fiskeavisen fra Fyn og Sjælland, om fang-
sterne af undslupne regnbueørredder fra Musholm Lax, har vi her på Vestsjælland en lidt anden 
opfattelse af disse fanuaforurenende fisk, bare i året 2004 anslås det at ca. 30-35 tons (!) er
sluppet ud.
Fiskene spreder sig over store områder, søger op i vore åer i store mængder og forstyrrer
havørredens gydegravninger og udkonkurrerer den lokale bækørred.
Vi forstår godt glæden over endelig at fange en pæn størrelse fisk, men prøv lige at læse resten:
Foreningen har på en strækning af ca. 400-500 m prøvet at tælle fangster, åstykket er 1-1½ m 

Jens O. Jensen og Erik Wilson med nogle af de omtalte regnbueørreder fra åen.
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bred, dybden ca. 50-120 cm og ligger 
ca. 7-8 km fra havet. Siden 20/1 og 
til10/2 har vi fanget
ca. 20 fisk i størrelsesordenen 3,0 – 4,5 
kg. I hvert eneste hul og sving har der 
stået en regnbue.
Hvor meget plads tror I det levner til 
årets yngel og den lokale bækørred?
Specielt er det i disse år problematisk, 
da vi jo selv skal til reproducere d.v.s. 
opfange de såkaldte lokale havørreder 
til de kommende års udsætninger.
Netop nu finder en undersøgelse sted 
under ledelse af biologen Peter Henrik-
sen for at bevise disse mange indberet-
ninger fra de lokale fiskeforeninger. det 
bliver spændende at se resultatet.
Et yderligere problem er de mange 
ulovlige garnsætninger, der straks 
skyder op når det rygtes at et udslip har 
fundet sted, specielt fordi det er på det 
tidspunkt hvor de farvede havørreder 
søger mod åerne, så fangsten af disse er 
uden tvivl meget stor.
Vi forsøger selvfølgelig at registrere 
disse ulovligheder (se www.ulovlig.net) 
samt at indberette til Fiskerikontrollen 
hver gang, men det kommer der jo som 
bekendt ikke ret meget ud af!
Er det for øvrigt ikke statens opgave at forhindre overtrædelser af lovgivningen?
Tilbage til Musholm Lax. Vi må forlange at virksomheden kan forhindre de mange nedbrud, 
undskyldningen om ekstreme bølgehøjder i Storebælt holder ikke, da vi allerede dengang disse 
bure skulle etableres, protesterede til Vestsjællands Amt, der har tilsynsmyndigheden.  Derfor 
må virksomheden enten indskrænke eller lukke, hvis man ikke ser sig i stand til at løse proble-
merne. 
Eller må Vestsjællands amt gribe ind, inden alle vore åer bliver faunaforurenet.

                                            Jens O. Jensen
                                            Næstformand i Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn

Efterfølgende kan nævnes, at vi i Slagelse har lavet en optælling over de fangster der er gjort 
indtil medio marts måned i Tude å systemet.
Der er kommet indberetning om 71 regnbuer! (hertil skal lægges mange ”private fangster”) 
Så uanset hvad konklusionen på biologundersøgelsen vedr. den evt. ødelæggelse af havørre-
dens gydegravninger måtte blive, må vi konstatere en massiv opgang af en faunafremmed fisk 
i vore Å-systemer..
Læs i øvrigt også den nye hjemmeside fra Bjørn Larsen om emnet på www.stangfisker.dk
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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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BESTYRELSEN 2005 
 
Formand Jes Hansen        Næstformand Jens O. Jensen
 Hulbyvej 70    Benediktevej 28
 4220 Korsør    4200 Slagelse
 58 38 52 93/40 15 29 81   58 53 02 36 / 20 44 42 87
 E-mail: hulby.gods@get2net.dk

Kasserer Jørgen Christensen       Juniorleder Michael Haupt
 Anne Marievej 18    Sorøvej 59, Skovsø
 4200 Slagelse    4200 Slagelse
 58 52 94 34    58 54 47 10 / 27 31 30 99
 E-mail: dor.jor@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Leif Nikolajsen, Heimdalsvej 7, 4200 Slagelse  58 52 73 93
Jørn Wèden, Tystrupvej 51, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg 57 86 20 66
Jesper Andersen, Færøvej 18, 2 th. 4200 Slagelse 58 52 79 39
Morten Kantsø, Harrestedvej 7, 4200 Slagelse  58 58 44 42
E-mail: Boogaloo@hotmail.com

Suppleanter:
Eivind Hansen, Hildursvej 10, 4200 Slagelse  58 52 74 70
Gert Hansen, Majsvænget 11, 4270 Høng  58 85 42 67
E-mail: gert.w@hongnet.dk

Her ses nogle af pokalmodtagerne fra årets generalforsamling.
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Regnbueundersøgelsen 2005
Som bekendt deltager foreningen i den igangværende undersøgelse om hvorvidt de undslupne 
regnbueørreder gyder og forstyrrer livet for de ”normale” indbyggere, nemlig havørreden og
bækørreden.
Vi har i januar lavet en optælling af gydebanker på zonerne 1-4, og igen her i april har vi gen-
nemgået strækningerne igen. 
Søndag d. 13/4 var vi så ude med biologen Peter Henriksen, der forestår undersøgelsen, og 
foretage el-fiskning på zone 3-4. Vi 
registrerede ca. 50 regnbueørreder 
(50!) på dette stræk, hvoraf en del 
var udleget. Herudover blev der 
checket ændringer i de nuværende 
gydebanker, og om der var kommet 
nye til.
Nu mangler så en el-fiskning af 
Bjerge- og Lindes å i den kommende 
tid, hvorefter biologen Peter Hen-
riksen afslutter undersøgelsen, det 
skal blive spændende at se resultatet.                                                                                         
       
         Erik Wilson og Jens O. Jensen
Jesper Andersen og Michael Jørgensen 
i gang med registreringen, i baggrunden 

ses Kim Petersen. 

Biologen Peter Henriksen og Kim Petersen i arbejde.



30

TURREFERATER
Søndag d. 16/1 2005 Bymatch i havfiskeri – Øresund.
Igen i år skulle den årlige bymatch i havfiskeri imellem Køge – Sorø og Slagelse afvikles fra det 
gode skib ”Sværd”. Vi mødte friske op, 8 medlemmer, grejet var trimmet og forventningerne 
i top. Og heller ikke i år lykkedes det os at vinde, på trods af en virkelig god indsats fra vore 
medlemmer. Det var svært at finde fiskene, men det blev dog til nogle få gode torsk. Den største 
Slagelse fangede fisk stod Erik Wilson for, en fin torsk på 10,6 kg. Men bare vent. Næste år, så…

Søndag d. 20/3 2005 Kysttur point 1.
Så startede vi op på vores årlige dyst om klubmesterskabet. Og en fin tilmelding på 10 personer 
lovede godt for de næste pointture. Og en fin tur blev det, lidt koldt, men i dejligt solskin. Man 
kunne mærke på fiskene, at de sidste 2 måneder havde været kolde (vandtemperaturen omkring 
1-2 grader) så der skulle fiskes langsomt. Ved indvejningen i klublokalet var resultatet, at Jesper 
Hansen vandt med 3 ørreder, samlet vægt 4,135 kg., Kurt Nielsen blev nr. 2 med en ørred på 1,7 
kg. og Jes Hansen nr. 3 med 2 ørreder, samlet vægt 1,4 kg.    

Søndag d. 3/4 2005 Kysttur point 2.
Igen en dag med solskin på kysten på denne vores anden pointtur. 9 medlemmer var tilmeldt og 
der blev prøvet flere forskellige steder. Kurt Nielsen havde dagen før fået en pæn ørred, så han 
blev enig med sig selv om at prøve samme sted igen. Og det var en fin satsning, idet han ved 
turens slutning kunne indveje 2 stk. ørreder på henholdsvis 4,0 kg. og 2,3 kg. Suveræn vinder 
denne dag. Nr. 2 blev Peter Christensen med torsk og fladfisk og nr. 3 Jørgen Jensen, ligeledes 
med torsk og fladfisk. Man må sige, at der fra konkurrencens start virkelig er blevet lagt hårdt
ud. Dette skal dog ikke afholde nogen fra at deltage, endnu er der ikke nogen, der ikke kan hentes.

Jesper Andersen med en flot blankfisk fra årets Sverigestur.



VESTERGADES
BAGERI

Vestergade 29 - 4200 Slagelse

Åben alle hverdage fra kl. 6.30

Stort u
dvalg

 i

fiberh
oldige

specia
lbrød

31

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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