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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, 4270 Høng Margrethevej 13
Tlf. 5885 0097 4200 Slagelse
www.ufv95.dk - E-mail: kj@ufv95.dk Tlf. 5852 9929

SJÆLLANDSKE´s SPORTSFISKERSPALTE:

Her kan du følge med i aktiviteterne i foreningerne, programændringer m.v.
Har du en god historie eller har fanget en stor, sjælden eller sjov fisk, så kontakt:

Jørgen Christensen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9434 . E-mail: jor.dor@stofanet.dk

FISKEØJET:

Udsendes 3 gange årligt af ovennævnte foreninger til medlemmer, lodsejere o.a.
Artikler, som kan virke kontroversielle og debatskabende, står for den skrivendes 
egen holdning - uanset dennes evt. tilknytningsforhold til forening eller redaktion - og 
er nødvendigvis ikke udtryk for disses holdning. 
Kun indlæg bragt under foreningssiderne kan tilskrives den enkelte forening.
Stof til Fiskeøjet bedes lagt ned som Worddokument på diskette, CD eller mailes på 
fiskeoejet@slagelse-sf.dk. Deadline til næste nummer: mandag den 20. april 2009. 
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Forside: Ole Ganderup medstør på ca. 80 kg. - se side 19.
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U.F.V. Cup

DEN GYLDNE KEJS
SØNDAG DEN 5. APRIL 2009

Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse fornøjelsen at invitere jer til 

U.F.V. Cup DEN GYLDNE KEJS. 
Det er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der dystes i hold og individuelt.  
Formålet med ” U.F.V. cup” er alene via billetsalget at øge udsætningerne på Storebæltskysten.  
Derfor går indtægterne ubeskåret til udsætningsarbejdet på Vestsjælland.

KONKURRENCEREGLER:
U.F.V. cup 2009 er en åben kystkonkurrence.  
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.).
Deltagere der er tilmeldt et foreningshold, beregner placeringen efter point: Ørreder 10,  torsk 8, 
begge arter pr. påbegyndt 100 g.
Hvert foreningshold  indvejer de 10 største fisk i hver kategori. Foreningen med højeste samlede 
pointsum vinder U.F.V. cup 2009. Alle foreninger kan tilmelde hold.
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. april 2009 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 Slagelse 
(indkørsel fra Gl. Holbækvej)

PRÆMIER:
Individuelle præmier: Der er 5 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk.  
I begge rækker medfølger U.F.V 95´s guld- sølv- og broncenål.
Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs. 
Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til U.F.V. cup 2010. 
Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og årstal.  

TILMELDING:
Billetter til den åbne konkurrence kan købes hos: Jagt og Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 Slagelse eller 
bestilles på tlf. 5852 6190 eller 4059 8182
Tilmelding til holdkonkurrence, gennem din forening.  Deltagerpris: 40,- kr.

Hjælp U.F.V.cup 2009 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening.
Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 v/ Kurt Jørgensen Tlf. 5885 0097 / 4059 8182
Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”
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PROGRAM FOR VINTER OG FORÅR 2009
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 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.

Onsdag 21-1 Filmaften i klubhuset kl. 19.00
 Tommy Petersen fra TOP-GREJ i Sæby, havde videokameraet med ude ved
 Tude Å, hvor han filmede alt, lige fra der blev lagt gyde grus ude, til der blev 

el-fisket efter havørreder, og de blev strøget for rogn, alt dette er der blevet en 
film udad, som Tommy vil vise denne aften.

    
Fredag 23-1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
 Dagsorden iflg. Lovene. Forslag som skal behandles på general-
 forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20. januar 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 gang om 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.

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.

Søndag 1-2 Isfisketur. (K)
 Vi tager på isfisketur, hvis vinteren bliver med meget is.
 Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på stedet kl. 14.00.
 Præmier til største indvejede fisk.
 Tilmelding dagen før.

GODT NYTÅR
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Onsdag 18-2 Foredrag om stør-fiskeri i Canada kl. 19.00 i klubhuset.
 Ole Ganderup og Tom Rasmussen vil denne aften fortælle om deres tur til 
 Friser River i Canada, hvor de var i november måned 2008 for at fiske efter 
 stør og laks. Der vil blive vist billeder og videofilm fra turen. 
 Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med. 

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 344

Onsdag 25-2 Bowlingaften
 Vi køre til Super Bowl i Slagelse, hvor vi bowler et par timer.
 Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler.
 Turleder: Michael Jacobsen – tlf. 4016 9967

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

Søndag 1-3 Kystkonkurrence (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. indvejning kl. 14.00
 Indskud senior kr. 20. junior kr. 10 plus kørsel.
 Turleder: Aksel Petersen – tlf. 5885 5464. 

Onsdag 4-3 Film-aften
 Der vil blive vist 1 eller 2 film.

Onsdag 18-3 Afslutning på undervisningsaftenerne kl. 19.00 i klubhuset.
 Vi vil som tidligere år holde grejaften med køb - salg - bytte.
 Hvis du ligge inde med noget grej, du kunne tænke dig at sælge eller bytte eller
 måske give det til auktionen, så mød op, til en sjov aften.
 Vi slutter aften med en auktion.
 Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejde.

Der vil forsat være åbent i klubhuset hver onsdag.
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Lørdag 21-3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer.
Søndag 22-3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00  
 Indvejning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. konkurrencen  
 forsætter frem til indvejning i klubhuset søndag kl. 13.00 til 13.30.
 Indskud senior kr. 30 - junior kr 15,-
 Top grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to   
 dage. Kun 1 præmie pr. deltager.
 Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk.
 Tilmelding til turlederen senest dagen før konkurrencen.
 Turleder: Tommy Petersen- tlf.: 5885 2664.

Onsdag 25-3 Madaften i klubhuset kl. 19.00
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris 25 kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 5950 3315
 Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med.

Lørdag 28-3 Endagstur til Sydsverige. 
 Endagstur til Sydsverige efter havørreder. Pris ca. 300, - som dækker benzin   
 og broafgift. Afgang fra Høng kl. ca. 06.00
 Tilmelding til turlederen senest onsdag den 25. marts.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

Onsdag 1-4 Turmøde i klubhuset kl. 19.00.
 Mødet er for alle der har tilmeldt sig til den årlige tur til den sydsvenske kyst.
 Kan du ikke komme denne aften, skal du kontakte turlederen.
 Turleder: Per Andersen - tlf. 4026 3429.

Søndag 5-4 U.F.V – Cup – Den gyldne kejs. (AP)
 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 afholder kystkonkurrence.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning mellem kl. 14.00 og 14.30 og  
 præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9,  
 4200 Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej)
 Indskud kr. 40,- Se konkurrenceregler på U.F.V.’s side 3.
 Tilmeldning til turlederen senest d. 4. april.
 Turleder: Kurt Jørgensen - tlf. 5885 0097.

Torsdag 16-4 Lang weekendtur til Sverige
Fredag   17-4 Afgang fra klubhuset torsdag morgen kl. 05.00. Hjemkomst søndag kl. 16.00.   
Lørdag  18-4 Pris ca. 1000,-. Dette er inkl. Kørsel, forplejning, bro og overnatning.
Søndag  19-4 Husk sengetøj eller sovepose.
 Tilmelding fra onsdag d. 7. januar og senest d. 28. januar.
 Der betales et aconto beløb på kr. 400,-
 Turleder: Per Andersen - tlf. 4026 3429.

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

Fredning på gedder i hele april måned
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Onsdag 29-4 Motorkursus i klubhuset kl. 19.30.
 Instruktion i brug af bådmotor, inden du skal ud på Tissø.
 For at undgå for mange uheld med bådmotorerne, afholder vi et par aftner med 

instruktion i brug af forenings-bådmotorer. Aksel Petersen vil instruere i alt, 
 lige fra man afhenter motoren ved klubhuset og til man sætter den tilbage.

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

Søndag 3-5  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.

1. maj        Fredning af gedde ophører

Onsdag 20-5 Motorkursus i klubhuset kl. 19.30.
 Instruktion i brug af bådmotor, inden du skal ud på Tissø.
 For at undgå for mange uheld med bådmotorerne, afholder vi et par aftner   
 med instruktion i brug af forenings-bådmotorer, Aksel Petersen vil instruere i   
 alt,,lige fra man afhenter motoren ved klubhuset og til man sætter den tilbage.

Søndag 24-5 Tissø konkurrence (A)
 Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng.
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 15.00.
 Indvejning ved roklubben mellem kl. 15.00 - 15.30.
 Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Gedde 6 point, aborre 8 point alle pr. påbegyndt 100 gram.
 Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltager antal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud junior kr. 10,- senior kr. 20,-
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 5886 9509

Mandag 1-6 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.
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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.

Lørdag 6-6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). 
Søndag 7-6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). 
 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller
 12.00 - 19.00 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken 

periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i 
HSFs fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. 
Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til båd-
bestillingen.

 Pris inkl. præmier: 20,- kr. 
 Turlederen  fordeler bådene. Tilmelding senest d. 4 - 6
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 5885 5464



11

     Så forsvandt endnu et år og et nyt har meldt 
sin ankomst.
Inden vi begynder at kigge fremad imod hvad 
der forhåbentligt bliver et alle tiders fiske år, 
må vi lige vende blikket lidt tilbage.

     Søfiskeriet har i perioder været plaget af 
meget blæsevejr, men trods det, tror jeg at 
vi igen i 2008 sætter rekord mht. antallet af 
gange vores både har været på vandet.
     Fiskeriet har i det forgangne år været 
ganske rimeligt med utrolig mange gedder 
på næsten hver tur, og selv om mange af os 
troede at aborrerne var forsvundet fra Tissø, 
har nogle medlemmer landet op til et halvt 
hundrede stykker på en enkelt tur. Så fiskene 
er der åbenbart, hvilket er utroligt positivt, vi 
skal bare blive bedre til at finde dem, og som 
jeg omtalte sidst er der i årets løb også fanget 
sandart på søen.
     Vores to både ”Gedden” og ”Skallen” har 
nu på opfordring fra flere aktive medlemmer, 
fået monteret beslag for elmotor, hvilket jeg 
allerede ved, er blevet taget godt imod og er 
blevet brugt.

     Saltvandsfiskeriet har derimod været lidt af 
en ørken vandring op ad bakke, i den sidste 
del af 2008.
     Bymatchen mellem Slagelse, Søværnet og 
Høng efter fladfisk fra Rørvig med ”Marianne 
F”, var mildt sagt ingen succes hvad antallet af 
fisk angik, denne tur bliver ikke i samme form 
gentaget i 2009. 
Fladfisketuren fra Stigsnæs med ”Turisten” 
blev desværre aflyst pga. blæst.
Sildeturen med ”Arresø” på Øresund, går 
bestemt heller ikke over i historien som noget 
særligt, 15 brugbare sild til 10 fiskere, det må 
vist betegnes som ynkeligt og dette medførte, 
at vi for at kunne servere sortsild som lovet 
onsdagen efter silde turen, måtte frekven-
tere en fiskehandel, hvilket var meget mod 
min vilje, vi skulle jo gerne selv kunne fange 
råvarerne (jeg fortalte heller ikke hvor jeg kom 
fra, da jeg handlede med fiske manden), men 
sortsild arrangementet gav dog alligevel et 
lille overskud. Sildeturen i 2009 bliver med 

”Hanne-Berit” fra Rungsted havn.
Årets molekonkurrence kunne heller ikke 
præsentere fisk over mindstemålet, så hvis i 
undrer jer over at det ser lidt tyndt ud med tur 
referater i dette blad, skyldes det at vi ikke 
syntes at vores manglende evner til at fange 
fisk, var værd at skilte med, men som sagt står 
et nyt år for døren, og det bliver med garanti 
meget bedre.

     Hjemmesiden er et punkt som jeg snart 
ikke tør nævne mere, trods informationsmø-
der og fælles forsøg på at få den op at køre, 
må vi desværre meget modvilligt erkende at vi 
ikke har været dygtige nok, men jeg har i hvert 
fald ikke givet op og jeg håber at det lykkes at 
få styr på siden i nær fremtid.

     ”Fiskeøjet” som du sidder med i hånden, 
syntes jeg bliver bedre og bedre for hver 
gang det kommer på gaden, her tror jeg at vi 
har fået fat i den rigtige ende, vores mål er 
at bladet afspejler alt hvad der rør sig i Høng 
Sportsfiskerforening, jeg håber at i er enige 
med mig i dette, ellers er i meget velkomne til 
at komme med forslag om ændringer.

Husk at seneste rettidige indbetaling af kon-
tingent er 1. februar 2009

Husk også at deltage i den årlige generalfor-
samling som afholdes fredag den 23. januar 
kl. 19.00, efterfulgt af pokaluddeling og gule 
ærter med tilbehør. Vær opmærksom på at 
medlemmernes ris og ros er den eneste måde, 
hvorpå vi kan se om vores fremgangsmåder 
og tiltag er rigtige.
     Så mød op og giv dit besyv med.

     Som altid er det på sin plads her ved års-
skiftet at takke alle vores trofaste sponsorer 
som uden tøven gerne skænker præmier og 
gaver til vores konkurrencer og arrangemen-
ter. Alle vores annoncører i ”Fiskeøjet” skal 
også have en stor tak for deres støtte.

     Sluttelig vil jeg her på Høng Sportsfisker-
forening`s vegne, ønske alle medlemmer og 
deres familie, annoncører, sponsorer, samar-
bejdspartnere og naboforeninger 

------- Godt nytår -------              Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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Indvejede fisk til årspokalerne d. 1.-12. - 2008
 POKAL Vægt Længde Navn
  kg. cm.
 Aborre junior 1,410  Kasper Kristensen
 Aborre senior 1,640  Ole Ganderup
 Gedde 10,200 106 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         9,250  Jens Dinesen
 Hornfisk 0,738  Michael Diget
 Makrel 1,070  Torben Kofoed
 Fladfisk            (rødspætte) 1,575  Dennis Justesen
 Specimen konkurrence   Dennis Justesen
 Største fisk fanget i udlandet 139 Blue Marlin Torben Kofoed
 Årets fisk

Henrik Larsen med 
gedde på 10,2 kg. 
fanget på Tissø
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Simatek A/S
Simatek Engineering A/S
Simatek Bulk Systems A/S

- den ideelle partner
for en optimal løsning af

industrielle luftfiltreringsopgaver

Charlottevej 10 - 4270 Høng - Tlf. 58 84 15 00
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Søndag den 17. august, havde Høng Sports-
fiskerforening sin årlige makreltur, der var 12 
medlemmer tilmeldt turen.
Der var afgang kl. 04.00 fra Havneby på 
Sj.Odde, med det gode skib Nadia, med Lars 
Pryds ved roret. Lars fortæller at fiskeriet ikke 
har været så godt i år, når man sammen ligner 
med de sidste to år.
2 timer efter afgang fra Havneby, er vi ved 
den første fiskeplads, et langt rev som hedder 
Schultz Grund, et rev hvor makreller opholder 
sig om sommeren. Efter nogle få kast kommer 
de første makreller omborg på skibet, dog ikke 
så store, og heller ikke så mange.
Vi prøver flere steder på grunden, med samme 
resultat, vi stopper fiskeriet derude, og sejler 
ind på Sjællandsrevet. På Sjællandsrevet er 
fiskeriet bedre, der er både flere og større 
makreller, efter nogle timer på revet, hvor vi 

Her ses vinderne, Lars Christensen og Lars Jensen 
med turens 2 største makreller.

Makreltur
fiskede flere steder var det tid at sejle hjem 
da vi skulle være i havn kl. 14.00.
Status fra turen blev at Lars Jensen fangede 
flest, med 16 stk. nr. 2. blev Dennis Justesen 
med 14 stk.
Turens største fangede Lars Christensen, 
med en på 890 gram. Nr. 2 blev Lars Jensen, 
med en på 780 gram. Der blev i alt fanget 96 
makreller
Det er nok ikke en tur der vil gå over i histo-
rien som en tur med mange makreller, men 
mange af dem vi fangede, var nogle store 
flotte makreller, som man kunne ryge.

                                                    Michael Jacobsen
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Weekenden den 6-7. september blev gedde- 
aborre og sandart konkurrencen afholdt. 
Der var i alt 14 deltagere som alle valgte at 
fiske på Tissø, fra foreningsbåde, som ligge i 
Halleby å, ved roklubben.
Fisketiden, var som ved konkurrencen i juni, 
inddelt så man kunne fiske fra kl. 07.00 til 
12.30 eller fra 12.30 til 18.00. Man kunne dog 
kun fiske i en periode.
For dem der valgte at fiske om lørdagen, var 
vejret ikke med dem, en frisk vind fra syd/vest 
gjorte den umuligt at fiske på aborreholmen, 
så de fiskede på Lundsiden i vest og ved den 
store stenmole i sydende.
For dem der valget at fiske søndag var vejret 
meget bedre, svag vind og skyer om morgen 
som dog hurtige forsvandt, så solen kunne 
komme frem, gjorde at der kunne fiskes over 
hele søen.

Der blev i alt fanget 81 gedder med den største 
på 5,1 kg, fanget af Emil Kamenski. Nummer 2 
blev Uffe Hasselby med en gedde på 3,050 kg. 
Aksel Petersen fangede flest, med 20 stk. Alle 
gedderne blev genudsat i søen. 
Emil Kamenski fangede også den største abor-
re, som vejede 1350 gram. Tommy Petersen 
fangede den næststørste på 1300 gram. 
Tommy fangede også flest aborrer med 30 stk.
Den samlet fangst af aborrer blev på 64 stk. 
Af de 64 aborrer der blev fanget, blev de fleste 
genudsat, kun nogle få kom med hjem til 
stegepanden. 
Der blev ikke fanget sandart.
                                                   Michael Jacobsen.

Gedde, aborre og sandart konkurrence

Her ses Kurt Jørgensen med 2 aborrer på hhv. 1050 
og 1140 gram, Tommt Petersen med en på 1300 gram 
og Michael Jacobsen med en på 1100 gram.
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Pointture seniorer slutstilling 2008
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Ole Ganderup 80 70 90 60 0,27 381,00  
2   Jens Dinesen 80 20 80 58 0,22 290,65
3  Michael Jacobsen 80 30 80 35 0,14 256,50
4  Tom Rasmussen 80 5 60 48 0,20 231,84
5  Aksel Petersen 80 25 50 52 0,08 223,56
6  Per Jensen 80 20 60 37 0,07 210,86
7  Dennis Justesen 50 30 50 33 0,24 202,41
8  Preben Nielsen 80 20 50 29 0,09 195,21
9  Lars Jensen 50 15 50 33 0,08 159,92
10 Henrik Jørgensen 50 25 40 30 0,05 152,31
11  Emil Kamiensky 40 20 50 34 0,06 142,11
12 Kurt Jørgensen 50 20 30 15 0,02 117,32
13  Uffe Hasselby 30 15 20 32 0,08 104,84
14 Poul Larsen 40  30 18 0,03 90,67
15  Johnny Sørensen 40  40 4 0,02 85,71
16 Lars B. Christensen 20 10 20 16 0,02 67,34
17  Tommy Petersen 50  10 3 0,02 64,26
18 Jesper Boysen 20  20 22 0,02 63,26
19 Michael Diget 10 20 10 22 0,01 62,63
20 Torben Kofoed 10 10 20 10 0,05 52,55
21 Finn Bartelsen 10 10 10 21 0,01 51,52
22 Jørgen Madsen 20  20 8 0,02 48,98
23 Rene Christensen 20  15 10 0,08 48,68
24 Jan Rasmussen 10  20 16 0,02 36,74
25 Erik Madsen 20  10 6 0,01 36,37
26 Martin Sass 10  10 12 0,01 32,33
27 Palle Henningsen 10  10 11 0,01 31,32
28 Roland Stahl 10  10 10 0,01 30,31
29 Jens Jørgensen 10  10 7 0,01 27,28
30 Jane Hansen 10  10 5 0,01 25,26
31 Andreas Jørgensen 10  10 2 0,01 22,23
32 Jens Rasmussen 10  10 2 0,02 22,24
33 Carsten Jeppesen 10  10   20,00

Pointture juniorer slutstilling 2008
1  Kasper Kristensen 20  20 2 0,02 42,82
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Fang en fisk og vind en and, årets sidste kon-
kurrence, havde 7 deltagere.
Vi mødtes i klubhuset kl. 06.30 til morgen-
kaffe med brød, fra den lokale bager og en 
lille en til halsen. Snakken gik hurtig på hvor 
chancen var størst for at fange en torsk eller 
en fladfisk, som var de to arter, som kunne 
indvejes til dagens konkurrence.
Enige om hvor chancen var størst var vi ikke, 
så der blev fisket på Egerup Strand,  Korsør 
Havn, Reersø og Røsnæs.
Vejret var med os, en svag til jævn vind fra 

vest, med lidt sol, gjorde at chancen for at 
fange noget var lige for alle.
Kl. 14.00 var der indvejning.
Dagens vinder blev Ole Ganderup med en sam-
let vægt 1150 gram, fordelt på 3 fladfisk. Nr. 2. 
bliv Michael Jacobsen med en fladfisk på 400 
gram. Nr. 3 bliv Aksel Petersen med en fladfisk 
på 200 gram. 
                                                 Michael Jacobsen

Fang en fisk og vind en and

Vinderne  af andeturen, fra venstre Aksel Petersen, 
Michael jacobsen og Ole Ganderup
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Specimenkonkurrencen havde samlet 24 
deltagere i år, fordelt med 22 seniorer og 2 
juniorer.
Som noget nyt, havde vi valgt at dele fladfiske-
ne op i 5 arter, som var: rødspætte, skrubbe, 
ising, slethvar og pighvar, ellers var reglerne 
de samme som sidste år.

Der blev i alt fanget 32 arter, hvor de 25 var fra 
listen med vinderpoint, og de sidste 7 kun gav 
artspoint. 
I året konkurrence blev der fanget mange 
store fisk, men kun 2 af dem kunne vejes til 
årspokalerne,
De 2 var, Jens Dinesen med en sej på 9,250 kg. 
og Torben Kofoed med en makrel på 1,070 kg. 
De andre store fisk var, gedde, 6,2 kg. fanget 
af Ole Ganderup, gedde 5,1 kg. fanget af Emil 
Kamenski, aborre, 1,3 kg. fanget af Tommy 
Petersen, torsk, 12,75 kg. fanget af Rene 
Christensen,
Torsk, 10,00 kg. fanget af Michael Jacobsen, 
lubbe, 3,55 kg fanget af Ole Ganderup, hav-
taske, 4,75 kg. fanget af Michael Jacobsen, 
rødspætte, 1,0 kg. fanget af Michael Jacobsen, 
slethvar 1,2 kg. fanget af Dennis Justensen. De 
5 største aborrer vejede over et kilo og blev 
alle fanget på Tissø, da vi havde vores gedde, 
aborre og sandart konkurrence i efteråret.  

De samlede vindere blev:
1. Dennis Justesen med 24 arter og 125 point.
2. Ole Ganderup med 23 arter og 116 point.
3. Jens Dinesen med 15 arter og 66 point.
4. Tom Rasmussen med 14 arter og 56 point.
5. Michael Jacobsen med 12 arter og 45 point. 

Reglerne vil også blive ændret til næste år, 
sej og lubbe, vil blive delt som hver sin art og 
skallerne vil også blive delt, så man kan veje 
både en rudskalle og en gråskalle ind. 
                                                   Michael jacobsen

Specimenkonkurrence 2008

Ole Ganderup med en makrel på 810 gram.

Dennis Justesen med sletvar på 1,2 kg.

Dennis med en sandart på 2,2 kg. fanget på 
Tuel sø.
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Onsdag den 18. februar kl. 19.00 
i klubhuset.
I november måned 2008 var Ole Gandrup og 
Tom Rasmussen på en 11 dages fisketur til 
Friser River i Canada, for at fiske efter stør og 
laks. Fraser River byder nok på verdens bedste 
fiskeri efter den eftertragtet stør, de fik 6 fiske-
dage på floden, hvor de tilsammen fangede 61 
stør, med de største på 80 kg. Fiskeriet foregår 
fra ”Jetboats” hvor der er 3 fiskere og en guide 
i hver båd.
Fiskeriet efter laks blev der ikke bruge så 
meget tid på, da det var jagten på stør de var 
taget derover efter, men lidt laksefiskeri blev 
det til, med de største over 10 kg.

Ole og Tom har taget en masse billeder og 
videofilmet nogle af fightene med de stør de 
fangede på turen, som de vil vise og fortælle 
om denne aften.
Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med. 

Ole og Tom ved den båd de fiskede fra

Tom med laks

Foredrag om stør-fiskeri 
i Canada
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Ørred:
Kurt Jørgensen             Høng Sportsfiskerforening         1,990 kg.
Erling Nielsen               Haslev Sportsfiskerforening      1,838 kg

Torsk:
Peter Machholt             Sorø Lystfiskerforening               2,514 kg.
Brian Ahelers                Sorø Lystfiskerforening                1,908 kg
Brian Christensen        Sorø Lystfiskerforening                1,714 kg

Fladfisk:
Heinz Skjoldstrup       Sorø Lystfiskerforening                0,733 kg
Vagn Larsen                Gørlev Sportsfiskerforening        0,447 kg
Jens Crone                Gørlev Sportsfiskerforening        0,294 kg

Resultatet af J&F Cup 2008
søndag den 5. oktober 2008
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Forenings resultatet:
Sorø Lystfiskerforening             660 point    10 deltagere
Høng Sportsfiskerforening             200 point      9 deltagere
Haslev Sportsfiskerforening          180 point      6 deltagere
Gørlev Sportsfiskerforening            76 point      7 deltagere
Søværnet                   0 point      2 deltagere
Slagelse Sportsfiskerforeningen       0 point      3 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening          0 point      7 deltagere

Der var 44 deltagere

Der blev indvejet 2 ørreder 4 torsk og 7 fladfisk
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Der har i 2008 været gennemført 6 store 
restaurerings projekter.Slagelse Kommune har 
selv gennemført tre projekter:
Genslyngning af ca. 800 m. af Seerdrup å, 
åbning af ca. 170 m. rørlægning ved Harrested 
å samt fjernelse af spærring ved sammenløbet 
mellem Bjerge å og Seerdrup å, her er etableret 
et ca. 300 m. omløbsstryg.
To projekter er gennemført i samarbejde med 
foreningerne, hvor der er udlagt gydegrus i 
Tude å og i Seerdrup å.

Et projekt er udført af Sorø Kommune ved 
Bromme Møllegård, hvor brinken er sikret og 
der er udlagt to nye gydebanker.

I Tude å’s hovedløb er der etableret 4 store gy-
debanker hvor der er udlagt 180 ton gydegrus.
Det praktiske arbejde er sket i samarbejde 
med Slagelse Kommune, hvor de har stået 
for det tunge arbejde med deres maskinpark. 
Dagen før vi skulle i gang, havde kommunen 
kørt gydegruset ud i åen, i de områder vi havde 
markeret med pæle, de havde også kørt store 
sten ned til brinken som skulle bruges til at 
sikret vandstrømmen over gydebankerne.

I Seerdrup å har vi også været ude for at jævne 
gydegruset på plads, efter maskinerne har 
klaret alt det tunge arbejde. Her blev det til 
6 nye områder, hvor der er plads til naturlig 
formering af ørreder

Under opfiskning af moderfisk kunne vi konsta-
tere, at det kan betale sig at udlægge gyde-
grus, da alle de nye gydebanker allerede er 
taget i brug. Der var mange gravninger i de nye 
gydebanker, de fleste fisk vi fandt i området var 
da også udleget.

Formålet med vandløbsrestaureringsprojektet 
er, at forbedre forudsætningerne for en øget 
naturlig reproduktion af ørreder i vandløbet og 
forbedre de fysiske forhold, til fisk såvel som 
for smådyrene, således at en selvproducerende 
ørredbestand kan opretholdes. Dernæst er der 
på nogle strækninger behov for mere fysisk 
variation i vandløbet, hvorved der skabes flere 
skjul og levesteder for ørredynglen.

Restaurering af gydebanker i Tude å og Seerdrup å

Det var store maskiner der flyttede gruset.    

Selve håndarbejdet klarede vi selv.
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

 (S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer

Torsdag 15/1 Klublokalet åbner efter julen.

Søndag 18/1 Bymatch – Øresund (S)  Pris kr. 450,- + kørsel.
 Så er det tid for vores første vinter tur efter stortorsk. Dysten står imellem Køge,  
 Sorø og Slagelse. Vi har 7 pladser så skynd dig med tilmelding, da vi nok hurtigt   
 får ”booket” op efter sidste års gode resultater. Fisketid fra kl. 07.00 - 17.00. 
 Tilmelding til Jes 5838 5293/4015 2981 senest 10/1. 
 Bemærk, at der skal betales ved tilmelding.

Søndag 25/1 Tur til Tude Å (S+J)   Pris kr. 20,-
 Så er det tid at komme til åen efter fredningen. Vi har begge zoner og der vil   
 blive trukket lod om zone imellem deltagerne. Afgang fra klublokalet kl. 09.00,   
 indvejning samme sted kl. 15.00. Tilmelding til Jesper Andersen senest 21/1.

Mandag 2/2 Generalforsamling
 Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00. Det er vigtigt at deltage, 
 da det er her, du har muligheden for at komme med gode forslag og ideer.

Lørdag 14/2 Aborretur til Næstved Havn/Kanal. (S+J)
 Vi var for sent ude sidste år, så nu rykker vi datoen lidt frem. Det skal  kunne   
 lade sige gøre at overliste nogle gode aborrer. 
 Afgang fra klublokalet kl. 08.00, hjemkomst kl. 16.00. 
 Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 11/2. 
 Såfremt vi erfarer, at havn/kanal er dækket af is, aflyses turen selvfølgelig.

Søndag 22/2 Bymatch – Øresund (S)  Pris kr. 450,- + kørsel.
 Vinterens anden tur efter stortorsk, og denne gang foregår kampen imellem 
 Søværnet, Høng og Slagelse. Vi har igen 7 pladser og tildelingen af disse foregår  
 efter ”først til mølle” princippet. Mindre erfarne havfiskere skal ikke holde sig   
 tilbage, her kræves ikke andet en rimeligt kraftig stang/hjul, pirke 400 - 500   
 gram og noget varmt tøj. Fisketid er den samme som ved første tur, nemlig   
 07.00 - 19.00. Tilmelding til Jes 5838 5293/4015 2981 senest 14/2. 
 Som ved den første tur, skal der også her betales ved tilmelding.

Fredag 6/3 - Weekend tur til  Langeland. (S)   Pris ca. kr. 350 - kr. 400,- 
Søndag 8/3 Vi har fra flere medlemmer hørt, at det var en dejlig tur til Langeland, vi havde   
 sidste år. Derfor gentager vi succes’en, blot rykker vi arrangementet en måned i  
 håbet om, at der så er lidt flere og lidt større ørreder ved kysten. 
 Igen bor vi hos Jesper (maks. 9 personer) i Tranekær. Vi holder formøde torsdag   
 d. 26/2, hvor der også skal erlægges en foreløbig betaling på kr. 350,-. 
 Tilmelding til Jørgen Christensen, 5852 9434, senest 18/2.

Program for vinter/forår 2009
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Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

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

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40
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Onsdag 18/3 Fluekast ved Anlægssøen
 Som noget nyt prøver vi at samles ved Anlægssøen for at øve fluekast. 
 Her kan deltage såvel garvede som nybegyndere, så er du helt ny inden for   
 faget, men usikker på, hvordan du lige får lagt dine kast ordentligt ud, så mød   
 frem og få råd og vejledning. Vi starter kl. 19.00.
 
Søndag 22/3 Kysttur (point 1) (S+J)   Pris kr. 20,-
 Som altid er der på årets første pointtur frit fiskested. Der kan indvejes   
 ørred, torsk og fladfisk (pas på eventuel fredning af hunskrubber). 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. Tilmelding til Kurt    
 Nøttrup, 2464 6789, senest 20/3.

Onsdag 1/4 Fluekast ved Anlægssøen
 Jf. tekst ovenfor.

Søndag 5/4 UFV Cup - Den gyldne kejs. (point 2) (S+J) Pris kr. 40,-
 Nu skal det lykkes os at vinde trofæet tilbage i denne kystkonkurrence.   
 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk. 
 Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier til de individuelle vindere,  
 da konkurrencen denne gang åben, d.v.s. alle kan deltage. Så kom nu  ud af hul  
 lerne og få lidt frisk luft. Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til   
 14.30 og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9,   
 4200 Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej)
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 5853 0236/2044 4287, senest 3/4.

 OBS. OBS. Bemærk, at dette samtidig er vores pointtur nr. 2 i den interne klub  
 konkurrence.

Torsdag 16/4- Kysttur til Sverige (S)   Forventet pris ca. kr. 1.000,-
Søndag 19/4   Vi prøver at starte en forårstur til Sverige op igen. Vi har allerede bestilt hytter   
 i Ystad, hvor der er plads til mellem 8 og 10 personer. Afgang fra klublokalet  
 torsdag kl. 0800, hjemkomst søndag ca. kl. 1600. Vi afholder formøde torsdag d.  
 26/3, hvor der samtidig skal erlægges kr. 500,- i forskud. Bindende tilmelding til  
 Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 1/2.
 
Onsdag 22/4 Fluekast ved Anlægssøen.
 Jf. tekst ovenfor.

Søndag 26/4 Put & Take, Myrup (S+J)  Pris kr. 160 + kørsel
 Efterårets succes til P & T skal gentages. Som tidligere nævnt kræver denne   
 form for fiskeri ikke det store indenfor hverken grej eller teknik. Derfor må   
 dette være en tur, der henvender sig til alle og hvor også det sociale er i   
 højsædet. Afgang fra klublokalet kl. 05.00. Tilmelding til Kurt Nøttrup,    
 2464 6789, senest 23/4.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Kom og se vores store udvalg i fiskeri udstyr 
til de ”rigtige” priser, samt vores kollektion af tøj til 

jagt og fritid. 

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

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

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

andet spændende udstyr. 
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Glimt fra strygningen i forbindelse med Projekt Vildfisk. Se artiklen side 30.

Onsdag 6/5 Pensionisttur til Tystrup. (S)
 Så starter rækken af pensionistture op på Tystrup Sø. 
 Og som det plejer at være, så slutter vi af med fællesspisning i hytten. 
 Tilmelding til Jørn Wedèn, 5786 2066, senest 4/5.

Lørdag 9/5 Hornfisketur (point 3) (S+J)  Pris kr. 20,00
 Reserver dagen allerede nu

Fredag 15/5 Aftentur til kysten (S)
 Reserver aftenen allerede nu.

Søndag 7/6 Ferskvandstur (point 4) (S+J)  Pris kr. 20,00
 Reserver dagen allerede nu.

Bemærk, at vi i stedet for deciderede ture for juniorer nu har valgt, at juniorerne kan tage med 
på de fleste af vore ture for seniorer/pensionister. Derfor markeringerne (S) og (J).

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

god jul & godt nytår.
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Søndag den 7. december sluttede vi som sæd-
vanlig året af med turen, hvor de deltagere, der 
havde fanget de 3 største fisk, blev belønnet 
med en and og en flaske rødvin. På trods af 
godt vejr samt de gode gevinster, var der 
kun tilmeldt 5 medlemmer. Og selv om disse 
kæmpede det bedste de har lært, var der ingen 
fisk til indvejning. En lille trøst var det dog, at 
det heller ikke så ud som om andre fangede 
noget ved kysten eller fra molerne. Så for 3. 
gang i den tid, denne konkurrence har fundet 
sted, blev de dejlige ænder og den gode rødvin 
fordelt på lodtrækning imellem deltagerne. Og 
for en flad 20’er kunne 3 heldige vindere køre 
hjem med julemaden. Vi gentager selvfølgelig 
turen næste år, og ser gerne, at mange flere 
møder frem. Det er nu engang sjovest i en 
forening som vores, at præmierne bliver uddelt 
for fangne fisk.                                              Jes

”Fang en fisk, vind en and” 
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Nu er året ved at gå på hæld og alt i alt har det 
for vores forening været et godt år. Men…..En 
ting der kan undre mig, er visse medlemmers 
adfærd i og omkring vores dejlige ejendom 
ved Tystrup Sø. Dette gælder såvel hytte som 
både. Vi har i bestyrelsen igennem året været 
orienteret om følgende eksempler:

- Manglende rengøring af hytten efter leje.
- Smadret udendørslampe på hytten.
- Lys overalt i hytten, selv om denne var låst 
 af og forladt.
- Forkert eller for dårlig fortøjning af joller.

Lad mig en gang for alle slå fast, at INGEN vil 
blive draget til ansvar for hændeligt uheld, 
som foranlediger tingskade på såvel joller 
som hytte. Vi beder blot i bestyrelsen om, at 
en af os bliver underrettet, således at vi kan få 
udbedret fejlen, eller indkøbt nyt materiel.
Og manglende rengøring, lys overalt eller dår-
lig fortøjning af joller, er ikke hændeligt uheld 
men vidner snarere om ligegyldighed overfor 
vores fælles ejendom.
Vi har i år ikke gjort tiltag overfor lejere, som 
har forsyndet sig imod vores ordensregler. 
MEN….
Fra næste år vil der blive strammet op, således 
at vi kan få fat i de få, der ikke kan finde ud 
af ganske simple regler. Så hvis du oplever 
noget, som du ikke synes er i orden når du 
kommer ned til hytten eller jollerne, så kontakt 

Adfærd ved Tystrup Sø med det samme et bestyrelsesmedlem og 
underret om fejl og mangler. Så går vi ind og 
ser, hvem der havde hytte/joller før dig, såle-
des at vi kan få en forklaring. Men jeg håber 
og tror på, at denne henvendelse i Fiskeøjet 
virker efter hensigten, at alle tænker sig om 
og passer på de værdier, som vi i fællesskab 
har erhvervet os og som gerne skulle holde 
mange år endnu.                         Formanden 
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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
Kurt Nielsen 0 15 84 243 100 72 514 1
Jesper Andersen 103 148 61 33   345 2
Kurt Nøttrup 0 0  97 103 142 342 3
Jørgen Jensen 0 39 83   53 175 4
Jørgen Christensen   70  27 0 97 5
Leif Nicolaisen  0 81   0 81 6
Ejvind Hansen   72    72 7
Erik Wilson 72 0     72 7
Jørgen Mose 0  0   0 0 
Per Jørgensen   0    0 
Christian Hansen   0    0 
Carsten Jeppesen   0 0   0 
Frank  0      0
Jens O. Jensen 0      0 
Gert Hansen 0      0 
Jes Hansen 0      0 
Stig Sommer      0 0 
Per Jørgensen 0      0 

Pointkonkurrencen 2008

Tur til Myrup P & T
16. november 2008

I en periode med begyndende vintervejr, var vi 
så heldige, at vi lige havde ramt den søndag, 
hvor himlen klarede op og vinden lagde sig. 
5 medlemmer havde taget sig selv i nakken og 
forladt den varme dyne til fordel for mulighe-
den for at fiske i Myrup Put & Take. Måske ikke 
den mest ambitiøse form for fiskeri for en flok 
garvede kystfiskere, men det skulle vise sig at 
blive helt morsomt alligevel. Alskens former 
for agn blev anvendt den første times tid, 
men det var ørrederne ”kolde” overfor. Stig 
Sommer havde fundet en lille spids, hvor han 
mente, at der kunne gå lidt fisk. Og fiskende 
med flåd påmonteret line, krog og en fed 
regnorm begyndte han lige så stille at ”hælde” 
fisk på land. Dette undlod selvfølgelig ikke 

medfiskernes opmærksomhed, så efterhånden 
fik alle rigget om og der begyndte lidt efter lidt 
at komme fisk på land til næsten alle. Jørgen 
Ankjærgaard valgte at tage en fisk ad 2 gange, 
idet linen til flåddet knækkede under fighten 
med en ørred, hvorefter han med blink måtte 
fange hele arrangementet med flåd og fisk 
en gang til. Men det lykkedes og inden vores 
fisketid udløb lød fangsten på 8 ørreder, 2 un-
dermålsgedder samt 1 skalle. Vi var alle enige 
om, at vi havde haft en god dag og at denne 
tur til P & T bør være en fast tilbagevendende 
begivenhed i vores program.
Men vi kan være mange flere og især ville 
denne tur også kunne appellere til vores 
juniorer. Så næste gang der står P & T på 
programmet, så læg ”de fine fornemmelser” 
på hylden. Kun således bliver du ikke snydt for 
en hyggelig dag ved vandet sammen med ven-
nerne i klubben.   



29

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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Foreningen har i den forløbne periode været 
involveret i mange forskellige projekter,
bl.a. udlægning af gydegrus i både Seerdrup 
og Tude å, udsætning af 1/2 års fisk samt det 
meget spændende genslyngningsprojekt i Se-
erdrup å, for så til slut at få gennemført Projekt 
Vildfisk, alt sammen i samarbejde med vores 
udsætningsforening UFV.
Det startede i august med kommunens udlæg-
ning af 100 m3 gydegrus ved Ørnebjerggården 
og i september blev der lagt  80 m3 grus i 
Seerdrup.
Begge steder var vi efterfølgende ude og 
justere og lægge det i et jævnt lag samt om-
møblere lidt på de store sten, rimeligt tungt 
arbejde, skulle jeg hilse og sige!
I øvrigt observerede vi allerede i forbindelse 

med elfiskningen i november ved Ørnebjerg-
gården, at disse gydebanker havde været taget 
i brug, viser noget af betydningen ved dette 
arbejde!
Ligeledes i september blev der udsat 8.800 1/2 
års ørreder, alle vore egne fisk på 8 stationer 
i Tude, Lindes og Bjerge å, også til foråret 
forventer vi at have nok af vore egne fisk til 
udsætningen.
I oktober blev genslyngningsprojektet færdig-
gjort i Seerdrup å, idet 800 m af åen er blevet 
tilbageført til det oprindelige løb. Et spænden-
de projekt der har krævet stor velvilje fra alle
involverede parter. Formanden Anders Nielsen 
fra Udvalget for Miljø og Natur sagde yder-
ligere: ”At der i 2009 ville blive afsat omkring 
2 mill. kr. til nye restaureringstiltag”. En udta-
lelse vi lyttede til med stor interesse!
Men her bliver jeg så nødt at gentage min 
opfordring til politikere og embedsmænd, 
herunder specielt biolog Thomas Hilkjær, 

Slagelse kommune bliver nødt til at lave en 
vedligeholdelsesplan for alle vore restaure-
ringstiltag, ellers forfalder disse igen meget 
hurtigt, og så er pengene og de mange frivil-
liges arbejde jo spildt!

Og til slut vores Projekt Vildfisk, der blev påbe-
gyndt i starten af november af Hallebyåens
sammenslutning der kom med 24 fisk, efterføl-
gende har vi (UFV) så el-fisket 2 gange og fået
63 fisk, så vi i alt kom op på 36 hanfisk og 51 
hunfisk.
Derudover fik vi en lang række udlejede hun-
ner, hvilket tyder på, at det bliver tidligere og 
tidligere med den naturlige gydning, noget vi 
nok kommer til at tage højde fremover, men alt 
i alt en fin ”fangst” af store flotte fisk. Så langt 
så godt!
Men nu begyndte problemerne at tårne sig op 
for os i modsætning til de første år hvor vi har 
været forskånet for uheld. Det startede med 
at en hunfisk sprang op i nettet, (et net som 
skal sørge for at de bliver i bassinet) fik løftet 
det op så det kom til sidde udvendig på et lille 
stykke, hvorefter yderligere 5 fisk sprang ud 
samme vej! 

Nyt fra åerne

Opfangerholdet i aktion.

Parti fra det genslyngede stykke af Seerdrup å.
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Efterfølgende begyndte vandet at blive uklart, 
først i hanbassinet og senere også i hun-
nernes, fiskene begyndte at blive sløve, og 
vi kunne desværre også begynde at opfiske 
døde hanfisk.
Vi skiftede herefter vandet og fik med drift-
lederen på SK Forsynings rensningsanlæg i 
Korsør, Erik Wilsons (medl. i Slagelse) mel-
lemkomst, også analyseret nogle vandprøver, 
der helt klart viste en kraftig ammoniumfor-
giftning.
Recepten har herefter heddet hyppige vand-
skift, nye prøver og yderligere iltning af bas-
sinerne, idet SK Forsyning også kunne levere 
en kraftig iltpumpe til hjælp, tak for det.
Så Jesper Thykjær, der lægger arealer til, har 
haft travle dage med vandskift til langt ud på 
natten.
Lørdag d. 29. november oprandt så dagen 
hvor fiskene skulle stryges, noget vi var meget 
spændte på, da ingen jo kunne vide, om de 
havde taget skade af den megen hurlumhej 
der var været i hele forløbet denne gang.
Men tilsyneladende er vi sluppet med skræk-
ken, da alt forløb planmæssigt denne lørdag, i 
alt fik vi 10 liter rogn (60.000 fisk), som efter-

Ole Bjørn fra Hvilested Dambrug starter klækningen 
af vore æg.
Thomas står klar med en smuk hanfisk, der skal 
stryges.
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følgende blev kørt til vores klækkeri i Hvilested 
Dambrug ved Kolding.
Så nu håber vi at resten af klækningsforløbet 
går problemfrit, men det efterlader os med en 

Parti fra det genslyngede stykke af Seerdrup å.

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

hel del uafklarede spørgsmål, som vi skal have 
diskuteret i den kommende tid. Var mængden 
af fisk for stor? Har der været sårskader? Har 
de gået for længe i bassinerne? I hvert fald 
skal  der en større pumpekapacitet til, også 
filtrerings- og iltningsmateriellet bør forbed-
res. Også eget vandprøveudstyr bør overvejes 
indkøbt.    JensGravemaskinen gør klar til at lukke vandet ind.
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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

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

UFV`s formand Kurt Jørgensen ses her med vores 1/2 års fisk.
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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
13.11.2008 Tystrup Sø Gedde 13,4 kg.(116 cm.) Kenneth Rosenby
29.07.2008 Tissø Gedde 7,5 kg.  Jens O. Jensen
14.05.2008 Tystrup Sø Gedde 7,5 kg. Carsten Jeppesen
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
11.10.2008 Storebælt Havørred 6,8 kg.(82 cm.) Per Egon Hansen
08.02.2008 Tude Å Havørred 4,5 kg. Jørgen Christensen

Karpe
17.05.2008 Pedersborg Sø Karpe 12,5 kg.  Thomas Haggren
19.04.2008 Studentersøen Karpe 9,2 kg. Thomas Haggren

Medepokal
03.05.2008 Studentersøen Suder 2,75 kg. (54 cm.) Thomas Haggren (110 p)
28.06.2008 Sorø Sø Rudskalle 0,78 kg. Thomas Haggren (65 p)
08.06.2008 Tystrup Sø Brasen 1,459 kg. Kurt Nielsen (58 p)
13.07.2008 Lokal mose Ål 1,65 kg.(94 cm.) Christian Andersen (137,5 p)
31.08.2008 Tystrup Sø Brasen 1,7 kg.(48 cm.) Kurt Nøttrup (68 p)
31.08.2008 Tystrup Sø Skalle 0,37 kg.(30 cm.) Kurt Nøttrup (41,1 p)
24.08.2008 Studentersøen Suder 2,5 kg.(53 cm.) Kurt Nøttrup (100 p)
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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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