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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 19. april 2010. 
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Forside: Christian B. Andersen med en rimelig pæn malle. 
Se mere i artiklen på side 30.
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Nyhed: U.F.V. Cup er blevet en åben konkurrence

U.F.V.  Cup

DEN GYLDNE KEJS
SØNDAG DEN 11. APRIL 2010

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

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

KONKURRENCEREGLER:
U.F.V. cup 2010 er en åben kystkonkurrence. Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig 
adgang. Der må fiskes med 2 stænger pr. deltager. Til konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm.), 
Torsk (45 cm.). Deltagere der er tilmeldt et foreningshold, beregnes placeringen efter point: Ør-
reder 10,  torsk 8, begge arter pr. påbegyndt 100 g.
Hvert foreningshold  indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede 
pointsum vinder U.F.V. cup 2010. Alle foreninger kan tilmelde hold.
Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte præ-
mier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 11. april 2010 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej)

PRÆMIER:
Individuelle præmier: Der er 5 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk  I begge rækker medfølger 
U.F.V 95´s, guld, sølv og broncenål.
Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til 
U.F.V. cup 2011.  Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og 
årstal.  

TILMELDING:
Billetter til den åbne konkurrence kan købes hos: Jagt og Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 Slagelse 
eller bestilles på tlf. 5852 6190 eller 4059 8182 se evt. www.ufv95.dk
Tilmelding til holdkonkurrence, gennem din forening.  Deltagerpris: 50,- kr.

Hjælp U.F.V.cup 2010 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening.
Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 Tlf.5885 0097 / 4059 8182 mail: kj@ufv95.dk
Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”



4



5

�������������������������

��������������������

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

���������

PROGRAM FOR VINTER OG FORÅR 2010
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!

Onsdag 7-1 Filmaften med valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19.00
 Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter.
 Kan du ikke komme denne aften, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem
 Hvis du har forslag eller ønsker om noget vi skal tage op på
 klubaftenerne.

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

GODT NYTÅR 

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

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 70,- kr. - juniorer 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. Afgang fra klubhuset kl. 7.00 - hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmeldning senest den 13. januar.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf.  5886 9509 - 2028 5226.

Fredag 29 - 1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
 Dagsorden iflg. lovene. Forslag som skal behandles på general-
 forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 24. januar 2010.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2009 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt
 til ”ganen”!

Søndag 7 - 2 Isfisketur. (K)
 Vi tager på isfisketur, hvis vinteren bliver med meget is.
 Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på stedet kl. 14.00.
 Præmier til største indvejede fisk.
 Tilmelding dagen før.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

Onsdag 17 - 2 kl. 19.00 i klubhuset. Foredrag om Alaska.
 Jørgen Christensen og Jesper Andersen var sommeren 2009 i Alaska, sammen               
 med 3 andre fra Slagelse Sportsfiskerforening. Jørgen og Jesper har filmet   
 med dvd, som de vil vise. 
 Der er fri entre. 
 Tag gerne kone eller kæreste med.  



6

�������������������������

��������������������

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

���������

Søndag 21 - 2 Bymatch i havfiskeri (KA)
 Havtur med NADIA fra Helsingør Statshavn.
 Dysten står igen mellem Slagelse, Søværnet og Høng.
 Hver klub har 7 pladser. Der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid: kl. 7.00 til 17.00.
 Afgang kl. 4.30 - hjemkomst ca. kl. 19.00. 
 Pris ca. 400,- kr. + kørsel.
 Tilmeldning senest den 10. februar.
 Turleder: Torben Kofoed - tlf. 588 53443

Onsdag 24 - 2 Bowlingaften
 Vi køre til Super Bowl i Slagelse, hvor vi bowler et par timer.
 Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

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

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

Søndag 7 - 3 Kystkonkurrence (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. indvejning kl. 14.00
 Indskud seniorer kr. 30,-. Juniorer kr. 20,- plus kørsel.
 Turleder: Aksel Petersen - tlf. 5885 5464. 

Onsdag 17 - 3 Afslutning på undervisningsaftenerne kl. 19.00 i klubhuset.
 Vi vil som tidligere år holde grejaften med køb - salg - bytte.
 Hvis du ligge inde med noget grej, du kunne tænke dig at sælge eller bytte eller
 måske give det til auktionen, så mød op, til en sjov aften.
 Vi slutter aftenen med en auktion.
 Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejde.

Der vil forsat være åbent i klubhuset hver onsdag.

Lørdag 20 - 3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer.
Søndag 21 - 3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00.  
 Indvejning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. 
 Konkurrencen forsætter frem til indvejning i klubhuset søndag kl. 13.00 til 13.30.
 Indskud seniorer kr. 40,-. Juniorer kr 20,-
 Top grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to   
 dage. Kun 1 præmie pr. deltager.
 Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk.
 Tilmelding til turlederen senest dagen før konkurrencen.
 Turleder: Tommy Petersen - tlf. 5885 2664.

Onsdag 24 - 3 Madaften i klubhuset kl. 19.00. 
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris kr. 50,-.
 Tilmelding: Tom Rasmussen - tlf. 5950 3315
 Tag gerne kone eller kæreste med.  
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Lørdag 27 - 3 Endagstur til Sydsverige. 
 Endagstur til Sydsverige efter havørreder. Pris ca. 300,- kr. som dækker benzin  
 og broafgift. Afgang fra Høng kl. ca. 06.00
 Tilmelding til turlederen senest onsdag den 24. marts.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967

Søndag 2 - 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 lod  
 trækning på billetterne.
 Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 NYHED: Alle junior kan deltage GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

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

Fredning på gedder i hele april måned

Onsdag 31 - 3 Turmøde i klubhuset kl. 19.00. 
 Mødet er for alle der har tilmeldt sig til den årlige tur til den sydsvenske kyst.
 Kan du ikke komme denne aften, skal du kontakte turlederen.
 Turleder: Per Andersen - tlf. 4026 3429.

Søndag 11 - 4 U.F.V-Cup - Den gyldne kejs. (AP) 
 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 afholder kystkonkurrence.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning mellem kl. 14.00 og 14.30
  i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej - Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Indskud kr. 50,-. Se konkurrenceregler på U.F.V. side 3.
 Tilmeldning til turlederen senest den 3. april.
 Turleder: Kurt Jørgensen - tlf. 5885 0097.

Mandag 12 - 4 Ugetur til Sverige.
Lørdag  17 - 4 Afgang fra klubhuset mandag formiddag. Hjemkomst lørdag eftermiddag.    
 Pris ca. 1400,-. Dette er inkl. kørsel, forplejning, bro og overnatning.
 Husk sengetøj eller sovepose.
 Tilmelding fra onsdag den 6. januar og senest den 27. januar.
 Der skal betales et aconto beløb på kr. 500,- ved tilmelding.
 Turen vil blive live opdateret på hjemmesiden.
 Turleder: Per Andersen - tlf. 4026 3429.

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

1. maj       Fredning af gedde ophører
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Lørdag 5 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). 
Søndag 6 - 6 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller 12.00 - 19.00. 
 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken 

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

 Pris inkl. præmier: 30,- kr. 
 Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest den 2. juni 
 Turleder: Aksel Petersen. - tlf. 5885 5464.

Mandag 2 - 8 Tre dages tur til Det Gule Rev. (K)
Tirsdag 3 - 8 Afgang fra klubhuset søndag kl. 13.00 - hjemkomst torsdag kl. ?
Onsdag 4 - 8 Pris: 3700,- kr. som dækker fiskeri, overnatning, kørsel, morgenmad, madpak-

ker og præmier.  HUSK SOVEPOSE.
 Der er præmier til de to største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Bindende tilmelding og betaling senest tirsdag den 1. juni.
 Betaling kan ske på konto nr. 3515250379 Danske Bank eller kontant til
 Turleder: Ole Ganderup 5886 9509 - 2028 5226.

Onsdag 19 - 5 Motorkursus i klubhuset kl. 19.30.
 Instruktion i brug af bådmotor, inden du skal ud på Tissø.
 For at undgå for mange uheld med bådmotorerne, afholder vi et par aftener 

med instruktion i brug af foreningens bådmotorer.
 Aksel Petersen vil instruere i alt, lige fra man afhenter motoren ved klubhuset 

og til man sætter den tilbage.

Søndag 16 - 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 deltagerantal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud juniorer kr. 20,- seniorer kr. 30,-
 Turleder: Ole Ganderup - tlf. 5886 9509

Mandag 24 - 5 Gørlev Sportsfiskerforenings Åbne Hornfiskekonkurrence (A).
2. pinsedag Der må fiskes fra kl. 0.00. Indvejning ved Gørlevs Klubhus på sportspladsen 

mellem kl. 14.30 og 15.00
 Billetter kan købes i sportsforretningerne.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Juniorerne er velkomne på alle foreningsturene, I skal dog kontakte turlederen for at aftale, 
om der er nogen i kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.

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

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
Webmaster – Tommy Petersen – tp@hsf1952.dk

Email - adresser:  
Formanden  Ole Ganderup oleganderup@privat.dk
Kassereren  Per Andersen  persmed@post6.tele.dk
Sekretæren Johnny Sørensen posten@ka-net.dk     
Kantine  Tom Rasmussen tomfisker@forum.dk
Bådudvalg Lars Jensen hljensen@email.dk
Fiskeøjet  Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk 
Webmaster Tommy Petersen     tp@hsf1952.dk
Webmaster Kurt Jørgensen         kj@ufv95.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.

Vigtig information
Til alle som tænker på at deltage i turen til Det Gule Rev 2010.

Rederiet som vi sejler med, har ændret på måden vi skal betale for turen på,
så i stedet for at betale når vi sejler, skal hele beløbet nu betales 8 uger forud, 

derfor er jeg nødsaget til at sætte tirsdag den 1. juni som allersidste chance
for at tilmelde sig og betale for turen. 

De forskellige informationer kan du se i programmet, tilmeldingen til turen er
derfor rykket frem så den starter så snart dette blad er på gaden,

er du interesseret skal du nok ikke vente for længe med at tilmelde dig.
Ole Ganderup
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2010 står der nu på kalenderen, tiden går hur-
tigt i godt selskab, det føles ikke som om at det 
er 10 år siden at vi tog hul på et nyt årtusinde . 

   På samme måde håber jeg heller ikke at I 
syntes at det er evigheder siden at jeg lovede 
at få vores hjemmeside til at fungere, det skal 
dog siges at der er nok gået en rum tid men vi 
har ikke siddet med hænderne i skødet, hele 
bestyrelsen og flere beredvillige medlemmer 
som har tilbudt deres hjælp, har desværre 
måtte se i øjnene at opgaven var for svær.

   Derfor er det nu en udsøgt fornøjelse at 
kunne fortælle at det hele nu kører perfekt på 
skinner, dette takket være Tommy Petersen og 
Kurt Jørgensen, Kurt har trukket i trådene med 
at få ny host master og i det hele taget klaret 
det grundlæggende for at siden kunne komme 
op at køre, derefter har Tommy brugt en hel 
del af hans ungdom på at få selve siderne til at 
fungere og linke sammen og det er også ham 
som, med utrolig snilde og hurtighed får opda-
teret det hele, når vi sender materiale til ham. 
At det hele ser så let ud nu skal man bestemt 
ikke tage fejl af, jeg ved at der er brugt rigtig 
mange timer på at opnå dette flotte resultat, 
det hjælper så lidt på vores dårlige samvittig-
hed over ikke at kunne slå til.

   Fiskeriet i de seneste måneder må vi nok be-
tegne som på det jævne, Tissø har i store dele 
af efteråret næsten været lukket land pga. den 
megen blæst, men der er dog blevet fanget fisk 
når der endelig har været en stille dag og mon 
ikke også at det hjælper lidt på det nu hvor 
frosten måske sætter ind og gerne resulterer i 
dage med højt flot vejr.

   Havørredfiskeriet har også været lidt besyn-
derligt dette efterår, der er fanget masser af 
fisk men langt største parten har været under 
målet, dette i skærende kontrast til resultatet 
ved årets elfiskeri efter moderfisk i Tude å og 
Halleby å, hvor så godt som alle fisk var oppe i 
den grove skala.

   Torsken er tilsyneladende ved at vende 
tilbage til det kystnære vand igen, men her har 
størrelsen på de fleste også været under de 40 

cm. Som vi regner for det absolutte mindste-
mål, men det er da positivt hvis der bliver lidt 
flere torsk at fange fra land.

   Men kan vi ikke fange store fisk, så vil vi 
gerne hører historier om dem som kan, dette 
bliver der rig mulighed for, når Jørgen Christen-
sen og Jesper Andersen fra Slagelse kommer 
og fortæller om deres tur til Alaska i sommers, 
de har lavet lidt DVD optagelser der ovre fra 
og jeg er sikker på at armene nok skal komme 
ud i fuld længde, derfor vil jeg opfordre alle 
til at komme og blive underholdt denne aften 
som med garanti bliver interresant. Det hele 
foregår i vores klubhus onsdag den 17. februar 
kl. 19,00.

   Rigtig god tilslutning må vi bestemt sige at 
der efterhånden er til mange af vores none 
fishing aktiviteter, f.eks. var der 29 betalende 
gæster til vores seneste madaften, hvor Uffe 
Brendstrup tryllede fiskeretter frem i køkke-
net.

   Årets jule banko var bestemt også velbesøgt, 
55 spilleglade folk, mødte op for at hygge sig 
sammen med os, det var lige før at det kneb 
med borde og stole, men positiv indstilling fra 
vores gæster fik det hele til at klappe, rigtigt 
dejligt med så stor opbakning. 

   Husk at Høng Sportsfiskerforening afholder 
ordinær generalforsamling fredag den 29. 
januar kl. 19,00, samme aften vil årets vandre-
pokaler blive uddelt og slutteligt bliver der 
serveret gule ærter med en lille en til halsen. 
Kom og hør hvordan 2009 er forløbet og få 
indflydelse på hvordan 2010 skal blive.

   Husk også at sidste rettidige betaling af 
årskontingent er 1. februar 2010.

   Her ved indgangen til det nye år vil jeg gerne 
komme med en stor tak til alle vores trofaste 
annoncører og sponsorer for jeres store bidrag 
til vores konkurrencer og arrangementer .

   Her til sidst vil jeg på Høng Sportsfisker-for-
enings vegne, ønske alle vores medlemmer og 
deres familie, sponsorer, annoncører, samar-
bejdspartnere og naboforeninger, et rigtigt 

GODT NYTÅR.              Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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Indvejede fisk til årspokalerne 07.12.09
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 5,290  Løgtved P&T Tom Rasmussen
Havørred å 0,990  Tude Å Uffe Hasselby 
Havørred kyst 5,230  81 Kongsmark Jørgen Andersen
Havørred båd 4,900 70 Øresund Jørgen Madsen
Torsk kyst 1,000 46 Korsør Havn Tom Rasmussen  
Torsk båd 18,000   Gule rev Ole Ganderup
Sej/Lubbe        
Hornfisk 0,770   Køge bugt Tom Rasmussen
Makrel  1,050  Sj. Odde Ole Ganderup 
Fladfisk  (skrubbe) 1,200  Reersø Aksel Petersen  
Største fisk fanget i udlandet
Helleflynder 31,000 130 Sørøya Tom Rasmussen
Årets fisk        
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I år var der tilmeldt 12 medlemmer til spe-
cimenkonkurrencen, Sidste år var der 24 
tilmeldt, hvilket giver en tilbagegang på 12 
deltagere, om reglerne er blevet for indvik-
lede, eller det er manglende lyst, (tid) ved 
jeg ikke, men til næste år vil listen af arter 
blive reduceret, så konkurrencen bliver mere 
overskuelig.

På trods, af det ringe deltagerantal, blev der 
fanget mange flotte fisk, hvor flere kunne 
indvejes direkte til årspokalerne. Det var dog 
Ole Ganderup og Tom Rasmussen som var de 
eneste der fangede fisk til årspokalerne, Ole 
Ganderup fangede en torsk på 18 kg. og en 
makrel på 1,050 kg. Tom Rasmussen fangede 
en hornfisk på 770 gram og en regnbueørred 
på 5,290 kg. udover pokalfiskene, fangede Ole 
Ganderup en torsk på 18 kg. og en aborre på 
1,410 kg. Tom Fangede en torsk på 12,6 kg. og 
Aborre på 1,4 kg. 

Af andre flotte fisk, fangede Dennis Justesen 
en gedde på 7,8 kg. Sandart på 1,575 kg. Rim-
te på 1,870 kg. Torsk på 9,6 kg. Jens Dinesen 
fangede en gedde på 7,2 kg. Kuller på 2,250 
kg. Rødspætte på 850 gram og en slethvar 
også på 850 gram. Undertegnede fangede en 
havørred på 2,7 kg.            Michael Jacobsen 

Jens Dinesen med en gedde på 7,2 kg.

Den samlet vinder af specimenkonkurrencen 
2009 blev:

1. Ole Ganderup med 129 point på 23 arter.
2. Tom Rasmussen med 120 point på 24 arter.
3. Jens Dinesen med 86 point på 15 arter.
4. Dennis Justesen med 48 point på 8 arter.
5. Uffe Hasselby med 36 point på 9 arter.

Specimenkonkurrencen 2009

Tom Rasmussen rødspætte 738 gram, ising 413 gram 
og en slethvar på 597 gram.

 Ole Ganderup med en slethvar på 779 gram og en 
skrubbe på 697 gram.



15

�������������������������

��������������������

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

���������

Resultatliste årskonkurrence 2009
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:

1  Ole Ganderup 80 60 70 54 1,23 324,72

2  Tom Rasmussen 80 45 70 38 1,23 286,59

3  Jens Dinesen 80 45 50 40 1,18 253,70

4  Michael Jacobsen 70 35 40 45 1,07 203,30

5  Tommy Petersen 50 40 30 32 1,05 159,60

6  Per Høj Jensen 70 20 30 22 1,08 153,36

7  Johnny Sørensen 70 20 20 18 1,04 133,12

8  Aksel Petersen 80 10 10 21 1,04 125,84

9  Dennis Justesen 50 25 20 24 1,08 124,95

10 Lars Jensen 20 30 20 23 1,05 97,65

11  Preben Nielsen 50  30 13 1,03 95,79

12 Kurt Jørgensen 40  20 23 1,02 84,66

13  Arne Jørgensen 40 10 20 12 1,02 83,64

14 Henrik Jørgensen 40  20 19 1,02 80,58

15  Emil Kamiensky 20  20 17 1,02 58,14

16 Lars Christensen 10 20 10 10 1,01 50,50

17  Jørgen Madsen 10 10 10 15 1,01 45,45

18 Kasper Kristensen 10 20 10 1 1,01 41,41

19 Kim Wellendorf 10 5 10 15 1,01 40,40

20 Flemming Petersen 20  10 8 1,01 38,38

21 Carsten Jeppesen 20  10 2 1,01 32,32

22 Kim Christoffersen 10  10 11 1,01 31,31

23 Jan Rasmussen 10  10 10 1,01 30,30

24 Finn Bartelsen 10  10 8 1,01 28,28

25 Rene Christensen 10  10 6 1,03 26,78

26 Jane Hansen 10  10 6 1,01 26,26

27 Jens Rasmussen     10     10,00

28 Poul Larsen 10     10,00

29 Jette Jeppesen 10     10,00

30 Martin Faust 10     10,00
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Dennis Justesen og Johnny Sørensen med vinderfiskene.

Der var i år tilmeldt 8 medlemmer 
til denne tur. Valget af fælles fiske-
plads faldt på Korsør havn, hvor 
tre medlemmer fra HSF Fangede 17 
fladfisk og en håndfuld torsk for 14 
dage siden.
   Med dette gode resultat in mente, 
blev de første orm sendt til havs 
ved 08.00 tiden. 
   Grundet det lidt triste overskyede 
vejr med lidt regn, var det stadig 
ikke rigtigt blevet lyst endnu, og 
der gik ikke ret langt tid før de før-
ste torsk var på land, de bed ivrigt 
i en times tid, hvorefter at fiskeriet 
stilnede lidt af .
   Alle fik i løbet af dagen torsk men 
desværre kun op til 39 cm. Så alle 
fisk måtte retur  i havnen, lidt bedre 
gik det dog for Johnny Sørensen, 
da han ved 10.30 tiden landede en 
pæn skrubbe på 690 gr. 
   Det gav da håb for at der nu ville 
komme lidt mere gang i fladfi-
skene. Det gjorde der også for 
Dennis Justesen, da han kort efter 
fangede en ising på 300 gr. Disse 
to eksemplarer var alt hvad vi så til 
fladfiskene denne dag.
   Fiskeri er noget meget uforudsige-
ligt noget, kan vi konstatere ud fra 
dette og hvor turen går hen når vi 
har molekonkonkurrence i 2010 må 
stå hen i det uvisse.
                                    Ole Ganderup

Molekonkurrencen 2009
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Forventningerne hos de 24 mand som deltog 
fra de fire foreninger: Slagelse, Gørlev, Søvær-
net og Høng, var nok ikke helt i top efter vores 
tur i 2008 som foregik fra Rørvig havn, hvor 
gennemsnittet var ca. en fladfisk pr. deltager. 

   Humøret blev dog holdt højt, dagen igennem 
selvom fiskeriet også var lidt svært i år, hvor 
dysten blev afviklet på Storebælt med M/S 
Græsholm.

   Rammerne var i hvert fald i orden, sol og 
svag vind fra sydvest og ca. 0,5 mil sydgående 
strøm.
En stor del af dagen fiskede vi på ca. 15-18 
meter vand og over noget bund, som efter 
min personlige mening ikke var den ideelle for 
fladfisk, dog havde vi i løbet af dagen enkelte 
perioder hvor fiskeriet var fornuftigt, men jeg 
tror nok at skippers kendskab til området må 
betvivles lidt.

   Resultatet blev dog noget bedre end i 2008. 
Ved indvejningen var der fanget 70 fladfisk 
(og en masse små torsk, som alle røg tilbage 
i havet), placeringen imellem foreningerne 
blev som følger: Nr.1 Høng med 10,8 kg. Nr.2 
Gørlev med 7,2 kg. Nr.3 Søværnet med 6,04 
kg. Nr. 4 blev Slagelse med 2,27 kg. 

   De tre største fladfisk blev fanget af: Lars 
Jensen (Høng) 890 gr.  Jesper Boysen (Høng) 
870 gr. Og Henrik Olesen (Søværnet) 820 gr.

   De tre mest fangende fiskere blev Ole Gan-
derup (Høng) med 4,75 kg. fordelt på 12 fisk,   
Lars Jensen (Høng) med 3,2 kg. fordelt på 6 
fisk og Torben Andersen (Gørlev) med 2,85 kg. 
fordelt på 9 fisk.

   Efter indvejningen blev vi enige om at prøve 
med M/S Bien i 2010, her vil turen foregå 
lørdag den 18. september kl. 08.00 - 15.00

                                                         Ole Ganderup

Aksel Petersen og Lars Christensen.

Alle 10 pladser var besat på årets sildetur, det 
på trods af den ekstremt ringe tur som vi havde 
i 2008, hvor 9 mand til sammen fangede ca. 
25 sild af tvivlsom størrelse, men heldigvis er 
lystfiskere optimister og alle var enige om at 
det kun kunne blive bedre i år.

   Vejret var fint, let skyet med nordvestlig vind 
på 6-7 m/sek. og svag nordgående strøm, så 
forholdene var helt i orden. Efter en halv times 
sejlads med M/S Hanne-Berit op til nord-siden 
af Veen, var vi klar til at fiske, og det varede 
ikke længe inden de første sild kom i kurven, 
det var dog kun små sild, så efter kort tid flyt-
tede vi lidt og det hjalp på antallet og størrel-
sen, i år var det rigtigt store fede sild som kom 
ombord.

   Da vi sejlede ind til middag var der blevet 
fanget 179,2 kg. sild og ca. 15-20 makreller op 
til 700 gr. og en halv snes fede hornfisk. Den 
suverænt bedste fisker blev i dag Lars Bøje 
Christensen med 35,5 kg. sild og nummer to 
blev Aksel Petersen med 22 kg. sild.

   Alle fik godt med store fede sild (op til 375 
gr. ) med hjem, så vi tør godt at gentage turen 
til næste år med samme båd, det bliver søndag 
den 26. september 2010  kl. 07.00 - 12.00.
                                                        Ole Ganderup

Sildeturen 2009Bymatch fladfisk 2009
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Uffe Brendstrup i gang med havkatten.

I marts måned havde vi besøg af Uffe Brendstrup, 
som lavede nogle andre retter af de fisk vi fanger. 
Vi aftalte med Uffe at han ville komme tilbage i 
oktober måned og gentage arrangement.
Vi havde i bestyrelsen valgt at det skulle stige fra 
25 til 50 kr. for at deltage i arrangementet, i marts 
måned var der 23 deltagere, denne gang var der 
28 deltagere, så prisstigningen på 25 kr. betød 
ikke nået.

Denne gang havde Uffe Brendstrup valgt at lave 3 
fiskeretter, som var: Havkat medaljon med spinat 
og bacon, Helleflyndersteak med ovnbagte rod-
frugter og persillesmør og Torskefilet med sursød 
sauce og sprøde grønsager.  
Torskefileterne havde Jens Dinesen med hjem fra 
det gule rev-turen, Helleflynderen og havkatten 
havde Ole Ganderup og undertegnede med hjem 
fra Nordnorge i sommers.
Selve opskrifterne vil jeg ikke komme ind på her, 
da de ligger på foreningens hjemmeside.
                                                                    Michael.

MADAFTEN
den 28. oktober

Køen var lang hver gang der kom en ny ret.
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Her ses nogle af dem der fangede fisk.

Fang en fisk og vind en and, årets sidste konkur-
rence, havde samlet 8 af forenings medlemmer, til 
morgenkaffe i klubhuset kl. 06.30. Til foreningens 
2 sidste konkurrencer havde fangsterne været 
blandet, til parfisketuren, var det Korsør havn 
der fiskede bedst, til molekonkurrencen, med 
fælles fiskeplads, leverede Korsør havn ikke op 
til forventningerne, så snakken gik hurtig på hvor 
chancen var størst, hvis men skulle fange noget 
og vinde en and med en flaske rødvin til.
På trods af det svingende fiskeri i Korsør havn, 
valgte 6 af deltagerne at satse på Korsør havn og 
det var klogt gjort, de 2 sidste deltagere, kørte 
nord på og fiskede på kysten, efter en kysttorsk, 
det eneste de fangede var 2 havørreder, begge 
under målet.
Korsør havn fiskede godt, den samlet fanget blev: 
ca. 50 torsk og 18 fladfisk, det var dog kun 8 af 
torskene der kunne holde målet. (40 cm.) 
Det sjove ved fiskeriet i havnen var, at torskene 
blev fanget et sted og fladfiskene et andet.
Ved indvejning i klubhuset blev den samlede 

vinder, Tommy Petersen med en torsk på 770 
gram. Nr. 2. blev Tom Rasmussen med en torsk på 
700 gram. Nr. 3. blev Ole Ganderup med en torsk 
på 650 gram. De 18 fladfisk blev fanget af Johnny 
Sørensen og Jens Dinesen, Johnny fangede den 
største på 1,0 kg. Jens havde en på 850 gram.
                                                       Michael Jacobsen 

Andetur  6. december
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Der var tilmeldt 8 af foreningens medlemmer 
til åres parfisketur, reglerne til konkurrencen er 
enkle, efter man har tilmeldt sig til turlederen, 
tager man ud til kysten eller en havn, for at 
fiske efter havørred, torsk eller fladfisk, som 
var de 3 arter man kunne tilmelde til konkur-
rencen. Kl. 14.00 er konkurrencen slut og der 
er indvejning af fangsten i klubhuset. Man får 
point pr. påbegyndt 100 gr. en fisk vejer, hvor 
ørred giver 10 point, fladfisk 8 point og torsk 
giver 6 point. Når alle fiskene er vejet og poin-
tene er lagt sammen, trækkes der lod blandt 
deltagerne, om hvem der er par, de to der 
trækker hinanden, lægges pointene sammen 
og først derefter ved man hvem der vinder, 
en sjov konkurrence hvor man kan være den 
der har fanget flest fisk og ikke vinde noget, 
omvendt kan man også komme til indvejning 
uden at have fanget noget og gå derfra med 
førstepræmien.
Tilbage til dagens konkurrence, hvor der 

PARFISKETUR
den 8 november

Ole Ganderup, Jens Dinesen, Aksel Petersen og Tom Rasmussen-

som sagt var tilmeldt 8 medlemmer. Der blev 
fiskede fra Vollerup i nord til Korsør havn i syd, 
det var kun dem der kørte til Korsør havn der 
havde fisk til indvejning. Undertegnede fiskede 
lokalt efter havørreder, det blev til 6 styk-
ker alle under målet. Aksel Petersen fiskede 
længere nord på, han havde samme resultat, 6 
havørreder på land, alle under målet. 
Ole Ganderup Tom Rasmussen og Dennis Ju-
stesen havde alle valgt at køre til Korsør havn, 
hurtigt kom der gang i fiskeriet, hvor den ene 
flotte fladfisk efter den anden kom på land. 
Torsk fangede de også, dog mest Tom, han 
fangede 4 torsk i alt, dog var det kun en der 
kunne holde mindstemålet, som er 40 cm til 
konkurrencen, Dennis fangede også en torsk, 
den var også under mindstemålet.
Kl. 14.00 var konkurrencen slut og den samlet 
fangst blev på 10 fladfisk og 1 torsk.
Efter vejning, lodtrækning og pointudregning, 
blev de samlede vindere: Tom Rasmussen og 
Aksel Petersen med i alt 186 point. Nummer 2 
blev Ole Ganderup og Jens Dinesen med i alt 
168 point. Nummer 3 blev Dennis Justesen og 
Michael Jacobsen med i alt 48 point.
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Program for vinter/forår 2010
 (S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer

Torsdag 14/1 Klublokalet åbner efter julen.

Søndag 17/1 Bymatch – Øresund (S)  Pris kr. 400,- + kørsel
 Vi skal i gang med fiskeriet og vi starter med en tur på Øresund, hvor vi 
 i skarp konkurrence med Sorø og Køge skal se, hvem der får den største torsk  
 og hvilken forening, der fanger flest antal kg. 
 Vi kører fra Slagelse kl. 04.30 og er hjemme igen kl. ca. 19.00. 
 Tilmelding til Jes 5838 5293 / 4015 2981 senest 10/1. 

Lørdag 23/1 Aborretur til Næstved. (S+J)  Pris kr. 20,- + kørsel
 Igen skal vi prøve vinterens aborrer i Næstved Kanal. Og endnu engang rykker  
 vi datoen frem. Afgang fra klublokalet kl. 08.00. Vi er hjemme kl. ca. 16.00.   
 Tilmelding til Kurt Nielsen 6065 4825 senest 20/1. 
 Turen aflyses hvis kanalen er dækket af is.

Mandag 8/2 Generalforsamling
 Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00. Mød op og giv din mening til  
 kende. Kun sådan bliver vi en forening, som netop du ønsker den.

Søndag 21/2 Bymatch – Øresund (S)  Pris kr. 400,- + kørsel
 Til denne anden tur til Øresund har vi igen 7 pladser. Vi skal denne gang   
 kæmpe mod Høng og en i skrivende stund ukendt forening. 
 Men vigtigst af alt, så skal vi sammen hygge os med fiskeriet sammen. 
 Fisketid som første tur på Øresund, nemlig afgang fra Slagelse kl. 04.30 og   
 hjemkomst ca. kl. 19.00. 
 Tilmelding til Jes 5838 5293 /4015 2981 senest 14/2.

Torsdag 25/2 Foredragsaften i klublokalet (S + J)
 Jørgen Christensen og Jesper Andersen var nogle af de klubmedlemmer, der  
 i sommeren 2009 deltog på en tur til Alaska. De har taget nogle billeder, som  
 de gerne vil fortælle om. 
 Så mød op kl. 19.00 og hør en spændende beretning, som måske kan give   
 blod på tanden til en tur ”over there”. Foreningen giver kaffen.

Søndag 7/3 Kysttur (Point 1) (S + J)  Pris kr. 20,-
 Vi starter vores konkurrence op om at blive klubmester. Frit fiskested. 
 Der kan indvejes ørred – torsk og skrubbe (pas på fredning af hunskrubber). 
 Indvejning kl. 13.00 i klublokalet. 
 Tilmelding til Kurt Nøttrup 2464 6789.
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Torsdag 11/3 Temaaften Tystrup Sø. (S + J)
 Hvis du hører til dem, der er lidt usikker på, hvordan og hvor man fisker på   
 Tystrup Sø, så mød op og hør, hvordan de der kender søen gør det. 
 Eller er du bare nysgerrig efter, om der måske er et ”fif” eller to, du kan drage  
 nytte af, ja så er chancen her nu. 
 Vi prøver at samle et hold erfarne Tystrup fiskere, som vil øse ud 
 af deres erfaring. 
 Vi mødes i klublokalet kl. 19.00. Vi giver kaffen.

Torsdag 18/3 Formøde ang. Sverigestur 
 Samtidig med klubaften afholder vi vores formøde omkring turen til Sverige,  
 hvor vi aftaler hvem der kører, mad og andre praktiske detaljer. 
 Husk de kr. 600,- i forskud.

Lørdag 27/3 Kysttur til Svendborg. (S + J)  Pris kr. 20,- + kørsel og bro
 Vi skal over og se, om den fynske sydøst kyst er bedre end vores egen. 
 Vi har til lejligheden aftalt med et af vores medlemmer, Jesper Hansen, som 
 er skytte og bosat lige uden for Svendborg, at vi kan spise vores medbragte  
 madpakke hos ham, hvis ikke vejret er til det ved kysten. 
 Jesper har også lovet at vise os nogle gode pladser derovre. 
 Afgang fra klublokalet kl. 05.00 og hjemkomst ca. kl. 20.00. 
 Tilmelding til Jes 5838 5293 / 4015 2981 senest 24/3.
 
Søndag 11/4 UFV Cup – Den gyldne kejs. (point 2) (S + J)          Pris kr. 50,-
 Vi prøver igen. Det skal på et eller andet tidspunkt lykkes os, at vinde det 
 eftertragtede trofæ tilbage til klubben. 
 Hver forening kan indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk. 
 Der er meget fine præmier til de individuelle vindere i hver klasse. 
 Start kl. 00.00 og indvejning kl. 14.00 til 14.30 i gården bag 
 Jagt & Fritidshuset, hvor også præmieoverrækkelsen finder sted. 
 (Indkørsel fra Gl. Holbækvej).
 Tilmelding til Jens O. Jensen 5853 0236 / 2044 4287 senest 9/4.

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

Torsdag 22/4- Kysttur til Sverige. (S)  Forventet pris kr. 1.000,-
Søndag 25/4 Endnu engang tager vi til Sverige og Ystad efter de store kystørreder herovre.  
 Hytterne er bestilt og der er plads til mellem 8 og 10 personer. 
 Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00 og hjemkomst søndag kl. ca. 16.00. 
 Vi afholder formøde torsdag d. 18/3, hvor der samtidig 
 skal erlægges kr. 600,- i forskud. 
 Bindende tilmelding til Kurt Nielsen 6065 4825 senest 15/2.
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Bemærk. 
Som noget nyt er klublokalet åbent tirsdag i lige uger, fortrinsvis for flueentusiaster. 

For nærmere oplysninger kontakt E. Theill 3068 2294.
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Onsdag 5/5 Pensionisttur til Tystrup (S)
 Rækken af pensionistture til Tystrup starter op igen. 
 Og som sædvanlig slutter vi af med fællesspisning i hytten. 
 Tilmelding til Jørn Wedén 2556 2385

Lørdag 8/5 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 6/5 på tlf. 5852 9434.

Fredag 14/5 Aftentur til kysten. (S + J)
 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 12/5 til Kurt Nøttrup, 2464 6789.
 
Lørdag 29/5 Tur til Tystrup. (S + J)  Pris kr. 30,-
 Tur med deltagere fra temaaftenen d. 11/3. 
 Vi skal ud og se, om vi kan om sætte teori til praksis. 
 Vi har alle bådene på Tystrup, så det er bare om at melde sig til. 
 Se det eventuelt som opvarmning til pointturen 8 dage efter. 
 Tilmelding til Kurt Nielsen 6065 4825 senest 25/5. 

Søndag 6/6 Ferskvandstur (Point 4) (S + J) Pris kr. 30,-
 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.
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Bassinudvidelsen med 2.000 kubikmeter ved Søndermarksvej, hvor der både blev opsamlet slam og gravet 
dybere.

Overfladevandsbassinerne 
bliver udvidet

I den senere tid har Slagelse kommune 
arbejdet på at udvide kapaciteten på bas-
sinerne der skal forhindre diverse overløb til 
bl. a. vore åer. 
Det er jo ingen hemmelighed at vi er be-
kymret over at mange af vore gydeområder 
ligger nedstrøms Slagelse rensningsanlæg,
Bl.a. er Søndermarksbassinet blevet op-
gravet og udvidet med 2000 kubikmeter. 

Holmstrup mose er blevet tilsluttet og kan 
nu rumme op til 15.000 kubikmeter som et 
forsinkelsesbassin. 
Desuden er lagunen ved Rensningsanlæg-
get blevet oprenset med ikke mindre end 
2800 tons slam, så de nye tiltag hilser vi 
med glæde.
                                                                 Jens
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M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

TELEFON 58 37 23 85
www.info@ms-bien.dk

M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

TELEFON 58 37 23 85
www.info@ms-bien.dk

Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

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

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40
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Når man går på kysten og taler med 
andre ligesindede ender samtalen 
som regel på, hvorfor vi ikke ser ret 
mange fisk over målet i år.
Når vi læser om afholdte konkurrencer 
ser vi samme udmelding: Der mangler 
ørreder på omkring de 40-45 cm. Fisk 
som vi sidste år satte ud som smolt 
og som nu skulle have størrelsen til 
at fange.
Min teori går efterhånden ud på at 
fangsttrykket ganske enkelt er blevet 
for stort, lad os først tage de ”natur-
lige” fjender.

Hvor er ørrederne henne?
Skarven og Fiskehejren ved vi gør et stort indhug 
i de mindre fisk, men også Sælen er begyndt at 
dukke op ved vore kyster, og hvad med marsvinet? 
Iflg. biologundersøgelser spiser et marsvin ca. 5 kg 
fisk om dagen, også den er blevet en hyppig gæst 
ved kysten. Og én ting, er i hvert fald sikker, at 
længe efter de er blevet observeret er al aktivitet 
ophørt.
Så er der de menneskeskabte ”fjender”, her 
tænkes bl.a. på de mange tyvfiskere der sætter 
garn, i såvel ferskvand som saltvand, men også 
de såkaldte kystfiskere vi ofte ser, der desværre 
hjemtager fisk under målet. Forurening/overløb fra 
bl.a. rensningsanlæg og landbrug udgør også en 
stor trussel specielt mod opvækstfiskene.
Alt i alt giver det et vældigt fangstpres mod ør-
rederne, og når så vi samtidig ikke længere har 
kystudsætninger skal det jo også ende galt.
På dette område er det nødvendigt at revidere 
udsætningsplanerne og påbegynde udsætningen 
af større og mere robuste fisk ellers tror jeg vi 
almindelige lystfiskere går en skidt tid i møde. Det 
er vel bl.a. også det vi skal bruge vores fisketegns-
midler til!
Andetsteds i dette blad beskriver vi succesen med 
Projekt Vildfisk og 18 liter rogn hvilket skulle give 
ca. 80.000 fisk næste år, det lyder jo rigtigt godt, 
men de gydeklare bestod næsten kun af store 
fisk og ganske få i mellemstørrelsen, lidt under-
ligt, også her er det ligesom at der mangler nogle 
årgange. Det er vel ikke sådan at vores udsæt-
ningsarbejde er ved at udvikle sig til et stort ta’ 
selv bord?

Debatindlæg fra næstformand Jens O. Jensen 

Søde ser de jo ud, men….!
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Deltager  22. mar 5. april 9. maj 7. juni 9. aug Aflyst 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

Da vi nu flere gange har konstateret mis-
brug af vores nøgler til bådene og hytten 
i Tystrup, har vi i bestyrelsen besluttet, at 
indkøbe nye låse og nøgler. 
Dette betyder for vores medlemmer, at de 
nye nøgler vil blive udleveret samtidigt med 
betaling af kontingentet i perioden 15/3 
- 1/4 2010. 
Rent praktisk vil det foregå på den måde, at 
man henvender sig til vores kasserer, hvis 
man ønsker en nøgle udleveret. Ved udleve-

ringen skal man aflevere sin gamle nøgle for 
at få en ny. Har man ikke en nøgle i forve-
jen, skal der erlægges et beløb på kr. 50,- i 
depositum. Der skal i alle tilfælde erlægges 
et portogebyr på kr. 20,-, da den ny nøgle 
bliver tilsendt med posten.
Vi håber, at vi på den måde får bugt med 
omtalte misbrug, således at hytte og både 
kun kan benyttes af vore betalende medlem-
mer. Det skal bemærkes, at ombytningen 
selvfølgelig også gælder båden på Tissø.

Som det kan ses af ovenstående skema, blev pointkonkurrencen i 2009 afgjort som følger:

Nr. 1 og klubmester Kurt Nielsen med 403 point
Nr. 2 Jesper Andersen med 216 point
Nr. 3 Jes Hansen med 195 point.

Stort tillykke til de dygtige vindere.

Nye nøgler til både og hytte
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Lørdag den 19/9 stævnede vi 3 foreninger 
ud af Korsør Havn, nemlig Høng - Gørlev 
og Slagelse. Vi skulle se, hvem der kunne 
fange de største og fleste fladfisk. 
Båden vi var gået ombord i var MS Græs-
holm, som har hjemme i Korsør. Alt var 
timet og tilrettelagt. Vejret var fint og vi 
havde alskens agn med (børsteorme, sand-
orme, sild og rejer). Og vi vidste fra mel-
dinger vi havde fået rundt omkring, at der 
skulle være mange skrubber i bæltet.
Men stor var overraskelsen, da skipper 
gik sydpå og startede første drev ud for 
Klarskovgård på 20 meter vand. Det er ikke 
lige den dybde, jeg normalt fanger skrub-
ber på. Og det gik da også meget trægt 
i starten. Bevares, der var fisk nok, men 
det var småtorsk, hvor næsten ingen holdt 
målet. Og de allesteds værende isinger fik 
vi da også nogen af. Men skrubber, nej, ikke 
på den dybde. 
Efterhånden som dagen skred frem, gik det 
da også op for skipper, at skrubberne nok 
skulle søges længere inde. Stadig på en for 
mig stor dybde, nemlig 12 - 15 meter vand, 
men det begyndte da for deltagerne at lyk-
kes at få en del skrubber i båden. Så vidt jeg 
husker, var Høng suveræne vindere, både 
hvad angår flest fisk og største fisk. Men in-
gen tvivl om, at vi, hvis vi var startet på lidt 
lavere vand til at begynde med, kunne have 
mere end fordoblet vores fangst. Alligevel 
en dejlig tur med gode fiskekammerater, 
som både kunne give og tage lidt ”gas” fra 
de andre.                                                     Jes

Vores ”fang en fisk, vind en and” konkur-
rence havde deltagelse af 8 medlemmer. 
Fisketiden var fra kl. 07.00 til indvejning 
i klublokalet kl. 12.00. Mange steder blev 
forsøgt, havne - moler og kysten. Men det 
var småt med fisk. Især glimrede havør-
reden totalt med sit fravær, mens der flere 
steder blev set både jagende marsvin og 
sæler ved kysten. Hhmmm…..
Nå, men i år fik vi da set fisk til indvejning. 
Kurt Nielsen havde tidligt om morge-
nen overlistet en torsk på 43 cm. fra en 
molekant og Erik Wilson havde fanget en 
fin skrubbe fra kysten. Så var 2 af de 3 
præmier væk. Vi andre 6 trak lod om den 
sidste and + rødvin, og her vandt underteg-
nede. Jeg havde jo også lovet derhjemme, 
at komme hjem med julemaden. Tak til 
deltagerne for kampen, dejligt at vi denne 
gang kunne være så mange.                  Jes

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

god jul & godt nytår.

Havtur 19. september Kampen om juleanden

Christian B. Andersen med en mindre malle.
Se artiklen side 30.
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Igen i år i september valgte jeg at bruge et par 
dage på denne spændende flod lidt syd fra Bar-
celona. Udover et til tider fantastisk fiskeri efter 
maller rummer floden også en mængde andre 
fisk. Heriblandt karper, bass, sandart, masser af 
store multer mv. 

   Det er forholdsvist nemt at komme af sted. Flere 
flyselskaber har afgange til Barcelona, hvorfra 
der lejes bil og 2 timer senere er man ved floden.
   Mit fiskeri har ved alle mine besøg været i områ-
det omkring Tortosa tæt på udløbet i middelhavet
   Der findes en mængde guider langs floden. Med 
blandet kvalitet.
   Jeg kan varmt anbefale følgende guider www.
ebro-catfishing.com som er et par friske engelske 
fyre der fisker efter mallerne med store levende 
agnfisk som multer, ål eller karper. Det er et spæ-
nende fiskeri hvor man langsomt affisker kendte 
hotspots mens man venter på suget når kæmpe 
flådet dykker. Her er man hele tiden i bevægelse.
   Jeg har ligeledes fisket flere år sammen med 
www.catfishingadventures.co.uk Dette er statio-
nært fiskeri til hotspots mange på få meter vand. 
Agnen er store stykker kylling. Her fisker vi tit ind 
i mørket hvilket ikke gør det mindre spændende 
at vente. 
   Der er tre gode grunde til at bruge lokale guider 
i dette område. 

1) De kender floden og de hotspots der produce  
 rer fisk
2) De har båd og floden er svær at fiske uden 
3) Man slipper for at investere i dyrt grej, trans
 portere det og bruge tid på at skaffe agn mv.

   I år gav turen 6 pæne maller med den største 
på 126 pund. De næste lå  mellem 70 og 90 pund. 
Det er en kæmpe oplevelse at fighte sådanne 
kæmper enten det er over dyb eller lavt vand. 
   Desuden oplevede jeg flere gange små nap i 
kylling stykkerne, hvorefter jeg monterede en 
lille teleskop stand med mindre krog og et mini 
stykke kylling. Det gav straks resultat og en ny 
malle art måtte op og vende i båden. En art der 
ikke bliver meget størrere end 3-4 kg. Men sjovt 
på let grej og der var konstant action… 
   Hvis du går med tanker om at prøve noget 
anderledes fiskeri så er du velkommen til at 
kontakte mig for at høre mere eller få yderligere 
info. Ellers så prøv goggle. Der er et væld af links 
ligesom de fleste danske fiskeblade efterhånden 
har bragt historier fra området. 
   Men egentligt utroligt at man kan tage det tid-
lige morgenfly fra København og få en god dag på 
floden samme dag. Længere væk er det ikke.
                                               Christian B. Andersen

EBRO
floden
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Kurt Jørgensen med en smuk hanfisk.

Årets ”Projekt Vildfisk” er nu afsluttet. 
Vi begyndte 6. november med opsætning 
af 3 bassiner og diverse pumpeudstyr. 
El-fiskeriet startede 13 nov. hvor der blev 
opfanget 22 hunner, største på 78 cm og 9 
hanner, største på 88 cm! fra Tude å. 
Fra Hallebyåen kom der 11 hunner, største 
på 85 cm og 8 hanner, største på 85 cm. 
Så det var glade folk fra UFV der kunne se 
bassinerne hos Jesper Thykær blive godt 
fyldt op.
2. opfiskning var 20. nov. hvor der i mel-
lemtiden var faldet en del nedbør, hvil-
ket betød at åen var svulmet godt op og 
fiskene pist væk. Nå, vi måtte så flytte lidt 

Opfangerholdet i aktion ved Valbygården.

Nyt fra åerne
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højere op i å-systemet, nærmere betegnet 
omkring Blæsinge, men det var svært og 
det blev kun til 4 hanner og 3 hunner. 
Vi besluttede at standse for ikke komme 
endnu længere op på gydebankerne og
håbede også at de mange store fisk fra 
første opfiskning ville give nok rogn.
Strygningen fandt så sted 27. nov. og gik 
over al forventning med ikke mindre end 18
liter rogn (svarende til 80-90.000 fisk), man 
kan også godt se at vi bliver bedre til de
mange forskellige funktioner der hører med 
sådan et projekt. Faktisk var vi færdige
på under 4 timer, hertil hører dog at æg og 
sæd efterfølgende skal til Hvilested Dam-
brug ved Kolding. 
Omkring selve fiskeriet i år har det undret 
os lidt, at vi ikke har fået ret mange mel-
lemstore fisk, samt at antallet af hanner 
er noget mindre end vi plejer at se, men er 
måske kun en tilfældighed. 
Heldigt er det også, at vi har en gård, hvor 
alt grejet kan opstilles og opbevares til det 
efterfølgende år samt at vi kan trække på 
Slagelse kommune med vandprøver o.lign.  
Så årets ”projekt Vildfisk” har været en rig-
tig stor succes for de tilsluttede foreninger.
                                                                 Jens

Så er der fisk. 

Jesper Thykær ifærd med opmåling. 
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Hunfisken stryges. Ole Ganderup er ”strømførende”.
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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
27-09-2009 Storebælt Havørred 2,800kg. Kurt Nielsen
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
15-10-2009 Tystrup Sø Gedde 10,500 kg. Michael J. Petersen
06-03-2009 Gudum Å Gedde 8,250 kg. Torben Hænchberg
20-09-2009 Tissø Gedde 7,600 kg. Jens O. Jensen
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

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������



35

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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