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REDAKTION:

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

FORENINGERNES ADRESSE:

Sportsfiskerforeningen Høng
Slagelse og Omegn Sportsfiskerforening
www.slagelse-sf.dk www.hsf1952.dk

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: jor.dor@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: jor.dor@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. 12. april 2007.
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Forside: Hunnerne stryges... Se artiklen fra projekt ”Vildfisk” 2006 side 20-21
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U.F.V. Cup

DEN GYLDNE KEJS
SØNDAG DEN  15.  APRIL 2007

Udsætningsforeningen Vestsjælland har fornøjelsen at invitere jer til 

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

KONKURRENCEREGLER:
U.F.V. cup 2007 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. Holdlede-
ren 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.). Point: Ørreder 10,  torsk 8, 
begge arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder  U.F.V. cup 2007.  Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkur-
rencen om en række flotte præmier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 15. april 2007 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. Indvej-
ning og præmieoverrækkelse foregår på parkeringspladsen ved Næsby strand.

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til 
U.F.V. cup 2008.  Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og 
årstal.  Individuelle præmier: Der er 3 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk 
I begge rækker medfølger U.F.V 95´s, guld, sølv og broncenål.

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

Hjælp U.F.V.cup 2007 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening.
Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 v/ Kurt Jørgensen Tlf. 58850097.
Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”
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SENIOR PROGRAM FOR VINTER OG FORÅR 2007
K: Afgang fra klubhus;             P: Pointtur               A: Artspoint for turen

2007 GODT NYTÅR

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

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

Mandag 1-1 DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND
 I 2007 bliver der på fluefiskersiden.dk afholdt en fluebindings
 konkurrence, konkurrencen strækker sig over de 3 første måneder af 2007. 
 For at deltage i konkurrencen skal man være medlem på fluefiskersiden.dk!

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.

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 lidt til ”ganen”!

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

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

Søndag 4-2 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. 400,- kr. + kørsel.
 Tilmeldning senest d. 14. januar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443
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Søndag 1-2 Isfisketur. (K)
 Vi tager på isfisketur, hvis vinteren bliver med meget is.
 Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på stedet kl. 14.00.
 Indskud senior kr. 20,-, junior kr. 10,- + kørsel.
 Præmier til største indvejede fisk.
 Tilmeldning dagen før.
 Turleder: Michael Jacobsen – tlf.: 40169967

Onsdag 21-2 Film-aften
 Der vil bliver vist 1 eller 2 film. 

Onsdag 28-2 Fællesskab på en ny måde! TØR DU ?
 Vi samler et par biler og drager til Slagelse for at bowle lidt.
 Præmie for bedste serie … nej, vi skal bare have det sjovt.
 Turleder: Michael Jacobsen – tlf.: 40169967

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

Søndag 4-3 Kystkonkurrence (KAP)
 Vi mødes i klubhuset kl. 7.30. Fiskeriet starter kl. 8.00 og slutter
 kl. 14.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.30 til 15.00.
 Indskud senior kr. 20,- og junior kr. 10,- + kørsel.
 Tilmelding senest d. 2. marts.
 Turleder: Aksel Petersen – tlf.: 5885 5464

Onsdag 7-3 Fluebinding for seniorer og juniorer (Del I)
 Vi skal prøve at binde nogle rigtig lækre fluer.
 Vi skal se på 4-5 forskellige fluemønstre som skulle være det rene ”guf” her i 

foråret. Tag gerne selv et fluestik med, da vi regner med mange besøgende denne 
aften. Juniorer er selvfølgelig også velkomne. 

Onsdag 21-3 Afslutning på undervisningsaftenerne kl. 19.00 i klubhuset
 Vi vil som tidligere år holde grejaften med køb…salg…bytte.
 Hvis du ligger inde med noget grej du kunne tænke jer at sælge eller bytte eller 

måske give det til auktionen så mød op til en sjov aften.
 Vi slutter aften med en auktion, over det grej eller de ting som ikke nødvendigvis 

behøver have noget med fiskeri at gøre.
 Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejdet. Hvis du har noget til auktionen, 

kan det indleveres i klubhuset på selve aften eller på en klubaften – begynd 
 allerede nu at rydde op i dine gemmer.

Lørdag 24-3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer. (AP)
Søndag 25-3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00. Indvej-

ning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. Konkurrencen fortsætter frem 
til indvejning i klubhuset søndag kl. 13.00 til 13.30.

 Indskud senior kr. 30,- og junior kr. 15,-.
 ToP Grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to dage. 

Kun 1 præmie pr. deltager.                                                                             Fortsættes...
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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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 Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk.
Tilmelding til turlederen senest dagen før konkurrencen starter.
Turleder: Tommy Petersen - tlf.: 58 85 26 64

Der vil fortsat være åbent i klubhuset hver onsdag.

Onsdag 28-3 Fluebinding for seniorer og juniorer (Del II)
 Vi skal prøve at bindes nogle rigtig lækre fluer.
 Vi skal se på 4-5 forskellige fluemønstre som skulle være det rene ”guf” her i 

foråret. Tag gerne selv et fluestik med, da vi regner med mange besøgende denne 
aften. Juniorer er selvfølgelig også velkomne. 

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

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

Lørdag 31-3 Endagstur til Sverige
 Vi prøver lykken i Sverige. Pris ca. 300,- som skal dække benzin og broafgift.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf.: 40169967

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

Onsdag 11-4 Emneaften kl. 19.00 - Kasteteknik med fluegrej.
 Tommy Petersen fra ToP Wobler - Sæby - vil komme på besøg.
 I aften skulle vi gerne lære at kaste med flue.
 Vi ka’ jo altid udfordre Tommy til en kastekonkurrence! HVEM TØR?

Søndag 15- 4 U.F.V. Cup – Den Gyldne Kejs. (AP)
 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 afholder kystkonkurrence. 
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning mellem kl. 14.00 og 14.30 ved   
 parkeringspladsen ved Næsby Strand.
 Indskud kr. 40,-. Se konkurrence regler på U.F.V.’s side 3.    
 Tilmelding til turlederen senest d. 9. april.
 Turleder: Kurt Jørgensen - tlf.: 58 85 00 97.

Torsdag 19-4 Lang weekendtur til Sverige.
Fredag 20-4 Afgang fra klubhuset torsdag morgen kl. 05.00. Hjemkomst søndag kl. 16.00.
Lørdag 21-4 Pris kr. 1000,-. Dette er inkl. kørsel , forplejning, bro og overnatning.   
Søndag 22-4 Husk sengetøj eller sovepose
 Tilmelding fra onsdag 3. januar (filmaften) og senest d. 26. januar.
 Der betales et aconto beløb på kr. 400,-
 Turleder: Per Andersen  - tlf.: 58 85 41 61.

Onsdag 25-4 DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND
 TV 2/Bornholm arrangerer i samarbejde med Melsted Trollingcenter 
 den 3. udgave af Trolling Master Bornholm.
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Tirsdag 1-5      Fredning af gedde ophører

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

Søndag 13-5  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 lodtræk  
 ning 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.
 NYHED: Alle junior kan deltage GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

Søndag 20-5 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 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: Ole Ganderup tlf.: 5886 9509

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

Mandag 28-5 Gørlev Sportsfiskerforenings Åbne Hornfiskekonkurrence (A).
2. pinsedag Der må fiskes fra kl. 0.00. Indvejning ved Gørlevs Klubhus på  sportspladsen 
 mellem kl. 14.30 og 15.00
 Billetter kan købes i sportsforretningerne.

Lørdag 2-6 DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND
 Sandartfestival 2007

Lørdag 9 – 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
Søndag 10 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller 12.00 - 19.00. 
 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken   
 periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i HSFs  
 fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. Hvis du vil  
 fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier: 20,- kr. 
 Turlederen  fordeler bådene. Tilmelding senest d. 7. juni.
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 58 85 54 64.
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Juniorerne er velkommende på alle foreningsture, 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. 40169967

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

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

Høng Sportsfi skerforening kan du også fi nde på internettet, her er der alle oplysninger om 
foreningen, løbende indvejnings lister og resultater fra vores konkurrencer.
Historier og fi skeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren.

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 Rasmussen prut@hansen.dk
 Lars Jensen  
 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.

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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Ja så skriver vi 2007, det er næsten ikke til at 
fatte at endnu et år er gået, og dermed er mit 
første år som formand også forsvundet som 
dug for solen. I den anledning vil jeg godt sige 
tak for al den støtte jeg har fået. 
Der er sikkert nogle ting, som jeg ikke har 
fået taget hånd om, men overordnet håber 
jeg at have ramt nogenlunde. Alle skal i den 
forbindelse vide at jeg tager imod råd, vejled-
ning, ris , ros , tips og nye ideer med kyshånd, 
sammen skulle vi jo gerne være i stand til at 
skabe en endnu bedre forening i fremtiden. 
Jeg kan i samme åndedrag opfordre alle til at 
komme og gøre deres stemme gældende ved 
den forestående generalforsamling fredag den 
26. Januar.
 
Det er min opfattelse at der er kommet lidt 
mere engagement, både i klubhuset og ved 
vore forskellige ture og arrangementer, og 
det er dejligt at se. Blandt andet den årligt 
tilbagevendende specimenkonkurrence, 
som løber over tre måneder, har i år været et 
tilløbs stykke, med mange deltagere. Mange 
har brugt hundredevis af timer i jagten på 
point, og spændingen om placeringen blev 
først forløst i sidste time inden afslutningen af 
konkurrencen .
 
Tissø har også været besøgt flittigt i år, det på 
trods af at fiskeriet har været noget svin-
gende, vejret har jo heller ikke rigtigt været på 
vores side. Men der er dog landet en del gode 
fisk, og her inden deadline blev der fanget en 
gedde på 10,0 kg. (slet ikke dårligt).
 
Havørredfiskeriet har bestemt ikke været på 
toppen her i efteråret, det skyldes nok det 
utrolige varme vejr. Men vi kan så håbe at for-
året bliver rigtigt godt, der må jo være mange 
fisk derude, hvis ikke ”sort fiskerne” med 
deres ulovlige garn, har fanget dem alle.
 
Som jeg før har omtalt, vil vi forsøge at blæse 
liv i silde og makrel turene igen, og allerede i 
år har der været jagt på sildene, med fin del-

tagertilslutning. Så i 2007 bliver der både silde-
og makrelture og sågar en tur hvor vi prøver at 
fange de store rødspætter på Øresund. Hornfi-
skekonkurrencen har vi også moderniseret lidt, 
det vil sige at vi har tilføjet egen præmierække 
til juniorerne, og at de også deltager gratis, vi 
håber her igennem at kunne få lidt flere af de 
unge mennesker med ud at fiske.  Så der skulle 
efterhånden være lidt for enhver smag.

Vi har på opfordring lavet et lille nyt tiltag, det 
drejer sig om at på vores hjemmeside vil der 
fremover være et forum, hvor man kan gå ind 
og komme med tips og gode ideer, så har man 
noget, man syntes andre kunne have glæde af, 
så er det bare om at klikke ind på 

www.hsf1952.dk . 
Gørlev heste- og kræmmermarked blev også 
i anden omgang afviklet med stor ros til både 
G.S.F. og H.S.F. Og den ros vil jeg gerne bringe 
videre til alle jer, som ofrede jeres weekend, 
på at gå til hånde, med forskellige opgaver i 
forbindelse med markedet.
 
Den årlige tur til Nakskov indrefjord er des-
værre blevet taget af programmet, det skyldes 
at der simpelthen ikke er nogen fisk at fange 
dernede. Det har jo været fast tradition at 
Nakskov-turen lå Skærtorsdag, så har du en 
ide til en ny tradition på denne dag er du meget 
velkommen til at komme med et forslag.
 
For at få regnskabet til at stemme, bliver vi 
fremover nødt til at have en absolut sidste 
rettidige indbetalingsdato af medlemskonti-
gent, og såfremt man ikke har betalt til tiden, 
må man indstille sig på at leverancen af Sports 
fiskeren ophører samt at man bliver opkrævet 
nyt indskud, og at ens medlemsnummer vil 
blive ændret.
Det giver forhåbentlig ikke nævne værdige pro-
blemer, og som en lille forsinket julegodte kan 
du vinde et par flasker vin, da vi udlover 3x2 
flasker vin, blandt alle de medlemmer som har 
indbetalt kontingent rettidigt, (og det er sikkert 

Formandens indlæg 
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samtlige).  Vinderne vil blive offentliggjort i maj-nummeret af Fiskeøjet.
 
Her til sidst skal der lyde en stor tak til alle vore trofaste sponsorer, der velvilligt skænker 
præmier og gaver til vores konkurrencer og arrengementer, og alle dem som annoncerer i vores 
klubblad, vi er meget taknemmelige for jeres støtte. 

Hermed vil jeg på HSF’s vegne, ønske alle medlemmer , annoncører , sponsorer, samarbejds-
partnere og naboforeninger et rigtigt
                                                    Godt nytår                                                    Ole Ganderup

HSF byder 
nye 
medlemmer 
velkommen.
August 2006 
Michael Holst (se-
nior) St.Fuglede 

Benjamin Holst 
(junior) St.Fuglede 

Christian Andersen 
(senior) Høng

September 2006
Rene Jespersen, 
Slagelse 

Oktober 2006
Martin Glaw, Høng

René Christensen, 
Høng

November 2006
Kasper Kristensen, 
Høng 
(juniormedlem)
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Specimenkomkurrencen havde samlet 17 
deltager, alle seniorer. Reglerne var de samme 
som sidste år, hvor konkurrencen startede 
den 1. August, sluttede den sidste Onsdag i 
Oktober, hvor der var præmieuddeling. 
Der blev ialt fanget 26 forskellige arter, hvor 5 
af dem kunne vejes til årspokalerne. De 5 var, 
makrel på 1,2 kg. fanget af Jens Dinesen. Sej 
på 4,5 kg. fanget af Ole Ganderup. Fladfisk på 
1,011 kg. fanget af Dennis Justesen. Havørred 
fra Å på 2,310 kg. og regnbueørred på 4,810 
kg. begge fanget af Uffe Hasselby. 
Udover de 5 pokalfisk, blev der også fanget 
andre flotte fisk, så som, gedder på 5,550 
kg. og 5,250 kg, fanget af hhv. Ole Ganderup 
og Aksel Petersen, karpe på 5,1 kg. fanget af 
Torben Kofoed, ål på 1,4 kg. fanget af Andreas 
Jørgensen, rimte på 1,6 kg. fanget af Ole 
Ganderup, torsk på 8,750 kg. fanget af Jørgen 
Madsen, og sidst, aborre på 1,160 kg. fanget 
af Michael Jacobsen, de 5 største aborre i 
konkurrencen vejede alle over kiloet, og blev 
alle fanget på Tissø.
Der blev også fanget nogle mere specielle ar-
ter, som : lange, knurhane, flier og tangnål. På 

er privat havtur til St. Middel Grund, blev der 
fanget ikke mindre en 9 forskellige fiskearter, 
Tom Rasmussen, som var med, han fangede 8 
arter den dag, hvor en af de mere specielle var 
en Kuller, som høre med til Torskefamilien. 
Preben Nielsen havde tilmeldt sig til en kyst 
konkurrence i foreningen. Han kørte til Kalund-
borg havn, her fangede han en rød knurhane 
på 470 gram, en fiske art som er meget sjælen 
her på disse kanter. 
Den samlet vinder blev, med 19 arter og 76 
point, Dennis Justesen. Nummer 2 blev, med 
16 arter og 72 point, Ole Ganderup. Nummer 
3 blev, med 18 arter og 65 point, Tom Rasmus-
sen.
Reglerne vil blive ændre lidt til næste års 
konkurrence. Listen med arter vil blive udvidet 
med 4 nye arter som er : knurhane, lange, kul-
ler og fjæsing. 
Nogle af deltagerne fangede flere en 3 spe-
cielle saltvandsarter, så de havde nogle arter 
de ikke kunne bruge til nået.
Fra næste år kan man ikke indveje fejlkroget 
fisk.
                                                  Michael Jacobsen

Specimen-
konkurrence 
2006

Tom Rasmussen, 
med en kuller , fanget på
St. Middel Grund.

Preben Nielsen med en rød knurhane på 
470 gram fanget i Kalundborg Havn.
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Forskellige agn
som f.eks. 

- almindelige orm 
- børsteorm 

Salg alle dage

Neptun ønsker alle en rigtig god jul samt et godt nytår

Rudsgade 34 B – Ruds Vedby
Åben fra kl. 12.00 – 17.00 på hverdage 

Onsdag lukket ! 
Lørdage fra kl. 9.00 – 13.00 

(dog i perioden 1/5 – 1/8 kl. 8.00 – 13.00) 
N 55° 32.479°  - E 011° 22.970°
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Vinderne fra årets andetur

Kystkonkurrence 
efter torsk og fladfisk 
Der blev ikke fanget nogle torsk, så det 
var samlet vægt af fladfisk.
 
1. Michael Jacobsen     2,000 kg. 

2. Ole Ganderup            1,700 kg. 

3. Preben Nielsen          1,600 kg.
 
4. Kasper Kristensen    0,430 kg. 
 ( junior ) 

5. Tom Rasmussen        0,220 kg.
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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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Indvejede fisk til årspokalerne d. 10-12-2006
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm. 
 Aborre junior   
 Aborre senior 1,430  Ole Ganderup
 Gedde 10,900 106 Tom Rasmussen
 Sandart fra Tissø 4,550 75 Peter Christensen
 Fredfisk  (rimte)                1,800  Ole Ganderup
 Bækørred   
 Ørred P&T 4,810 64 Uffe Hasselby
 Havørred fra å 2,310 64 Uffe Hasselby 
 Ørred fra kyst 4,900 74 Michael Jacobsen
 Ørred fra båd   
 Torsk fra kyst 1,200 52 Tommy Petersen
 Torsk fra båd 17,700 112 Johnny Sørensen
 Sej/Lubbe         4,500  Ole Ganderup
 Hornfisk 0,768  Lars Jensen
 Makrel 1,200  Jens Dinesen
 Fladfisk    (skruppe) 1,011 39 Dennis Justesen
 Specimen konkurrence 76 point  Dennis Justesen
 Største fisk fanget i udlandet 4,500 79 Ole Ganderup
 Årets fisk

Tom Rasmussen med gedde på 10,9 kg. 106 cm. 
fanget på Tissø 10. december

Jørgen Madsen med gedde på 10 kg. 105 cm.
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Mole konkurencen anno 2006, blev efter flere 
overvejelser, henlagt til molerne i Havnsø, da 
alle var enige om at Korsør havn, hvor vi har 
afholdt mole-konkurrence de sidste år, nok 
ikke var værd at satse på.
Man skal jo også være åben for at prøve noget 
nyt, det kan sommetider overraske positivt.
7 Medlemmer (6 senior og 1 junior) havde i år 
valgt at deltage i denne konkurrence.

Kl. 07.30 startede vi fiskeriet, men desværre 
var fiskene ikke indstillet på at stå tidligt op 
denne søndag.
De første 3 timer skete der absolut intet for 
dem som fiskede med bundmede, men vores 
nye junior: Kasper Kristensen havde indset at 
skulle der fisk med hjem til middagen, måtte 
der andre metoder i brug. Så en skalreje blev 
monteret under et boble flåd, og sendt til 
havs. Flådet havde dårligt nok ramt vandet, 
før en ca. 2 kilos ørred sprang ud af vandet, 
men desværre med så stor kraft at linen 
sprang.
Ved 11 tiden fik Tom Rasmussen to skrubber 
i pæn størrelse, lige efter hinanden, det var 
åbenbart start skuddet til et par timer med 
jævnlig kontakt til fisk.
Da konkurencen sluttede kl. 1400 var der 
landet 11 fladfisk ( 8 skrubber og 3 isinger ).
Første pladsen gik til Tom Rasmussen med 
to fisk på hhv. 793 gr. Og 456 gr. Nummer 
to blev Preben Nielsen også med to fisk, de 
vejede 571 gr. og 261 gr.
Selvom fiskeriet kun var på det jævne, blev 
det alligevel en god tur, med højt solskin og 
næsten ingen vind, og sidst men ikke mindst, 
hyggeligt samvær.                 Ole Ganderup

Kasper Kristensen viser de ”gamle” hvordan man 
snører de flade.

Mole-konkurrence

Jannerup offset a/s

Ndr. Ringgade 74

4200 Slagelse

Tel.  5852 5222

Fax  5850 0404

jannerup@jannerup.dk

www.jannerup.dk
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Så lykkedes det at få færdiggjort opfiskning af 
årets gydefisk, efter tre lange og indimellem 
hårde lørdage.
Hele perioden har været præget af kraftig 
nedbør og en dermed utrolig hård vandstrøm, 
så det ikke var muligt at el-fiske på de normale 
steder, samme problem har Hallebyåens folk 
selvfølgelig også haft. Så vi har været nødt til 
at rykke højere op i å-systemerne.
Men sluttelig fik vi 36 fisk, fordelt på 14 han-
ner og 22 hunner, med de største på omkring 
74 cm og som vi fik strøget den 2/12 hos 
Jesper Thykjær på hans ejendom på Skørpin-
gevej.
Vi har i år forsøgt at ændre lidt på procedurer-
ne, således har hanner og hunner gået i hvert 
sit bassin for ikke at stresse hinanden.
Ved strygningen har vi kun blandet sæd og æg 

på en mindre del af de 6 liter der blev udbyttet. 
Resten af æg og sæd blev først blandet ved 
ankomsten til Hvilested Dambrug ved Kolding, 
så kan vi følge om det har nogen betydning 
ved klækningen. I øvrigt skulle de 6 liter rogn 
som kom ud af anstrengelserne, gerne svare 
til 50.000 fisk, hvis ellers klækkeriet vil lykkes. 
Sidste år kneb det lidt med udbyttet, derfor de 
nye tiltag ved strygningen i år.
Formand Kurt Jørgensen oplyser også, at vi for 
første gang har sat egne fisk ud, idet vi den 
11/10 satte 1/2-års fisk ud i Serdrup og Tude å. 
Spændende bliver det at følge opvæksten.
Kurt Jørgensen slutter af med at sige tak til de 
folk fra de forskellige foreninger, der har knok-
let med de mange opgaver ved årets opfiskning 
og strygning, ikke mindst Jesper Thykjær, der 
lægger ejendom og vand til.

Båden klargøres til elfiskeriet.

Et besværligt projekt ”Vildfisk” 2006
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Uden mad og drikke…..

Hunnerne stryges. Farvel og tak, og så tilbage til åen.
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Program for vinter/forår 2007
Søndag 28/1 ISFISKETUR – Tissø eller å-tur
 Vi vover endnu engang at indbyde til en isfisketur, ellers
 må Tude å som sædvanligt holde for.
 Afgang fra klublokalet kl. 09.30. Hjemme ca. kl. 14.30.
 Pris 20 kr.
 Tilmelding til Jesper Andersen 58 52 79 39

Søndag 4-2 BYMATCH I HAVFISKERI (KA)
 Havtur med NADIA fra Helsingør Statshavn.
 Dysten står igen mellem Slagelse, Køge og Sorø.
 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. 400,- kr. + kørsel.
 Tilmeldning senest d. 14. januar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 58 85 34 43 

Mandag 5/2 GENERALFORSAMLING
 Afholdes i klublokalerne på Bredegade 45,  kl. 19.00
 Husk at møde op, da der bl.a. skal stemmes om evt. medlemskab
 af Danmarks Sportsfiskerforbund!

Søndag 11/2 HAVTUR Øresund
 Dysten står igen mellem Søværnet, Høng og Slagelse.
 Hver forening stiller med 7 mand.
 Afgang fra klublokalet kl. 04.30
 Fisketid: Kl. 07.00-17.00.
 Pris: ca. 400 kr.+ kørsel
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

Søndag 18/3 KYSTTUR (point 1)
 Til årets første pointtur er der som altid frit fiskevand og der kan
 indvejes torsk, fladfisk og ørred. (husk fredningen af hunskrubber)
 Start kl. 0.00. Indvejning i klublokalet kl. 13.00.
 Pris 20 kr. Med frokost 35 kr.
 Turleder: Jørgen Christensen 58 52 94 34

Søndag 1/4 KYSTTUR (point 2)
 Igen frit fiskevand, og der kan indvejes ørred, torsk og fladfisk.
 (husk fredningen af hunskrubber)
 Start kl. 0.00. Indvejning i klublokalet kl. 13.00.
 Pris 20 kr. Med frokost 35 kr.
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Søndag 15/4 UFV – 95 DEN GYLDNE KEJS
 Så går jagten igen ind på trofæet ”Den gyldne kejs”
 Hver forening kan indveje 10 fisk i kategorien torsk og ørred.
 Udover trofæet er der også individuelle præmier.
 Start kl. 0.00. Indvejning kl. 14.00-14.30 på P-pladsen i Næsby strand.
 Pris 40 kr. Mød op og støt din forening og UFV’s arbejde!
 Turleder: Jens O. Jensen 58 53 02 36/20 44 42 87

Søndag 13/5 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: Jesper Andersen 58 52 79 39

Onsdag 16/5 PENSIONISTTUR Tystrup
 Så starter vi årets pensionistture till søen og vores rare hytte,
 bemærk, at arrangementerne er flyttet til afholdelse om onsdagen.
 Evt. kørsel aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden,
 vil bestyrelsen være dig behjælpelig.
 Mødetid ved hytten kl. 08.00. Slut kl. 15.00
 Pris 100 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps og Mogens laver maden!
 Turleder: Jørn Wèden 57 86 20 66

Søndag 20/5 FERSKVANDSTUR (point 4)
 Afsæt dagen allerede nu!

Søndag 21/1 ÅTUR
 Vi tar en tur til åen for at fiske ørreder.
 Vi mødes ved klublokalet kl.8.00. Hjemkomst kl.12.00
 Tilmelding til Michael Haupt tlf.40625209

Søndag 4/2 KYSTTUR
 Vi tar en tur på kysten for at fiske havørred.
 Vi mødes ved klublokalet kl.8.00. Hjemkomst kl.13.00. HUSK WADERS.
 Tilmelding til Michael Haupt tlf.40625209

Søndag 25/2 KYSTTUR
 Vi tar en tur på kysten for at fiske havørred.
 Vi mødes ved klublokalet kl.8.00. Hjemkomst kl.13.00. HUSK WADERS.
 Tilmelding til Michael Haupt tlf.40625209

Søndag 11/3 SØTUR
 Vi tar en tur på søen for at fange aborre og gedde.
 Vi mødes ved klublokalet kl.8.00. Hjemkomst kl.14.00. HUSK REDNINGSVEST.
 Tilmelding til Michael Haupt tlf. 40625209

 Juniorprogram vinter/forår
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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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Nu har vi gået og sukket efter noget nedbør til 
vores udtørrede åer, og jeg skal love for, at vi 
nu har fået vand nok. Så meget, at det har ge-
neret vores projekt Vildfisk i stor udstrækning, 
vi har næsten ikke kunnet elfiske de gode 
dybe steder, og har i stedet været nødsaget til 
at gå langt højere op i å-systemet med deraf 
større trængsler med at slæbe båd og udstyr 
(nu ved jeg hvordan slaverne må have følt 
det!)

Men heldigvis lykkedes det at få opfanget 36 
fisk, de er nu blevet strøget og de befrugtede 
æg kørt til Hvilested Dambrug ved Kolding.

Glædeligt har det også  været, at de nyrestau-
rerede å-stykker i Gudum å har givet en række 
fine fisk til avlsarbejdet, så udlægningen af 

sten, gydegrus og oprettelsen af sandfang har 
virkelig vist sin berettigelse. Vi skal også i den 
kommende tid i gang en yderligere renovering 
ved Lille Valby i samarbejde med Slagelse kom-
mune og Hedeselskabet. Herudover tegner der 
sig også et spændende projekt med en mulig 
tilbageføring af et stykke å til tiden før det blev 
reguleret, men mere om det senere.

Desværre undgik vi heller ikke i år, at få forure-
net vore kyster og åer med regnbuer, da der 
igen har været udslip fra Musholm Lax. Det var, 
som vi forudså, at så snart vi fik kraftig vind 
fra nord, ville der opstå problemer derude. Så 
hvor mange farvede ørreder der er gået i de 
ulovlige som såvel lovlige garn, der straks blev 
sat, står hen i det uvisse. Deprimerende for 
udsætningsarbejdet                             Jens 

”Fangst” i Gudum Skovse å.

Nyt fra åerne
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Nu nærmer tiden sig for vores generalforsam-
ling (5/2 2007) og et af hovedpunkterne på ge-
neralforsamlingen vil være, om vi fortsat skal 
være medlemmer af Danmarks Sportsfisker 
Forbund (DSF). I skrivende stund har underteg-
nede samt kassereren kun modtaget 14 tilba-
gemeldinger fra den vejledende afstemning, 
som jeg igangsatte tidligere på året. Dette er 
ikke nok til, at forsamlingen kan bruge resulta-
tet som en rettesnor for en afstemning. Så for 
mig at se, er I som medlemmer ligeglade med 
om vi er medlemmer af DSF eller ej, eller også 
har I alle tænkt jer at møde op på dagen, for 
at afgive jeres stemme. Det sidste ville glæde 
mig, selv om der bliver trangt med plads. Det 
er vigtigt, at så mange som muligt giver deres 
besyv med, for afstemningsresultatet kan få 
afgørende betydning for vores virke fremover.

Mine overvejelser går især på følgende: 
Hvad hvis det bliver et ja med heraf følgende 
kontingentforøgelse. Vil denne kontingent-
forøgelse betyde tab af medlemmer? Kan 
vi holde til det rent økonomisk? Eller vil det 
måske betyde tilgang af andre medlemmer?
Og hvad hvis det bliver et nej? Vil vi så kunne 
udøve indflydelse i en fremtidig storkom-
mune, hvor alle lokalforeningerne rundt 
omkring os er medlemmer af DSF? Risikerer vi 
at miste nogle af vores nye medlemmer, som 
måske netop har meldt sig ind fordi vi havde 
prøvemedlemskabet? 
Disse ting og hvad I ellers måtte komme i 
tanke om, er noget af det, som I skal overveje 
frem til den 5 februar 2007, hvor jeg ser frem 
til et større fremmøde end normalt.
                                                        Formanden.

Generalforsamling 2006 
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Bådrenovering næsten 
færdig
Reparationen af båd nr. 5 er nu så langt frem-
skreden, at denne med sikkerhed bliver færdig 
til sæsonen 2007.
Båden er blevet totalrenoveret og er nu så god 
som ny. Istandsættelsen er udført af Dennis og 
dennes kammerat i et lokale i Jerslev.
De har brugt rigtig mange arbejdstimer på 
reparationen, p.t. mangler der kun ud- og 
indvendig maling samt supplerende arbejder 
ved dammen.
Leif Nikolajsen har anskaffet nye tofter til mon-
tage i båden. Den forventes anvendt på Tissø, 
idet den nuværende båd skal reparation for en 
mindre skade.                               Eivind 

Et herrens vejr
Var hvad der ventede vores 8 deltagere i UFV’s 
konkurrence den 8/10. En stiv til hård vesten-
vind gjorde det nærmest umuligt at fiske på 
Vestsjælland. Kun på moler og havne var det 
muligt.
Sammenlagt blev vi dog nr. 2. Individuelt vandt 
vi ørredklassen ved Erik Wilson og i fladfiske-
klassen blev Jørgen Jensen nr. 3. Vi må håbe på 
et lidt mere fiskevenligt vejr til næste konkur-
rencedag!           Jens

Erik Wilson med vinderfisken i ørredklassen.
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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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Forventningerne om et godt ørredfiskeri var 
store, da 10 mand fra foreningen torsdag den 
12. oktober satte kursen mod øen Øland ved 
Sveriges østkyst. Netop nu burde de store 
blanke ørreder være i topform og på evig jagt 
efter føde inden den tilstundende vinter. De 
fleste steder i Sverige er der netop nu fredning 
ved kysterne, men da Øland ikke har åer med 
ørredopgang, så er fiskene her hovedsageligt 
blankfisk, som ikke skal på gydevandring i år, 
hvorfor fiskeri fortsat må udøves.
Fremme ved målet, Hälluddens Stugby ved 
Byxelkrok på nordspidsen af øen, blev grejet 
hurtigt pakket ud. Vi kunne nemlig lige nå 
et par timers fiskeri inden mørket sænkede 
sig. Det indledende fiskeri gav dog blot et 
par mindre gedder, mens vi ikke så noget til 
ørrederne.
Næste morgen kl. 6.00 var der fuld aktivitet i 
hytterne, og de første fiskere var ved fiske-
pladserne allerede inden det blev lyst. Der 
blev gået ivrigt til sagen, men det viste sig, at 
det var gedderne der dominerede fiskeplad-

serne. Vandet var åbenbart stadig for varmt til 
ørrederne. Svenskerne har jo haft en som-
mer lige så flot og lang som vor egen. Henrik 
Olesen fra Korsør fangede dog en enkelt ørred 
på godt 2 kg, ligesom flere havde kontakt med 
blankfisk, som imidlertid tog meget forsigtigt 
eller blot fulgte efter blinkene uden at hugge.
Lørdag morgen var vi igen ved kysten før fan-
den fik sko på, men desværre gentog historien 
sig. Godt geddefiskeri, men meget træge ør-
reder. Vi så også en del blankfisk springe 200 
– 300 meter ude, så langt ude, at vi ikke havde 
en jordisk chance for at nå ud til dem. Dagen 
gav dog en enkelt ørred til turleder Jes Hansen. 
Et par deltagere forsøgte at fiske med Gulp 
kunstagn, hvilket gav 9 skrubber, så det virker 
altså også derovre.
Turens samlede resultat blev 52 gedder, 2 hav-
ørreder og 9 skrubber, hvilket vel må siges at 
være meget pænt for fiskere der ikke er lokal-
kendte, men en halv snes af gedderne måtte 
dog gerne have været havørreder i stedet. 
                                              Jørgen Christensen

Ølands brakvandsgedder huggede lystigt
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Deltager  19 marts 2 april 7 maj 21 maj 3 sep. 22 okt. I alt Placering
  Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6
Peter Christensen 0  130 308 55 29 522 1
Kurt Nøttrup 0 133 144 147 71  495 2
Jørgen Jensen 0  99 312 73  484 3
Jes Hansen 0 0 135 229   364 4
Jørgen Christensen 78 0 117 74 74 0 343 5
Jesper Andersen 0  98 88  0 186 6
Jens O. Jensen 89  96   0 185 7
Jesper Hansen   154    154 8
Osama Shashaki    103   103 9
Kurt Nielsen  0 71 28  0 99 10
Ejvind Hansen   83    83 11
Jørgen Mose 0    80  80 12
Per Jørgensen 0 0 75   0 75 13
Jytte Andersen  0     0 14
Niels Andersen  0     0 14
Jørgen Ankjærgaard 0     0 14
Leif Nicolaisen 0 0    0 0 14
Jørgen Ruthkjær  0     0 14
Gert Hansen 0      0 14
Søren Andersen  0 0    0 14
Frank Valsgård  0     0 14

Pointkonkurrencen 2006

Ferskvandstur 3 sep. (Point 5)
Kun 5 medlemmer var tilmeldt denne pointtur, 
hvilket må siges at være temmelig sløjt. Vejret 
fejlede ellers ikke noget, men der må jo være 
andre ting der har trukket. Fisk var der rimeligt 
af, og ved dagens slutning kunne det gøres op, 
at alle havde fanget pointgivende fisk. Jørgen 
Mose blev vinder med 80 point.

En værdig mester
6. og sidste pointafdeling søndag 22/10 blev 
en noget stilfærdig affære, da der kun blev ind-
vejet én fisk, nemlig en ørred til Peter Christen-
sen, hvilket betød at han overtog førstepladsen 

i den samlede pointstilling til årets klubmester-
skab. Peter er i øvrigt regerende mester, idet 
han også vandt sidste år, til lykke til Peter! En 
tak til Jagt og Fritidshuset på Sorøvej for fine 
præmier. 7 deltagere.                              Jens

Juleanden blev reddet
For 3 af de deltagende i julekonkurrencen 
”Fang en fisk og vind en and”  søndag 3/12 
blev juleanden reddet, da Jes Hansen (regn-
bue)
Jens O. Jensen (havørred) og Kurt Nøttrup 
(fladfisk) løb med de tre præmier. Der var 7 
deltagere til årets næstsidste arrangement.
                 Leif
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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...?
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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.
08.10.06 Erik Wilson        Skælskør Nor  2,88 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 Sø  7,6 kg.
02.11.06 Kenneth Rosenby       Tystrup Sø  8,4 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 Christensen       Tissø   0,90kg. 
20.07.06 Jens O. Jensen       Tissø   1,0 kg. 
27.09.06 Michael Petersen       Tryggevælde Å  1,45 kg. 

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

Medepokal:
05.05.06 Thomas Haggren       Pedersborg Sø  1,75 kg. (Brasen)
07.05.06 Thomas Haggren       Pedersborg Sø  1,8 kg. (Suder)
03.06.06 Jørgen Christensen       Tystrup Sø  1,45 kg. (Brasen)
19.09.06 Thomas Haggren       Sorø Sø  3,60 kg. (Brasen)

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

god jul & godt nytår.
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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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