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REDAKTION:

Leif Jensen Claus Rasmussen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse Snæbumgårdsvej 11, 4270 Høng
Tlf. 3027 5324 Tlf. 5885 4541
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: jeshansen@mil.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: mandag den 14. april 2008.
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Forside: Christian B. Andersen med malle på 120 pund fra Ebro floden. - se side 30.
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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 2008 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 2008.  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 6. april 2008 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. Indvejning 
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 2009.  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 2008 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. 58 85 00 97.
Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”

U.F.V. Cup

DEN GYLDNE KEJS
 SØNDAG DEN 6.  APRIL 2008
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SENIORPROGRAM FOR VINTER OG FORÅR 2008
K: Afgang fra klubhus;             P: Pointtur               A: Artspoint for turen

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Onsdag 2-1 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 20-1 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. 16 januar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443

Fredag 25-1 Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
 Dagsorden iflg. Lovene. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen 

skal være bestyrelsen i hænde senest 21. januar 2008.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2007 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen”!

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Søndag 3-2 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   20-2       Grej demonstration kl. 19.00
                                 Vi får denne aften besøg af Alex fra  ”Sportsfisker shoppen dk.” som vil vise os  
                                 deres sortiment, som fortrinsvis drejer sig om grej fra importøren ”Normark”. 
                                 Der vil aftenen igennem være mulighed for køb af grej med 10% rabat.
                                 Desuden vil der blive foretaget lodtrækning blandt alle fremmødte, om enten
                                 et par Rapala neopren waders  værdi 800 kr. eller 
                                 et spinnesæt bestående af stang: Shimano Catana 270 ML  cw. 5-20 gr. og 
                                 hjul: Shimano Catana SC. 2500 RA  værdi 700 kr.

Der vil ligeledes være tilmelding til vores berømte Sverigestur
som bliver i uge 16-2008.

2007 GODT NYTÅR

 Fredag 1-2     Sidste frist for rettidigt indbetaling af årskontingent.
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Søndag 24-2 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

Onsdag 27-2 Bowlingaften
 Vi kører til Super Bowl i Slagelse, vi bowler et par timer. 
 Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler.  
 Der er en pokal for bedste serie, skænket af Jens Dinesen
 Turleder: Michael Jacobsen – tlf.: 4016 9967

Søndag 2-3 Kystkonkurrence (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00
 Indskud senior kr. 20,- og junior kr. 10,- + kørsel.
 Turleder: Aksel Petersen – tlf.: 5885 5464

Onsdag 5-3 Film-aften
 Der vil bliver vist 1 eller 2 film.

Onsdag 19-3 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 dig 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.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Der vil fortsat være åbent i klubhuset hver onsdag.

Lørdag 29-3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer. (AP)
Søndag 30-3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00.   
 Indvejning 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 – junior kr. 15,-.
 ToP Grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to   
 dage. Kun 1 præmie pr. deltager.
 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
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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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1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Søndag 6-4 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, side 3
 Tilmelding til turlederen senest d. 9. april.
 Turleder: Kurt Jørgensen – tlf.: 58 85 00 97.

Onsdag 9-4 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.

Lørdag 13-4 Endagstur til Sverige
 Vi prøver lykken i Sverige. Pris ca. 300,- som skal dække benzin og broafgift.
 Turleder: Michael Jacobsen – tlf.: 40169967

Torsdag 17-4 Lang weekendtur til Sverige.
Fredag   18-4 Afgang fra klubhuset torsdag morgen kl. 05.00. Hjemkomst søndag kl. 16.00.
Lørdag   19-4 Pris kr. 1000,-. Dette er inkl. kørsel , forplejning, bro og overnatning.
Søndag  20-4 Husk sengetøj eller sovepose.
 Tilmelding fra onsdag 2. januar (filmaften) og senest d. 25. januar.
 Der betales et aconto beløb på kr. 400,-
 Turleder: Per Andersen – tlf.: 58 85 41 61.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Søndag 4-5  HSFs Åbne Hornfiskekonkurrence (A&P).
 Der må fiskes fra kl. 0.00 med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn. 
 Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk. 
 Der vil desuden være lodtrækning på billetterne.
 Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 NYHED: Alle junior kan deltage GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

Mandag 12 - 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.

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

Torsdag 1-5     Fredning af gedde ophører 
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BUNDGAARD
HYDRAULIC

Bøstrupvej 31, 4270 Høng

Tlf. 58 86 95 64 -
Biltlf. 20 14 95 64 - 20 23 22 48

Fax 58 86 95 24

Reparation og salg af
hydraulikmateriel og renovationsmateriel
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Juniorerne er velkomne på alle 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. 4016 9967
Stedfortrædere: Hågen Wagner, Gl. Skolevej 4, 4270 Høng. Tlf. 5885 3314

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

Høng Sportsfiskerforening kan du også finde på internettet, her er der alle oplysninger om forenin-
gen, løbende indvejningslister og resultater fra vores konkurrencer.
Historier og fiskeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren.

Du finder os på:   WWW.HSF1952.DK
Webmaster - Claus Rasmussen - admin@hsf1952.dk

Email - adresser:  
Formanden  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.

Søndag 25-5 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 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Lørdag 7-6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
Søndag 8-6 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. 7-6
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 58 85 54 64.
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Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

Rammer du “sidst på måneden” allerede midt på 
måneden? Så prøv Jyske Flere Penge og få gode råd 
til at få råd. 

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40
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Som med et trylleslag står der lige pludselig 
2008 på kalenderen, hold da helt op hvor bliver 
vi hurtigt gamle, men hvad betyder det når vi er 
omgivet af gode venner og kan dyrke den hobby 
som vi brænder for.
 
Inden vi tager hul på det nye år, er der en del ting 
fra det gamle år som jeg godt lige vil komme ind 
på.

Vores Webmaster Claus Rasmussen har pga. 
tidsmangel valgt at træde ud af bestyrelsen, i 
den forbindelse vil jeg godt sige tak for det store 
arbejde som er blevet lagt for dagen i vores 
forening.
 
Vi har nu valgt at dele arbejdet med hjemmesi-
den og Fiskeøjet op i to seperate poster, hjem-
mesiden er i øjeblikket ved at blive fuldstændig 
moderniseret så den kan leve op til nutidens 
krav, til dette job har vi allieret os med Søren 
Eriksen som indtil videre er kommet med et 
meget spændende bud på hvordan siden skal 
udformes, og jeg håber at når i læser dette er det 
hele oppe at køre.

Hvad Fiskeøjet angår så har Michael Jacobsen 
indvilliget i at prøve kræfter med denne opgave, 
så har i noget i godt kunne tænke jer at få i 
bladet, det være sig billeder, fangstrapporter, en 
god historie eller hvad ved jeg, så send det til 
Michael.

Tissø: her er der en del aktivitet i forbindelse 
med forbundets beslutning om at tage deres 
både op, dette vil jeg komme ind på i et senere 
indlæg.
”Skallen” opfyldt. Vi har været så heldige at 
finde en Kegnæs 408 med dam, som inden den 
blev lagt i vandet, fik en overhaling med maling 
og diverse småting og det samme gælder for 
”Gedden” så nu skulle de begge gerne kunne 
sejle et par år uden de helt store reperationer.

Den nye båd har også fået navnet ”Skallen” da 
det i alle henseender var det nemmeste. Den 
gamle båd er blevet sat til salg og der har været 
en del interesserede købere, men endnu er den 
ikke solgt, så hvis du er interesseret kan den 
erhverves for 2500 kr.
 Jeg føler lidt at jeg gentager mig selv, når jeg her 
på siden igen siger tak til alle dem som hjalp til 
ved Gørlev heste og kræmmermarked som blev 

afviklet 14.-16. sept. Men en god gerning kan vel 
ikke gøres for tit, et stille håb er at der er flere 
som har lyst til at være med næste gang.

En lille bøvs sniger sig også ind her, det drejer sig 
om deltagelse ved vores årlige aktivitetsdag, el-
ler nærmere mangel på samme, kaffe, rundstyk-
ker, øl, vand og et gratis måltid mad er vel en fair 
pris for 6-7 timers forefaldende arbejde, så også 
her håber jeg på et lidt større fremmøde i 2008.

Et arrengement som trak godt med folk, var da 
vi på en klubaften ristede ”sortsild” som blev 
serveret med en fedtemad og en lille skarp. I den 
forbindelse blev der stillet forslag om at gøre 
det til en tilbagevendende begivenhed hvert 
år og det er blevet vedtaget at onsdagen efter 
årets silde tur vil der fremover blive ristet sild, 
som med brød og én snaps kan købes for den 
beskedne pris af 30 kr. (spis til du er mæt).
Fiskeriinspektoratet har nu endelig fået en tele-
fon svarer som kan benyttes døgnet rundt, hvis 
du ser ulovlige garn eller andet som de bør have 
kendskab til, nummeret som du kan ringe på er 
72 18 56 09.
Onsdag den 20. februar får vi besøg af ”Sportsfi-
sker Shoppen dk” som vil vise os lidt af det som 
rører sig på grej markedet i øjeblikket, blandt 
alle de fremmødte bliver der trukket lod om lidt 
gode sager (se i programmet). Så der er ingen 
undskyldning for at blive hjemme i sofaen denne 
aften.
Endelig er der den årlige generalforsamling som 
bliver afholdt fredag den 25. januar, efter samme 
model som de senere år, dvs. at efter den seriøse 
del af selve generalforsamlingen og pokaludde-
lingen, hygger vi os med en gang gule ærter med 
tilbehør. Mød op og brug din stemme.
 
HUSK: seneste rettidige betaling af årskontin-
gent er den 1. februar 2008, og der er i år lige 
som sidste år, lodtrækning om 3x2 flasker vin, 
blandt alle som har betalt til tiden.
Her ved årsskiftet må det være på sin plads at 
komme med en stor tak til alle vores trofaste 
sponsorer og annoncører som gør livet meget 
lettere for os i Høng Sportsfiskerforening.
Høng Sportsfiskerforening ønsker hermed alle 
medlemmer, samarbejdspartnere, annoncører, 
sponsorer og naboforeninger   GODT NYTÅR 

                                                         Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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Indvejede fisk til årspokalerne d. 7 - 12 - 2007
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm.
 Aborre junior 1,400  Kasper Kristensen
 Aborre senior 1,810  Tom Rasmussen
 Gedde 7,000  Rene Jespersen
 Sandart fra Tissø   
 Fredfisk  (suder)                1,750  Dennis Justesen 
 Bækørred   
 Ørred P&T 3,100 58 Dennis Justesen 
 Havørred fra å 1,542 53 Uffe Hasselby
 Ørred fra kyst 4,055 74 Rene Christensen
 Ørred fra båd 2,85 67 Ole Ganderup
 Torsk fra kyst 1,470  Tommy Petersen
 Torsk fra båd 14,200 109 Ole Schneider
 Sej/Lubbe         6,500  Tom Rasmussen
 Hornfisk 0,705 75 Dennis Justesen
 Makrel 1,150  Andreas Jørgensen 
 Fladfisk     1,010 43 Ole Ganderup
 Specimen konkurrence 107 p.  Dennis Justesen
 Største fisk fanget i udlandet 20,500 Torsk Ole Ganderup 
 Årets fisk

Rene Jesper-
sen med 
årets største 
gedde 
på 7,0 kg.
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Som følge af de sidste to års succes hvor alle deltagere har 
fanget fisk på denne plads, så blev målet for dette års mole-
konkurrence også Havnsø.
8 seniorer og 1 junior startede fiskeriet ved ottetiden, vejret 
var for årstiden fint, næsten vindstille, men temmelig tåget. 
Efter et kvarters tid fik Emil Kamiensky en skrubbe på 230 gr. 
ingen kæmpe, men kontakt med fisk så hurtigt, tegnede til en 
givtig tur. Men efter fire timers fiskeri var det stadigvæk den 
eneste fisk på land.
Tågen var nu begyndt at lette og solen begyndt at skinne, og 
alle var enige om at dette ville hjælpe på de træge fladfisk, 
men yderligere en lille time skulle gå inden der endelig var bid.
Denne gang var det Johnny Sørensen som slog til og hev en  
ising på 400 gr. på land, og endelig ca. et kvarter inden lukke-
tid var det Tom Rasmussen som fik bid, en skrubbe på 300 gr.
Så dermed blev dagens fangst tre fladfisk, dette kommer vist 
ikke til at stå i historiebøgerne.
Alle havde dog en hyggelig dag, men jeg tror at vi skal prøve at 
finde en anden destination, når vi prøver igen til næste år.
Hyggen gør det jo ikke alene vi skulle jo også gerne fange lidt 
fisk.                                                                       Ole Ganderup

Mole konkurrence 2007
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Specimenkonkurrence 
2007
Specimenkonkurrencen havde samlet 19 delta-
gere, alle seniorer. Reglerne var ændret lidt fra 
sidste år, idet listen med arter var udvidet med 
4 nye arter som var : knurhane, lange, kuller 
og fjæsing. Af de 4 nye arter blev de 3 fanget, 
det var kun lange, der ikke kom på listen.

Der blev i alt fanget 26 forskellige arter, af de 
26 arter var de 20 fra listen hvor med kunne 
få vinde og arts point, de sidste 4 arter gav 
kun artspoint, de 4 arter var : berggyt, kutling, 
smørbutter og tobis.
Igen i år blev der fanget fisk der kunne vejes til 
års pokalerne, hele 6 arter som var : Ørred P&T 
3,1 kg. fanget af Dennis Justesen. Havørred Å 
1,542 kg. Fanget Uffe Hasselby. Torsk fra kyst 
1,470 kg. Fanget af Tommy Petersen. Sej/lubbe 
6,5 kg. Fanget af Tom Rasmussen. Makrel 1,150 
kg. Fanget af Andreas Jørgensen. Fladfisk 1,010 
kg. fanget af Ole Ganderup.
Udover de 6 pokalfisk blev der også fanget 
andre flotte fisk, så som, gedde 5,0 kg. fanget 
af Jørgen Madsen, Ål 1,150 kg. og sandart 1,6 
kg. begge fanget af Dennis Justesen. Torsk på 
7,7 kg. fanget af Ole Ganderup, de 5 største 
torsk vejede fra 5,0 kg til 7,7 kg.

Den samlet vinder blev, med 21 arter og 107 
point, Dennis Justesen. Nummer 2 med 20 ar-
ter og 100 point blev Ole Ganderup. Nummer 3 
med 22 arter og 96 point blev Tom Rasmussen.

Reglerne vil også blive ændret til næste år, 
idet fladfisk, som har været en art, vil blive 
delt op i hver sin art, som er : rødspætte, ising, 
skrubbe, slethvar og pighvar, hvis der er nogle 
der fanger en fladfiske art ,som ikke er nævnt 
her, vil den komme på specielle saltvandsart 
listen.
Deltagerprisen vil blive hævet til 60 kr. og præ-
mierækken vil blive udvidet fra 3 til 5 præmier.

                                               Michael Jacobsen.

Andreas Jørgen-
sen med Makrel 
på 1150 gram.

Dennis Justesen 
med en Sandart 
på 1,6 kg. 

Specimen. vinder 
fra venstre Tom 
Rasmussen, Ole 
Ganderup og 
Dennis Justesen.
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Lørdag den 20. oktober havde Høng Sportsfi-
skerforening fladfisketur på Øresund. Vi sejede 
ud fra Helsingør Statshavn, med det gode skib 
Bonito, med Hans Hagerup ved roret.
Vi kunne desværre ikke selv samle deltagere 
nok, så med hjælp fra Gørlev og Slagelse 
Sportsfiskerforening, kom vi op på de 12 plad-
ser som vi havde booket, og båden må sejle 
med.
Vejret var med os, en svag vind og næsten 
ingen strøm, lidt strøm skal der være, hvis ikke 
båden driver lidt, fisker vi samme sted hele 
tiden, og så fanger vi ikke nået.
Den samlet fangst af fladfisk blev på 49 stk. 
hovedparten var rødspætter, men der blev også 
fanget nogle skrubber og isinger. Flest fangede 
Brian Ahlers, med 13 stk. Næstflest fangede Ole 
Ganderup og undertegnede med 9 stk. Turens 
største fangede undertegnede også, som 
vejede 840 gram. næststørste fangede Tom 
Rasmussen som vejede 780 gram.
Udover fladfiskene blev der også fanget nogle 
torsk, i stege størrelse, og nogle få knurhaner.

                                               Michael Jacobsen

Fortsættes side 20

Andetur den 2. december
Søndag den 2 december havde vi året sidste 
kystkonkurrence - Fang en fisk og vind en and.
Vejret var ikke med os, dagen før, stod den 
på, hård vind til kuling fra sydvest. På selve 
dagen, hård vind fra syd, og regnbyger.
Der var 8 deltage til konkurrencen, som 
mødtes i klubhuset til kaffe, morgenbrød og 
en lille en til halsen, efter at have hygget os en 
times tid, kørte vi til fiskevandet.
Aksel Petersen kørte som eneste mand 
nordpå, hvor har startede på Røsnæs, uden 
fangst, han forsatte i Kalundborg havn, med 
samme resultat. Vi andre kørte til Halvskov-
molen, hvor det blæste en meget kold vind, 
os vi flyttede ind i Korsør havn. Fangsterne 
var meget beskedne, Undertegnede fangede 
dagen eneste fladfisk som kunne holde målet, 
den vejede 520 gram.
Tom Rasmussen fangede også en fladfisk, 
med han var så uheldig at den var fejlkroget, 
så den kunne ikke bruges til konkurrencen, 
Poul Larsen fangede 2 fladfisk, begge under 
mindstemålet.                    Michael jacobsen

Fladfisketur 
på Øresund
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Michael Jacobsen 70 55 50 40 1,08 216,08  
2   Aksel Petersen 80 50 40 29 1,06 200,06
3  Ole Ganderup 80 15 60 37 1,19 193,19
4  Henrik Jørgensen 60 40 30 30 1,06 161,06
5  Jens Dinesen 70 15 40 32 1,13 158,13
6  Dennis Justesen 60 30 40 18 1,19 149,19
7  Tommy Petersen 60 40 10 33 1,06 144,06
8  Tom Rasmussen 60 10 30 14 1,20 115,20
9  Preben Nielsen 70  30 10 1,06 111,06
10 Rene Christensen 40 20 30 14 1,09 105,09
11  Johnny Sørensen 60 5 30 9 1,07 105,07
12 Lars Jensen 50 5 30 19 1,07 105,07
13  Emil Kamenski 50  30 4 1,03 85,03
14 Poul Larsen 50  10 8 1,03 69,03
15  Henry Mathiesen 20 20 10 12 1,02 63,02
16 Arne Jørgensen 20 20 10 10 1,01 61,01
17  Leif Ågren 20 5 10 8 1,01 44,01
18 Jan Rasmussen 10 10 10 5 1,02 36,02
19 Torben Kofoed 10 10 10 3 1,05 34,05
20 Andreas Jørgensen 10  10 11 1,05 32,05
21 Uffe Hasselby 20  10  1,03 31,01
22 Finn Bartelsen 10 5 10 4 1,02 30,02
23 Kurt Jørgensen 10  10 5 1,01 26,01
24 Carsten Jespersen 10  10 1 1,01 22,01
25 Jørgen Madsen 10    1,04 11,04
26 Jens Jørgensen 10     10,00
27 Jane Hansen 10     10,00

Pointture juniorer - slutstillingen 2007
1  Kasper Kristensen 50 20 30 6 1,03 107,03

Pointture seniorer-  slutstillingen 2007
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Samarbejdet mellem Tude å og Hallebyåen, 
har igen været i gang.

Vi har igen i år været i gang med at opfiske 
moderfisk til fremtidige udsætninger af 
ørreder.Første el- fisketur i Halleby åen var 
lørdag den 27. oktober hvor der blev fanget 
10 havørreder, lørdag den 3. november blev 
der fanget 5 havørreder ligeledes i Halleby 
åen.
Første el- fisketur i Tude å var søndag den 
11. november, hvor vi fanget 26 havørreder, 
den største på 82 cm, sidste el-fiske tur var 
lørdag den 18. november hvor vi fanget 16 
havørreder.
I alt blev der fanget 57 fisk, fordelt på 40 
hunfisk og 17 hanfisk, igen i år var der 
mange store fisk, 13 stk. over 70 cm.
Aller fiskene blev opbevaret i 2 store bas-
siner, hvor hunfisk og hanfisk bliver holdt 
adskilt.

Projekt Vildfisk
Hanfisk fra Tude Å.

Sæd fra hanfisk udvælges.
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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

Søndag den 8. december var det så store 
strygedag, planen var at vi skulle bruge ca. 
12 liter æg, men det viste sig at der var flere 
der ikke var modne, de måtte retur til åen, 
for at gyde normalt.
Det blev til 9 liter æg, som blev kørt til Hvi-
lested Dambrug hvor de blev befrugtet med 
den sæd vi havde med fra hannerne.

Selve befrugtningen foregår ved at vi befrug-
ter 1 liter æg med sæd fra 2 hanner, herefter 
blandes 2 liter befrugte æg, som lægges ud i 
klæggebakkerne.

Når æggene er lagt ud i klæggebakken og 
kommer i forbindelse med vand må de ikke 
røres mere, før de bliver til øjenæg.

Nu er der kun ventetiden tilbage, der går ca. 
2,5 måneder før vi kan se om alt det arbejde 
der er lagt for dagen, med opstilling af bas-
siner og el-fiskeri bliver til noget.

De første fisk fra dette år, kommer tilbage 
i foråret som yngel, her skal vi bruge 8.000 
stk. I efteråret 2008 skal der bruges 23.000 
stk. 1/2 års fisk. I foråret 2009 kommer de 
sidste som 1 års fisk, her er det 13.350 stk 
der udsættes i selve åerne.
Resten bliver udsat som smolt i åmundingen
Hvis der ikke bliver nok fisk til alle udsætnin-
gerne, har vi mulighed for at supplere med 
fisk fra Kolding å, så udsætningsplaner bliver 
opfyldt                                 Kurt Jørgensen

Befruftede æg.

Befrugtede æg udlægges i klæggebakker.
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Program for vinter/forår 2008
Torsd. 10/1 Klublokalet åbner efter julen

Søndag 20/1 Bymatch – Øresund    
 Så er vi klar til den årlige ”herredyst” mellem Køge, Sorø og Slagelse.
 Hver hold har 7 pladser. Der trækkes lod.
 Fisketid: Kl. 07.00-17.00. Afgang 04.30, hjemme ca. 19.00. 
 Pris kr. 450 kr. + kørsel
 Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81.

Søndag 27/1 Tur til Tude Å.    
 Fredningen er ophørt, og vi skal ud og se, om ikke der er nogle fede grøn-
 lændere eller et par regnbuer i åen. Vi har begge zoner og der vil blive    
 trukket lod om zone imellem deltagerne. Afgang fra klublokalet kl. 09.00. 
 Vi er hjemme og holder indvejning kl. 14.00 ved klublokalet. Pris 20 kr.
 Tilmelding til Jesper Andersen 58 52 79 39 senest 18/1.

Mandag 4/2 GENERALFORSAMLING
 Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00.
 Husk at møde op. Vi skal blandt andet foretage sidste og endelige afstemning   
 om evt. medlemskab af DSF.

Fredag 15/2- Weekend tur til Langeland.      NYT!    NYT!    NYT!  
søndag 17/2 Et af vore medlemmer er bosiddende i Tranekær på Langeland. 
 Vi har fået et tilbud om, at vi kan bo hos ham (maks. 8 personer). 
 Så lad os tage over og se, om ikke kysten derovre kan byde på nogle    
 blanke overspringere eller store torsk. Vi holder et formøde torsdag d. 7/2,   
 hvor vi lige skal finde ud af økonomi, hvem der kører, mad,  køjetøj o.s.v. 
 Pris ca. 350 kr.
 Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81 senest 8/2.

Søndag 24/2 Havtur – Øresund (med NADIA)   
 Dysten står igen mellem Søværnet, Høng og Slagelse.
 Hver forening stiller med 7 mand.  Afgang fra klublokalet kl. 04.30,
 hjemkomst ca. kl. 19.00. Pris 400 kr. + kørsel
 Tilmelding til Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81 senest 15/2.

Lørdag 8/3 Aborretur til Næstved Havn/Kanal    NYT!    NYT!    NYT!  
 Vi skal til Næstved for at prøve de store opgangsaborrer. 
 Afgang fra klublokalet kl. 07.00, hjemkomst kl. 16.00. 
 Tilmelding til Kurt Nielsen 60 65 48 25 senest 4/3, 
 hvor du også gerne lige må fortælle, om du kan køre eller ej. Pris 50 kr.

Søndag 16/3 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. 00.00 og indvejning i  
 klublokalet kl. 13.00. Pris 20 kr.
 Tilmelding til Kurt Nøttrup 24 64 67 89

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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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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Søndag 30/3 Kysttur (point 2)    
 Årets anden pointtur ligner til forveksling den første. Der er igen frit fiske  
 vand og der kan indvejes torsk, fladfisk og ørred (husk fredningen af    
 hunskrubber). Start kl. 0.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00.
 Tilmelding til Jesper Andersen 58 52 79 39 Pris 20 kr.

Søndag 6/4 UFV Cup – DEN GYLDNE KEJS   
 Så går jagten igen ind på det eftertragtede trofæ ”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: Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81

Lørdag 26/4 Tur til PUT & TAKE      NYT!     NYT!     NYT!   
 Vi skal prøve noget nyt, hvor ALLE kan være med. Her kræves ingen forudgå- 
 ende kendskab til den ene eller anden form for lystfiskeri, blot en stang,   
 et hjul med noget god snøre og en prop med orm. Så lad os mødes ved   
 klublokalet kl. 05.30 og kører til Myrup P&T, hvor vi vil hygge os ved bred-  
 den af søen med vores medbragte klemmer og kaffe. Vi indløser 6 timers   
 kort og holder indvejning ved søen. Hjemme ca. kl. 13.00.
 Tilmelding til Kurt Nielsen 60 65 48 25 senest 21/4. Pris 200 kr.

Søndag 18/5 Kysttur hornfisk (point 3)    
 Reserver dagen allerede nu!    Pris 20 kr.

Søndag 8/6 Ferskvandstur (point 4)
 Reserver dagen allerede nu!    Pris 20 kr. 

Fredag 20/6- Weekendtur til Tystrup Sø     NYT!     NYT!     NYT!   
Søndag 22/6 Vi har 4 dejlige både, en pragtfuld hytte med en fed udsigt. 
 Så hvorfor ikke lade dette være rammen for en herlig weekend ved søen?   
 Vi kan maks. være 12 personer, så det bliver først til mølle princippet.    
 Tilmelding (bindende) til Jes Hansen 58 38 52 93/40 15 29 81 senest 9/6. 
 Så må vi finde ud af, hvem der har telte eller campingvogn, 
 da vi jo ikke alle kan overnatte i hytten. 
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Juniorprogram for foråret 2008
Søndag 27/1 ÅTUR Vi prøver at tage en tur til åen for at se om der skulle være en ørred.
 Vi mødes ved klublokalet kl.8.00 hjemkomst kl. 12.00
 Tilmelding til Michael Haupt på.58544710.

Søndag 10/2 KYSTTUR Vi prøver at tage ud til kysten og fange havørred.
 Vi mødes ved klublokalet kl.7.00 hjemkomst kl.12.00
 Husk waders.
 Tilmelding til Michael Haupt på 58544710.

Søndag 16/3 SØTUR Vi prøver at tage en tur på Tissø for at se om der skulle 
 Være en gedde inden fredningen ,eller en aborre.
 Vi mødes ved klublokalet kl.8.00 hjemkomst kl.14.00.
 Tilmelding til Michael Haupt på 58544710.
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Vi støtter 
det lokale foreningsliv

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2

4200 Slagelse
www.sparnord.dk/slagelse

Kenneth Schmidt
Kunderådgiver - erhverv
Direkte 72 25 01 76
kes@sparnord.dk

Gitte Westh
Kunderådgiver - privat
Direkte 72 25 01 75
gwe@sparnord.dk

Thomas Ibsen
Kunderådgiver - privat

Direkte 72 25 01 74
tib@sparnord.dk

Christian Borup AndersenChristian Borup Andersen
Direktør 
Direkte 72 25 01 80
can@sparnord.dk

Susanne Meiner
Kundemedarbejder
Direkte 72 25 01 72
smp@sparnord.dk

Pia Hansen
Kundemedarbejder
Direkte 72 25 01 73
pih@sparnord.dk

Michael Bach Rasmussen
Kunderådgiver - erhverv
Direkte 72 25 01 77
mra@sparnord.dk

Vi er klar i din og vores nye lokale bank på 
Klingeberg 2. 
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Året 2007 er ved at gå på hæld og jeg vil 
benytte lejligheden til, at komme med 
nogle få bemærkninger til sæsonen der gik 
samt hvad vi kan forvente os i det nye år.

Der er af en fast garde af vores medlem-
mer, sammen med medlemmer fra andre 
foreninger, blevet udført et stort arbejde 
med opfiskning, pleje, strygning samt 
genudsætning af havørreder i Tude Å. Alt 
dette for at ophjælpe bestanden af hav- og 
bækørreder i såvel å som ved kyst. Flot 
gået til de involverede og en tak fra alle os 
andre, som kan nyde godt af dette i årene, 
der kommer. Skulle flere af vores medlem-
mer være interesserede i at deltage i dette 
arbejde næste efterår, kan I blot henvende 
jer til et medlem af bestyrelsen og sige til. 

Vores båd i Tissø er blevet udskiftet med 
en nyrenoveret. Også her er der udført 
et godt stykke arbejde, og jeg håber, at 
medlemmerne vil passe godt på den ”nye” 
båd. Vær også opmærksom på, at vores 
nye grejkasse bliver behandlet ordentligt, 
således at vi har den i rigtig mange år.

Hytten i Tystrup blev i foråret gjort ho-
vedrent og vasket grundigt ned. Tak til 
”konerne” for dette arbejde. Og til jer, 
der benytter hytten, så sige lige til, hvis I 
mener, at der er ved at være for fugtigt eller 
andre ting, som vi i en fart kan få rettet det 
op.

Vi står overfor en generalforsamling, hvor 
vi skal tage en endelig beslutning om, hvor-
vidt vi skal være medlemmer af Danmarks 
Sportsfiskerforbund eller ej. 

Brug nu tiden op til generalforsamlingen til 
at reflektere over, om det ekstra kontingent 
vi pålægger os selv er anvendt rigtigt eller 
om midlerne kunne være bedre anvendt 
andre steder. Går forbundet i den retning, 
du og jeg ønsker? Er bladet godt nok? osv. 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen, og 
først der, komme med en enig indstilling 
til forsamlingen. For eller imod skal ikke 
løftes her, da det er vigtigt, at det enkelte 
medlem først gør op med sig selv, hvad 
han eller hun mener. Men mød op og afgiv 
DIN stemme.

Som I kan se i bladet, har vi givet program-
met for første halvår et løft i form af flere 
og anderledes ture. Stadig med det faste 
element, der består af vores pointture og 
så en del nye tiltag, der forhåbentlig vil få 
flere af vores medlemmer til at deltage i 
vores fælles ture. Dette er sket i erkendel-
sen af, at vores programmer de sidste par 
år har lignet kopier af forrige år. Bestyrel-
sen har derfor nedsat et aktivitetsudvalg, 
som har fået til opgave at udfærdige/plan-
lægge tur-programmerne for de kommende 
sæsoner samt danne aktiviteter på vores 
klubaftener. Vedr. disse klubaftener vil 
det fremgå af opslag i klublokalet, hvilke 
aktiviteter der afholdes og hvornår. Vi vil 
ligeledes forsøge at få et opslag i Sjælland-
ske (lørdag), forud for afholdelse af en evt. 
aktivitet.

Dette var ordene. I ønskes alle en glædelig 
Jul samt et godt Nytår.

                                                    Jes Hansen

Indlæg fra formanden
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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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 Alt i rengøring for private og mindre firmaer
 Alm. daglig rengøring og hovedrengøring

Indkøb - Havearbejde - Bortkørsel af haveaffald
Ring for et uforbindende tilbud

v/ Pia Brogaard
Jens Baggesensgade 22,1 - 4220 Korsør

Telefontid 9.00-10.00 og 15.00-17.00
På tlf. 58 35 21 18 eller 41 26 68 23

P-L HJEMMESERVICE

Sildeturen på Øresund 
Vejret var dejligt og fiskeriet godt, da vi 
afholdt vores sildetur 18/11.
I snit blev taget 100 sild pr. mand samt flere 
pæne torsk og hvillinger.
Jørgen Mose fik ikke mindre end 7 torsk, så 
det var en rigtig vellykket dag.        Jørgen

Nr. 2 i efterårets UFV-Cup 
Søndag 7/10 var en flot dag med høj sol og 
en ganske let vind. Dog ikke lige den rigtige
cocktail til ørredfangerne den dag, idet 
der kun blev indvejet 3 ørreder af de 59 
deltagere.
Bedre gik det med fladfiskene, hvor vi fik 
alle 10 pladser besat. Desværre fik vi ingen 
torsk.
Sammenlagt blev vi nr. 2 efter Sorø.
Individuelt vandt vi dog ørredklassen med 
en regnbue på 3,950 kg til Jesper Andersen, 
nr. 2 blev Hans Mortensen med en havørred 
på 1,6 kg. Vi havde 12 deltagere med.
                                                                   Jens

Jesper blev årets mester
Så blev spændingen udløst, da 6. og sidste 
omgang i klubmesterskabet blev afholdt, 
det lykkedes for Jesper Hansen at holde 
forspringet selvom han ikke deltog i dagens 
fisketur.
Et stort til lykke med mesterskabet skal lyde 
herfra.
Dagens vinder blev i øvrigt Jesper Andersen 
med 178 p. foran Kurt Nielsen med 65 p. og
som nr. 3 Jørgen Mose med 35 p.

Et par af gutterne, Jørgen Mose og Eivind Hansen.

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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Regnbuer gav årets 
juleænder
 
Årets sidste kystarrangement ”Fang en fisk 
og vind en and” blev i år afholdt i rimeligt 
godt vejr med desværre kun 6 deltagere.
Det viste sig, at det var regnbuerne, der 
blev dagens største fisk, idet  Jens O. Jensen 
med 2,75 kg blev dagens vinder foran Jes 
Hansen med 972 gr. Tredjepladsen gik til 
Kurt Nielsen på lodtrækning, da der ikke 
var flere fisk indvejet. Dog havde flere både 
undermålere og et par farvede fisk på land. 
Men som nævnt ovenfor ville vi gerne se lidt 
flere dyste om juleænderne næste år! 
                                  Leif Nikolajsen

Økonomisk hånds-
rækning
Det var en nyhed der lunede, da UFV fik 
dækket udgifterne til nye gummiduge i de 
to store bassiner hvor gydefiskene opbeva-
res.
Både Outdoorshoppen på Skovsøgade og 
Banken Spar Nord var villige til at betale de 
3.500 kr., hvilket vi er meget glade for, siger 
formand Kurt Jørgensen.

Her ses de to sponsorer, Allan Reimer fra Outdoors-
hoppen takkes af Jesper Andersen -
og bankdirektør Christian Borup Andersen fra Spar 
Nord takkes af Kurt Jørgensen. 

Her ses dagens vinder i kampen om juleanden.
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Smil over hele hovedet, malleslim over hele 
kroppen og trætte arme efter endnu en 
benhård fight. Det er hvordan man slutter en 
fiskedag ved floden Ebro. 

Ebro løber ud i middelhavet ca. 160 km. syd 
for Barcelona i Spanien. 

I floden findes en solid bestand af maller lige 
fra udløbet og helt op til byen Caspe. De stør-
ste der er fanget er over 200 pund. 

I uge 42 havde jeg lidt fiskedage på floden ca. 
en 30 km. opstrøms udløbet ved byen Tortosa. 

Det der overraskede mig mest var at floden er 
fuldstændig klarvandet. Langt de fleste steder 
kunne man se bunden og stimer af store mul-
ter og karper passere forbi. Et godt spisekam-
mer for mallerne. 

Der er desværre en del grøde der flyder nedad 
floden, så der skal arbejdes lidt mens man 
venter på mallerne.

Fiskeriet forgår med solidt grej. F.eks Shi-
mano beastmaster stænger og store shimano 

baitrunner hjul. Som agn bruges levende ål 
eller store stykker rå kylling. Længere oppe 
af floden forgår fiskeriet udenlukkende med 
pellets.  

Fiskeriet forgår som regel fra middag og 4 til 
8 timer frem. I juli-aug starter det dog typisk 
lidt senere pga. varmen. Mens september og 
oktober (Svarer til danske sommervejr) er fra 
kl. 12 eller 13. Husk varmt tøj til aftenen da det 
godt kan blive lidt køligt på floden.

Der er mange og store snacks på de pladser 
hvor mallerne holder til. De store grødebælter 
giver ikke problemer, men de væltede træer 
osv. er ren guf for mallerne at sætte sig fast i. 
Derfor mistede jeg også den første malle der 
huggede efter 5 min. fiskeri. Første gang fik jeg 
den fri af et træ, hvorefter den forsatte til det 
næste uden af jeg fik vendt den… Resultat at 
linien sprængte. Mallen så vi dog svømme ind i 
grøden i uskadt stand. Heldigvis fik jeg revan-
che en time senere med en malle på 49 pund. 
Dejlig start. Dagen sluttede med en monster-
malle på 120 pund og 2,7 meter lang. 

Mallerne i 
Ebrofloden
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Jeg valgte at bruge en lokal guide (Fra England) 
der havde sørget for fisketegnet var i orden og 
alt udstyr parat. Desuden valgte jeg at booke 
båd for at være mobil. Det var et rigtig godt 
valg der kun kan anbefales. 

Guiden havde fuldstændig styr på floden, der 
kan være svær at sejle rundt på selv. Nogen 
steder mange meter dyb og andre steder 30 
cm.
Desuden fordres der op på bestemt pladser og 
dem finder man ikke selv. 

Der fiskes med tre stænger hvis en person og 
4 hvis to personer deler båd.  Der vil opleves 
en del hug - nogle er fra mindre maller, der blot 
smasker i kyllingestykkerne uden at de kan 
kroges (op til 10 pund) samt hug hvor man ikke 
får kroget mallen. Men sådan er fiskeriet. 

Agnen placeres tæt på bredden (10 til 50 cm) 
op af forskellige snacks.
Og mange gange kommer hugge lynhurtigst 
hvis der er maller på pladsen. Andre gange 
skal man vente – Dog kan man typisk se når 
der er maller på pladsen pga. bobler der kom-
mer op fra bunden. Super spændende at sidde 
med stangen og følge boblerne komme mod 
sin agn. 

Fiskeriet når de bliver mørkt er også specielt at 
opleve. Jeg fik en 76 punds malle i total mørke. 
Kun månen og pandelygten hjalp mig. En fed 
oplevelse.  

Jeg fik i alt 5 maller mellem 18 og 120 pund. 

Jeg vil prøve at planlægge en tur i september 
2008. Så hvis nogen har interesse i et fiske-
eventyr nede i varmen så giv mig besked. 

Det kan gøres til en rimelig penge. F.eks flybil-
let med ryanair omkring 800 kr. tur retur. 

Jeg brugte www.ebrocatfishingadventures.
co.uk som guide. De har mine bedste anbefa-
linger. 

Skulle du bestemme dig til at prøve kræfter 
med mallerne så er her en lille huskeliste: 
Regntøj, varmt tøj, pandelygte til natfiskeri, 
Anti-bac (så man kan rense hænder – inden 
madpakken nydes) myggebalsam.
En god stor madpakke og rigeligt med drik-
kevarer (VAND) 
                                     Christian B. Andersen

Se også forsidebilledet.
Et gennesnit på en 8 
timers fiskeri er ca. 2 
maller.  Mine lå vægt-
mæssigt på 18, 49, 76, 
108 og 120 pund. 

Naturen omkring floden 
er flot. Udsigt til bjerge 
og et godt fugleliv at 
kigge på. Der kan kom-
bineres med en let spin-
destang efter seabass 
eller rimter mens man 
venter på mallerne. 

Der er dog to ulemper 
ved mallefiskeriet. 
Det første er at mange 
kommer til at stinke af 
malleslim..! Den anden  
–  man vil tilbage dertil!



32

�������������������������

��������������������

����������������������
���������������������

���������

Så er årets opfiskning af gydefisk vel overstået. 
Fin vandføring og flotte fisk gjorde det til en 
fornøjelse i år, i alt 17 hanner og 40 hunner 
blev det endelige resultat.
Strygningen gav 9 liter rogn, så nu er det op til 
Hvilested Dambrug at klare resten.
Men det startede ellers noget  problematisk da 
begge vore store bassiner på 32.000 liter var 
blevet

utætte i vinterens løb, heldigvis lykkedes det 
os at finde og få indkøbt nogle kraftige gum-
miduge til at lægge indeni.
Opløftende har det også været at se antallet 
af opgangsfisk tilsyneladende er i fremgang, 
hvilket helt klart indikerer, at restaureringen af 
vore åer er begyndt at bære frugt. Glædeligt er 
også at den ny Slagelse kommune viderefører 
den høje prioritering af dette område.      Jens

Nyt fra åerne

Flot hunfisk bringes ombord.  Bassinerne med ny dug indeni.

Båden sættes i ved Blæsingebroen.
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M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

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

M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

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

Deltager  18. mar 1. april 13. maj 20. maj 2. sept. 21. okt. I alt Placering
  Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6
Jesper Hansen 0 106 107 228 173  614 1
Jesper Andersen  87 137 140 18 178 560 2
Kurt Nøttrup 0 125 97 215 0 135 472 3
Kurt Nielsen  37 93 171 52 65 418 4
Jes Hansen 0 63 93 145   301 5
Robert Jensen 0  0 190 84  274 6
Jørgen Christensen 0 0 103 155  0 258 7
Peter Christensen 0 62  172   234 8
Jørgen Jensen 0 0 99 74  0 173 9
Jørgen Ankjærgaard 0  107    107 10
Per Jørgensen 0 0 103    103 11
Niels Andersen  0 89    89 12
Per Jensen 72 0     72 13
Jørgen Mose 0     50 50 14
Jytte Andersen  0 0    0 15
Leif Nicolaisen 0  0   0 0 15
Thomas Nielsen  0     0 15
Kim Larsen  0     0 15

Pointkonkurrencen 2007
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Pokaltilmeldte fisk 2007
Bækørred
26.03.2007 Gudum Å Bækørred 1,8 kg. Kim Stöckel
16.01.2007 Privat Å Bækørred 1,75 kg. Jesper Andersen

Regnbueørred, Å
06.02.2007 Privat Å Regnbueørred 3,6 kg.  Jesper Andersen
31.01.2007 Tude Å Regnbueørred 3,5 kg. Jørgen Christensen
19.02.2007 Serdrup Å Regnbueørred 3,25 kg.  Morten Kantsø

Regnbueørred, Kyst
02.11.2007 Storebælt Regnbueørred 4,5 kg. Jørgen Christensen
12.04.2007 Storebælt Regnbueørred 4,35 kg. Bjørn Larsen

Havørred
06.02.2007 Tude Å Havørred 5,75 kg. Jørgen Christensen
03.08.2007 Tude Å Havørred 5,3 kg.  Michael Haupt
01.04.2007 Storebælt Havørred 4,1 kg.  Michael Haupt
16.02.2007 Storebælt Havørred 3,25 kg.  Jørgen Christensen

Torsk, kyst
25.04.2007 Storebælt Torsk 3,14 kg. Kurt Nøttrup
01.04.2007 Storebælt Torsk 0,6 kg. Peter Christensen

Gedde
31.05.2007 Tystrup Sø Gedde 9,25 kg. Morten Kantsø
03.06.2007 Tystrup Sø Gedde 8,9 kg. Christian Andersen
20.05.2007 Tissø Gedde 7,0 kg. Peter Christensen
06.06.2007 Tystrup Sø Gedde 6,7 kg. Jørgen Mose
24.05.2007 Tystrup Sø Gedde 6,5 kg. Finn Schou-Larsen
06.06.2007 Tystrup Sø Gedde 5,3 kg. Carsten Jeppesen
30.03.2007 Tystrup Sø Gedde 5,2 kg. Thomas Haggren 
01.05.2007 Tissø Gedde 5,1 kg. Jørgen Mose
16.05.2007 Tystrup Sø Gedde 5,0 kg. Jørgen Christensen

Aborre
02.10.2007 Tissø Aborre 1,200 kg. Bjørn Larsen
06.08.2007 Tissø Aborre 1,150 kg. Jens O. Jensen
20.06.2007 Tissø Aborre 1,112 kg. Jørgen Christensen
20.06.2007 Tissø Aborre 1,089 kg. Jørgen Mose

Sandart
23.09.2007 Tuel Sø Sandart 2,6 kg. Kurt Nøttrup

Karpe
15.08.2007 Pedersborg Sø Karpe 9,400 kg. Thomas Haggren

Medepokal
09.09.2007 Pedersborg Sø Skalle 0,66 kg. Thomas Haggren
09.09.2007 Pedersborg Sø Brasen 1,2 kg. Thomas Haggren
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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
Mobiltlf. 40 31 43 18

- 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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