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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 mailet til fiskeoejet@slagelse-sf.dk. 
Billeder skal helst fylde min. 1 MB. 
Deadline til næste nummer: mandag den 18. april 2011. 
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Forside: Motiv fra Projekt Vildfisk, se og læs mere side 30-34.
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Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse fornøjelsen at invitere jer til 

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

KONKURRENCEREGLER:
U.F.V. cup 2011 er en åben kystkonkurrence.  Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig 
adgang.  Der må fiskes med 2 stænger pr. deltager.  Til konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm.), 
Torsk (45 cm.). Deltagere der er tilmeldt et foreningshold, beregnes placeringen efter point: Ør-
reder 10,  torsk 8, begge arter pr. påbegyndt 100 g.
Hvert foreningshold indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede 
pointsum vinder U.F.V. cup 2011.  Alle foreninger kan tilmelde hold.
Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte præ-
mier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 3. april 2011 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 
4200 Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej).

PRÆMIER:
Individuelle præmier: Der er 5 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk  I begge rækker medfølger 
U.F.V 95’s, guld, sølv og broncenål.
Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  
Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til U.F.V. cup 2012.  
Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og årstal.  

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

Hjælp U.F.V.cup 2011 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening.
Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 Tlf.5885 0097 / 4059 8182 mail: kj@ufv95.dk
Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”

U.F.V. Cup

DEN GYLDNE KEJS
SØNDAG DEN 3. APRIL 2011
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PROGRAM FOR VINTER OG FORÅR 2011
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

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, seniorer 70,- kr. – juniorer 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. Afgang fra klubhuset kl. 7.00 – hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmeldning senest den 12. januar.
 Turleder: Dennis Justesen. Tlf. 3051 9681

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 23. januar 2011.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2010 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt
 til ”ganen”!

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

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

GODT NYTÅR

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 15-2011.

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

Søndag 6 - 2 Isfisketur. (K)
 Vi tager på isfisketur, hvis vinteren bliver med meget is.
 Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på stedet kl. 14.00.
 Præmier til største indvejede fisk.
 Tilmelding dagen før.
 Turleder: Michael Jacobsen. Tlf. 4016 9967
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Onsdag 2 - 3 Film-aften   
 Der vil blive vist 1 eller 2 film.

Søndag 6 - 3 Kystkonkurrence (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. indvejning kl. 14.00
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Turlederen indkøber morgenmad.
 Indskud seniorer kr. 30. Juniorer kr. 20 plus kørsel.
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 2921 0364

Onsdag 9 - 3 Demonstration/show aften kl. 18-00-22-00.
 Baran beklædning i Flakkebjerg har denne aften inviteret os, til at komme og 

se på deres store udvalg af jagt, fiskeri og outdoor tøj. I løbet af aftenen vil der 
foregå forskellige events og der vil være diverse forfriskninger og lidt mund-
godt, derfor er tilmelding nødvendig. Udover at alle HSF medlemmer får 20 % 
rabat på deres køb, vil der denne aften være nogle ekstremt billige knaldtilbud, 
som du simpelthen ikke kan sige nej til.

 Tag med og bliv overrasket over det store udvalg af kvalitets tøj og mange andre 
spændende effekter.

 Tilmelding senest 28-2-11 til Ole Ganderup. Tlf. 2028 5226 – 5886 9509. 

Onsdag 16 - 3 Afslutning på undervisningsaftenerne kl. 19.00 i klubhuset.
 Vi vil som tidligere år holde grejaften med køb - salg - bytte.
 Hvis du ligger inde med noget grej, du kunne tænke dig at sælge eller bytte 
 eller måske give det til auktionen, så mød op, til en sjov aften.
 Vi slutter aftenen med en auktion.
 Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejde.

Der vil forsat være åbent i klubhuset hver onsdag.

Onsdag 23 - 2 Bowlingaften
 Vi kører til Slagelse eller Kalundborg, hvor vi bowler et par timer.
 Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler.
 Turleder: Johnny Sørensen. Tlf. 5196 2029 

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

Lørdag 19-3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer. (A&P)
Søndag 20-3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00  
 Indvejning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. 
 Konkurrencen forsætter frem til indvejning i klubhuset søndag kl. 13.00 til 13.30.
 Indskud seniorer kr. 40,-. Juniorer kr 20,-
 Top grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to   
 dage. Kun 1 præmie pr. deltager.
 Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk.
 Tilmelding til turlederen senest dagen før konkurrencen.
 Turleder: Tommy Petersen. Tlf.: 5885 2664.
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Onsdag 23 - 3 Madaften i klubhuset kl. 19.00 
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris 75 kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 5950 3315
 Tag gerne kone eller kæreste med.  

Søndag 27 - 3 Kysttur til Møn. (K) 
 Kysttur til Møn efter havørreder. Pris ca. 100,- som dækker benzin. 
 Afgang fra Høng kl. ca. 06.00.
 Tilmelding til turlederen senest onsdag den 23. marts.
 Turleder: Michael Jacobsen. Tlf. 4016 9967

Fredning på gedder i hele april måned

Onsdag 30 - 3 Turmøde i klubhuset kl. 19.00. 
 Mødet er for alle der har tilmeldt sig til den årlige tur til den sydsvenske kyst.
 Kan du ikke komme denne aften, skal du kontakte turlederen.
 Turleder: Per Andersen. Tlf. 4026 3429.

Søndag 3 - 4 U.F.V-Cup – Den gyldne kejs. (A&P) 
 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 afholder kystkonkurrence.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning mellem kl. 14.00 og 14.30
 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej - Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Indskud kr. 50,- Se konkurrence regler på U.F.V.’s side 3.
 Tilmeldning til turlederen senest den 2. april.
 Turleder: Kurt Jørgensen. Tlf. 5885 0097.

Mandag 11 - 4 Ugetur til Sverige.
Lørdag  16 - 4 Afgang fra klubhuset mandag formiddag. Hjemkomst Lørdag eftermiddag.    
 Pris ca. 1400,-. Dette er inkl. kørsel, forplejning, bro og overnatning.
 Husk sengetøj eller sovepose.
 Tilmelding fra onsdag den 5. januar og senest den 26. januar.
 Der SKAL betales et aconto beløb på kr. 500,- ved tilmelding.
 Turen vil blive live opdateret på hjemmesiden.
 Turleder: Per Andersen. Tlf. 4026 3429.

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

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

11. maj                               Fredning af gedde ophører
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Søndag 8 - 5  HSFs åbne Hornfiskekonkurrence (A&P).   
 Der må fiskes fra kl. 0.00 med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn. 
 Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk. Der vil desuden være 
 lodtrækning på billetterne.
 Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 Juniorer over 6 år deltager GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

Søndag 15 - 5 Tissø konkurrence (A) 
 Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng.
 Før afgang starter vi med morgenmad ved bådene.
 Turlederen indkøber morgenmad.
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 15.00.
 Indvejning ved roklubben mellem kl. 15.00 - 15.30.
 Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Gedde 6 point, aborre 8 point alle pr. påbegyndt 100 gram.
 Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltagerantal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud juniorer kr. 20,- seniorer kr. 40,-
 Turleder: Ole Ganderup. Tlf. 5886 9509

Onsdag 18 - 5 Motorkursus i klubhuset kl. 19.30.
 Instruktion i brug af bådmotor, inden du skal ud på Tissø.
 For at undgå for mange uheld med bådmotorerne, afholder vi et par aftner   
 med instruktion ogbrug af forenings bådmotorer. 
 Aksel Petersen vil instruere i alt, lige fra man afhenter motoren ved klubhuset   
 og til man sætter den tilbage.

Lørdag 4 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). 
Søndag 5 - 6 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller 12.00 - 19.00. 
 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken   
 periode, du vælger. 
 For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i HSFs fiskevande, 
 skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. 
 Hvis du vil fiske på Tissø, skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til   
 bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier: 30,- kr. 
 Turlederen  fordeler bådene. Tilmelding senest den 2 - 6
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 2921 0364.

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

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

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

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

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

Du finder os på:  WWW.HSF1952.DK
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
Bådudvalg Dennis Justesen dennis.justesen@hotmail.com
Fiskeøjet  Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk
Webmaster Tommy Petersen tp@hsf1952.dk
Webmaster Kurt Jørgensen kj@ufv95.dk

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.

Mandag 13 - 6 Gørlev Sportsfiskerforenings åbne Hornfiskekonkurrence (A).
2. pinsedag Der må fiskes fra kl. 0.00. 
 Indvejning ved Gørlevs Klubhus på sportspladsen mellem kl. 14.30 og 15.00.
 Billetter kan købes i sportsforretningerne.

Mandag 8 - 8 Tre dages tur til Det Gule Rev.   (K)
Tirsdag  9 - 8 Afgang fra klubhuset søndag kl. 13.00 - hjemkomst torsdag kl. ?
Onsdag  10 - 8 Pris: 3700 kr. som dækker fiskeri, overnatning, kørsel, morgenmad,  
 madpakker. og præmier.  HUSK SOVEPOSE.
 Der er præmier til de to største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Bindende tilmelding og betaling SENEST onsdag den 1. juni.
 Betaling kan ske på konto nr. 3515-3515250379 Danske Bank eller kontant til          
 Turleder: Ole Ganderup. Tlf. 5886 9509 - 2028 5226
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Kalenderen siger nu 2011, og vi har nu 365 
blanke sider i det nye år, skulle vi ikke i fælles-
skab udfylde nogle af disse blanke sider med 
nogle rigtig gode fiskehistorier. 
Grib om kæppen (læs fiskestangen) og mød 
op og deltag i vores brede udvalg af ture og 
arrangementer i det nye år.

   Som noget nyt har vi fået en aftale i stand 
med ”Baran beklædning” i Flakkebjerg, sam-
men med Gørlev og Slagelse medlemmerne 
får alle HSF’s medlemmer, mod forevisning af 
gyldigt medlemskort eller netbank kvittering, 
mulighed for at købe alt indenfor beklædning, 
det være sig jagt/fiskeri/løbe/cykel/ski  og 
mange andre former for tøj med 20% rabat, 
som det fremgår af annonce andetsteds i 
bladet, er det alle de rigtige mærker og ikke 
discount produkter som forhandles i butikken.

   I forbindelse med indgåelsen af denne 
aftale vil der blive afholdt en show-aften med 
forskellige tiltag og knaldtilbud, hvor der vil 
blive serveret lidt mundgodt med forfrisknin-
ger. Det foregår onsdag den 9. marts kl. 18,30 
-22,00 (se i programmet). 
Jeg håber at rigtig mange vil møde op denne 
aften og jeg kan godt garantere at der er 
mange spændende ting i sortimentet. 

   Inden vi helt giver os hen til det nye år,  skal 
vi lige se tilbage på tiden der er gået siden 
sidste blad.Tissø-fiskeriet har nærmest ikke 
eksisteret, udover fangst af en del mindre 
aborrer som man har kunnet være heldig 
at finde i stimer, er der stort set ikke fanget 
noget som helst det sidste halve år. 
Om det er sidste hårde vinters favntag med 
låg på søen i det meste af tre måneder, eller 
om hvilke andre faktorer der har spillet ind, 
ved jeg ikke, men vandet har i hele perioden 
været utroligt uigennemsigtigt til tider næsten 
sort med helt ned til 10 cm. sigtbarhed, det 
på trods af der ellers er kommet rigeligt med 

tilført vand fra oven, og blæstens påvirkning 
med iltning af vandet har vi vel heller ikke 
manglet. 
Vi kan kun håbe at forholdene bedres i 
fremtiden, selvom der i skrivende stund er 
godt tiltag til at søen igen lukkes af is, hvem 
ved, måske vi kan komme på isfisketur igen 
i år. Der er her sidst på året blevet indført 
fiske/sejlads forbud i en trekant på 300 meter 
på hver side af havnen i Li.Fuglede, vær venlig 
at respektere dette 100% da vi ellers kan løbe 
ind i nogle kedelige følger. 
Vores bådkasse ved søen har igen været udsat 
for vandalers værk, idet den er blevet brudt 
op den 7. oktober ved at klippe hængelåsene 
over, heldigvis blev intet stjålet så udgiften 
var begrænset, men hvor er det irriterende 
ikke at kunne have noget i fred. 

   Vel overstået er også de to arbejds-weeken-
der i forbindelse med afholdelsen af Gørlev 
heste og kræmmer marked, udover de 12000 
kr. som er vores faste betaling, kom der lige 
en ekstra chek på 5000 kr. til deling mellem 
HSF. Og GSF. Dette som bevis på at arrangø-
rerne er mere end tilfredse med indsatsen fra 
alle de som gav en hånd. Derfor skal der også 
lyde en stor tak fra min side, i gør en bragende 
god indsats.

   Som jeg lovede i sidste nummer, kommer 
her resultatet af HSF’s indsats ved DM i hav-
fiskeri 2010, der ligesom kredsmesterskabet 
blev afholdt på Øresund.
Det er med slet skjult begejstring at jeg kan 
meddele at vi ud af 32 hold med samlet 128 
mand, løb med bronze-medaljen.

   Her i efteråret havde vi igen i samråd med 
Uffe Brendstrup sat en madaften på program-
met, denne gang med rekord-deltagelse, ikke 
mindre end 40 sultne gæster mødte op, det er 
vi selvfølgelig glade for, men vi må se i øjnene 
at det var nok lige i overkanten af hvad vi 
kan klare, så fremover sætter vi grænsen ved 
ca. 30 deltagere, efter først til mølle princip-
pet, (jeg drømmer om den dag hvor vi også 

Formandens indlæg 
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bliver nødt til at begrænse tilmeldingerne til 
fisketurene).

   Husk at møde op til generalforsamlingen 
fredag den 28. januar, hvor der som altid efter 
pokaluddelingen, vil være gule ærter og en 
lille en til de fremmødte. 

Har du noget som du godt kunne tænke dig 
at få svar på eller ideer til nye ting som vi skal 
kigge på, så skal du ikke holde dig tilbage med 
at bruge din ret til at ytre dig, vel mødt.  

   Her ved tærskelen mellem det gamle og det 
nye år, skal der lyde en stor tak til vore trofa-
ste annoncører og sponsorer som altid støtter 
os, det er vi meget taknemmelige for.     

   På vegne af Høng Sportsfiskerforening vil jeg 
ønske alle medlemmer, sponsorer, annoncø-
rer, samarbejdspartnere og naboforeninger et 
rigtigt lykkebringende   GODT NYTÅR.

                                                      Ole Ganderup

Andetur, 5. december 2010
Til åres sidste konkurrence, fang en fisk 
og vind en and, var der 5 deltagere, 4 
seniorer og 1 junior.
Turen starter med morgenbrød i klubhuset 
og en lille skarp til halsen.
Af de 5 frem mødte, valgte 2 at køre hjem, 
efter der var spist morgenmad (underteg-
nede var den ene).  
Planen var jeg ville køre syd på, mod 
Egerup eller Vester Bøgebjerg. Det sidste 
stykke vej til de 2 fiskepladser, er nogle 
små veje som ender på en grusvej før den 
kommer helt ud til vandet, risikoen for at 
køre fast eller lande ude i grøften, var så 
stor at jeg blev hjemme.
De 3 der valgte at fiske, kørte til Kor-
sør havn, for at mede nogle torsk eller 
fladfisk. De kæmpede en brag kamp, dog 
uden fangst, de prøver ellers flere steder i 
havnen, men med samme resultat.
                                        Michael Jacobsen.
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Indvejede fisk til årspokalerne 07.12.10
Pokal Vægt kg. Længde cm. Fangststed Navn
Aborre junior        
Aborre senior 1,600 44 Tissø Henrik Larsen
Aborre Nakskov/Tissø 1,600 44 Tissø Henrik Larsen
Gedde 4,200  Tissø Michael Jacobsen
Sandart 3,500 71  Henrik Larsen
Fredfisk 1,860   Sorø st. Sø Martin Mortensen
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 1,320 49 Korsør Havn Ole Ganderup 
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   1,120  Reersø Dennis Justesen
Største fisk fanget i udlandet 9,250  Gaula Tommy Petersen
Årets fisk        

Henrik Larsen med en sandart på 3,5 kg.
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Endnu engang var det de fire foreninger: Sø-
værnet, Slagelse, Gørlev og Høng som tørnede 
sammen på Storebælt med det gode skib M/S 
Bien, det skulle vise sig at det var en god ide 
at vi havde valgt netop dette skib, frem for de 
mere tvivlsomme turbåde som vi har benyttet 
de seneste år.
   Vinden var ca. 6-8 m./sek. fra sydvestlig ret-
ning og strømmen rimelig kraftig i nordgående 
retning, så der skulle investeres lidt koncentra-
tion for rigtig at få føling med hvad der foregik 
på bunden. De første par timer var fangsterne 
noget spredte, men som tiden gik og flere 
pladser blev prøvet, kom der rigtig godt gang 
i fangsterne, og det skal siges at de mange 
undermåls fisk som tit kan være en plage, blev 
vi skånet for, jeg tror at omkring 20-25 småfisk 
måtte retur til det våde element, rigtig god 
snitvægt var der på de 155 fladfisk som blev 
dagens fangst til de 19 deltagere. Og det med 
at det var en god ide at vi valgte ”Bien”, kom 
til udtryk i at vi fiskede på pladser som vi alle 
var enige om at vi selv ville prøve hvis vi lå der 

i små både. Skippers kendskab til området er 
alfa og omega for et godt resultat.
   Resultatet var mere end en fordobling af 
fangsterne i fht. sidste år, hvor der blev landet 
70 flade, placeringen mellem foreningerne 
blev som følger: Nr.1 Høng med 18,55 kg.   
Nr.2 Slagelse med 18,4 kg.  Nr. 3 Søværnet 
med 13,1 kg.  Og nr. 4 blev Gørlev med 13,05 
kg.
   De tre største fladfisk blev fanget af Ole 
Ganderup (Høng) 1010 gr.   Kurth Nielsen 
(Søværnet) 880 gr. og Gert Hansen (Søværnet) 
820 gr.
   De tre mest fangende fiskere blev: Ole Gan-
derup (Høng) med 7,9 kg. fordelt på 19 fisk, 
Lars Jensen (som i dagens anledning fiskede 
for Slagelse) med 6,0 kg. fordelt på 14 fisk og 
Jens Dinesen (Gørlev) med 5,85 kg. fordelt på 
13 fisk.
   Der var bred enighed om at gentage turen 
igen i 2011, og det bliver også med ”Bien” og 
datoen bliver lørdag den 10. september kl. 
08.00 - 15.00.                       Ole Ganderup

By-
match
fladfisk
2010
Martin Mortensen 
med dagens fangst.
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Mole konkurrence 2010

Poul Larsen med dagens eneste fladfisk.

Lad mig starte dette referat med noget positivt, 
fint vejr med ca. 3-4 m./sek. Fra nordøst, det 
var udgangs punktet for denne tur, som 8 
forventningsfulde medlemmer havde valgt at 
deltage i.
   Efter en kort rådslagning ved fremmødet 
i klubhuset kl. 07,00 søndag morgen, blev 
destinationen for denne mole tur, besluttet til 
at være Korsør havn, hvor fiskeriet har været 
helt godt de seneste måneder, denne tendens 
skulle dog vise sig at være helt anderledes i 
dag.
   Fremme på pladsen, på det yderste af stykket 
bag Fæstningen, blev 16 tackler sendt i vandet, 
med forventning om snarlig kontakt til et eller 
andet i dybet. Strømmen var meget kraftig 
indadgående og dette blev til at begynde med, 
brugt som undskyldning for manglende fangst, 
selv krabberne var krøbet i ly for ikke at få sand 

i øjnene, i det hårde tidevand. Men optimistiske 
som man som lystfisker altid skal være, regnede 
vi helt sikkert med at når strømmen ville tage af, 
ville fiskene komme i bide humør, den eneste 
som kunne høste frugten af denne antagelse 
var Poul Larsen, som efter et par timer fik 
overlistet en skrubbe på lige ud 500 gr. Vi andre 
fortsatte ufortrødent med at bade børsteorm, 
men det eneste som der var kommet liv i ved 
strømskiftet var krabberne, så ved indvejningen 
kl. 13,30 var der stadigvæk kun en præmieta-
ger og det til trods for at vi ellers havde fået 
sponseret en ekstra præmie ved afhentning af 
orm hos grej-pusheren i Ruds-Vedby, så der var 
tre præmier at fiske om, rimelige gode odds. 
Deltagerne skal dog have ros for, at de på intet 
tidspunkt mistede gejsten og troen på at det 
skulle lykkes at fange noget.     
                                                   Ole Ganderup
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Igen i år havde HSF valgt at afholde den 
traditionsrige specimen konkurrence, hvor det 
gælder om at fange så mange arter så muligt 
på 3 måneder. 
Man havde fra bestyrelsens side valgt at slette 
nogle af arterne fra listen, idet man så håbede 
konkurrencen som helhed, virkede lidt mere 
overskuelig.
11 medlemmer havde valgt at deltage i konkur-
rencen, og tidligt i forløbet begyndte der at 
tegne sig et billede af udfaldet. I top 3 var 
der en smule kamp om placeringerne, men 
omkring halvvejs inde i konkurrencen blev 
udfaldet for alvor tydeligt. 
Undervejs i dysten blev der fanget flotte fisk, 
og som det hænder hver gang i denne konkur-
rence, blev der også fanget pokalfisk. Der 
blev blandt andet fanget pokalfisk inden for 
sej/lubbe kategorien og fladfisk kategorien, 
mens der også blev fanget mange andre fisk 
som næsten kom i betragtning til pokal.
Overordnet set da konkurrencen blev afslut-
tet, kunne man konkludere at fiskeriet, havde 
været ok, mens deltagerantallet ikke stod mål 

Ole Ganderup med en makrel på  0,860 kg.

med forventningerne, på dette område man 
fra bestyrelsens side i tænkeboks igen, for 
at overveje hvad der så skal ske med denne 
konkurrence frem over. Deltagerantallet er 
ganske enkelt for lavt, til at man kan gennem-
føre sådan en konkurrence.
Udfaldet af årets specimen konkurrence blev 
som følger: 

nr. 1  Tom Rasmussen  84 point med 13 arter
nr. 2  Jens Dinesen        77 point med 12 arter
nr. 3  Ole Ganderup      68 point med 11 arter
                                                    Dennis Justesen

Specimen 2010

Dennis Justesen med en fladfisk på 1,120 kg.
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Sildeturen 2010
Ni mand havde valgt at deltage i årets sildetur, 
der i år ligesom de seneste år, blev afviklet fra 
Rungsted havn med skibet M/S Hanne-Berit.

   Vejret var lidt diset med en jævn vind fra 
nord-øst, ikke nær så dårligt som vejrudsig-
terne ellers havde lagt op til, stedet hvor der 
skulle fiskes var også lige som sidste år, nord-
siden af Veen, så efter små tre kvarter, kunne 
silde forfangene sænkes i bølgen blå for første 
gang, og som skipper Carsten Nielsen havde 
lovet var der masser af sild, de fem timer vi 
skulle fiske blev brugt på tre lange drev og 
der var sild hele tiden, størrelsen var dog lidt 
mindre end sidste år, men alligevel pæne sild. 

   Bonus fangster i form af andre arter var me-
get begrænset, Erik Madsen fangede dog en 
torsk på to kilo, og et par mere af deltagerne 
havde kontakt til torsk, uden dog at få dem til 
at blive hængende på krogen, der udover var 
det bare sild, sild og atter sild.

   Tilbage i havnen kl. 12,00 kunne det konsta-
teres at de ni mand til sammen havde fanget 
216,1 kg. fede høst sild.
 
De tre mest fangende fiskere blev:  

Nr.1   Lars Bøje Christensen med 36,8 kg.
                                                                   
Nr.2  Tom Rasmussen med 27,4 kg.  
                                                                   
Nr.3  Ole Ganderup med 25,4 kg.

   Alle deltagere fik vist rigeligt med sild til at 
dække behovet langt ud i fremtiden, og slipper 
de op kan de bare tage med igen til næste år 
hvor turen bliver søndag den 25. september 
kl. 07.00-12.00 med samme båd og fra samme 
havn.
                                                    Ole Ganderup

Gedde, aborre 
sandart 
konkurrence 
2010
 
4 og 5. september afviklede HSF junior- og 
seniorkonkurrence efter gedde aborre og 
sandart.

12 garvede sportsfiskere deltog og alle havde 
valgt kun at fiske på Tissø selv om der var frit 
fiskested.

Vejret var fantastisk - tørvejr og kun en let vind 
fra nordøst. Søen viste sig fra sin bedste side.

Selve fiskeriet uha, uha…..ikke en eneste 
gedde til indvejning. Per Høj Jensen mistede et 
par gedder lørdag og der var ikke andre som 
på nogen måde kom nærmere.

Aborrefiskeriet var ikke meget bedre. Der blev 
fanget ca. 35 aborrer i størrelsen 150 - 370 g.

Som Jens Dinesen sagde: ”Hér havde jeg håbet 
på en dag med spindefiskeri og det blev mest 
af alt til noget der mindede om pilkefiskeri”

Størst held/dygtighed på aborrefiskeriet havde 
Ole Ganderup, Jørgen Madsen og Tommy 
Petersen.

Michael Jacobsen og Arne Jørgensen satsede 
hele butikken og valgte udelukkende at fiske 
efter gedder hvilket udløste et vaskeægte 
nul-tur.

Vi kan bare konstatere at fiskenes bidelyst ikke 
var specielt god denne weekend.
 
Vinder af konkurrencen blev Aksel Petersen 
med en aborre på 370 g.
Nr. 2 blev Ole Ganderup med en 
aborre på 320 g.
                                        Turleder Per Andersen
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den årlige parfisketur, som er en kystkonkur-
rence, hvor der fiskes efter, ørreder torsk 
og fladfisk. 6 af foreningens medlemmer 
havde valgt at deltage i konkurrencen. Ud fra 
vejrudsigten at dømme, burde mange flere af 
forenings medlemmer deltage, en svag vind og 
flot solskin hele dagen, gjorde betingelserne 
optimale.
Der var afgang fra klubhuset kl. 07.00. De 
fremmøde deltagere, havde en livlig snak om 
hvor man skulle køre hen. Et par valget at køre 
i Korsør havn, De andre deltager kørte ud til 
kysten, dog ikke samme sted.
Kl. 14.00 var konkurrencen slut og alle var 
tilbage i klubhuset, hvor indvejningen kunne 
begynde.
Fisk var der også fanget, både ørred, torsk og 

fladfisk blev indvejet. Efter indvejning blev 
vægten på fiskene omregnede i point. Derefter 
blev der trukket lod om hvem der dannede 
par og deres point blev lagt sammen, så man 
havde et samlet vinderpar. 
Nr. 1. blev Ole Ganderup og Michael Jacobsen, 
som samlet havde 302 point. Nr. 2. blev Tom 
Rasmussen og Finn Bartelsen som havde 236 
point. Nr. 3. blev Martin Mortensen og Per Høj 
Jensen, som havde skrabet 24 point sammen.
Der blev i alt indvejede 9 fisk, fordelt med 1 
ørred, 3 torsk og 6 fladfisk. Ørreden vejede 
1,240 kg. og blev fanget af Michael Jacobsen. 
Den største torsk, blev fanget af Ole Gande-
rup og den vejede 1,320 kg. Dagens største 
fladfisk vejede 0,590 kg. og blev fanget af Tom 
Rasmussen.     
                                             Michael Jacobsen 

Parfisketur 2010

Fra venstre: Michael Jacobsen, Tom Rasmussen, Per høj Jensen, Ole Ganderup og Finn Bartelsen.
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Martin Mortensen med en brasen på 1,860 kg.

Her følger lige en lille historie fra vores tur til 
Storfangersøen i Sorø.
Søndag d. 24. okt. havde HSF planlagt at 
afholde en tur til et PT vand, valget faldt på 
Storfangersøen i Sorø.
5 medlemmer havde valgt at benytte sig af 
tilbudet, og troppede forventningsfulde op. 
Velankomne til søen blev grejet rigget til og ef-
ter endt betaling, begyndte fiskeriet. Der blev 
fisket med flue, power bait og spinnere, men 
troede en ihærdig indsats fra de frem mødte, 
blev resultatet en smule tyndt.
Ole Ganderup var den eneste som ved 
indvejningen, kunne mønstre at fremvise en 
regnbueørred, mens Martin Mortensen kunne 
mønstre en brasen. Efter grundig votering mel-
lem turleder og formand, blev man enige om at 
den samlede vinder blev den deltager med den 
største fisk. 
Således kunne Martin Mortensen kalde sig for 
vinder, idet hans brasen vejede 1,86 kg mens 
Oles fisk vejede 1,56 kg.        Dennis Justesen

  P&T TUR

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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Program for forår/sommer 2011
 (S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer

13 JAN Første klubaften efter nytår. 
 Her er også sidste frist for tilmelding til vores tur til Sverige, som omtales   
 senere i programmet.

16 JAN Bymatch på Øresund (S)   Pris kr. ??
 Kontakt turleder Jes Hansen, 5066 9202, for yderligere oplysninger. 
 Arrangementet er ikke helt på plads i skrivende stund.

7 FEB Generalforsamling.
 Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00. 
 Det er vigtigt at deltage,da det er her, du har muligheden for at komme med  
 gode forslag og ideer. 
 Husk at indsende eventuelle forslag til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

?? FEB Bymatch på Øresund (S)   Pris kr. ?? 
 Kontakt turleder Jes Hansen, 5066 9202, for yderligere oplysninger. 
 Arrangementet er ikke helt på plads i skrivende stund.

19 FEB Isfisketur på Tystrup (S)   Pris kr. 20,-
 Vinteren har i skrivende stund lagt sin kolde hånd om hele landet. 
 Så måske er der en chance for, at vi kan prøve det sjove fiskeri efter aborre   
 og gedde igennem isen på Tystrup Sø. 
 Vi mødes ved hytten kl. 09.00, hvor vi lige lægger en slagplan for, hvordan   
 vi griber tingene an. 
 Husk det varme tøj og især fodtøj, kaffen samt økse/isbor. Skulle isen ikke   
 bære, prøver vi i stedet en tur til Næstved Kanal. 
 Tilmelding til Jes senest 10/2.

9 MAR Klubarrangement i Flakkebjerg (S)
 Vi er sammen med Høng og Gørlev Sportsfiskerforeninger blevet inviteret til  
 Flakkebjerg, nærmere bestemt til 
 Baran Beklædning, Hovedgade 2b, Flakkebjerg
 Arrangementet starter kl. 18.30, hvor vi vil blive vist rundt i forretningen.   
 Indehaveren har lovet, at der denne aften vil være et par gode ”knaldtilbud”. 
 Der vil også være lidt godt til ganen, men for at vide lidt om, hvor meget der  
 skal købes ind, er tilmelding nødvendig. 
 Så er du interesseret, skal du kontakte Jes senest 27/2 (5066 9202). 

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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20 MAR Kysttur, Point 1 (S+J)    Pris kr. 20,-
 Som altid er der på årets første pointtur frit fiskested. 
 Der kan indvejes ørred, torsk og fladfisk 
 (pas på eventuel fredning af hunskrubber).
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til KurtNielsen, 6065 4825, senest 17/3.

24 MAR Temaaften Tystrup Sø (S+J)
 Ligesom sidste år, prøver vi at orientere om Tystrup Sø og hvordan der skal   
 fiskes efter aborrer, gedder og sandart. 
 Vi har skaffet nogle kompetente mennesker, der vil vise fangstmetoder, hvor  
 står fiskene på de forskellige årstider samt hvordan læser jeg mit ekkolod.   
 Vi starter kl. 19.00 i klublokalet.
 
3 APR UFV - CUP.  (S+J)    Pris kr. 50,-
 Vi vandt trofæet sidste år. 
 Nu skal vi bare sørge for, at det kan blive hængende i klublokalet. 
 Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen.
 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk.
 Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier til de individuelle
 vindere. 
 Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30 og herefter 
 præmieoverrækkelse hos Jagt og Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 Slagelse 
 (indkørsel fra Gl. Holbækvej).
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 58530236/20444287, senest 1/4.

17 APR Kysttur, Point 2 (S+J)   Pris kr. 20,-
 Også på denne kysttur er der frit fiskested. 
 Og igen kan der indvejes ørred, torsk og fladfisk.
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Kurt Nielsen, 60654825, senest 17/3.

28 APR - Kysttur til Sverige (S)    Pris ca. kr. 1.000,00
1 MAJ Vi havde en rigtig dejlig tur sidste forår i Sverige. 
 Så vi har igen bestilt hytter i Ystad, hvor der er plads til 
 mellem 8 og 10 personer. 
 Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 16.00. 
 Vi afholder formøde torsdag d. 21/4 kl. 19.00, hvor vi finder ud af, hvem der  
 kører, køber mad ind o.s.v. 
 Bindende tilmelding til turlederne 
 Kurt Nielsen, 6065 4825, eller Jes Hansen, 5066 9202, 
 senest 1/2, hvor der samtidig skal erlægges kr. 600,- i forskud.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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7 MAJ Hornfisketur, Point 3 (S+J)   Pris kr. 20,-
 Nu skulle hornfisken gerne være kommet. 
 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 tilmelding. 
 Tilmelding til Jørgen Christensen, 6175 0956, senest 5/5.

10 MAJ Pensionisttur til Tystrup (S)   Pris kr. 100,-
 Så starter de populære ture til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turledere. Hjælp til båden vil forsøges koordineret. 
 Mødetid ved hytten kl. 08.00, afslutning kl. 15.00. 
 Mogens sørger for morgenkaffe og morgenbrød samt frokost. 
 I prisen er inkluderet bådleje + 1 øl og 1 snaps.
 Turledere: Ejvind Hansen, 5852 7470, og Jørgen Christensen, 6175 0956.
 Tilmelding senest 7/5.

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

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Bestyrelsen i Slagelse Sportsfiskerforeningen vil gerne 
ønske alle medlemmer, sponsorer, annoncører, 
samarbejdspartnere samt naboforeninger.

god jul & godt nytår.

Slagelse kommune har i 2010 gennemført/
opstartet restaureringsprojekter i seks af 
kommunens vandløb: Bjerge å, Halkevad 
å,  Lindes å v/Mindelunden, Spegerborgren-
den, Øllemoserenden og Vårby å. 
Det drejer sig primært om etablering af ny 

Nyt fra åerne bund med gydegrus og skjulesten, plantning
af skyggegivende træer samt etablering af 
minislyngninger nede i vandløbets profil.
I 2011 fortsætter man med nye projekter, 
disse udvælges i starten af året, så må vi 
håbe, at man også afsætter midler til vedli-
geholdelse af allerede udførte opgaver, dette 
er ligeså vigtigt som hele tiden at tænke i 
nye projekter!      God jul                    Jens

Nu er diverse 
både og bå-
debro kom-
met på land  
ved  Tystrup 

sø, samt 
båden på 

Tissø(foto) 
trukket op 

med lidt mo-
torkraft, så 

må vi se hvor 
hård og lang 

den kom-
mende vinter 

bliver.
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Ingen ørreder
Blev resultatet af vores anstrengelser søndag 10. 
okt. ved UFV-95’s ørreddag. 
Dog lykkedes det  Erik Wilson at vinde torskeklas-
sen med en fin fisk på 1795 gr. 
Derudover fik vi nogle pæne fladfisk, men det var 
ikke nok til at vi kunne blande os i toppen.
Der skete i øvrigt det besynderlige, at to klubber 
sluttede med det samme pointtal , så der måtte 
tages en lille snak med Skælskør og Gørlev, der 
enedes om, at den der havde færrest deltagere 
vandt, nemlig Gørlev. En flot gestus fra Skælskør! 
Vi blev selv nr. fire sammenlagt og havde tolv 
deltagere med.

Pointtur nr. 7
Blev afholdt samtidig med ovennævnte, 
Vinder her blev Erik Wilson (torsk/fladfisk), 
nr. to blev Jens O. Jensen (torsk/fladfisk) 
og med Per Jørgensen på tredjepladsen (fladfisk)
     Jens

Gørlev med sejrstrofæet og de individuelle vindere.

Fladfisketur fra 
Stigsnæs 
28. august 2010. 

12 medlemmer var indstillet på, at tage 
en tur på havet efter fladfisk. Vi havde 
til lejligheden lejet os ind på Turisten, 
som sejler fra Stigsnæs. Vejret var 
fint med en let til frisk vind, der dog 
i løbet af formiddagen friskede lidt 
op. Skipper gjorde hvad han kunne 
for at vi kunne komme over de bedste 
pladser, og det lykkedes da også alle 
at fange fisk. 55 fladfisk, hovedsage-
ligt skrubber, samt 2 torsk blev det til. 
Ved indvejningen viste det sig, at Leif 
Nicolaisen havde største fladfisk på 
820 gram, nr. 2 blev Per Egon med en 
fisk på 630 gram og nr. 3 blev Ejvind 
med 540 gram. En dejlig tur, hvor vi 
rigtigt hyggede os. 
Tak til skipper og alle jer andre.
                                                    Kurt N.
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For at prøve et nyt sted, havde jeg arrange-
ret, at vi kunne få lov til at fiske fra molen 
på Flådestation Korsør. Så vi mødtes foran 
porten kl. 09.00, 4 medlemmer + min kone. 
Vejret var pragtfuldt, svag vind og høj sol. Vi 
havde masser af børsteorm med, så jo, det 
skulle nok blive en god dag. Efter lidt møje 
og besvær nåede vi ud på molehovedet og 
vi gik i gang med at rigge til og agne. Imens 
dette stod på begyndte det stille og roligt at 
blæse lidt op, men pyt. Nu skulle der fanges 
fisk. Og min kone, Lone, gik på med krum 
hals. Nu er det sådan, at hun ikke kan lide 
at røre ved børsteorm. Hun er heller ikke så 
skrap til at kaste. Men hive fisk ind, det kan 
hun. Så jeg havde travlt med at agne, kaste 
og tage fisk af de første par timer. Fiskeriet 
døde dog ud i takt med, at vinden nærmede 
sig hård kuling. Så vi besluttede ved 12 tiden, 

at nu var det nok. Det blev til i alt 13 fladfisk 
over målet. Og jeg behøver vel ikke fortælle, 
hvem der fangede de fleste. 
En dejlig tur, som vi prøver igen næste ef-
terår.                                                        Jes

Tur til Flådestationen 6. nov 2010

Årets pointmester
Blev i år Jesper Andersen efter at 
8. og sidste afd. søndag 12/12 blev 
afviklet. Et stort til lykke til Jesper!

Dagens vinder af juleand-konkur-
rencen på en rigtig kold søndag blev 
iøvrigt Jes Hansen (fladfisk)
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Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 I alt
1 Jesper Andersen   141 131 131 155   558
2 Kurt Nielsen  95 145 75 55 134  29 533
3 Lene Olsen   55 180 134 78   447
4 Jørgen R. Jensen 27  120 74 29 53 72  375
5 Jens O. Jensen   40  44  150  234
6 Erik Wilson       219  219
7 Per Jørgensen   119    58  177
8 Mads Hansen  162       162
9 Kurt Nøttrup      140   140
10 Jes Hansen    76    62 138
11 Morten Hansen  128       128
12 Jørgen Christensen     87    87  
13 Per E. Hansen  84       84
14 Niclas Vilholm      46   46
15 Leif Nicolaisen   0      0
16 Frede Wrona         0

Pointstilling klubmesterskab 2010

Christian Karlsen med gedde på 14,2 kg. fanget på Furesøen
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Det har godt nok ikke været det nemmeste 
år at opfiske avlsfisk til det kommende års 
udsætninger.

Vi startede i fin stil med opsætning af udstyr 
og bassiner den 30/10, alt fungerede til-
fredsstillende, bl.a. er der blevet installeret 
et nyt alarmsystem til overvågning af alle 
bassiner.

Men allerede ugen efter opstod de første 
klimatiske problemer, nemlig alt for meget 
nedbør.

Da vi skulle el-fiske første gang 7/11, var 
vandstanden allerede så høj, at vi måtte gå 

Problematisk opfiskning for 
Projekt Vildfisk

langs bredden, hvilket gør det svært at nå 
fisken, hvis den er midt ude i åen.

Vi valgte derfor at fiske nedstrøms, d.v.s. gå 
i strømretningen, men det giver ikke ret me-
gen tid for ”fangerne”, skal jeg hilse at sige! 
Men fik dog alligevel 9 hunner og 6 hanner.

Ugen efter valgte vi at prøve højere oppe 
i å-systemet, dette gav dog ikke mange 
fisk, hvorefter vi måtte tage til det samme 
område som ugen før, da vi havde ”tabt” en 
del pæne fisk.

Det viste sig at være en god ide, da det lyk-
kedes at opfange et pænt antal, så dagen 

Problemer med frosne bassiner.



31

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

sluttede helt godt alligevel med 12 hunner 
og 10 hanner. 

Hallebyåen som også var ude denne lørdag, 
havde ligeledes store vandproblemer og fik 
kun 7 fisk.

Sidste el-fisketur blev herefter flyttet en uge 
til 27/11, hvor vi blev nødt til gå endnu hø-
jere op i systemet, og nu var vejret slået om 
til sne og frost, hvilket gav nye udfordringer, 
specielt på ”Dambruget” i Skørpinge, men 
fik dog yderligere 8 fisk denne lørdag. Så vi 
i alt havde 33 hunner og 18 hanner.

Søndag var så ”Store strygedag” og hvor 
pumper og slanger var begyndt at fryse 
godt til i den hårde frost, så det var ved at 
være sidste udkald.

Så er opfiskningen i gang. Fiskerikontrollen kommer på besøg
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Strygningen startes, bedste fisk gav 1 liter rogn.

Dagen blev en smule skuffende, da vi kun 
opnåede 6,6 liter rogn, idet omkring halv-
delen af hunnerne enten ikke var modne og 
nogle få var udlejede. Mærkeligt at hunner-
ne i år ikke modnedes i bassinerne, noget vi 
kommer til at kigge lidt nærmere på. 
Naturen er og bliver underfuld!

Tilbage står nu at få nedtaget hele udstyret 
når og hvis det bliver tøvejr i en periode, 
håber at mange vil hjælpe til.

Klar til transport tilbage til åen.
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Men dejligt har det været med den store 
opbakning og interesse for de implicerede, 
det glæder specielt vores formand Kurt 
Jørgensen (ved jeg). 

God jul og et godt nytår til alle, godt kæm-
pet!                                                  Jens

NB.: Mange flere fotos kan ses på; ufv95.
album.net/Projekt-vildfisk-2010

Smuk avlsfisk. Kampen mod vandmasserne.
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Torsk, båd
1. 2/8 2010,  Det gule rev,  Torsk, 16,000 kg.,  Jacob Wilson

Torsk, Kyst
1. 3/10 2010,  Storebælt,  Torsk, 1,795 kg.,  Erik Wilson
2. 11/4 2010,  Storebælt,  Torsk, 0,880 kg.,  Kurt Nielsen

Havørred
1. 12/3 2010,  Storebælt,  Havørred, 4,850 kg.,  Per E. Hansen
2. 31/3 2010,  Tude Å,  Havørred, 4,600 kg.,  Jørgen Christensen

Regnbueørred, kyst
1. 20/10 2010,  Storebælt,  Regnbueørred 2,5 kg.,  Erik Wilson
2. 20/10 2010,  Storebælt,  Regnbueørred 2,3 kg.,  Jens O. Jensen

Regnbueørred, Å
1. 9/2 2010,  Tude Å,  Regnbueørred 3,500 kg.,  Jørgen Christensen

Aborre
1. 20/6 2010,  Tissø,  Aborre 1,460 kg.,  Erik Wilson
2. 5/8 2010,  Tissø,  Aborre 1,432 kg.,  Jens O. Jensen
3. 5/8 2010,  Tissø,  Aborre 1,210 kg.,  Leif Jensen
4. 2/6 2010,  Tissø,  Aborre 1,050 kg.,  Jens O. Jensen
5. 16/2 2010,  Tystrup Sø,  Aborre 0,918 kg.,  Jørgen Christensen

Gedde
1. 7/11 2010,  Furesøen,  Gedde 14,200 kg.,  Christian Karlsen
2. 30/11 2010,  Tystrup sø,  Gedde 13,200 kg.,  Michael J. Petersen
3. 17/6 2010,  Tuel sø,  Gedde 8,000 kg.,  Jørgen Mose
4. 9/6 2010,  Tystrup sø,  Gedde 5,250 kg.,  Mogens Mogensen
5. 28/5 2010,  Tissø,  Gedde 5,100 kg.,  Jørgen Christensen

Sandart
1. 5/7 2010,  Tystrup sø,  Sandart 6,050 kg.,  Michael J. Petersen
2. 20/6 2010,  Tystrup sø,  Sandart 4,000 kg.,  Jesper Andersen
3. 6/6 2010,  Tystrup sø,  Sandart 1,826 kg.,  Lene Olsen

Karpe
1. 28/8 2010,  Pedersborg Sø,  Karpe, 7,100 kg.,  Kurt Nøttrup

Medepokal
1. 27/8 2010,  Tissø,  Brasen, 3,700 kg,  Jørgen Christensen (148 p)

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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