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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 7. dec. 2009. 
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Forside: Erik Wilson og Niels Jensen med torsk fra det Gule Rev. 
Se artiklerne på både side 22 og 26.
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Jagt & Fritidshuset Cup 2009
SØNDAG DEN 4. OKTOBER 2009

Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til J & F 
cup 2009. Cup’en er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der er indbudt en række 
foreninger i området, der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ” J & F cup” er alene via 
billetsalget at øge udsætningerne på kysten, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af 
udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER: 
J & F 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.), fladfisk (27 cm.). 
Holdkonkurrencen beregnes efter et point: Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbe-
gyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori. Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder J & F cup 2009. Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkur-
rencen om en række flotte præmier. Deltagere der ikke er tilmeldt gennem en forening dyster på 
lige vilkår om de individuelle præmier. HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 4. oktober 2009 fra kl. 00.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra kl. 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej)

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred.  Den vindende 
forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2010.  Den vindende forening søger for indgra-
vering af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal. Individuelle præmier til de 5 største 
fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål.

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

Holdlederen tilmelder sin forening til Jagt & Fritidshuset Tlf. 5852 6190 , eller
U.F.V. 95 Kurt Jørgensen Tlf. 5885 0097 / 4059 8182 

Jagt & Fritidshuset                                                  Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Sorøvej 9                                                                          ”Havørreden”
4200 Slagelse
Tlf. 5852 6190
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅR 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!

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, Seniorer 30,- kr. Juniorer 20,- kr.
 Tilmelding senest den 2.-9. Turleder: Per Andersen tlf. 4026 3429

Fredag 11 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag 12 - 9 Som du nok har gættede, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag 13 - 9 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 praktiks arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, henvise  
 en parkeringsplads, tømme skrallespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 5886 9509 - 2028 5226.

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. Turleder: Ole Ganderup 2028 5226 - 5886 9509

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.
 Turleder : Ole Ganderup 5886 9509-2028 5226.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 5.-6. SEPTEMBER

Lørdag 1 - 8 Specimenkonkurrencen starter. (A)
 Konkurrencen er opdelt på juniorer og seniorer.
 Se konkurrenceregler i foreningsfolderen.
 Tilmelding til Michael Jacobsen. Tlf. 4016 9967
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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
  Tilmelding senest 24.-9. Til Ole Ganderup 5886 9509-2028 5226.
  
Søndag 4 - 10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning og præmieuddeling fra
 14.00 til 14.30 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 40,- kr. indtægterne går ubeskåret til
 udsætningerne langs kysten.
 Turleder: Johnny Sørensen - tlf. 5956 4848
 
Onsdag 28 - 10 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: 50,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 5950 3315
 Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med.

Onsdag 28 - 10 Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl.19.00
 Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.

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

Søndag 8 - 11 Parfisketur (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
 Indskud seniorer 30,- kr. – juniorer 20,- kr.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

Søndag 22 - 11 Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fælles fiskeplads - afgøres på dagen.
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. 
 Der kan max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
 Indskud seniorer 30,- kr. – juniorer 20,- kr. 
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Turleder : Ole Ganderup - tlf. 5886 9509 - 2028 5226.
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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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Onsdag 2 - 12  Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. 
 Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. 
 Tag familie og venner med til en hyggelig aften.

Søndag 6 - 12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk - vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 6.30.
 Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud seniorer 30,- kr. - juniorer 15,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først - hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest 3.-12.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967.

Fredag 11 - 12  Julefrokost i klubhuset
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad der dertil hører. 
 Prisen er kr.: 125,-
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest den 1. december.
 Tilmelding til Tom Rasmussen tlf.: 5950 33152010 

2010 GODT NYTÅR

Søndag 17 - 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, seniorer 80,- kr. - juniorer 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. 
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00 - hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmeldning senest den 14. januar.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf.  5886 9509 - 2028 5226

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

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

Der vil ligeledes være tilmelding til vores berømte Sverigestur
som bliver i uge 15 - 2010.

Lørdag  5 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Onsdag 6 - 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.
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Søndag 21 - 2 Bymatch i havfiskeri (KA)
 Havtur med NADIA fra Helsingør Statshavn.
 Dysten står igen mellem Slagelse 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 den 10. februar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 5885 3443

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

Foreningsvejer: Michael Jacobsen, Tværvej 1, 4270 Høng. Tlf. 4016 9967

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

Du finder os på:  WWW.HSF1952.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 tomfisker@forum.dk
Bådudvalg Lars Jensen hljensen@email.dk
Webmaster Henrik Larsen henrik.larsen49@skolekom.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.

Fredag 29 - 1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
 Dagsorden iflg. lovene. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen 

skal være bestyrelsen i hænde senest 24. januar 2009.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2009 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!
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Inden længe bliver den grønne farve på 
blade og planter, afløst af efterårets høst-
farver, dette og mørkets komme, giver for 
nogen anledning til mere indendørs hygge, 
mens det for andre betyder at nye fiskearter 
skal jagtes, uanset vejrliget.

     Skal du gøre brug af en af HSF`s både, 
er bookingreglerne nu ændret, således at 
man nu kan bestille en båd, op til en måned 
før man skal bruge den, dette fremgår også 
af det tidligere udsendte rettelsesblad til 
medlemsmappen.
Mht. kystbåden på Reersø , er der nu fundet 
en placering lidt tættere på land, således at 
den er til at komme til uanset tidevandet. Jeg 
kan kun opfordre til at gøre brug af båden, 
netop nu hvor fladfiskene er ved at være 
godt fede.

      Havfiskeriet har generelt været rigtigt 
godt i den senere tid, et godt eksempel 
må være vores årlige tur til Nordsøen (se 
turreferat), som i år var helt ud over det 
sædvanlige

     Regionsmesterskabet i havfiskeri blev i 
år afviklet på Øresund, efter en aflysning på 
Storebælt tidligere på året. Høng Sports-
fiskerforening blev i år nummer fem i hold-
konkurrencen, så det går stadig den rigtige 
vej, og i den individuelle række havde Høng 
et medlem på fjerdepladsen.

     Tissø har i de seneste mange måneder 
kastet nogle rigtig grove aborrer af sig, efter 
hvad jeg har hørt er der fanget aborrer over 
halvandet kilo, et kærkomment indslag, er 
at der nu er flere som har været rendt ind i 
de såkaldte ”tussindebrødre”, derved kan vi 
forhåbentlig aflive vores frygt om at aborre 
bestanden var ved at bukke under, af en el-
ler anden grund.

      En sandart på 1,8 kilo er også blevet fan-
get, af Rene Jespersen, det er ikke så mange 

sandarter der bliver fanget på årsbasis, men 
enkelte fiskere har evnerne til at få den i 
tale. Hvad angår gedderne, så har det været 
meget få og ganske beskedne eksemplarer 
der har været fanget, den senere tid, men 
mon ikke bidelysten kommer igen når van-
det bliver køligere.  

      Hornfiskekonkurrencen 2009 mønstrede 
endnu en gang fremgang i deltagerantallet,
Dog i moderat størrelse, fra 122 deltagere 
i 08 til 125 deltagere i år. Det er iøjnefal-
dende at antallet af juniorer var steget fra 
16 juniorer i 08 til 20 juniorer i år. Da dette 
er en af vores kæpheste, er vi rigtigt glade 
for at oplandets drenge og piger har fået 
øjnene op for at de kan få en god dag ved 
vandet, og så oven i købet har en rimelig 
stor chance for at løbe med en god præmie 
ved denne konkurrence. 

     Vores berømte Sverigestur vil fra næste 
år blive ændret lidt, det betyder at i stedet 
for fire fiskedage, vil det fremover blive en 
ugetur, så bliver der større mulighed for at 
få noget ud af turen. I tilfælde af dårligt vejr 
kan man jo så springe en enkelt dag over og 
i stedet gå på shopping i Ystad eller hvad 
man nu finder på. Vi mener at det er en mu-
lighed vi vil afprøve, da udgiften til hytterne 
ikke er ret meget større ved at leje dem i en 
uge, og så giver det mere frihed i fiskeriet.
Turen bliver i øvrigt i uge 15 i 2010.

     Her til sidst er det mig en stor fornøjelse 
endnu en gang på foreningens vegne, at 
takke alle jer som ufortrødent gik til makro-
nerne ved afviklingen af sommermarkedet 
i Gørlev, og derved var med til at skaffe os 
6000 kr. på kontoen igen. Når dette læses 
er det ved at være tid til efterårsudgaven 
af samme marked nemlig 11., 12. og 13. 
september.
Også her vil vi være glade for din indsats.

                                          Knæk og bræk

                                          Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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Til Høng Sportsfiskerforenings årlige tur til 
Sydsverige havde 8 tilmeldt sig.
Vi boede i Sandskogens Stugby, som ligger i 
udkanten af Ystad.
Det vi skulle over at fiske efter var havørre-
der fra kysten.
Vejret drillede os meget, de første par dage 
var det fint, med høj solskin og en svag vind, 
og dermed mulighed for at fiske alle steder, 
men tirsdag aften blæste det op fra nord/
øst, med en hård vind, Som blev der resten 
af ugen, det betød at vores fiskepladser 
blev noget indskrænkede, vi kunne fiske fra 
Kåseberg havn og om til Hammer-bakke, et 
stræk som ligger øst for Ystad. 
Fiskeriet var i top, den samlet fangst blev 
på 86 havørreder, som er ny rekord, af dem 
kom der 20 med hjem til Høng, den gamle 
rekord var på 68 havørreder på land.
Aksel Petersen fangede flest med 24. 
Nummer to blev Ole Ganderup med 12. 
Nummer tre blev Jens Dinesen med 12 hav-
ørreder på land.
Det var også Aksel Petersen der fangede 
den størst, der kom med hjem, den vejede 

3,8 kg. Næststørste var en på 3,4 kg. den 
blev fanget af Kim Wellendorf.
Der er blevet mange flere danskere der tager 
turen over Øresundsbroen, for at fiske i 
Sydsverige, for nogle år tilbage kom der ikke 
så mange som i dag, en af dagene snakkede 
undertegnede med danske sportsfisker fra 
Jylland, Fyn og Sjælland, om det skyldes 
fremgang i fiskeriet i Sydsverige, eller om 
det er lyster til at prøve noget nyt, vides 
ikke, med der er blevet mere kamp om at få 
de gode pladser.             Michael Jacobsen

SYDSVERIGE
13.-19. april 2009

Aksel Petersen og Jens Dinesen med havørreder på hhv. 2,35 og 2,5 kg.

Fra venstre: Ole Ganderup, Tom Rasmussen, Michael 
Jacobsen, Poul Larsen, Kim Wellendorf, Jens Diensen, 
Henrik Jørgensen og Aksel Petersen.
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Medekonkurrence  2009

Ole Ganderup, Dennis Justensen, Tom Rasmussen og 
Jens Dinesen. 

Lørdag d. 1. august havde HSF valgt at afholde 
medekonkurrence ved Tuel sø i Sorø. 5 deltagere 
havde tilmeldt sig og alle havde forventningerne 
om godt fiskeri i top efter sidste års dyst ved 
søen. Efter opmærkning og lodtrækning, fordelte 
deltagerne sig ud på deres stand. 
Startsskuddet lød klokken 9 og de første foder-
kugler blev prompte sendt af sted. Ikke ret lang 
tid efter, begyndte Ole Ganderup at hive nogle 
gedigne brasner op. Imens Ole fiskede løs gik 
fiskeriet dog noget mere afslappet for sig, for de 
øvrige deltagere. En times tid efter start begyndte 
fiskeriet dog for alvor at tage fart, samtlige 
deltagere fik jævnligt fisk. For det meste var det 
skallerne som dominerede fangsterne, men en 
gang imellem dukkede der en brasen op. 
Ved konkurrencens afslutning var der ikke nogen 
tvivl om udfaldet, Ole Ganderup havde gennem 
hele konkurrencen haft held til at holde på en 
brasen stime og havde dermed også skaffet sig 
et godt udgangspunkt. De øvrige deltagere havde 
primært fanget skaller. 

Ved indvejningen blev resultaterne som følger:
1. Ole Gandrup 19,15kg.
2. Dennis Justesen 9,8 kg.
3. Jens Dinesen 7,55 kg.
4. Per Høj  6,0 kg.
5. Tom Rasmussen 5,5kg.

Den samlede vægt forløb sig til i alt 48 kg, hvor 
den største brasen vejede 1230 gr. og den største 
skalle vejede 410 gr. 
Alt i alt kunne det konkluderes at konkurrencen 
havde været vellykket og man vil uden tvivl nok 
vælge samme vand til næste års dyst. 
                                                    Dennis Justesen

Til gedde, aborre og sandart konkurrencen, del-
tog 16 medlemmer fra foreningen, alle fiskede 
på Tissø.
Fiskeriet efter gedder har ikke været nemt i år på 
Tissø og denne weekend blev ingen undtagelse.
Den samlet fangst blev på 20 gedder og 5 abor-
rer. Om lørdagen blev der fanget ialt 14 gedder 
og en aborre, søndag 6 gedder og 4 aborrer. 
Grunden til at der blev fanget flest gedder 
lørdag var at der fiskede 11 af deltagerne og kun 
5 havde valgt at fiske om søndagen. 
Den største gedde fangede undertegnede og 
den vejede 7.0 kg Jørgen Madsen fangede kon-
kurrencens næststørst gedde, som vejede 3,9 
kg. Jørgen fiskede sammen med Emil Kamienski 
lørdag eftermiddag, de havde det bedste fiskeri 
efter gedder, det blev ialt til 7 gedder til dem, de 
6 fangede de på dørg rundt om Aborreholmen.
Aborrefiskeriet var bedst om søndagen, det var 
ikke så mange der blev fanget, ialt blev det kun 
til 4 stykker, men alle vejede over 1 kg.
Henrik Jørgensen fangede en godt nok en flot 
aborre om lørdagen på 1,060 kg. mens vores 
formand, Ole Ganderup fangede konkurrencens 
2 største aborrer på hhv. 1,310 og 1,370 kg. 
Tommy Petersen fulgte flot efter, med en på 
1,250 kg. Konkurrencens sidste aborre fangede 
Flemming Petersen den vejede 1,010 kg. 
Der blev ikke fanget sandart.
                                                   Michael Jacobsen

Gedde, aborre og sandart 
konkurrence

Ole Ganderup, Tommy Petersen og Flemming Petersen.  
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     Årets venskabsdyst på Tissø mellem Gørlev 
Sportsfiskerforening og Høng Sportsfiskerfor-
ening, blev i år afviklet i næsten fladt vand og 
vekslende sol, selvom DMI havde lovet regn 
og 8-10 m./sek. Fra vest. Når det så er sagt, 
stod resten af dagen i det hårde arbejdes tegn.
   12 mand var tilmeldt konkurrencen, 6 mand 
fra hver forening, så der var fuldt hus i alle fire 
både som vi havde til rådighed denne dag, 
vores egne 2 både og Tissø konsortiet`s ene 
båd og Slagelse Sportsfiskerforenings båd.
   Dagen blev startet med kaffe, rundstykker 
og en lille en til den hule tand, hvorefter de 
fire team’s begav sig ud på søen, alle havde 
åbenbart den samme tanke om at starte på 
aborreholmen, medens vinden tillod det, bå-
dene blev dog hurtigt spredt ud over søen, da 
holmen ikke kastede en eneste fisk af sig fra 
morgenstunden, der kom kun meget beskedne 
fangster om bord rundt omkring, selvom der 
blev arbejdet meget energisk på sagen, de fisk 
som dog blev fanget var alle enkelte strej-
fende fisk, det var umuligt at lægge en strategi 
efter noget af det.
     Dagens samlede fangst udgjorde 15 gedder 
og en havørred, men ikke en eneste aborre, 
et kæmpe lyspunkt var dog at vi havde tre 
debutanter med på søen og alle tre klarede 

Vinderholdet fra Høng, fra Venstre: Jette Jesppesen, Preben Nielsen, Ole 
Ganderup, Rene Christensen, Tom Rasmussen og Carsten Jeppesen.

sig rigtigt flot, Gørlev havde en junior med, 
Martin Eiland som var på søen for første 
gang, og han fangede en gedde på 2,5 kg. Og 
dertil skal siges at det var eneste fisk ombord 
i den båd som han var i, det på trods af at 
hans kumpaner i båden er meget kompetente 
søfiskere, (det giver stof til eftertanke). Høng 
havde også to nye folk med på søen, den ene 
Rene Christensen som midt på dagen napper 
en havørred på 1,3 kg. på Holmen under 
kastefiskeri, ikke alene er det en præstation 
i sig selv, men efter en times tid mere fanger 
han en gedde på 6,5 kg. som bliver dagens 
største, han var også eneste fisker i hans båd 
med fisk.
   I den båd jeg selv var med i, var også en de-
butant med om bord, nemlig Jette Jeppesen, 
som fik to gedder i løbet af dagen, med den 
støste på 4, 95 kg.
   Da pointene var talt sammen blev det ende-
lige resultat at Gørlev fik en fin anden plads 
med 1026 point og Høng fik lov at beholde 
pokalen med 1428 point.
    Trods det svære fiskeri denne dag var alle i 
godt humør, og det sociale samvær er jo også 
en stor del af denne venskabsdyst .
                                                    Ole Ganderup

Venskabsdyst Gørlev-Høng 2009

Jette Jeppesen med en gedde på 
4,95 kg.
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Ole Ganderup med en torsk på 18,0 kg.

Indvejede fisk til årspokalerne 15.08.09
Pokal Vægt kg. Længde cm. Fangststed Navn
Aborre junior        
Aborre senior 1,850   St.Vejle å Jens Dinesen
Aborre Nakskov/Tissø 1,520  Tissø Tommy Petersen
Gedde 11,750 110 Tissø Dennis Justesen
Sandart 1,800 58 Tissø Rene Jepsersen
Fredfisk        
Bækørred        
Ørred P&T        
Havørred å        
Havørred kyst 3,300   Halvskov Rev Poul Larsen
Havørred båd 4,900 70 Øresund Jørgen Madsen
Torsk kyst        
Torsk båd 18,000   Gule rev Ole Ganderup
Sej/Lubbe        
Hornfisk 0,610   Køge bugt Tom Rasmussen
Makrel        
Fladfisk        
Største fisk fanget i udlandet
Helleflynder 31,000 130 Sørøya Tom Rasmussen
Specimen konkurrencen        
Årets fisk        



16

�������������������������

��������������������

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

���������

Pointture seniorer - 1. august 2009
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Michael Jacobsen 50 35 40 45 1,04 176,80
2  Ole Ganderup 70 30 40 30 1,04 176,80
3  Jens Dinesen 50 25 30 30 1,03 139,05
4  Tom Rasmussen 60 10 40 14 1,04 128,96
5  Tommy Petersen 40 20 20 24 1,02 106,08
6  Per Høj Jensen 60 20 20 5 1,02 96,90
7  Lars Jensen 20 30 20 23 1,02 94,86
8  Arne Jørgensen 40 10 20 12 1,02 83,64
9  Henrik Jørgensen 40  20 19 1,02 80,58
10 Kurt Jørgensen 30  20 23 1,02 74,46
11  Dennis Justesen 30 10 20 11 1,02 72,42
12 Aksel Petersen 40  10 11 1,01 61,61
13  Emil Kamiensky 20  20 17 1,02 58,14
14 Jørgen Madsen 10 10 10 15 1,01 45,45
15  Kasper Kristensen 10 20 10 1 1,01 41,41
16 Kim Wellendorf 10 5 10 15 1,01 40,40
17  Flemming Petersen 20  10 8 1,01 38,38
18 Preben Nielsen 20  10 7 1,01 37,37
19 Johnny Sørensen 30  10 1 1,01 31,31
20 Kim Christoffersen 10  10 11 1,01 31,31
21 Jan Rasmussen 10  10 10 1,01 30,30
22 Finn Bartelsen 10  10 8 1,01 28,28
23 Jane Hansen 10  10 6 1,01 26,26
24 Jens Rasmussen     10     10,00
25 Poul Larsen 10     10,00
26 Carsten Jeppesen 10     10,00
27 Jette Jeppesen 10     10,00
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af øen. I Sørvær boede der ca 250 mennesker, 
hvor hovederhvervet var fiskeri. Der var en 
købmandsforretning i byen som havde åben 
fra kl. 10.00 til 16.30 hver dag, dog ikke om 
søndagen. 

Fiskeriet er meget varieret og mange arte bliver 
vældig store omkring Sørøya. Helleflynderen 
er en fisk der er i området og det var også den 
vi brugte mest tid på at fange, udover helle-
flynderen er der og rig mulighed for at fange. 
Torsk, sej, kuller lange, rødfisk, rødspætter, 
isinger, brosme og havkat.

Vi skulle fiske fra jolle og ikke en fiskekutter 
med en fast skipper som vi gør herhjemme. 
Jollerne var nogle 23 fods aluminiumsjoller 
(fiskemaskiner), som hedder ”Arronet”, med 
en 135 hk. motor, båden var monteret med 
ekkolod og GPS så vi viste hvor vi sejlede, der 
var også radio ombord så vi kunne kalde på 
hjælp hvis vi havde brug for det. Alle bådene 
er beregnet for 4 personer. Der var 2 guider, 
som boede fast på campen, som hjalp os når vi 
havde problemer.
Afstanden fra campen og til fiskepladsen er 
noget større end når vi sejler herhjemme, op til 
20 sømil (37 km) var vi væk nogle af dagene, 
andre teams sejle 40 sømil ud til en super fi-
skeplads med navnet Storskallen. Når vi var på 
de lange sejlture skulle vi være mindst 2 både, 
ellers ville guiden ikke give os lov.

Sørøya 2009

Fra den 22. til den 29. juli var Ole Ganderup, 
Tom Rasmussen, Jens Dinesen og under-
tegnede på Sørøya, vi var et hold på i alt 19 
havfiskere. 
Sørøya er Norges 4. største ø, den ligge i Finn-
marken i Nordnorge, den er på 816 km2,

og der er ca. 1100 fastboende på øen. Sørøya 
bliver også kaldt ”den grønne ø i nord”,
fordi den har nogle høje fjelde, mange fjorde 
og fjeldsøer med mulighed for at fange søør-
reder og rødning.
Vi skulle bo i Sørvær, som ligger på vestsiden 

Ole Ganderup med en helleflynder på 14 kg.

Jens Dinesen med en havkat på 3,5 kg.
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solen skinner hele natten, så vi kan fiske alle 
døgnets 24 timer, hvis vi ellers kan holde til 
det.
Første fiskeplads var Loppa, som er en lille 
ø som ligge 20 sømil fra Sørvær, første fisk i 
båden fangede undertegnede, en torsk på 8-9 
kg. som pænt blev genudsat, næste fanger var 
Ole Ganderup, med en torsk på 17,4 kg. efter 
den var vejet og taget billede blev den også 
genudsat, alle de torsk vi fangede hele ugen 
blev genudsat.
Da nattens fiskeri var ovre, var den samlede 
fangst i båden ca. 100 torsk, med de 3 største 
på hhv. 10,4, 10,6 og 17,4 kg. . Udover torskene 
fangede vi også havkat op til 3 kg. og brosme 
op til 2 kg. Oles torsk på 17,4 blev holdes stør-
ste på hele turen.

Efter den første nat med mange torsk i båden, 
begyndte vi på noget mere seriøst fiskeri efter 
helleflynder dagen derpå, men de er ikke 
nemme at få til at bide på krogen, trods mange 
timers kamp lykkedes det ikke undertegnede 
at fange en helleflynder, men der var andre i 
båden der kunne. Tom Rasmussen fangede den 
første til vores båd, en flot helleflynder på 31 
kg. 130 cm. Derefter fangede Jens Dinesen en 
på 3,5 kg. 
Dagen efter var det Ole Ganderup der slog til 
med 2 flyndere på hhv. 5,6 og 6,4 kg.
Den sidste fiskedag fangede Ole først en på 
14 kg. og lige efter fangede Tom en på 90 
cm. Toms flynder blev ikke vejet da den blev 
genudsat.

Tankning af benzin, til båden skulle vi naturli-
ges selv sørge for, men det var ikke hver dag 
systemet virkede. Der var en benzintank i Sør-
vær, med 2 standere, en til 95 blyfri og en til 
diesel. Da vi skulle tanke benzin en af de sidste 
dag, ville kortautomaten ikke godkende mine 
visa kort, der var andre der prøvede og de vir-
kede heller ikke. Ved siden af automaten stod 
der et telefonnummer man kunne ringe til når 
anlægget ikke virket, det prøvet jeg at ringe til 
og jeg fik den besked at anlægget først vil blive 
lavet næste dag, så var gode råd dyre, vi skulle 
have benzin, så vi kunne komme ud at fiske. Vi 

Tom Rasmussen med en helleflynder på 31 kg.

Vi ankom onsdag aften til campen, efter en 
lang dag med flyvning, færge og buskørsel det 
sidste stykke. Nogle af deltagerne havde valgt 
at køre derop i egen bil og de var ankommet og 
havde lavet aftensmad til os da vi ankom.
Efter aftensmaden skulle der fiskes, stænger 
og hjul blev hurtig samlet og sammen med 
grejet sat ned i båden, klokken var midnat, da 
vi sejle ud af havnen i Sørvær.
Nu sidder du nok og tænker at det er mørkt 
kl. 00.00. men vi er langt over polarcirklen så 
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Båden vi fiskede fra.

startede en af bilerne og kørte til Hasvik, for at 
købe benzin, men i Hasvik skulle man have et 
”lokalt kort” som der stod på benzinstanderen 
og det havde vi ikke. Ved siden af benzintan-
ken, var der et autoværksted, vi kunne se at 
der var nogle derinde, så vi gik ind og forkla-
rede vores problem, de var meget forstående 
og åbnende for tanken så vi kunne tanke på 
vores kort, vi tankede i alt 140 liter benzin til en 
samlet pris på 2100 norske kr. Benzinen koster 
15 kr. literen i Norge. 

Efter en uge fiskeri, var det tid at pakke 
sammen og rejse hjem, vi havde afgang fra 
campen onsdag morgen kl. 05.00 med bus til 
Hasvik. Da vi ankom til Sørøya sejlede vi med 
en færge, men på hjemturen skulle vi flyve 
fra Hasvik, først til Hammefest, så til Tromsø, 
derfra til Oslo og til sidst Kastrup.

Hvis nogle ønsker mere information om dette 
fiskested, så se på:
 www.nordic-sea-angling.se
                                                 Michael Jacobsen
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nogle burde være udsovet, efter lydniveauet 
at dømme, var der afgang fra havnen kl. 
06.00, skipper Åge og medhjælper Hugo var 
allerede, søndag aften blevet formanet om at 
den indsats som var blevet lagt for dagen med 
folkene fra Ølstykke, skulle forbedres betyde-
ligt når de skulle sejle med os, det indvilligede 
de i, og jeg skal love for at de holdt deres ord.   
Efter ca. 2,5 times sejlads, 25 sømil vest for 
Hanstholm blev pirkene ringet ned for første 
gang og allerede i første drev kom der en del 
fine torsk ombord. Fiskeriet om mandagen 
ville udelukkende blive på stenene da strøm-
men var for stærk til vragfiskeri. Lidt efter lidt 
arbejdede vi os videre ud, for til sidst at ende 
ca. 35 mil ude.  De dårlige fangst- og vejrvars-
ler fra gårdsdagen var glemt, da vi ved 14 tiden 

Fiskeri i verdensklasse, fladt vand og høj sol, 
det er vist meget rammende for, Høng Sportsfi-
skerforenings årlige tre dages tur til Nordsøens 
sten rev og vrag. 
6 mand deltog i år fra HSF på denne tur, som 
nok må kaldes for den suverænt bedste i nyere 
tid.
Søndag kl. 13.00 var der afgang fra klubhuset i 
Høng, og efter en enkelt pause ved Gudenåen, 
ankom holdet til vores residens på Molevej i 
Hanstholm, omkring kl. 18.00.   De først an-
komne talte med et hold fiskere fra Ølstykke, 
som netop var ved at forlade huset, de kunne 
berette om meget dårligt fiskeri, så med dette 
og en vejrforudsigelse som sagde vind op til 
8-11 m./sek. om mandagen, var humøret ikke 
helt i top da aftensmaden blev indtaget på 
Havne Cafeen søndag aften.

Det Gule Rev 
2009 

Tom Rasmussen med en torsk på 12,6 kg.
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satte kurs mod havnen, alle havde fået fisk op 
i stride strømme dagen igennem, og en enkelt 
måler var det også blevet til, denne tog Rene 
Christensen sig af, en torsk på 10,5 kg. og på 
intet tidspunkt i løbet af dagen havde bølge-
højden været over et par meter, så alt i alt en 
rigtig god dag.

   Tirsdag morgen stævnede vi ud, kl. 05.00, 
her var planen udelukkende vragfiskeri ned 
til ca. 110 meter vand og i en afstand af ca. 40 
sømil nordvest for Hanstholm også denne dag 
blev et eventyr med helt vildt fiskeri og nu i 
helt fladt vand og i strålende solskin, dette 
togt gav 3 målere, en torsk på 11,2 kg til en af 
deltagerne fra Slagelse holdet, som vi afvikler 
denne tur sammen med, nemlig Niels Ander-
sen, (Slagelse har selv referat fra turen i deres 
del af Fiskeøjet). Den næste af de tre målere 
tog Rene Christensen sig også af, en torsk på 

12,0 kg. Og den sidste, en torsk på 14,0 kg. fik 
jeg selv fornøjelsen af at fange, efter en dag i 
drømmeland, var vi i havn kl. 19.00.

   Onsdag var der afgang kl. 06.00, og efter en 
lille snak med vores skipper Åge, var vi i dag 
helt klar på at satse på rigtigt store torsk og 
måske prøve at finde lidt sej, som vi endnu 
ikke havde set noget til, som han på tørt jysk 
sagde så havde vi vist fået rigeligt spisefisk 
og det kunne vi jo kun give ham ret i. Så vi 
startede på det yderste af ”stenene” hvor 
der hurtigt kom fisk op igen, dog ingen store, 
så det varede ikke længe før vi satte kurs 
mod nogle vrag på ca. 100 m. vand, det ene 
vrag, en gammel kuldamper som næsten var 
forsvundet, viste sig at være hjem for rigtig 
store fisk,
Her blev landet 4 gode målere, en på 12,5 
kg. til Jørgen Madsen, en på 12,6 kg. til Tom 
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Rene Christensen med en torsk på 12 kg.

Rasmussen, en på 13,0 kg. til Niels Andersen 
(Slagelse) og igen i dag fik jeg fornøjelsen af at 
fighte turens største torsk på 18.0 kg.
   Sej fik vi ingen af, men da vi brugte en del tid 
på vraget med de gode torsk, kunne vi ikke nå 
at sejle ud til en position ca. 50 sømil fra land, 
hvor Åge var ret sikke på at sejene befandt 
sig, men jeg tror også at de fleste var ved at 
være mættet af fiskeri og nogle peb lidt over 
ømme arme.  Efter tre dage i fiskehimlen var 

vi nu i havn kl 17.00, mange var lige inde og 
vende hos Åge og Hugo for lige at give dem 
et skulderklap og sige tak for tre kanon gode 
dage med god stemning, hygge og grove fisk 
, og ikke mindst for lige at få lovning på en 
gentagelse til næste år når vi kommer igen 2., 
3. og 4. august.
   Alle fik meget fine fisk, og selvom at der var 
nogen som ikke kom over de magiske 10 kilo, 
blev der fanget rigtig mange i mellem 8 kg og 
9,75 kg. Så jeg tror at alle har fået noget ud af 
denne tur.

   Humøret på filèt fabrikken var også højt da 
vi kom i havn med så store mængder fisk, og 
i så god størrelse, de fortalte at det faktisk 
var første gang i to måneder at der rigtigt var 
blevet landet noget som var værd at tale om, 
det tog vi til os som en kompliment, men om 
onsdagen, var ham som stod og håndfilete-
rede de store fisk, alligevel glad for at vi skulle 
hjem, for som han sagde var han ved at være 
træt i armene.
    Tak til drengene på fabrikken, de gør os en 
kæmpe tjeneste, hvis ikke det var for dem, så 
tror jeg at nogle af os stod med kniven endnu.

Og til sidst lige et par af de gode fangster:

Tom Rasmussen:
torsk 12,6 kg. – lange 3,25 kg. – kuller 1,0 kg.

Jens Dinesen:
torsk 7,4 kg. – lange 3,5 kg. – kuller 2,25 kg.

Dennis Justesen:
torsk 9,6 kg.

Rene Christensen:
torsk 10,5 kg. – 12,0 kg.

Jørgen Madsen:
torsk 12,5 kg. – lange 4,5 kg.

Ole Ganderup:
torsk 14,0 kg. – 18,0 kg. – lange 2,5 kg. – 
kuller 1,6 kg.

Tak til alle deltagere fra såvel Høng som Slagel-
se, jeg håber at vi ses igen til næste år.
                                                    Ole Ganderup
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Program for sommer/efterår 2009

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

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.
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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.

Torsdag 8/10 KLUBAFTEN
 Vi starter vinterens ugentlige klubaftener op, som foregår 
 fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00.
 Der kan støbes pirke og bindes fluer, eller man kan sidde med en kop kaffe og   
 deltage i erfaringsudvekslingerne hen over bordet. 
 Der er også mulighed for at sætte en film på, hvis det er det man har lyst til.

Søndag 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.

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



25

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Ikke meget nyt at berette her i eftersomme-
ren, hvor vandløbene som vanligt ikke har 
meget vand at byde på, så nu venter vi så 
kun på den årlige grødeskæring. Hvorefter 
vi  kan begynde at tænke på efterårets op-
gaver, såvel udlægning af gydegrus som op-
fiskning af moderfisk og opstilling af diverse 
kar og pumper ude hos Jesper Thykjær, alt 
sammen i Projekt Vildfisk under UFV, men 
det vender vi tilbage til.                        Jens

Det er hårdt arbejde med udlægning af gydegrus.

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

Nyt fra åerne

Så lykkedes det Leif at fange en multe. Med 
franskbrød på krogen bag en boble var der 
en multe der bed. Efter 10-15 minuters fight 
var den træt nok til nettet. Den målte 65 cm.

Multe-
fangst
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Niels i hård figth 
med 13 kg’s torsk.

Vi har modtaget følgende lille beretning fra 
Erik Wilson som har været på den årlige tur 
til Nordjyske sammen med medlemmer fra 
Høng og Slagelse.
Som det fremgår af div.billeder var det en 
fantastisk 3 dages tur med utroligt godt vejr 
hvor alle slags havfiskeri kunne praktiseres. 
Vragfiskeriet var perfekt og skipper kunne 
lægge sig direkte over vrag med super fang-
ster af torsk og langer 4 til 18 kg. 
Største fisk fra Slagelse havde Niels Ander-
sen fra Slagelse med en torsk på lige ud 13 
kg. (han fik iøvrigt også fisk 12,2 kg!)
Vi er på plads igen næste år med forhåbent-
ligt samme mandskab og besætning.
Turen gav 8 målere (6 til Høng) og ialt 350 
fisk fordelt på 3 arter nemlig
torsk, lange og kuller.                        Erik

Flot fiskeeventyr på 
det Gule Rev

Et hjertesuk
Jeg havde i fiskeøjet nr. 1, 2009, et indlæg, 
hvor jeg bad medlemmerne om, at de sør-
gede for at fortøje vores både ved Tystrup 
Sø ordentligt. Det har absolut ikke hjulpet. 
Vi har gentagne gange været ude for, at 
bådene har ligget og banket op i bådebroen 
samt at agterfortøjningen ikke har været 
clipset på. 
Igen må jeg understrege, at de penge vi skal 
anvende til at reparere bådene for, går fra 
alle medlemmerne af vores forening. 
En af bådene har nu skader på rælingen 
som følge af forkert fortøjning. Det er sim-
pelt hen for dårligt.
Hvordan der fortøjes korrekt, kan ses i vores 
medlemsmappe, side 15, så alle skulle 
kunne finde ud af det. Så kære brugere, lad 
os nu alle sammen være mere fokuserede 
på korrekt fortøjning, også selv om vi måske 
er lidt trætte efter en lang fiskedag og bare 
vil hjem.                                     Formanden
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Deltager  22. mar 5. april 9. maj 7. juni 9. aug 19. okt I alt Placering
  Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6
Kurt Nielsen 90 80 35 131 67  403 1
Jesper Andersen 112  104    216 2
Jes Hansen    43 152  195 3
Jørgen Jensen 47 0 105    152 4
Per Egon Hansen  0 117    117 5
Leif Nicolaisen 0 0 87    87 6
Jørgen Ankjærgaard  85    85 7
Per Jørgensen 0 0 81    81 8
Jens O. Jensen  37   41  78 9
Jørgen Christensen   76    76 10
Niels Andersen   68    68 11
Stig Sommer  0 51    51 12
Mogens Mogensen   29    29 13
Kurt Nøttrup    0    
Leif Jensen  0      
Mogens Hansen  0      

Pointkonkurrencen 2009

Ferskvandstur 
(Point 4) 7. juni 2009. 

Til denne pointtur på de ferske vande var 
der kun tilmeldt 3 medlemmer. Og da den 
ene måtte melde forfald, var vi således kun 
2 mand af sted. Vi valgte selvfølgelig at fiske 
sammen, og var enige om, at Tystrup Sø 
skulle være vores udgangspunkt.
Selv om vi kørte på med krum hals, så var 
fiskene svære at få i tale. Om det var på 
grund af lavtryk, varmen eller måske vinden, 
aner jeg ikke, men det blev ”kun” til en 
gedde samt en aborre til hver. Kurt’s gedde 
var til gengæld en rigtig flot fisk, taget på 
levende agn på kun 2 meters dybde. Efter en 
drabelig dyst kunne den dog landes, vejes 
og genudsættes. Vi havde på forhånd vejet 
fangstnettet til 0,8 kg. og da vægten sagde 
rent ud 8 kg., var det en smal sag at regne 
ud, at gedden så vejede 7,2 kg. 
Bagefter sad jeg lidt og tænkte over dette 

og spurgte så Kurt, om ikke hans vægt var 
samme type som min. Jo, det er det da, 
sagde Kurt. Jeg kunne nu oplyse Kurt om, 
at hans fisk sikkert havde vejet mere end 
de 7,2 kg. idet den type vægt vi har, kun 
går til 8 kg. Men så lærte vi det. En god tur, 
hvor vi dog savnede lidt selskab fra andre 
foreningsmedlemmer.                     Jes

Ferskvandstur 
(Point 5) 9. august 2009. 

Også denne gang var der kun tilmeldt 3 
medlemmer. Denne gang kom alle dog 
ud, en på Tissø og 2 på Tystrup Sø. Og i et 
pragtfuldt sommervejr, næsten for varmt. 
Det var da også svært at finde fiskene i den 
trykkende varme, men det lykkedes dog de 
3 at overliste 3 gedder samt en snes aborrer. 
Igen en fin dag og igen savnede vi at være 
lidt flere af sted.                                  Jes
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Efter vi de sidste par år har set en stigende 
vægt på Tissø’s aborrer fra omkring 800 gr. 
til omkring et kilo, har vi i år prøvet at inten-
sivere jagten på disse store og velsmagende 
fisk.
Antallet af den størrelse er jo ikke særlig 
stor, og søen er heller ikke speciel nem at 
fiske på, da der ikke er så mange grunde og 
holme som f.eks. på Tystrup sø, hvor man 
jo ved at rovfiskene opholder sig på eller i 
nærheden af.
Men det har dog lykkedes os på nogle dage 
at have heldet med os, idet vi bl.a. på én tur
fangede 6 af disse kæmper med vægt fra 
1000 gr. og op til 1433 gr. og det indenfor 
ganske kort tid.
Hvad er så agnen? Tja, det svinger også en 
del, nogle dage er det skaller og karusser og
andre dage kun jiigs eller orm, eller måske 
en stor spinner, aborren er svær at blive 
klog på. Skulle der være en dag hvor intet 

dur, kan man jo altid prøve kræfter med en 
gedde eller to!
Men det der gør søen ekstra spændende 
er jo også, at der må bruges motor, så man 
har mulighed for at afsøge meget større 
områder uden at man slider sig selv op! 
Husk i øvrigt altid at læse vejrudsigten godt, 
da søen er meget vindfølsom, og så er Tissø 
absolut ikke til at spøge med. Men prøv en 
tur alligevel!
                        Erik Wilson og Jens O. Jensen

Jagten på de store Tissø-aborrer

Jens med en pæn fisk på 1282 gr.

Erik med en flot stribe aborrer, største på 1433 gr.
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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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Undergrunden gyngede noget under os, da 
vi den 20. juli blev landsat fra 2 De Havil-
land Beaver vandflyvere i et sumpet område 
ved en sø en times flyvning nord for Ancho-
rage i Alaska. Det var oven i købet begyndt 
at regne, så det gik stærkt med at få pumpet 
luft i de 2 gummibåde som vi skulle bruge 
til vor videre færd.
To dage forinden var vi startet 6 mand 
fra Slagelse, hvoraf de 5 var fra Slagelse 
Sportsfiskerforening, så det var næsten en 
foreningstur, for at tage til Alaska og fiske 
sølvlaks på Moose Creek og Deshka River 
på en tur arrangeret af World Wide Sports 
Fishing Club.  Vi ankom ved midnatstide og 
fandt med lidt besvær frem til vores logis i 
udkanten af Anchorage.
Første dag i Anchorage gik med at få fat i 
vores bil, grejet fra depotet, telte, gummibå-

de, køkkengrej, osv., hvorefter vi skulle købe 
madvarer til de 15 dage i vildmarken, hvor 
der ikke ville være yderligere muligheder for 
proviantering. Dagen for udflyvningen kørte 
vi ud til vandlufthavnen Lake Hood, hvor alt 
blev vejet, lige fra os selv til grej, mad og 
drikke – og vi blev fundet for tunge! Vi måtte 
altså tage ca. 150 lbs fra, inden de kunne 
flyve med os. Det kostede 10 kg kartofler, 
nogle ekstra teltpløkke, en vandfilterpumpe 
– og værst – 2 kasser af vor beskedne ølra-
tion, men så var vægten også i orden, og vi 
var glade for at øllet stod hos bushpiloten 
da vi vendte tilbage 15 dage senere.

10 bæverdæmninger
Jeg har været på floden før og vidste hvor 
vi skulle lave den første lejr, nemlig ved en 
herlig pool, hvor jeg tidligere har oplevet 

Mellem bjørne og laks i Alaska

Hele holdet forsamlet foran lejren. Fra venstre ses Keld Helt, Peter Christoffersen, Mogens Henriksen, John 
Olsen, Jesper Andersen og Jørgen Christensen
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Peter Christoffersen fangede denne flotte laks på 
12 - 13 kg.

herlige fighter med både kongelaks og 
chum laks. Turen det første stykke til 
Moose Creek foregår gennem en lille kanal 
og plejer at tage ca. halvanden time. Der 
var imidlertid sket meget siden jeg sidst 
var der for 11 år siden, og bæverne havde 
indtaget hele området og havde etableret 
ikke mindre end 10 bæverdæmninger, som 
vi måtte forcere med fuld last. Et virkelig 
hårdt og bestemt ikke ufarligt arbejde at 
bryde hul i dæmningerne så vi kunne få 
gummibådene igennem. Nu forstod jeg 
bedre amerikanernes bemærkning om vi 
havde Danish Dynamit med os! Det lykke-
des dog, og efter ca. 4 timers hårdt arbejde 
var vi fremme ved den første lejrplads, som 
bar præg af ikke at have været besøgt i 
flere år!
Denne pool viste sig i modsætning til tid-
ligere at være fisketom bortset fra enkelte 
regnbueørreder, så efter 2 overnatninger 
gik turen videre ned ad floden. 
Den viste sig i øvrigt at være utrolig lav-
vandet, hvilket formentlig, sammen med 
en kold forsommer, var den væsentligste 
årsag til de manglende fisk, men i den 
forbindelse også de manglende myg, som 
der plejer at være millioner af.

Kongelaks
På vejen nedover stødte vi flere gange 
på stimer af kongelaks, som skulle have 
været længere oppe i vandsystemet nu, 
så de var altså også forsinkede, men en 
god kompensation for de manglende 
sølvlaks. Vi fiskede efter dem i nogle timer 
og fangede adskillige, med flere over 10 
kg. En herlig sport på det lette grej som vi 
havde medbragt til sølvlaksefiskeriet. Det 
skal bemærkes at alle fisk i Moose Creek 
er fredede, så der er tale om rent catch-
and- release fiskeri med enkeltkroge og 
indklemte modhagere. Det gav selvfølgelig 
tabte fisk, men egentlig ikke så mange som 
man skulle forvente.
Vi havde et par overnatninger nedover, 
og nåede til sidst, efter at have nedbrudt 

Vort transportmiddel var de to gummibåde, som vi 
dog måtte trække en stor del af vejen pga. af lav 
vandføring.
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yderligere 11 bæverdæmninger, ned til 
Forken, en dejlig fiskeplads hvor Krooto 
Creek løber sammen med Moose Creek og 
bliver til Deshka River. Et sted hvor jeg selv 
tidligere har fanget masser af kongelaks, 
chum laks og sølvlaks.

Bjørne ved lejren
Det var også her vi mødte de første brun-
bjørne, som nok var lidt forundrede over 
at vi havde indtaget deres fiskepladser. 
Alaskas bjørne og store og kan være eks-
tremt farlige, men der er nogle enkle regler 
man skal følge for at mindske risikoen. Vi 
må gerne støje lidt, så de kan høre der er 
mennesker i området, og så skal pladsen 
holdes ren for madrester. Intet fiskeaffald 
på pladsen og ingen mad i teltene. Den pla-
ceres en snes meter fra lejren i luft og lugt-
tætte kølebokse. Fiskeaffald og madrester 
kastes alt sammen i floden så det driver 
bort med strømmen og alt andet brændes 
hvis det er muligt. Og så skal vi altid gå 2-3 
personer sammen og fiske, da bjørne nor-
malt ikke angriber grupper af mennesker. 
Det skal også tilføjes, at der altid var en 
mand på vagt ved bålet om natten, således 
at han kunne slå alarm hvis der kom bjørn. 
Han var også forsynet med et tryklufthorn 
og en kæmpe bjørnespray, en peberspray 
i overstørrelse, som ville gøre det danske 
politi misundelig. Jeg skal bemærke, at 
dem efterlod vi naturligvis derovre og fik i 
øvrigt og heldigvis ikke brug for dem.

Masser af laks
Ved Forken blev vi 4 døgn, og her fangede 
vi masser af laks, I alt landede vi 70 kon-
gelaks og fightede med endnu flere. Jesper 
Andersen fangede den største på anslået 
15 kg. Herudover fightede vi næsten alle 
fisk på anslået 10 kg til land. Peter Christof-
fersen fangede endda en omkring 12-13 kg. 
Vi vejede dem ikke, da de iflg. de lokale 
fiskerimyndigheder, Fish and Game, ikke 
må tages ud af vandet, hvis de skal genud-
sættes. Noget vi nok kunne lære noget af 
herhjemme.

Jørgen Christensen fangede i alt 19 kongelaks på 
enhånds fluestang, så grejet kom for alvor på prøve. 

Bjørnene kom tæt på lejren. Her en brunbjørn på 
udkig efter noget spiseligt.
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Længere nede ad floden ventede vi i nogle 
dage på sølvlaksene, men de kom aldrig, 
så vi måtte leve de sidste 5 dage af vilde 
regnbueørreder, som jo også er en ganske 
fortræffelig spise og sjove at fange på let 
fluegrej. 
Vi talte om undervejs at vi kunne finde på 
at udgive en bog: ”Regnbueørred på 100 
måder” Vi fik dem endda til morgenmad en 
dag.

Tilbage i Anchorage
Efter 15 dage i vildmarken, flere bjørne, 
masser af bævere og hvidhovede ørne, blev 
vi taget op af vore vandflyvere på en anden 
sø, Niel Lake. I regnvejr som da vi startede, 
så det var rart at se civilisationen igen, til-

ligemed en stor steak og en kande Alaskan 
Amber Beer på Pibers Club.
De sidste dage kørte vi sydpå og så en glet-
scher, fiskede i Bird Creek, hvilket i øvrigt 
gav 33 chumlaks til os tre der stadig gad 
fiske, nemlig Peter Christoffersen, Jesper 
Andersen og jeg selv, fiskede. Vi besøgte 
også en gammel guldmine og flere andre 
steder, ligesom der også skulle powershop-
pes i de lokale grejbutikker. Og så kunne vi 
efter sammenlagt 24 dage igen sætte fød-
derne på dansk jord, efter en række hårde 
og spændende oplevelser.
Det skal bemærkes at alle fisk blev sat ud 
igen, bortset fra de regnbueørreder og en 
enkelt chumlaks som vi spiste
                                         Jørgen Christensen

Jesper Andersen fangede turens største kongelaks på anslået 15 kg. (Foto: Jørgen Christensen)
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Pokaltilmeldte fisk 2009
Torsk, båd
07-02-2009 Øresund Torsk 14,000 kg. Christian Hansen
05-08-2009 Det Gule Rev Torsk 13,000 kg. Niels Andersen

Torsk, kyst
04-04-2009 Storebælt Torsk 0,919 kg.  Kurt Nielsen

Havørred
07-03-2009 Langeland Havørred 2,720 kg. Kurt Nøttrup
28-06-2009 Storebælt Havørred 2,291 kg.  Jørgen R. Jensen

Bækørred
Ingen tilmeldte

Regnbueørred, kyst
Ingen tilmeldte

Regnbueørred, Å
23-03-2009 Tude Å Regnbueørred 3,300 kg. Jørgen Christensen

Aborre
10-07-2009 Tissø Aborre 1,433 kg. Erik Wilson
01-05-2009 Tissø Aborre 1,334 kg. Jørgen Christensen
10-07-2009 Tissø Aborre 1,282 kg. Jens O. Jensen

Gedde
22-06-2009 Tystrup Sø Gedde 11,400 kg. Kenneth Rosenby
06-03-2009 Gudum Å Gedde 8,250 kg. Torben Hænchberg
17-05-2009 Tissø Gedde 7,500 kg. Jørgen Christensen
07-06-2009 Tystrup Sø Gedde 7,200 kg. Kurt Nielsen
21-05-2009 Tystrup Sø  Gedde 7,000 kg. Ejvind Hansen

Sandart
05-06-2009 Tuel Sø Sandart 2,95 kg. Kurt Nøttrup

Karpe
Ingen tilmeldte

Medepokal
04-06-2009 Studentersøen Suder 2,750 kg.  110 p. Kurt Nøttrup
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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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