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REDAKTION:
Leif Jensen Claus Rasmussen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse Snæbumgårdsvej 11, 4270 Høng
NY: Tlf. 3027 5324 Tlf. 5885 4541
NY: E-mail: fiskeoejet@slagelse-sf.dk E-mail: claras@post10.tele.dk

FORENINGERNES ADRESSE:
Sportsfiskerforeningen for Høng
Slagelse og Omegn Sportsfiskerforening.

Formand Jes Hansen            Formand Ole Ganderup
Hulbyvej 70, 4220 Korsør Keldsvej 8, 4480 Store Fuglede
Tlf. 5838 5293 Tlf. 5886 9509
E-mail: jh.fsa@flskor.svn.dk E-mail: oleganderup@privat.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

SJÆLLANDSKE´s 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, CD eller mailes på 
fiskeoejet@slagelse-sf.dk. Deadline til næste nummer: torsdag d. 7. december 2006.

Forside: Erik Wilson med sit bundhug, en havtaske på 10 kg. se side 28.



Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til J & F 
cup 2006. 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 2006 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 2006.  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 8. oktober 2006 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 2007.  
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

Jagt & Fritidshuset Cup 2006 
SØNDAG DEN 8. OKTOBER 2006
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅR 2006
    K: Afgang fra klubhus;       P: Pointtur         A: Artspoint for turen

Tirsdag 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 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.
 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 DSF arrangement - Laksefluekursus
Lørdag 19-8 En weekend ved Skjern Å med fokus på den danske laks og laksefluefiskeri. 
Søndag 20-8 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 DSF arrangement  - 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 DSF arrangement  - Trollingkursus
Lørdag 2-9 Kurset for dig som vil snuse til trollingfiskeriet. Det er godt hvis du har båd,
Søndag 3-9 men det er ikke en nødvendighed. Kurset afholdes på Øer Maritime Ferie-                                 
                          center i Ebeltoft. Mad mv. skal du selv medbringe. John Balle er instruktør.
                            Pris for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund: 900 kr. 
 Ikke medlemmer: 1.200,00 kr.
 Arrangør: Danmarks Sportsfiskerforbund

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 3-9 Tissø konkurrence (A)
 Venskabsdyst mellem Gørlev Og Høng.
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 15.00.
 HSF har 6 pladser til rådighed.
 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 deltagerantal.
 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 DEN 10.-11. 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.

Lørdag 16-9 DSF arrangement  - Dansk Grejsamler Klub
Søndag 17-9 Dansk Grejsamler Klub afholder sit årlige træf på Hessellund Sø Camping
 i weekenden 16-17 sept., om lørdag med loppemarked og søndag med stor   
 auktion med ca 450 lots under hammeren.
 Der er noget for enhver smag - og pengepung - fra godt brugsgrej til gamle   
 sjældenheder.
 Katalog kan snart ses på DGK’s hjemmeside www.grejsamler.dk 
 og yderligere info kan fåes ved henvendelse på www.tackler.dk

Fredag 22-9 DSF arrangement  - Surfcastingsektionen
Lørdag 23-9 I år afholdes det officielle danske mesterskab i surfcasting af Danmarks
Søndag 24-9 Sportsfiskerforbunds Surfcastingsektion, i samarbejde med Dansk
 Surfcastingklub den 22. til 24. september på Lyngså strand i Nordjylland. 
 Det er et åbent arrangement, så alle kan deltage. Danmarksmesterskabet består  
 af en fiskekonkurrence (bundmede), om lørdagen, og en kastekonkurrence   
 om søndagen. Der kåres individuelle Danmarksmestre i hver konkurrence.   
 Derudover er der en kombineret vinder - den der klarer sig bedst i begge   
 konkurrencer.                                                                                  (fortsættes)

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 3. SEPTEMBER
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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 24-9 DSF arrangement  - Kysttur 3
 Denne tur går til nordkysten, alternativt Vestsjælland/Roskilde Fjord/Ise- 
 fjorden i tilfælde af for høje bølger på nordkysten - vi bestemmer fiske- 
 pladsen 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

 Arrangementet har base på Svalereden Camping & Hytteby, hvor der er forud-
bestilt hytter til arrangementet, fra fredag eftermiddag til søndag. 

 Hver deltager sørger selv for bespisning, men der er mulighed for at bestille 
alle måltider + smør-selv madpakker på campingpladsen til yderst rimelige 
priser. Deltagergebyr er 100,00 kr. pr. person. Hertil kommer udgiften til 
overnatning på ca. 100 kr. pr. nat. Og som sædvanlig kan der bestilles agn, der 
leveres af Sandormskiosken i Hvide Sand, til favorable priser. 

 Der må maksimalt fiskes med to stænger, med maks. to kroge på hver. 
 I kastekonkurrencen kan der frit vælges mellem 125g, 150g eller 175g lodder, 

som udleveres.
 Hver deltager i fiskekonkurrencen modtager en pose GULP, sponsoreret af 

Pure Fishing. 
 Ud over pokaler eller medaljer, vil der som minimum være præmier til de tre 

første i hver konkurrence.
 Nærmere oplysninger og tilmelding (senest 13.9) hos: Arne Jørgensen, 
 telefon: 86786499 / 29459612, E.mail: arne.jorgensen@stofanet.dk

Søndag 2-9 DSF arrangement  - Fiskefestival Storebælt – Korsør Havn
 Bådene stævner ud på Storebælt med glade fiskere, der skal fange efter-
 sommerens store torsk og hvem ved, der er endda gode muligheder for at få 

fat i en af de store ørreder, som ofte fanges fra bådene i Storebælt. September 
er en af de helt store måneder, hvor der sædvanligvis tages mange store torsk 
og ørreden opholder sig i det dybe kolde vand, hvor den er til at få i tale. 

 Alle der er fyldt 12 år kan deltage i konkurrencen og deltagerkort kan købes 
for kr. 275,- Juniorer, 12 til 18 år, skal betale 175,- kroner. 

 Henvendelse til klubbens kasserer Erik Balle Åstoften 24, Svogerslev, 
 4000 Roskilde Tlf. 46383690 e-mail:erikballe@post.tele.dk. 
 Jan & Bo (Roskilde) og Lystfiskerhjørnet. 
 Afgang er klokken 08.00 og mødetid på havnen er en ½ time før afgang. 
 Præmier: 
 Der er igen i år mange fine præmier til de største torsk eller ørreder. Mange 

virksomheder støtter festivalen med flotte præmier. Der kan vindes hjul, 
stænger, bøger, grejbokse og mange andre rare og spændende ting. Der er 20 
præmier i alt, så chancen for at vinde en præmie er stor. Herudover er der en 
særlig præmie til den junior mellem 12 og 18 år, der fanger den største fisk. 
Juniorerne deltager herudover i den almindelige konkurrence. 

 Tilmelding til kassereren erikballe@post.tele.dk eller tlf. 46383690

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Søndag 1-10 DSF arrangement  - Kysttur 4
 Denne tur går til et sted på Vestsjælland alt efter vejr og fiskeri - vi bestem-  
 mer fiskepladsen dagen inden turen. Instruktørerne er Lars Juel Hansen og   
 Anders Hasselbalch. Pris for medlemmer af Danmarks Sportsfisker-
 forbund: 100,00 kr. Ikke medlemmer: 495,00 kr. 

Søndag 1-10 Sildetur med ARRESØ (KA&P)
 Sildetur fra Helsingør Statshavn
 Afgang fra Høng kl. 04.15 - og retur i Høng ca. kl. 14.15.
 Fisketiden på vandet er fra kl. 07.00 til 12.00.
 Pris kr.: 200,- plus transport. Der køres i egne biler.
 Vi har 10 pladser.
 Præmier til den der fanger flest kilo sild!
 Tilmelding til turlederen  senest d. 27-9.
 Turleder : Ole Ganderup - tlf. 58869509 - 20285226

Søndag 8-10 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 : Johnny Sørensen - tlf. 59514848

Søndag 15-10 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 27-9 Filmaften kl. 19.00
 Der vil blive vist en film (eller 2)
 Ideer til efterårets klubaftener er velkomne.
 Alle er velkomne såvel junior som senior.

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

Onsdag 25-10 Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl.19.00
 Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.
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Onsdag 1-11 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 5-11 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: Michael Jacobsen - tlf. 5885 4434

Søndag 19-11 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 : Ole Ganderup - tlf. 5886 9509.

1. december - bådene på Tissø trækkes på land 

Søndag 3-12 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 den 01-12-02
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 5885 4434.

Onsdag 6-12 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.

Fredag 8 – 12 Julefrokost i klubhuset
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad der dertil hører.
 Prisen er kr.: 125,-
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest den 1. december.
 Tilmeldning til Tom Rasmussen tlf.: 59503315
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18 Specialforretninger
1 Supermarkeder

2 Discountforretninger
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Lørdag 16-12 Nytårs-torske tur på Storebælt
 Tag med ud og fang torsken til nytårsbordet!
 Vi sejler med det gode skib ”BIEN”. 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. 230,-
 Præmie til største torsk og til den der har flest kilo torsk.
 Turleder: Ole Ganderup – tlf. 5886 9509

2007 GODT NYTÅR

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

Onsdag 3-1 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.

Der vil ligeledes være tilmelding til vores berømte Sverigestur
som bliver i uge 16-2007.

Søndag 21-1 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 26-1 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 lid til ”ganen”!

Søndag 11-2 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. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

1. april - bådene på Tissø ligges i vandet ! 
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Du fi nder 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.

Juniorerne er velkomne på alle foreningsturene, i skal dog kontakte turlederen for at aftale, 
om der er nogen I kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.
Foreningsvejer: Michael Jacobsen, Tværvej 1, 4270 Høng. Tlf. 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 Sportsfi skerforening kan du også fi nde på internettet, her er der alle oplysninger omfor-
eningen, løbende indvejnings lister og resultater fra vores konkurrencer.
Historier og fi skeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren.

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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Formandens indlæg 
Ja så er der gået fire måneder, siden sidste blad var på gaden.
I den tid har der været en del ture og konkurencer, og jeg syntes ligesom at man kan fornemme 
en lille øget interesse, for flere af disse arrangementer.
Jeg vil ikke gennemgå alle turene her, der er tur referater andetsteds i bladet, men en enkelt 
præstation vil jeg godt lige fremhæve , og det drejer sig om Lars Jensen som formåede at blive 
nr. 1, både i vores egen hornfiske konkurrence og i Gørlev Sportsfiskerforening`s (godt gået).
I G.S.F.`s konkurrence gik i øvrigt både første, anden og tredje pladsen + et par mere til Høng-
medlemmer.
 
En anden meget positiv ting var den store opbakning, fra mange af vores medlemmer i forbin-
delse med heste og kræmmermarkedet i Gørlev den 7. - 9. Juli.
Vi fik meget stor anerkendelse for det arbejde som vi sammen med Gørlev Sportsfiskerforening 
udførte under afviklingen af markedet, og den økonomiske belønning på 5000 kr. er løbet ind 
på vores konto.
Jeg ved godt at vi trak lidt store veksler på flere af vores medlemmer, men accepten fra selv 
samme folk beviser jo at fællesskabs ånden lever i vores forening (tak for hjælpen).
Var du en af dem som af en eller anden årsag ikke havde mulighed for at give en hånd ved 
sidste marked, så er chancen der igen d. 15.-17. Sept. Hvor vi skal på den igen, denne gang vil 
vi forsøge at fordele vagterne lidt mere hensyns mæssigt.
TILMELD dig nu på 58869509  eller i klubhuset.

Der har desværre været lavet lidt hærværk, i form af graffiti på vores klubhus, men ved fælles 
hjælp på aktivitetsdagen, fik vi malet og rengjort facaden så vores hus igen kan fremstå præ-
sentabelt.

Der har været en pæn tilgang af nye medlemmer,  den seneste tid, det er rart at se.    
Lad os tage godt imod dem, jo flere vi er jo nemmere er det at få tingene til at fungere.

Jeg har hørt, flere medlemmer som var kede af at vi ikke har silde og makrelturene på pro-
grammet mere. Men det har desværre ikke været muligt at samle deltagere til at fylde en båd, 
så derfor har de været henlagt et stykke tid - men nu prøver vi at booke 10 pladser på ”Arresø" 
søndag den 1. oktober, for at jagte høstsildene, og så må vi se om tilslutningen kan retfærdig-
gøre at vi begynder at tænke på at lave en markreltur i 2007 efter samme koncept.

Vi har også fået forhandlet os frem til et efter vores mening, fornuftigt resultat mht. fiskeretten 
på Tissø. 
Vi må stort set sejle over hele søen, undtaget et lille område ud for fiskeri havnen i Li. Fuglede.
Der vil blive udsendt rettelses blad til medlems mappen med det nye kort.

HUSK:  I December er der traditionen tro juleafslutning med banko og kinesisk lotteri, vi hå-
ber ligesom tidligere år, på et stort fremmøde, og endelig er der den årlige general forsamling 
Fredag d. 26. Jan. 2007, efterfulgt af pokal uddeling og gule ærter med en lille en til ansigtet, 
også her håber vi at du kommer.

Jeg håber at, i alle må få et godt efterår,                                              KNÆK OG BRÆK.
med mange gode fiske og natur oplevelser.                                         Ole Ganderup
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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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Michael Jacobsen med makrel på 1,080 kg.

Indvejede fisk til årspokalerne d. 15 - 8 - 2006
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm. 
 Aborre junior   
 Aborre senior 1,430  Ole Ganderup
 Gedde 7,200  Ole Ganderup
 Sandart fra Tissø 4,550 75 Peter Christensen
 Fredfisk  (rimte)                1,800  Ole Ganderup
 Bækørred   
 Ørred P&T 4,200 64 Uffe Hasselby
 Havørred fra å 1,060  Uffe Hasselby 
 Ørred fra kyst 4,900 74 Michael Jacobsen
 Ørred fra båd   
 Torsk fra kyst   
 Torsk fra båd 17,700 112 Johnny Sørensen
 Sej/Lubbe         4,500  Ole Ganderup
 Hornfisk 0,768  Lars Jensen
 Makrel 1,080  Michael Jacobsen
 Fladfisk       
 Specimen konkurrence   
 Største fisk fanget i udlandet 5,900  Tom Rasmussen
 Årets fisk

Hele Høng-holdet fra Det Gule Rev.
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I år var der seks medlemmer som havde 
tilmeld sig til turen på Nordsøen.
Der var afgang fra Høng lørdag kl. 13.00, 
hvor vi i tre biler kørte med kurs mod det 
mørke nord Jylland, og efter ca. 5,5 times 
kørsel og et par pauser, den ene ufrivillig pga. 
røgudvikling fra venstre forhjul på den ene bil 
(der er ingen grund til at nævne hvis bil det 
var). Ankom vi til vores luksus domicil nem-
lig Vesterhavs hytten, som vi lige som sidste 
år havde lejet til overnatning i forbindelse 
med de tre dages fiskeri som turen består af.
Efter en tur på den lokale havne grill, og en 
rundtur på havnen for lige at tjekke båden ud, 
og for at se om de lokale molefiskere havde 
held i sprøjten med deres makrel fiskeri (det 
havde de), kørte alle mand tilbage til hytten, 
hvor der blev udvekslet ideer og taktikker for 
det forestående fiskeri i et par timer, derefter 
var det køjetid. 
 
Søndag morgen kl. 06.00 stævnede vi ud af 
Hanstholm havn, med håb om at komme på 
vragfiskeri, men skipper Åge på Bonito som 

Jørgen Madsen med torsk på 8,75 og 8,25 kg.

Det Gule Rev 
2006

Ole Ganderup med lange på 7,0 kg.

vi sejlede med mente at der var for meget 
strøm, så vi måtte blive inde på stenene.  
Det gav da også fisk til alle, men ikke i det 
målestoksforhold som de fleste nok havde i 
forventning fra sidste år.
Det blev til i alt 35 torsk, 15 sej og 8 langer,       
de tre største torsk var en måler på lige ud 
10,0 kg. Til Jens Dinesen, en på 7,0 kg. Til 
undertegnede og en på 6,0 kg. til Lars Bøje 
Christensen, men størrelsen på sej og langer 
lod meget at ønske.
 
Mandag sejlede vi direkte ud på nogle vrag 
som ligger på 40-60 meter vand, men det var 
meget vanskeligt at finde fisk, sandsynligvis 
pga. det meget fine vejr med fladt vand og 
ingen strøm til følge (der er ikke nemt at være 
lystfisker). Ud af de 11 timer vi var på vandet, 
tror jeg at vi fiskede i ca. to timer, resten af 
tiden gik med at sejle og lede efter fisk. Da vi 
flere gange havde spurgt om der var mulighed 
for at mede på nogle af vragene, fik vi lov at 
prøve på det sidste vrag, og håbet om at fange 
en havkat eller en brosme, blev vakt til live.  
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Jens Dinesen med flot torsk fra revet.

længere ud på nogle vrag som ligger på ca. 90 
meter vand. Og det var heller ikke forgæves, 
lige pludselig tror jeg at sidste års succes bil-
leder kom frem på nethinden, skipper ringede 
med klokken, ned susede pirkene og bang, 
stang efter stang bøjede ned mod vandover-
fladen, hele bådsiden var fyldt med flexede 
stænger, dejligt syn oven på de sidste to sløve 
dage, og der var ingen tvivl om hvad det 
var som havde bidt på pirke og ophængere, 
endeligt sej med lidt størrelse på. Nu var alle 
tændte, men efterhånden som tiden gik blev 
der længere og længere imellem huggene, 
og til sidst kom et lyn og et tordenbrag med 
en monsunregns lignende byge og satte en 
stopper for eventyret, skipper bad os forlade 
fordækket og søge ly, for nu ville han væk, og 
med bølger på 2,5-3 meter ret ind fra stævnen 
så kommer der altså vand ombord.
Vi ærgrede os lidt over at skipper var en 
tøsedreng, men blev enige om at han nok 
vidste hvad han gjorde. Efter en times sejlads 
hvor folk klamrede sig fast til hvad der nu var 
i nærheden, var vi tilbage på stenene hvor vi 
regnede med at vi lige fik et par drev uden 
fisk til at slutte af på, men der tog vi fejl, det 
hårde vejr havde åbenbart sat gang i bidely-
sten hos fiskene. Vi fik et par med rigtigt godt 
torske fiskeri, ikke kæmpe fisk, men gode 
spisefisk til alle.
Resultat: 28 torsk, 17 sej og 3 lange. 
Jørgen Madsen fik inden for 20 min. torsk på 
hhv. 8,75 og 8,25 kg. Jens Dinesen 7,5 kg. og     
Tom Rasmussen 5,2 kg.
Og hvad sejen angår fik jeg selv en god dou-
ble på 4,5 og 4,0 kg. Tom Rasmussen 4,45 kg.   
Michael Jacobsen 4,3 kg. Jens Dinesen 4,0 
kg. og Jørgen Madsen 3,8 kg.
Langerne var også små i dag, Michael Jacob-
sen fik den største på 1,2 kg.
 
Alt i alt blev det alligevel en god tur, hvor alle 
fik nogle gode fisk.

Næste års tur er allerede planlagt til 6.-7. og 
8. august
                                              Ole Ganderup

Men desværre blev det kun til en enkelt torsk, 
inden vi sejlede hjem.
Dagens resultat 16 torsk, 2 sej og 1 lange.   
De tre største torsk tilfaldt Jens Dinesen 9,25 
kg. Lars Bøje Christensen 5,25 kg. Og Jørgen 
Madsen 5,0 kg. Sej var der heller ingen stør-
relse på i dag, men hvad langer angår fik jeg 
dagens største og eneste nemlig en på 7,0 kg.    
Alle deltagere fik fisk, men i forhold til sidste 
år, var vi stadig ikke rigtigt kommet i gang.
 
Tirsdag startede vi også inde på stenene, da 
det i løbet af natten var blæst op til ca 8-9 
sek./m. fra øst. Inde ved land var vandet 
stadigvæk fladt, da vinden kom fra øst, men 
efterhånden som vi kom ud på åbent hav, 
begyndte bølgerne at vokse. De første timer 
var der lidt spredte fangster, men stadig ikke 
noget at råbe hurra for, så skipper mente at 
hvis vi var interesserede i at få nogle gode 
mørksej, så måtte vi trodse søgangen og søge 
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Det er et meget spændende sted, hvor der tit står laks i bagvandet,  jeg  fiskede de første sten af, 
og endelig var der kontakt, laksen tog lige et udløb på 4 – 5 meter, så sprang snøren, - oppe ved 
stangen, stor overraskelse!!  og jeg tænkte, hvad sker der her ?
       Jeg fik kigget på stangøjerne, de var tjekket hjemmefra, der var de i ok, men det var de ikke 
nu, 4 af øjerne var knækket i porcelænet. Jeg kom så i tanke om, at dagen i forvejen var jeg snublet 
på en klippe, og tabte stangen ned på stenene,  ”det var under fejden af en laks, som lignede en 6 
– 8 kg ś, da den sprang” den kostede en brændt tommelfinger under et udløb, men det er en anden 
historie. (den laks fik jeg heller ikke).

     Tilbage til den ødelagte stang, der var ikke langt hen til campingvognen, så jeg hentede en 
reserve stang. Da jeg kom tilbage til stedet, var der en  Nordmand, der stod og fiskede, på det sted, 
hvor jeg mistede fisken,  jeg gik pænt op på den anden side af ham og begyndte.
     Pludselig fik han en laks på, som jeg hjalp ham med at lande, den vejede ca. 2 kg,  og 5 minutter 
efter, fik jeg selv en fisk på, efter et lille udløb slap den, så det kørte bare!!

     Lidt efter gik nordmanden hjem, jeg nærmede mig stedet, hvor jeg  mistede fisken, der sprang 
linen. I det næste kast havde jeg en løs line med ind, den hang fast i ormerigget, jeg begyndte at 
trække den løse line ind, og tænkte det ligner den, der var knækket for mig tidligere, så laksen må 
ikke havde siddet ret godt fast, da linen var der endnu. 
     Jeg trak så ca., 10 m line ind, pludselig var der liv i den anden ende, laksen sad der endnu. 
I sådan en situation farer der mange tanker igennem hovedet på en, så jeg tænkte, den er nok træt, 
af at slæbe på linen ude i strømmen, og den fulgte da også fint med ind til bredden. Det var en laks 
på ca. 4 kg, men den var absolut ikke træt, pokker tog ved den. 

     Prøv at fejde en laks i hånden på 15 – 20 m line, når det meste af linen ligger filtret rundt i 
mellem stenene !! Panik - Panik !! Og det giver mange brændemærker i fingrene. 
     Da den havde sprunget 3-4 gange og var på vej med det 5 udløb, holdt jeg ved, der ikke var 
mere line at give af, og hvad skete så ? linen sprang igen, den var selvfølgelig mør og flosset af de 
ødelagte øjer på stangen.
     Efter at jeg havde ”hvisket” et par grimme ord, kiggede jeg ned i vandet, hvor laksen var 
forsvundet. Der lige neden for, lå der en sten, den lignede en mand, der grinede af mig, jeg tænkte 
den skal ikke grine, af flere der mister laks her, så den kom op, og står nu hjemme på trappen, og 
minder mig om episoden, hver gang jeg går forbi.

Jeg var selvfølgelig ked af, at laksen svømmede rundt med ormerigget, men laksen blev heldigvis 
landet af en anden fisker, et par dage senere.                                                 Tommy Petersen

Turen gik traditionen tro til Norge, hvor der skulle fiskes 
laks i Gaula ved Støren, det var vist 30´de gang så turen er 
kendt, men spændingen lige stor hver gang, det kribler stadig i 
maven, når man ser byskiltet Støren.

       Den laks det handler om, oplevede jeg en af de sidste dage 
vi var der, jeg var om morgenen gået op på starten af zone 1, 
hvor jeg fiskede en times tid, uden at have kontakt med fisk, 
kun bunden hvor jeg sad fast i nogle store sten.
       Da jeg  blev træt af det, gik jeg længere ned
mod et sted, hvor der ligger 4 –5 store sten midt i elven.

Laksen jeg aldrig glemmer, jeg mistede den 2 gange
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Tom Rasmussen 60 40 30 26 0,06 156,06  
2   Michael Jacobsen 50 30 40 26 0,06 146,06
3  Aksel Petersen 50 15 30 24 0,04 119,04
4  Ole Ganderup 60 20 10 17 0,04 107,04
5  Henrik Jørgensen 30 10 30 32 0,02 102,02
6  Tommy Petersen 50  20 12 0,04 82,04
7  Per Sall 40 5 20 8 0,02 73,02
8  Kurt Jørgensen 50  10 12 0,04 72,04
9  Uffe Hasselby 20 20 20 8 0,04 68,04
10 Lars Jensen 20 20 10 16 0,02 66,02
11  Emil Kamienski 30  20 11 0,02 61,02
12 Jane Hansen 10 10 10 15 0,02 45,02
13 Preben Nielsen 30  10 3 0,02 43,02
14 Andreas Jørgensen 20  10 12 0,02 42,02
15 Johnny Sørensen 20  10 9 0,04 39,04
16 Claus Rasmussen 10  10 8 0,02 28,02
17  Leif Aagren 10  10 6 0,02 26,02
18 Jan Rasmussen 10  10 4 0,02 24,02
19 Jens Dinesen 20     20,00
20 Jørgen Madsen 10   3 0,02 13,02 
21 Jens Jørgensen 10     10,00
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Resultatliste over årskonkurrence, senior 14/7-06
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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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I år var der 10 medlemmer af Høng Sports-
fiskerforeningen der havde tilmeldt sig til den 
årlige Sverigestur.
Igen i år havde vi lejet 2 hytter i udkanten af 
Ystad, en 4 mands, og en 6 mands hytte.
4 mands holdet kørte fra Høng om tirsdagen, 
og 6 mands holdet kørte først torsdag 
morgen.
Fiskepladserne var de samme som sidste 
år, dog måtte vi køre lidt længer nordpå om 
tirsdagen, da en kraftig vind fra syd/vest 
gjorde det umuligt at fiske tæt på Ystad, så vi 
fiskede ved Simrishamn og Baskemølla, dog 
uden fangst. Onsdag havde vinden løjet af, og 
vi kunne fiske på Lødderup Strand, det blev 
dog kun til en havørred, en fin fisk på 2,35 
kg. som undertegnede fangede. Vi var dog 
alle enige om at der ville komme flere fisk ind 
om eftermiddagen, så efter en god frokost i 
hytten og en middagslur, køre vi tilbage til 
Lødderup Strand. Som forudsagt fangede vi 
flere fisk om eftermiddagen, 8 havørreder 
blev det til, Kim Wellendorf fangede en flot 
havørred på 4,2 kg. 70 cm. Undertegnede 
fangede en på 80 cm. som pænt blev 
skubbet tilbage i Østersøen, idet det var en 
nedfaldsfisk.

Sverigesturen 
april 2006

Ole Ganderup, Tom Rasmussen, Lars Jensen 
og Jesper Boysen med nogle flotte kystørreder.

Torsdag er vinden igen frisket op, fra syd/
vest, så vi må prøve et andet sted, vi køre til 
Ystad havn, hvor der ligger et rev, som går 
ca. 200 meter ud i vandet, pladsen hedder 
Engelska Brygga, da formiddagen var over, 
havde vi ikke set skyggen af fisk. 
6 mands holdet var nu ankommet, og kørte 
til Brantevik, de fik en god start på turen, 
9 havørreder kom der på land, hvor Ole 
Gandrup havde den største på 4,5 kg. 79 cm.
Da vi skulle ud om eftermiddagen, kørte vi 
ud til Lødderup Strand for at se om vi kunne 
være der, der var nogle store dønninger fra 
blæsevejret, men til at fiske på. Efter nogle få 
kast havde jeg den første fisk på, det var en 
undermåler, som måtte ud igen, mindstemålet 
i Sverige på havørreder er 50 cm. Inden længe 
her jeg den næste, og da eftermiddagen er 
over har vi 4 fanget 20 havørreder, hvor der er 
4 blanke i mellem, som vejede fra 1,7 kg. til 
3,4 kg. som blev fanget af undertegnede.
6 mands holdet var kørt til Kåseberg, hvor det 
blev til 3 havørreder, dog ikke nogle speciel 
store.
Fredag morgen skulle alle mand på Hammer-
bakke. vi ankom samtiden, og fordeler os på 
hele strækket, Hammer-bakke lever nu ikke 
op til vores forventninger, 6 havørreder bliver 
det til, hvor Jesper Boysen fanger de 2, og den 
største på 2 kg.
Fredag eftermiddag deler vi os igen, Vi på 4 
mands holdet, køre på Lødderup Strand, det 
er dog lidt af et flop, Uffe Hasselby fangede, 
på fluestang, en havørred på ca. 80 cm. Som 
pænt blev skubbet tilbage i Østersøen, da det 
var en nedfaldsfisk. Vi andre fanget ikke nået.
6 mands holdet kørte til Brantevik, hvor de 
delte sig til højre og venstre. De 2 der gik 
til højre fangede ikke nået, de 4 der gik til 
venstre fangede fisk, dog ikke havørreder, 
men torsk, det blev til 8 torsk i alt, hvor Ole 
Gandrup fangede flest, 4 stk. blev det til, han 
havde og også den største på 2,7 kg.
Lørdag morgen var vinden drejet til nord/øst, 
og det blæste en frisk vind, så turen gik til 
Hammer-bakke, for os alle, da det var et af de 
få steder vi kunne fiske, fangsterne var lige så 
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dårlige som dagen før, 4 havørreder er hvad 
det bliver til, ikke nogle store.
Tilbage ved hytterne pakker 4 mands holdet 
sammen og kørte hjem.
Efter middag kørte 6 mands holdet tilbage 
til Hammer-bakke, men den friske vind 
fra nord/øst betyd at mange andre også 
fi skede der, så resultatet blev til en enkelt 
undermåler, fanget af Jesper Boysen.
Søndag morgen, sidste fi sketur. Turen går 
til Lødderup Strand, men det gode rev var 
besat af svensker, men der er fi skeplads ved 
parkeringspladsen, og fi sk bliver der også 
fanget, 3 havørreder bliver det til, med den 
største på 1,8 kg. fanget af Lars Jensen.
Retur i hytten sidst på formiddagen, hvor 
de efter en bid brød, pakkede sammen, og 
køret hjem.
Status på hele turen blev, 58 havørreder på 
land, 23 kom med hjem til Høng, og 35 blev 
genudsat, fl est fangede undertegnede med 
14 havørreder.
Uffe Hasselby og Jens Dinesen fangede hver 
9 havørreder. Største vejede 4,5 kg. og blev 
fanget af Ole Ganderup,  nummer 2 blev 

Kim Wellendorf med en på 4,2 kg.
Som nået nyt blev der fanget torsk, 8 stk. 
blev det til, Ole Ganderup fangede fl est, 
med 4 stk. han havde også den største på 2,7 
kg. Jesper Boysen fangede en på 2,2 kg.
Vejret drillede os meget, med blæsevejr fra 
den ene og anden retning.
Men alt i alt en god tur, hvor alle fi k det 
de kom efter, og  nogle gode fi ght med de 
svenske havørreder, hvor mange af dem 
hugger helt ude i kaste, så der er lang vej 
ind.
                                          Michael Jacobsen

Aksel Petersen, Michael Jacobsen og Uffe 
Hasselby med 4 havørreder med en vægt fra 
1,7-3,4 kg.

Kim Wellendorf med havørred på 4,2 kg. og 70 
cm.

HSF byder nye 
medlemmer velkommen
Kim Andersson, Høng 
Jan Jensen, Havnsø 
Søren Sørensen, Høng 
Ib Attrup, Bøstrup pr. Høng
Lorentz Christensen, Gørlev 
Anders Nørregren, Roskilde
Jan Nørregren, KirkeSåby 
Flemming Christiansen, 4490 Jerslev 
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Regionsmesterskab i havfi skeri 21. maj 2006  
Nu da vi er kommet med i Danmarks Sportsfi sker forbund, havde vi muligheden for at til-
melde os til regionsmesterskabet i havfi skeri, med mulighed for at kvalifi cere os til DM.
Som sagt så gjort, vi kunne desværre kun samle folk til et hold, men de fi re som havde 
tilmeldt sig, gjorde hvad de kunne for at følge med de garvede fi skere, som har været med i 
mange år.
Og på trods af lidt hårdt vejr med lidt vand indenbords, så syntes jeg at Høng-holdet godt kan 
være tilfredse med resultatet, vi blev da ikke nummer chok.
Michael Jacobsen blev nr 8 i den individuelle række med 111 point, opnået med 4 arter fordelt 
på 8 fi sk.
Høng holdet som bestod af Lars Jensen, Tom Rasmussen, Michael Jacobsen og Ole Ganderup 
fi k tilsammen 222 point fordelt på 6 arter , torsk, skrubbe, hvilling, ising, hornfi sk og ulk,og 
hvis det skal frem så blev vi nr. 12 ud af de 13 hold som var tilmeldt, så det kunne da have 
været værre.
Men hvis nu at vi kan stille med 8 mand til 2 hold næste år , så skal vi nok rykke frem i klas-
sementet, vi betragter denne tur som en lære tur.                                     Ole Ganderup 

Som sagt så gjort, vi kunne desværre kun samle folk til et hold, men de fi re som havde 
tilmeldt sig, gjorde hvad de kunne for at følge med de garvede fi skere, som har været med i 

Og på trods af lidt hårdt vejr med lidt vand indenbords, så syntes jeg at Høng-holdet godt kan 

Michael Jacobsen blev nr 8 i den individuelle række med 111 point, opnået med 4 arter fordelt 
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Kom og se vores store udvalg i fiskeri udstyr 
til de ”rigtige” priser, samt vores kollektion af tøj til 

jagt og fritid. 

Nye åbningstider:
Man.tirs.,ons.,tors. fred. 10.00 – 17.00 
Lørdag   10.00 – 15.00 
Søn- & Helligdage 11.00 – 16.00 
(åbningstider med forbehold for ændringer) 

Kontakt os på tlf:  55 70 00 20 
www.slagelsecamping.dk

Derudover forhandler vi nye og brugte 
campingvogne, Combi-Camp, Brenderup 
trailere, fortelte, weber, BP-gas og meget 

andet spændende udstyr. 
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Vi fra Høng Sportsfiskerforening havde besluttet os for at støtte op om Korsør Lystfisker-
forening̀ s forsøg, på i forbindelse med deres 40 års jubilæum at genoplive havnemedekonkur-
rencen.
En konkurrence der for år tilbage trak op til 900 mennesker af huse, men som ikke har været 
afholdt i en årrække.
11 medlemmer fra H.S.F. deltog, og det syntes jeg er et flot fremmøde.
Nogle af deltagerne kørte til Havnsø strand tidligt om morgenen for at pumpe sandorm, me-
dens andre kørte til Korsør for at holde de pladser som vi gerne ville have.
Da klokken nærmede sig 1400 stod alle klar med stangen i hånden, og ventede på kanon-
skuddet som satte konkurrencen i gang.
Alle gik til den med krum hals, men lige meget nyttede det vi fra Høng fangede ikke noget 
der kunne bruges til konkurrencen, det blev kun til to skrubber, som var under mindstemålet, 
så de måtte retur til havnen igen. Vi fangede også en masse smørbutter, som er en lille bund-
fisk, som ikke var med i konkurrencen.
Fra vores side var konkurrencen nok lagt mere på samværet end det at fange fisk, derfor 
havde vi også medbragt en grill, og i fællesskab indkøbt nogle revelsben og pølser, som blev 
spist med stor appetit.
Heller ikke vejret var med os, regnen stod ned i stænger under det meste af konkurrencen.      
Der deltog i alt 282 i konkurrencen, og den samlede fangst blev på 12 fladfisk, to ål, en torsk 

Korsør Havnemede 
2006

og en hornfisk.
Der var 10 præmier i hver gruppe som bestod af 
fladfisk, torsk, ålekvabber, ål og andet, og da der 
langt fra var fyldt op, blev mange præmier over-
flyttet til lodtrækningen, her vandt Jens Dinesen, 
Per Sall og Ole Ganderup hver en præmie.
Selvom fiskeriet var dårligt, og vejret ikke var 
med os, var alle os fra Høng enige om, at det 
havde været en god dag, så hvis Korsør Lystfisker 
Forening vil lave havnemede-konkurrence til 
næste år, kommer vi fra Høng igen                         
                                                    Ole Ganderup
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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

Erik Wilson beretter her om en lidt udsæd-
vanlig fiskefangst  fra 3 dages-turen til det 
”Gule Rev”:
Vi var på tur med vores gode fiskevenner fra 
Høng Sportsfiskerforening. 
Udgangspunktet var Hanstholm Havn med 
det gode skib ”Bonito”, med skipper Aage 
v/roret.
Vi prøvede på flere vrag i området og det var 
lidt tyndt med fangster, men sådan kan det 
gå. Vi fik ikke fyldt baljerne, men der blev 
landet pæne torsk og sej, samt en flot lange 
på 7 kg. til  Ole Ganderup fra Høng, og  selv 
jeg var heldig at fange en havtaske på 10 kg.
Selve havtaskefangsten var en lidt speciel 
oplevelse, hvor jeg længe troede at det var et 
solidt bundhug! 
Lidt tidligere var der fanget ”Søpølse på 
sten” hhv. på 3 og 5 kg. Så der var flere 
tilråb til mig om endnu en ”Søpølse”, men 
da fisken med sit hvide skær endelig kom 
til syne blev antagelserne ændret til en stor 
hvid plasticsæk. Først da havtasken var nær 
overfladen kom der jubel på båden. Det 
viste sig at fisken både havde bidt på pirk og 
ophænger og med fiskens brede flab fuldt 
åben var det som at trække et drivanker op 
fra dybet (90m.).
Vi sluttede fiskeriet og nogle indholdsrige 
dage på havet. Fangstresultatet var lidt min-
dre en tidligere, men 2 personlige rekorder 
og masser af gode minder.  
                                                         Erik

Et ordentligt bundhug!
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 Program for efterår 2006
Søndag 3/9 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: Jesper Andersen 58 52 79 39
Torsdag 28/9 Planlægningsmøde vedr. Ølandsturen den 12-15/10.
 Vi mødes i vores klublokale kl. 1900, hvor vi finder ud af, hvem der kører,   
 indkøber mad o.s.v.
 Der er modtaget en del forhåndstilmeldinger til denne tur, men da der skal   
 indbetales en del penge til hytteleje, vil fremmøde denne aften blive betragtet  
 som endelig tilmelding. Samtidig skal der erlægges kr. 500,- pr. deltager som   
 en forhåndsbetaling. Den endelige pris kendes endnu ikke, men det bliver i   
 omegnen af ca. 800,- kr.
 Er det helt umuligt at møde op denne aften, skal jeg kontaktes forinden, hvor   
 vi aftaler hvordan de 500,- kr. så betales.
 Turleder Jes Hansen tlf. 58 38 52 93/40 15 29 81 
Torsdag 5/10 SENIORAFTEN
 Så starter vi vinterens sysler, kom og vær med til at tilrettelægge
 de kommende torsdage, der vil finde sted i tidsrummet kl.19.00 til ca. 22.00.
 Skal vi lave fluer, høre om fiskerikontrol, opdræt- og udsætning af ørreder,
 lave fiskegrej? Det er op til dig!
Søndag 8/10 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 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.
Tors.12/10 ØLANDSTUR Sverige
sønd.15/10 Tag med på den spændende tur til Sveriges skærgårdsområde, hvor der er
 fine muligheder for at fange endog meget store gedder og ørreder.
 Tilmelding til Jes Hansen på 58 38 52 93/40 15 29 81.
Søndag 22/10 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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Søndag 3/12 KYSTTUR (fang en fisk og vind en and)
 Vi slutter året med den traditionelle kysttur.
 Men husk, at vi i år har ændret reglerne, således at det er den
 tungeste saltvandsfisk der vinder! 
 Pris: 20 kr.
 Tilmelding. Leif Nikolajsen 58 52 73 93.
Lørdag 16/12 HAVTUR med BIEN
 Vi fortsætter vores ”lille” havkonkurrence imellem Høng, Søværnet og Slagelse på  
 Storebælt.
 Afsejling fra Korsør Havn kl. 0800 (men mød venligst en halv time før) 
 og ankomst til havn igen kl. 1400. 
 Der vil være præmier til største fisk samt den fisker med antal flest fangne kilo 
 Vi har 7 pladser pr. forening. Pris kr. 230,-
 Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81
Januar 2007 BYMATCH HAVFISKERI – Øresund
 Vi regner da med, at vi endnu engang skal mødes med Sorø og Køge foreningerne,  
 for at slås om pokalen (vi har den).
 Men det har ikke været muligt at skaffe oplysninger om båd, tid og sted. Nærmere  
 vil tilgå i form af opslag i klublokalet, på vores hjemmeside samt i Sjællandske. 
 Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81
Søndag 11/2 Havmatch Øresund
 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.
 Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81

 Juniorprogram efterår 2006
Søndag 24/9 SØTUR TIL TISSØ
 Vi tager på søen for at prøve at fange bl. a. aborre og gedde.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 08.00. hjemkomst kl. 14.00.
 Tilmelding senest 3 dage før. Husk redningsvest!
 Turleder: Michael Haupt 40 62 52 09.
Søndag 8/10 KYSTTUR
 Vi tager til kysten for at fiske havørred.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 07.00. Hjemkomst kl. 14.00.
 Tilmelding senest 3 dage før. Husk waders og varmt tøj!
 Turleder: Michael Haupt 40 62 52 09. 

Så er hjemmesiden klar!
Så lykkedes det at få færdiggjort vores nye hjemmeside takket være Morten Kantsø og specielt vo-
res webmaster Thomas Haggren. Fremover vil den danne rammen om vores forskellige aktiviteter 
sammen med Fiskeøjet, tag godt imod den!
                                                                      Adressen er: www.slagelse-sf.dk  
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Skovsøgade 2

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

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

Hvordan vil du bruge dit månedlige plus?
Et teaterabonnement?
Et kursus i finere madlavning?
Eller...?
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M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

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

Her ses vores webmaster og arkitekten bag 
vores nye hjemmeside Thomas Haggren med 
en skælkarpe på 7,1 kg.

En lille sommerhilsen fra Lilli Rodeck (Bjørn 
Larsens viv) i Maniitsoq, Grønland.

SIKKEN ÉN

Bjørn, den praler..! Har lige fanget en lille 
havkat på 11 kg. Det er havkatten med pletter 
på. 
Han var stolt og kom stæsende op på AJA 
(min børnehave) for at jeg skulle fotogra-
fere bæstet; men jeg kunne ikke forlade min 
arbejdsplads, så han fik kameraet med. En 
underbo tog så pralebilledet. Så nu går han 
rundt og sammenligner alle fisk med hans 
havkat.
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POINTKONKURRENCEN 2006

Hornfi sketur 7. maj 2006 (point 3)
Som altid samlede vores hornfi sketur i maj et pænt antal deltagere. 12 deltagere var vi, solen skinnede, fi n moderat 
vind og masser af hornfi sk. Der blev af næsten alle deltagere taget jævnt godt med fi sk og som sædvanlig var der ved 
indvejningen ikke mange gram mellem fi skene. Da resultatet var gjort op, viste det sig, at Jesper Hansen havde de 3 
tungeste fi sk (han fangede vist også fl est) Kurt Nøttrup blev nr. 2 og Jes Hansen nr. 3. En fi n dag på kysten, men mon 
det ikke næste år kan lade sig gøre at lægge turen en dag, hvor Høng IKKE afholder deres åbne konkurrence.    

Ferskvandstur 21. maj 2006 (point 4)
Vores fjerde tur i pointkonkurrencen skulle foregå i de ferske vande, primært efter gedde og aborre. 8 medlemmer 
var tilmeldt, heraf ville de 5 i Tissø og de 3 i Tystrup Sø. Imidlertid var vind og vejr så dårlig, at 3 af de 5 fortrak til 
Tystrup Sø. Fiskene var dog ikke påvirket af vejret, idet der blev fanget jævnt godt hele dagen, og ved indvejningen 
kl. 1500 ved hytten i Tystrup var der fanget 8 gedder og 19 aborrer. Herefter gik turen til klublokalet i Slagelse for 
indvejning af resten kl. 1600. De 2 ”hårde” medlemmer, Jørgen og Peter, som var blevet i Tissø, havde også fanget 
helt godt, idet de kunne fremvise 5 gedder og 5 aborrer. Aborrerne var af den sædvanlige Tissø størrelse, nemlig XX, 
med den største på 890 gram. Alle gedder fra såvel Tystrup Sø som Tissø lå i størrelsen fra 2 – 4 kg. 
Resultatet af dagens anstrengelser blev, at Jørgen Jensen blev nr. 1 og Peter Christensen nr. 2.                         Jes.    

 Nr. Deltagere 19. marts 2. april 7. maj 21. maj 3. sep. 22. okt. I alt
   Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 
 1. Peter Christensen 0  130 308   438
 2. Kurt Nøttrup 0 133 144 147   424
 3. Jørgen Jensen 0  99 312   411
 4. Jes Hansen 0 0 135 229   365
 5. Jørgen Christensen 78 0 117 74   269
 6. Jesper Andersen 0  98 88   186
 7. Jens O. Jensen 89  96    185
 8. Jesper Hansen   154    154
 9. Osama Shashaki    103   103
 10. Kurt Nielsen  0 71 28   99
 11. Ejvind Hansen   83    83
 12. Per jørgensen 0 0 75    75
 13. Gert Hansen 0      0
 13. Niels Andersen  0     0
 13. Jørgen Ruthkjær  0     0
 13. Jørgen Ankjærgaard 0      0
 13. Søren Andersen  0 0    0
 13. Frank Valsgård  0     0
 13. Jørgen Mose 0      0
 13. Jytte Andersen  0     0
 13. Leif Nicolaisen 0 0     0
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POKALTILMELDTE FISK 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.

Regnbueørred, å:
20.04.06 Jørgen Christensen Tude å  1,75 kg.

Gedde:
16.01.06 Michael Haupt Tude Å  7,1 kg.
05.06.06 Kenneth Rosenby Tystrup  7,6 kg.

Sandart:
02.06.06 Peter Christensen Tissø  4,55 kg.

Aborre:
21.05.06 Jørgen Jensen Tissø  0,89 kg.
02.06.06 Peter Christensen Tissø  0,86 kg.
12.06.06 Jørgen Mose Tissø  0,9 kg.
20.07.06 Jens O. Jensen Tissø  1,0 kg. 42 cm.

Karpe:
06.05.06 Thomas Haggren Pedersborg Sø  11,1 kg.

Suder:
07.05.06 Thomas Haggren Pedersborg Sø  1,8 kg.

Medepokal:
03.06.06 Jørgen Christensen Tystrup Sø  1,45 kg (Brasen)

Nyt fra åerne
Her i sommervarmen er det jo begrænset hvad der sker med vores åer, indtil grødeskæringen er 
ovre. Men vi arbejder i øjeblikket med en yderligere renovering af Vestermose å i samarbejde 
med Slagelse Kommune. Samtidig er vi blevet enige om at øge antallet sandfang og stenudlæg-
ning i dele af Gudum Skovse å. 
UFV er i gang med en el-befi skning med det formål at undersøge hvor tidligt vores gydemodne 
ørreder egentligt begynder opgangen. Det lykkedes at lokalisere én farvet fi sk. Det skal prøves 
endnu engang til september. 
Sidst, men ikke mindst, skal vi jo i løbet efteråret have igangsat projekt ”vildfi sk” igen. D.v.s. 
opfi skningen af strygemodne fi sk, så det kan være du bliver kontaktet med henblik på lidt hjælp.
          � ens
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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



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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