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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 17. august 2009. 
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Forside: Dennis Justesen med en gedde på 11,750 kg. fanget på Tissø.
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Ørred:
Troels Larsen Sorø Lystfiskerforening 1,650 kg.
Per Høj Høng Sportsfiskerforening 1,460 kg.
Brian Jørgensen Sorø Lystfiskerforening 1,270 kg.
Henrik Nielsen Sorø Lystfiskerforening 1,030 kg.
Brian Christensen Sorø Lystfiskerforening  1,000 kg.

Torsk:
Kurt Nielsen Slagelse Sportsfiskerforening 0,919 kg.

Forenings resultatet:
Sorø Lystfiskerforening 630 point      10 deltagere
Høng Sportsfiskerforening 250 point      12 deltagere
Gørlev Sportsfiskerforening 100 point        9 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening 90 point      14 deltagere
Slagelse Sportsfiskerforening 80 point        7 deltagere

8 foreninger var tilmeldt, der var 
ingen indvejninger fra 3 foreninger. I 
alt 67 deltagere.
Der blev indvejet 9 ørreder og 1 
torsk 
Konkurrencen blev sponseret af 
Jagt & Fritidshuset, derfor går hele 
indtægten til udsætningsarbejdet 
på Vestsjælland 
Næste konkurrence bliver J&F Cup 
2009 søndag den 4. oktober, det 
bliver en åben konkurrence, hvor vi i 
samarbejde med Jagt & Fritidshuset, 
Slagelse, prøver at samle deltagere 
uden for foreningerne.
Mere om denne konkurrence i 
næste nummer af Fiskeøjet.

Resultatet af U.F.V 95 Cup 2009

Her ses det vindende hold fra Sorø.
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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!

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.

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.

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. 15,- senior kr. 30,-
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 58 86 95 09

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 24. MAJ

1. maj                 Fredning af gedde ophører
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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 
 bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier: 30,- kr. 
 Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest d. 4-6
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 58 85 54 64.

Lørdag 20  - 6 Søtur på Tystrup sø. (K)
 Afgang fra klubhuset kl. 06.30. Hjemkomst kl. ca. 15.00
 Efter ankomst til Tystrup sø, rigge vi bådene til og derefter spiser vi morgenmad 

i Slagelse Sportsfiskerforenings hytte som ligge ved søen. 
 Medbring selv kaffe til morgenmaden, morgenmaden køber foreningen.
 Pris 100,- kr. plus transport. Max 8 deltagere.
 Turleder Carsten Jeppesen Tlf. 30 51 25 06

Onsdag 1 - 7 Turmøde kl. 19.00
 De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding og betaling
 af Rev turen i August måned.

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

Fredag  3 - 7 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag 4 - 7 Som du nok har gættede, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan
Søndag 5 - 7 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 skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Lørdag 1 - 8 Specimenkonkurrencen starter. (A)
 Konkurrencen er opdelt på junior og senior.
 Se konkurrenceregler i foreningsfolderen.
 Tilmelding til Michael Jacobsen. Tlf. 40 16 99 67

Lørdag 1 - 8 Medekonkurrence ved Tulesø (KA&P)
 Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00.
 Regler på side 15 i HSF - foreningsfolder. 
 Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
 Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75,- kr.
 Tilmelding senest den 29-7.
 Turleder Lars Jensen Tlf. 51 60 55 54 - 35 13 33 63
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Mandag 3 - 8 Tre dages tur til Det Gule Rev.  ( K )
Tirsdag 4 - 8 Afgang fra klubhuset søndag kl. 13.00 - hjemkomst torsdag kl. ?
Onsdag 5 - 8 Pris kr. 3650,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen- og middagsmad  
 og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
 Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Tilmelding og betaling senest onsdag 25. juni.
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Søndag 16 - 8 Makreltur med Nadia  ( KA&P )
 Makreltur fra Sj.Odde (Havnebyen). Sejltid 04.00 - 14.00.
 Pris 410,- kr. ekskl. kørsel, Vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 02.00. hjemkomst ca. kl 15.30.
 Præmie til den største makrel.
 Tilmelding til turlederen senest den 13-8-09.
 Turleder : Ole Ganderup  58 86 95 09 - 20 28 52 26

Søndag 2 - 8 Aktivitetsdag i klubhuset.
 Vi mødes kl. 07.00 til morgenkaffe.
 Det er meningen, at vi skal ordne klubhuset og hvad der ellers er
 af gøremål med foreningens grej.   
  Når vi er færdige er foreningen vært med en bid brød - 
 hvis vejret tillader det griller vi!
 Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb.
  Tilmelding til Per Andersen Tlf. 40 26 34 29.

Lørdag  5 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Søndag 6 - 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 én   
 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 30,- kr. junior 20,- kr.
 Tilmelding senest den 2. september. Turleder: Per Andersen tlf. 40 26 34 29

Fredag 11 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag 12 - 9 Som du nok har gættede, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan 
Søndag 13 - 9 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 skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 5.-6. SEPTEMBER
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Lørdag 19 - 9 Bymatch  fladfisk   (K)
 Fladfisketur med M/S Græsholm fra Korsør havn
 Dysten står mellem Slagelse, Søværnet, Gørlev og Høng.
 Hver klub har 6 pladser, der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid:  08.30 - 15.00
 Afgang kl. 07.00 - hjemkomst ca. kl. 16.15.
 Pris: 290,- kr. + kørsel. Husk børsteorm.
 Præmie til største fladfisk og til den fisker med højeste samlede vægt i fladfisk.
 Tilmelding senest 9.-9. til turleder: Ole Ganderup 20 28 52 26 - 58 86 95 09
 
Søndag 27 - 9 Sildetur med Hanne Berit ( KA&P )
 Sildetur fra Rungsted havn, sejltid 07.00-12.00
 Pris 245,- kr. ekskl. kørsel vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 04.15. hjemkomst ca. kl. 14.00.
 Præmie til den fisker med flest kilo sild.
 Tilmelding til turlederen senest 19-9-09.
 Turleder : Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Onsdag 30 - 9 Fælleshygge med sortsild i klubhuset. Kl. 19.00
 Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen og servere 

dem med fedtemadder og en snaps. 
  Pris 30,- kr. spis hvad du kan. Tag gerne kone, kæreste eller venner med
  Tilmeldning senest 24 - 9. til Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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

Stedfortræder: Hågen Wagner, Gl. Skolevej 4, 4270 Høng. Tlf. 5885 3314

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

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

Du finder os på:  WWW.HSF1952.DK
Webmaster - Lars Jensen- hljensen@email.dk

Email - adresser:  
Formanden  Ole Ganderup oleganderup@privat.dk
Kassereren  Per Andersen  persmed@post6.tele.dk
Sekretæren Johnny Sørensen hannems@mail.dk     
Kantine  Tom Rasmussen prut@hansen.mail.dk
Bådudvalg Lars Jensen hljensen@email.dk
Bladudvalg 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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   Ja, så er der gået fire måneder igen siden 
sidste blad, solen er kommet på himlen 
og pigerne har mindre tøj på nu, alt sam-
men tegn på at sommeren nærmer sig med 
hastige skridt. 

   Dermed bliver det også mere bekvemt at 
være lystfisker, ikke at den kolde tid ikke har 
kastet en hel del gode fisk af sig, bare for at 
nævne et lille udpluk:
Jørgen Madsen med havørred på 4,9 kg. 
Fra Øresund, Dennis Justesen med gedde 
og aborre på hhv. 11,75 kg. og 1300 gr. Fra 
Tissø, Jesper Boysen med aborre på 1500 gr. 
Også fra Tissø og Jens Dinesen med aborre 
på 1860 gr. Fra St. vejle å, jo vi må sandelig 
sige at den nye sæson er blevet skudt i gang 
med manér.

   Havørreden fra kysten har derimod været 
temmelig svær at få i tale i det tidlige forår, i 
hvert fald dem som kunne holde mindstemå-
let, men det er der forhåbentlig rettet op på 
når dette læses.

   Vi har nu fået sat den nye bådkasse op 
ved Tissø, et rigtigt flot stykke arbejde, tak 
til Anders Petersen fra HTS.   Håbet er så at 
vi alle behandler den godt, så vi kan have 
glæde af den, langt ud i fremtiden.

   Igen i år, var de fremmødte medlemmer 
ved grej auktionen, ikke sene til at komme til 
lommerne, resultatet blev 3338 kr. bestemt 
ikke dårligt, tak til både dem som bød og 
dem som skænkede effekter til auktionen.

   Deltagerlysten var bestemt heller ikke at 
klage over, da Uffe Brendstrup endnu en 
gang tryllede med det som vi havde fanget, 
ikke én sagde; øv skal vi nu have fisk igen, 
hvilket der heller ikke er nogen som helst 
grund til.
   Selvom at vi havde en del problemer med 
at sikringerne sprang lige så hurtigt, som vi 

kunne udskifte dem, og  selvom at det hele 
så lidt kaotisk ud, så skal jeg (undskyld mit 
franske) fandme’ love for at resultatet var i 
orden.
   Jeg har hørt lidt i krogene at Uffe måske 
gentager det gode initiativ til efteråret, så 
jeg kan bare sige , snyd ikke dig selv for 
denne oplevelse, mød op og få en hyggelig 
aften og lidt til smagsløgene, og husk at 
fisk er sundt.

   Til dem som måske har overvejet at låne 
vores klubhus til private arrangementer, 
men har betænkt sig en ekstra gang pga. 
el-problemerne, kan jeg nu fortælle at dette 
nu er løst og alt fungerer perfekt.

   Endnu en gang vil jeg slå på tromme for 
at få folk ud af hullerne, når vi i weekenden 
3. til 5. juli, igen skal stille arbejdskraft til 
rådighed, sammen med Gørlev-forenin-
gen, når Gørlev heste og kræmmermarked 
afvikles.
   12000,- kr. har vi igen i udsigt, hvis vi løf-
ter opgaven tilfredsstillende (og selvfølgelig 
gør vi det), så kom og vær med.

   Vi har fra Gørlev sportsfiskerforening fået 
en invitation, til at deltage en aften i uge 
22, hvor der kommer en dygtig hjul-meka-
nikker som vil vise hvordan vi selv kan pleje 
og reparere vores fiskehjul, endelig dato og 
andre fakta har vi ikke endnu, men der vil 
blive sat opslag op i huset.

   Fladfiske-bymatchen er i år blevet udvidet 
med endnu en forening, nemlig Gørlev 
sportsfiskerforening, så nu er der fire for-
eninger som deltager med hver seks mand, 
i denne dyst.Denne gang bliver turen med 
”Græsholm” fra Korsør og datoen er 19. 
september (se program).

                                             Knæk og bræk

                                             Rigtig god sommer

                                             Ole Ganderup   

Formandens indlæg 
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POKALUDDELING FOR 2008
Aborre senior Ole Ganderup 1,640 kg
Aborre junior Kasper Kristensen 1,410 kg
Gedde Henrik Larsen 10,200 kg
Ørred fra kyst Poul Larsen 5,250 kg
Ørred fra båd Tom Rasmussen 3,500 kg
Havørred å Uffe Hasselby 4,800 kg
Hornfisk Michael Diget 0,738 kg
Makrel Torben Kofoed 1,070 kg
Fladfisk – Rødspætte  Dennis Justesen 1,575 kg
Torsk fra båd Michael Jacobsen 14,000 kg
Ørred P&T Jens Dinesen 3,400 kg
Sej/Lubbe - Sej Jens Dinesen 9,250 kg
Største fisk fra udlandet Torben Kofoed 139,00 kg
Specimen Dennis Justesen  125,0 point

Årets fisk – Sej Jens Dinesen 9,250 kg

Årsvinder senior Ole Ganderup 381,00 point
2. plads Jens Dinesen 290,65 point
3. plads Michael Jacobsen  256,50 point

Årsvinder junior Kasper Kristensen 42,82 point

Kammeratskab Ole Ganderup

Ole Ganderup, Dennis Justesen, 
Michael Jacobsen, Poul Larsen, 
Uffe Hasselby, Jens Dinesen.  
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Lars Jensen med en aborre på 1480 gram.

Og til sidst fik Lars en mindre aborre som også 
havde bidt.
   Dette var den første konkurrence, efter 
ikrafttrædelsen af de nye regler om at alle fisk 
som skal tælle til konkurrencer og som skal 
kunne indvejes til pokal, skal være kroget 
foran bagerste kant af gælle låget. Antallet 
viser da også tydeligt at reglerne har deres 
berettigelse, da der udover de fem indvejede 
fisk, også kom ca. 50 aborrer og ca. 10 brasen 
på land som desværre var fejlkroget. Fejlkrog-
ningsprocenten kan minimeres betydeligt ved 
at medefiske, men aborrerne ville kun tage 
kunstagn i den periode, hvor vi var der.
                                                        Ole Ganderup

Store Vejleå 2009

Jens Dinesen med en aborre på 1850 gram, fanget i 
St. vejle å på en privat tur.

Efter at der havde været is på vandet et stykke 
tid, var det heldigvis nu blevet tøvejr og det 
var muligt at fiske i det berygtede aborre-
vand.Efter en tur i Seven-Eleven hvor de syv 
mand som havde tilmeldt sig til denne tur, fik 
indløst dagkort til åen, begyndte vi fiskeriet og 
allerede i andet kast havde Jens Rasmussen 
fisk på, det viste sig dog hurtigt at det var en 
slank havørred på 2-3 kg. som havde snuppet 
agnen.
   Vi skulle helt hen omkring middag inden jeg 
selv var så heldig at fange dagens første bide-
fisk på 1100 gr. Derefter varede det ikke længe 
inden Lars Jensen fik en god fisk på 1480 gr. 
Kort efter fangede Tom Rasmussen en aborre 
på 1070 gr. og derefter endnu en på 1370 gr. 
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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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Til åres bowlingaften havde 12 medlemmer 
tilmeldt sig. Planen var at vi skulle bowle fra 
kl. 19.00 til 21.00 også spise bagefter i de 
tilstødende lokaler, med køkkenet lukkede 
kl. 21.00. Sådan havde det altid været fik jeg 
af vide, da jeg bookede banerne, lidt svært 
at forstå, de første 2 år vi har været der, har 
vi spist efter kl. 21.00. Menuen bestod af 
oksefile med råstegte kartofler,bearnaise eller 
champignonsovs og fri salatbar.
Efter vi havde fyldt vores maver, med god mad 
og lidt dyrt øl, var vi klar til at bowle.
Kl. 20.00 indtog vi de 3 baner vi havde booket 

Her ses bowlingmesteren Per Høj Jensen med pokalen.

og hurtig havde vi indskrevet vores navne 
i den elektroniske tællesystem, så spillet 
kunne begynde. Der gik lidt tid med at finde 
den kugle der lå bedst til en, men hurtig 
begyndt kulerne at trille ned over banerne, 
nogle hurtigere end andre.
Efter 2 timers spil, med sved på panden, 
nogle mere end andre, var det slut og tid til 
at se hvem der var bedst i år. Det blev Per 
Høj Jensen der blev klubmester i bowling i år, 
selvom han mødet hård modstand af hans 
modspillere, vandt han med den største serie 
på 142 point.                      Michael Jacobsen

Bowlingaften den 25. februar



15

�������������������������

��������������������

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

���������

Der var tilmeldt 12 til konkurrencen, og der 
måtte fiskes fra lørdag kl. 0.00 til søndag kl. 
13.00, hvor der var den sidste indvejning. 
Vejrudsigten lovede ikke for godt, der blev 
lovet vestenvind styrke 7-8, det er næsten den 
værste vind man kan få, så er der ikke til at 
fiske nogen steder her på Vestsjælland, men 
vinden var heldigvis ikke så kraftig lørdag 
morgen, men tog til op af dagen.
Søndag blev det ikke bedre med vinden, men 
alligevel blev der fanget 21 ørreder i løbet af 

weekenden, men af dem var der kun 6, der var 
over mindstemålet på de 40 cm.
Michael Jakobsen fangede de 7, hvor de 3 var 
over målet, og Tommy fangede 11 ørreder hvor 
kun de 3 var over de 40 cm.
Resultatet blev for konkurrencen: Nr. 1 blev 
Tommy Petersen med en ørred på 900 gr. Nr. 2 
blev Michael Jakobsen med en ørred på 800 gr. 
Det var ikke de store fisk der blev fanget, men 
at der er mange små lover godt for efterårets 
fiskeri.                                        Tommy Petersen

Høng Sportsfiskerforenings ToP-konkurrence
i weekendenden 21.-22. marts 2009

Tommy Petersen og Michael Jacobsen med hver en havørred.
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Madaften den 25. marts
ikke være svært, med de dygtige sportsfisker, 
der er aktive i foreningen. Undertegnede var 
på en havtur i Nordsøen en lille måned før hvor 
jeg fangede nogle fine torsk og var heldige, at 
fange nogle kuller.
Så manglede vi ”bare” at fange nogle havør-
reder. Weekenden før madaften, havde vi Top-
konkurrence, så chancen for at fange dem der 
skulle være der, men ørrederne og vejret var 
ikke med os, så andre måtte træde til. Jørgen 
Madsen og Jens Dinesen, fangede dagene op 
arrangement nogle flotte havørreder, den Jens 
fangede, fangede han dagen før.
Uffe havde valgt at lave 4 forskellige fiskeretter, 
to retter med torskefilet, en med ørred og en 
med kuller. Retterne med torskefilet blev ser-
viceret på en bund af rodfrugter, den ene med 
flødesovs, den anden blev der lagt citronskiver 
henover, hertil blev det serveret kartofler. Ret-
ten med havørred blev serveret på en bund af 
pasta med flødesovs og rejer. 
Opskriften på kuller vil jeg ikke komme ind på 
her, da den står på den anden side, her i bladet.
23 af forenings medlemmer havde tilmeldt sig 
arrangement og mon ikke alle fik hvad de kom 
efter, et par gange blev der spurgt om arran-
gementet ville blive gentaget og naturligvis 
vil det, i oktober måned kommer Uffe igen og 
tryller, til den tid har der været mange gode 
fisketimer, så mon ikke det er nogle andre arter 
der bliver serveret.             
                                                 Michael Jacobsen

Som noget nyt her i vintermånederne, havde 
vi fået Uffe Brendstrup til at komme og vise 
os nogle andre måder, at tilberede de fisk vi 
fanger.
Aftalen med Uffe, var at de fisk han skulle 
bruge skulle være friske fanget, det burde 

Chefkokken Uffe Brendstrup og køkken-drengen 
Jørgen Madsen

Nogle af deltagerne til madaften.
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Til åres en dags tur til Sydsverige, var vi kun 3 deltager, 
Ole Ganderup, Aksel Petersen og undertegnede. Kl. 06.00 
kørte vi fra Høng, med kurs direkte mod Hammer-bakke, 
som er en af de fiskepladser hvor vi har fanget mange 
havørreder. Efter ankomst til fiskepladsen, spredte vi 
os udover et stort stykke af stranden. Normalt vi der 
være nogle andre fisker sådan en dag, både dansker og 
svensker, men vi havde det hele for os selv, grunden dertil 
fandt vi ud af senere.
Efter nogle timers fiskeri, holdet vi status over formid-
dagens fiskeri, resultatet må siges at være nedslående, 
Ole og Aksel havde ikke fanget nået, undertegnede havde 
fangede en ørred på ca. 1,5 kg. med det var en nedfalds 
ørred, så den blev genudsat igen. Vi valgte at pakke 
sammen og køre til fiskeboden i Ystad, hvor vi fik en snak 
med Per-Olof, han kunne fortælle af fiskeriet havde været 
skidt de seneste dage, det forklarede hvorfor vi havde 
Hamme-bakke for os selv. Per-Olof forslog at vi kørte på 
vest siden af Ystad, der var fanget nogle blanke havør-
reder ved Svarte, ikke store med fine fisk. Vi fuldet hans 
råd, men da vi ankom til pladsen var den optaget af andre 
fisker. Vi kørte vider langs kysten, ved Abbekås fandt 
vi en plads hvor vi ville prøve. Igen sprede vi os udover 
hele stykket og der gik ikke længe før både Ole og Aksel 
havde fisk på krogen, begge fisk var dog nedfalds fisk, 
så de blev genudsat igen. Lidt senere var det min tur til 
at få flex klingen, men igen var det en nedfaldsfisk. Aksel 
fangede dagens sidste ørred, som var fin blank med løse 
skæl, men den var stadige slank efter dens strabadser i 
åen og efter at Aksel havde taget et billede af fisken, blev 
der genudsat. Dagens samlet status blev, 5 havørreder 
på land, alle genudsat. Vi fangede alle  fisk, ingen skulle 
hjem rense fisk, det må være det men kalder ” en god dag 
ved kysten”                                        Michael Jacobsen

En blank med slank havørred, fisken blev genudsat.

Kuller Bonne Femme
Beregnet til 6 personer.

6 kullerfilet à 200 g.
250 g. champignon
2 skalotteløg
l hvidvin
3 dl. Vand
1 bt. Persille
Hvid peber, salt
Flute

Kullerfileten renses og ligges 
i et smurt ovnfast fad på et 
underlag af hakket løg og 
champignon, hvidvin og vand 
hældes over og det dampes 
ved 200 grader i ca. 20-25 min. 
Fiskefond hældes fra og den 
bages op med margarine og 
mel.

Sauce Hollandaise:
3 æg
150 g. margarine
Mel, salt og hvidpeber
1 citron
Fiskefond.

Æggene skilles, blommerne 
legeres op med vand og 
citronsaft.
Smeltet margarine tilsættes 
lidt efter lidt.
Fiskefonden blandes i, smages 
til med salt og peber.
Saucen hældes over fisken og 
sættes i ovnen og glaseres i 
ca. 5 min.
Pyntes med hakket persille. 
Serveres med flute.

                          Velbekomme.

                          Uffe Brendstrup. 

Sydsverige 28. marts
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”GULP”
PUT & TAKE

KONKURRENCE
Fredag den 5. Juni (Grundlovsdag).

Alle kan deltage.

Der må kun fiskes med gulp produkter 
som bliver stillet gratis til rådighed af 

Pure Fishing.

Deltagerpris 50 kr. 
Prisen includerer mad fra grill og øl eller vand.

Fisketid:   kl. 09.00 - kl. 13.00

Mange store præmier

Konkurrencen afholdes i samarbejde mellem 

Jagt og Fritidshuset og Pure Fishing.

Endeligt fiskested er ikke afgjort endnu, men oplyses ved tilmelding.

Tilmelding skal senest ske den 20. maj  til 

Jagt og Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse, på telefon  58 52 61 90



19

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

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

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

Onsdag 6/5 Pensionisttur til Tystrup. (S)   Pris kr. 100,00
 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 Wedén, 5786 2066, senest 4/5.

Lørdag 9/5 Hornfisketur (point 3) (S+J)   Pris kr. 20,00
 Hornfisken er kommet, og dermed også vores pointtur efter samme. 
 Læg mærke til, at vi afholder denne tur en lørdag, således at vi ikke kommer  
 i konflikt med eventuelle andre konkurrencer. 
 Præmier til 3 bedste individuelt med hornfisk.
 Der kan denne dag også indvejes ørred, torsk og fladfisk til 
 pointkonkurrencen. 
 Samlet afgang fra klublokalet kl. 0530. 
 Tilmelding til Jørgen Christensen senest 7/5 på tlf. 5852 9434.

Fredag 15/5 Aftentur til Kysten.
 Som noget nyt, skal vi prøve en aftentur til kysten. 
 Det vil primært være fluefiskeriet, der vil være i højsædet denne aften, men   
 det skal nu ikke skræmme spindefiskerne væk. 
 Vi kører fra klublokalet kl. 19.00 og regner med at være hjemme 
 senest kl. 24.00. 
 Tilmelding senest 13/5 til Kurt Nøttrup, 2464 6789.

Søndag 7/6 Ferskvandstur (point 4) (S+J)   Pris kr. 20,00
 Så er tiden kommet for fjerde pointtur i rækken, denne gang i ferskvand. 
 Vi har alle både i Tystrup og båden i Tissø. 
 Men har du et andet sted, du foretrækker, er det også fint. 
 Ved benyttelse af foreningens både skal du kontakte turleder, Jes Hansen,   
 5838 5293/4015 2981, for tildeling af båd. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet kl. 16.00.

Onsdag 17/6 Pensionisttur til Tystrup. (S)   Pris kr. 100,00
 Se program ovenfor. 
 Tilmeldingsfrist senest 15/6 til Jørn Wedén, 5786 2066.

Onsdag 15/7 Pensionisttur til Tystrup. (S)   Pris kr. 100,00
 Se program ovenfor. 
 Tilmeldingsfrist senest 13/7 til Jørn Wedén, 5786 2066.

Program for sommer/efterår 2009
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Søndag 9/8 Ferskvandstur (point 5) (S+J)    Pris kr. 20,00
 Endnu en pointtur i ferskvand. 
 Vi har igen alle både i Tystrup og båden i Tissø. Men som tidligere omtalt,   
 har du et andet sted, du foretrækker, er det også fint. 
 Ved benyttelse af foreningens både skal du kontakte turleder, Jes Hansen,   
 5838 5293/4015 2981, for tildeling af båd. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet kl. 16.00.

Onsdag 19/8 Pensionisttur til Tystrup. (S)    Pris kr. 100,00
 Årets sidste deciderede pensionisttur til Tystrup Sø. 
 Se program ovenfor. 
 Tilmeldingsfrist senest 17/8 til Jørn Wedén, 5786 2066.

Lørdag 29/8 Fladfisketur med MS Turisten. (S+J)   Pris kr. 200,00
 Vi skal en tur ud efter fladfisk i farvandet mellem Stigsnæs og Agersø.   
 Båden afgår fra Stigsnæs havn kl. 08.00, så mødetid på havnen kl. 07.30. 
 Vi her hjemme på havnen igen kl. 13.00. 
 Der er 12 pladser, så det er bare med at tilmelde sig i god tid. 
 Deltagerne sørger selv for agn.
 Kurt Nielsen, 6065 4825, er turleder. 

Lørdag 19/9 Bymatch fladfisk med MS Græsholm. (S+J)  Pris kr. 300,00
 På turen før denne har vi været ude og træne, så nu skal det lykkes at banke  
 de andre foreninger, Søværnet – Høng og Gørlev, i denne disciplin. 
 Hver forening har 6 pladser og vi foretager lodtrækning 
 om pladserne på båden. 
 Vi mødes i Korsør Havn kl. 08.00 og er hjemme i havnen igen kl. 15.00. 
 Der vil være præmier til største fladfisk samt til den fisker, med højeste   
 samlede vægt af fladfisk. 
 Deltagerne sørger selv for agn. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5838 5293/4015 2981 senest 12/9.

Søndag 4/10 JAGT- og FRITIDSHUSETS CUP (UFV-CUP 95) (Point 6) Pris kr. 40,00
 Kystkonkurrence mellem de forskellige foreninger på Vestsjælland, hvor vi   
 kæmper 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).
 Husk at dette samtidig er pointtur. 
 Tilmelding til Jens O. Jensen 5853 0236/2044 4287.

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

Søndag 25/10 PUT & TAKE, Myrup Fiskesø.   Pris kr. 200,00
 Vi gentager forårets tur til Myrup. 
 Vi mødes ved søen ved solopgang. 
 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.
 Turleder: Jes Hansen 5838 5293/4015 2981.

Søndag 6/12 Kysttur (Fang en fisk, vind en and).  Pris kr. 20,00
 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.
 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 5838 5293/4015 2981.  

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 5838 5293/4015 2981.

�������������������

����������������

�������������

���������������

��������������

��������������������

���������������



22

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

NYT FRA ÅERNE
Så er optællingen af gydegravninger færdig-
gjort, med et noget magert resultat i år, idet der 
kun blev fundet 55 gravninger mod 104 sidste 
år. Hvad årsagen end må være, er det 
bekymrende at følge den kraftige sandvandring 
der fortsat finder sted flere steder i 
å-systemet, og som vi bliver nødt til at forholde 
os til, hvis vi fortsat ønsker gydeaktivitet
i de pågældende områder.
Opløftende er det, at Slagelse kommune i år 
har afsat 2 mill. kr. til nye tiltag i vores vandløb,
Af nye renoveringstiltag vil  faunaspærringen 
ved Halkevad mølle blive fjernet, et genslyng-

ningsprojekt samme sted og et projekt med 
udlægning af gydegrus ved Havrebjerg, samt 
oprettelsen af et par nye sandfang ved zone 3 
og 4.
Derudover arbejdes der med et forsøgsprojekt 
indenfor GIS/GPS-systemet til kortlægning af 
alle aktiviteter i vore åer, et tiltag der vil gøre 
hele vores registrering meget lettere og mere 
nøjagtigt.
Til slut kan det oplyses, at vi har sat 30.000 
smolt af vore egne fisk i Tude å`s munding, (se 
foto) så må vi håbe, at vi ser nogle af dem igen!
                                                                    Jens
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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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BESTYRELSEN 2009

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

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

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

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

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

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

Kurt Nielsen, 
Sdr. Ås 10, 
4200 Slagelse
58 50 54 32 / 60 65 48 25

Kurt Nøttrup,
Parkvænget 11,
4200 Slagelse,
24 64 67 89,
katrinfunch@stofanet.dk

Suppleanter:
Gert Hansen, 
Majsvænget 11, 
4270 Høng
58 85 42 67
gert.w@hongnet.dk
   
Morten Kantsø, 
Harrestedvej 7, 
4200 Slagelse
58 58 44 42
boogaloo73@hotmail.com

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
��

Et farvel og tak til Jørn Wéden
En af vore ”faste” folk i bestyrelsen valgte denne gang at sige stop, nemlig Jørn Wéden,
der gerne ville have en pause fra bestyrelsesarbejdet.
Nyvalgt blev Kurt Nøttrup, så nu har vi også fået en bornholmer i bestyrelsen! 
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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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Endnu engang stod den på bymatch imellem 
foreningerne Høng, Søværnet og Slagelse. 
Og endnu engang med det gode skib Nadia, 
med afsejling af Helsingør havn. Og som 
vi også havde problemer med sidste år, så 
var der ikke tilmeldt fuldt hold fra Slagelse, 
nemlig kun 5 mand. Helt galt var det dog 
gået for Søværnet, som kun formåede at 
stille med 2 medlemmer. Men det skulle nu 
ikke ødelægge en god fiskedag, heller ikke 
en rigtig frisk vind med gode, store bølger 
til følge kunne formå at ødelægge denne 
dag. Vel ude af havnen satte skipper kursen 
imod de gode fiskepladser, der i dagene op 
til denne tur havde kastet godt med torsk 
af sig. Og vi kender jo efterhånden hinan-
den alle sammen, da det efterhånden har 
udviklet sig til ”Tordenskiolds soldater”, 
der deltager. Så på trods af vejret blev der 

Referat af Havtur på Øresund
Bymatch den 22. februar 2009

hygget med medlemmerne fra de andre 
foreninger, indtil vi efter en times tid nåede 
frem til de første buler. Og så gik det ellers 
slag i slag dagen igennem. Vi fangede torsk 
på stribe. Alle fik fisk, nogen fik mange. Alt 
i alt blev der af de 14 deltagere landet 120 
torsk. Rigtig mange ”mellemfisk” i størrel-
sen 2 - 8 kg., men dog også enkelte over de 
10 kg. Det samlede resultat af konkurrencen 
blev, at Høng vandt i overlegen stil. Ikke kun 
fordi de var 2 mand mere end os, de havde 
simpelthen bare bedre fisk.
Når jeg skriver, at det er ”Tordenskiolds 
soldater” der deltager i disse ture, betyder 
det absolut ikke, at der ikke er plads til 
andre. Så er du interesseret, men ikke helt 
sikker på, hvordan dette fiskeri foregår, så 
meld dig til alligevel. Der er altid folk med, 
der kan hjælpe dig i gang. 
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Erik Wilson øverst og Jens O. Jensen 
med pæne fisk fra en tur til Sydsverige.
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Kysttur til Ystad - Sverige

8 medlemmer fra vores forening var tilmeldt 
denne forårstur til Sydsverige, som var målret-
tet den svenske kyst og de mange havørreder. 
Kurt fra bestyrelsen havde sammen med 
Jesper A. gjort det store arbejde med at plan-
lægge og arrangere, så vi andre kunne torsdag 
den 16. april bare pakke stænger og andet 
grej, køre ud og samle de forskellige deltagere 
op og så ellers sætte kursen mod øst. Det var 
ikke den store optimisme, der prægede for-

samlingen, på trods af gode ”fiskemeldinger” 
derovre fra. Det blæste nemlig en strid vind 
fra øst og det er normalt ikke befordrende for 
fiskeriet. Men alle var enige om, at nu skulle vi 
have en god tur ud af det, møgvind eller ej. 
Vel ankommet til hytterne i Stugbyen i Ystad 
blev der pakket ud og de medbragte klemmer 
blev fordøjet samtidig med, at der blev lagt 
en slagplan for det kommende fiskeri. Og så 
ellers af sted mod de pladser på kysten, hvor vi 
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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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mente, at vi kunne være. Det skulle dog hurtigt 
vise sig næsten umuligt at fiske i den stride 
østenvind, og det eneste sted, hvor der nok 
var muligheder, var ved militærets skydebane 
i Hammar Bakker. Der var imidlertid arrange-
ret skydning, så der var ingen adgang før kl. 
17.00. Så andre kendte pladser måtte holde 
for i ventetiden, og det blev da også til nogle 
enkelte fisk, alle genudsættere, da de helt 
tydeligt var nedfaldsfisk, der endnu ikke havde 
genvundet deres huld. Men kl. 16.45 var vi klar 
ved skydebanen og kunne tage den lange tur 
over bakkerne ned mod de ventende fiske-
pladser, som lå i nogenlunde læ for vinden. 
Og der blev fisket igennem frem til kl. 19.00, 
hvor vi havde aftalt at mødes derhjemme 
til aftensmad. Næsten alle nåede at få fisk, 

enkelte der også kunne hjemtages, så ved den 
kolde kartoffelsalat og de varme røde pølser 
var humøret højt. Da vejrudsigten i fjernsynet 
desuden lød på en drejning af vinden imod 
det nordlige hjørne, blev humøret om muligt 
endnu højere. Dette ville betyde en direkte 
fralandsvind ved skydebanen og en mulighed 
for, at vandet klarede noget op, således at 
både vi og fiskene kunne se, hvad der foregik 
nede i vandet.
Næste dag var det således tidligt af sted 
(nogle før andre), således at vi kunne få en 
god lang morgen og formiddag ud af det. Vi 
valgte at dele os i to hold, da der hos nogen 
var stemning for at blive ude hele dagen indtil 
aftensmad, mens andre valgte at køre hjem til 
middag, tage en bid mad og et hvil og så ellers 
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køre ud igen. Begge hold fiskede fredag og 
lørdag på skydebanen og det blev til rigtig 
mange fisk. I alt 83 havørreder til 8 mand, dog 
ikke ligeligt fordelt. Der er jo altid nogen, der 
fanger flere end andre og således også her. 
Men alle fik fisk på land og de der ønskede 
det, fik også fisk med hjem. I alt blev der 
hjemtaget 15 ørreder, som kunne betegnes 
som pæne. Største ørred stod Jesper Ander-
sen for, 4,7 kg. 
At der er andet en ørreder ved den svenske 
kyst, blev bevist af Frank. Han havde på et 
tidspunkt en rigtig stor kysttorsk på krogen, 
anslået 7 – 8 kg. og cirka en meter lang. 
Torsken (altså fisken) kom da også helt ind 
til vandkanten, hvor Frank prøvede, om han 
kunne kane den ind. Men det er ikke sådan 

lige at kane en så stor fisk ind, og da en bølge 
trak fisken med ud og denne samtidig slog et 
par slag med halen, endte det med en knæk-
ket fiskestang, knækket line og ingen fisk. 
Ærgerligt, vi ville gerne alle have set denne 
fisk. Hans to medfiskere kunne ikke komme 
ham til undsætning, da de begge stod og 
fightede hver deres havørred, men de nåede 
dog begge at se fisken.
Men alle var enige om, at vi havde haft en dej-
lig tur. Solskin fra morgen til aften, masser af 
fisk, god mad og hyggeligt samvær. At vores 
venner fra Høng Sportsfiskerforening oven i 
købet var vores naboer de 4 dage gjorde bare 
turen endnu bedre. Altid nogle hyggelig gut-
ter at være sammen med. Så mon ikke vi gen-
tager turen næste år?                                      Jes
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Kurt Nielsen med 1. præmien i torskeklassen, en lækker fiskestang. 

Dårligt resultat i UFV-cup
På trods af et rigtigt godt fiskevejr søndag 
den 5. april, var ørrederne meget lidt bide-
lystne, idet der kun blev fanget ganske få af 
de 66 deltagere. For os var det ikke bedre, 
ingen ørreder kunne klare målet, men til 
gengæld lykkedes det Kurt Nielsen at vinde 
torskeklassen. 
Sammenlagt blev vi nr. 5, og vi var 8 delta-
gere.

Pointtur nr. 2 
Blev afholdt sideløbende med UFV-
konkurrencen, og her var der kun Kurt 
Nielsens torsk og Jens O. Jensen med 
en ørred der blev indvejet, med Kurt 
som vinder. 8 deltagere.              Jens
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Deltager        I alt Placering
  Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6
Kurt Nielsen 106 80     186 1
Jesper Andersen 132      132 2
Jørgen Jensen 55 0     55 3
Jens O. Jensen  37     37 4
Per Jørgensen 0 0     0 5
Leif Nicolaisen 0 0     0 5
Per Egon Hansen  0     0 5
Stig Sommer  0     0 5
Leif Jensen  0     0 5
Mogens Hansen  0     0 5

Pointkonkurrencen 2009
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Pokaltilmeldte fisk 2009
Regnbueørred kyst

Regnbueørred, Å
23.03.2009 Tude Å Regnbueørred 3,3 kg. Jørgen Christensen

Torsk, hav
27.02.2009 Øresund Torsk 14,0 kg. Christian Hansen

Torsk, kyst
04.04.2009 Storebælt Torsk 0,919 kg. Kurt Nielsen

Bækørred

Gedde

Sandart

Aborre

Havørred
07.03.2009 Langeland Havørred 2,72 kg. Kurt Nøttrup

Karpe

Medepokal

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Her ses pokalmodtagerne fra årets generalforsamling.
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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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