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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 onsdag den 7. december 2005.

Forside: Rejsebrev fra Grønland (se side 30).
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Jagt & Fritidshuset Cup 2005 
   SØNDAG DEN 9. OKTOBER 2005   

Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til J & F 
cup 2005. Cup’en er en kystkonkurrence hvor der er indbudt en række foreninger i området.  
Der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ” J & F cup” er alene via billetsalget at øge 
udsætningerne på  kysten, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER:
J & F 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, han 
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 (45 cm.), Torsk (45 cm.), fladfisk (27 cm.). 
Point: Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede 
pointsum vinder J & F cup 2005.  Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i 
konkurrencen om en række flotte præmier.  
HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

!!! Der gøres opmærksom på at mindstemålet er sat op på ørreder og torsk !!!

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 9. oktober 2005 fra kl. 00.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej).

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred.  
Den vindende forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2006.  Den vindende forening 
søger for indgravering af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal.  
Individuelle præmier til de 3 største fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål

TILMELDING:
Tilmelding hos de indbudte foreninger, og Jagt og Fritidshuset.  Deltagerpris: 40,- kr.

Holdlederen tilmelder sin forening til Jagt & Fritidshuset Tlf. 58526190 , 
eller U.F.V. 95 Kurt Jørgensen Tlf. 58850097 / 40598182 

Jagt & Fritidshuset                                           Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Sorøvej 9                                                 ”Havørreden”
4200 Slagelse
Tlf. 58526190
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 PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅR 2005
K: Afgang fra klubhus;  P: Pointtur    A: Artspoint for turen

Lørdag 10-9 Junior og seniorkonkurrence HØNG OG GØRLEV. (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 
 Indvejning i klubhuset begge dage kl. 13.00 og 18.30. Man må kun fiske i een  
 periode fra båd på Tissø, 7.00 til 12.30 eller 12.30 til 18.00, men det er valg  
 frit 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 7-9. Turleder: Per Andersen tlf. 58 85 41 61.

Onsdag 28-9 Filmaften kl. 19.00
 Der vil blive vist en film om Nil-Aborren
 Ideer til efterårets klubaftener er velkomne.
 Alle er velkomne såvel junior som senior.

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!
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Søndag 9-10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning og præmieuddeling fra
 14.00 til 14.30 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej – Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 35,- kr. indtægterne går ubeskåret til
 udsætningerne langs kysten.
 Turleder: Niels-Henrik - tlf. 5885 3437

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

Søndag 16-10 Kysttur. Ørreder, Torsk og Fladfisk (AP)
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.30.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100g.
 Indskud senior 20,- kr. – junior 10,-.
 Turleder: Aksel - tlf. 5885 5464. Tilmelding senest d. 12-10.

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

Onsdag 2-11 Instruktion i brug af HSF’s bådmotorer
 For at undgå at få fisketuren spoleret, skal ALLE brugere
 af HSF’s bådmotorer – have en kort instruktion i brugen af motorer og
 også hvordan de skal transporteres!
 Er der behov for flere instruksaftner aftales det i klubben.
 Instruktør: Aksel Petersen. 

Søndag 13-11 Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fælles fiskeplads – afgøres på dagen.
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. 
 Der kan max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
 Indskud senior 20,- kr. – junior 10,- kr. 
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Turleder: Niels Henrik Hansen – tlf. 5885 3437.

Onsdag 26-10 Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl. 19.00
 Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.

Søndag 30-10 Parfisketur (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
 Indskud senior 20,- kr. – junior 10,- kr.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100g.
 Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf. 5886 9509.



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

Herslevvej 1 - Høng - Tlf. 58 85 21 81
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1. december - bådene på Tissø trækkes på land 

Søndag 4-12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk – vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 6.30.
 Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud senior 30,- kr. – junior 15,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først – hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest d. senest 01-12-02
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 5885 4434.

Onsdag 7-12 Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. Der vil blive
 serveret kaffe med hjemmebag. Tag familie og venner med til en
 hyggelig aften. Overskuddet fra denne aften går til juniorarbejdet.

Lørdag 17-12 Nytårs-torske tur på Storebælt
 Tag med ud og fang torsken til nytårsbordet!
 Vi sejler med det gode skib ”FANØ”.
 Sejltid kl. 08.00 til 14.00.
 Vi har 7 pladser og Slagelse og Søværnet har hver 7 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 06.30.
 Pris kr. 220,-
 Præmie til største torsk og til den klub der har flest kilo torsk.
 Turleder: Ole Ganderup – tlf. 5886 9509

2006 GODT NYTÅR

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

Onsdag 4-1 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
 klubaftenerne.

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!

Der vil ligeledes være tilmelding til vores berømte Sverigestur
som bliver i uge 16-2006.
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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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Søndag 22-1 Aborretur til St. Vejle Å (KAP)
 BEMÆRK: Alle fisk SKAL genudsættes.
 Flyvende indvejning hos turleder.
 Max. 1 krog på linen. Medefiskeri kan anbefales.
 Indskud: Dagkort og præmier, senior 70,- kr. – junior 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. Afgang fra klubhuset kl. 7.00 – hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmeldning senest d. 18 januar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443

Fredag 27-1 Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
 Dagsorden iflg. Lovene. Forslag som skal behandles på general-
 forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20. januar 2006.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2005 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt
 til ”ganen”!

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

Søndag 12-2 Bymatch i havfiskeri (KA)
 Havtur med NADIA fra Helsingør Statshavn.
 Dysten står igen mellem Slagelse, Søværnet og Høng.
 Hver klub har 7 pladser. Der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid: kl. 7.00 til 17.00.
 Afgang kl. 4.30 – hjemkomst ca. kl. 19.00. 
 Pris ca. 350,- kr. + kørsel.
 Tilmeldning senest d. 2. januar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443

1. april - bådene på Tissø sættes i vandet ! 

Juniorerne er velkommende 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.
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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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Øverst: nedrivning.  Nederst: Færdig Udvendig.
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Formandens indlæg.
Sommeren er ved at være slut, og vi går den mørke tid i møde. Det har været en ret kedelig 
sommer, med rusk og regn, og i skrivende stund føles det nærmest som var det efterår, med lave 
temperaturer og korte dage.
Bønderne er i fuld gang med at høste deres marker, og det er et sikkert tegn på efterår. Denne 
tid har dog også nogle dejlige  sider, da naturen begynder at vise sig fra sin smukkeste side, 
med skønne farver og flotte skyformationer.
Der sker i skrivende stund en masse i vort klubhus. Vi er ved at få nyt køkken, som har været 
tiltrængt i mange år, men nu sker det. ”Formanden” for dette arbejde er Aksel, som skal have en 
stor tak for det arbejde han laver. Ligeledes skal der lyde en tak til de medlemmer der giver en 
hånd med ved forbedringen af klubhuset.
Vi besluttede i bestyrelsen, at vi ville lave et nyt køkken nu hvor Lions havde skænket klubben 
kr. 5000 i forbindelse med deres 50 års jubilæum. Samtidig blev det besluttet, at der ikke skal 
købes ny trailer båd, da det kun er ganske få der bruger den.
I løbet af efteråret vil der være nogle konkurrencer, og jeg håber at medlemmerne vil til-
melde sig disse, da det både er sjovt og spændende.
I december vil der traditionen tro være julebanko, med mange flotte præmier, og der vil som al-
tid blive serveret kaffe og kage i pausen mellem bankospillene. Jeg håber rigtig mange vil slutte 
op om dette arrangement, så vi kan få en rigtig 
hyggelig aften.
I januar vil der som altid blive afholdt general-
forsamling og der vil som de sidste par år blive 
serveret gule ærter med en ”lille skarp” til.
Denne generalforsamling vil blive lidt ander-
ledes for mig selv, da jeg har besluttet ikke at 
genopstille til formandsvalget. Nogle vil syntes 
det er godt jeg trækker mig, mens andre har 
forsøgt at overtale mig til at blive, men min be-
slutning står fast.
Jeg håber derfor, at der vil komme rigtig mange 
til generalforsamlingen, så vi kan få valgt en ny 
formand, med størst mulig tilslutning.
Jeg vil med dette, mit sidste indlæg som for-
mand, ønske jer alle samt jeres familie en fort-
sat god sommer/efterår, og håber i har heldet 
med jer når i er ude at fiske. 
Knæk og bræk
Niels-Henrik Hansen  
Formand
                                             Selv gulvet var råddent.
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Søndag d. 12-6-05 havde H.S.F seniorkonkurrence på Tissø. Der var tilmeldt 9 deltagere, som 
var fordelt i 4 bådhold. To bådhold fi skede fra kl. 5.00 til kl. 12.00. De to andre bådhold fi skede 
fra kl. 12.00 til kl. 19.00. Leif og jeg fi skede om formiddagen. Vejrudsigten sagde vind fra 
nordvest 4-6 sek.m..
Vi besluttede at sejle over på ”Ved Lunden” og begynde fi skeriet der. Vi startede kl. ca. 5.30 at 
fi ske. Efter få minutter har Leif fast fi sk og lander en Gedde på ca. 2 kg og hurtig efter en mere. 
Inden jeg begynder at fange noget kl. 9.00 havde vi fanget 18 gedder. Vi forsøgte derefter at 
fi nde nogle aborrer uden at kunne fange nogle, men fanger fortsat gedder.
Da vi slutter med at fi ske ca. kl. 11.30 havde vi fanget 25 gedder.
Der var indvejning ved bådpladsen ved Hallebyå, således at fi skene kan genudsættes i åen.
Størst gedde havde Aksel, den vejede 5,75 kg. Leif havde gedde på 5,5 kg. Ole og Jens havde 
gedde på 1,5 kg og 2,0 kg og aborre på 0,710 kg. Ole havde også rimte på 2,18 kg.
Anden bådhold havde 5 deltagere med indvejning kl. 19.30.

TISSØ
12. juni 2005

Resultatet af konkurrencen blev:
Nr. 1 gedde 12,50 kg Michael Jacobsen
Nr. 3 gedde   5,75 kg Aksel Petersen
Nr. 1 aborre  0,725 kg Dennis Justensen
Nr. 2 aborre  0,710 kg Ole Ganderup
Nr. 3 aborre  0,710 kg Jens Dinesen

Der blev ikke fanget sandart.
Ole Ganderup fangede en rimte på 2,18 kg.
Der blev ialt fanget 43 gedder og 13 aborre.
Jeg opfordrer alle til at prøve fi skeriet på 
Tissø.
Mvh. turleder Aksel Petersen
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Ole Ganderup med rimte på 2,18 kg.
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Indvejede fisk til årspokalerne d. 10 - 8 - 2005
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm. 
 Aborre junior   
 Aborre senior 1,680  Ole Ganderup
 Gedde 12,500 112 Michael Jacobsen
 Sandart fra Tissø   
 Fredfisk  (rimte)                2,180  Ole Ganderup
 Bækørred   
 Ørred P&T   
 Havørred fra å   
 Ørred fra kyst 3,900 73 Aksel Petersen
 Ørred fra båd   
 Torsk fra kyst   
 Torsk fra båd 8,600  Jens Dinesen
 Sej/Lubbe (sej)            5,200  Ole Ganderup
 Hornfisk 0,479  Tom Rasmussen
 Makrel 0,850  Jørgen Madsen
 Fladfisk  (Skrubbe)           1,000  Michael Jacobsen
 Specimen konkurrence   
 Største fisk fanget i udlandet
 (Torsk, Sverige)   5,900  Tom Rasmussen
 Årets fisk

Kasper
 Andersen 

(fangstman-
den)

 sammen med 
Rene

 Jespersen, 
med en

 sandart fanget 
på Tissø. 

Den vejede
 5,5 kg og 

målte 80 cm, 
det var i fred-

ningstiden,
 så den blev 

udsat efter 
fotografering.
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18 Specialforretninger
1 Supermarkeder

2 Discountforretninger



18

Det Gule Rev 

Der var 5 medlemmer der havde tilmeldt sig til vores prøvetur til Det Gule Rev den 29.-30.-31. 
juli 2005 i Nordsøen.
Efter et par turmøder i vores klubhus hvor alle var meget engageret og kom med gode råd og fif.
Erik Wilson fra Slagelse Sportsfiskerforening var beredvilligt kommet os til undsætning for at 
fortælle os om hans erfaring på så dybt vand.
Vi gik i gang med at fremstille diverse forfang, bomme og lodder i større mængde, da vi havde 
hørt at man skulle regne med at miste en del grej, som bliver siddende i vragene på havets bund.
(Men jeg tror nok at vi har nok til de næste par år nu!)
Torsdag kl. 14.00 var alle klar til afgang fra Høng med kurs mod det nordjydske – og efter ca. 
4½ times kørsel og et par tisse/ryge pauser var vi fremme ved det hus som vi havde lejet af 
rederiet, vi skulle sejle med.
Hurtigt fik vi pakket ud og kom på plads, hvorefter turen gik til det lokale sømandshjem i Hanst-
holm, hvor menuen stod på Pyt i pande og lyst øl.
Mætte og rimeligt tændte på det forestående fiskeri gik vi til køjs.
Fredag morgen kl. 6.00 stævnede vi ud af Hanstholm Havn med Bonito på næste helt fladt vand 
og efter ca. 2½ times sejllads fik vi endeligt lov til at bade pirken og der gik ikke længe før de 
første fisk lå på dørken og sådan gik det slag i slag det meste af dagen, men først hen på efter-
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middagen mente skipper at nu skulle vi ud 
hvor de rigtigt store torsk gik, da vi ikke 
havde fået nogle ”målere” endnu! Men ak 
& ve…efter ca. 3 kvarters sejllads kunne vi 
blot konstatere at erhvervsfiskerne havde 
sat garn på de vrag som vi skulle fiske på. 
Lettere irriterede vendte skipper skuden og 
sejlede de ca. 30 sømil hjem til Hanstholm 
og humøret faldt endnu et hak da vi fik af 
vide at vi ikke kom på havet om lørdagen 
pga. dårligt vejr.

Lørdag gik med at shoppede lidt i den lokale 
grejbutik og lidt kortspil blev det også til!
Kl. 18.00 kom der en nyhed der satte humø-
ret lidt i vejret….søndag skulle blive fint vejr 
– vi skulle ud og fiske i morgen.

Søndag skulle vi ud med skibet ”Yellow 
Reef” – en lidt mindre båd men skipperen på 
den var bestemt lige så skarp som skipperen 
på ”Bonito” – og efter 2½ time på de lidt 
større bølger, gentog det gode fiskeri sig fra Ole Ganderup med sej på 4,7 kg.

Hviledag, hvor der bindes forfang
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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.

i fredags. Alle baljer var fyldte da vi returne-
rede til Hansholm kl. 17.00.

De 5 mand fra Høng Sportsfi skerforening 
fangede tilsammen 104 torsk, 27 sej, 3 ma-
kreller og 2 langer.
Hvoraf skal lige nævnes at Jens Dinesen fi k 
den største torsk på 8,6 kg – Michael Jacob-
sen fi k den næste største på 7,5 kg. og en fi n 
lange på 3,4 kg.
Lars Bøje fi k også en fi n torsk på 7 kg., den 
anden lange blev fanget af Tom Rasmussen.
Jeg selv var så heldig at fange turens største 
sej på 5,2 kg. skarpt forfulgt af Jens med en 
på 4,9 kg.
Så turen endte med ca. 150 kg. ren fi let (efter 
at vi havde sendt fi skene til fi letfabrikken).

Slutteligt vil jeg sige at alle var utroligt gode 
til at hjælpe hinanden og det gav et godt 
resultat og en GOD OPLEVELSE!

Ole Ganderup
Michael Jacobsen med sej og lange.
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Pointture seniorer stillingen pr. 1. august 2005
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Micahel Jacobsen 70 50 50 31 9,22 210,22
2  Ole Ganderup 70 40 40 25 5,33 180,33
3  Dennis Justesen 60 20 40 26 3,84 149,84
4  Aksel Petersen 40 20 20 18 3,52 101,52
5  Tom Rasmussen 40 5 20 8 1,24 74,24
6  Henrik Jørgensen 30  20 16 3,44 69,44
7  Tommy Petersen 30  20 15 1,30 66,30
8  Jens Dinesen 30  20 3 0,84 53,84
9  Finn Bartelsen 30  20 3  53,00
10 Kurt Jørgensen 30 5 10 7 0,42 52,42
11  Johnny Sørensen 20  20 6 0,66 46,66
12 Preben Nielsen 30  10   40,00
13 Jan Rasmussen 20  20   40,00
14 Niels Jørgensen 10 5 10 10 0,35 35,35
15 Torben Koefoed 10  20 1 0,31 31,31
16 Christian Christensen 10  10   20,00
17  Martin Faust 10  10   20,00
18 Emil Kamienski 10  10   20,00
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              Program for efterår 2005
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

Lørdag 24/9   FLADFISKETUR Øresund
                        Fladfisketur med Nadia. Vi har 10 pladser. 
                        Fisketid kl. 7-12 (orm kan købes)
                        Afgang fra klublokalet: 04.30. Fælleskørsel arrangeres.
                        Pris: 220 kr.
                        Turleder: Jesper Andersen 58 52 79 39.  

Torsdag 6/10  SENIORAFTEN
                        Så starter vi vinterens sysler, kom og vær med til at tilrettelægge
                        de kommende torsdage, der vil finde sted i tidsrummet kl.19 til ca. 22.00.
                        Skal vi lave fluer, høre om fiskerikontrol, opdræt- og udsætning af ørreder,
                        lave fiskegrej? Det er op til dig!

Søndag 9/10   JAGT- og FRITIDSHUSETS CUP (UFV-Cup 95)
                        Kystkonkurrence mellem de forskellige foreninger på Vestsjælland
                        hvor vi kæmper om det det flotte ørredtrofæ, herudover er der individuelle
                        præmier til de tre første i hver klasse.
                        Hver forening kan indveje 10 fisk i klasserne ørred, torsk og fladfisk.
                        Mød op og hjælp din forening med at vinde genvinde trofæet!
                        Start: kl. 0.00. Indvejning: kl. 14.00-14.30 hos
                        Jagt- og Fritidshuset, Sorøvej i Slagelse (i gården)
                        Pris. 40 kr.
                        Tilmeldning: Jens O. Jensen 58 53 02 36/20 44 42 87.

Søndag 16/10 KYSTTUR (point 6)
                        Så udløses spændingen om der skal være årets pointmester.
                        På denne tur er der frit fiskested, og der kan indvejes torsk, ørred og fladfisk.
                        Efter indvejningen i klublokalet, får vi en sildemad og en dram, hvis der er
                        interesse for det.
                        Start: kl. 0.00. Indvejning: kl. 13.00 i klublokalet.
                        Pris: 20 kr.
                        Tilmelding: Jens O. Jensen 58 53 02 36/20 44 42 87.
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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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Søndag 30/10     BYMATCHFISKERI på Agersø kyst 
                            Vi vil prøve med en ”lille” konkurrence mellem Slagelse og Skælskør.                            
 Der kan indvejes torsk, fladfisk og ørred.
                            Vinder af matchen er den forening der har den højeste vægt i forhold til delta- 
 gerantallet. Hurtig tilmelding grundet færgebestilling.
                            Afgang fra Stigsnæs kl. 07.10. Færge tilbage kl. 15.30.
                            Indvejning på Agersø havn kl. 14.30-15.00.
                            Tilmelding:
                            Pris: Færgebillet + kørsel.
 N.B.: Husk sommertiden slutter 29/10!
Søndag 4/12 KYSTTUR (fang en fisk og vind en and)
                         Vi slutter året med den traditionelle tur efter kysttorsk.
                         Start 07.00. Indvejning: kl. 12.00 i klublokalet.
                         Pris: 20 kr.
                         Tilmelding. Leif Nikolajsen 58 52 73 93.
Søndag 17/12   Havtur med FANØ
 Ny ”lille” konkurrence imellem Høng, Søværnet og Slagelse. Vi sejler fra   
 Korsør Havn kl. 0800 og er hjemme igen kl. 1400.
 Der vil være præmier til største fisk, samt den forening med flest kg. indvejet  
 fisk. Vi har 7 pladser pr. forening. 
 Pris kr. 220,- Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93. 
Søndag 15/1-06  BYMATCH I HAVFISKERI – Øresund
                        Så gør vi klar til årlige stormatch mellem Sorø og Køge og Slagelse,
                        Hver forening stiller med 8 mand.
                         Afgang fra klublokalet kl. 05.00.
                         Fisketid: kl. 07.00 – 16.00.
                         Pris. 450,- kr. + kørsel
                         Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93.
Søndag 12/2-06 Øresundstur med NADIA.
 Vores sædvanlige konkurrence imellem Høng, Søværnet og Slagelse. 
 Afsejling fra Helsingør Havn kl. 0700. Hjemme kl. 1700.
 Vi har 7 pladser pr. forening. Pris 350,- kr. + kørsel 
 Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93.
  Juniorprogram efterår 2005
Søndag 2/10    SØTUR TIL TYSTRUP
                         Vi mødes ved klublokalet kl. 08.00. hjemkomst kl. 14.00.
                        Tilmelding senest 3 dage før. Husk redningsvest!
                         Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10.
Søndag 23/10  KYSTTUR
                         Vi tager til kysten for at fiske havørred.
                         Vi mødes ved klublokalet kl. 08.00. Hjemkomst kl. 14.00.
                         Tilmelding senest 3 dage før. Husk waders og varmt tøj!
                         Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10. 
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Nyt fra bestyrelsen
Det er lykkedes os at få lavet en kontrakt på Tissø, så søen nu næsten kan befiskes over det 
hele, vi har lavet et indstik (tages ud fra side 34) som du kan indsætte i medlemsmappen i 
stedet for det gamle kort.
Der er kommet nye tofter på båden på Tissø, og på Tystrup skal vi have renoveret båd nr. 1, 
det hører du nærmere om. Men husk nu fortsat, at hvis der er fejl og mangler, så meld det til 
bestyrelsen eller til forretningen der står for udlejningen, eller har vi ingen mulighed for at 
rette disse!
Vedr. åerne skal vi i løbet af aug./sept . i gang med renoveringen af Vestermose å i samarbejde 
med  Slagelse kommune, så her skal vi nok bruge et par friske folk.
Vi skal også i løbet af efteråret til at opfiske moderfisk i Tude å-systemet til de kommende års 
udsætninger, så her bliver der nok også brug for lidt friske folk.

Resultatet af en sommertur på Tissø.
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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...?

Undersøgelse ændrer ikke ved problemet
Som forventet blev resultatet af regnbueundersøgelsen, at man ikke kunne føre bevis for de 
undslupne fisk havde ødelagt  gydebankerne i vore åer, og  faunaforureningen tager man slet ikke 
stilling til. Men hvad der bringer vores blod lidt i kog er, at man fra Dansk Havbrugs formand 
og ejer af Musholm Lax, uden videre fremlægger resultatet som en sejr for havbrugets mange og 
store udslip til de omkringliggende områder.
Vi kunne godt tænke at vende debatten lidt på hovedet og spørge: Hvad nu hvis der slet ingen 
udslip var, ville problemet så ikke være løst?
Derfor må vi forsat forlange at virksomheden får styr på sine mange bure, specielt dem der står
udvendigt på Musholm. Kom nu på banen Vestsjællands amt og DFU!
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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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                                                                                                        20. august 2005

Til Gorm Rasmussen, Danmarks Fiskeriundersøgelser 
(DFU)! 

Som man tidligere i DFU er blevet orienteret om, har der gennem en årrække været 
gentagne massive udslip af store regnbueørreder fra havbruget ”Musholm Lax”, der 
er beliggende i Storebælt. Der har årligt været fl ere af disse udslip efter etableringen 
af havbrugets afdeling på ydersiden af Musholm for 5-6 år siden i et stærkt vind-
eksponeret område, hvor de store efterårsstorme giver anledning til nedbrydning af 
burene.
De mange undslupne regnbuer søger i vid udstrækning op i nærliggende vandløb, 
hvor de udgør en massiv faunaforurening – næringskonkurrence, prædation på de 
små rigtige ørreder (Salmo Trutta) der måtte forefi ndes, optagelse af standpladser 
og gravning i gydebanker, hvilke der ikke er så mange af i de ramte sjællandske 
vandløb.
Der er nu lavet en såkaldt undersøgelse (betalt af havbrugernes interesseorgani-
sation) der kun beskæftiger sig med evt. forstyrrelse af gydebanker, og på et løst 
grundlag ”frikendes” regnbueørrederne for skadevirkninger i dette hjørne af det 
samlede problemkompleks.
Hvad angår sagens indhold og forløb gennem årene ( også omtalte ”undersøgelse”) 
henvises til hjemmesiden www. stangfi sker. dk hvor også denne skrivelse vil blive 
optaget. 
Som repræsentanter for en af de sportsfi skerforeninger, hvis fi skevande er hårdt 
ramt af faunaforureningen, må vi alvorligt kræve, at DFU ”kommer ud af busken” og 
tager afstand fra fortsættelse af udslippene, så div. myndigheder ikke længere kan 
henholde sig til at handle i god tro og undgå stillingtagen til udslippene og havbru-
gets placering og drift.
Vi kan undre sig over, at DFU ikke for længst har grebet ind af egen drift, når insti-
tutionens ”politik” ellers er præget af for enhver pris at undgå faunaforurening. Et 
eksempel herpå fra de senere år er, at DFU regner naturlig strejfning af havørreder 
for faunaforurening og har brugt dette synspunkt som argument for de forringelser 
af udsætningerne, der har fundet sted.
Så en hurtig indsats mod forureningen med regnbueørreder må være på sin plads, 
såfremt DFU skal beholde sin troværdighed i ikke for fl osset stand!

Med venlig hilsen 

Jens O. Jensen
Bjørn Larsen 

Sportsfi skerforeningen for Slagelse og Omegn. 

Åbent brev til Danmarks Fiskeri Undersøgelser:
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Skovsøgade 2

POINTKONKURRENCEN 2005
  Navn: Point1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Samlet
 1. Kurt Nielsen 86 315 26 159   586
 2.  Peter Christensen 59 118 92 227   496
 3.  Jørgen Jensen 0 64 99 304   467 
 4.  Jes Hansen 72 28 104 138   342
   5.  Jesper Andersen 0  122 195   317 
 6.  Niels Andersen 0 53 104 77   234 
 7.  Gert Hansen   112 105   217
 8. Jesper Hansen 207 0     207
 9.  Jørgen Christensen   112    112
10.  Per Jørgensen 0 0 83    83
 11.  Jytte Andersen 0 23 0 48   71 
12.  Ejvind Hansen   69    69
 13.  Leif Nicolaisen 0      0  
13.  Michael Haupt  0     0  
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En lille fiskeberetning fra et besøg hos Lilli 
Rodeck og Bjørn Larsen i Maniitsoq, en by på 
små 3000 indbyggere beliggende på en ø i et 
utroligt smukt område på vestkysten.
Vi ankom med kystskibet i strålende solskins-
vejr (13 timer forsinket!) og tog straks ud for 
at fange havkat, og på ca. 2 timer havde vi 
fanget en halv snes stykker på dybder på fra 
45 – 70 m vand. Omkring os observerede vi 
flere pukkelhvaler, en krabat der kan komme 
op på 35 tons, så lidt løs bremse på hjulet gør 
ikke noget!
Området er i øvrigt meget rigt på disse hvaler 
og vi kunne hver dag observere adskillige fra
Lilli og Bjørn`s lejlighed der ligger allerhøjest 
i hele byen med en udsigt på 100 km i godt 
vejr både mod øst og vest.          
Næste dag var vejret forsat godt, og vi tog til 
et område med små vige og fjorde. Her fik vi 
så forskellige arter som: Håising (fladfisk), 
Røding (fjeldørred), Uvak (fjordtorsk), Helle-
flynder, alm. torsk og de allestedsnærværende 
ulke.

Rejsebrev fra Grønland:

Et rigtigt Maniitsoq-vejr!

Pukkelhval ”skudt” fra Lilli og Bjørn`s lejlighed.

En stribet havkat (smager meget lækkert).
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Bjørn igang med sit daglige arbejde i "regntiden".

Apropos ulken: Her er en lille opskrift på til-beredningen: Den koges med en smule vand, 
sælspæk og/eller margarine, salt og peber. Så spises ulken bare med fingrene og suppen kan 
drikkes i en kop, uhm! (citat Lilli!)
Men så var det også slut med vejret, idet vi fik en regnstorm med op til 18 sekm., der varede 
i samfulde 48 timer, med dråber der ikke var mindre end en 50 øre. Ifølge Bjørn er det ikke 
ualmindeligt at sådanne storme godt kan vare en uge! Så i de perioder må han ned og tømme
vand ud af båden hver dag. 
Vi skulle ellers have været på dybt vand efter rødfisk og torsk. Men det blev kun til lidt klippe-
fiskeri efter røding i de sidste dage, og for det ikke skulle være løgn, kunne flyet ikke lande da 
vi skulle hjemover, så vi måtte overnatte på byens hotel. 
Et rigtigt Maniitsoq-vejr, som de siger på de kanter! 
Hvis du selv skulle få lyst til fiske i området, er der 44 lystfiskeegnende vandløb over på fast-
landet, heraf skulle Kangia- og Amitsuarssuk-elven være blandt de bedste, og hvor der også er 
lavet fiskecamps.
Også hajfiskeri kan dyrkes i området. I 1999 blev der fanget en grønlandshaj på ikke mindre 
end 384 kg. 
Pris for rejse og fiskeri? Det er bare hundedyrt! 
Adresse: www.greenland-guide.gl/maniitsoq-tourist/dk                              Jens
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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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Torsk båd:
16.01.2005 Erik Wilson Øresund 11,6 kg.
29.01.2005 Jørgen Christensen Øresund 11,0 kg.

Torsk, Kyst:
03.04.2005 Peter Christensen Storebælt 1,215 kg.
 
Regnbueørred Å:
16.01.2005 Ulrik Hansen Tude Å 4,75 kg. 65 cm.

Havørred:
02.04.2005 Kurt Nielsen Storebælt 3,65 kg. 72 cm.
03.04.2005 Kurt Nielsen Storebælt 4,0 kg. 

Aborre:
16.04.2005 Per Jørgensen Nakskov 0,913 kg. 

Gedde:
22.05.2005 Jørgen Jensen Tissø 6,0 kg.

Regnbueørred Kyst:
Ledig.

Sandart:
Ledig.

Medepokal:
Ledig.

POKALTILMELDTE FISK 2005

TURREFERATER
8 maj 2005: Hornfisketur (point 3)
Som altid god tilslutning til vores årlige tur efter hornfisk, som samtidig var 3. tur i vores point konkurrence. 
Høj sol og nogen vind og alle 12 deltagere gik på med krum hals. Og hornfisk blev der da taget, selvom det 
ikke var de store mængder. Nogle havde 12 – 15 stykker, andre ingen da dagens resultat skulle gøres op. Vin-
der af denne tur blev Jesper Andersen, Gert Hansen og Jørgen Christensen delte andenpladsen. Var der ikke så 
mange hornfisk, så var der til gengæld en del havørreder. 5 stk. blev det til, hvoraf 2 måtte med hjem. Fin tur.

22 maj 2005: Ferskvandstur (point 4)
Der var tilmeldt 8 medlemmer til denne tur, hvor der er frit fiskested i ferskvand. Vejret var rimeligt, så der 
skulle ingen hindringer være for et godt resultat. Og der blev gået til den i såvel Tystrup sø som i Tissø. Dette 
beviste dagens indvejning, hvor ikke mindre end 10 gedder måtte på vægten, samt en del aborrer. Største 
gedde stod Jørgen Jensen for, en fin fisk på ligeud 6,0 kg. Og ALLE tilmeldte havde fanget fisk, hvilket må be-
tegnes som et meget fint resultat. Vinder blev Jørgen Jensen, nr. 2 Peter Christensen og nr. 3 Jesper Andersen. 
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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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