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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. 6175 0956 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. 6175 0956 . 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 16. august 2010. 
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Forside:  Ole Ganderup med gedde på 3,9 kg fanget under isfiskeri på Tissø
Se mere i artiklen på side 14.
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Resultatet af U.F.V. 95 Cup 2010
Ørred: 
Mads Hansen Slagelse Sportsfiskerforening 3,200 kg.
Morten Hansen Slagelse Sportsfiskerforening 2,520 kg.
Michael Jacobsen Høng Sportsfiskerforening 2,000 kg.
Brian Holænder Gørlev Sportsfiskerforening 1,620 kg.
Per Hansen Slagelse Sportsfiskerforening 1,620 kg.

Torsk: 
Heins Skjoldstrup Sorø Lystfiskerforening   1,130 kg.
Steen Bøgelund Sorø Lystfiskerforening  0,980 kg.
Henning Jensen Sorø Lystfiskerforening  0,920 kg.
Kurt Nielsen Slagelse Sportsfiskerforening 0,880 kg.

Forenings resultatet: 
Slagelse Sportsfiskerforening 892 point      11 deltagere
Sorø Lystfiskerforening 376 point       7 deltagere
Høng Sportsfiskerforening 340 point       9 deltagere
Gørlev Sportsfiskerforening 320 point       9 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening 120 point       8 deltagere

7 foreninger var  tilmeldt, der var 
ingen indvejninger fra 2 foreninger. 
I alt 58 deltagere.

Der blev indvejet
8 ørreder og 5 torsk.

Konkurrencen blev sponseret af 
Jagt & Fritidshuset, derfor går hele 
indtægten til udsætningsarbejdet på 
Vestsjælland.

Næste konkurrence:

J&F Cup 2010 
søndag den 5. oktober
Det er en åben konkurrence, hvor vi i 
samarbejde med Jagt & Fritidshuset, 
Slagelse. 

Prøver at samle deltager uden for 
foreningerne.  

Se mere på:  WWW.ufv95.dk
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PROGRAM FOR FORÅRET OG SOMMEREN 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!

1. maj                   Fredning af gedde ophører

Søndag 2 - 5  HSF’s Åbne Hornfiskekonkurrence (A&P).
 Der må fiskes fra kl. 0.00 med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn. 
 Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk. 
 Der vil desuden være lodtrækning på billetterne.
 Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 NYHED: Alle junior kan deltage GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

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

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 16. MAJ

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 deltager antal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud junior kr. 15,- senior kr. 30,-
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 58 86 95 09
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Lørdag 5 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
Søndag 6 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00-12.00 eller 12.00-19.00 
 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken 

periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i 
HSFs fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. 

 Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til båd-
bestillingen.

 Pris inkl. præmier: 30,- kr. 
 Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest d. 4./6.
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 29 21 03 64.

Lørdag 12- 6 Havnemedekonkurrence. Danmarks største bundmedekonkurrence foregår              
i Korsør havn. Fisketid: 13.00-18.00. 

 Præmieoverrækkelse på fæstningen fra kl. 19.00.  
 Læs mere på: www.havnemeden.dk

Onsdag 16 - 6 Madaften i klubhuset kl. 19.00  Fisk på grill
 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. 59 50 33 15
 Tag gerne kone eller kæreste med
 
Lørdag 19 - 6 Søtur på Tystrup sø. (K)
 Afgang fra klubhuset kl. 06.30 Hjemkomst kl. ca. 15.00  
 Efter ankomst til Tystrup sø, rigger vi bådene til og derefter spiser vi morgen-

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

Onsdag 30- 6 Turmøde kl. 19.00 
 De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding og betaling
 af Rev-turen i august måned.

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

Fredag  9 - 7 Gørlev heste og kræmmermarked 
Lørdag 10 - 7 Som du nok har gættede, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag 11 - 7 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 praktisk arbejde. 
 Arbejdet består i at modtage penge for parkering, henvise en parkeringsplads,  
 tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26
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Søndag 25 - 7 Aktivitetsdag i klubhuset. 
 Vi mødes kl. 07.00 til morgenkaffe.
 Det er meningen, at vi skal ordne klubhuset og hvad der ellers er
 af gøremål med foreningens grej.   
 Når vi er færdige er foreningen vært med en bid brød - 
 Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb.
  Tilmelding til Per Andersen Tlf. 40 26 34 29

Søndag 1 - 8 Specimenkonkurrencen starter. (A)
 Konkurrencen er opdelt på juniorer og seniorer.
 Se konkurrenceregler i foreningsfolderen.
 Tilmelding til Dennis Justesen Tlf. 30 51 19 81

Mandag  2 - 8 Tre dages tur til Det Gule Rev.   ( K )
Tirsdag  3 - 8 Afgang fra klubhuset søndag kl. 1300 - hjemkomst torsdag kl. ?
Onsdag  4 - 8 Pris kr. 3700,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen og middagsmad   
 og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
 Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Tilmelding og betaling senest onsdag 26. maj.
 Turleder : Ole Ganderup  tlf.: 58 86 95 09 - 20 28 52 26

Søndag 8 - 8 Medekonkurrence ved Tulesø (KA&P) 
 Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00.
 Når vi ankommer til søen, skal der først sættes bane op og trækkes lod om   
 pladserne. 
 Se regler på side 15 i HSF-foreningsfolder. 
 Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
 Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75,- kr.
 Tilmelding senest den 29./7.
 Turleder Dennis Justesen Tlf. 30 51 96 81

Søndag 15 - 8 Makreltur med Nadia (KA&P ) 
 Makreltur fra Sj.Odde (Havnebyen) Sejltid 04.00-13.00.
 Pris 410,- kr. ekskl. kørsel. Vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 02.00. Hjemkomst ca. kl 15.30.
 Præmie til den største makrel.
 Tilmelding til turlederen senest den 11-8-07.
 Turleder : Ole Ganderup  58 86 95 09 - 20 28 52 26

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

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 4.-5. SEPTEMBER
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Lørdag  4 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Søndag 5  - 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 en 
 periode fra HSF-båd på Tissø, 7.00 til 12.30 eller 12.30 til 18.00, men det er valg-

frit hvilken dag.
 Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil fiske på 

Tissø. Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningens 

vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, senior 30,- kr. junior 20,- kr.
 Tilmelding senest den 2./9. Turleder: Per Andersen tlf. 40 26 34 29

Fredag 17 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked 
Lørdag 18 - 9 Som du nok har gættede, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag 19- 9 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 praktisk arbejde.
 Arbejdet består i at modtage penge for parkering, henvise en parkeringsplads, 

tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Lørdag 11. - 9. Bymatch  fladfisk   (K) 
 Fladfisketur med M/S bien fra Korsør havn
 Dysten står mellem Slagelse, Søværnet, Gørlev og Høng.
 Hver klub har 6 pladser, der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid:  08.00-15.00
 Afgang kl. 07.00 - hjemkomst ca. kl. 16.15.
 Pris: 280,- 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 20 28 52 26 - 58 86 95 09

Søndag 26 - 9 Sildetur med Hanne Berit ( KA&P ) 
 Sildetur fra Rungsted havn, sejltid 07.00-12.00
 Pris 250,- 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 19-9-07.
 Turleder : Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Onsdag 29 - 9 Fælleshygge med sortsild i klubhuset. Kl. 19.00
 Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen og servere 

dem med fedtemadder og en snaps. 
  Pris 30 kr. spis hvad du kan.
 Tag gerne kone, kæreste eller venner med.
  Tilmeldning senest 24./9. Til Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.
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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
Bladudvalg Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk 

DU HAR NU LÆST VORES PROGRAM - 
UDEN VORE ANNONCØRER OG SPONSORER, KAN VI IKKE UDSENDE DET.

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.
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Så er det endeligt blevet forår, selvom at 
mange nok var ved at tro at en ny istid var star-
tet, det har været en drøj omgang at komme 
igennem vinteren men den gav også anledning 
til positive indslag. F.eks. var det for første 
gang i ca. 15 år muligt at isfiske på de store 
søer, så vores programsatte tur i februar på 
Tissø blev endelig afholdt i år, ganske vist ikke 
med de helt store fangster til følge, der er utro-
ligt meget vand at lede efter fiskene i, men det 
sociale samvær var der ikke noget i vejen med, 
og det tæller jo også. Efter at vandet igen er 
blevet flydende har der inden fredningen været 
et godt aborre fiskeri, hvor der er blevet fanget 
fisk på over 1,5kg. Og når dette læses skulle de 
sultne gedder gerne være til at få i tale.

    Der har efter at det var oppe at vende på 
generalforsamlingen, været et stort arbejde i 
gang med at undersøge eventuelle muligheder 
for at gøre ”Sandormen” mere tilgængelig for 
en større brugerskarre, havneplads i Mul-
lerup og Reersø har været på tale, men vores 
forsikringsselskab mener at de skal have det 
ualmindeligt godt betalt hvis motoren skal 
medforsikres, hvad det endelige resultat bliver 
er ikke helt sikkert endnu men der vil snarest 
blive truffet en afgørelse, vi har også lige 
måttet vente lidt med at få den i vandet, da 
vejret lige skulle tillade en glasfiber reparation 
i bunden.

   Vi har været så heldige igen pr. 1.-1.-2010 
at få udlejet vores kontor, hvor Dansk Metal 
havde til huse indtil for godt et år siden, denne 
gang er det to unge elektrikere som har startet 
deres eget firma” R og R Elteknik” som kunne 
se fordele i at få et domicil til en fornuftig hus-
leje. Vi håber på et langvarigt samarbejde både 
for dem og for os, som de to indehavere siger 
at når det med fulde ordrebøger kan lade sig 
gøre at starte op midt i finanskrisen, så skulle 
der vel være gode muligheder for at kunne 
få en succes ud af det. Så står du og mangler 
elektriker bistand, kan jeg da kun opfordre til 
at bruge dette firma, for som de siger intet er 
for småt og intet er for stort.

   I den forløbne periode har der igen været et 
par arrangementer hvor jeg gerne vil sige tak 
for den store interesse og opbakning,  onsdag 
17. marts havde vi igen grejauktion og som 
sidste år havde vi valgt at invitere Gørlev-fol-
kene med, denne gang var der juniorer med 
som havde tømt deres sparegris, i hvert fald 
ud fra købelysten at dømme, de fik hvad de 
kunne bære med hjem af effekter,  resten af 
de fremmødte var bestemt også flinke til at 
byde på varerne, som i år var af en utrolig høj 
standard, tak til alle som købte og alle som 
donerede ting, resultatet blev ikke mindre end 
4330 kr.

    Ugen efter  havde vi igen sat en madaften på 
programmet, som altid når folk ved at det er 
Uffe Brendstrup der står ved gryderne, myldre-
de ca. 25 forventningsfulde deltagere frem for 
at smage på diverse fiskeretter, og at det var 
helt frisk fisk der blev serveret kan jeg garan-
tere for, 14 dage inden arrangementet havde 
vi nemlig ikke så meget som en enkelt fisk vi 
kunne bruge, men heldigvis var der flere med-
lemmer som havde held i sprøjten på deres 
ture lige før madaftenen, og derved kunne der 
blive serveret hummersuppe (uden hummer), 
ørred og torsk, tak til såvel deltagere som 
kokken. Næste madaften bliver sandsynligvis 
efter Uffe’s udsagn en lidt anderledes aften 
end vi er vant til, da han vil tilberede fiskene 
som vi forhåbentligt har fanget på grill.

   Tiden er igen inde til at give en hånd ved 
Heste- og kræmmermarkedet i Gørlev, week-
enden 9.-10.-11. juli vil vi være meget taknem-
melige hvis du vil møde op på pladsen og tage 
en tørn, det er mit håb at vi kan blive et par 
stykker mere end vi plejer, derved kan vi und-
gå at drive rovdrift på de samme hver gang, 
der er sat vagt skema op i klubhuset hvor du 
kan skrive dig på, så du kan få de vagter der 
passer dig bedst, du er også velkommen til at 
ringe til undertegnede.

Med ønske om en rigtig god og fiskerig som-
mer
                                                Knæk og bræk
                                                Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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Indvejede fisk til årspokalerne 20.04.10
Pokal Vægt kg. Længde cm. Fangststed Navn
Aborre junior        
Aborre senior 1,520   St.Vejle å Torben Kofoed
Aborre Nakskov/Tissø 1,500  Tissø Dennis Justesen
Gedde 
Sandart 
Fredfisk        
Bækørred        
Ørred P&T 2,620 56 Tude Å Uffe Hasselby
Havørred å 1,860 55 Tude Å Uffe Hasselby 
Havørred kyst 3,000 67 Dalby Strand Michael Jacobsen
Havørred båd 6,750  Øresund Ole Ganderup
Torsk kyst   
Torsk båd 7,900   Nordsøen Rene Christensen
Sej/Lubbe        
Hornfisk 
Makrel   
Fladfisk  (skrubbe)  
Største fisk fanget i udlandet
Årets fisk        
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I år havde 8 af foreningens medlemmer 
tilmeldt sig til isfisketuren på Tissø, turen har 
været på programmet i flere år, dog uden at 
kunne blive gennemført pga. mangelende is, 
men i år var isen der og turen blev gennem-
ført.
Undertegnede har været på 2 isfisketure på 
Tissø før dagens konkurrence og det var med 
blandet resultat, første tur gik fint, med fangst 
af 20 aborrer, ugen efter blev det kun til 2 
aborrer, på den samme tid.
Dagens samlet fangst blev ikke særlig stor, 
13 aborrer og en gedde på 3,9 kg. som blev 
fanget af Ole Ganderup.(se forsidebilledet). 
Alle aborrerne blev genudsat efterhånden som 
de blev fanget, da de var meget små. Henrik 
Jørgensen fangede flest aborrer, med 5 stk. i 
alt.
På klubaftenen var vi blevet enige om at jeg 
indkøbte suppe, som vi kunne varm ude på 
søen, isteden for en madpakke.
Jeg indkøbte suppen og frisk franskbrød fra 
bageren, to af foreningens medlemmer havde 
taget hver deres gasblus med ud på søen så vi 
kunne varme suppen.
I alt havde vi en hyggelig dag på Tissø, ikke 
med de stor fangster, men lidt kom der op, 
fiskepladsen var imellem Klinteskoven og åen 
hvor bådene ligger, ude på 10 meter vand. Isen 
er fin tyk, vi målet den til 20-22 cm.
                                                  Michael Jacobsen

Madholdet i gang med at varme suppen.

Isfisketur 7. februar Bowlingaften 24/2

Årets bowlingaften havde samlet 12 af forenin-
gens medlemmer, næsten alle gengangere fra 
sidste år, som havde det samme deltagerantal.
Vi ankom til Super Bowl i Slagelse kl. 17.30 
hvor der så var god tid til at vælge sko, trække 
lod om hvem der skulle spille mod hinanden og 
ikke mindst, købe et glas øl.
Kl. 18.00 indtog vi de 3 baner jeg havde booket 
uge før, hurtig fik vi indskrevet vores navne i 
det elektroniske tællesystem og spillet kunne 
begynde. De fleste af os havde ikke bowlet si-
den sidste år, så der gik lidt tid før sigtekornet 
var skudt ind.
Efter 2 timers bowl, med en masse sved på 
panden, både pga. manglende fysik og når kug-
len ikke trillede ned af banen som man kunne 
ønske, var vi klar til at hylle den nye klubme-
ster. Nr. 3. blev Preben Nielsen med 141 point, 
nr. 2. blev Jens Rasmussen med 156 point. Nr. 
1. med 186 point blev Johnny Sørensen.   
Bagefter spiste vi i de tilstødende lokaler, 
menuen stod på, kalveculotte serveret med 
dagens kartoffel og garniture. Efter en times 
tid, var det tid til at køre hjem.
En hyggelig aften, som bliver gentaget til næste 
år.                                                         Michael

Johnny Sørensen med pokalen.



15

�������������������������

��������������������

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

���������

Sidste søndag i februar var afsat til jagten på 
målerne i Øresund.
Vores bymatch var vanen tro en heldagstur 
med Nadia, som er den skarpeste båd på 
Øresund.
Vejrudsigten var dog ikke lovende: Hård vind 
fra nordvest og en temperatur imellem minus 5 

og minus 2 gav basis for overisningsvarsel.
Optimismen fejlede dog ikke noget, og vi 
sejlede straks imod Ven, som dagen forinden 
havde givet pænt med fisk.
Alt fiskeri Nord for Kronborg var håbløst i den 
hårde sø, og forholdene længere nede var da 
også barske.
Omslaget i vindretning havde fået store mæng-
der is til at bevæge sig, og det blev i løbet af 
formidagen klart at fiskeriet på de gængse 
pladser var udelukket.
Vi sejlede derfor en del, og fik slidt os til nogle 
få småtorsk.
Alt ombord var i løbet af kort tid glaseret af is, 
som for flere af deltagerne betød af hjulet satte 
ud.
Dækket var spejlglat og det var bidende koldt.
I løbet af formiddagen kom et par pæne torsk 
op, men der var alt for langt imellem.
De givne forhold gjorde at turen blev afkortet til 
en 1/2 dagstur, som vi hurtigt lader gå i glem-
mebogen.
Vinder på dagen blev Martin Faust med en fisk 
på 4,8 kg og nr. 2 blev Jesper Hansen med en 
fisk på 4,6 kg.
De flotte præmier var støttet af Jagt og fritids-
huset i Slagelse. Tusind tak for dette.
Som kuriøsitet fik undertegnede en lille lange, 
men den var under kiloet.
Vi håber på bedre vejr næste år, hvor vi arbej-
der på at få en 3. forening med på banen.
                                                                   Torben

Martin Faust med dagens største torsk på 4,8 kg

Bymatch 2010
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Michael Jacobsen med en havørred på 3,0 kg.

Der var 12 der havde meldt sig til konkurrencen, 
og forventningerne om fangster var ikke de bed-
ste, efter sidste forsøg, hvor der ikke var kontakt 
med fisk, men de sidste dage inden week-enden, 
kom der meldinger om fangster af ørreder, så 
det hjalp lidt på mulighederne, det viste sig også 
at være tilfælde, om lørdagen blev der fanget 
6 ørreder over målet, og et par undermåler, og 
søndag blev det til 8 ørreder over målet plus et 
par undermåler, resultatet blev ved indvejningen, 
at Michael Jakobsen havde fanget den største, en 
flot blankfisk på 3,0 kg. Nr. 2 blev Tommy Petersen 
med en på 1,85 kg, Nr. 3 blev Jens Dinesen med en 
på 1,07 kg. Nr. 4 blev Aksel Petersen med en på 
940 gr. og Ole Ganderup nr. 5 med en på 650 gr. 
Det skal siges at Michael Jakobsen, havde også 
den næst største på 2,3 kg., men da der kun er en 
præmie pr. deltager, måtte han nøjes med glæden 
ved at fange den.
Der var udsat 6 præmier, og fanget 14 ørreder, 
men fangsterne var fordelt på 5 af deltagerne, 5 
til Michael, 5 til Tommy, 2 til Ole, 1 til Jens og 1 til 
Aksel, plus der blev fanget ca. 5-6 undermålere.
                                                      Tommy Petersen

HSF week-end 
konkurrence

Havørred på 1,8 kg. Fanget af Tommy Petersen
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Onsdag den 24. marts havde vi igen besøg af 
Uffe Brendstrup, hvor han skulle lave nogle 
fiskeretter af de fisk vi fanger. Den lange 
isvinter, vi har haft i år, gjorte det ikke nemt at 
fange noget, men midt i marts måned var Ole 
Ganderup og Jørgen Madsen på Øresund med 
hver deres båd, i Oles båd var Tom Rasmussen 
gast og i Jørgens båd var undertegnede gast. I 
løbet af dagen blev der fanget nogle fine hav-
ørreder og nogle torsk, så nu var problemet 
løst, med de manglende fisk.
Uffe Brendstrup ankom til klubhuset i god tid, 
så der var til at handle ind og hurtigt var han i 
gang med at lave mad.
Retter vi skulle smage denne gang var følgen-
de: Hummersuppe, kogt på de fiskeben der 
var i de torsk vi fangede på Øresund. Derefter 
stod den på grøn lakseroulade, laksen blev 
dog erstattet med havørrederne fra Øresund, 
aftens sidste ret var, fiskegryde med ris og her 
skulle torskefilerne bruges.
Selve opskrifterne, vil jeg ikke komme ind på 
her, da de ligger på hjemmesiden.
Der var fremmødt 25 af foreningens medlem-
mer, så alle hyggede sig og fik hvad de kunne 
spise. Da aften var ved at være ovre, gav vi 
alle Uffe en hånd, med en aftale om at han 
kommer igen til sommer, hvor han vil grille de 
fisk vi har fanget til den tid.
Fisk på grillen bliver onsdag den 16. juni kl. 
19.00 i klubhuset.                          Michael 

Tommy Petersen og Kurt Jørgensen med dagens 
fangst.

Turen var planlagt at skulle gå til den sydsven-
ske kyst, men vejrmeldingerne var ikke de 
bedste, da de 5 som havde meldt sig til turen 
mødtes i klubhuset kl. 06.00, blev man enige 
om at spare brobilletten og 100 km, og så køre 
til Stevns, hvor vinden ville være mere ideel. 
De 5 deltagere var Ole Ganderup, Tom Rasmus-
sen, Aksel Petersen, Kurt Jørgensen og Tommy 
Petersen.
Vi kørte først til Bøgeskoven, hvor vinden var 
god og bundforholde så fine ud, vandet var 
lidt grumset, naturen er speciel med væltede 
træ ud i vandet, og mange store sten i vandet.
Inden for de første 10 kast fangede Kurt en 
ørred på 52 cm, og et kvarte senere havde 
Tommy en god fisk på men den blev ikke sid-
dende. Senere havde Ole og Aksel en følger 
og ved 11 tiden fangede Tommy en ørreder på 
56 cm vægt 1,65 kg.
Ved 12 tiden holdt vi en spisepause, og blev 
enige om at prøve et nyt sted, turen gik nu til 
Holtung Kridtbrud, der skulle være fine bund-
forhold, men vi kunne ikke se det for vandet 
var helt mælkehvidt, så valgte vi at kører til 
Korsnæb lige nord for Rødvig, det så rigtig 
godt ud, men efter et par timers fiskeri uden 
kontakt med fisk kørte vi hjemad.       Tommy

1 dag tur til 
Sverige/Stevns 
den 27-03-2010

MADAFTEN
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Kystfiskeri ved Brantevik.

I Høng Sportsfiskerforening har vi altid sagt, at 
der er gode år i Sverige og der er dårlige år, men 
at det kan være så dårligt tror jeg ikke nogle af 
tures 6 deltagere havde regnet med, da vi ankom 
til hytten, mandag middag.

Vandet er for koldt sagde de svenske fisker vi 
mødte, det har været en lang og kold vinter i 
Sverige, derfor er fiskeriet ikke kommet i gang. 
Jeg målte vandtemperaturen hele ugen og den 
svingede mellem 5 og 8 graden og det er optimale 
forhold hvis vi fisker herhjemme.

På trods af det dårlige fiskeri, er antallet af fiskere 
stadigt stigende, der kommer flere tyskere og 
polakker til Sverige for at fiske og det er ikke 

Aksel Petersen med en havørred på 1,3 kg.

Sydsverige den 12.-17. april

alle der husker at genudsætte undermåler, eller 
nedfaldsfisk.
Det stigende antal fiskere giver også mere pres 
på de gode pladser, en aften hvor vi fiskede ved 
Hørte Odde, kunne jeg tælle 13 fiskere. En mor-
gen var vi ved Brantevik, der stod 11 og fiskede på 
det samme rev. 

De fiskepladser hvor foreningens medlemmer har 
fanget mange havørreder var, næsten fiske-
tomme, pladsen som Postrevet, Jenses rev og 
Betonen svigtede. På jenses rev blev der fanget 
6 ørreder den første dag, derefter var det en ren 
ørkenvandring på pladsen. Betonen ved Løderup, 
som man normalt, skal stå tidligt op for at få, var 
både menneske- og fisketomt. 

Den samlet fangst for hele holdet blev 22 havør-
reder på land, deraf kom 3 med hjem til hytten, 
hvor de 2 blev varmrøget og spist i hytten.
Fordelingen af fangsten var ikke fair, de 22 havør-
reder blev fanget af 3 af deltagerne, så der var 3 
der kom tilbage til Høng uden at have haft flex på 
klingen.

Til sidst vil jeg gerne takke hele holdet for at 
holde moralen høj og troen på at fiskeriet ville 
vende, sammenholdet i hytten og aktiv deltagelse 
af opgaverne i hytten.
                                                         Michael Jacobsen
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POKALUDDELING FOR 2009
Aborre senior Jens Dinesen 1,850 kg
Gedde Dennis Justesen 11,750 kg
Specimen Ole Ganderup 129,0 point
Ørred fra kyst Jørgen Andersen 5,250 kg
Ørred fra båd Jørgen Madsen 4,900 kg
Havørred å Uffe Hasselby 0,990 kg
Hornfisk Tom Rasmussen 0,770 kg
Makrel Ole Ganderup 1,050 kg
Fladfisk Aksel Petersen 1,200 kg
Torsk fra båd Ole Ganderup 18,000 kg
Ørred P&T Tom Rasmussen 5,290 kg
Torsk fra kyst Tom Rasmussen 1,000 kg
Aborre Nakskov/Tissø Tommy Petersen 1,520 kg
Største fisk fra udlandet Tom Rasmussen       Helleflynder 31,00 kg
Sandart Rene Jespersen 1,800 kg
Bowling Per Høj Jensen 

Årets fisk   Aborre  Jens Dinesen 1,850 kg

Årsvinder senior Ole Ganderup 324,72 point
2. plads Tom Rasmussen 286,59 point
3. plads Jens Dinesen 253,70 point

Flest hvervede medlemmer Tommy Petersen 1/1 fl. snaps

Kammeratskab Tommy Petersen

Aksel Petersen, Uffe Hasselby, Dennis Justesen, 
Jens Dinesen, Ole Ganderup, Jørgen Madsen, 
Tom Rasmussen og Tommy Petersen.
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Program for sommer/efterår 2010
 (S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer

Onsdag 28/4 KASTEINSTRUKTION, FLUESTANG. (S+J)
 Mød op med din 1 eller 2 håndsstang, begynder som øvet, ved Anlægssøen   
 i Slagelse kl. 18.30. Så vil der være en instruktør, som kan give dig et par ”fif”  
 udi den ædle kunst at fiske med flue. Tilmelding er ikke nødvendig, men har  
 du spørgsmål kan du kontakte Klaus Jepsen på tlf. 5365 7458.  
 
Onsdag 5/5 PENSIONISTTUR TIL TYSTRUP (S)  Pris kr. 100,00 
 Så starter rækken af pensionistture op på Tystrup Sø.
 Og som det plejer at være, så slutter vi af med fællesspisning i hytten.
 Tilmelding til Ejvind Hansen, 5852 7470 senest 3/5.

Lørdag 8/5 HORNFISKETUR (POINT 3) (S+J)  Pris kr. 20,00
 Selv om vi har haft en kold og lang vinter, skulle hornfisken gerne være kom  
 met. Der vil være præmier for de 3 største hornfisk. Der kan denne dag   
 ligeledes indvejes ørred, torsk og fladfisk til pointkonkurrencen.
 Vi mødes ved kysten kl. 06.00. Sted vil blive aftalt med turlederen ved tilmel 
 ding. Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 6/5.

Onsdag 12/5 KASTEINSTRUKTION, FLUESTANG. (S+J)
 Se ovenstående. Samme tidspunkt.

Onsdag 26/5 KASTEINSTRUKTION, FLUESTANG. (S+J)
 Se ovenstående. Samme tidspunkt.

Lørdag 29/5 TUR TIL TYSTRUP SØ. (S+J)   Pris kr. 50,00
 Vi holdt en temaaften i marts måned ang. fiskeriet i Tystrup Sø. 
 Nu er det tid at omsætte teori til praksis. 
 Tilmelding til Jes Hansen på tlf. 5066 9202, senest 23/5. 
 Vi mødes ved søen kl. 09.00. Du sørger selv for evt. agn.

Søndag 6/6 FERSKVANDSTUR (POINT 4)(S+J)  Pris kr. 30,00
 Så skal vi ud og finde gedder, sandart, aborre og evt. ål. 
 Vi har alle bådene i Tystrup og Tissø. Men der er frit fiskested, så har du   
 adgang til andre søer, er du velkommen til det. 
 Tilmelding til Jes Hansen på tlf. 5066 9202, senest 2/6. 
 Her kan du også fortælle om du vil anvende en af vores egne både, 
 da turlederen koordinerer disse. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00. 
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Onsdag 9/6 PENSIONISTTUR TIL TYSTRUP (S)  Pris kr. 100,00 
 Se program ovenfor.
 Tilmelding til Ejvind Hansen, 5852 7470 eller Jørgen Christensen, 6175 0956 
 senest 7/6.

Søndag 20/6 HOVERI DAG, TYSTRUP SØ. (S)
 Hvad er det? Det er dagen, hvor vi vil prøve at samle nogle interesserede   
 medlemmer til arbejde på vores både/ejendom i Tystrup. 
 Vi skal have gjort hytte og udenomsplads ren, have lagt nyt tag på hytten,   
 reparere 1 båd o.s.v. 
 Vi starter med morgenmad i hytten kl. 09.00 hvorefter vi fordeler os 
 på opgaverne. 
 Når vi er færdige ved aftenstid, tænder vi op i grillen og får noget god mad. 
 Det eneste du skal have med er arbejdstøj og knofedt. Resten sørger vi for.   
 Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825. Det er vigtigt, at så mange    
 som muligt deltager denne dag, så vi rigtig kan få bund i tingene.

Lørdag 3/7 FERSKVANDSTUR (POINT 5) (S+J)  Pris kr. 30,00
 Vi udvider antallet af vores pointture. Dette for at så mange som muligt har   
 mulighed for at deltage. Så har du af en eller anden grund været forhindret i  
 de forrige ture, så skal du ikke holde dig tilbage. 
 Du kan stadig nå at blive klubmester. 
 Betingelser som forrige ferskvandstur og turlederen er den samme. 
 Tilmelding senest 28/6. 

Onsdag 11/8 PENSIONISTTUR TIL TYSTRUP (S)  Pris kr. 100,00 
 Se program ovenfor.
 Tilmelding til Ejvind Hansen, 5852 7470 eller Jørgen Christensen, 6175 0956 
 senest 7/6.

Lørdag 28/8 FLADFISKETUR MED ”TURISTEN”. (S)  Pris kr. ????
 Vi tager en lille hyggelig tur, hvor vi kan deltage 12 personer. 
 Afgang fra Stigsnæs kl. 07.30 og vi er hjemme igen kl. 13.00. 
 En lille opvarmningstur før vores bymatch d. 11/9. 
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825. Tilmelding, bindende, senest 16/8.

Søndag 5/9 FERSKVANDSTUR (POINT 6) (S+J)  Pris kr. 30,00
 Og så en gang til. Netop på dette tidspunkt af året plejer søerne rent fiske-  
 mæssigt at  vise sig fra deres bedste side. 
 Stadig samme betingelser som de øvrige ferskvandsture, omkring tidspunkter  
 og både. 
 Turleder er Kurt Nøttrup, 2464 6789, som skal kontaktes senest 30/8.
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Onsdag 8/9 PENSIONISTTUR TIL TYSTRUP (S)  Pris kr. 100,00 
 Se program ovenfor.
 Tilmelding til Ejvind Hansen, 5852 7470 eller Jørgen Christensen, 6175 0956 
 senest 7/6.

Lørdag 11/9 BYMATCH, FLADFISK MED ”BIEN”. (S)  Pris kr. 280,00
 Vi mødes ved havnen i Korsør sammen med de 3 andre foreninger, 
 Høng, Gørlev og Søværnet, kl. 07.30, hvor vi trækker lod om pladserne. 
 Vi har 6 pladser, så skynd dig. 
 Der vil være præmier til største fladfisk samt flest antal kg. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 1/9. 
 Vi er hjemme i havn kl. 15.00. Husk agn.

Søndag 3/10 JAGT- OG FRITIDSHUSETS CUP (UFV 95) (Point 7) (S+J) Pris kr. 50,00
 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 klassen ørred, torsk og fladfisk.
 Mød op og hjælp foreningen med at vinde 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 en pointtur. 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287.

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
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Formandens beretning 2009
Endnu en generalforsamling og endnu en 
lejlighed til at se tilbage på året der gik.

Fiskeriet på Tystrup Sø har i 2009 været 
ganske udmærket. Der er taget mange og fine 
gedder og sandarten er også begyndt jævnligt 
at dukke op i fangstrapporterne. Aborrerne er 
der også, men der er langt imellem de store. 
Umiddelbart ser det dog ud som om, at langt 
de fleste af de store gedder samt sandarterne 
bliver fanget af en lille ”ekspert” skare. Altså 
nogle få, meget dygtige fiskere. Det er nemlig 
de samme navne der dukker op igen og igen, 
når vi får meldinger om de fine fisk. Det er 
der ikke noget galt i, men vi vil jo gerne som 
bestyrelse, at så mange som muligt kommer 
ud og benytter vores faciliteter. Derfor har vi 
også i dette års program afsat en aften, hvor vi 
vil få nogen af disse eksperter til at komme og 
fortælle om, hvordan de lurer gammelgedden. 
Denne aften følges op af en tur på søen, hvor 
vi skal se, om vi kan omsætte teori til praksis. 
På denne måde håber vi, at flere vil benytte sig 
af bådene og hytten. 
Og når nu talen falder på hytten, så er der 
stadig nogen, der ikke kan finde ud af at rydde 
op efter sig. Det har rettet sig lidt siden min 
sidste formaning i Fiskeøjet, og jeg er selv 
blevet klogere siden. Det viser sig nemlig, at 
hytten benyttes af andre end vore medlem-
mer. Dette er i 2009 blevet konstateret mindst 
1 gang, hvor en af de personer, der befandt sig 
i hytten havde en nøgle fra ”gamle dage”. Her-
udover har vi en mistanke om, at såvel hytte 
som både jævnligt bliver benyttet af ikke med-
lemmer. Derfor har vi besluttet, at omskifte 
alle udleverede nøgler. Proceduren er blevet 
beskrevet i det sidste nummer af Fiskeøjet. 
Når vi så er nået så langt, at låsene er skiftet 
ud og vi alle har vores nye nøgler, så håber 
jeg, at det er slut med for dårlig eller helt 
manglende fortøjning af bådene og at hytten 
er rengjort når benyttet.
Skulle der sidde nogen med en lille ”bådebyg-
ger” i maven eller blot med erfaring i glas-

fiber arbejde, så må I meget gerne sige til. 
Vi mangler nemlig et par personer, der kan 
hjælpe med udbedring af fejl og mangler på 
nogen af jollerne. Herudover mangler vi også 
et sted at foretage større reparationer.

Fiskeriet på Tissø har været på det jævne. 
Gedderne er der som sædvanligt, men de 
store aborrer har svigtet. Om det er erhvervs-
fiskeren, der er for hård eller det bare skyldes 
manglende held, vides ikke. Men klart, at vi 
følger udviklingen. Vi håber også, at vores 
brugere har været tilfredse med den nyreno-
verede jolle.

Omkring søerne kan jeg også lige tilføje, at 
vores kasserer er kommet frem til en ny måde 
at betale på, nogen andre og mere gennem-
skuelige priser, men det kommer han selv ind 
på senere i aften.

Studentersøen har fisket som de forrige år, 
rimeligt med salg af dagkort. Men hvad angår 
fangster, så får vi ikke mange meldinger. Men 
jeg går ud fra, at der har været fanget fisk, el-
lers gad folk vel ikke vende tilbage. Nu må vi 
se, hvad tøvejret bringer med sig af døde fisk. 
Sidste gang søen var frosset til gik det hårdt 
udover søens bestand af karper. Denne gang 
er nok ikke nogen undtagelse, med den lange 
periode, søen har været dækket. Det forlyder 
allerede, at der er en del døde fisk derude, 
både aborrer – gedder og karper.

Vores projekt vildfisk er i år gået over al 
forventning. Vi el-fiskede 27 hunner og 14 
hanner, og efter strygning af disse, kunne vi 
sende 18 liter rogn til Hvilested Dambrug for 
klækning. Dette skulle gerne give ca. 80.000 
stk. yngel, som vi kan fordele i Halleby og 
Tude Å systemerne. Og at der er brug for 
denne udsætning, kan der vist ikke herske 
tvivl om. Meldingen fra kysten er, at der ikke 
er så mange ørreder, som der plejer at være. 
Og ved el-fiskeriet fik vi næsten ingen ørreder 
i mellem størrelsen. Hvorfor det er sådan, ved 
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en forventning om, at vi bliver flere her i 2010. 
Ellers må vi til at overveje, om vi skal ændre 
på indholdet af denne konkurrence. Skulle der 
sidde nogen med forslag, så kom med dem.
Juniorture ligger det meget sløjt med, af den 
naturlige årsag, at vi næsten ingen juniorer 
har. Derimod er der kommet godt gang i pen-
sionistturene igen, som alle går til Tystrup Sø.
Vi har i år prøvet at lave nogle arrangemen-
ter på udvalgte klubaftener. Alt det kan man 
se i det udsendte program i Fiskeøjet.Det er 
selvfølgelig i håbet om, at vi kan trække nogle 
flere medlemmer til den ugentlige klubaften. 
Herudover begynder der også at komme nogle 
medlemmer, der er skrappe til fluebinding, og 
som gerne vil instruere andre i denne ædle 
kunst. Så mød endelig op og lad os få gang 
i nogle aktiviteter. Når vi nu alligevel betaler 
husleje, så lad os da også benytte lokalet til 
noget fornuftigt.

Jeg vil slutte med at sige tak for 2009 og håber 
at se mange flere af jer i 2010 til vores arrange-
menter og konkurrencer.            Jes Hansen

vi ikke. Men vi har mange konkurrenter. Vi 
ser oftere og oftere både sæl og marsvin ved 
kysten, ligesom skarven synes at være alle 
vegne. Og især skarv og fiskehejre er hårde 
ved vores ørred yngel i åerne, især i denne 
tid, hvor andre fiskearter ved kysten er truk-
ket på dybt vand gr. kulden.
Men for at vende tilbage til vores projekt 
vildfisk, så skal der herfra lyde et godt gået 
og tak for den store indsats til alle involve-
rede. På grund af jer, er der måske en chance 
for, at alle vi andre kan nappe en kystørred i 
ny og næ.

Vores point konkurrence om klubmesterska-
bet bestod i år kun af 5 ture, idet den sidste 
tur til kysten måtte aflyses. Men generelt har 
der været en fin tilslutning til de 3 kystture, 
som vi starter konkurrencen med. Derimod 
må tilmeldingen til de 2 ferskvandsture 
betegnes som værende meget sløj. 2 - 3 
medlemmer pr. tur. Og det er bare ikke godt 
nok. Slet ikke, når vi nu har så fine forhold 
at byde på til disse ture. Så jeg har helt klart 
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Det var stadig frostvejr med masser af 
sne, da jeg for to uger siden besøgte den 
sydsvenske kyst, sammen med de fem gut-
ter, Jesper Andersen, Peter Christoffersen, 
Mogens Henriksen, John Olsen og Keld Helt, 
som jeg sidste år var på fisketur i Alaska 
med. Efter den vellykkede tur havde vi aftalt 
at mødes med fiskestængerne en gang 
årligt, og i år ville vi prøve at fange nogle af 
de svenske ørreder.
Da vi bestilte hytte havde vi ikke regnet med 
en vinter som den vi netop har oplevet, og 
frygtede at vandet stadig var alt for koldt. 
Den første dag, torsdag, mærkede vi da hel-
ler intet, bortset fra frosten som bed i fingre, 
tæer og ører. Fredag gik det ikke stort bedre. 
Vi havde dog kontakt med fisk, og John 
Olsen fangede en havørred på 50 cm som 
han satte ud igen. Lørdag formiddag brød 
solen endelig igennem, og det var nok til at 
sætte bevægelse i fiskene, og de næste 4 
timer fangede vi 15 havørreder, næsten alle 
sølvblanke overspringere. Peter Christof-
fersen fangede den største på 3,25 kg. Selv 
fangede jeg fire sølvblanke fisk på 47, 47, 49 
og 63 cm. Mindstemålet er 50 cm i Sverige, 
så de tre første måtte ud igen. Den sidste ve-
jede 2,65 kg. En fisk der var så blank at man 
kunne spejle sig i den. Da solen forsvandt 
stoppede fiskenes bidelyst med det samme. 
Søndag formiddag forsøgte vi i et par timer 
inden vi kørte hjemover, men det blev blot til 
en enkelt fisk, så det samlede resultat blev 
17 stk. hvoraf vi beholdt 5. Et rimeligt resul-
tat den hårde vinter taget i betragtning.
                                          Jørgen Christensen

Peter Christoffersen fangede denne sølvblanke 
havørred på 3,25 kg.

Mogens Henriksen med letfarvet, men velkonditio-
neret havørred.

Jørgen Christensen havde denne 2,65 kg´s sølv-
blanke havørred som sin største.

Peter Christoffersen med to flotte sølvblanke havør-
reder.

Herligt svensk sølvtøj
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Fra pokalfesten ved generalforsamlingen. Jørgen Christensen, Erik Wilson, Kurt Nøttrup og Kurt Nielsen.

Pokaltilmeldte fisk 2010
Torsk, kyst
11-04-2010 Storebælt Torsk 0,880 kg. Kurt Nielsen

Havørred
12-033-2010 Storebælt Havørred 4,850 kg. Per Egon Hansen

Regnbueørred, Å
09-02-2010 Tude Å Regnbueørred 3,500 kg. Jørgen Christensen

Aborre
16-02-2010 Tystrup Sø Aborre 0,918 kg. Jørgen Christensen

HUSK
Nøgler og låse bliver ændret senest 1. maj 2010.

Ved tvivlspørgsmål, så kontakt kassereren.
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Medlemmer, der i en årrække har fisket i vore 
to store søer – Tystrup og Tissø – har sikkert 
lagt mærke til, at fiskeriet her – især hvad 
angår aborrer – har været svagt de senere år. 
Her et bud på, hvad der er galt:

Tystrup: Denne langstrakte sø var tidligere så 
godt som sikker, hvad angik et solidt fiskeri 
efter store og hurtigtvoksende aborrer, men i 
de sidste 10-12 år er det gradvis gået tilbage i 
takt med, at søen er blevet præget af flere og 
længere klarvandsperioder. Dette sidste er jo 
meget rart, men mindre rar er den sandsynlig-
ste årsag, nemlig at bestanden af skaller er i 
kraftig tilbagegang. Hvad kan årsagen være, 
for der er jo ikke tale om overfiskeri? Uden 
tvivl drejer det sig om et problem, der ikke ta-
les meget om, nemlig hormonforstyrrelser. For 
en halv snes år siden blev der lavet en under-
søgelse i et par vandløb på Århus-egnen, hvor 
det viste sig, at et par fiskearter(hannerne) 
viste tendens til at ændre køn. Det drejede 
sig om 40-50 % af de fangne hanner hos ør-
reder og skaller, og årsagen var påvirkning fra 
østrogener og østrogenlignende stoffer, hvor 
man jo også møder skadevirkninger hos yngre 
mænd og drenge (dårlig sædkvalitet og mis-
dannede kønsorganer). Hvor stammer så disse 
kønsforstyrrende stoffer fra? Ja, naturligvis 
urin fra kvinder, men det har jo altid eksiste-

ret. Men i de senere år er udledningen af 
østrogenlignende stoffer til forskellige vande 
steget markant, da disse stoffer har stor 
anvendelse indenfor den kemiske industri 
(kosmetik, cremer, hårplejemidler, medicin, 
blødgørere til plastic fx) der så kan udledes 
via badevand, vask og opvask. Desværre kan 
selv de mest avancerede rensningsanlæg 
ikke uskadeliggøre stofferne, hvor noget 
dog tilbageholdes i det slam, der senere kan 
udspredes på marker, hvorfra udvaskning kan 
finde sted. Endelig må der peges på den mas-
sive udspredning af gylle samt et vist depot i 
jorden af DDT-rester fra tidligere tid.

Tystrup sø, der modtager vand fra et stort 
opland inkl. 3 større byer (Sorø, Ringsted 
og Haslev) er særlig udsat, og det er svært 
at råbe de ansvarlige myndigheder op. Den 
kemiske industri er uhyre stærk i EU og har 
hidtil forstået at undgå væsentlige restriktio-
ner. Vort medlemskab hindrer dansk enegang 
med forbud, da vi vil blive beskyldt for ”tekni-
ske handelshindringer” og blive udsat for div. 
sanktioner. Så myndighederne foretrækker 
stilhed om problemerne. Med stort besvær 
lykkedes det dog undertegnede i 2002 at få 
afsat 3 mio. kr. til en undersøgelse af hvor 
udbredt problemet med kønsforstyrrede fisk 
var i et bredt udsnit af danske vande. Man 

Vore søer!
Synspunkt af Bjørn Larsen
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klarede ”den ubehagelige undersøgelse” ved 
at undgå at undersøge fisk. I stedet blev der 
taget nogle vandprøver, der ikke underligt in-
tet reelt viste, da koncentrationen af stofferne 
er meget lille, men slår igennem op gennem 
fødekæden. Den embedsmand, der fandt 
på afledningsmanøvren, er sikkert blevet 
forfremmet! Læs mere om undersøgelsen på 
min hjemmeside 
www.stangfisker.dk
Så foreningens medlemmer må glæde sig 
over forøgelsen af klarvandsperioder, der 
skyldes at den svage skallebestand ikke får 
ædt så mange af de dafnier og vandlopper, 
der holder algerne nede, men aborrerne 
mangler sin væsentligste føde og sandarterne 
nok ligeså!
Tissø: For denne søs vedkommende er 
problemerne mere enkle, om end ubehage-
lige nok, nemlig det effektive erhvervsfiskeri 
efter aborrer, der endda foregår med trawl, 

hvilket efterhånden snart er sjældent i danske 
søer. Tissø er særlig egnet til brug af trawl 
(jævn bund og kun en enkelt markant banke). 
Desværre er prisen på eksportmarkedet for 
aborrer særdeles god, og det opmuntrer til 
rovdrift. Søen har i flere omgange været ud-
sat for nedfiskning af aborrerne, og da der er 
tale om søens væsentligste rovfisk (hvad selv 
biologerne efterhånden har erkendt) giver 
det kedelige bivirkninger foruden ringe fangst 
til lystfiskere. Skallebestanden blomstrer op 
og algerne trives. Selve slæbet med et trawl 
medvirker også betydeligt til at frigøre næ-
ringsstoffer fra bunden, så algerne rigtig har 
noget at leve af. Altså en sø i dårlig balance! 
Vi lystfiskere må håbe på, at ønsker om et 
ordentligt miljø fremover vil overtrumfe hen-
synet til kortsigtede erhvervsinteresser, men 
det er måske utopi, så længe stærke kræfter 
arbejder på, at klimaspørgsmålet skal være 
altdominerende i miljødebatten!
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Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

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

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40
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Vi er 4 gutter som har fisket sammen i mange 
år, og sidste år fik vi talt om at vi skulle prøve 
bornholm med kystfiskeri og trolling, så afsted 
her i 2010. Jeg fik os booket ind på Verona som 
er for lystfiskere her om foråret, og vi ankom 
med spænding og glædede os til at tage kampen 
op med øens havørreder og østersøens laks. Vi 
fik anvist værelser og fik hilst på alle de andre. 
Jørgen Christensen var også derovre med en af 
sine venner, og vi fik lidt briefing om vor der blev 
taget havørreder. Men de er ikke sådan at narre, 
Keld Helt fik en nedgænger på ca 70 cm og Peter 
Christensen fik også en på ca 70 cm. John Olsen 
og jeg havde jo også tænkt os noget trolling, så 
vi var ude med Per Sjøstrøm fra hotelet i 2 dage i 
træk, og det gav pote. Båden rullede lidt derude i 
østersøen, men det jo også stort. Den første dag 
fik vi 5 laks og anden dag fik vi 1 laks. John tabte 
en god fisk, det gjorde vi forøvrigt osse første 
dag, da jeg smed en 10+ lige bag ved båden, ær-
gerligt, men sådan går det. Vi var ikke de eneste 
der tabte fisk, det var der flere der gjorde. Også 
paravanerne løb laksene med. Der blev mistet 
en på 13 kg. på siden af båden. Fisken så ud til 
at ligge på siden men den løb lige pludselig med 
det hele. En kanon tur, man lever som en greve 
på Sjøstrøms hotel, kanon behandling af ham 
og hans kone. Næste tur er i støbeskeen, som 
muligvis blir efter helleflyndere i norge, knæk og 
bræk derude.                            Jesper Andersen

Kystfiskeri og trolling på Bornholm
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Så bredt var var udslippet, åen kan lige anes i bag-
grunden.

Ja, vinterens største overskrift har jo nok væ-
ret forureningen af Tude å ved Havrebjerg. 
Et kort hændelseforløb var, at formanden Jes 
Hansen og undertegnede her i februar, fik 
et opkald fra en naturfotograf der vandrede 
i området. Han havde opdaget en bred ilde-
lugtende bræmme af vand der løb lige ned i 
åen. Vi tog straks derud og konstaterede, at 
der var tale om et kraftigt udslip og forure-
ning. Kontaktede derefter Redningsbered-
skabet der overtog sagen i samarbejde med 
kommunen. 
Det viste sig at være trykledningen fra Hav-
rebjerg by der var sprængt, så alt spildevan-
det løb urenset lige ned i Tude å.
Efterfølgende har det vist at dette udslip har 
stået på i mindst 3 døgn før nogen reage-
rede! Og det på trods af, at udslippet var 
meget tydeligt. (se foto)
Efterfølgende ser det heldigvis ud til, at 
vi er sluppet billigt, nok mest på grund af  
tidspunktet på året, idet der ikke observeret 
nogen døde fisk, men hvordan den øvrige 
biologi har klaret den, er endnu ikke til at 
sige.

Nyt fra åerne

Men det giver unægtelig stof til eftertanke, 
hvordan vi fremover kan forhindre og op-
dage den slags uheld. 
Vedr. den fortsatte renovering af vore åer, vil 
vi nok bede kommunen om at lægge mere 
vægt på at vedligeholde allerede etablerede 
områder i år.
Sidst men ikke mindst har UFV udsat 30.000 
smolt af vore egne fisk i Tude å´s munding, 
lad nu være med at kroge dem, men flyt 
istedet til en anden fiskeplads. 
God sommer!                                         Jens

Så lykkedes det!
At bryde Sorøs dominans ved UFV´s kon-
kurrence ”Den gyldne Kejs” da vi med 11 
deltagere fik højeste pointtal, bl.a. 3 pæne 
havørreder på op til 3,2 kg blev udslagsgi-
vende.
Største fisk havde Mads Hansen med de 
3,2 kg. nr. 2 blev Morten Hansen med 2,6 
kg. begge fra Slagelse Sportsfiskerforening. 
Mads er i øvrigt blevet ansat i Jagt og Fritids-
huset i Slagelse.
Men igen undrer vi os lidt over de få fangster 
de 58 deltagere havde ved indvejningen. 
Kun 8 ørreder og 5 torsk!
Samtidig afholdt vi pointtur 2, hvor de 2 

nævnte blev 1 og 2, nr. 3 blev Kurt Nielsen 
der også havde torsk og med Per Egon Han-
sen på 4. pladsen.
Sammenlagt fører Mads Hansen foran Mor-
ten Hansen og med Kurt Nielsen på tredje-
pladsen.                                                 Jens

Næstformanden omgivet af Mads Hansen, Morten 
Hansen, Per Egon Hansen og Kurt Nielsen 
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Jørgen Christensen med sølvblank bornholmsk havørred på 3,2 kg.

Stor havørred
Vi lagde ud med kystfiskeri på sydkysten 
tidlig onsdag morgen, og kunne konstatere 
at vandet var hamrende koldt, nemlig 1,5 
grader. Alligevel fangede jeg en ørred på 
omkring 50 cm. Den var dog lidt tynd og fik 
friheden igen. Kort efter havde Lars bid, og 
efter en herlig fight i de urolige vand kunne 
han lande en blank havørred på 7,7 kg. 
Umiddelbart efter havde vi et par store fisk 
mere på krogen, men de stod af igen.
Trods ihærdig indsats flere steder skete der 
ikke mere den dag.

Trollingfiskeri
Torsdag var vi på trollingfiskeri i 10 timer. 
Vejret var uroligt, så vi fik en ordentlig 
rystetur frem og tilbage til og fra fiskeplad-
serne. Der blev trollet med 11 stænger, men 
vi havde ikke et hug på hele dagen, selv om 
vi fiskede i hele vandsøjlen fra overfladen 
og ned til 180 fod. En anden trollingbåd i 
området fangede en enkelt laks på 6,2 kg 

Fiskedage 
på 
Bornholm

Der lå stadig store snedriver langs vejene, 
da jeg sidst i marts ankom til Bornholm 
sammen med min gode ven Lars Laursen fra 
Roskilde. Ingen tvivl om, at Bornholm har 
været hårdt ramt af snemasserne i denne 
vinter, hvilket også tydeligt kunne ses på de 
mange væltede vejskilte og smadrede veje 
og cykelstier. Det var nu ikke studie af disse 
forhold der var årsagen til vort besøg på 
Bornholm, men derimod nogle dages jagt 
på de vilde bornholmske ørreder og blanke 
laks. 
Vi boede på pension Verona i Sandvig-Al-
linge, som i vinter og forårsmånederne ude-
lukkende satser på lystfiskende gæster. Her 
er der tidlig morgenkaffe/mad og samtidig 
smører man sig en lækker madpakke til da-
gens fiskeri. Klokken 20.00 er der middag, 
som altid er både god og rigelig.
Denne gang var der fiskere fra Tyskland, 
Norge, Sverige, Spanien og Danmark. De 
fleste er kystfiskere, men der sejles også 
trollingture efter laks når vejret er til det.
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Min gode ven Lars Laursen fra Roskilde fangede denne flotte 
7,7 kg tunge havørred direkte fra kysten ved Sose Odde.

Spurvehøgen som vi bjærgede i vand-
kanten og bragte til Falck i Rønne.

og havde yderligere et dobbelthug, 
men tabte dem begge.

Flere ørreder – og en spurvehøg
Fredag og lørdag fangede vi nogle 
nedgængere som kom ud igen, og 
den ene aften lykkedes det mig at 
kroge og lande en dejlig blankfisk 
på 3,2 kg. På et tidspunkt så vi 
nogle måger jagte en mindre fugl 
som kom ude fra havet. Det endte 
med at den røg i vandet nogle få 
meter fra kysten, men fik flakset 
sig op til en busk. Vi kiggede til den 
og kunne konstatere at det var en 
spurvehøg som var så udmattet 
at vi kunne tage den med hånden. 
Vi tog den ind til Falck i Rønne og 
fortalte at vi havde fundet en af 
deres kolleger som var kommet til 
skade. Den flinke dame på kontoret 
klarede dog op med et smil da hun 
så spurvehøgen i papkassen og 
lovede at få den afleveret i rette 
hænder.

Pause i fiskeriet

Fin fiskeetik
Ørredbestanden på Bornholm er så god, at der ikke 
foretages udsætninger. Her er altså tale om en helt 
naturlig bestand, og det aflæses også af bornhol-
mernes respekt for den smukke fisk. Her er der ikke 
mange der hjemtager magre nedfaldsfisk eller flere 
fisk end de lige kan spise, og garnfiskeri efter ør-
reder er meget beskedent. Bornholmerne er samtidig 
utrolig villige til at fortælle tilrejsende fisketurister 
om fiskemulighederne, men forventer også at 
fiskene behandles med respekt. Noget vi kunne lære 
af andre steder i Danmark.           Jørgen Christensen
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Det var som sædvanligt (desværre) svært at 
skrabe mandskab sammen til denne havtur, 
men ved lidt ringen rundt til de andre forenin-
ger lykkedes det til sidst. Vi mødtes da også 
med de andre hold på kajen i Helsingør på 
en råkold og blæsende morgen. Termometret 
sagde – 2 grader og der var en strid vind fra 
syd. Alle stod og skuttede sig. Turlederne talte 
med skipper, der sagde, at der stort set ikke 
var fanget fisk de sidste mange dage. Skulle vi 
gøre os forhåbninger om noget, skulle vi helt 
ned til Ven. En times sejlads i modvind med 

heraf følgende overisning. Vi kiggede lidt på 
hinanden og blev enige om, at det gad vi ikke. 
Dette meddelte vi resten af de fremmødte 
og ikke en protest blev fremført. Tværtimod 
så alle glade ud ved udsigten til at komme 
retur til den varme køje, selvom det er en lang 
køretur for ingenting. Bagefter kan man undre 
sig over, at skipper ikke ulejliger sig med lige 
at foretage en opringning til turlederen dagen 
før, så vi var sluppet for at stå tidligt op og 
bruge tid og penge på en spildt køretur.
                                                              Jes Hansen

Bymatch – Øresund søndag den 17. januar 2010

Igen måtte vi ringe lidt rundt til andre for-
eninger for at skrabe folk sammen til denne 
anden bymatch på Øresund. Denne gang 
med kutteren ”Nadia”. Og denne gang kom 
vi da ud og fiske. Vind var der lidt af, men 
fra en god retning, så det var ikke noget pro-
blem. Is var der også en del af, så på vej ned 
til Ven (fiskene stod åbenbart dernede igen) 
måtte skipper tage farten af når vi ramte 
områderne med pandekage is. Vi startede 
på et par pladser med lavt vand, dog uden 
resultat. Området øst for Ven var pakket 
helt til i is, og det var der, skipper egentlig 
ville have været henne. Så han meddelte, 
at vi ville tage turen tilbage og prøve ved 
”kobberværket” under svenske kysten. Det 
skal lige tilføjes, at det var bidende koldt, 
væsentligt under frysepunktet. Vinden var 
frisket yderligere op og gået længere i nord. 
Så turen tilbage gik med vinden ind skråt 
forfra. Så alle der stod i bagbord side (og det 
gjorde jeg blandt andet) gik selvfølgelig i læ 
om styrbord. Efter en halv times tid med-

delte skipper, at kobberværket heller ikke 
kunne besejles grundet is og vi kunne prøve 
lidt syd for Helsingør med lidt drivfiskeri. Det 
var endnu en halv times sejlads og så var vi 
klar. Eller hvad. Da vi kom om til stængerne 
i bagbord side og skulle starte fiskeriet, var 
alt dækket af et 2 cm tykt is lag. Stængerne 
lignede kosteskafter og hjulene hele blokke 
af is. Nå, stængerne kunne ordnes ved at 
motionere dem lidt, men hjulene var værre. 
Dem der stadig havde kaffe på termokander-
ne brugte denne på optøning. Andre måtte 
have reservehjulet i brug og atter andre 
måtte ned i kahytten med grejet og lade 
radiatoren gøre arbejdet. Det blev dog til lidt 
fisk til nogle af deltagerne. Kl. 12.00 stop-
pede vi fiskeriet i enighed med skipper (han 
var simpelt hen bange for, at skibet blev for 
tungt af overisning) og dagens resultat blev, 
at Martin Faust fra Høng vandt individuelt 
med torsk på 4,8 kg. Og Jesper Hansen fra 
Slagelse blev nr. 2 med en torsk på 4,6 kg. 
En  kold tur.                               Jes Hansen

Bymatch – Øresund søndag den 21. februar 2010
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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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