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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:

Slagelse Høng
Sportsfiskerforening 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. 4026 3429
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: fredag den 8. december 2008. 
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Forside: Jørgen Christensen med helleflynder på 6,8 kg. - se side 26-27.
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Jagt & Fritidshuset Cup 2008
SØNDAG DEN 5. OKTOBER 2008

Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til J & F cup 
2008. Cup’en er en kystkonkurrence hvor der er indbudt en række foreninger i området.
Der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ” J & F cup” er alene via billetsalget at øge ud-
sætningerne på  kysten, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER:
J & F 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, han 
er også behjælpelig med indvejning, pointberegning m.v.
Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig adgang.  Der må fiskes med 2 stænger pr. 
deltager.  Til konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm.), Torsk (45 cm.), fladfisk (27 cm.). 
Point: Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder J & F cup 2008.  
Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte 
præmier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 5. oktober 2008 fra kl. 00.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. Ind-
vejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 
4200 Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej)

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred.  Den vindende 
forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2009.  Den vindende forening søger for indgra-
vering af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal.  
Individuelle præmier til de 3 største fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål

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

Holdlederen tilmelder sin forening til Jagt & Fritidshuset Tlf. 58526190, eller
U.F.V. 95, Kurt Jørgensen Tlf. 58850097 / 40598182 

Jagt & Fritidshuset                                                  Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Sorøvej 9                                                                          ”Havørreden”
4200 Slagelse
Tlf. 58526190
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅRET 2008
K: Afgang fra klubhus;             P: Pointtur               A: Artspoint for turen

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

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 een periode fra 
HSF-båd på Tissø, 7.00 til 12.30 eller 12.30 til 18.00, men det er valgfrit hvilken 
dag. Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil fiske 
på Tissø. Turlederen fordeler bådene.

 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningens 
vande, skal du selv hente dagkort.

 Pris: inkl. præmier, Senior 20,- kr. Junior 10,- kr.
 Tilmelding senest den 6 - 9. Turleder: Per Andersen tlf. 4026 3429.

Fredag 12 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag 13 - 9 Som du nok har gættede, 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 lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 5886 9509-20285226
 
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: 2028 5226-5886 9509

Søndag 28 - 9 Sildetur med Arresø (KA&P)
 Sildetur fra Helsingør Statshavn sejltid 0700-1200
 Pris 230 kr. ekskl. Kørsel vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 0415. hjemkomst ca.kl. 1400.
 Præmie til den fisker med flest kilo sild.
 Tilmelding til turlederen senest 19-9-07.
 Turleder : Ole Ganderup 58869509-20285226.

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

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ D. 6.-7. SEPTEMBER
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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 30 - 9. Til Ole Ganderup 5886 9509-2028 5226.

Søndag 5 - 10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning og præmieuddeling fra
 14.00 til 14.30 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej - Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 40,- kr. indtægterne går ubeskåret til
 udsætningerne langs kysten.
 Turleder: Johnny Sørensen - tlf. 5956 4848

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 10 - 10.
 Præmie for største og næststørste fladfisk.
 Turleder Michael Jacobsen Tlf. 4016-9967.

Onsdag 29 - 10 Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl.19.00
 Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.

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

Søndag 9 - 11 Parfisketur (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
 Indskud senior 20,- kr. - junior 10,- kr.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

Søndag 23 - 11 Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fælles fiskeplads - afgøres på dagen.
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. 
 Der kan max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
 Indskud senior 20,- kr. - junior 10,- kr. 
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Turleder : Ole Ganderup - tlf. 5886 9509-2028 5226.
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Søndag 7 - 12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk - vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 6.30.
 Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 15,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først - hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest d. 3-12.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967.

Onsdag 3 - 12  Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. 
 Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. 
 Tag familie og venner med til en hyggelig aften.

Fredag 12 - 12  Julefrokost i klubhuset
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad der dertil hører. 
 Prisen er kr.: 125,-
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest d. 1. december.
 Tilmelding til Tom Rasmussen tlf.: 5950 3315 
 
2009 GODT NYTÅR

Onsdag 7-1 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.

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

Der vil ligeledes være tilmelding til vores berømte Sverigestur
som bliver i uge 16-2009.  

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

Søndag 18 - 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. 14 januar.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf.  5886 9509 - 2028 5226.
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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 20. januar 2009.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2008 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen”!

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

Søndag 22-2 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. 10. februar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443

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. 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 
foreningen, løbende indvejningslister og resultater fra vores konkurrencer.
Historier og fiskeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren.

Du finder os på:  WWW.HSF1952.DK
Webmaster - Martin Sass- sass@live.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
Webmaster Martin Sass sass@live.dk 
   Michael jacobsen m.jacobsen@hongnet.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.
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Efteråret er så småt ved at indfinde sig, men vi 
kan vel ikke beklage os med den sommer som 
vi har haft i år, og nu da vand temperaturen er 
for nedad gående, bliver der gang i bidelysten 
hos fiskene igen. Ikke fordi det har været noget 
problem at få gedderne til at bide på Tissø, der 
har næsten været statsgaranti for at få en fem-
seks stykker på hver tur og mange i rimelig 
god størrelse, derimod kniber det stadigt med 
aborrerne hvor der dog fanges enkelte meget 
store eksemplarer men der er desværre meget 
langt imellem de mindre individer som skal 
skabe grundlag for det fremtidige fiskeri. En-
kelte sandarter bliver det også til, til de fiskere 
som er dygtige nok til at få knækket den nød.

   De to hold som vi havde med til Regionsme-
sterskabet i havfiskeri 2008, formåede at indfri 
vores ønske om at HSF gerne skulle rykke lidt 
op i rækkerne, det blev til en 6. plads og en 11. 
plads til de to hold.
  Lars Jensen kom igen i år godt op i den indi-
viduelle række, denne gang på en 3. plads, så 
alt i alt syntes jeg godt vi kan være tilfreds med 
indsatsen.

   Hornfiskekonkurrencen 2008 havde ikke min-
dre end 122 deltagere, det må vel siges at være 
en succes, når man bare kigger to år tilbage 
var tallet 67 deltagere, men mange kræfter 
blev også lagt i det, fra manges side i år og 
hvad præmielisten angår er det vist noget af 
det bedste vi har præsteret indtil videre, tak til 
alle som støttede os med præmier.
Hold os ikke op på det men vi i bestyrelsen 
har et mål som siger 150 deltagere inden for 
overskuelig tid.

   Det går utroligt godt med at sælge pladserne 
på diverse ture og det er meget tilfredsstil-
lende for de turledere som gør en stor indsats 
for at få os ud at fiske. En enkelt ting vil jeg 
dog godt bringe på bane, selvom det kan være 
et lidt prekært emne.
  Husk at tilmelding til ture og arrangementer 

er bindende, dvs. at har du meldt dig på en 
tur og bliver forhindret i at deltage, skal du 
selv sørge for at skaffe en stedfortræder eller 
betale turens pris, dette er ikke for at genere 
nogen, men for at få alle ud at fiske billigst 
muligt og for ikke at trække alt for store veks-
ler på vores fælles kassebeholdning.

   Bestyrelsen har enstemmigt valgt at afskaffe 
det halve kontingent for indmeldelse efter 1. 
august, dette skyldes til dels administrative 
grunde og også det faktum at det ikke giver 
flere medlemmer.
   Men hvad tilgang af medlemmer angår er 
der også fremgang at spore, på bare seks uger 
fra midten af juni til 1. august kom der 9 nye 
medlemmer heraf også nogle juniorer.

   Vore medlemmers indsats i forbindelse 
med sommerens heste og kræmmermarked i 
Gørlev var så entusiastisk at Gørlev udvalget 
valgte at give os 7500 kr. i stedet for de 6000 
som var aftalen, det samme gælder selvfølge-
lig for GSF`s vedkommende.
   Håber at dette ansporer nogle nye ansigter 
til at melde sig på barikaderne.

   Og her til sidst vores smertens barn hjemme-
siden, det kan godt være at jeg var lidt for kry 
da jeg i sidste blad lovede at alt ville køre nu, 
men jeg kan godt love for at vores webmaster 
og resten af hjemmesideudvalget arbejder på 
sagen så de er ved at få grå hår på hovedet 
(dem af dem som har noget), men det går 
fremad og alle udvalgets medlemmer skal på 
undervisningskursus hos webmasteren den 
9. september, det er nemlig meningen at alle i 
udvalget skal kunne gå ind og opdatere fakta 
på siden, derved skulle vi gerne kunne holde 
hinanden op på at siden altid er i forhold til 
de faktiske forhold. Jeg håber stadig på lidt 
tålmodighed, vi gør hvad vi kan og så håber 
jeg på at det bærer frugt i den sidste ende.   
                                                                                      
   Husk kom ud i naturen og nyd efteråret
                                            Knæk og bræk
                                            Ole Ganderup       

Formandens indlæg 
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I år havde 9 medlemmer tilmeld sig til 
foreningstur til Sydsverige, efter havørreder 
fanget fra kysten. Vi boede i udkanten af Ystad, 
hvor vi havde lejet 2 hytter.
3 af deltageren kørte fra Høng om mandagen, 
os andre følte efter om torsdagen. 
Fiskepladser vi fiskede på var, Hørte-odde 
som ligger syd for Ystad, Brantevik, Lødderup 
strand og Hammer-bakke, som alle tre ligger 
nord for Ystad. Der bliv fanget fisk alle steder, 
dog blev langt de fleste fanget på Hamme-
bakke, også kaldt skydebanen. 

Der bliv i alt fanget 67 havørreder, hvilket 
en en mindre end rekorden på 68 stk. Flest 
fangede Aksel Petersen, og Ole Ganderup, 
med hver 14 stk. Jens Dinesen fangede 12 stk. 
Ole Ganderup fangede også turens største på 
4,070 kg. Jens Dinesen havde den næststørste 
på 3,5 kg. Der bliv i alt hjemtaget 26 havørre-
der, resten bliv genudsat.   

Udover de mange havørreder blev der også 
fanget nogle torsk, 8 stk. blev det til. Her førte 
Kim Wellendoff sig frem, idet han fangede de 
3 af dem, han fangede også den største på 3,5 
kg. De andre torsk vejede fra 2 til 3,5 kg. 
Vejret viste sig fra sin pæne side, de første 
dage med svag vind skyer og lidt regn, torsdag 

blæste det op fra nordøst, men vinden lage 
sig om fredagen og så havde vi svag vind, 
resten af turen og solskin.
Alt i alt en super god tur til det sydsvenske 
med mange lange fights med de svenske hav-
ørreder, hvor mange af dem bider op krogen 
helt ude i kastet, så der er lang vej ind.

Når man læser at der er fanget 67 havørreder 
på de få dage vi er i Sydsverige, er der mange 
der tænker, at vi må have haft fisk på hele 
tiden, men sådan er det ikke, der blev i alt 
fanget 1,5 fisk pr. deltager pr. dag. 
Undertegnede fangede 10 havørreder, fordelt 
med 4 stk. torsdag aften, 4 stk. fredag 
morgen og 2 stk. fredag aften, resten af turen 
(lørdag og søndag) fangede jeg ikke noget, så 
selvom 10 fisk lyder af mange, er der mange 
timer, ja,- en hele dag, hvor jeg ikke fangede 
noget. Så tænker i jo nok, hvorfor fiske i 
Sydsverige når fiskeriet er bedre herhjemme, 
men grunden er, at fiskene er større i Sverige. 
Og så er der det sociale, såsom aftenhygge i 
hytten, med en god rødvin til aftensmaden, 
(som plejer at blive spist kl. 21.00) og en irsk 
kaffe inden det er sengetid. 

Mvh 
Michael Jacobsen

Sydsverige 14.-20. april

Fra venstre: Per Jensen, Uffe Hasselby, Tom Rasmussen, Kim Wellendorf, Jens 
Dinesen, Michael Jacobsen, Ole Ganderup, Aksel Petersen, Henrik Jørgensen.
I midten: Aftenhygge i hytten. Til højre: Aksel Petersen med en havørred.



12

�������������������������

��������������������

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

���������

Indvejede fisk til årspokalerne d. 6. - 8. - 2008
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm.
 Aborre junior 1,410  Kasper Kristensen
 Aborre senior 1,640  Ole Ganderup
 Gedde 10,200  Henrik Larsen
 Sandart fra Tissø   
 Fredfisk                 (suder) 1,275  Dennis Justesen 
 Bækørred   
 Ørred P&T 3,400  Jens Dinesen  
 Havørred fra å 4,800 74 Uffe Hasselby
 Ørred fra kyst 5,250 80 Poul Larsen
 Ørred fra båd 3,500  Tom Rasmussen 
 Torsk fra kyst   
 Torsk fra båd 14,000  Michael Jacobsen
 Sej/Lubbe         5,7  Michael Jacobsen
 Hornfisk 0,738  Michael Diget
 Makrel 1,025  Rene Christensen
 Fladfisk            (rødspætte) 1,575  Dennis Justesen
 Specimen konkurrence   
 Største fisk fanget i udlandet 139 Blue Marlin Torben Kofoed
 Årets fisk

Michael Jacobsen 
med sej på 5,7 kg.
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Simatek A/S
Simatek Engineering A/S
Simatek Bulk Systems A/S

- den ideelle partner
for en optimal løsning af

industrielle luftfiltreringsopgaver

Charlottevej 10 - 4270 Høng - Tlf. 58 84 15 00
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Lørdag d.2/8 var dagen hvor vi ville prøve og 
få liv i en medekonkurrence igen.
Så stor var spændingen da vi mødes lørdag 
morgen, efter en uge med hedebølge var 
forventningerne ikke for høje til fiskeriet, men 
vi kom af sted til Tuelsø ved Sorø hvor vi efter 
en tur igennem fårefolden kom frem til den 
planlagte strækning hvor der skulles fiske ef-
ter brasen. Efter kort tid havde alle fået rigget 
til og allerede da startskuddet gik, kunne vi se 
hvem der havde rutinen i medefiskeri og hvem 
der ikke havde den, men alle fanget fisk nogen 
dog flere end andre, så det stod allerede efter 
et par timer klart at Dennis nok ville løbe af 
med førstepladsen og så kunne vi andre bare 
slås om resten og det gjorde vi, men vi anede 
håb da vi med en time tilbage hørte Dennis 
klage over at han var lige ved at løbe tør for 
orme så han måtte over til Tom og tigge lidt af 
hans købeorm(efter 2 måneder med lidt regn 
skal man grave dybt i haven eller i sine lom-
mer får at få orm nok til 5 timers fiskeri)men 
nok om det, efter 5 timers lærerigt fiskeri 
blev resultatet at vi til sammen havde fanget 

Lars Jensen og Dennis Justesen med konkurrencen 
2 største brasen på hhv. 1425 og 1500 gram.

Hele bestyrelsen: Lars Jensen, Johnny Sørensen, 
Martin Sass, Ole Ganderup, Michael Jacobsen, Tom 
Rasmussen, Per Andersen.

Medekonkurrence ved Tuelsø

57,5kg fisk fordelt. Dennis Justesen 21,8 kg., 
Jens Dinesen 13,3 kg., Lars jensen 7,8 kg., Ole 
Ganderup 6,55 kg.m, Tom Rasmussen 4,8 kg., 
Per Jensen 4,75 kg.  
Lars Jensen fangede den største brasen på 
1,5kg.
Vi er blevet enige om at der bliver medekon-
kurrence igen til næste år.           Lars Jensen

fra Jagt og fritidshuset i Slagelse. Trøjerne 
er med vores logo på brystet og med Jagt og 
fritidshuset`s på ryggen, som i kan se på bil-
ledet af den samlede bestyrelse, er de meget 
fikse, ( trøjerne altså).
Trøjerne sælges i klubhuset for den beskedne 
pris af  30 kr.
Vi er meget glade for det gode initiativ, og hå-
ber at vores medlemmer kigger forbi Sorøvej 
næste gang der skal bruges lidt grej, for husk 
at støtte dem som støtter os.
                                         Pbv. Ole Ganderup 

Tak for trøjerne 

Høng Sportsfiskerforening har været så hel-
dige, at få doneret et halvt hundrede T-shirts 
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Weekend den 7.-8. juni blev gedde, aborre og 
sandart konkurrence afholdt.
Der var 15 deltager til konkurrencen, hvor alle 
fiskede fra foreningens både i Tissø, som ligge 
i Halleby å, ved roklubben.

Fisketiden var delt, så men kunne vælge at 
fiske fra kl. 05.00 til kl. 12.00 eller fra kl. 12.00 
til kl. 19.00. man måtte dog kun fiske i en 
periode.
de flest valgte at fiske lørdag og kun 3 af del-
tagerne valgte at fiske søndag morgen. 
 
Fiskeriet efter gedder var i top, i alt blev det 
til 47 gedder som måtte en tur op i bådene, 
hvor de største blev vejet, for derefter at blive 
genudsat ligesom små gedder.

Dagens største gedde blev fanget af Preben 
Nielsen, den vejede 7,1 kg. Nr. 2. blev Ole 
Ganderup, med en på 5,8 kg.

Årets venskabsdyst mellem Gørlev og Høng 
blev afviklet søndag 25. maj på Tissø.
Igen i år var deltagerantallet lidt skævt mellem 
de to foreninger 3 mod 6, men efter lodtræk-
ning blev Per Høj Jensen fra HSF. udlånt til at 
fiske for GSF. så var fordelingen 4 mod 5, lidt 
mere jævnbyrdig.  
   Gedderne var rigtigt i bidehumør denne dag, 
ikke mindre end 44 gedder måtte en tur op i 
de fire både som der blev fisket fra, for at blive 
vejet, alle blev derefter sat tilbage i søen igen.
De tre største gedder vejede alle over 5 kg.     
Den største på 7,24 kg. blev fanget af Lars 
Jensen, Jens Dinesen fangede en gedde på 5,5 
kg. og jeg selv nappede en på 5,25 kg.
Aborrerne kneb det til gengæld med, her blev 
kun landet 2 stk. en rigtig flot fisk på 1360 
gr. til Per Høj Jensen og en på 1100 gr. til Jan 
Sørensen.

Ligesom geddefiskeriet var i top, var det 
omvendt med aborrefiskeriet, det blev kun til 
4 aborre til de 15 deltager. Den største blev 
fanget af Michael Jacobsen, den vejede 1,2 kg. 
Nr. 2. blev Aksel Petersen, med en på 1,060 kg.
Der blev ikke fanget sandart.
                                      Mvh. Michael Jacobsen.

Gedde, aborre og sandart konkurrence

Preben Nielsen 
med en gedde 
på 7,1 kg.

Venskabs dysten 2008

Ole Ganderup, Emil Kamenski, Lars Jensen, Carsten 
Jeppesen, Jørgen Madsen. 

   Det endelige resultat af dysten udmundede 
i at pokalen kom hjem til Høng igen, efter at 
have stået i Gørlev det sidste år.

   HSF. sluttede med 2496 point, mens GSF. 
opnåede 1736 point                    Ole Ganderup
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Pointture seniorer - 1. august 2008
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Ole Ganderup 60 30 60 28 0,03 178,03  
2   Michael Jacobsen 60 20 60 17 0,04 157,04
3  Aksel Petersen 50 20 40 37 0,03 147,03
4  Tom Rasmussen 60  50 36 0,03 146,03
5  Jens Dinesen 40 5 60 32 0,03 137,03
6  Per Jensen 40 20 40 31 0,03 131,03
7  Henrik Jørgensen 40 25 30 22 0,04 117,04
8  Preben Nielsen 40 20 20 15 0,01 95,01
9  Lars Jensen 30  40 18 0,02 78,02
10 Dennis Justesen 20  30 17 0,02 67,02
11  Emil Kamiensky 20  30 15 0,02 65,02
12 Johnny Sørensen 30  40 4 0,02 64,02
13  Jesper Boysen 20  20 22 0,02 62,02
14 Michael Diget 10 20 10 22 0,01 62,01
15  Uffe Hasselby 20 5 10 20 0,01 55,01
16 Finn Bartelsen 10 10 10 21 0,01 51,01
17  Torben Kofoed 10 10 20 10 0,01 50,01
18 Kurt Jørgensen 30  10 6 0,01 46,01
19 Jan Rasmussen 10  20 16 0,01 36,01
20 Erik Madsen 20  10 6 0,01 36,01
21 Martin Sass 10  10 12 0,01 32,01
22 Palle Henningsen 10  10 11 0,01 31,01
23 Poul Larsen 10  10 11 0,01 31,01
24 Roland Stahl 10  10 10 0,01 30,01
25 Jens Jørgensen 10  10 7 0,01 27,01
26 Jane Hansen 10  10 5 0,01 25,01
27 Jørgen Madsen 10  10 4 0,01 24,01
28 Andreas Jørgensen 10  10 2 0,01 22,01
29 Tommy Petersen 20     20,00
30 Carsten Jeppesen 10  10   20,00

Pointture juniorer 1. august 2008
1  Kasper Kristensen 20  20 2 0,02 42,02
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Jeg var i ferien på Tenerife, hvor jeg tog ud 
med en big game båd.
Udsigterne var ikke så lovende, idet han blot 
havde fanget 3 blue marlin til dato. 
Han havde dog andre fisk på menuen, og jeg 
håbede derfor at få lidt bonito eller lign. 
Allerede efter 20 min. udløstes den 1. stang 
(jeg havde trukket nr. 3 i lodtrækningen.) Stor 
ståhej. Det var en af de 2 marlinstænger der 
sprøjtede line af sig.
Alle folk for rundt og bjærgede de øvrige 6 
stænger, før det desværre lykkedes fisken at 
smutte. Det havde været et marlin hug ! 
Vi trollede videre og optimismen steg et par 
grader. Så udløste en af de ”små stænger” (50 
LBS). En smuk dorado kom ombord, efter-
fulgt af endnu en dorado. Så blev det min tur. 

Yderligere en time gik, så røg der 3 stænger 
samtidig. Det var bonitoerne. Vandet kogte af 
fisk. Jeg fik min fisk. Det var lidt en skuffelse 
på det tunge grej, men en flot bonito. Herefter 
fulgte endnu en bonito, og så stod jeg igen for 
tur. Vi var blot 4 mand ombord til at deles om 
fiskene, så den 7. fisk var min.
Der gik herefter over 2 timer til det næste hug. 
Trods flere bonito stimer, havde vi ingen hug. 
Pludselig råbte skippers datter ”MARLIN”. 
Det var en følger. Den fulgte agnen med hele 
sværdet ude af vandet og åben mund. Agnen 
som er koonaheads danser helt oppe i overfla-
den under 7,5 knobs trolling, så fiskene tages 
i overfladen. Det var et fantastisk syn. Efter et 
par ture bag agnen tog den koonaheaden og 
vendte: Vild panik. Efter lynhurtig bjærgning 
af agn kom jeg i stolen og fighten kunne be-
gynde. Den havde trukket adskillige hundrede 
meter line af hjulet, så nu stod den på hårdt 
arbejde. 
Med det meget tunge grej er det vigtigt at man 
IKKE bruger armene men kroppen til at trække 
med, og benene til at stemme imod med. En 
harnisk, en slags vest jeg havde på, blev for-
bundet til 2 øjer ovenpå hjulet, således at jeg 
med kroppen kunne bearbejde fisken og med 
den ene hånd trække line hjem. 
Det blev et langt tungt arbejde, uden nævne-
værdige udløb eller spektakulære spring. Til 
sidst lå den ved båden. F... den så stor ud.
Fisken blev gaffet og gelejdet ind af en låge i 
agterspejlet på båden under stor jubel. 
3,5 m lang med et haleror det var 1 m højt. Det 
var måske ikke verdens største Blue marlin, 
men den så enorm ud i båden.
Vi sejlede straks i havn. Fisken var skippers 
ejendom, og mht. catch & release, galdt det 
for skipper kun med store fisk.
I havnen blev fisken vejet til 139 kg og da jeg 
ikke havde kamera med måtte jeg forlade mig 
på en lokal fotograf. Resultat indscannet.
                                                        Torben Kofoed
Torben Kofoed med en blu marlin på 139 kg.

Big game fishing på Tenerife
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Jens Dinesen med sej på 9,250 kg.

Årets 3-dages tur til Nordsøen, blev trods alle 
dårlige odds til én dags kanon fiskeri.
Allerede flere dage før afgang mod det nordjy-
ske lignede det en total aflysning pga. meget 
dårlige meldinger fra DMI. Den planlagte 
afgang fra Høng mandag kl. 13,00 blev derfor 
rykket til kl. 17,00 for lige at få en melding fra 
rederiet i Hanstholm og den lød heldigvis på 
fint vejr i Nordsøen om tirsdagen, så kl. 22,00 
landede vi i Hanstholm, efter en enkelt spise-
pause i Vejle.
Seks Høng medlemmer havde i år valgt at 
tilmelde sig til denne tur, og mon ikke det lå i 
baghovedet på dem alle, da vi lettede anker 
tirsdag morgen kl. 06,00 at 08-udgaven, nok 
ikke ville blive en tur af de helt store dimensio-
ner som følge af den dårlige vejrudsigt.

Efter ca. 1,5 times sejlads blev farten taget af 
båden og Åge ringede pirkene ned for første 
gang.

Det var nordenden af revet, også kaldet 
”stenene” som vi startede på og det gav ret 
hurtigt fisk til alle, efter et par timers fiskeri 
havde de fleste vel en halv balje fisk hver, 
og skipper kom ud og sagde, til vores store 
tilfredshed at hvis vi var friske på at sejle ud 
og prøve et par vrag, var det fint med ham, 
men han ville ikke love at vi kunne fiske på 

Det Gule Rev 2008

Dennis med en sej på 5,750 kg og Rene med en 
torsk på 11,250 kg.
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dem da strømmen løb med ca. 1,7 mil, vi var 
hurtigt enige om at det var da værd at prøve, 
da chancen for at få gode sej og andre forskel-
lige arter er betydeligt større på vragene end 
på revet. Vi fiskede på nogle vrag som lå på en 
dybde ned til 89 meter, og de gav gode fisk til 
alle, efter nogle timers fiskeri skulle vi prøve 
nogle andre vrag på ca. 60 meter vand men i 
det samme kom der ordre fra rederiet på land, 
at vi skulle søge tilbage på revet, da der var 

hårdt vejr på vej, vinden var nu også nået op 
på 12-13 m./sek. Og efter et par timers fiskeri 
her kom der også et gevaldigt regnvejr fejende 
ind over os, da blev vi enige om at sejle hjem 
og var i havn igen kl. 18,00. På vej ind fik vi den 
kedelige meddelelse at vi ikke kunne komme 
på havet om onsdagen men skipper havde 
ikke opgivet håbet om at vi kunne komme ud 
om torsdagen, det hjalp selvfølgeligt på vores 
humør, men det håb blev desværre punkteret 
onsdag kl. 16,00, vejrprofeterne havde nu 
skruet op for vinden til ca. 20 m./sek. I deres 
udsigter, og så er hullerne i vandet oppe på 5-6 
meter og det vil de ikke sejle i.

Men alt i alt blev den ene dag vi var ude en 
rigtig god oplevelse for alle, af de i alt 118 fisk 
de seks mand fangede vil jeg lige nævne:

Rene Christensen
    torsk på 12,75 og 11,25 kg.
Jens Dinesen
    sej på 9,25 kg. (klubrekord i dansk farvand)
Michael Jacobsen
    torsk på 10,0 kg. Og Havtaske på 4,7 kg. 
Jørgen Madsen
    sej på 6,6 kg.
Dennis justesen
    sej på 5,75 kg. Og lubbe på 3,45kg.
Ole Ganderup
    Lubbe 3,55kg.

De 118 fisk var fordelt på følgende arter: 
78 torsk - 21 sej - 7 lubber - 1 havtaske - 
6 makrel - 3 knurhaner og 2 langer.

Efter at fiskene havde været en tur forbi filèt-
fabrikken kunne de seks mand hjemtage 125,5 
kg ren filèt til de sjællandske gryder og pander. 
Fabrikken tager 7 kr./kg. For at ordne fiskene 
og det er hver en krone værd, når vi kommer 
trætte i land og gerne vil have fiskene på frost 
hurtigst muligt.

Næste års tur er booket, og det bliver 3.-4. og 
5. august. 
                                                  Ole Ganderup

Michael Jacobsen med en havtaske på 4,7 kg.
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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



22

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Lørdag 30/8 FLADFISKETUR Storebælt
 Havtur med ”Bien” fra Korsør.
 Mødetid kl. 07.30, hjemme ca. kl. 14.00.
 Pris ca. kr. 200,- Tilmelding til Kurt Nielsen, 58 50 54 32.
 Bemærk: I sørger selv for agn.

Søndag 31/8 FERSKVANDSTUR (point 5)
 Alle ferske vande kan benyttes. Såfremt der ønskes båd i Tystrup eller Tissø,   
 skal turlederen kontaktes i god tid. Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00   
 og kl. 16.00 i klublokalet på Bredegade. Pris kr. 20,-
 Turleder: Jesper Andersen, 58 52 79 39.

Søndag 21/9 FLADFISKETUR fra Rørvig
 Vi skal ud og dyste med Høng Sportsfiskerforening samt Søværnet. Denne gang  
 fra et skib, M/S Marianne F, som vi ikke har prøvet før og i fremmed farvand. Der  
 er plads til 7 personer fra hver forening, så skynd jer lidt med tilmelding. 
 Mødetid ved Rørvig Havn kl. 07.30, hvor vi trækker lod om pladserne. 
 Hjemkomst til havnen kl. 15.00.
 Pris ca. kr. 260,-. Der skal dog lægges lidt til benzin. 
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93 / 40 15 29 81. HUSK AGN.

Torsdag 2/10 KLUBAFTEN
 Vi starter vinterens ugentlige klubaftener op, som foregår 
 fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00.
 Der kan støbes pirke og bindes fluer, eller man kan sidde med en kop kaffe og   
 deltage i erfaringsudvekslingerne hen over bordet. 
 Der er også mulighed for at sætte en film på, hvis det er det man har lyst til.

Søndag 5/10 JAGT- og FRITIDSHUSETS CUP (UFV-CUP 95)
 Kystkonkurrence mellem de forskellige foreninger på Vestsjælland, hvor vi kæm- 
 per om det flotte ørredtrofæ, herudover er der individuelle præmier til de tre   
 første i hver klasse. 
 Hver forening kan indveje 10 fisk i klasserne ørred, torsk og fladfisk.
 Mød op og hjælp din forening med at vinde/genvinde trofæet!
 Start kl. 00.00. Indvejning kl. 14.00 - 14.30 hos Jagt- og Fritidshuset, Sorøvej i   
 Slagelse (i gården).
 Pris kr. 40,- Tilmelding til Jens O. Jensen 58 53 02 36 / 20 44 42 87.

Søndag 19/10 KYSTTUR (point 6)
 Sidste pointtur for i år, så skal du vinde klubmesterskabet, er det nu det gælder.  
 Frit fiskested og der kan indvejes ørred, torsk og fladfisk. 
 Efter indvejningen i klublokalet, får vi en sildemad og en dram.
 Start kl. 00.00, indvejning kl. 13.00.
 Pris kr. 20,-
 Tilmelding til Jørgen Christensen, 58 52 94 34

Program for efterår 2008
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Søndag 2/11 TUR TIL TYSTRUP
 Inden bådene tages op for vinteren, skal vi lige en tur i søen. Vi har de 4 både,   
 så der er maks. plads til 12 personer. Lidt præmier er der også til henholdsvis   
 største gedde, sandart og aborre. Vi mødes ved hytten kl. 09.00 og holder   
 indvejning kl. 16.00.
 Pris kr. 30,- Tilmelding til Kurt Nøttrup, 24 64 67 89. 

Søndag 16/11  PUT & TAKE, Myrup Fiskesø.
 Vi prøver igen, da forårets tur blev aflyst. Vi mødes ved søen kl. 08.00. Husk at   
 medbringe kaffe og madpakke. Vi slutter fiskeriet kl. 14.00, hvorefter vi holder   
 indvejning. Vi skaffer lidt præmier til de 2 største ørreder.
 Pris kr. 150,- + benzin. 
 Turleder: Jes Hansen 58 38 52 93 / 40 15 29 81.

Søndag 7/12 Kysttur (Fang en fisk, vind en and).
 Årets sidste tur bliver den traditionelle tur til kysten, hvor præmien for de 3   
 tungeste saltvandsfisk er en juleand og en flaske rødvin.
 Start kl. 07.00 og indvejning kl. 12.00 i klublokalet.
 Pris kr. 20.00.
 Tilmelding til Leif Nicolaisen, 58 52 73 93.

Januar 09 BYMATCH Øresund
 Dyst imellem foreningerne Køge, Sorø og Slagelse.
 Den nøjagtige dato foreligger endnu ikke, men er du interesseret, kan du ringe   
 til turleder: Jes Hansen 58 38 52 93 / 40 15 29 81.  

Februar 09 HAVTUR Øresund med Nadia.
 Dyst imellem foreningerne Søværnet, Høng og Slagelse.
 Den nøjagtige dato foreligger endnu ikke, men er du interesseret, kan du ringe   
 til turleder: Jes Hansen 58 38 52 93 / 40 15 29 81.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Søndag 7/9 MOLETUR EFTER FLADFISK
 Vi prøver nu efter fladfisk, og sørger selv 
 for sandorm.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 8.00 
 Hjemkomst kl. 13.00.
 Tilmelding til Michael Haupt på 58544710.

Søndag 28/9 SØTUR PÅ TISSØ
 Vi prøver at tage på tissø for at fiske
 gedde og aborre. Vi mødes ved 
 Klublokalet kl. 7.00 Hjemkomst kl. 13.00 
 Husk redningsvest. 
 Tilmelding til Michael Haupt 5854 4710.

Søndag 12/10 ÅTUR
 Vi prøver at tage ud til tude å, for at fiske  
 havørred inden den bliver fredet.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 7.00 
 Hjemkomst kl. 12.00.
 Tilmelding til Michael Haupt 5854 4710.

Søndag 2/11 KYSTTUR
 Vi prøver at tage på kysten for at fiske  
 havørred.
 Vi mødes ved klublokalet kl. 8.00 
 Hjemkomst kl.13.00
 Tilmelding til Michael Haupt 5854 4710.

Juniorprogram efterår 2008

Vandskade igen!
Så gik det galt igen, da himlens sluser endelig efter 
længere tids tørke sendte lidt vand ned over os, vi 
mente ellers at vi med et snedigt system med et rør 
under gulvet havde løst problemet, men nej, det kom
desværre op fra kloakken som er anbragt inde hos 
boligselskabet i deres varmekontrolrum.  
Så vores pæne gulvtæpper er igen blevet ødelagt, det 
er godt nok irriterende!
Vi bliver igen nødt til kontakte boligforeningen igen, vi 
er jo lejere som alle andre i bygningen, det må kunne 
lade sig gøre at forhindre disse tilbagevendende over-
svømmelser.                                                                Jens

Leif Nikolajsen måler vanddybden!
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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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Langt oppe i Norge – en god times kørsel vest 
for Trondhjem, ligger nogle øer, som ikke er 
kendt af ret mange turister, men som kan 
få julelysene frem i øjnene på lystfiskere, 
med hang til saltvandsfiskeri i de enorme 
fiskeområder, som findes derude. Jeg har 
ved tidligere lejligheder fortalt om fisketure 
til Rønsholmen på Fosenhalvøen i samme 
område, men i år fik jeg lejlighed til at deltage 
i en tur til øen Hitra, som ligger helt ude mod 
vest med øen Frøya og det åbne Atlanterhav 
som nærmeste nabo. 
Vi var fire mand fra Vestsjælland, vor formand 
Jes Hansen og sønnen Jesper Hansen, Gert 
Hansen, mig selv og Kurth Nielsen fra Korsør, 
som havde lejet os ind i en lækker hytte med 
en tilhørende 22 fods aluminiumsbåd med 
en 80 HK dieselmotor, søkortplotter, ekkolod 
m.v. En rigtig ”fiskemaskine”, med god plads 
til os alle. 
Vi ankom lørdag middag efter en køretur på 
små 1300 km, og da vi havde haft en overnat-
ning undervejs var vi hurtigt klar til at drage 
på havet efter at have indlogeret os, fordelt 
sengepladser og fyldt køleskab og fryser op 
med den medbragte forplejning.
Det er et herligt område, med masser af små-
øer, skær og rev, så skipper – det er Jes, han 
er jo fra Søværnet - skal holde tungen lige i 

munden og i øvrigt vide hvordan man sejler 
efter en søkortplotter. Der er dybt i området 
– meget dybt endda, og det meste af tiden 
fiskede vi på dybder mellem 100 og 150 meter 
vand. 
Desværre blev vi ramt af en meget blæsende 
periode, hvor den daglige vejrmelding næsten 
dagligt lød på  ”en liten kuling”. Det betød 
at vi fiskede meget indenskærs, hvor fiskene 
generelt er mindre, men dybderne de samme. 
Jeg var heldig allerede den første dag, hvor 
jeg på 80 meter vand fik hug af en helleflyn-
der, som vejede 6,8 kg. En fin fisk, som også 
vægtmæssigt blev ugens største fisk. 
Mine holdkammerater, som alle havde været 
der flere gange tidligere, ærgrede sig lidt over 
den generende blæst, som forhindrede fiskeri 
efter de helt store. F.eks. fangede Gert Han-
sen sidste år en lange på 33 kg i samme om-
råde. Kneb det med størrelsen, så var det til 
gengæld masser af forskellige fiskearter som 
bed på krogene. Udover omtalte helleflynder, 
som Kurth Nielsen i øvrigt også fangede et 
fint eksemplar på knap 4 kg af, så bød fang-
sterne på torsk op til 6 kg, sej op til 6,5 kg til 
Jesper Hansen, lubbe op til 4 kg, kuller op til 2 
kg, hvilling, brosme op til 5 kg, lange op til 6 
kg, sorthaj, ringhaj, rødfisk, makrel, knurhane 
og blåstak. I alt 14 forskellige fiskearter.
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Jesper Hansen med fin 6 kg´s torsk Vores båd ved anløbsbroen lige neden for huset.

På fisketur i den norske skærgård
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En aften, hvor vinden lagde sig fandt vi store 
flokke af sej ude på 200 meter vand. Fiskene 
stod i 60 til 80 meters dybde, og her var mas-
ser af store fisk. Vi fiskede med ophængere, 
og med 3 - 4 sej i 3 - 6 kg´s klassen på krogen, 
så var der kamp til stregen. Forfangene blev 
flået fra hinanden, og der var ingen tvivl om, at 
vi havde fat i sej væsentlig større end dem på 
5 - 6,5 kg som vi landede. 
Vi gik over til kun at fiske med pirk, og jeg 
havde en fisk på krogen, som efter et styrtdyk 
mod bunden knækkede min fireline. Det skulle 
dog ikke kunne ske, så den har formentlig fået 
en skade på et eller andet tidspunkt.
Allerede på 3. dagen havde vi fyldt vore fry-
sekasser med de 15 kg fiskefileter, som det i 
dag er tilladt at tage ud af Norge, og de sidste 
par dage fiskede vi mest efter mere specielle 
arter. Vi brugte en del tid på at fiske rødfisk på 
200 - 250 meter vand, men fandt dem ikke. Til 
gengæld var her masser af små hajer, som vi 
dog ikke var interesserede i.
En herlig fiskeform som jeg bestemt kan anbe-
fale. Ingen stress over manglende vand i den 
dyrt betalte lakseelv, højest lidt irritation over 
blæsten, som dog blot betyder, at man må 
søge læ indenskærs, men som ikke forhindrer 
fiskeri. 

Du kan læse mere om fiskeriet og muligheder-
ne deroppe på www.hitraturistservice.no  

                                            Jørgen Christensen

Jørgen Christensen med flot kuller. Vores hus på Hitra

Kurth Nielsen med helleflynder.
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Lørdag den 12/7 om aftenen blev vi gjort bekendt 
med, at der var konstateret fiskedød i Tude å nær-
mere bestemt opstrøms broen ved havrebjerg.
Det blev søndag morgen klart at der var tale om en 
alvorlig forurening da også ”stærke” fisk som
Ål og Aborre hurtigt bukkede under.
Slagelse kommune tilkaldte derefter Redningsbe-
redskabet, der straks finkæmmede området for
døde fisk og for at lokalisere forureningskilden. 
Vi deltog også i arbejdet og havde vores mistanke 
rettet mod rensningsanlægget i Slagelse, da det 
var deromkring udslippet blev lokaliseret.

Beredskabets hovedkvarter ved Hejningebroen.

Mandag meddelte kommunen, at det ikke 
var derfra forureningen var kommet, men 
allerede tirsdag efter at fornyede prøver var 
blevet analyseret, stod det klart at det var 
en såkaldt bøvs i lagunen der var årsagen, 
det som man kalder et ”hændeligt” uheld. 
Det der bare undrer os lidt er, at den 
regnmængde der var årsagen til at dette, 
faldt allerede om tirsdagen, altså fire dagen 
forinden. Hvorfor reagerede man ikke på at 
56.000 kubikmeter urenset spildevand løb 
igennem?
Og oven i dette havde udsætningsforenin-
gen UFV en måned i forvejen udsat 3500 
et-års ørrreder i det ramte område, fisk vi 
nok må påregne er gået tabt, så derfor vil 
vi holde kommunen erstatningspligtig, hvis 
dette viser sig at holde stik.
UFV vil derfor lave en bestandsanalyse gen-
nem en el-befiskning af de to udsætnings-
områder, Havrebjerg og ved Valbygården.
Slagelse kommune skal både have ros og 
ris for forløbet, ros fordi man hurtigt valgte 
at sætte beredskabet på og ris fordi nogen 
må have sovet lidt i timen omkring det 
lange tidsforløb. 
Men sket er sket og nu må vi prøve at for-
hindre gentagelser, vejrliget bliver jo kraf-
tigere og kraftigere. Et par forslag herfra 
skal lyde: Hvad med at sætte en iltmåler op 
i lagunen, der så kan advare om faldende 
iltmængde? Men måske også ved at sænke 
vandstanden i lagunen så man får en 
større buffer ved en pludselig og voldsom 
nedbør?
Til sidst en generel opfordring til kom-
munen, det er fint at man starter store 
og ambitiøse restaureringsprojekter og 
genslygning af å-stykker, det er vi som 
lystfiskere vældig glade for, men husk en 
ligeså vigtig ting, nemlig at vedligeholde al-
lerede færdiggjorte projekter, ellers vil den 
generelt kraftige sandvandring ødelægge 
disse, og vi snakker altså om mange penge, 
såvel skattekroner samt diverse tilskud, for 
ikke snakke om det store frivillige arbejde 
der er blevet udført.                              Jens

Ny fiskedød i 
Tude å
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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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Deltager  16. mar 30. mar 18. maj 08. juni   I alt Placering
  Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6
Jesper Andersen 103 148 61 33   345 1
Kurt Nielsen 0 15 84 243   342 2
Jørgen Jensen 0 39 83    122 3
Kurt Nøttrup 0 0  97   97 4
Leif Nicolaisen  0 81    81 5
Ejvind Hansen   72    72 6
Erik Wilson 72 0     72 6
Jørgen Christensen   70    70 8
Gert Hansen 0      0 
Jes Hansen 0      0 
Per Jørgensen 0      0 
Jørgen Mose 0  0    0 
Christian Hansen   0    0 
Carsten Jeppesen   0 0   0 
Jens O. Jensen 0      0 
Frank  0      0

Pointkonkurrencen 2008

Hornfisketur (Point 3)
18. maj 2008.
10 medlemmer havde tilmeldt sig denne tur, 
hvor vi blev enige om, at prøve et nyt sted, 
nemlig stranden ved Egerup. Og fisk blev det 
da også til, idet de fleste af os fangede jævnt 
godt dagen igennem. Ved indvejningen var 
resultatet som følger:

Nr. 1 Kurt Nielsen med 84 point
Nr. 2 Jørgen Jensen med 83 point
Nr. 3  Leif Nicolaisen med 81 point
                                                                   Kurt N.

Ferskvandstur (point 4)
8. juni 2008.
Vi var kun 4 medlemmer til denne tur, hvor vi 
alle sammen drog til Tystrup Sø. Vi kunne se 
på ekkoloddet, at der stod masser af fisk, men 
at få dem til at bide, var straks en anden sag. 

Der blev kæmpet hårdt dagen igennem og 
det lykkedes da også at få enkelte fisk i tale, 
blandt andet en flot gedde til Kurt Nielsen på 
lige ud 6 kg. En anden og mindre gedde for-
barmede sig over Kurt Nøttrup, men så var det 
også slut med denne art. Lidt aborrer blev det 
også til, men ellers må det siges, at fangsterne 
ikke rigtig stod mål med anstrengelserne. 

Dagens resultat kunne ved indvejningen gøres 
op som følger:

Nr. 1 Kurt Nielsen med 243 point
Nr. 2 Kurt Nøttrup med 97 point
Nr. 3  Jesper Andersen med 33 point
                                                            Jesper A.

Kroværten til servitrice: Det var pokkers 
så spredt du har dækket op. - Ja, det 
er fiskeklubben der holder julefrokost. 
Sidste år klagede de over, at der ikke var 
plads nok, når de skulle fortælle om deres 
fangster.
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Klokken er 21.00 lokal tid da vi endelig står i 
Anchorage Lufthavn i Alaska. Vi er min kone 
Lone, jeg selv og Gert Hansen og bag os ligger 
en rejse på 22 timer fra vi afgik KBH. Hurtigt 
ned til udlejningsfirmaet for at afhente den be-
stilte bil, for der venter os endnu et par timers 
rejsetid, inden vi ankommer til vores bestem-
melsessted, som er Soldotna.
Vi er taget til Alaska for at opleve den utroligt 
smukke, men også barske natur, samt prøve 
kræfter med de store fisk, som vi ved de har 
heroppe. Vi har i forvejen bestilt 3 fiskedage, 2 
dage efter helleflynder og 1 dag efter konge-
laks (Chinook). 
Vel ankommet til hytten, som faktisk viser sig 
at være et mindre hus, får vi endelig lejlighed 
til at få sovet ordentligt, således at vi er friske 
til næste dag, hvor vi skal have købt vores 
fiskelicenser samt udforske byen lidt. Vores 
vært og guide, Ray DeBardelaben, har med vilje 
ikke lagt en fiskedag ind her, da han godt ved, 
hvordan man har det efter en så lang rejse. Og 
det er også dejligt bare at kunne slentre rundt 
og kigge på forholdene, uden at skulle have 
travlt med at nå det ene eller andet. Tro mig, en 
så lang rejse sidder i kroppen længe efter.
Men endelig oprandt så dagen, hvor vi skulle 
ud på vores første fisketur efter helleflynder. 
Turen startede med, at båden vi skulle ud med, 
blev sat i vandet ved en strand (Deep Creek) 
ca. 40 kilometer nord for Homer. Et fantastisk 
sceneri, hvor ca. 60-70 både alle venter på at 
blive sat i vandet fra deres trailere. Ombord i 
båden, ned i vandet og så går det ellers af sted 
med 2 x 250 heste på bagsmækken. Da der 
nogen steder så samtidigt flød træer og andet 
drivtømmer rundt på havoverfladen, kunne 
man ikke lade være med nervøst at holde øje 
med, om nu også skipper havde observeret, 
hvad der flød rundt foran os. Men uanset at vi 
”fløj” af sted med 30-35 knob, så havde skip-
per helt check på tingene. Efter en times tid er 
vi fremme på vores fiskested og medhjælperen 
får besked på at smide ankeret. Jeg spørger, 
om de aldrig fisker fra drivende båd og får at 

Jes med helleflynder på 25 kg. 

Tur til Alaska
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vide, at det er sjældent. Det synes jeg er lidt 
dumt, da det da må være meget bedre, men da 
vi lidt senere kæmper med at få et lod på 2,5 
kg. ned til bunden på 80 meters dybde, forstår 
jeg hvorfor. Strømmen er sindssygt stærk til at 
starte med, men heldigvis aftager den lidt efter 
lidt. Og hurtigt kommer de første helleflyndere 
da også på dækket, ikke kæmper, men pæne 
fisk imellem 10 og 13 kilo (vi får også nogle 
mindre, der ryger ud igen). Der er faktisk hele 
tiden en, der enten har hug eller har fisk på (vi 
er 6 personer ombord). Til sidst mangler jeg 
faktisk bare at have fanget en fisk, så har alle 
fået deres limit (2 helleflyndere til hjemtag-
ning). Frisk agn på, fire ned og straks er der 
hug. Ups, der bliver revet line af, det tyder 

godt. Efter lidt trækken frem og tilbage giver 
fisken sig dog, og skipper får lejlighed til for 
første gang at bruge ”harpunen”. Fin fisk på 25 
kg. at slutte dagen af med.
Dagen efter hedder det sightseeing, hvor vi 
kører rundt i vores lejede Jeep op oplever lidt 
af den fantastiske natur, ser bjørne og masser 
af elg, går en tur op til en gletcher og i det hele 
taget nyder de smukke bjerge, der omkranser 
området.
Og så står den på fiskeri efter kongelaks på 
Kenai River, en flod, der er berømt for sine 
store kongelaks. De 7 største lystfiskerfangede 
kongelaks i verden er taget i denne elv med 
den største på ca. 45 kilo. Men desværre viste 
det sig hurtigt, at dette ikke skulle blive dagen 
med de mange laks. En sideflod til Kenai havde 
de sidste dage skyllet en del mudder ud, så 
vandet som eller er glasklart gletchervand var 
temmelig grumset. Kort fortalt foregår fiskeriet 
fra båd, hvor 4 fiskere har deres agn bag bå-
den, som langsomt styres ned af elven. Der må 
fiskes fra kl. 6 morgen til kl. 18 aften. Og der 
er ca. 100 både på vandet hver dag i sæsonen, 
denne dag var ingen undtagelse. Formiddagen 
gik uden laks til os (vi så enkelte fisk blive 
landet hist og her) og vores guide foreslog, at 
vi tog ind og holdt en pause. Ud igen kl. 14.00 
men med samme resultat. Først kl. 17.45 var 
der endelig fast fisk, og det var fru Lone der 
var den heldige. Efter en indædt fight, hvor der 

Hele holdet med 6 flotte helleflyndere.
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Lones kongelaks på mindst 23 kg.
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TORSK
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blev givet og taget, bad guiden Lone om at få 
laksen til overfladen, så han kunne nette den. 
Da hun efterhånden var temmelig syret til i 
armene foregik det på den måde, at hun med 
et fast greb i stangen lænede sig bagover, så 
hun til sidst lå nede i bunden af båden. Og det 
var lige det, der skulle til. Ray fik nettet under 
laksen og en tilkaldt kollega kunne tage et 
superbillede fra sin båd. Ray anslog fisken til 
mindst 23 kg. og den kunne efter lidt kunstigt 
åndedræt, svømme videre på sin færd op af 
floden.
Dagen var nu reddet og det skulle senere vise 
sig, at der denne dag kun blev fanget 8 laks og 
at Lones fisk var den anden største taget i år.
Næste dag er det hviledag, før vi igen skal ud 
efter helleflyndere. Desværre bliver turen aflyst 
grundet dårligt vejr, så vi tager en tur til Homer 
for at opleve dette ”Klondyke”.
Dagen inden vi skal hjem foreslår Ray, at vi 
tager ud i båden efter regnbueørreder længere 
oppe ad Kenai, som en slags plaster på såret. 
Dette siger vi selvfølgelig ja til og vi fik en rigtig 
sjov dag med masser af fine, vilde ørreder i 1-3 
kilos klassen. 

Mætte af oplevelser og indtryk kunne vi nøjag-
tig 7 dage efter vi ankom, sætte næsen imod 
Anchorage og den lange (meget lange) rejse 
hjem. Vi fik dog inden vi rejste sagt ordentligt 
farvel til Ray og hans kone Gina, samt forsikret 
dem om, at vi et tilbage i 2010. Mage til værts-
par skal man lede længe efter. De gjorde alt, 
hvad der stod i deres magt for, at vores ophold 
skulle være så udbytterigt og godt, som muligt. 
Deres hjemmeside www.longlivethekings.com 
fortæller mere om fiskeriet samt forholdene 
deroppe, hvis nogen skulle være interesserede.                                                                                      
                                                                         Jes.

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Gert Hansen med flot regnbue.
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Pokaltilmeldte fisk 2008
Regnbueørred kyst
11.01.2008 Storebælt Regnbueørred 5,15 kg. Henrik Olesen

Regnbueørred, Å
05.06.2008 Skovse Å Regnbueørred 4,34 kg. Jørgen R. Jensen
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

Torsk, hav
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

Torsk, kyst
02.05.2008 Storebælt Torsk 2,4 kg. Jørgen R. Jensen

Bækørred
23.04.2008 Gudum Å Bækørred 1,18 kg. Jørgen R. Jensen

Gedde
01.05.2008 Tissø Gedde 14,2 kg. Michael Haupt
29.07.2008 Tissø Gedde 7,5 kg.  Jens O. Jensen
08.06.2008 Tystrup Sø Gedde 6,1 kg. Kurt Nielsen

Sandart
23.07.2008 Stenbrudssøen  Sandart 2,95 kg. Kurt Nøttrup

Aborre
04.04.2008 Sø Lolland Aborre 1,375 kg. Christian B. Andersen
24.05.2008 Tissø Aborre 1,275 kg. Jens O. Jensen
04.07.2008 Tissø Aborre 1,275 kg. Erik Wilson

Havørred
08.02.2008 Tude Å Havørred 4,5 kg. Jørgen Christensen

Karpe
17.05.2008 Pedersb. Sø Karpe 12,5 kg.  Thomas Haggren
19.04.2008 Stud. Søen Karpe 9,2 kg. Thomas Haggren

Medepokal
03.05.2008 Stud.søen Suder 2,75 kg. (54 cm.) Thomas Haggren
07.06.2008 Stud. søen Suder 1,6 kg. (43 cm.) Kurt Nøttrup
08.06.2008 Tystrup Sø Brasen 1,459 kg. Kurt Nielsen
28.06.2008 Sorø Sø Rudskalle 0,78 kg. Thomas Haggren
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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



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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