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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: tirsdag den 7. dec. 2010. 
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Forside:  Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska
Se mere i artiklen på side 30.
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Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til 

J & F cup 2010
Cup’en er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der er indbudt en række foreninger 
i området, der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ” J & F cup” er alene via billetsalget at 
øge udsætningerne på kysten, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER: 
J & F cup 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.), fladfisk (27 cm.). 
Holdkonkurrencen beregnes efter et point: 
Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder J & F cup 2010.  Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkur-
rencen om en række flotte præmier. Deltagere der ikke er tilmeldt gennem en forening dyster på 
lige vilkår om de individuelle præmier. HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 3. oktober 2010 fra kl. 00.00 til 14.00.  Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. Ind-
vejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 
4200 Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej).

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred.  Den vindende 
forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2011.  Den vindende forening søger for indgra-
vering af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal.  
Individuelle præmier til de 5 største fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål

TILMELDING:
Tilmelding hos de indbudte foreninger, og Jagt og Fritidshuset.  Deltagerpris: 50,- kr.

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

Jagt & Fritidshuset                                                   Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Sorøvej 9                                                           ”Havørreden”
4200 Slagelse
Tlf. 585 26190

Jagt & Fritidshuset Cup 2010
SØNDAG DEN 3. OKTOBER 2010
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅR 2010
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

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 valgfrit hvilken dag.
 Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken periode og dag, 
 du vil fiske på Tissø. Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, 
 men vil du fiske i foreningens vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, Senior 30,- kr. Junior 20,- kr.
 Tilmelding senest den 2. - 9. 
 Turleder: Per Andersen tlf. 40 26 34 29

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

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 
 praktiks arbejde. 
 Arbejdet består i at modtage penge for parkering, henvise  
 en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.

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

Søndag 1 - 8 Specimenkonkurrencen starter. (A)
 Konkurrencen er opdelt på junior og senior.
 Se konkurrenceregler i foreningsfolderen.
 Tilmelding til Dennis Justesen. Tlf. 30 51 96 81
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Søndag 26 - 9 Sildetur med Hanne Berit ( KA&P )
 Sildetur fra Rungsted havn, sejltid 07.00-12.00
  Pris 255,- 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 19-9-10.
 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
  Tilmelding senest 24-9. til Ole Ganderup 58 86 95 09-20 28 52 26.

Søndag 3-10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. 
 Indvejning og præmieuddeling fra 14.00 til 14.30
 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 50,- kr. 
 Indtægterne går ubeskåret til udsætningerne langs kysten.
 Turleder : Johnny Sørensen - tlf. 51 96 20 29.

Onsdag 20-10 Madaften i klubhuset kl. 19.00
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter 
 af de fisk vi selv fanger. 
 Tilmelding nødvendig. Pris: 50,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 59 50 33 15.
 Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med.

Lørdag 24-10 Put & Take tur for junior.
 Afgang fra klubhuset kl. 08.00.
 På klubaftenen onsdagen før, aftales hvor vi skal fiske.
 Junior deltager gratis, 
 senior er også velkommen, men skal selv betale for dagkortet. 
 Deltagerne skal selv indkøbe evt. agn.
 Turleder. Dennis Justesen. Tlf. 30 51 96 81  

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

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Søndag 7 - 11 Parfisketur (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 20,- kr.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 40 16 99 67

Søndag 21 - 11 Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fælles fiskeplads - afgøres på dagen.
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. Der kan
 max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 20,- kr. 
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Turleder : Ole Ganderup - tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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

 HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

Søndag 5 - 12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk - vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 06.30.
 Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 15,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først - hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest den 3.-12.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 40 16 99 67

Onsdag 8 - 12  Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00 
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. Der vil blive
 serveret kaffe med hjemmebag. Tag familie og venner med til en
 hyggelig aften.

Fredag 10 - 12  Julefrokost i klubhuset 
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad der dertil hører. 
 Prisen er kr. 125,-
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest den 1. december.
 Tilmelding til Tom Rasmussen tlf.: 59 50 33 ssss15 

2011 GODT NYTÅR

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Søndag 16 - 1 Aborretur til St. Vejle Å (KAP)
 BEMÆRK: Alle fisk SKAL genudsættes.
 Flyvende indvejning hos turleder.
 Max. 1 krog på linen. Medefiskeri kan anbefales.
 Indskud: Dagkort og præmier, senior 80,- kr. - junior 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. 
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00 - hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmelding senest den 12. januar.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf.  58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Fredag 28 - 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”!

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Søndag 21-2 Bymatch i havfiskeri (KA) 
Datoen er ikke fastsat endnu.

 Havtur med NADIA fra 
 Helsingør Statshavn.
 Dysten står igen mellem 
 Slagelse og Høng.
 Hver klub har 7 pladser. Der 

trækkes lod om pladserne.
 Fisketid: kl. 07.00 til 17.00.
 Afgang kl. 04.30 - 
 hjemkomst ca. kl. 19.00. 
 Pris ca. 400,- kr. + kørsel.
 Tilmeldning senest 
 den 10. februar.
 Turleder: Torben Kofoed - 
 tlf. 58 85 34 43.

Onsdag 5 - 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.

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

Aksel Petersen med en skrubbe på 1 kg.
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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
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
Webmaster Tommy Petersen tp@hsf1952.dk
   Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk 

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.
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   Sommerens fornøjeligheder er så småt ved 
at være overstået, høsten er i hus og efter-
året sniger sig ind på os, mange begynder at 
vænne sig til tanken om at det søde udeliv er 
ovre for denne omgang, men sådan er det ikke 
for en lystfisker, for ham eller hende gælder 
det bare om at ændre lidt på påklædningen, 
så er der ingen undskyldning for at gro fast i 
sofaen foran fjernsynet.

   Mht. vores både er status den at ”Sandor-
men” (kystbåden) efter mange overvejelser 
og reperation igen er blevet lagt for svaj ved 
ishuset på Reersø havn, de flere gode forslag 
til ændring af placering har vist sig at blive 
uforholdsmæssigt dyre. Det ser dog ud til at 
flere medlemmer har fået øjnene op for at det 
er en nem måde at få friske fladfisk til stege-
panden og en hyggelig måde at bruge en dag 
på, ved at benytte denne båd. 
Der er også sket lidt med vores både på 
Tissø, vi har købt en ny jolle, en 15 fods Ryds 
med dam, som skal fungere som reservebåd 
medens ”Gedden” som nu er hjemtaget, bliver 
repareret. Denne reparation vil nok komme 
til at tage lidt tid, da hele dammen og dørken 
skal bygges op fra bunden. 
Mht. den anden Tissø båd ”Skallen” er be-
styrelsen blevet gjort opmærksom på at der 
er blevet boret huller i fribordet, om det er til 
fastgørelse af eget udstyr eller hvad grunden 
er ved jeg ikke men jeg vil på det kraftigste 
gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at 
bore eller på anden måde lave konstrukti-
ons-ændringer på foreningens materiel, med 
mindre det er i samråd med bådudvalget. 
Ellers vil jeg sige at bådene og tilhørende ud-
styr, generelt bliver behandlet pænt, det gør 
det jo også nemmere og billigere for os alle at 
holde tingene kørende. 
Endvidere skal jeg lige gøre opmærksom på 
at det er fuldt legalt at have ikke medlemmer 
med på fisketur i vores fiskevande og i vores 
både, men husk lige at betale gæstekort hos 
kassereren, du bedes gøre dette senest 14 

dage efter turen, gæstekortet koster 50 kr. pr. 
person.  

   Vores årlige åbne hornfiskekonkurrence gik 
igen i år hen og blev en succes med rekord 
deltagelse, 126 havde indløst billet heraf 15 
juniorer. 
Det er blevet besluttet at fra næste år skal 
juniorerne være fyldt 6 år for at være præ-
mieberettiget, dette skyldes at vi syntes det 
er synd, at de drenge og piger som selv har 
været ude at fiske og har fanget en god fisk, 
måske bliver skubbet væk fra præmiebordet 
af de meget små børn som har fået en fisk til 
at indveje, som det måske er far eller mor som 
har fanget. Vi håber på forståelse for denne 
ændring.

   Det er mit håb at alle giver sig selv den 
fornøjelse at besøge vores hjemmeside, 
webmasteren og referanter gør et stort stykke 
arbejde for at siden hele tiden er up to date, 
og at der er noget nyt at kunne se, og igen vil 
jeg godt opfordre alle medlemmer til at sende 
billeder, private såvel som foreningsrelaterede 
og måske en lille beretning om en god fisketur 
til Tommy. 
Vi er meget interesseret i at modtage input, 
også fra de medlemmer vi ikke ser så tit, så 
spring bare til tasterne, det er jeres historier 
der gør siden spændende. Besøgs- statistik-
ken viser en betydelig fremgang og interesse 
for vores hjemmeside, sådan skulle det gerne 
blive ved med at være.

   Som det blev foreslået på sidste general-
forsamling har vi nu overstået bankskiftet fra 
Danske bank som hidtil har været vores sam-
arbejdes partner og nu over til Spar Nord, som 
har vist sig betydeligt mere samarbejdes villig 
og med nogle meget bedre vilkår, vi siger tak 
til Christian B. Andersen, for at han vil have os 
med i folden. 
I forbindelse med bankskiftet har der været 
lidt roderi med betalinger som forsvandt ind 
på forkerte konti, og der har været sendt et 
par uretmæssige rykkere ud, det skal jeg 
være den første til at undskylde for. Det skal 

Formandens indlæg 
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hermed gøres helt klart at problemerne ikke 
skyldes vores nye bank, hvad problemet så 
har været er op til jeres fantasi at klarlægge.

   Som vi har gjort siden vi blev medlem af 
Danmarks Sportsfiskerforbund, har vi også 
i år haft et fire mands hold til at deltage i 
kredsmesterskabet i havfiskeri, som denne 
gang blev afholdt på Øresund. De hold vi har 
sendt af sted i årenes løb har stille og roligt 
forbedret HSF’s placeringer og i år lykkedes 
det at komme op på en bronzeplads og derved 
kvalificere sig til at deltage i Danmarksmester-
skabet i havfiskeri, som ligeledes afholdes på 
Øresund, under ledelse af Helsinge Sports-
fiskerforening ,dette foregår søndag den 15. 
august, da er dette blad gået i trykken og re-
sultatet kommer derfor først i næste nummer 

af Fiskeøjet. Vi håber og krydser fingre for at 
vi kan præstere en fornuftig indsats.

  Som så ofte før skal der lyde en stor tak 
for hjælpen ved Gørlev kræmmermarked, 
denne gang så vi også et par nye ansigter i 
hjælpe-skaren, det er vi meget tilfredse med, 
håber også at det bliver tilfældet i weekenden 
17.-18.-19. september, hvor vi igen stiller op 
med friske folk sammen med vores venner fra 
Gørlev, vi skulle jo gerne lige have de sidste 
6000 kr. med i år også. 

   Dette var alt fra mig i denne omgang, jeg 
håber at se jer alle til vores arrangementer 
eller ude ved fiske vandene.

                                           Knæk og bræk
                                           Ole Ganderup                  

Dennis Justesen med en sandart på 2,1 kg.
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Indvejede fisk til årspokalerne 15.08.10
Pokal Vægt kg. Længde cm. Fangststed Navn
Aborre junior        
Aborre senior 1,600   Tissø Henrik Larsen
Aborre Nakskov/Tissø 1,600  Tissø Henrik Larsen
Gedde 
Sandart 2,100 60 Tuel sø Dennis Justesen
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 10,750   Gule rev Ole Ganderup
Sej/Lubbe  9,000  Gule rev Jørgen Madsen
Hornfisk 0,524  Reersø Per Høj Jensen
Makrel 0,860  Sj. Odde  Ole Ganderup 
Fladfisk   1,000  Reersø Aksel Petersen 
Største fisk fanget i udlandet 9,250  Gaula Tommy Petersen
Årets fisk        

Henrik Larsen med en aborre på 1,6 kg.
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Søndag den 8. august 2010 afholdte HFS deres årlige 
medekonkurrence, igen i år havde vi lånt medestyk-
ket ved Tuel sø af SLF. 
Tiltrods for den ringe tilmelding, valgte man alligevel 
at gennemføre turen. De 3 personer som havde valgt 
at deltage, klarede sig fortrinligt i de 5 timer som 
konkurrencen forløb over.
Fangsterne bestod primært af skaller og brasen, men 
også en del hybrider blandede sig i fangsterne. 
Ved konkurrencens afslutning kunne man mønstre 
følgende resultat:

Nr. 1: Ole Ganderup med 18,4kg  
største fisk: brasen på 0,9kg
 
Nr. 2: Dennis Justesen med 17,1kg  
største fisk: brasen på 1,25kg
 
Nr. 3: Jens Dinesen med 9,4kg  
største fisk: brasen på 1,55kg

                                   Dennis Justesen

Jens Dinesen med en brasen på 1,55 kg.

Medekonkurrence 2010
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Venskabsdysten 2010

Michael Jacobsen med en gedde på 4,2 kg.

   I år var der tilmeldt 12 deltagere til denne lille 
dyst mellem Gørlev Sportsfiskerforening og 
Høng Sportsfiskerforening, fire mand fra Gørlev 
og otte fra Høng, men efter lidt overtalelse ryk-
kede to af Høng folkene over på Gørlev holdet 
og derved var der seks mand på hvert hold, 
ikke at det har nogen betydning med deltager 
differencen da pointene udregnes procentvis i 
forhold til deltager antal, men så var det rene 
bådhold foreningsmæssigt.
   Lørdagens vejr med hård vind og regn i stride 
strømme, gav ikke det store håb om at komme 
på vandet søndag morgen, men skæbnen ville 
at der blev skabt et felt med roligt vejr lige ind 
over Sjælland og vi kunne stævne ud af åen i 
helt fladt vand, efter at rundstykkerne og en 
lille morgendram var sat til livs.  To både gik 
direkte på ”aborreholmen” og de to andre 
valgte at dørge fra åen af, jeg selv var i en af 
disse både og allerede efter ganske få øjeblikke 
fik jeg et godt hug og fisken begyndte at gå fra 
side til side, en lidt mærkelig opførsel for både 
gedde og aborre, og det viste sig da også at 
være en spejlblank havørred på den rigtige side 
af et par kilo som desværre genvandt friheden 
på kanten af kejsen . Det blev en dag hvor der 

skulle arbejdes for fiskene og fangsterne blev 
spredt næsten hele vejen rundt om søen. Høng 
havde tre debutanter med på søen og de fik alle 
lov at prøve at fighte gedder, så det i sig selv var 
et succeskriterium som blev opfyldt.
Fiskene var meget retfærdigt fordelt, ingen 
havde mere end to fisk og der var kun et par 
enkelte nulbonner. I alt blev der fanget 16 ged-
der og en enkelt aborre, men vi må jo nok sige 
at en enkelt fangst fik solen frem i fangerens 
øjne, trods det grå og våde vejr, Jesper Hollæn-
der som er junior fra Gørlev fik fornøjelsen af 15 
minutters hård fight med en flot gedde på 10,1 
kg. Lige syd for ”Holmen”, den næststørste på 
4,2 kg blev taget af Michael Jacobsen fra Høng 
og aborren på 1170 gr. tog jeg mig selv af.
   Men det som det hele drejer sig om, hvem 
skulle have pokalen stående det næste år?, der 
var meget tæt løb da pointene blev optalt og 
det var med meget lille margin at Høng kunne 
trække sig sejrrigt ud af dette med 1470 point 
imod Gørlevs 1362 point, en meget jævnbyrdig 
dyst. Konkurrencen blev i øvrig afkortet med en 
times tid, da vinden tog til og gjorde søen urolig 
og med hvide toppe.   
                                                  Ole Ganderup 
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Årets første ferskvands-konkurrence, vil 
nok mest blive husket for meget søgen 
efter fisk, om det var højtrykket og 
dermed det flotte vejr, der gjorte fiskeri 
svært, må stå hen i det uvisse.

Der var 14 deltagere til konkurrencen, 
fordelt med 13 senior og 1 junior. Alle 
på nær en, fiskede på Tissø, Jens Dine-
sen havde valgt at fiske i Halleby å, dog 
uden fangst.
De 13 der valget at fiske på Tissø, var 
inddelt i fiskeperioder på hver 7 timer, 
så alle fik lige meget fisketid.
Fiskeriet var ikke nemt, det så vi al-
lerede om lørdag, da formiddagsholdet 
kom ind. 
I den ene båd var der fanget 5 gedder 
og 3 aborrer, største gedde vejede 3,1 
kg. og blev fanget af Arne Jørgensen. 
Største aborre vejede 1,250 kg. og 
blev fanget af Michael Jacobsen. I den 
anden båd blev det kun til 1 aborre, den 
vejede 1,150 kg. og blev fanget af Pre-
ben Nielsen. Der var ingen der fiskede 
lørdag eftermiddag.Søndag morgen 
sejlede de næste hold ud af Halleby å, 
ved roklubben, hvor bådene ligger når 
de ikke er ude og sejle. 
Resultatet var det samme som om lør-
dagen, der skulle sejles meget og søges 
meget for at finde fisk. Da bådene kom 
ind til middag, havde den ene båd fan-
get 1 gedde og 7 aborrer, gedden blev 
fanget af Kurt Jørgensen og den vejede 
3,0 kg. Største aborre vejede 1,270 kg. 
og blev fanget af Tommy Petersen. 
I den anden båd var fangsten 4 gedder 
og 7 aborre. Største gedde vejede 3,2 
kg. og blev fanget af Per Høj Jensen. 
Største aborre blev fanget af Ole 
Ganderup og vejede 0,900 kg. De 4 der 

Tommy Petersen med en aborre på 1,270 kg.

fiskede søndag eftermiddag, havde det dårligste 
fiskeri, samlet fangst for de 2 både blev, 3 små abor-
rer, den vi kalder tusind broder.  

Den samlet fangst på hele weekenden blev, 10 ged-
der og 18 aborrer.
Største gedde vejede 3,2 kg. og blev fanget af Per 
Høj Jensen. Nummer 2 vejede 3,1 kg. og blev fanget 
af Arne Jørgensen. Nummer 3 vejede 3,0 kg. og blev 
fanget af Kurt Jørgensen.
Konkurrencen største aborre vejede 1,270 kg. og 
blev fanget af Tommy Petersen. Nummer 2 vejede 
1,250 kg. og blev fanget af Michael Jacobsen. 
Nummer 3 vejede 1,220 kg. og blev fanget af Arne 
Jørgensen.
Der blev ikke fanget sandart.

Gedde, aborre, sandart 
konkurrence 2010
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Resultatliste over Årskonkurrence 13. august 2010
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Michael Jacobsen 50 40 50 35 1,03 177,16
2  Ole Ganderup 60 30 40 33 1,02 166,26
3  Per Høj Jensen 30 40 10 27 1,02 109,14
4  Jens Dinesen 50 10 20 24 1,02 106,08
5  Kurt Jørgensen 30 15 20 24 1,02 90,78
6  Arne Jørgensen 40 10 20 10 1,02 81,60
7  Tommy Petersen 40 10 10 18 1,01 78,78
8  Tom Rasmussen 30 5 10 14 1,01 59,59
9  Aksel Petersen 40  10 9 1,01 59,59
10 Dennis Justensen 30 10 10 6 1,01 56,56
11  Finn Bartelsen 20  10 8 1,01 38,38
12 Carsten Jeppesen 10  20 3 1,01 33,33
13  Kim Schmidt 10  10 12 1,01 32,32
14 Jesper Boysen 10  10 11 1,01 31,31
15  Kim Wellendorf 10  10 10 1,01 30,30
16 Lars Jensen 10  10 6 1,01 26,26
17  Jan Rasmussen 10  10 2 1,01 22,22
18 Andreas Jørgensen 10  10 1 1,01 21,21
19 Johnny Sørensen 20     20,00
20 Henrik Jørgensen 20     20,00
21 Jørgen Madsen 10  10   20,00
22 Preben Nielsen 10   6  16,00
23 Flemming Petersen 10     10,00
24 Claus Petersen 10     10,00
25 Uffe Hasselby 10     10,00
26 Jens Eriksen   10   10,00
27 Peter Mortensen   10   10,00
28 Jens Rasmussen 10     10,00
29 Emil Kamienski 10     10,00
30       
31 JUNIOR:      
32 Martin Mortensen   10   10,00
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   Høng sportsfiskerforenings årlige tre dages 
tur til Det Gule Rev, blev igen i år en kæmpe 
succes, deltagernes forventninger til fiskeriet 
blev til fulde indfriet. I år deltog 8 mand fra 
HSF. Dog var de to ude med ”Mølboen” den 
første dag, og resten var ombord på ”Bonito” 
sammen med vores fiskevenner fra Slagelse.   
Mandag morgen kl. 06,00 gled vi ud af Hanst-
holm havn i næsten fladt vand, kursen var i 
vestlig retning ud til stenrevet, hvor vi startede 
fiskeriet efter et par timers sejlads. Første 
gang pirkene blev ringet ned og så snart de 
ramte bunden var der flere der stod med flexe-
de klinger, største fisk i første dyp gik til Jacob 
Wilson fra Slagelse, en målertorsk på 16,0 kg. 
Vi fiskede på mange pladser på selve revet de 
første tre-fire timer, og det gik slag i slag med 
at få fyldt godt med fisk i baljerne, derefter 
besluttede Åge at prøve nogle vrag som lå på 
ca. 50 meter vand, det første vrag var tomt for 
fisk men de næste gav mange gode fisk, bl.a. 
måler torsk til Ole Ganderup på 10,75 kg. og 
en på 10,25 kg. til Jens Dinesen og en torsk lige 
under den magiske målergrænse til Carsten 
Jeppesen på 9,4 kg. På vejen tilbage mod hav-

nen blev nogle knolde på 30-40 meter vand 
prøvet, her fik alle mand også gode fisk, ikke 
mindst Mads Wilson(Slagelse) som var tæt 
på at tangere broderens fangst tidligere på 
dagen, men vægten standsede lige et kilo før 
nemlig på 15,0 kg. Kl. 18,00 var vi i havn igen, 
hvor fiskene blev afhentet af en gaffeltruck 
og kørt til filet fabrikken, ca. 15 min. senere 
kunne vi køre hjem til huset og få pakket alle 
fiskefileterne og få lagt dem i frostboksen. De 
to mand som havde været ude med ”Møl-
boen” havde trods en ihærdig indsats ikke 
haft det helt store held med fiskeriet, grundet 
det at resten af klientellet ombord på båden 
nok ikke havde helt så meget styr på grejerne 
og derfor havde de kun fisket forholdsvis 
kystnært på selve revet.

   Vejrudsigten for tirsdag lovede 8-11 sek./m. 
vind, ikke lige ønskevejr for en tur 30-40 
sømil ud på åbent hav. Derfor blev afgangen 
udskudt til kl. 08,00 hvor vinden skulle toppe 
for derefter at aftage lidt, men sådan gik det 
ikke og Hugo ringede ved halv syv tiden og 
aflyste dagens tur, surt surt, men jeg tror 

Det Gule 
Rev 2010

Jørgen Madsen med en sej på 9 kg.
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alligevel at jeg fornemmede en anelse lettelse 
hos en del af deltagerne, da jeg overbragte 
beskeden ved morgenbordet. Så dagen blev 
brugt på at frekventere diverse grejbutikker 
i Hanstholm og et kulturelt indslag blev det 
også til da vi brugte et par timer på bunkers-
museet i byen, derefter hjem til en god frokost 
og en lille morfar på køjen.

   Onsdag var der afgang kl. 05,00, vi havde 
nok frygtet at vi skulle ligge og vippe rundt 
i høje bølger og gammel sø fra gårdsdagens 
blæsevejr, men ca. 1,5 m. bølger var alt hvad 
der var tilbage og i dagens løb blev det faktisk 
til helt fladt vand med sol fra en skyfri himmel. 
De to mand som havde sejlet med ”Mølboen” 
om mandagen var kommet med ombord på 
”Bonito” pga. en mand måtte hjem til begra-
velse og en anden havde fået ballade med ryg-
gen. Vi startede fiskeriet på  nogle stenknolde 
ca. 20 sømil nordvest på, de første par timer 
var fangsterne moderate, herefter prøvede vi 
nogle vrag som lå på ca.50 m. vand så kom der 
gang i fangsterne igen, masser af gode torsk i 
5-8 kilos klassen, sidst på dagen fiskede vi på 
90 m. vand, og bang som lyn fra en klar himmel 
gik fiskeriet helt amok, vi havde ramt en stime 
mørksej i rigtig pæn størelse, jeg selv var den 
første til at mærke kraften fra en sej på 8,5 kg 
men snart havde næsten alle hårdt flexede 
stænger og Jørgen Madsen bragte en flot duble 
til overfladen 9,0 kg. På pirken og 6,0 kg.på 
ophængeren, dette var hvad vi havde ventet 
på i to år, så en rigtig god slutning på en kanon 
tur, vi var i havn igen kl. 19,00 godt trætte af 
dagens prøvelser.

Samlet fangst til de 8 Høng folk er som følger:
323 torsk, 23 sej, 3 langer, 5 makreller og 
4 lubber

Af gode fisk kan nævnes:
Sej på 6,5 kg. Til Dennis Justesen.
Sej på 6,1 kg. og torsk på 7,7 kg. 
       til Tom Rasmussen.
Sej på 5,25 kg. Og torsk på 10,25 kg. 
       til Jens Dinesen.
Sej på 9,0 kg. Og lange på 4,75 kg. 
       til Jørgen Madsen.
Torsk på 9,4 kg. Til Carsten Jeppesen. 
Sej på 6,0 kg. Og torsk på 7,4 kg. 
       til Lars Bøje Christensen.
Torsk på 8,5 kg. Til Lars Jensen.
Sej på 8,5 kg. Og torsk på 10,75 kg. 
       til Ole Ganderup. 

Næste års tur er booket til  8.-9.-10. august.
                                                   Ole Ganderup

Delfiner tæt på båden.

Jens Dinesen og Ole Ganderup med 2 torsk på hhv. 
10,25 og 10,75 kg.



21



22

Slagelse kommune har nu afsluttet arbejdet 
med at fjerne den gamle fisketrappe ved 
Halkevad mølle som i flere hundrede år har 
hindret vandrefisk adgang til åens opstrøms 
4-5 kilometer gyde- og opvækstvand. 
Projektet har været meget omfattende, idet 
opstemningen lå under vejbroen. Det var 
derfor nødvendigt at fjerne hele kørebanen 
og den gamle betonbro for at skaffe plads til 
nedrivning af stemmeværket. 
For udligning af niveauforskellen blev en me-
get utraditionel løsning anvendt. 
Opstrøms blev hele ådalen sænket og åen 
genslynget på 550 meter. Ved genslyngningen 
blev anlagt nye gydepladser, ligesom skjule-
sten blev udlagt.
Nedstrøms blev 25 m. bund forbedret, og en 
mindre betonopstemning blev erstattet af 
store vadesten. 

En ny vejbro hvor åen løber smukt igennem 
er etableret, og møllesøen er samtidig blevet 
oprenset. 
Hele dette fantastiske projekt blev desværre 
søgt kuldsejlet af de lokale, som af helt ufor-
ståelige årsager spredte rygtet om, at hele 
miljøet omkring møllesøen skulle tilintetgøres, 
blot for at nogle fisk skulle kunne svømme 
forbi. 
Samme dag skal vi udsætte 1/2 års fisk i Tude 
å, Lindes å og Bjerre å, så bilen fra Hvilested 
Dambrug kommer med fiskene til Halkevad, 
hvor de bliver omlæsset i vores egen trailer, 
derefter bliver de fordelt til udsætningsste-
derne.
Der skal udsættes 8.800 stk. alle afkom af fisk 
fra Tude Å, fanget i efteråret 2009.
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Indvielsen af Halkevad å

Nyt løb hvor den gamle mølledam var.
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Søndag den 19. september 2010 kl. 11-14 
ved Halkevad Mølle.
 
Det bliver et rigtig fint arrangement med forskellige aktiviteter for borgerne.
 
Kl. 11:00 Åbningstale v/Udvalgsformand Ib Larsen
Kl. 11:30-13:00 Aktiviteter og grillede fisk
Kl. 13:00 Udsætning af ørredyngel
 
Aktiviteterne består af tre ”poster”: 
Restaureringsprojektet v/Biolog Thomas Hilkjær, 
Historie og arkæologi v/Museumsinspektør Hugo Hvid Sørensen, og 
Vandløbets fauna v/Biolog Lars Gaarn og Biolog Marie Louise Nielsen.
 
Lystfiskerne kommer og serverer grillede fisk for os, og dagen slutter med udsæt-
ning af ørredyngel i vandløbet. Planen er, at borgerne kan få lov til at sætte deres 
egen fisk i vandet (ved Biolog Lars Gaarn).

Her stod den gamle fisketrappe
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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

Søndag 5/9 FERSKVANDSTUR (POINT 6) (S+J)  Pris kr. 30,00
 Netop på dette tidspunkt af året plejer søerne rent fiskemæssigt 
 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 3/9.

Onsdag 8/9 PENSIONISTTUR TIL TYSTRUP (S)  Pris kr. 100,00 
 Vi slutter rækken af pensionistture på Tystrup sø, og som det plejer at være,  
 slutter vi af med fællesspisning i hytten.
 Tilmelding til Ejvind Hansen, 5852 7470 eller Jørgen Christensen, 6175 0956 
 senest 6/9.

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 6/9. 
 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.

Torsdag 7/10 KLUBLOKALET ÅBNER
 Vi starter op igen efter sommeren. Kig ned og hyg dig med os andre. 
 Og har du fluer eller blink, du ønsker at fremstille, er du meget velkommen.  
 Juniorer såvel som seniorer.
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Lørdag 6/11 TUR TIL HAVNEN PÅ FLÅDESTATIONEN (S) Pris kr. 20,00        
 Vi skal en tur ned på molen på Flådestation Korsør for at se, om der ikke   
 skule være en fladfisk eller to. 
 Her er også en god mulighed for torsk og ørred. 
 Vi starter kl. 07.00, hvor vi mødes foran flådestationen. 
 Turleder Jes Hansen, 5066 9202, skal have tilmelding senest 2/11. 
 Husk Agn. 
 Læg mærke til, at dette ikke er en tur for juniorer eller gangbesværede.   
 Molen er svært fremkommelig, da vi kun må fiske på ydersiden    
 ud mod Storebælt.

Søndag 12/12 FANG EN FISK, VIND EN AND (Point 8) (S+J) Pris kr. 35,00 
 Årets sidste tur bliver den traditionelle tur til kysten, hvor præmien for de 3   
 tungeste saltvandsfisk er en juleand og en flaske rødvin.
 Start kl. 07.00 og indvejning kl. 12.00 i klublokalet.
 Tilmelding til Leif Nicolaisen, 5852 7393.

Torsdag 16/12 JULEAFSLUTNING        
 Vi mødes i klublokalet kl. 19.00 til lidt julehygge med gløgg og æbleskiver.

Vedr. torsketurene på Øresund i januar/februar 2011.
 Læs mere i næste nummer af Fiskeøjet

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

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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Lidt nyt omkring vore åer her i eftersomme-
ren er regulering af Vårby å ved Hemmeshøj, 
hvor der vil blive udlagt sten i brinkerne til 
skjulesteder og forøgelse af vandhastighe-
den på dette meget lige stykke af åen.
Ligeledes vil der blive lagt forøget vægt på 
vedligeholdelse af allererede færdiggjorte 
restaureringer, hvilket vi i Slagelse Sportsfi-
skerforening hilser meget velkommen.
Samtidig har Slagelse kommune investeret i 
et rygbåret el-fiskeudstyr, hvor planen nu er
at oprette nogle nye målestationer så vi kan 
få vished for om vore mange å restaurerings-
projekter nu også bærer frugt, d.v.s. en for-
øgelse af fauna og en større fiskemængde.

Ellers venter vi nu på at Projekt Vildfisk i 
starten af november skal  løbe af stabelen, 
men det vender jeg tilbage med senere.
                                                                 JensSådan ser det rygbårne el-udstyr ud.

Nyt fra åerne
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Igen er vores lokaler på Bredegade 
blevet oversvømmet, da himlens sluser 
ganske lokalt åbnede sig her torsdag 
den 29. juli. Det er meget deprimerende, 
at vi nu igen skal hele dette tørrecirkus 
igennem med ødelagte tæpper og fugt-
skader overalt.
Faktisk overvejer vi nu at lægge fliser/
klinker på gulvet, så kan vandet da ikke 
ødelægge så meget næste gang! Med 
mindre nogen af vore medlemmer der 
kender nogle gode og ikke mindst billige 
lokaler et andet sted i byen.
                                                            Jens

OVERSVØMMELSE IGEN

Ja, kønt ser det jo ikke ud!
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NYT TAG PÅ FISKEHYTTEN

Hele arbejdsholdet på Hoveridagen minus Poul 
Jensen.

Formanden for Slagelse Sportsfiskerforening Jes 
Hansen modtager check fra Hans Iversen fra Syd-
bank. Pengene er gået til oplægning af nyt tag på 
foreningens fiskehytte ved Tystrup Sø. (Foto: Jørgen 
Christensen)

Nogle af foreningens medlemmer, Kurt Nielsen, Poul 
Jensen, Leif Nicolajsen og Jesper Christensen i gang 
med oplægning af det nye tag på fiskehytten. (Foto: 
Jørgen Christensen)

Slagelse Sportsfiskerforenings fiskehytte ved 
Tystrup Sø havde længe trængt til et nyt tag, 
så glæden var selvsagt stor, da en ansøgning 
til Sydbank om hjælp fra Fonden for Bank 
Trelleborg blev godkendt, og foreningen den 
1. juni fik overdraget en check på kr. 12.000 
ved fiskehytten.

Og på Hoveridagen, den 20. juni gik bestyrelse 
og nogle af foreningens medlemmer i arbejds-
tøjet og det nye tag er nu på plads, så hytten 
igen er tæt og tør.
Samtidig fik vi ryddet op inde og ude og 
rengjort hytten på nydeligste vis, pas nu på 
det hele og meld hvis noget mangler eller er i 
stykker.
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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

Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 I alt
1 Jesper Andersen   141 131 131    403
2 Kurt Nielsen  95 145 75 55    370
3 Lene Olsen   55 180 134    369
4 Jørgen R. Jensen 27  120 74 29    250
5 Mads Hansen  162       162
6 Morten Hansen  128       128
7 Per Jørgensen   119      119
8 Jørgen Christensen     87    87
9 Per E. Hansen  84       84
10 Jens O. Jensen   40  44    84
11 Jes Hansen    76     76
12 Leif Nicolaisen   0      0

Pointstilling klubmesterskab 2010
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Tirsdag den 13. juli stod vi, Lone - Gert og Jes, 
trætte men glade i Ted Stevens International 
Airport i Anchorage. Forud var gået en lang 
og strabadserende rejse, men den var glemt. 
Imellem os og 14 dage med fantastisk fiskeri 
og store naturoplevelser var der nu kun 3 
timers kørsel. Vi skulle bo ved Kenai River i 
Soldotna, som ligger på selve Kenai halvøen. 
Der var i forvejen bestilt 5 guidede ture, 1 på 
regnbuer, 2 på kongelaks og 2 på helleflynder. 
At vi så ankom samtidig med, at det største 
træk af sockeye laks var i gang, ja det var bare 
heldigt. 
Allerede dagen efter vores ankomst varmede 
vi op med en tur efter regnbueørreder. 
Et ganske fornøjeligt fiskeri, som foregår fra 

Alaska
sommeren
2010

drivende båd på let grej. Og der blev gået til 
biddet. Kenai har som de fleste andre floder i 
Alaska en rigtig god bestand af regnbuer. Nok 
fordi der bliver passet godt på dem. Der er 
meget strenge regler for, hvilke størrelser der 
må beholdes, hvor mange og hvilket grej der 
må anvendes. Det blev til en hel del regnbuer 
samt et par dolly varden (rødding) inden vi 
trætte men glade returnerede til vores cabin. 
Nu var vi ligesom i gang og da vi fandt ud af, 
at der var et stort træk af sockeye på vej op i 
Kenai, og da vi samtidig boede et sted, hvor 
der var en god fiskeplads som kun skulle deles 
med de lokale, gik turen til Soldotna Hardware 
Store, som har et kæmpe udvalg af fiskegrej. 
Så vel udstyret med nye waders og lånte stæn-

Jes Hansen med flot kongelaks på 23 kg.
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ger og hjul var det bare med at komme ned 
til vandet. Der skulle dog lidt undervisning til 
fra de lokale, da sockeye adskiller sig en del 
fra andre laks. Under opvæksten i saltvand 
æder sockeye kun ganske små fødeemner. 
Selve fødeindtagelsen foregår ved, at fisken 
blot svømmer rundt med åben mund. Hvad 
der kommer ind af fødeemner filtreres ved 
gællerne, der er specielt udviklet til formålet. 
Disse fungerer som barderne på en hval. Og 
derfor er fisken, når nyligt opstegen, ikke 
interesseret i hverken fluer eller blink. Først 
længere oppe i floden kan man få fisken til 
at hugge i ren agression. Men efter gode råd 
fra de lokale begyndte vi at fange fisk. Mange 
fisk. Størrelsesmæssigt ligger disse laks 
imellem 3 og 5 kg. Og i vildskab står de ikke 
tilbage for andre laksearter. Det blev til mange 
hårde fights, hvor den stærke strøm i Kenai 
ikke gjorde tingene lettere. Man siger, at for 
hver fisk man får ind, har man haft 4 på. Det 
passede meget godt. Vi nåede næsten hver 
dag hurtigt vores limit (3 fisk) så der blev i ste-
det praktiseret catch og realease. Det blev til 
mange sjove timer ved floden efter disse fisk, 
hvor vi lærte mange af de lokale at kende.
Det blev også til 2 ture på havet efter hel-
leflynder. På tip top udstyrede både og med 

grej, værdigt til marlin fiskeri. Allerede når 
man ser de stænger og hjul der anvendes, 
stiger forventningerne til fiskeriet. Og vi fik da 
også pæne fisk. Ikke kæmper, men fisk på 18 
-24 kg. Der var dog en amerikaner ombord, 
som fik en rigtig flot fisk på 60 kg. En fisk, som 
gav en virkelig god fight og som afslutningsvis 
både blev harpuneret og skudt, inden den 
blev hevet om bord. Udover helleflydere fan-
gede vi en del torsk samt pighaj. Og jeg skal 
hilse at sige, at efter 6 - 7 times fiskeri med 
tungt grej og hårdt fightende fisk, så er man 
træt og øm i hele kroppen. Alene de lodder 
der anvendes vejer 1,8 kg. Ikke noget at sige 
til, at det lige tager en dag eller to at komme 
sig efter sådan en omgang.
Som nævnt havde vi også booket 2 ture på 
fiskeri efter kongelaks. Da vi sidst var i Alaska, 
var det kun Lone, det lykkedes at fange en 
kongelaks. Så vi andre var lidt sultne efter at 
det også skulle lykkes for os. Men på første 
tur gik det ikke lige, som Gert og jeg havde 
tænkt os. Lone derimod var i sit es og inden vi 
andre mærkede noget som helst, havde hun 
landet og genudsat 2 stk. på henholdsvis 7 og 
12 kg. Og da hun landede laks nr. 3, en mindre 
2-årig kongelaks som i den størrelse benæv-
nes for Jacks, kunne vi kun kigge på hinanden 

Her et udsnit af fiskere og helleflyndere. Det er Gert, Lone og Jes yderst til venstre.
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Lone og Gert med en fin stribe Sockeye laks.

og ryste på hovedet. Kort før sluttid lykkedes 
det dog for mig at lande en mindre laks på ca. 
7 kg.
Næste tur efter kongelaks havde vi en 
amerikaner med som 4’de mand. Og selvføl-
gelig lagde han ud med en fin laks på 12 kg. 
allerede en time efter vi var startet. Denne 
beholdt han og det betød, at der ikke var mere 
fiskeri for ham denne dag. Limit var nemlig i 
den periode, hvor vi var der en fisk til hjem-
tagning. Og man må ikke fiske videre, selvom 
man vil genudsætte evt. øvrige fisk. Og da vi 
startede kl. 06.00 med beregnet sluttid kl. ca. 
14.00, havde han en lang dag foran sig. Tre 
kvarter efter fik jeg en fisk på krogen. I starten 
er det svært at mærke, om fisken er stor eller 
lille, da guiden sørger for at få båden hen over 
fisken for at undgå konflikter med andre både. 
Jeg fandt dog ud af, at det var en god fisk, 
da det efter 5 minutter ikke var lykkedes mig 
at løfte den fra bunden. Den var heller ikke 
særligt urolig, nok bare lidt irriteret. Så det 

blev en lang og tung fight, inden guiden kunne 
nette en rigtig flot fisk på 23 kg. Jeg valgte at 
beholde den for at få nogle gode billeder og 
der var aftagere nok til kødet. Så var det bare 
at sætte sig tilbage i sædet og nyde den fan-
tastiske natur, der omgiver Kenai River. Først 
ved 2-tiden skete der noget igen og endelig 
fik Gert sin første kongelaks. En smuk og vild 
fisk på ca. 7 kg. Trætte men fornøjede kunne 
vi vende tilbage til vores cabin til et velfortjent 
hvil.
Tirsdag den 27. juli vendte vi så næsen 
hjemad mod lille Danmark. Med i bagagen 
havde vi 14 dages indtryk og oplevelser, som 
vi nok aldrig glemmer. 
Vores værter, Gina og Ray DeBardelaben 
gjorde alt for, at vi skulle få så god en ferie 
som muligt. Skulle andre have fået lyst til en 
tur ”over there”, så er der god inspiration at 
hente på hjemmesiden longlivethekings.com, 
hvor Gina og Ray fortæller lidt om sig selv, 
stedet og fiskeriet.                                    Jes 



33

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Torsdag den 22. april drog 7 personer fra 
Slagelse Sportsfiskerforening afsted med 
retning Ystad, Sverige. Forude ventede 4 
dage med kystfiskeri efter tunge, svenske 
havørreder. Vel ankommet går vi fra morgen-
stunden straks i gang med fiskeriet. Vi har 
valgt skydebanen, men vejret er hårdt. Det 
lykkes for Jesper Hansen at fange en fin fisk 
på 1,7 kg. efter en halv times fiskeri, men 
så var det også slut. Hjem til hytten og en 
velfortjent frokost Om eftermiddagen delte 
vi os, nogle kørte til Vik og andre til E-kajen i 
Ystad. Vik skulle vise sig at være en god ide. 
Vi var 4 mand her og fangede 13 fisk med 
den største på 3,2 kg. Herudover så vi en 
del ørreder, som dog ikke ville bide. Der var 
knap så mange fisk på E-kajen, Lene fik en 
fin fisk på 3 kg. og Niels en rimte på 2-3 kg. 
Fredag delte vi os igen, nogen tog til Vik og 
andre til Løderup. Løderup gav en ørred på 
1,8 kg. til Jesper Andersen, men der var ikke 
rigtig gang i den. Så alle samledes på Vik og 
her lagde Jesper Andersen ud med en fisk på 
4,6 kg. Nu kom der lidt gang i fiskeriet, i alt 5 
fisk blev det til men fiskene var dog for små 
og måtte ud igen. Jesper A., Lene og Niels 
A. kørte til E-kajen. Her skete der kun det, 
at Jesper A. måtte ud i en lang og hård fight 
med en svane. Det morede vi os meget med 
den aften.
Lørdag blev der forsøgt flere steder og det 

blev da også til enkelte fisk rundt omkring. 
Men vi endte alle på Vik, hvor der nu igen 
var gang i fiskeriet. Men det gælder om at 
være heldig. Da vi kom henad middagstid, 
var der en del fiskere, der var på vej hjem. 
Vi talte lidt med dem og de kunne melde, 
at der havde været fisk om morgenen, men 
ellers helt dødt. Men straks vi begyndte at 
fiske, var der hug. Det blev til 11 fisk på land, 
hvoraf nogle blev genudsat. De var ikke helt 
i form endnu. Jesper A, Lene og Niels A. tog 
tilbage til E-kajen. De to andre havde jo en 
svane tilgode, og sørme om ikke de begge 
fik en på. Der er selvfølgelig ikke nogen der 
med vilje prøve at fange en fugl, så man må 
slå fast, at de begge var rimeligt uheldige. 
Men det fremkaldte da lidt smil på læberne 
hos os andre om aftenen.
Søndag var vores sidste fiskedag. Igen delte 
vi os, 3 på Vik - 3 på Løderup og en måtte 
blive hjemme grundet dårlig mave. Holdet 
på Løderup fik 4 fisk og dem på Vik fik 3. 
Og det lykkedes endelig Niels A. at fange 
sin første ørred på denne tur. Trætte men 
tilfredse kunne vi returnere til Danmark. Tak 
for en dejlig tur med mange hyggelige timer 
og et godt kammeratskab. En særlig tak til 
Lene, som havde lavet alt maden hjemme-
fra. Dette sparede os andre for en masse og 
maden var rigtig lækker.
                                                     Kurt Nielsen

Kysttur til Sverige 2010
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Torsk, båd 
Ingen tilmeldte.

Torsk, kyst 
1. 11-04-2010  Storebælt  Torsk, 0,880 kg.  Kurt Nielsen 

Havørred 
1. 12-03-2010  Storebælt  Havørred, 4,850 kg.  Per E. Hansen
2. 31-03-2010  Tude Å  Havørred, 4,600 kg.  Jørgen Christensen 

Bækørred 
Ingen tilmeldte.

Regnbueørred, kyst 
Ingen tilmeldte.

Regnbueørred, Å 
1. 09-02-2010  Tude Å  Regnbueørred 3,500 kg. Jørgen Christensen

Aborre 
1. 20-06-2010  Tissø  Aborre 1,460 kg.s  Erik Wilson
2. 05-08-2010  Tissø  Aborre 1,432 kg.  Jens O. Jensen
3. 05-08-2010  Tissø  Aborre 1,210 kg.  Leif Jensen
4. 16-02-2010  Tystrup Sø  Aborre 0,918 kg.  Jørgen Christensen

Gedde 
1. 08-06-2010  Tystrup sø  Gedde 9,000 kg.  Michael J. Petersen
2. 17-06-2010  Tuel sø  Gedde 8,000 kg.  Jørgen Mose
3. 09-06-2010  Tystrup sø  Gedde 5,250 kg.  Mogens Mogensen
4. 28-05-2010  Tissø  Gedde 5,100 kg.  Jørgen Christensen 

Sandart 
1. 05-07-2010  Tystrup sø  Sandart 6,050 kg.  Michael J. Petersen
2. 20-06-2010  Tystrup sø  Sandart 4,000 kg.  Jesper Andersen
3. 06-06-2010  Tystrup sø  Sandart 1,826 kg.  Lene Olsen  

Karpe 
Ingen tilmeldte.

Medepokal 
Ingen tilmeldte. 

Pokaltilmeldte fisk 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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