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Årets gang.
I 2005 har der igen været en stor under-
søgelse af hele Tude ås vandsystem, - vi har
deltaget i arbejdet med registrering af gyde-
gravninger.  Det var en pilotundersøgelse af 
regnbueørredens indvirkning på den natur-
lige bestand af ørreder.
Tidligere har vi frygtet at de mange regnbue-
ørreder skulle trække op i åen og ødelægge 
havørredens gravninger. Konklusion af 
undersøgelsen er, at det ikke er så stort et 
problem som frygtet. Der blev registreret 461 
gravninger i starten af januar, som alle blev 
markeret med en lille orange pind, i april 
kunne det konstateres at der var yderligere 
173 gravninger efter regnbueørreder. Ud af 
disse gravninger var der 24 der var placeret 
i de tidligere gravninger, dog kun som små 
gravninger ude i siden af den første gravning.
Men undersøgelsen er ikke særlig dækkende, 
for de skader regnbueørrederne forvolder  
i gydeområderne, da det var en meget 
mild vinter, hvor regnbueørreden måske 
har trukket meget tidligt op i systemet. 
Der er heller ikke i undersøgelsen 
vurderet stresspåvirkninger af de mange 
regnbueørreder i åsystemet.
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 garnsætning 
kan vi frygte, der ikke kommer nok fisk til-
bage i fremtiden, til at opretholde en naturlig 
bestand.
I 2005 var der revision af udsætningsplanen, 
det var Danmarks Fiskeriundersøgelse, der 
udarbejdede en ny udsætningsplan, denne 
skal så ligge til grund for de kommende 
udsætninger.
Vi har ikke fået den nye plan endnu, men det 
var meget fine resultater de fik med hjem.
Flere steder var der en meget fin bestand 
af yngel, langt over det der forventes af et 
vandsystem som Tude å.

ÅRSBERETNING 2005 
Året sluttede desværre med at Vestsjællands 
Amt har givet Musholm Lax tilladelse til at 
udvide deres produktion til det dobbelte, på 
anlægget på vestsiden af Musholm. Der har 
ikke været udslip af betydning i 2005, men vi 
frygter at der fremover kan ske store udslip, 
med det til følge, at der bliver sat endnu 
flere garn langs kysten, hvor bifangsten vil 
blive gydemodne havørreder der er på vej 
tilbage til det vandsystem de er kommet 
fra, her kan de så begynde at kæmpe med 
regnbueørrederne op standpladserne

Udsætningen 2005.
Udsætningerne blev igen ramt af mangel på 
fisk. Vores leverandør havde beregnet at der 
skulle være ca. 1300 kg. i hver dam, men det 
viste sig desværre at der kun var ca. 800 kg i 
hver dam.
Der blev ikke udsat 1 års fisk i Tude å, hér 
blev den manglende udsætning, konverteret 
til halvårs fisk.
Vi havde besluttet at der skulle udsættes 
smolt i området omkring Skælskør, vi hav-
de da også fået tilladelsen fra DFU, men 
på grund af mangel på fisk, bliver disse 
udsætninger først gennemført i foråret 2006. 
9.april blev der udsat 24.840 stk. smolt ud i 
Tude ås munding mod planlagt 30.000 stk.
15. september 20.500 stk. halvårs fisk i 
Tude å, Lindes Å og Bjerre å mod planlagt 
5.950 stk. Det var mangelen fra foråret der 
var konverteret til halvårs fisk, samt det at 
den yngel der normalt bliver udsat i foråret 
ikke kunne udsættes, da vi skulle revidere 
udsætningsplan.
I alt blev der i 2005 udsat 44.890 stk. mod 
planlagt 53.250 stk.
Disse udsætninger er betalt af de penge, der 
kommer ind fra det obligatoriske fisketegn.

U.F.V.95
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PROGRAM FOR FORÅRET OG SOMMEREN 2006
    K: Afgang fra klubhus;       P: Pointtur         A: Artspoint for turen

Lørdag 6 - 5 Kastekursus i (Ålborg) enhånds flue 
 Dettte kursus er for dig, der lige er startet med at fluefiske, eller for dig,
                       som vil af med dårlige vaner. Her gennemgås det grundlæggende
                            omkring fluekastet. Kurset omhandler sammensætning af fluegrej,
                            overhåndskast og rullekast. Efter kort gennemgang af fluekastets
                            grundlæggende teknikker øves der på græs. Kurset afsluttes med gode
                            råd om, hvordan man selv kan træne videre på egen hånd. Instruktører er
                            Mads Birkholt og Bo Frier. Pris inkl. materialer og frokost: Medlemmer
                            af Danmarks Sportsfiskerforbund: 275,00 kr.
                            Ikke medlemmer: 795,00 kr.
 Arrangør : Danmarks Sportsfiskerforbund

Søndag 7 - 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 HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

Lørdag 20 - 5 Glenstrup Sø – Konkurrence
 Glenstrup sø er igen i år rammen om en god fiskekonkurrence og
  fiskehyggedag, for alle. 
 Tilmelding fra kl. 06 til kl. 11,00 
 Indvejning kl. 15,00 og derefter er der præmieuddeling. 
 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn. 
 Er du ikke medlem af Hobro Sportsfiskerforening, skal du også købe et 
 dagkort til 60 kr. 
 Du kan blive medlem på stedet for 420 kr. 
 Efter arrangementet er der grillbuffet, der er gratis for alle deltagere i 
 konkurrencen.
 Arrangør: Hobro Sportsfiskerforening

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

                           1. maj            Fredning på gedden ophører
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Torsdag 25 - 5 Hessellund Sø-Camping
Fredag  26 - 5 I Kr. Himmelfartsferien afholder Danmarks Sportsfiskerforbund 
Lørdag 27 - 5 lystfiskertræf for hele familien. Træffet foregår på Hessellund Sø-
Søndag 28 - 5 Camping, hvor der er ideelle faciliteter for vores aktiviteter. På
                              programmet er bl.a. fluebinding, kasteundervisning flue/spin, børnehold,
                              grejfremstilling, instruktion i P&T, natfiskeri efter havørred med flue,
                              fiskekonkurrence og meget mere. Aktiviteterne er gratis, undtaget den
                              afsluttende konkurrence. Det endelige program forventes færdigt i
                              begyndelsen af marts og kan rekvireres på Hessellund Sø-Camping:
                              www.hessellund-camping.dk. Kursusleder er Peter Rødsgaard Jensen 
  Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund

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

Mandag 5 - 6 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.

Lørdag 10 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
Søndag 11 - 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: 20,- kr. 
  Turlederen  fordeler bådene. Tilmelding senest d. 8 - 6
  Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 58 85 54 64.

Fredag 16 - 6 Fluefiskeri efter søens rovfisk fra flydering
Lørdag 17 - 6 Kurset sætter fokus på fiskeri efter gedde, sandart og aborre fra flydering.
Søndag 18 - 6 Dette omfatter grejlære, forskellige fisketeknikker, fluebinding samt 
  praktisk fiskeri fra flydering i Silkeborgsøerne og Gudenåen. 
  Knudhule Vandrerhjem ved Ry danner rammen.
  Thomas Weiergang, Michael Skovgaard, Jonas Holck og Mads Nedergaard  
  er instruktører. Pris: Medlemmer af Danmarks 
  Sportsfiskerforbund: 2.100,00 kr. Ikke medlemmer: 2.750,00 kr.
  I prisen er der ikke inkluderet fiskekort til Silkeborgsøerne
  Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund

Onsdag 28 - 6 Turmøde kl. 19.00
  De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding
  Til Det Gule Rev i juli måned
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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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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

Lørdag 15 - 7 Fiskeskolens ungdomslejr
 Fiskeskolen tager igen til naturreservatet Femundsmarka i Norge, hvor 
 ungdomslejren finder sted den 15. til 23. juli 2006. Det store reservat 
 rummer en masse spændende søer og vandløb med stalling, ørred, helt, 
 gedde, aborre og rødding. 24 unge mellem 15 og 20 år kan deltage. 
 Nærmere oplysninger og tilmelding til Henning Pedersen på 47 74 54 75.
 Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund

Lørdag 15 - 7 Fluefiskeri i Glomma
 Oplev fluefiskeriet i den mægtige norske elv Glomma. Kurset omhandler 
 kast, affiskning, fiskestrategi, fluebinding og en masse fiskeri efter elvens 
 stallinger og ørreder. Vi bor i hytte på campingplads ved Alvdal. 
 Daniel Holm m. fl. er instruktører. Prisen er inklusiv hytte, transport og 
 fiskekort for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund: 3.000,00 kr.
 Ikke medlemmer: 3.500,00 kr. 
 Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund

Lørdag 22 - 7 8 dage’s Laksefluekursus Gaula
 Lær teknikker i laksefluefiskeri og få samtidigt en masse praktisk erfaring. 
 Du lærer om grej, fluevalg, affiskningsteknik og selvfølgelig om fluekast. 

Kurset er en vekselvirkning mellem undervisning og praktisk fiskeri. 
 Kurset afholdes på et eksklusivt vald ved lakseelven Gaula. 
 I 2006 har kurset 15 års jubilæum og der er hidtil fanget laks på hvert eneste 

kursus. Instruktører er Orla Bertram-Nielsen og Per Jørgensen. 
 Pris for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund: 6.800,00 kr.
 Ikke medlemmer: 8.800,00 kr. 
 Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund
 
Søndag 30 -7 Weekendtur til DET GULE REV
Mandag 31 - 7 Afgang fra klubhuset lørdag kl. 13.00 – Hjemkomst tirsdag kl. ?
Tirsdag 1 - 8  Pris kr. 3000,- (pr. person) 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 28. juni
 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!
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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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Lørdag 5 - 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 - 
  hvis vejret tillader det griller vi!
  Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb.
  Max. 10 pladser - så skynd dig!
   Tilmelding til Per Andersen Tlf. 58 85 41 61.

Fredag 18 - 8 Laksefluekursus
Lørdag 19 - 8 En weekend ved Skjern Å med fokus på den danske laks og
Søndag 20 - 8 laksefluefiskeri. Du hører om laksens situation i Danmark og om hvordan   
  du kan planlægge dit fiskeri. Derudover lærer du fluekast med især   
  tohåndsstang og affiskningsteknik. Kurset holdes på Bundgårds Hotel i 
  Borris og prisen er inkl. ophold på hotellet. 
  Instruktører er Orla Bertram-Nielsen og Per Jørgensen. 
  Pris for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund: 1.450,00 kr.
  Ikke medlemmer: 2.000,00 kr. 
  Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund
 
Søndag 27 - 8 Tørflue-/nymfekursus (Grindsted Å)
  Instruktion ved den fine hedeå med flot bestand af ørred og stalling. 
  Oplev en spændende dag med masser af praktisk viden om fiskeri med   
  nymfe og tørflue. 
  Daniel Holm og Søren Jørgensen er instruktører. 
  Pris for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund: 150,00 kr. 
  Ikke medlemmer: 300,00 kr. Dertil kommer fiskekort
  Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund
   
Fredag 1- 9 Trollingkursus
Lørdag 2 - 9 Kurset for dig som vil snuse til trollingfiskeriet. 
Søndag 3 - 9 Det er godt hvis du har båd, men det er ikke en nødvendighed. 
  Kurset afholdes på Øer Maritime Feriecenter i Ebeltoft. 
  Mad mv. skal du selv medbringe. 
  John Balle er instruktør. 
  Pris for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund: 900,00 kr. 
  Ikke medlemmer: 1.200,00 kr.
  Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ D. 3. SEPTEMBER

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

2 Discountforretninger
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Søndag 3 - 9 Tissø konkurrence (A)
 Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng.
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 15.00.
 Indvejning ved roklubben mellem kl. 15.00 - 15.30.
 Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Gedde 6 point, aborre 8 point, sandart 10 point
 alle pr. påbegyndt 100 gram.
 Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltager antal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud junior kr. 10,- senior kr. 20,-
 Turleder: Jens Dinesen Tlf.: 40437927

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ D. 3. SEPTEMBER

Lørdag 9 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Søndag 10 - 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 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 6 - 9. Turleder: Per Andersen tlf. 58 85 41 61.

Søndag 24 - 9 Kysttur 3
 Denne tur går til nordkysten, alternativt Vestsjælland / Roskilde Fjord /
 Isefjorden i tilfælde af for høje bølger på nordkysten - 
 vi bestemmer fiskepladsen dagen inden turen. 
 Instruktørerne er Jens Peter Baltsersen og Thomas Brandt. 
 Pris for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund: 100,00 kr.   
 Ikke medlemmer: 495,00 kr. 
 Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund

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. 58 85 44 34
Stedfortrædere: Hågen Wagner, Gl. Skolevej 4, 4270 Høng. Tlf. 58 85 33 14
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  Ole Ganderup oleganderup@privat.dk
Kassereren  Per Andersen  persmed@post6.tele.dk
Sekretæren Claus Rasmussen admin@hsf1952.dk    
Kantine Tom Hansen prut@hansen.dk
 Lars Jensen drosselbjerg@jensen.mail.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.

Rudsgade 34 B – Ruds Vedby
Åben fra kl. 12.00 – 18.00 på hverdage

Lørdage fra kl. 9.00 – 13.00
ONSDAG LUKKET!
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Formandens indlæg 
Som de fleste nok har hørt, så har Høng Sportsfiskerforening fået ny formand ved generalfor-
samlingen den 27.-2.-06.
At valget som formand faldt på mig, må jo nok siges at være noget af en overraskelse (i hvert 
fald for mig). Men jeg vil forsøge at leve op til den store tillid som er vist mig.
Som det første vil jeg gerne takke den afgående formand Niels-Henrik Hansen for det arbejde 
som han har gjort for vores forening.

Af de første store sager kommer vi ikke uden om spørgsmålet om vores indmeldelse i Dan-
marks Sportsfiskerforbund som der blev stillet forslag om på generalforsamlingen i februar.
Og efter den vejledende afstemning på samme, hvor resultatet blev17 for og 2 imod blev vi 
enige om at arbejde videre med muligheden for medlemskab.
Og som følge deraf blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 22.-3.-06, og det 
afstemningsresultat som fremkom her må jo siges at tale for sig selv.
20 for og 2 imod så fra nu af kan vi trække på alle de arrangementer, kurser, ture, rabatter og 
andre tilbud som D.S.F. tilbyder  bl.a. Månedsmagasinet ´´Sportsfiskeren´´ .
Jeg tror selvom det betyder en lille kontingentstigning, at på lang sigt vil vi stå stærkere.
Hvis bare man gør brug af et enkelt af de tilbud som D.S.F. tilbyder, så er det tjent ind igen,
så jeg håber alle støtter op om dette tiltag.

Af andre større ting der er sket i Høng Sportsfiskerforening syntes jeg lige vi skal fremhæve 
det kæmpe arbejde som adskillelige medlemmer har lagt i vores nye køkken, og her skal lyde 
en stor tak, for uden denne velvilje kunne det ikke lade sig gøre, at lave noget sådanne uden at 
vores budget ville gå helt i rødt.
For at afprøve om vores nye køkken kunne leve op til vores forventninger, havde vores ”hus-
kok” Uffe Brendstrup besluttet at lave to madaftener med henholdsvis 13 og 18 deltagere og 
anden gang med fuld pressedækning fra folkebladet med både fotograf og journalist under 
hele arrangementet. Uffe var godt nok ved at ryge alle ud af køkkenet da han tilberedte makrel 
med chili, ingefær og hvidløg krydrede stegte agurker, så må vi nok sige at køkkenet bestod.
Så hermed kan jeg kun opfordre vores medlemmer til at gøre brug af den fordelagtige mulig-
hed for at låne vores klubhus til private arrangementer mod et lille gebyr, desuden har vi 
næsten alt i service til 36 personer hvoraf en stor del også er blevet doneret af venlige menne-
sker i vores forening.

Et andet nyt tiltag som alle medlemmer kan drage betydelig fordel af, er at H.S.F. har an-
skaffet en brobizz med tilhørende brokort. Så vil du over Øresunds broen i bil kan det gøres 
for kun 125 kr. Hvis du vil gøre brug af dette, kan du kontakte kassereren eller undertegnede.
 
Nu kommer et lille suk. Hvad angår fisketure, foredrag, filmaftener, madaftener og så videre 
så mød op til disse ting! Der er nogle folk som knokler røven ud af bukserne for at få disse 
ting til at lykkes og selvfølgelig er det også for deres egen skyld, men vi er jo en forening, og 
det ville være rart at se et nyt ansigt en gang imellem.

Foreningslivet har det svært i disse ”jeg har nok i mig selv tider” men jeg syntes at vi skal 
bakke op om de initiativrige mennesker som i 1952 fik den gode ide at stifte denne forening.
Jeg syntes selv at det er meget givende at være sammen med de ”mærkelige” mennesker, som 
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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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gider stå op midt om natten og tit køre i flere timer, for at stå i regn, rusk og sågalt snestorm 
med fiskestangen, for måske sidst på dagen kun at køre hjem med natur oplevelsen og røde 
kinder.
Men store fisk er ikke alt, det er også kammeratskabet der er vigtigt, og så er det lige meget 
om det er ham som er ude 100 gange om året, eller det er ham som kun er ude 1 eller 2 gange
– VI HAR VORES HOBBY TIL FÆLLES SÅ LAD OS STÅ SAMMEN OM DEN!.

En almindelig klubaften hvor der bliver fortalt løgnehistorier, og hvor nogle af os somme 
tider må lægge ryg til at vi er amatører og ikke har evnerne til at fange de store fisk, kan være 
utrolig hyggelig. Og næste gang så!!!!!!!!!!!.
Så bare mød op og kom ud med snøren, somme tider er der jo også nystegte fisk på søndags-
bordet,
Og det er ikke så ringe endda.
 
Men nu skal det jo heller ikke kun være gammelmands snak og sure opstød.  Når krisen krad-
ser viser det sig jo alligevel at nogle af de ”gamle” folk godt kan rulle ærmerne op og give 
den en skalle for vores fælles sag,  Tak for det! Så må vi andre jo også lære det.

Og her til sidst vil jeg lige rette en tak til alle dem som uden tøven gik til lommerne da vi 
onsdag d. 22-3-06 havde grejaktion, ikke mindre end 4229 kr. blev det til, og det må da siges 
at være flot.

Tom Rasmussen med 2 havørreder på 1,028 og 1,5 kg.
fra Lødderup strand i Sverige.

Til allersidst har jeg endnu en lille 
opfordring, og det er i forbindelse 
med at vi har fået et tilbud fra Gørlev 
Sportsfiskerforening om at hjælpe dem 
med at stille arbejdskraft til rådighed 
ved afviklingen af Heste og Kræm-
mermarked i Gørlev  d. 7.-9. juli og d. 
15.-17. september, det drejer sig om 
4 timers vagter. Så kan du afsætte lidt 
tid i pågældende weekender, så sig 
endelig til.

Hvis vi kan mobilisere en styrke på 8-
10 mand, er der ca. 10 000 kr. til Høng 
Sportsfiskerforening.

Efter disse få ord vil jeg ønske alle 
medlemmer og deres familie
                                                         
En rigtig god sommer
                                                         
Og knæk og bræk
  
M.V.H.   Ole Ganderup
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Som noget nyt havde Høng Sportsfiskerforening lavet en endagstur  til Sverige for at fange 
havørreder. Efter Øresunds-broen er kommet, tager det ikke mere en et par timer før men står 
på den sydsvenske kyst.
9 af foreningens medlemmer havde tilmeld sig til turen, som havde afgang kl. 07.00 fra klub-
huset, så fordelt i 3 biler gik turen over Sjælland med kurs mod Sverige.
De kystpladser vi fisker på, ligger nord og syd for Ystad, med da vi skulle hjem samme dag, 
var der kun tid til at prøve et par pladser, som var Hammer-bakke og Lødderup strand, som 
begge ligger nord for Ystad.
Den bil som jeg selv sad i valgte at stoppe ved Hammer-bakke, det var dog ikke der fiskene 
var den dag, det blev kun til en havørred, som blev pænt genudsat, da det var en nedfaldsfisk. 
Det var Kim Wellendorf der stod for den fangst.
Det gik noget bedre for de to andre biler som begge valgte at køre til Lødderup strand. Der gik 
ikke længe før Tom Rasmussen som første mand havde fisk på krogen, en flot blank havørred 
på 1,5 kg. blev landet, og da dagen var omme var det blevet til 3 havørreder til Tom Rasmus-
sen, hvor den ene dog måtte tilbage i havet, da den ikke kunne holde det svenske mindstemål, 
som er på 50 cm. Aksel Petersen fangede også 3 havørreder. 
Den samlet fangst for hele dagen blev 13 havørreder på land, hvor de 8 kom med hjem. Stør-
ste fisk vejede 3,6 kg. og blev fanget af Aksel Petersen. Nr. 2 blev Kurt Jørgensen med en på 
2,5 kg.
Alle deltagerne var enige om at det havde været god tur, så den vil blive gentaget til næste år.
Senere på måned har foreningen sin årlige 4 dages tur til sydsverige, hvor 10 af foreningens 
medlemmer skal med. Det referat må i vente med til næste nummer af Fiskeøjet.
   

Kurt Jørgensen igang med at veje dagens fangst. Fra venstre ses Kim Wellendof, Ole Ganderup, 
Johnny Sørensen og Tom Rasmussen.

Sydsverige den 1. april
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Michael Jacobsen med 
sin gedde på 12,5 kg. 
fanget på Tissø.

Kasper Andersen 
(fangstmanden)
sammen med 
Rene Jespersen, med en
sandart fanget på Tissø. 
Den vejede 5,5 kg og 
målte 80 cm, det var i 
fredningstiden,
så den blev udsat efter 
fotografering.
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Michael Jacobsen og 
Torben Larsen med de 
5 havørreder, de fik med 
hjem.

En god dag på kysten.
Dagene op til Påske havde jeg ferie, det samme havde min svoger, Torben Larsen, så vi havde 
aftalt, vi skulle ud og fange en havørred, til familie-påskefrokosten, en af dagene. 
Tirsdag kørte vi ud fra tidlig morgen, første fiskeplads kunne vi ikke være på, da vandet var 
brunt af møg. Vi fandt en anden plads hvor vandet var rent, så her så det godt ud.

Torben var første mand med fisk, den slog sig dog hurtig af, men der gik ikke længe før han 
havde fisk på igen, det var en undermåler, som måtte tilbage igen. Nu var det min tur at få 
fisk på krogen, et voldsom hug, og en stor fisk springer helt fri af vandet 2 gange, en god fight 
starter. Hvor længe fighten varede, ved jeg ikke, men adskillende udløb, og 4 gange hvor den 
springer helt fri af vandet senere, kan jeg kejse min fisk, og gå på land, 4,9 kg. og 74 cm.

Da jeg er klar til at 
gå ud igen, kan jeg se 
Torben har fisk på, i det 
samme springer fisken, 
og den er på størrelse 
med den jeg har på 
land. Jeg løber ud i 
vandet for at hjælpe 
ham med at få fisken 
i kejsen, og vi går 
begge to på land, 3,9 
kg. vejede den, og den 
målte 73 cm. 

Vi forsætte fiskeriet 
og fanger nogle flere 
havørreder. Jeg fanger 
blandt andet en på 2 
kg. Så da formiddagen 
er over er den samlede 
fangst 8 fisk på 
land, 3 af dem var 
undermålere, men der 
kom 5 havørreder med 
hjem.

Michael Jacobsen.
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Jagt & Fritidshuset Cup 2005
J & F Cup blev afviklet søndag den 9. oktober. Der var tilmeldt 7 foreninger med i alt 61   
deltagere. Denne konkurrence sponseres af Jagt & Fritidshuset, til gavn for udsætningerne.

Placeringen blev som følger:
Gørlev Sportsfiskerforening 1516 point 9 deltagere
Sorø Lystfiskerforening 1166 point 10 deltagere
Høng Sportsfiskerforening 436 point 12 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening 398 point 14 deltagere
Søværnet 260 point 7 deltagere 
Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn      224 point  8 deltagere
Haslev Sportsfiskerforening                    220 point  1 deltagere 

U.F.V. Cup DEN GYLDNE KEJS 2006
På trods af en vejrudsigt der havde lovet 13 sek/m  kraftig vind fra vest, blev det dog ikke 
helt så galt. Vinden kom dagen igennem kom fra sydvest, så der kunne der fiskes mange 
steder.
Der blev fanget mange fisk, men da mindstemålet er 45 cm. til disse konkurrencer, var der 
kun 19 ørreder og 3 torsk til indvejning.
Deltagerantallet på 50, er langt mindre end tidligere, men det var  nok vejrudsigten der har 
holdt mange hjemme i de lune stuer.
Fra udsætningesforeningens side er det ellers et stort ønske, at mange flere vil støtte op om 
arbejdet med at skaffe fisk til de mange udsætninger der foretages
De fleste penge til foreningens udsætninger, kommer fra fisketegnet alle skal betale, men 
arbejdet udføres af de lokale foreninger. Derfor skal U.F.V. 95 opfordre alle, der har glæde af 
det gode fiskeri langs kysten på Vestsjælland, til at støtte en af de lokale foreninger via PR., 
eller evt. ved at skaffe nye medlemmer til foreningerne.
 
Resultatet af dagens fiskeri:
Ørred:
1 Jes Hansen     Slagelse 2,928 kg.
2 Leif Nikolajsen  Slagelse 2,490 kg.
3 Thomas Hansen  Skælskør 2,342 kg.

Torsk:
1 Henning Jensen Sorø 0,887 kg.
2 Henrik Nielsen Sorø 0,866 kg.

Foreninger:
Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn 1010 point
Høng Sportsfiskerforening  850 point
Sorø Lystfiskerforening  636 point
Skælskør Sportfiskerforening 370 point
Gørlev Sportfiskerforening  90 point
Søværnet  0 point

Kommende konkurrencer
Jagt & Fritidshuset Cup   Søndag den 8. oktober 2006               U.F.V. 95
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Vinderne fra venstre: Henning Jensen Leif Nikolajsen Jes Hansen Henrik Nielsen Thomas Hansen.

   Program for forår/sommer 2006
Søndag 7/5 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 13/5 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 Mogens laver middagsmaden.  
  Pris: 100 kr. incl. båd + mad + lidt drikkelse  
  Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66 og Mogens Mogensen

Søndag 21/5 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
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Lørdag 3/6 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Vi fortsætter 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 Mogens laver middagsmaden.
 Pris: 100 kr. incl. båd + mad + lidt drikkelse.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66 og Mogens Mogensen

Lørdag 8/7 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Igen afholder vi her i højsommeren den populære seniortur .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 Mogens laver middagsmaden.
 Pris: 100 kr. incl. båd + mad + lidt drikkelse.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66 og Mogens Mogensen

Lørdag 5/8 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Så er det sidste gang i år vi arrangerer turen 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 Mogens laver middagsmaden.
 Pris: 100 kr. incl. båd + mad + lidt drikkelse.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66 og Mogens Mogensen

Søndag 3/9 FERSKVANDSTUR (point 5)
 Reserver dagen allerede nu!

Torsd. 12/10    ØLANDSTUR
til 15/10           Ny spændende tur efter de store sommerfede  ørreder og grumme gedder!
                         Reserver turen allerede nu. 
                         Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

 Juniorprogram forår/sommer 2006
Søndag 7/5 SØTUR TIL TYSTRUP 
 Vi tager endnu en tur til vores spændende sø, hvor vi kan fange bl.a. 
 aborrer og gedder. 
 Vi mødes ved klublokalet kl. 7.00. Hjemkomst kl. 14.00.
 Tilmelding senest 3 dage før. Husk din redningsvest!
 Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10.

Søndag 21/5 SØTUR TIL TYSTRUP
 Vi tager endnu en tur til vores spændende sø, hvor vi altid har chancen 
 for at fange store fisk.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 7.00. Hjemkomst kl. 14.00.
 Tilmelding senest 3 dage før. Husk din redningsvest!
 Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10.
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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



24

Formandens beretning 2005
Endnu et år er gået og endnu en gang er tiden kommet for at gøre status over det forgangne år.
Søerne.
Tystrup Sø:
Det ser ud til, at vores satsning med at leje fiskeretten for en båd mere på Næsbyholm-siden har 
været rigtig. I hvert fald er det som regel båd nr. 1 og 2 der lejes ud, og når man en gang imel-
lem runder søen, er det som oftest også på denne side, fiskeriet fra vores både foregår. Vi har i 
bestyrelsen derfor besluttet at fortsætte denne ordning, så længe økonomien tillader det.
Enkelte af vores medlemmer har stadig meget svært ved at melde, når ting går tabt eller i styk-
ker. Dette være sig udstyr til bådende eller inventaret i og ved hytten. Og det forstår jeg ikke. 
Med mindre at det drejer sig om groft hærværk eller grov forsømmelse fra den enkelte brugers 
side, vil der jo ikke blive tale om, at nogen skal erstatte noget. Det er ene og alene et spørgsmål 
om, at vi fra bestyrelsen får et input om, at dette eller hint er gået i stykker, således af vi kan 
komme ned og udskifte eller reparere. Vi vil jo gerne alle sammen have det sådan, at når vi 
ankommer til hytten og bådene, så er alt i orden. Så får vi det vi har betalt for, nemlig en dags 
fiskeri på søen eller underbringelse i hytten uden unødige ærgrelser. 
Vi har besluttet, at broen denne vinter ikke skal tages op, da vi ikke mener, det er nødvendigt. 
Bådene derimod er trukket på land, og båd 1 og 4 er lagt på trailer. Det vil så være disse 2 både, 
der må fiske på Næsbyholm-siden, indtil vi lægger de andre både i vandet igen. I øvrigt har 
vi fundet et team af folk, der i løbet af 2006 vil reparere de både, der trænger mest. Dette kan 
komme til at betyde, at der i perioder kun vil være 4 både til rådighed i Tystrup, men vi skal 
nok give Jagt & Fritidshuset besked.
Rent fiskerimæssigt er det mit indtryk, at året 2005 måske ikke har været et af de bedre år. Dog 
tages der indimellem virkelig gode fisk, både gedde og sandart, men fangerne er for det meste 
folk, der ved hvad det drejer sig om. Det er blevet sværere at fange en god fisk på ”slump”. Om 
dette har noget at gøre med det temmelig omfattende erhvervsfiskeri skal jeg lade være usagt, 
men man kan have sine tanker. I første omgang har vi valgt at følge debatten imellem erhvervs-
fiskeren og NS 48 lidt fra sidelinien, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er lidt 
bekymrede. Ikke over at der erhvervsfiskes, men mere måden hvorpå der fiskes. Nemlig med 
nedgarn omkring grunde og strømkanter, og det vil sige et målrettet fiskeri efter de samme fisk, 
som vi er interesserede i.
Det er heller ikke mit indtryk, at både og hytte er anvendt så meget som de foregående år. Det 
kan selvfølgelig være en tilfældighed, og jeg kan kun opfordre til, at man benytter sig af de 
tilbud, som foreningen stiller til rådighed.
Tissø:
Fiskeriet i Tissø svinger fortsat meget. Det er dog svært at danne sig et indtryk, da båden i Tissø 
ikke har været anvendt særlig meget i 2005. Samme båd er i øvrigt den næste, der står for tur til 
en større renovering. I stedet lægges en nyrenoveret båd, så måske dette kan gøre, at der fiskes 
mere i søen. Som det er fremgået af fiskeøjet har vi nu fiskeretten i næsten hele søen, så det er 
bare med at komme af sted på de stille dage. Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi skulle indkøbe 
en 3 – 4 HK påhængsmotor, men er blevet enige om, at det bliver for besværligt. Hvor skal den 
opbevares, hvem skal sørge for, at den virker o.s.v..
Studentersøen:
Der er som altid et godt træk på denne sø, især medefiskerne benytter sig af søen. Dog er der 
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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...?

observeret en mindre nedgang i indtægten fra fiskeriet, hvilket kan have 2 årsager, nemlig at der 
er knapt så mange, der har fisket der i 2005 eller at der er folk, der snyder. Vi har i stort set hele 
2005 ikke haft kontrollører på, men dette vil blive ændret i 2006. 
Åerne:
Vi blev i 2005 færdige med renoveringen af Gudum Skovse Å. Selve renoveringen har bestået i 
udlægning af flere hundrede store sten samt etablering af sandfang. Nu mangler vi lidt i Vester-
mose Å, og så skulle vi være igennem det hele. Der er hermed sørget for, at bæk- og havørreder 
har de bedst mulige betingelser under såvel gyde optræk som opvækst.
Som jeg omtalte i min beretning for 2004, skulle der i 2005 opfiskes gydemodne ørreder i 
de Vestsjællandske åer for senere strygning, også kaldet ”Projekt Vildfisk”. Der blev til dette 
formål nedsat et udvalg, hvor vi var repræsenteret med 2 personer fra bestyrelsen. Vi fik i løbet 
af året gjort klar til opfiskning og opbevaring af ørrederne, så da oktober var ved at løbe ud, var 
vi klar til at fuldføre projektet. Folkene omkring Halleby åen startede ud med el-fiskeriet, og 
bidrog med en række store bækørreder. Derefter var det vores tur i Tude Å og her gik det også 
fint, idet vi på førstedagen fangede 10 pæne havørreder. I alt blev der el-fisket 2 gange hvert 
sted, hvilket indbragte 48 bæk- og havørreder, 24 hanner og 24 hunner. Hermed var vores mål-
sætning på 50 ørreder næsten nået, og vi besluttede, at stoppe for yderligere el-fiskeri, også fordi 
der under el-fiskeriet blev konstateret friske gydegravninger. Alle ørreder blev kørt på trailere til 
Gerlev, hvor de blev overført til en swimmingpool, indkøbt til formålet. Lørdag den 3. decem-
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ber fandt selve strygningen sted, og resultatet blev ca. 8 liter rogn, som herefter blev transpor-
teret til Hvilested Dambrug for udlægning i klækkerender og senere opvækst. Ørredynglen, ca. 
60.000 stk.,  returnerer herefter til os for udsætning. De strøgne ørreder blev efter endt tjeneste 
returneret til den å, hvorfra de var opfisket. Jeg må ærligt tilstå, at vi var flere i bestyrelsen, som 
var lidt skeptiske med hensyn til dette projekt, idet ingen af os havde erfaring med opfiskning 
og opbevaring af vilde fisk. Men nu, hvor det er overstået, må vi konstatere, at det har været en 
stor succes. Og uden stor hjælp fra en masse interesserede mennesker var det heller ikke gået. 
Især skal Kurt Jørgensen, formand for UFV, fremhæves. Uden hans initiativ, gå på mod og store 
viden om emnet, er jeg ikke sikker på, at vi var endt op med et så fornemt resultat, som tilfældet 
er. Tak til alle for jeres arbejdsindsats og husk, vi skal på den igen til efteråret.

Fisketure og klubaftener:
Vores pointkonkurrence i 2005 blev en noget atypisk forestilling. Ikke med hensyn til deltagere, 
der vel nærmest kan kaldes Tordenskjolds soldater, idet det for det meste er de samme men-
nesker, der dukker op. Næ, det er mere fangsterne, og hermed stillingen i konkurrencen, der var 
atypisk. Fra gang til gang blev der nemlig indvejet nogle rigtig flotte fisk af forskellige fangere, 
så stillingen i konkurrencen vekslede hele tiden. Spændende var det, men jeg så gerne, at vi var 
mange flere der deltog.
Med hensyn til pensionist- og junior ture ligger det fortsat meget sløjt. Der blev gennemført 
nogle få ture, hvor tilmeldingen var stor nok. Men det skal blive bedre, hvis vi skal fortsætte 
med arrangementer specielt for disse 2 grupper.
Klubaftenerne ligner stadig sig selv, vi mødes 4 – 6 mennesker torsdag aften, får en kop kaffe 
og sludrer lidt. Der er ikke kommet forslag til egentlige aktiviteter på disse aftener, så vi må i 
bestyrelsen gå ud fra, at det er fint som det er. Ellers hører vi gerne fra folk.

Andet:
I 2005 opnåede vi den ære, at modtage Slagelse Grønne Råds miljøpris. Begrundelsen for 
indstillingen og hermed tildelingen var blandt andet det store arbejde, som vores forening, og 
dermed vores medlemmer, har gjort i vores åer. Sammen med beviset på miljøprisen fulgte en 
check på kr. 1.500,-. Vi er selvfølgelig glade for såvel pris som penge, men hvad der endnu vig-
tigere for os er, at der i den brede befolkning bliver lagt mærke til de tiltag vi gør, for at vores 
åer skal blive bedre, renere og mere fiskevenlige. Og det er tildelingen af denne pris et bevis på.

Som alle har kunnet læse i dagspressen, er det lykkedes for Musholm Lax A/S at få tilladelse 
til en fordobling af produktionen af regnbueørreder. UFV har påklaget denne tilladelse overfor 
miljøstyrelsen og vi deltager selvfølgelig i den offentlige debat omkring dette emne. Det er dybt 
beklageligt, at man på trods af gentagende udslip fra dette dambrug og heraf følgende faunafor-
urening giver tilladelse til så omfattende en produktionsstigning, som der her er tale om. Nyeste 
nye er, at vi sammen med en del andre lystfiskerforeninger er blevet inviteret over til firmaet for 
dialog og fremvisning af deres anlæg. Vi takker selvfølgelig ja, da et nej straks kan udlægges 
som ”ond vilje”, men vi har betinget os, at pressen ikke deltager.

Vores klublokale fremstår nu med nyt gulvtæppe. Der er blevet lavet en del ved kloaksyste-
merne i Bredegade, men helt uden fugt er vores lokale ikke. Der kommer stadig lidt vand ned 
ad væggen. For at undgå en ny vandskade har vi med lidt Storm P. snilde anlagt en opsamlings-
skinne, som leder vandet ned i et rør, vi har skåret ned i betonen. Røret leder vandet videre ind 
i kloakken i rummet ved siden af. Vi må indstille os på, at der ikke bliver lavet mere omkring 
kloaksystemerne, og indtil videre ser det ud som om det virker, hvad vi har lavet.
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Lidt om fremtiden:
På sidste generalforsamling lovede jeg, at vi snart er på internettet med vores egen hjemme-
side. Jeg var dog fornuftig nok til ikke at definere ”snart”. Det har nemlig vist sig, at det ikke 
er så ligetil endda. Men……Nu er vi på vej, vi har fået regningen for vores domæne, så nu 
mangler vi blot at indlægge en del tekster. Hellere at ting tager tid og bliver ordentligt lavet 
end noget misk mask, som vi alligevel skulle have rettet umiddelbart efter udsendelse. Så nu 
vover jeg det ene øje og lover, at det bliver i løbet af 2006, at man kan logge sig på siden.

Vi har fået et tilbud fra Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) om et års gratis medlemskab 
af DSF i 2006, et års medlemskab for ½ pris i 2007 og herefter fuld pris fra 2008. I hele pe-
rioden vil vi kunne opsige vores medlemskab. Vi har valgt at sige ja tak til tilbuddet, da hele 
2006 er uden udgift for foreningen og vore medlemmer, og medlemmerne dermed gratis får 
bladet ”Sportsfiskeren” tilsendt (10 numre) på deres hjemadresse i hele 2006. Vi skal så på 
næste generalforsamling stemme om vi fortsat skal være medlemmer, idet dette for 2007 vil 
kræve en kontingentforøgelse på kr. 125,- pr. medlem samt diverse ændringer i vores bestem-
melser. Skulle generalforsamlingen her stemme ja til dette, vil vi ligeledes skulle stemme 
ved generalforsamlingen året efter, hvor der endnu engang skal stemmes om en forøgelse 
på kr. 125,- pr. medlem i kontingentet, således at vores forventelige kontingent bliver på kr. 
600,- pr. seniormedlem. Herefter er vi fuldt og helt inde i DSF, og vi vil kunne stille folk til 
DSF kongres for indflydelse. Beløbene skitseret her er vejledende, idet der er en del rabatter 
for ungdom, familie o.s.v..
Der er både fordele og ulemper i et medlemskab af DSF. Blandt fordelene er bla.a. en forsik-
ringsordning for vores medlemmer, at vi kan benytte tilbuddene i DSF (fiskevande, rabatord-
ninger, logi, konkurrencer o.s.v.) samt tilsendelsen af bladet.
Blandt ulemperne er selvfølgelig prisen. Vi skal gøre os klart, at en del af vore medlemmer 
ikke er så aktive mere, nogen er måske endda medlemmer af ”gammel vane”, og en pris-
stigning i kontingentet på kr. 250,- over to år kan medføre, at netop disse medlemmer melder 
sig ud af vores forening. Derfor skal år 2006 også være det år, hvor I, kære medlemmer, nøje 
vurderer jeres indstilling til et evt. ”fast” medlemskab af DSF med førnævnte fordele og 
ulemper til følge.   

Dette var ordene. Tak for et godt år.                                                                 Jes Hansen
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Læserbrev:
Slagelse Sportsfiskerforbund – medlem af forbundet?
Hej Jørgen
Jeg har idag med stor forbløffelse modtaget et medlemskort til Danmarks Sportsfiskerfor-
bund. Da meddelelsen gik ud omkring tilbuddet om prøvemedlemsskab, var jeg allerede 
skeptisk. At modtage et decideret medlemskort gør, at det ser meget mere ud som om, der 
allerede er taget en slags beslutning om, at Slagelse bliver fuldgyldigt medlem af forbundet.
 Har vi ikke som forening klaret os godt på uden for forbundet ? Så vidt jeg kan vurdere har 
forbundet for os kun bevirket færre ørreder ved de vestsjællandske kyster, pga ”stamme-
diskussioner” og naturlig reprodution - samlet har det bevirket, at udsætningerne er kraftigt 
reduceret med færre fisk til følge - hvis man lige ser bort fra regnbueørreder. 
Man har fra forbundet ikke engang formået at protestere over brugen af fisketegnsmidlerne - 
der mere er gået til administration. Hvis det så var til fiskerikontrollen, men også de er blevet 
reduceret i deres virke. Intet under at så mange ikke betaler fisketegnet. De virker mere som 
et firma og ikke til interesse organisation
Hvad vil et medlemsskab koste foreningen - og de enkelte medlemmer ??
For I år har jeg betalt mit kontingent - men hvis et eventuelt medlemsskab af Sportsfiskerfor-
bundet bevirker nogen for for kontingentforhøjelse bliver jeg nødt til at forholde mig til dette 
og overveje, om jeg vil fortsætte mit medlemsskab, som har varet i over 20 år. du må tro mig 
- det vil for mig være en stor (og ikke nem) beslutning at skulle tage, til trods for at jeg p.t. 
ikke benytter foreningens faciliteter ret meget.
                                                                                                   Med venlig hilsen 
                                                                                                   Poul R. Larsen

Svar fra Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn:
Hej Poul
DSF har i efteråret givet et tilbud til en række foreninger som ikke er medlem af forbundet. 
Dette er formentlig sket, da man har konstateret at LDL er opløst.
Tilbuddet går på, at foreningerne - helt uforbindende - kan blive optaget i forbundet på den 
måde, at det første år er gratis. Næste år til halv pris og så normal pris fra år 3.
Vi er ikke bundet af noget, og et fremtidigt medlemsskab skal selvfølgelig vedtages på en 
generalforsamling. Bestyrelsen har imidlertid valgt at tage mod år 1, som er gratis, og som 
medfører et gratis blad til medlemmerne. Så kan medlemmerne henover 2006 vurdere, og vi 
vil fortsætte i 2007. Til efteråret vil der sammen med Fiskeøjet blive udsendt et spørgeskema, 
for at høre medlemmernes mening om evt. fortsat medlemsskab - inden det begynder at koste 
noget - og så vil der blive truffet beslutning herom på generalforsamlingen i 2007.
Det vil forinden blive undersøgt, om et medlemsskab til 1/2 pris i 2007 skal besluttes inden 
1.1. 2007. (Om udmeldelse for 2007 skal ske inden 1.1.2007).
                                                                              Hilsen Jørgen Christensen, kasserer
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Kom og se vores store udvalg i fiskeri udstyr 
til de ”rigtige” priser, samt vores nye kollektion af tøj 

til jagt og fritid. 

Åbningstider:
Hverdage  10.00 – 17.00 
Lør./søn. samt   
Helligdage   10.00 – 15.00 
(åbningstider med forbehold for ændringer) 

Kontakt os på tlf:  55 70 00 20 

www.slagelsecamping.dk

Derudover forhandler vi nye og brugte 
campingvogne, Brenderup trailere, fortelte, 

Weber, BP-gas og meget andet udstyr. 
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Skovsøgade 2

TURREFERATER
Havtur Øresund 22/1 2006
21 lystfiskere, 1 lystfiskerkutter (NADIA), samt godt vejr, så var rammen sat for vores årligt 
tilbagevendende havfiskekonkurrence imellem Høng, Søværnet og Slagelse. Når jeg siger godt 
vejr, så er det rolig vind og strøm. Temperaturen var bedst egnet for nedfrysning af kød, i dette 
tilfælde vores ører, kinder og tæer. Det var kort sagt hundekoldt fra morgenstunden. Alligevel 
gik alle på med krum hals, der blev fisket så det var en lyst og indimellem også taget nogle gode 
fisk. Søværnet viste os andre, at de er lidt mere vant til havet og de fisk der er i det, idet de ret 
tidligt tog afstand med en del gode fisk. Vi kunne derfor ved indvejningen kåre Søværnet som 
ret suveræne vindere denne dag, med næsten 3 gange så mange kilo fisk som nr. 2. Vi har lovet 
at tage revanche til næste år.                                                             Jes

Bymatch på Øresund 12/2 2006
Nu var turen så kommet for by matchen imellem Sorø – Køge og Slagelse. Fiskeriet foregik 
som altid på Øresund med det gode skib SVÆRD. Fint vejr og lidt varmere end sidste gang. 8 
personer på hvert hold og der blev gået til den. Alligevel var der ved middagstid ikke fanget 
særligt meget, men pludselig gik der hul på bylden, og det væltede op med fisk. Mange i stør-
relsen 10 – 20 kilo. Og denne gang var det os, der ved dagens slutning kunne kåres som dette 
års vindere af by matchen. Godt gået til hele holdet.                                       Jes
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Iskold premiere på året pointkonkurrence 
19/3 2006
Det var svært, da vi afviklede 1. afdeling af 
vores pointkonkurrence på kysten. Det var meget 
lavvandet fra morgenstunden, og den lovede 
forårssol lod vente på sig. Det viste sig da også 
ved indvejningen, at det var småt med fisk, hvor 
dagens resultat blev opgjort til 4 havørreder. To 
til Jens O. Jensen og to til mig selv. Jens̀  fisk var 
lidt større end mine, så vi kunne notere os for en 
1. og 2. plads. 
Flere havde satset på fladfisk og torsk, men havde 
ikke haft kontakt med disse. Der var 12 deltagere. 
Gevinsterne var velvilligt skænket af Natur og 
Fritid, Skovsøgade.                         Jørgen Dagens vinder på en barsk og vinterlig dag.

Den Gyldne Kejs 9/4 2006. 
50 lystfiskere fra i alt 6 foreninger dystede denne dag om trofæet ”Den gyldne Kejs”, som 
er en kystkonkurrence på Vestsjælland. Vi har i Slagelse før haft dette trofæ og ville meget 
gerne have det tilbage. Derfor var det rigtig dejligt, at de 9 fremmødte Slagelse folk kunne 
indveje tilsammen mere end 10 kg. Havørreder samt besatte såvel første som andenpladsen 
individuelt. Vi vandt på dette grundlag trofæet, og der skal herfra lyde et ”GODT GÅET”.
    Jes

Kysttur 2/4 (point 2):
11 deltagere til denne vores anden point tur til kysten. Ganske flot deltagerantal. Nogle var ta-
get langt for at finde fiskene, men det skulle vise sig, at det grundet det kolde forår, var på de 
typiske vinterpladser, at fiskene skulle findes. Der blev set en del fisk men ved indvejningen 
viste det sig, at kun Kurt Nøttrup havde været i stand til at overliste ørrederne. Og så endda 
hele 3 fisk, med en samlet vægt på 2,665 kg. 
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I skrivende stund er vi netop ved at færdiggøre optællingen af gydebanker, det ser ud til at der 
stort set ikke har været aktivitet på de øvre stykker, hvilket sikkert skyldes den tørre sommer.
UFV`s projekt ”vildfisk”  er nu blevet lagt på DVD produceret af Tommy Petersen fra Høng, 
jeg kan godt sige at den er blevet vældig god. Vi vil vise den senere på året for vore medlemmer.
I øvrigt forløber opvæksten af ynglen fra sidste år planmæssigt, oplyser Hvilested Dambrug.
Vær også opmærksom på, at vi skal bruge folk til det praktiske arbejde i efteråret.
Vi overvejer ligeledes om vi skulle opstille en fisketæller så vi hele tiden kunne vurdere opgan-
gen af fisk i lighed med hvad man gør i mange svenske åer.
Sidst men ikke mindst har vi igen haft problemer med golfklubben, idet de alt for hårdhændet 
har oprenset Skelbækken, de er nu blevet pålagt at reetablere for egen regning og udført af 
kommunen.                                                                                                               Jens

Fisketælleren ved Nybroåen i Sydsverige.

M/S FANØ - M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

TELEFON 58 37 23 85
www.info@ms-bien.dk

Nyt fra åerne
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POINTKONKURRENCEN 2006

Torsk båd:
18.01.06 Christian Hansen Øresund  16,0 kg.
22.01.06 Jesper Hansen Øresund  16,0 kg.
12.02.06 Per Jørgensen Øresund  11,0 kg.

Havørred:
18.03.06 Jim Ludvigsen Storebælt  3,8 kg.
24.03.06 Hans Mortensen Storebælt  4,0 kg.

Regnbueørred, kyst:
11.01.06 Jørgen Christensen Storebælt  2,8 kg.

Gedde:
16.01.06 Michael Haupt Tude Å  7,1 kg.

POKALTILMELDTE FISK 2006

 Nr. Deltagere 19. marts 2. april 7. maj 21. maj 3. sep. 15. okt. I alt
   Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 
 1. Kurt Nøttrup 0 133     133
 2. Jens O. Jensen 89      89
 3. Jørgen Christensen 78 0     78  
 4. Jytte Andersen  0     0
 5. Jesper Andersen 0      0
 6. Kurt Nielsen  0     0
 7. Jes Hansen 0 0     0
 8. Per Jørgensen 0 0     0
 9. Leif Nicolaisen 0 0     0
 10. Jørgen Jensen 0      0
 11. Jørgen Ruthkjær  0     0
 12. Peter Christensen 0      0
 13. Gert Hansen 0      0
 14. Niels Andersen  0     0
 15. Jørgen Mose 0      0
 16. Jørgen Ankjærgaard 0      0
 17. Søren Andersen  0     0
 18. Frank Valsgård  0     0
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VESTERGADES
BAGERI

Vestergade 29 - 4200 Slagelse

Åben alle hverdage fra kl. 6.30

Stort u
dvalg

 i

fiberh
oldige

specia
lbrød
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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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