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REDAKTION:

Leif Jensen Michael Jacobsen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1, 4270 Høng
Tlf. 3027 5324 Tlf. 4016 9967
E-mail: fiskeoejet@slagelse-sf.dk E-mail: m.jacobsen@hongnet.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: onsdag den 13. august 2008.
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Forside: René Jespersen med en Nilaborre på 29 kg. - se side 18.
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I sidste nummer af fiskeøjet omtalte jeg ” projekt vildfisk”, hvor vi havde lagt 9 liter æg ind på 
Hvilested dambrug, æggene skulle blive til ca. 45.500 stk. ørreder.Det så rigtig fint ud, med en 
meget høj klæggeprocent, så der skulle være fisk nok til at dække vores udsætninger af yngel, 
1/2 års og 1 års fisk. Mundingsfiskne bliver fortsat fisk fra Kolding å, indtil vi kommer op på den 
mængde æg vi har tilladelse til.
De første 8.000 stk. er udsat som yngel i Hallebyåen og til efteråret bliver der udsat 1/2 års fisk, 
8800 stk. i Tude å og 14.350 stk. i Hallebyåen
I foråret 2009 skal der udsættes 6.850 stk.1 års. i Tude å, mens der i Hallebyåen skal udsættes 
6.500 stk. 1 års fisk, alle disse udsætninger skal komme fra vores egne moderfisk.
Hvis der ikke er nok, har vi lagt æg fra Kolding å til klægning, så vi er sikret, at der er fisk nok til at 
opfylde udsætningsplanen 100 %
Udsætningen i mundingen af Tude å er 30.700 stk. smolt, - i Hallebyå bliver der udsat 27.200 stk. 
smolt.
I fremtiden skal vi arbejde på at skaffe endnu bedre betingelser i åen, med bedre gyde -  og 
opvækst muligheder for ørrederne. Det er også vigtigt at der er skjul til ørrederne, da ørreden er 
territoriehævdende og størrelsen af det forsvarede område er meget afhængig af synsvidden. 
Det kan gøres ved udlægning af sten til skjul, men også ved en skånsom vedligeholdelse, hvor 
der bevares grøde langs kanten som skjul. Her har vi fået et meget fint samarbejde med Slagelse 
Kommune, som meget gerne vil lave restaureringsopgaver i den del af vandsystemet der ligger i 
Slagelse kommune og der har allerede i 2007 været gang i flere projekter. En fremtidig plan er, at 
vi skal udlægge endnu mere gydegrus i 2008.

ÅRSBERETNING 2007

Søndag den 6 april 2008

Vindere  af ørredklassen:
Brian Jørgensen, Sorø 3,433 kg. 
John Hansen, Sorø 3,231 kg. 
Jens Andersen, Haslev 2,220 kg
Vinder af torskeklassen:
Henning Jensen, Sorø 0,960 kg.

Foreningskonkurrencen:
Sorø Lystfiskerforening  1180 point 12 deltagere
Slagelse Sportsfiskerforening  490 point   7 deltagere
Haslev Sportsfiskerforening  230 point   7 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening  190 point     9 deltagere
Høng Sportsfiskerforenin  100 point   12 deltagere

Gørlev Sportsfiskerforening og Søværnet 
indvejede ikke fisk.

Der var 54 deltagere, der blev indvejet 
12 ørreder og 1 torsk

U.F.V. Cup ”DEN GYLDNE KEJS”
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Skovsøgade 2
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PROGRAM FOR FORÅRET OG SOMMEREN 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!

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.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ D. 25. MAJ

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.: 58 86 95 09

1. maj     Fredning af gedde ophører

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 
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 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 båd-

bestillingen.
 Pris inkl. præmier: 20,- kr. 
 Turlederen  fordeler bådene. Tilmelding senest d. 4-6
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 58 85 54 64.

Onsdag 18-6 Pensionisttur på Tystrup sø. (K)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Hjemkomst kl. ca. 16.00           
 Vi mødes med deltager fra Slagelse Sportsfiskerforening i deres 
 hytte ved Tystrup sø, til morgenmad kl. 08.00. 
 Herefter deles vi bådene, og fisker frem til kl. 14.00, hvor der vil blive serveret 

en frokost med en øl og snaps til. Pris 100 kr. plus transport.
 Turleder Carsten Jeppesen Tlf. 30512506

Lørdag 21-6 Småbådstur.( K )
 Foreningens småbådsejere har valgt at stille deres både til rådighed, for en 

forhåbentlig hyggelig dag på vandet, efter årstidens fiske arter.
 Prisen bliver ca. 150-175 kr. for at deltage, dette dækker benzin til bådene , 

søsætningsafgift og præmier. (Jeg håber på forståelse hvis prisen ikke holder 
helt, da bådejerne selvfølgelig skal have deres udgifter dækket )

                          Der er præmier til største fisk og til flest arter
 (max. 1 præmie pr. person).
                           Fælles afgang fra klub huset kl. 0600
 Fiskeplads aftales på dagen, alt afhængig af vejret, ligeledes aftales tid for 

indvejning, når vi mødes lørdag morgen.
                           Tilmelding til turlederen senest onsdag 18-6. 
                           Turleder : Ole Ganderup  58869509 - 20285226
 (Bådejere som er interesseret i at stille båd til rådighed,
 kan skrive sig på listen i klubhuset eller kontakte turlederen ).   

Onsdag 25-6 Turmøde kl. 19.00
 De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding og betaling
 af Rev turen i august måned.

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

Fredag  4 – 7 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag 5 – 7 Som du nok har gættede, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag 6 – 7 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 Praktiks arbejde, arbejde består i at modtage penge for parkering, henvise  
 En parkeringsplads, tømme skrallespande og lindende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58869509-20285226

Fredag 1 - 8 Specimenkonkurrencen starter. (A)
 Konkurrencen er opdelt på junior og senior.
 Se konkurrenceregler i foreningsfolderen.
 Tilmelding til Michael Jacobsen. Tlf. 40169967
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Lørdag 2-8 Medekonkurrence ved Tulesø (KA&P)
 Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00
 Når vi ankommer til søen, skal der først sættes bane op og trækkes lod om          
 pladserne. Se regler på side 15 i HSF-foreningsfolder. 
 Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
 Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. Præmie og dagkort 75 kr.
 Tilmelding senest den 26-7.
 Turleder Lars Jensen Tlf. 51605554/35133363

Tirsdag 12-8 Tre dages tur til Det Gule Rev.   ( K )
Onsdag 13-8 Afgang fra klubhuset mandag kl. 13.00 - hjemkomst Fredag kl. ?
Torsdag 14-8 Pris kr. 3350,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen-, middagsmad   
 og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
 Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Tilmelding og betaling senest onsdag 25. juni.
 Turleder: Ole Ganderup  tlf. 58869509 - 20285226

Søndag 17-8 Makreltur med Nadia  ( KA&P )
 Makreltur fra Sj.Odde (Havnebyen) Sejltid 0400 - 1400.
 Pris 400 kr. ekskl. kørsel, Vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 02.00. hjemkomst ca. kl 15.30.
 Præmie til den største Makrel.
 Tilmelding til turlederen senest den 13-8-07.
 Turleder: Ole Ganderup 58869509 - 20285226

Søndag 24-8 Aktivitetsdag i klubhuset.
 Vi mødes kl. 07.00  til morgenkaffe.
 Det er meningen, at vi skal ordne klubhuset og hvad der ellers er
 af gøremål med foreningens grej.   
  Når vi er færdige er foreningen vært med en bid brød - 
 hvis vejret tillader det griller vi!
 Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb.
  Tilmelding til Per Andersen Tlf. 58 85 41 61.

Lørdag  6-9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Søndag 7-9 Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter,   
 men det er gedden, som giver artspoint. 
 Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 18.00 Indvejning i   
 klubhuset begge dage kl. 13.00 og 18.30. Man må kun fiske i en periode fra   
 HSF-båd på Tissø, 7.00 til 12.30 eller 12.30 til 18.00, men det er valgfrit hvilken  
 dag. Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil fiske   
 på Tissø. Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningens   
 vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, Senior 20,- kr. Junior 10,- kr.
 Tilmelding senest den 3-9. Turleder: Per Andersen tlf. 58 85 41 61.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ D. 6-7. SEPTEMBER

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Tom 
Rasmussen 
med en 
havørred 
på 3,5 kg. 
fanget fra 
båd
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Fredag 12-9 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag 13-9 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag 14-9 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 Praktisk arbejde, arbejdet består i at modtage penge for parkering, henvise  
 en parkeringsplads, tømme skrallespande og lingnende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20285226

Søndag 21-9 Bymatch Fladfisk. (K)
 Fladfisketur med Marianne F fra Rørvig havn.
 Dysten står igen mellem Slagelse, Søværnet og Høng.
 Hver klub har 7 pladser, der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid: kl. 08.00 til kl. 15.00.
 Afgang kl. 06.30 - hjemkomst ca. kl. 16.30.
 Pris 260 kr. + kørsel og agn.
 Præmie til største fisk og til den fisker med flest kilo fisk.
 Tilmelding senest d. 10. september.
 Turleder: Ole Ganderup  Tlf: 20285226 - 58869509

Søndag 28-9 Sildetur med Arresø ( KA&P )
 Sildetur fra Helsingør Statshavn sejltid 07.00-12.00
 Pris 230 kr. ekskl. kørsel. Vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 04.15. hjemkomst ca.kl. 14.00.
 Præmie til den fisker med flest kilo sild.
 Tilmelding til turlederen senest 19-9-07.
 Turleder: Ole Ganderup 58869509 - 20285226.

Onsdag 1-10 Fælleshygge med sortsild i klubhuset kl. 19.00
 Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen og servere  
 dem med fedtemadder og en snaps. 
  Pris 30 kr. spis hvad du kan. Tag gerne kone, kæreste eller venner med
  Tilmeldning senest 24-9. Til Ole Ganderup 58869509 - 20285226.

Søndag 19-10 Fladfisketur med Turisten (KA&P)
 Fladfisketur i Agersøsund fra kl. 09.00-15.00
 Afgang fra Høng kl. 08.00. Retur kl. ca. 16.00.
 Pris 250 kr. plus transport. Vi har hele båden. 12 pladser.
 Tilmelding til turleder senest den 15-10.
 Præmie for største og næststørste fladfisk.
 Turleder Michael Jacobsen Tlf. 40169967.

Juniorerne er velkomne på alle foreningsturene. I skal dog kontakte turlederen for at aftale, om 
der er nogen i kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.

Foreningsvejer: Michael Jacobsen, Tværvej 1, 4270 Høng. Tlf. 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 Sportsfiskerforening kan du også finde på internettet, her er der alle oplysninger om for-
eningen, løbende indvejningslister og resultater fra vores konkurrencer.
Historier og fiskeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren.
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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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Du finder os på:    WWW.HSF1952.DK
Webmaster – Lars jensen – hljensen@email.dk

Email-adresser:  
Formanden Ole Ganderup oleganderup@privat.dk
Kassereren Per Andersen  persmed@post6.tele.dk
Sekretæren Johnny Sørensen hannems@mail.dk      
Kantine  Tom Rasmussen prut@hansen.dk
Bådudvalg Lars Jensen hljensen@email.dk
Bladudvalg Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk
  Martin Sass mas@tofteng.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.

   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Michael Jacobsen 40 20 40 8 0,03 108,03  
2   Ole Ganderup 40 20 20 11 0,01 91,01
3  Henrik Jørgensen 30 25 20 14 0,03 89,03
4  Aksel Petersen 30 20 10 9 0,01 69,01
5  Tom Rasmussen 40  20 7 0,01 67,01
6  Per Jensen 20 20 10 12 0,02 62,02
7  Jens Dinesen 20 5 20 9 0,01 54,01
8  Torben Kofoed 10 10 20 10 0,01 50,01
9  Johnny Sørensen 20  20 3 0,01 43,01
10 Dennis Justesen 10  20 8 0,01 38,01
11  Lars Jensen 10  20 5 0,01 35,01
12 Preben Nielsen 30     30,00
13  Jesper Boysen 10  10 7 0,01 27,01
14 Kurt Jørgensen 20     20,00
15  Tommy Petersen 20     20,00
16 Erik Madsen 10     10,00

Pointture juniorer - 12 april 2008
1  Kasper Kristensen 10 20 10 1          0,01               41,01

Pointture seniorer - 12. april 2008
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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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Så blev det endelig forår, og vi kan se frem til 
perioden med to somre og kun en vinter !!

Hvis vi starter med Tissø, så har bådene slet 
ikke været på land denne vinter, da der ikke 
har været nogen nævneværdig frost. Dette 
faktum ses også tydeligt på fangstrapporterne, 
allerede inden fredningen blev der indvejet ad-
skillige gode gedder op til 8,25 kg.  Aborrene 
har endnu glimret med deres fravær, men mon 
ikke at de lige pludselig dukker op nu hvor 
vandet er blevet lidt varmere.

Et af vores medlemmer har været så venlig at 
fremstille og forære os en helt ny grejkasse til 
Tissø bådene, Anders Petersen fra Høng Tøm-
rer og Snedkerfirma skal have mange tak for 
det fine initiativ. Bådudvalget har planer om at 
kassen bliver sat op her først i maj, så en lille 
opfordring til alle, pas godt på den så den kan 
holde i mange år.

I forbindelse med vores udskiftning af ”Skal-
len”, har jeg modtaget så positiv tilkende-
givelse for dette tiltag fra et andet af vores 
medlemmer, at det har kastet 2500 kr. af sig i 
form af et sponsorat.
Bo Olsen skal også have en stor tak for den 
gode ide, og som han udtaler: hvis vi alle hjæl-
pes lidt ad, så vil Høng Sportsfiskerforening 
også være at finde i foreningslivet mange år 
frem i tiden.

Som tidligere lovet, kan jeg nu oplyse at den 
gamle Tissøbåd er solgt og vi fik 2500 kr. for 
den.

I sidste nummer af Fiskeøjet var jeg lige inde 
på hvad fremtiden for de to forbunds både ville 
bringe og her kan jeg nu berette at HSF er gået 
med i et fællesskab med Kalundborg-Gørlev-
Korsør og Tuse å’s ørredsammenslutning hvor 
vi vil forsøge at beholde den ene af bådene på 
Tissø (den anden bliver på land til rep. Og kan 
så altid bruges til udskiftning).

”Tissø konsortiet” bliver navnet for dette fæl-
lesskab og bådene kommer til at hedde TK1 
og TK2, vi i HSF har herved muligheden for at 
benytte tre både til vores konkurrencer og i 
andre pressede situationer. Alt omkring det 
praktiske i dette tiltag skal jeg nok komme ind 
på, når det foreligger.
Årets grejauktion indbragte 4095 kr. slet ikke 
dårligt, taget i betragtning at vi kun var ca. 15 
deltagere denne aften, tak til jer alle for jeres 
bydelyst og tak for alle effekterne.
Til næste år har vi besluttet at invitere vores 
venner fra Gørlev Sportsfiskerforening med til 
auktionen, vores hus kan jo sagtens rumme 
flere folk og måske giver det også en lille 
ekstra skilling til kassen.

På årets generalforsamling blev der vedtaget 
et par ændringer i forbindelse med to af vores 
pokaler og regler herfor, det drejer sig om 
pokalen for største aborre fra Nakskov som 
fremover hedder: 
pokal for største aborre fra Nakskov/Tissø, 
den anden er pokalen for største sandart fra 
Tissø som fremover hedder: 
pokal for største sandart, 
og hvor fisken nu kan fanges i andre vande 
end Tissø.
Endvidere blev det vedtaget at alle fisk som 
vejes til pokaler og konkurrencer skal være 
kroget foran bagerste kant af gællelåget (Træ-
der i kraft 1. januar 2009).

Vi har i år valgt at stille op med to hold à fire 
mand, til regionsmesterskabet i havfiskeri den 
18. maj, denne gang har vi ligesom valgt delta-
gere ud fra hvem som havde lyst til at deltage, 
dette er også fint, men i 2009 bliver mulighe-
den for at deltage, lagt an på en kvalifikations- 
runde, dvs. at man har mulighed for at samle 
point i fem af vores havture (Bymatchen Øre-
sund-makrelturen-Bymatchen fladfisk-silde-
turen og fladfisketuren), der gives ti point pr. 
fanget art på hver tur og når vi så skal udtage 
deltagere til reg.mesterskabet, bliver holdene 
sammensat i henhold til scorings resultatet på 
de omtalte fem ture, løbende opdateret point-
liste vil altid være at finde i klubhuset.

Formandens indlæg 
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Nytårsturen på Storebælt i dec. er blevet 
erstattet af en bymatch efter fladfisk i sted-
det, da hovedparten af deltagerne gerne ville 
have lidt fisk med hjem, og det har knebet lidt 
med torskene på den før omtalte nytårstur.  
Turen bliver i år afholdt søndag den 21.-9. (se i 
programmet).

Et andet nyt (gammelt) tiltag i løbet af som-
meren bliver en medekonkurrence på Tuel sø 
som bliver afholdt søndag den 2.-8. (se også 
her i programmet).

Mange af jer undrer jer sikkert over at vores 
hjemmeside stadig ikke er ordentligt oppe at 
køre, og det skal jeg på det kraftigste beklage, 
men vi er løbet ind i stort set alle de tænkelige 
problemer med denne opstart af ny side. Vi har 
nedsat et hjemmesideudvalg som i øjeblikket 
arbejder på fuld kraft for at få tingene til at 
fungere, og jeg håber at når vi snakkes ved her 
på siden om fire måneder, at jeg kan prale af at 
det hele bare kører, men indtil da håber jeg at i 
alle har lidt tålmodighed endnu.   

Igen i 2008 har vi muligheden for at tjene 
12000 kr. ved sammen med GSF. at hjælpe til 
ved afholdelsen af Heste og Kræmmermarked 
i Gørlev , første gang bliver 4.-5. og 6. juli og 
næste gang bliver 12.-13. og 14. september. 
Det er mit håb at endnu flere tager imod min 
opfordring denne gang og har lyst til at deltage 
ved at give en hånd med når vi mødes til to 
hyggelige weekender i løbet af året.  Vagterne 
er ligesom tidligere delt op i ca. fire timer af 
gangen, og vi skal nok finde et tidspunkt som 
passer dig. 

Vi har også brug for lidt hjælp i vores egen lille 
andedam, når vi søndag den 24. aug. Har akti-
vitetsdag, dette er også en super hyggelig dag 
hvor vi starter med morgenmad, herefter går vi 
i gang med hvad der nu måtte være af gøremål 
ved vores hus og udstyr, for herefter at slutte 
af med et måltid mad. Kom nu ud af busken !

                      God sommer         Knæk og bræk
                                                        Ole Ganderup

Høng Sportsfiskerforenings weekend
ToP-konkurrence den 29.-30. marts 2008.

Til weekenden var der varslet dårligt vejr, så 
forventningerne var ikke så store, og fang-
sterne i den sidste tid, havde heller ikke været 
for gode, så deltagerantallet var heller ikke så 
stort, der var tilmeldt 9 deltagere.
Indvejningen lørdag aften viste dog, at fisk var 
der, om end det havde været svært at få dem til 
at bide, men 3 af deltagerne havde været heldi-
ge og ihærdige. Blandt andet havde Aksel fisket 
et sted fra kl. 07.00 til 16.00, uden kontakt, så 
valgte han at køre et andet sted hen, og det 
viste sig at være en god ide, da han inden for få 
kast landede 2 havørreder på 2,35 og 1,75, så 
det betaler sig, at blive ved med at tro på det. 
Der blev indvejet 5 ørreder om lørdagen, Aksel 
2, Michael 2 og Henrik 1.
Søndagen startede rimeligt med nogenlunde 
vejr, men op ad dagen blæste det så meget op 
så de fleste opgav til sidst. Der havde været 
mange ørreder medens der kunne fiskes, men 
de havde været meget små, men der blev dog 
vejet 3 ørreder ind, Michael 1 og Henrik 2.

Så det gav dette resultat: 
1.  Pr. Aksel Petersen ørred 2,350 kg
2. Pr. Michael Jakobsen ørred 1,060 kg
3. Pr. Henrik Jørgensen ørred 0,860 kg
                                                  Tommy Petersen

ToP-konkurrence
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Aborre senior Tom Rasmussen 1,810 kg
Aborre junior Kasper Kristensen 1,400 kg
Fredfisk – Sude  Dennis Justesen 1,750 kg
Gedde Rene Jespersen 7,000 kg
Specimen Dennis Justesen 107 point
Ørred fra kyst Rene Christensen 4,055 kg
Ørred fra båd Ole Ganderup 2,850 kg
Havørred å Uffe Hasselby 1,542 kg
Hornfisk Dennis Justesen 0,705 kg
Makrel Andreas Jørgensen 1,150 kg
Fladfisk – Skrubbe  Ole Ganderup 1,010 kg
Torsk fra kyst Tommy Petersen 1,470 kg
Torsk fra båd Ole Schneider 14,200 kg
Ørred P&T Dennis Justesen 3,100 kg
Sej/Lubbe – Sej  Tom Rasmussen 6,500 kg
Største fisk udlandet Ole Ganderup 20,500 kg

Årets fisk – Aborre  Tom Rasmussen 1,810 kg

Årsvinder senior Michael Jacobsen 216,08 point
2. plads Aksel Petersen 200,06 point
3. plads Ole Ganderup  193,19 point

Årsvinder junior Kasper Kristensen 107,03

Kammeratskab Preben Nielsen 

Pokaluddeling for 2007

På billede ses stående fra venstre: Uffe Has-
selby, Andreas Jørgensen, Kasper Kristen-
sen, Ole Ganderup, Michael Jacobsen, Ole 
Schneider. Siddende fra venstre: Tom Ras-
mussen, Preben Nielsen, Tommy Petersen.
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20. marts 08…. En dag Kasper Andersen og 
undertegnede, havde set frem til, med en 
blanding af spænding og æresfrygt. Mange 
gange havde vi set filmen og brugt lang tid på 
at forberede os på dette eventyr. At fiske efter 
de bom-stærke Nilaborrer i Lake Nasser. Og 
endelig oprandt dagen… 
Vi mødte op i Kastrup kl. lort torsdag mor-
gen ,og mødtes med de andre tosser. De var 
nemme at kende på de store transportrør til 
fiskestænger. Vi blev samlet af vores kyndige 
guide og alt gik på skinner på den lange tur til 
søen. Lige bortset fra en smutter med et tog 
der var næsten to timer forsinket, men det er jo 
ikke Ægypten for ingenting!

Da vi ankom til bådene, pakkede vi alt vores 
grej ombord, og gjorde os klar til 6 dage uden 
bad, toilet og MOBILDÆKNING!!! Det var jo en 
skrækkelig tanke, men det blev hurtigt en for-
nøjelse at få fred for de evige opkald og smsér.
Første dag på søen startede stille og roligt, og 
der kom hurtigt de første fisk i båden. Jeg lagde 
ud med en på 4 kilo, og kunne nu slappe af, og 

være sikker på at undgå en nul-bon. Dejligt!
Fiskeriet foregår ved at man enten troller, eller 
kaster fra land. Landfiskeriet var ikke ret godt, 
så vi brugte det meste af tiden på at trolle. Det 
var meget effektivt, og intet slår det hug disse 
fisk kan præstere! Det er som at sætte sin 
wobler i en lastbil, der er på vej væk fra båden. 
Tungt, og i høj fart! Selv med meget stram 
bremse, flåede de uden problemer line af vo-
res ambassdur 7000 og 10000!!! Imponerende! 
Det skal prøves før man fatter det!

Den fiskemæssigt bedste dag, var anden-
dagen, hvor jeg var så heldig at lande turens 
største fisk på 29 kilo, og to stk. på 10 kilo. 
Derudover mistede vi begge et par rigtig store 
fisk! Skipper så dem på loddet, og sagde: ”Big 
fish!! In 10 seconds! Count down!” Og efter 
ti sekunder sagde det bang, og stangen blev 
nærmest flået ud af hånden, og knarren skreg 
som en sindsyg! Men alle fire gange, lykkedes 
det dem at vinde kampen. Meget frustrerende!! 
Men samtidig bliver man blot mere opsat på 
at overvinde en af disse kæmper! Og vi skal 
tilbage og prøve kræfter med dem igen!!

Resultatet af turen blev på 169 stk. nilaborrer 
til ti mand, med de største på 29, 21, 20, 19.5, 
17, 15 og en del fisk mellem 10 og 15 kg! Et 
rigtig godt resultat, men vi havde håbet på lidt 
flere store fisk!

Vi rejste med Getaway-Tours, og de har virkelig 
leveret varen. Alt gik op i en højere enhed, 
og vi nåede endda et besøg i Karnak-templet 
i Luxor. Fantastisk oplevelse! Vores tur-leder 
Jacob Fog Nielsen gjorde et fantastisk stykke 
arbejde, og der var ikke de store og små 
problemer han løste. Lige fra kroge, svirvler, 
knuder og tips, til tandpasta og solcreme. I 
sandhed en ægte faderfigur! Stor tak til ham!

Kan kun give min varmeste anbefaling til at 
prøve sådan en tur. Det er en kæmpe ople-
velse. Ikke kun fiskeriet, men hele pakken er 
uforglemmeligt! Så få pakket stænger og hjul 
og kom af sted. I vil ikke fortryde det!!
Knæk og bræk                      René Jespersen

Bom-stærke Nilaborrer 
i Lake Nasser
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Indvejede fisk til årspokalerne d. 12 - 4 - 2008
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm.
 Aborre junior 1,410  Kasper Kristensen
 Aborre senior 1,640  Ole Ganderup
 Gedde 8,250  Lars Jensen
 Sandart fra Tissø   
 Fredfisk                       
 Bækørred   
 Ørred P&T 3,400  Jens Dinesen  
 Havørred fra å 4,800 74 Uffe Hasselby
 Ørred fra kyst 5,000 75 Henrik Jørgensen
 Ørred fra båd 3,500  Tom Rasmussen 
 Torsk fra kyst   
 Torsk fra båd 14,000  Michael Jacobsen
 Sej/Lubbe           
 Hornfisk   
 Makrel   
 Fladfisk       
 Specimen konkurrence   
 Største fisk fanget i udlandet 29,000 Nilaborre Rene Jespersen 
 Årets fisk

Lars Rasmussen med en gedde på 8,250 kg. fanget på Tissø
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Program for forår/sommer 2008
Onsdag 14/5 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Så starter vi de populære ture til søen og vores hytte. Evt. kørsel
 skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen
 gerne forsøge at være dig behjælpelig.
 Mødetid ved hytten: Kl. 08.00. Afslutning kl. 15.00.
 Man medbringer selv morgenkaffe. Mogens laver maden
 Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66

Søndag 18/5 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:  Jørgen Christensen 58 52 94 34

Onsdag 4/6 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Vi fortsætter de populære ture til søen og vores hytte. Eventuel kørsel
 skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen
 gerne forsøge at være dig behjælpelig.
 Mødetid ved hytten: Kl. 08.00. Afslutning kl. 15.00.
 Man medbringer selv morgenkaffe. Mogens laver maden.
 Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66

Søndag 8/6 FERSKVANDSTUR (point 4)
 Alle ferske vande må benyttes, men skal du bruge en båd, skal du kontakte
 Turlederen for en evt. fordeling.
 Indvejning kl. 15.00 ved hytten ved Tystrup sø.
                      kl. 16.00 i klublokalet på Bredegade.
 Pris: 20 kr.
 Turleder: Jesper Andersen 58 52 79 39

Lørdag 14/6 HAVNEMEDEKONKURRENCE i Korsør havn
 Mød op med din familie til en hyggelig dag ved vandet, til en konkurrence
 hvor der er store præmier og hvor alle har mulighed for at deltage.
 Tilmelding: Se dagspressen.

Onsdag 18/6 PENSIONISTDYST Tystrup sø
 Mellem Høng og Slagelse, vi mødes ved hytten
 Kl. 8.00, afslutning kl. 15.00.
 Der serveres morgenkaffe, så fiskes der og sluttes
 af med frokost med en øl og snaps.
 Pris: 100 kr. Slagelse og Høng har hver 6 pladser.
 Turleder: Carsten Jeppesen 58 52 75 06.
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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
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Fredag 20/6- WEEKENDTUR til Tystrup sø      NYT!  NYT!  NYT!
Søndag 22/6 Vi har 4 dejlige både og en pragtfuld hytte med en fed udsigt.
 Så hvorfor ikke lade dette være rammen for en herlig weekend på søen?
 Vi kan max. være 12 personer, så det bliver først til mølle princippet.
 Tilmelding (bindende) til Jes Hansen på 58 38 52 93/40 15 29 81
 senest 9/6. Så må vi jo finde ud af, hvem der har telte eller camping-
 vogn, da vi jo ikke alle kan overnatte i hytten. 

Onsdag 2/7 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Vi  fortsætter de populære ture til søen og hytten. Evt. kørsel
 skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen
 gerne forsøge at være dig behjælpelig.
 Mødetid ved hytten: Kl. 08.00. Afslutning kl. 15.00.
 Man medbringer selv morgenkaffe. Mogens laver maden.
 Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66

Onsdag 20/8 PENSIONISTTUR Tystrup sø
 Så er det sidste chance for at komme med på de populære ture til søen og vores   
 hytte. Eventuel kørsel skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil    
 bestyrelsen gerne forsøge at være dig behjælpelig.
 Mødetid ved hytten: Kl. 08.00. Afslutning kl. 15.00.
 Man medbringer selv morgenkaffe. Mogens laver middagsmaden! 
 Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps.
 Turleder: Jørn Wéden 57 86 20 66

Lørdag 30/8 FLADFISKETUR Storebælt
 Havtur med ”Bien” fra Korsør.
 Mødetid kl. 07.30. hjemme ca. kl. 14.00
 Pris ca. 200 kr. Tilmelding senest 1. august.
 Turleder: Kurt Nielsen 58 50 54 32

Søndag 31/8 FERSKVANDSTUR (point 5)
 Reserver dagen allerede nu!
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93
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Juniorprogram forår/sommer 2008
Søndag 18/5 SØTUR TIL TISSØ
 Vi prøver at tage en tur til Tissø, for at se om der skulle være en gedde eller aborre.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 07.00. Hjemkomst kl. 13.00
 Husk din redningsvest!
 Turleder: Michael Haupt 58 54 47 10.

Lørdag 31/5 AFTENTUR TIL KYSTEN
 Vi tager en tur til kysten om aftenen efter havørred/torsk.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 19.00. Hjemkomst kl. 23.00. Husk Waders!
 Tilmelding til Michael Haupt 58 54 47 10.

Søndag 10/8 MOLETUR EFTER FLADFISK
 Vi prøver nu efter fladfisk, og sørger selv for sandorm.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 08.00. Hjemkomst kl. 13.00.
 Tilmelding til Michael Haupt 58 54 47 10.

BESTYRELSEN 2008
Formand 
Jes Hansen
Hulbyvej 70
4220 Korsør
58 38 52 93 / 40 15 29 81
jeshansen@mil.dk

Kasserer 
Jørgen Christensen
Anne Marievej 18
4200 Slagelse
58 52 94 34
jor.dor@stofanet.dk

Næstformand 
Jens O. Jensen
Benediktevej 28
4200 Slagelse
58 53 02 36 / 20 44 42 87
jejen@slagelse.dk

Juniorleder
Michael Haupt
Sorøvej 59, Skovsø
4200 Slagelse
58 54 47 10 / 27 31 30 99
3xhaupt@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Leif Nikolajsen, 
Heimdalsvej 7, 
4200 Slagelse
58 52 73 93

Jørn Wedén, 
Tystrupvej 51, 
4250 Fuglebjerg 
57 86 20 66

Kurt Nielsen, 
Sdr. Ås 10, 
4200 Slagelse
58 50 54 32 

Eivind Hansen, 
Hildursvej 10, 
4200 Slagelse
58 52 74 70
a.e.hansen@stofanet.dk

Suppleanter
Gert Hansen, 
Majsvænget 11, 
4270 Høng
58 85 42 67
gert.w@hongnet.dk
   
Morten Kantsø, 
Harrestedvej 7, 
4200 Slagelse
58 58 44 42
mokan@ros.mim.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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Så gik endnu et år og jeg vil indlede dette 
års generalforsamling med at kigge tilbage 
på 2007 og hvad året har bragt af væsentlige 
ting.

I Tystrup Sø ser det ud til, at erhvervsfiske-
ren har slappet lidt af. I hvert fald opleves 
ikke så megen garnsætning som i 2006. Om 
dette skyldes, at der har været en del debat 
om emnet eller om det er fordi, der ikke er 
så mange sandart tilbage vides ikke. Men et 
faktum er det, at netop sandarten i 2007 har 
glimret ved sit fravær. Ifølge bogen i hytten er 
der i 2007 fanget 162 gedder (heraf 24 over 5 
kg.) og 635 aborrer, men INGEN SANDART. Jeg 
ved godt, at det ikke er alle, der rapporterer i 
bogen og at der derfor godt kan være fanget 
enkelte sandart, men i forhold til 2006 har året 
for sandartens vedkommende, fangstmæssigt 
været katastrofalt. Efter at have fisket i denne 
sø i mere end 20 år ved jeg dog også, at det 
er et fænomen, der har optrådt før. Og at der 
i år med ingen eller få sandart ofte har været 
mange og store aborrer. Hvorfor det hænger 
sådan sammen ved jeg ikke, men jeg håber 
og tror på, at vi igen får sandarten at se om 
få år. I øvrigt må antallet af fangne gedder og 
aborrer siges at være ganske pænt i betragt-
ning af, at der heller ikke i 2007 har været så 
stor søgning på Tystrup fra vores medlemmers 
side. Jeg kan kun opfordre til, at vi anvender 
vores faciliteter i søen noget mere.

I Tissø fanges der indimellem fortsat mange og 
store aborrer, selv om der dog også er dage, 
hvor det synes helt umuligt at finde dem. Ged-
der fanges der også pænt af, men da Tissø er 
meget vindudsat, er fangsterne antalsmæssigt 
selvfølgelig ikke så store som på Tystrup.

Vi har i efteråret udlagt en nyrenoveret jolle, 
så pas godt på den. Den gamle jolle ligger 
fortsat på land ved åen, da vores ”reparatør” 
ikke mere har noget sted, hvor han kan stå 

og reparere. Så skulle en af vores medlemmer 
have plads og vilje i overskud, så sig endelig 
til. Det er lidt ærgerligt, hvis vi ikke løbende 
kan få ordnet vores båd-materiel.

Inden jeg bliver helt færdig med søerne, 
skal der lige rettes en stor tak til Spar Nord i 
Slagelse for sponsorering af 18 stk. rednings-
veste. Vestene faldt virkelig på et tørt sted, idet 
dem vi havde efterhånden hørte hjemme på 
museum. 

Opfiskning til vores projekt Vildfisk gik over 
alle forventninger. Vi nåede sammen med 
Halleby Å folkene hurtigt vores mål, nemlig 
57 store ørreder, fordelt på 40 hunner og 17 
hanner. Så 9 liter rogn blev sendt af sted til 
klækkeriet og nu er det så bare at vente på de 
små udsætningsparate fisk.
En tak til Jesper Thykær, fordi han gider stille 
ejendom og tid til rådighed for dette projekt 
og en tak til alle de frivillige, der har været 
involveret og som har anvendt kostbar fritid, 
således at der for os alle også fremover kan 
fanges havørreder på kyst og i Å.

Tur programmet i 2007 har bestået af en 
blanding imellem kyst- sø og havture. De fleste 
af turene har været ret dårligt besøgt. Dette 
gælder såvel pointture som konkurrencer med 
andre foreninger. Kun vores pensionistture er 
fortsat et hit og det ser ud til, at vores pensio-
nister rigtigt hygger sig.

I erkendelse af føromtalte lave deltagerantal, 
har vi nedsat et ”tur udvalg” som skal komme 
med ideer til nye og anderledes ture, samt 
sørge for turleder og hjælp til denne. Dette har 
afspejlet sig i det nye program for foråret 2008, 
som består af flere men også anderledes ture. 
Der skulle meget gerne være noget for enhver, 
om man er ”hardcore” fisker eller blot er til 
familie hygge.
Så nu håber vi, at mange flere vil møde op og 

Formandens beretning 07
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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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få en god oplevelse. Fisk kan vi ikke love, 
det må I selv sørge for, men der skulle meget 
gerne være check på det praktiske.

Vores hjemmeside bliver bare bedre og bedre. 
Jeg synes, at Thomas har skabt et rigtigt godt 
resultat. God opsætning med let adgang til 
det, man leder efter. Ikke så meget teknisk 
”fnidder”, at man bliver forvirret og et rigtig 
flot galleri. Rigtig mange medlemmer lægger 
billeder på galleriet, men der er plads til 
mange flere. Så hvis I har været ude og fiske, 
og synes, at det er en historie der kunne være 
interessant for os andre, så tøv ikke med at 
skrive et par linier til Thomas, meget gerne 
med billeder til. Det er nemlig os selv, der 
skal levere indholdet af hjemmesiden og jeg 
tror på, at mange flere ligger inde med nogle 
gode fiskehistorier.

Der træffes nu igen rigtig mange regnbueør-
reder langs vores kyster og i åerne. Det ser 
ud til, at der er 2 størrelser, nemlig fisk på 40 
– 50 cm. Og så fisk på mellem 3 og 5 kilo. Vi 
har været i kontakt med vores biolog i Slagel-
se og spurgt til, om der har været meldt om 
udslip. Biologen har kontaktet Kalundborg 
Kommune, som har tilsynet med Musholm 
Lax. Her meldes, at der ikke har været udslip. 

Der har efter sigende heller ikke været udslip 
andre steder for nylig, så vi må altså konsta-
tere, at vi enten har fået en stor og yngledyg-
tig bestand af regnbueørreder i Vestsjælland 
eller at der er nogen, som er fulde af løgn. Jeg 
tror på det sidste og er selvfølgelig godt klar 
over, at der for opdrætterne er mange penge 
på spil. Det kunne jo være, at nogen tilladel-
ser blev inddraget, såfremt dambrugenes 
faunaforurening fortsætter og bliver et tilba-
gevendende fænomen. Så hellere tie stille 
og håbe på det bedste. Hvordan man i øvrigt 
skulle kunne bevise, hvem der bærer ansva-
ret, ved jeg ikke. Det er vel kun ved en DNA 
undersøgelse at kystfangne fisk, at man kan 
finde synderen. Og med den lave interesse, 
som sagen har fra politikernes side, tror jeg 
ikke, at der er nogen der er interesserede i at 
anvende midler og tid til dette.

Jeg tror, at jeg vil stoppe her, idet jeg forven-
ter en del debat senere på aftenen i forbin-
delse med vores afstemning om fuldt og helt 
medlemskab af Danmarks Sportsfiskerfor-
ening. Tak for godt samarbejde til den øvrige 
bestyrelse og tak til de frivillige hjælpere, der 
på den ene eller anden måde har støttet vores 
forening igennem hele 2007.
                                                       Jes Hansen
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Her ses nogle af årets pokalmestre.
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Fra 15. til 17. februar havde vi henlagt nogle 
dages kystfiskeri til Langeland, der udover 
gode ørreder er kendt for ar være et af de få 
steder, hvor der fortsat kan fanges en ordent-
lig kysttorsk. Desværre slog kulden igennem 
netop denne weekend, hvor temperaturen 
havde svært ved at snige sig op på plusgrader, 
og vinden var bitterlig kold og gik gennem 
marv og ben. Vi fiskede dog alligevel fisket 
ihærdigt, og lidt havørreder blev der da også 
fanget. Vi fiskede fra fredag middag til søndag 
middag, men resultatet blev blot 9 havørreder, 
med kun 3 over mindstemålet. Flest fangede 
Kurt Nielsen med 5 stk. mens vi var flere der 
ikke havde et eneste hug, heller ikke af de 
store kysttorsk, som vi havde hørt skulle være 
til at finde nede på sydspidsen omkring Keld-
snor Fyr, men de får så chancen for at vokse 
sig større til næste gang!
Vi boede hos Jesper Hansen som er skytte på 
Tranekær, og vi havde en rigtig hyggelig tur 
med god mad og godt kammeratskab. En tur 
som gerne gentages en anden gang.
                                                  Jørgen Christensen

Her ses hele holdet og Jesper Hansen og Kurt Nøt-
trup med et par Langelandsørreder.

Drilske havørreder på Langeland
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Vejrmeldingen lød på vindstyrke 11 – 12 fra vest, 
da en flok havfiskere fra Høng Sportsfiskerfor-
ening, Søværnets Sportsfiskerklub, Korsør og 
Slagelse Sportsfiskerforening, i søndags tørnede 
sammen i den årlige bymatch i havfiskeri på 
Øresund. 
Trods kuling til storm i dagene forinden var 
skipper Lars Pryds på M/S ”Nadia” optimistisk, 
idet fangsterne i den senere tid var blevet stadig 
bedre, og det blev da også en fiskedag, som 

Formand Jes Hansen med ny personlig rekord på 
ikke  mindre end 19,5 kg.

fangstmæssigt blev noget udover det 
sædvanlige.
Deltagerne var draget fra Vestsjælland ved 
firetiden om morgenen og stod klar på bå-
den i Helsingør kl. 7.00, hvor kursen straks 
blev lagt mod fiskepladserne oppe nordpå.  
Fiskeriet startede, og trods søgangen kom 
fiskene over rælingen i pænt tempo. Flotte 
fisk i størrelsen 3 – 5 kg, med enkelte på 
6 -7 kg. Så dukkede den første ”måler” 
op. Fin fisk på 10,9 kg. Der kom flere og i 
længere tid lå jeg selv på 1. pladsen med 
en torsk på lige ud 12 kg. Den var tæt på at 
blive slået et par gange, bl.a. af en fisk på 
11,9 kg. Det skete da også efter et par ti-
mer, da Claus Sørensen fra Søværnet satte 
ny PR med en torsk på 13,2 kg.  Slagelse-
foreningens formand Jes Hansen satte dog 
det hele på plads til sidst, idet han under 
stor jubel landede en torsk på ikke mindre 
end 19,5 kg. Et løft på hans tidligere rekord 
på 9,5 kg, hvilket udløste endnu en om-
gang til alle på båden, idet Claus allerede 
havde været omme i baglommen.
Kort efter denne fangst ebbede fiskeriet 
helt ud, og da der intet var sket i 2 timer 
enedes man op at slutte lidt før tid. Da 
havde alle også fanget fisk, og totalt blev 
der landet 80 – 90 pæne torsk. 
Konkurrencen afgøres på den måde, at 
deltagerne på hvert hold kan indveje 
sin største fisk, og holdet med største 
samlede vægt er vinder. Selv om Slagelse 
Sportsfiskerforening manglede 2 mand 
havde de alligevel 44,7 kg på de 5 fisk og 
blev vinder af konkurrencen. Nr. 2 blev 
Høng Sportsfiskerforening med 42,0 kg, 
mens Søværnet sluttede med 31,3 kg. Det 
skal bemærkes at Søværnet manglede 
3 mand ved denne konkurrence. Største 
torsk blev som nævnt på 19,5 kg fanget af 
Jes Hansen. Nr. 2 Claus Sørensen med 13,2 
kg og min egen på 12,0 kg. 
En tur der blev afviklet i god stemning og 
med et godt kammeratskab og en skipper, 
som hele tiden var helt fremme i skoene 
for at finde fiskene. Sådan skal det være!
                                   Jørgen Christensen

Jørgen Christensen med en flot fisk 12,0 kg.

Vi vandt matchen
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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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Hvis man ellers kan lide at stå rigtigt tidligt op 
(kl. 02.30!), d.v.s. ”inden Fanden har tænkt 
sig at tage sko på!” Ja, så er den sydsvenske 
østkyst et spændende sted at besøge.
Mange flere- og betydeligt større fisk, gør så-
danne ture attraktive. Mindstemålet er jo som 
de fleste vel er bekendt med, 50 cm i denne 
del af Sverige.

Selve området omkring Ystad og op til Sim-
rishamn er en blanding af skærgårdsfiskeri og 
noget der vel mere minder om fiskeriet ved 
vore kyster.
Så vi starter ud i buldrende mørke fra Slagelse, 
og er i vandet  ca. 2 1/2 time senere og håber 
så ellers på at vejrudsigten hjemmefra holder. 
Vi har nu været deroppe 3 gange i år og med 

Skærgårdsfiskeri i Sydsverige
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Jens og Erik med et par skærgårdsfisk. Leif Nicolajsen med en flot fisk på 3,5 kg
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De er bare skrappe de gutter fra Sorø Lystfi-
skerforening, og det beviste de igen i søndags, 
hvor de - igen – igen - præsterede en overlegen 
sejr i den vestsjællandske kystkonkurrence 
U.F.V. Cup 2008, som afholdes hvert forår til 
støtte for de lokale udsætninger af havørreder.
Kystfiskeriet har været svært i dette forår, men 
alligevel kunne Sorø folkene fremvise adskilige 
flotte havørreder, to af dem endda over 3 kg. 
I alt deltog 54 fiskere i arrangementet, men 
langt de fleste havde ikke haft kontakt med 
fisk, eller havde blot fanget et par undermålere 
eller haft nogle ”følgere”. At mindstemålet ved 

konkurrencen var hævet fra de lovmæssige 40 
cm til 45 cm gjorde selvsagt også, at flere fisk 
end normalt havde genvundet friheden.
Vinder af konkurrencen blev som nævnt Sorø 
Lystfiskerforening og med Slagelse Sportsfi-
skerforening som nr. 2 .
Kysttorsk har længe været en sjælden art, og 
der kom da også kun én til indvejning. Det var 
en fisk på 0,960 kg, 
Vi havde 7 tilmeldte og største Slagelsefisk 
havde Jørgen R. Jensen med 2028 gr. Men kære 
venner, hvis vi vil gøre gældende er det altså 
nødvendigt at flere deltager! 

skiftende held og et meget forskelligt vejr, lige 
fra en pivende 18 sekm. vestenvind, til snevejr 
og det fineste solskinvejr.

Flest nedfaldsfisk, også kaldet ”kakkelovns-
rør”, men også fine overspringere op til 3,5 kg 
er det blevet til. ”Kakkelovnsrørene”
bør man i øvrigt skynde sig at sætte ud igen!
Til gengæld er skærgårdsfiskeriet noget der 
”trækker tænder ud” specielt er området 
omkring Svarte og Hørte lidt syd for Ystad et 
ubehageligt område at fiske i, men det er her 
man ofte træffer de bedste fisk, samtidig er en 
god gang pålandsvind med lidt vand i ær-
merne, heller ikke at foragte,  hvis man vil have 
kontakt med ”svenskerørrederne!”           Jens

Sorø vandt igen ”Den gyldne Kejs”

3 morgenfriske gutter, Erik Wilson, Leif Nikolajsen 
og Jens O. Jensen. 

Brian Jørgensen med vinderfisken på 3,433 kg. Tre Slagelse-folk med fisk. 



32

Så er optællingen af årets gydebanker færdig-
gjort, i alt blev der fundet 104 gravninger mod 
110 sidste år så det er nogenlunde status 
quo, dog med den ændring at antallet er langt 
større jo højere vi kommer op i vandløbene i år, 
hvilket nok skyldes en meget kraftig sandvan-
dring specielt på zone 3 og på zone 4. Dette 
har vi snakket med kommunen om, og de vil til 
efteråret påbegynde mindst et nyt sandfang i 
området. I Vestermose å er der der desværre 
blevet konstateret en alt for voldsom opgrav-
ning af en 50 m langt stykke, dette vil blive 
påtalt overfor pågældende operatør.

Et farvel og tak til 
Jesper Andersen
En af vore ”faste” folk i bestyrelsen valgte 
denne gang at sige stop, nemlig Jesper Ander-
sen der gerne ville have en pause fra bestyrel-
sesarbejdet. 
Nyvalgt blev Kurt Nielsen, også her kan vi 
vente et stykke aktivt arbejde, bl.a. er Kurt med 
i det aktivitetsudvalg der skal se på nye og 
andre aktiviteter.

Nyt navn og logo
Den opmærksomme læser har måske bemær-
ket, at vores navn og logo er blevet ændret i 
henhold til generalforsamlingsbeslutningen 
om at ”modernisere” vores navn til Slagelse 
Sportsfiskerforening. 

Pointtur nr. 1
Blev afholdt  16/3 i pænt vejr, måske også for 
pænt da der kun blev fanget 3 fladfisk og 
en havørred og en regnbue. Vinder blev Jesper 
”fladfisk ” Andersen (jeg behøver vel ikke
sige hvad han fangede) nr. 2 blev Erik Wilson 
med de to ørreder. 8 deltagere.

Pointtur nr. 2 
Afholdt 30/3 stadig uden de store fangster, nr. 
1 blev igen Jesper Andersen med fladfisk
Og nr. 2 blev Jørgen R. Jensen med en regnbue. 
Nr. 3 blev Kurt Nielsen med en fladfisk
Der var 6 deltagere. 
Efter 2 afdelinger fører nu Jesper Andersen 
foran Erik Wilson og med JørgenR. Jensen på 
tredjepladsen.

Nyt fra åerne
En alt for kraftig oprensning i Vestermose å.
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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

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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Pokaltilmeldte fisk 2008
Torsk båd
24.02.2008 Øresund Torsk 19,5 kg Jes Hansen
24.01.2008 Øresund Torsk 12,9 kg Christian Hansen
20.01.2008 Øresund Torsk 12,2 kg Jørgen Christensen
24.02.2008 Øresund Torsk 12,0 kg Jørgen Christensen

Havørred
08.02.2008 Tude å Havørred 4,5 kg Jørgen Christensen

Regnbueørrred kyst
11.01.2008 Storebælt Regbueørred 5,150 kg Henrik Olesen

Regbueørred å
10.02.2008 Seerdrup å Regnbueørred 4,3 kg Christian B. Andersen
24.02.2008 Sjællandsk å Regnbueørred 3,3 kg Jens O. Jensen
18.02.2008 Tude å Regnbueørred 2,938 kg Kurt Nielsen 

Klar til den nye sæson
Så er vi klar til den nye sæson for ferskvandsfiskeriet,idet vores både, hytte og bådebro er blevet
etableret og rengjort. Pas nu på det hele og husk at melde til bestyrelsen hvis noget er i stykker.

Broen på Tystrup bliver samlet.

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������



35

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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