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Forside: Erik Wilson med med flot overspringer på 3 kg. fra Sverige.
Se og læs mere side 32.

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. ca. 1 MB. 
Deadline til næste nummer: tirsdag den 16. august 2011. 
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Tom Müller junior i Korsør Lystfiskerforening fangede 17 torsk, ved en ihærdig indsats, 
hvor han startede fiskeriet kl. to om natten, han var derfor med til at afgøre resultatet 
af U.F.V. Cup 2011, hvor Korsør Lystfiskerforening vandt

Ørred: 
Arno Berens             Skælskør Sportsfiskerforening  6,200 kg. 
Erling Nielsen Haslev Sportsfiskerforening       2,800 kg.
Thomas Jensen Fluefiskerne Vestsjælland            1,800 kg. 
MichaeJørgensen Fluefiskerne Vestsjælland            1,650 kg. 

Torsk: 
Tom Müller Korsør Lystfiskerforening       1,600 kg.
Denis Justensen Høng Sportsfiskerforening       1,450 kg.
Lars Demsat Korsør Lystfiskerforening       1,400 kg.
Heinz Skjoldstrup Sorø Lystfiskerforening       1,250 kg.
Ole Ganderup Høng Sportsfiskerforenin       1,225 kg.

Forenings resultatet: 
Korsør Lystfiskerforening 1480 point 18 deltagere
Sorø Lystfiskerforening 1080  point 10 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening 620  point   9 deltagere
Fluefiskerne Vestsjælland 360  point 10 deltagere
Høng Sportsfiskerforening 304  point  11 deltagere
Haslev Sportsfiskerforening 290 point   9 deltagere

Resultatet af U.F.V 95 Cup 2011

8  foreninger var tilmeldt, der var ingen 
indvejninger fra 2 foreninger.
I alt 77 deltagere. 

Der blev indvejet 4 ørreder og 23 torsk

Indvejningen var flyttet til Revhuset.
Korsør Lystfiskerforening’s klubhus

Konkurrencen blev sponseret af Jagt & 
Fritidshuset og U.F.V 95 derfor går hele 
overskudet til udsætningsarbejdet på 
Vestsjælland

Næste konkurrence bliver 

J&F Cup 2011 
søndag den 8. oktober 
Det bliver en åben konkurrence, hvor vi 
i samarbejde med Jagt & Fritidshuset, 
Slagelse, prøver at samle deltager uden 
for foreningerne. 
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PROGRAM FOR FORÅRET OG SOMMEREN 2011
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

Søndag 15 - 5 Tissø konkurrence (A)
 Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng.
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 15.00.
 Indvejning ved roklubben mellem kl. 15.00 - 15.30.
 Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Gedde 6 point, aborre 8 point alle pr. påbegyndt 100 gram.
 Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltager antal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud junior kr. 15,- senior kr. 30,-
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 58 86 95 09

1. maj              Fredning af gedde ophører

Søndag 8 - 5 HSF’s Åbne Hornfiskekonkurrence (A&P).
 Der må fiskes fra kl. 0.00 med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn.   
 Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk. 
 Der vil desuden være lodtrækning på billetterne.
 Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 NYHED: Alle junior kan deltage GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 15. MAJ

Lørdag 4 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
Søndag 5 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P).
 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller
 12.00 - 19.00 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken 
 periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i   
 HSFs fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. 
 Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til 
 bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier: 30,- kr. 
 Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest d. 3.-6.
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 29 21 03 64.

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!
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Fredag    8 - 7 Gørlev heste og kræmmermarked 
Lørdag    9 - 7 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan
Søndag 10 - 7 afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde. 
 Arbejde består i at modtage penge for parkering, henvise en parkeringsplads, 

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

Søndag 24 - 7 Aktivitetsdag i klubhuset. 
 Vi mødes kl. 07.00 til morgenkaffe.
 Det er meningen, at vi skal ordne klubhuset og hvad der ellers er
 af gøremål med foreningens grej.   
 Når vi er færdige er foreningen vært med en bid brød.
 Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb.
  Tilmelding til Per Andersen Tlf. 40 26 34 29

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

Onsdag 3 - 8 Madaften i klubhuset kl. 19.00  Fisk på grill 
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris 50,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 59 50 33 15
 Tag gerne kone eller kæreste med

Lørdag 6 - 8 Medekonkurrence ved Tulesø (KA&P) 
 Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00.
 Når vi ankommer til søen, skal der først sættes bane op og trækkes lod om 

pladserne. Se regler på side 15 i HSF-foreningsfolder. 
 Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
 Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75,- kr.
 Tilmelding senest den 3.-8.
 Turleder Dennis Justesen Tlf. 30 51 96 81

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.

Lørdag 18 - 6 Havnemedekonkurrence. Danmarks største bundmedekonkurrence foregår               
 i Korsør havn. Fisketid: 13.00 - 18.00. 
 Præmieoverrækkelse på fæstningen fra kl. 19.00.  
 Læs mere på: www.havnemeden.dk      

Onsdag 29 - 6 Turmøde kl. 19.00 
 De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding og betaling
 af Rev-turen i august måned.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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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 kr. 3700,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen- og middagsmad  
 og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
 Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Tilmelding og betaling senest onsdag 1. juni.
 Turleder : Ole Ganderup  tlf.: 58 86 95 09 - 20 28 52 26    

Fredag 19 - 8 18 timers arts tur til St. Middelgrund.
 Afgang fra Helsingør fredag den 19. august kl. 23.00. 
 retur i Helsingør lørdag kl. 17.00. 
 På turen serveres morgenmad, efter de første par timers makrel fiskeri, heref  
 ter forsættes fiskeriet efter makreller indtil omkring kl. 09.00. 
 På vejen hjemover fiskes der på vragene, hvor der som regel fanges torsk, sej,   
 kuller og havkat.
 Middagsmad er ikke med i prisen, men der vil være mulighed 
 for at købe pølser til middag.
 Pris 850,- kr. plus transport. Vi har 10 pladser.
 Tilmelding senest 1. august. 
 Turleder: Lars Jensen Tlf. 27 26 14 09.

Lørdag  3 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P)
Søndag 4 - 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 10. - 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 7.-9. Turleder: Ole Ganderup 20 28 52 26 – 58 86 95 09

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 3-4. SEPTEMBER

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Fredag 16 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked 
Lørdag 17 - 9 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i kan
Søndag 18- 9 afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde,  
 Arbejde består i at modtage penge for parkering, henvise en parkeringsplads,   
 tømme skrallespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20285226.

Søndag 25 - 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.
 Turleder : Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Onsdag 28 - 9 Fælleshygge med sortsild i klubhuset. Kl. 19.00
 Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen og servere  
 dem med fedtemadder og en snaps. 
  Pris 30 kr. spis hvad du kan.
 Tag gerne kone, kæreste eller venner med
  Tilmeldning senest 24.-9. til Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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 Dennis Justesen dj21184-@hotmail.com
Bladudvalg Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Endelig – endelig !!! blev det forår, isen og 
kulden har sluppet sit tag, og solen har fået 
magt, jeg er sikker på at vi alle har gået og 
ventet med længsel på at termometeret fik 
sneget sig op over nullet.

   I skrivende stund er Havørred-fiskeriet 
på kysten endeligt begyndt at kaste fisk af 
sig,  sæsonstarten har været meget sløj, to 
kyst-konkurrencer har været afholdt uden 
at det har været muligt at få havørreder til 
indvejning. Vandet har været meget koldt 
og da vandtemperaturen endelig begyndte 
at stige, så kom den genstridige (dræber) 
alge, som efter sigende skulle stamme ude 
fra østen, og dermed blev vandet brunt og 
fiskene søgte væk fra kysterne, men som sagt 
er vandet blevet så varmt nu, at algerne er på 
retur og fiskene har igen indfundet sig langs 
vore kyster.

   Vi har valgt at starte med at lægge reserve-
båden, som vi erhvervede os sidste år, ud 
på Reersø, da vi lige skal have lidt varme i 
luften, inden vi kan lave glasfiber-arbejde på 
”Sandormen”. Her kommer en lille opfordring 
til alle som holder af friheden på havet, til at 
benytte vores kyst-båd lidt mere, mulighe-
derne er jo mange, dørge efter hornfisk, fiske 
efter fladfisk, kaste fiskeri ved Musholm efter 
havørred, ja jeg kunne blive ved, men som 
sagt er det nemmere at retfærdiggøre at vi har 
forskellige aktiver når de bliver benyttet af 
medlemmerne.

   Tissø-bådene er for længst lagt i vandet, og 
har allerede været på vandet mange gange, og 
der er fanget både gedder (op til 6,25kg.) og 
aborrer op til (1600gr.), så her er den kedelige 
kurve med dårligt fiskeri pga. meget uigen-
nemsigtigt vand og hvad der ellers har været 
årsagen, endeligt blevet brudt. Efter gedde-
fredningen, er jeg ret sikker på at vi vil se at 
der stadig kan fanges rogn-tunge gedder, som 

følge af det kolde forår. Disse eksemplarer ve-
jer hurtigt et kilo eller to mere end de gør efter 
endt gydning, og det er jo de store vi gerne vil 
have fat i, men hvis du er så heldig at fange en 
stor gedde med rogn, og selvfølgelig også alle 
andre fisk som genudsættes, så vær venlig 
at behandle dem forsigtigt, det er kimen til 
fremtidigt godt fiskeri.

   I båd-udvalget har der pr. 1. april været en 
rokering, Lars Jensen som har været formand 
for udvalget de seneste år, har af private 
grunde valgt at blive fritaget for dette hverv, 
da det kniber lidt med at finde overskuddet til 
at have det store forchromede overblik, Lars 
bliver siddende i udvalget som menigt med-
lem. Ny formand i båd-udvalget bliver Dennis 
Justesen, som i forvejen er med i udvalget, så 
de to har sådan set bare byttet plads. 
Fra min side vil jeg gerne sige tak til både den 
afgående formand og den nyindsatte, (keep 
up the good work) skal lyde til jer begge.

   Selvom vinteren har været hård, blev is-
fisketuren aflyst pga. ringe istykkelse, da 
datoen faldt sammen med et pludseligt tøvejr, 
midt på vinteren, men vi kunne vel heller ikke 
forlange at gennemføre turen to år i træk, da 
intervallet ellers plejer at være hvert 10. - 15. 
år.

   HSF. Har fået sponseret seks nye rednings-
veste til Tissø, Tom Rasmussen er den venlige 
giver, her skal også lyde en stor tak, fra min 
side.

   Hurra !!! nu sidder vi godt i det, som omtalt 
på sidste general forsamling, har vi valgt at 
udskifte vores borde og stole i klubhuset. 
Disse er nu kommet og Aksel og Preben har 
været så venlige at bruge en dag på at samle 
og opstille inventaret, personligt syntes jeg at 
det har pyntet betydeligt og stolene er meget 
bedre at sidde i, end de gamle. De gamle stole 
og borde ville vi udbyde til salg her i indlæg-
get, men interessen for disse har gjort at de 
allerede er solgt.

Formandens indlæg 
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   Lions Club Høng har givet os en gave, i form 
af 10% af prisen på det nye inventar, mange 
tak for denne flotte gestus, skal lyde herfra.

      Igen i år har vi sammen med vore venner 
fra Gørlev fået muligheden for at tjene mindst 
12000 kr. til hver forening. De to weekender 
det drejer sig om i denne omgang er 8.9.10. 
juli og igen 16.17.18. september. Har du mulig-
heden for at give os en hånd en af dagene, vil 
jeg være meget taknemmelig. Gørlev udvalget 
som er arrangør af Gørlev heste og kræmmer-
marked, har skænket os tyve nye veste med 
vores egen klub reklame på, så kan folk se at 
HSF og GSF også forsøger at gøre en forskel 
andre steder end ved vore vande og klubber.

   Ønsker du at give os en hjælpende hånd, kan 
du skrive dig på listen i klubhuset eller give 
mig et ring på 20 28 52 26 . 

   For at få deltagere til vores mad-aftener, hvor 
Uffe Brendstrup tryller i køkkenet, er det ikke 
nødvendigt at reklamere ret meget, grænsen 

på de 30 deltagere er ikke noget problem at 
nå, det skyldes uden tvivl at de fleste kender 
Uffe’s kunnen med potter og pander. Ligesom 
sidste år har Uffe lovet at komme og lave 
vores selvfangede fisk (håber jeg) på grill, i 
løbet af sommeren, (se dato i programmet).

   Som jeg har kunnet forstå har min omtale 
af vores indgåede aftale med Baran beklæd-
ning i flakkebjerg, afstedkommet lidt moro 
hos andre af vores trofaste sponsorer, dette 
har bestemt ikke været min mening, og jeg 
håber i allerhøjeste grad at det hele igen 
falder i hak og at vi kan være på god fod med 
hinanden. Som jeg ser det kan vi ikke und-
være hinanden, og det er også derfor at jeg 
griber ethvert strå der kommer flydende med 
strømmen og forsøger at skaffe lidt goder til 
medlemmerne.   

Alle ønskes en rigtig god sommer med 
spændte liner.
                                                 Knæk og bræk
                                                 Ole Ganderup

Tom Rasmussen 
med havørred fra båd, 
4,750 kg
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I nogle år har foreningen haft en endagstur til 
Sydsverige. Sidste år valgte deltagerne dog at 
køre til Stevns, idet fiskeriet i Sverige ikke var 
så godt. I år havde vi planlagt turen skulle gå 
til Møn. De 8 tilmelde mødte op i klubhuset kl. 
06.00. hvor der var enighed om at vi ville fiske 
efter havørreder ved Pomlerende på nord/øst-
siden af Møn.

2 timer senere ankommer vi til parkeringsplad-
sen, hvor vi hurtige kommer i waderserne og 
med rygsækken på nakken, gik vi igennem et 
stykke skov, hvorefter der var en trappe det 
sidste stykke ned til vandet. Hurtigt fordeler vi 
os på et stort stykke af stranden.
Vejret var med os, en svag vind, høj sol og 
næsten ingen skygger, gjorte betingelserne 
optimale. 
Fiskeriet stod ikke helt som forventningerne, 

idet der ikke blev fanget noget af nogle af 
deltagerne, selvom blinkkassen var fremme 
flere gange hos samtlige deltager, for at finde 
en farve der virkede den dag.

Da vi ankom til fiskepladsen, var der 4 andre 
der, de 2 var som os, nogle der var der for 
første gang, de 2 andre var lokale fisker, som 
fortalte at weekenden før, var der fanget 
nogle havørreder på pladsen, fisk op til 4 kg. 
De 2 lokal kørte dog hurtigt efter vi ankom, så 
hvor meget det passede ved vi ikke.

På trods af det dårlige resultat, vil vi lave en 
heldagstur igen til næste år, hvor turen går 
hen, ved vi ikke endnu, det første forslag har 
været der, om en tur til Fyns Hoved.

Michael Jacobsen

Møn den 27. marts
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Indvejede fisk til årspokalerne 18.04.11
Pokal Vægt kg. Længde cm. Fangststed Navn
Aborre junior 1,400    St. Vejle å Martin Mortensen
Aborre senior 1,600 46 Tissø Dennis Justesen
Aborre Nakskov/Tissø 1,600 46 Tissø Dennis Justesen
Gedde 6,250  Tissø Dennis Justesen
Sandart 
Fredfisk 
Bækørred        
Ørred P&T 1,120 47 Sorø st.fanger Martin Mortensen
Havørred å 3,310 65 Tude Å Uffe Hasselby 
Havørred kyst 2,300 61 Dalby Strand Michael Jacobsen
Havørred båd 4,750 71 Øresund Tom Rasmussen
Torsk kyst 1,450  København Dennis Justesen 
Torsk båd 
Sej/Lubbe 
Hornfisk 
Makrel  
Fladfisk   
Største fisk fanget i udlandet 
Årets fisk        

Dennis Justesen, aborre fra Tissø, 1,6 kg.
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Store Vejleå 2011
Årets tur til det berygtede aborrevand ved 
Ishøj, blev i år afviklet den 16. januar, samme 
dag som der var å premiere, derfor havde vi 
valgt at starte en time før end normalt, for at 
være sikre på at få en rimelig plads. Dennis Ju-
stesen var blevet arbejdsramt og havde derfor 
overladt rollen som turleder til undertegnede, 
en noget blandet fornøjelse, set i lyset af at 
kun sølle tre medlemmer havde valgt at del-
tage i denne tur, eneste plus var selvfølgelig at 
chancen for at komme i top tre var rimelig god.
   Efter indløsning af dagkort, ankommer vi til 
åen og i allerførste kast får jeg omgående bid, 
det tegner til at blive en rigtig god dag, det skal 
dog vise sig at det bliver lidt sværere end som 
så at få aborrerne i tale. Efter ca. 15 minutters 
fiskeri får Martin Mortensen lokket en aborre 
på 1339 gr. til at tage jiggen, så kan det ellers 
nok være at han fik blod på tanden, nu var de 
to gamle jo bag ud. Fiskeriet går nogenlunde 

den første times tid, med spredte fangster, 
herefter dør det stort set ud i et par timer, men 
den sidste time fra kl. 12,00 til 13,00 begynder 
fiskene at komme ud fra den is som dækkede 
en tredjedel af karret, og ved at fiske meget 
tæt på iskanten fik vi et rigtigt fornuftigt 
fiskeri den sidste time.

   Da klokken slog 13.00 og konkurrencen var 
slut, så resultatet sådan ud, 25 aborrer og 
en gedde sammenlagt til de tre deltagere, 
største aborre på lige ud 1400 gr. blev fanget 
af Martin Mortensen, næststørste på 1148 gr. 
fangede jeg selv og Tom Rasmussens største 
blev på 1065 gr.

   I den tid som vi fiskede så vi ingen andre 
som fangede mere end en enkelt aborre, så 
på trods af det lidt træge fiskeri, kunne vi nok 
ikke tillade at beklage os, og det skal lige 
siges at dagen før, var vi to som lige var inde 
at træne, og her blev slut resultatet efter fire 
timers fiskeri, en ren nul bon. 
                                                    Ole Ganderup

Martin Mortensen med 
en aborre på 1,4 kg. 
fra St. Vejle å
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POKALUDDELING FOR 2010
Aborre senior Henrik Larsen 1,600 kg
Gedde Michael Jacobsen 4,200 kg
Specimen Tom Rasmussen 84 point 13 arter
Ørred fra kyst Michael Jacobsen 3,000 kg
Ørred fra båd Ole Ganderup 6,750 kg
Havørred å Uffe Hasselby 1,860 kg
Hornfisk Per Høj Jensen 0,524 kg
Makrel Ole Ganderup 0,860 kg
Fladfisk Dennis Justesen 1,120 kg
Fredfisk Martin Mortensen         Brasen 1,860 kg
Torsk fra båd Ole Ganderup 10,750 kg
Ørred P&T Uffe Hasselby 2,620 kg
Torsk fra kyst Ole Ganderup 1,320 kg
Aborre Nakskov/Tissø Henrik Larsen 1,600 kg
Største fisk fra udlandet Tommy Petersen            Laks 9,250 kg
Sandart Henrik Larsen 3,500 kg
Sej/Luppe Jørgen Madsen 9,000 kg
Bowling Johnny Sørensen 

Årets fisk  Jørgen Madsen               Sej 9,000 kg

Årsvinder senior Ole Ganderup 287,49 point
2. plads Michael Jacobsen 248,23 point
3. plads Jens Dinesen 199,47 point

Årsvinder junior Martin Mortensen 52,00 point

Flest hvervede medlemmer Tom Rasmussen 1/1 fl. snaps

Kammeratskab Preben Nielsen

Pokaluddeling for 2010.  
Øverst: Michael Jacobsen, Jørgen Madsen, Ole 
Ganderup, Tom Rasmussen, Johnny Sørensen. 
Nederst: Preben Nielsen, Martin Mortensen og 
Tommy Petersen.   
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I Høng Sportsfiskerforening afholder bestyrel-
sen, en fisketur for bestyrelsen og de medlem-
mer i foreningen, som har deltaget i forenings 
arbejde i løbet af året. 

I år startede vi i klubhuset med morgenmad, 
hvorefter vi kørte til Svinninge for at se Svend 
Aages grejsamling. En grejsamling som består 
mest af Abu-grej, der er også andre mærker, 
dog ikke i samme mængede. Det er især fiske-
hjul der interesser Svend Aage. Ambassadeur-
hjul, Cardinal hjul, de er der alle, helt tilbage 
fra fabrikkens start. Andre sjove effekter kan 
nævnes det gamle tun-grej, som blev brugt på 
Øresund tilbage i 40’erne og 50’erne, også den 
stol man fightede tunen i, findes Svend Ages 
grejmuseum. 
Hvis nogle skulle få lyst til at se Svend Aages 
museum, så ring til ham på tlf. 20 26 61 77

Efter besøget som tog det meste af 2 timer, 
forsatte nogle af os ud til kysten ved Hørve, i 
håbet om at fange en havørrede. Men vandet 
var stadigt koldt, så efter en god times fiskeri, 
uden fangst, kørte vi hjem.
                                           Michael Jacobsen

Svend Aages grejmuseum.

Udvidet bestyrelsestur
den 13. marts

Martin Mortensen med regnbueørred 
fra P&T på 1,260 kg.
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Slutresultat årskonkurrence 2010
   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Ole Ganderup 80 60 50 69 1,11 287,49
2  Michael Jacobsen 80 60 60 41 1,03 248,23
3  Jens Dinesen 80 30 30 43 1,09 199,47
4  Per Høj Jensen 80 40 20 50 1,03 195,70
5  Tom Rasmussen 70 30 20 26 1,1 160,60
6  Aksel Petersen 80 20 20 27 1,04 152,88
7  Tommy Petersen 60 20 20 44 1,03 148,32
8  Arne Jørgensen 70 10 30 10 1,03 123,60
9  Kurt Jørgensen 50 15 20 33 1,03 121,54
10  Dennis Justensen 40 10 10 15 1,06 79,50
11  Finn Bartelsen 40  10 23 1,03 75,19
12  Lars Bøje Christensen 10 20 10 9 1,01 49,49
13  Preben Nielsen 40   6  46,00
14  Carsten Jeppesen 20  20 4 1,02 44,88
15  Jørgen Madsen 20  10 10 1,02 40,80
16  Johnny Sørensen 40     40,00
17  Pouel Larsen 10 20  8  38,00
18  Kim Schmidt 10  10 12 1,01 32,32
19  Jesper Boysen 10  10 11 1,01 31,31
20 Kim Wellendorf 10  10 10 1,01 30,30
21  Lars Jensen 10  10 6 1,02 26,52
22 Flemming Petersen 20   6 1,01 26,26
23 Emil Kamienski 20   6 1,01 26,26
24 Jens Eriksen 10  10 5 1,01 25,25
25 Erik Madsen 10  10 4 1,01 24,24
26 Jan Rasmussen 10  10 2 1,01 22,22
27 Hans Chr. Hansen   10  10 2 1,01 22,22
28 Andreas Jørgensen 10  10 1 1,01 21,21
29 Uffe Hasselby 20    1,05 21,00
30 Jens Eriksen 10  10  1,01 20,20
31  Peter Mortensen 10  10  1,01 20,20
32 Henrik Jørgensen 20     20,00
33 Claus Petersen 10     10,00
34 Jens Rasmussen 10     10,00
35 Jane Hansen 10     10,00
       
  JUNIOR:      
1  Martin Mortensen 50   2  52,00
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Program for april - oktober 2011
 (S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer

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 turlederne. 
 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.

5 JUN Ferskvandstur, Point 4 (S+J)   Pris kr. 30,-
 Vores første point tur i ferskvand. 
 Der er frit fiskested og der kan indvejes gedde – sandart – aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Vi har alle bådene i Tystrup Sø samt Tissø. 
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 1/6. Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, 
 og ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00.

14 JUN Pensionisttur til Tystrup (S)    Pris kr. 100,- 
 Vi fortsætter de populære ture til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turlederne. 
 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 11/6.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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18 JUN Hoveridag, Tystrup Sø (S)
 Sidste år havde vi en tilsvarende dag, hvor vi fik lagt tag på hytten, 
 gjort rent i huset og ryddet udenfor. 
 Også i år skal vi have gjort ting og sager ved vores ejendom. 
 Vi har planer om udvendig maling samt andet forefaldende arbejde. 
 Så frivillige kræfter er velkomne. 
 Vi starter med fælles morgenmad i hytten kl. 09.00, hvorefter vi fordeler 
 opgaverne. Når vi er færdige starter vi grillen op og får noget god mad. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, er nødvendig, da vi skal vide, 
 hvor meget morgenbrød og grillmad der skal investeres i.

16 AUG Pensionisttur til Tystrup (S)    Pris kr. 100,- 
 Endnu en af vores populære ture til søen og hytten for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turlederne. 
 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 13/8.

21 AUG Fladfisketur med ”TURISTEN”. (S)   Pris ca. 210,- 
 Vi havde sidste år en rigtig hyggelig tur, så vi gentager forsøget. 
 Der kan max. deltage 12 personer. 
 Afgang fra Stigsnæs kl. 07.30 og vi er hjemme igen kl. 13.00. 
 I prisen er der indregnet div. præmier. Husk agn.
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825. Tilmelding, bindende, senest 1/8.

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

13 SEP Pensionisttur til Tystrup (S)    Pris kr. 100,- 
 Endnu en af vores populære ture til søen og hytten for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turlederne. 
 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 10/9.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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25 SEP Ferskvandstur (POINT 5) (S+J)   Pris kr. 30,00 
 Der er nu at søerne plejer at vise sig fra deres bedste side. 
 Vandtemperaturen er perfekt til fangst af gedde – sandart og aborre. 
 Der kan også på denne tur indvejes ål. Vi har alle bådene i Tystrup og Tissø. 
 Tilmelding til turleder Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 20/9. 
 Det er også Kurt, der står for tildeling af både, hvis du ønsker at benytte dig 
 af vores vande. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00. 
 
2 OKT JAGT- OG FRITIDSHUSETS CUP (UFV 95) (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 (Sted bliver oplyst ved tilmelding). 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287.

6 OKT Åbning af klublokalet
 Så starter vi klubaftener op igen. 
 Mød op til en snak om fiskeri eller hvad der ellers rører sig. 
 Vi mødes hver torsdag vinteren over. 
 Der er som altid også mulighed for støbning af blink 
 samt visning af diverse fiskefilm. 
 Lokalet er åbent fra kl. 19.00 og vi lukker som regel ved 21.00 tiden.
 Alle er velkomne.

Fra pokaloverrækkelsen ved generalforsamlingen. Fra venstre: Jørgen Christensen, æresmedlem Bjørn Lar-
sen, æresmedlem Kai Christensen, Christian Carlsen, Michael J. Petersen, Jesper Andersen og Erik Wilson.
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2010 har for Slagelse Sportsfiskerforening 
været et år, der har budt på lidt af hvert, 
hvilket jeg i beretningen vil komme nærmere 
ind på. Men generelt kan siges, at også vi 
er mærket af den økonomiske afmatning, 
der har fundet sted i det øvrige samfund. 
Vi skal nok vænne os til nogle reduktioner i 
de offentlige tilskud, hvilket kassereren vil 
komme nærmere ind på under aflæggelsen 
af sit regnskab. Der vil også blive et øget 
pres på fonde og lign., for tilførsel af økono-
misk støtte, hvilket igen vil kunne reducere 
de beløb, vi håber at kunne hente til vores 
fremtidige projekter.

Men tilbage til det, det egentlig handler om, 
nemlig året der er gået.
Og lad os starte med søerne.
For Tystrups vedkommende må vi nok sige, 
at vi sjældent har haft så godt et fiskeri, som 
vi har oplevet i 2010. Og dette gælder for 

både gedde - aborre og sandart. Gedderne 
har været i de mængder og størrelser, som 
vi plejer at fange. Måske endda lidt større 
fisk ind imellem. Men med en god spredning 
af både store og små, hvilket antyder, at der 
en sund og god bestand af disse. For abor-
rernes vedkommende er det som om, at der 
er lidt flere fisk end der har været de sidste 
par år, også med en god spredning i stør-
relserne. Og det er nu igen blevet muligt at 
fange aborrer omkring kiloet, hvilket er en 
del år siden vi sidst kunne det. Og så har fi-
skeriet efter sandart udviklet sig til et sandt 
eldorado for sandart feinschmeckere. Jeg 
kan ikke erindre, at der i nogen år har været 
fanget så mange sandart, som i 2010. En-
kelte af vore medlemmer har udviklet sær-
lige evner og metoder, og det er selvfølgelig 
dem, som går målrettet efter denne fisk, 
der fanger de fleste. Men vi andre har også 
muligheden, hvilket mange kan tale med 
om, for på slump at fange den eftertragtede 
fisk. Også her er der både små og store fisk, 

BERETNING 2010
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gange, båd 3 39 gange og båd 4 70 gange. Et 
fint resultat men det hænger jo nok sammen 
med det fine fiskeri.
  
Til gengæld har Tissø i 2010 haft et usædvan-
ligt dårligt fiskeri. Der har været dage, hvor 
det ikke har været muligt at få kontakt med 
fisk overhovedet. Tidligere års så gode abor-
refiskeri synes pist borte. Gedder er der da, 
men ikke rigtig noget at skrive hjem om. Og 
sandart? Jeg så et Høng medlem, der havde 
fanget en sandart i søen på ca. 2 kg. Og jeg 
kan ikke lade være med at tænke på, om ikke 
det er en fisk, der ved en fejl har forladt åen. 
Netop Tissø har oplevet et meget intensivt 
erhvervsfiskeri med trawl. Desværre er det 
sådan, at der i ferske vande åbenbart ikke 
er samme oplysningspligt omkring erhvervs-
fangster, som der er i saltvand. Og det er 
nok fordi, der ikke er sat kvoter på. Så det er 
ikke muligt for os at få at vide, hvor mange 
kilo der fanges af den ene og den anden fisk. 
Jeg frygter, at erhvervsfiskeren først stopper, 
når det ikke kan betale sig for ham at fiske 
mere. Hvilket for os betyder, at der slet intet 
er tilbage. 
Båden er taget op for vinteren og kommer 
i vandet igen, når vi er helt sikre på, at vin-
teren har sluppet sit tag. Der har for denne 
båds vedkommende ikke været det store 
træk på udlejningen, nemlig 23 gange, men 
igen har det vel noget at gøre med, om der er 
fisk at komme efter eller ej.

Vedrørende vores åer, så vil jeg starte med 
vores projekt Vildfisk. Altså det projekt, 
der drejer sig om opfiskning af havørreder/
moderfisk, strygning af disse samt senere 
udsætning af yngel i vores åer. Der var under 
vores el-fiskeri rigtig meget vand i såvel Tude 
Å som Halleby Å. Dette var lidt af en udfor-
dring for de frivillige kræfter, der deltog i 
opfiskningen. Men det lykkedes da at fange, 
hvad vi mente, der skulle bruges. Samlet 
resultat efter 4 opfiskninger var 33 hunner og 
18 hanner, hvilket skulle være rigeligt. Vinte-
ren satte tidligt ind med hård frost, så det var 
lige til øllet, at vi nåede strygningen, inden 

så medmindre der sker noget uforudset, så 
tror jeg at vi kan påregne gode fangster de 
næste par år.
Hvad er så grunden til, at vi har oplevet 
denne fremgang i fiskeriet på Tystrup Sø. 
Jeg kan kun gætte, men et godt og kvalifi-
ceret gæt må være, at vi ikke har oplevet et 
intensivt erhvervsfiskeri de sidste par år. 
Jeg er vidende om, at fiskeren har haft sat 
garn i søen, men slet ikke i det omfang som 
tidligere år, hvor det til tider var svært at 
fiske uden om garnene.
En anden årsag kunne være den mindre 
udledning af kvælstoffer fra landbruget, 
som har betydet, at vandkvaliteten i søen er 
betydeligt bedre end set i mange år. Søen 
bliver ikke grøn mere, i hvert fald ikke i en 
grad som tidligere. Jeg ved godt, at klart 
vand normalt ikke bekommer sandarten vel, 
men det er vel også et spørgsmål om antal-
let af byttefisk.
Hvorom alting er, så lad os være glade for 
det gode fiskeri vi har nu og forhåbentlig 
mange år fremover.

Hytten har fået nyt tag på. Dette var stærkt 
tiltrængt, da pladerne på det gamle simpelt-
hen smuldrede, bare man rørte dem. Vores 
flittige kasserer havde søgt Sydbank om 
fondsmidler til dette formål, og sørme om 
ikke de gav tilsagn. Så alle materialer blev 
betalt på denne måde. Samtidig med at vi 
lagde tag på, blev hytten rengjort fra ende 
til anden. Så nu skal det så bare vedligehol-
des, når man har været dernede. Og vi in-
stallerede tidligere en (ny) brændeovn, som 
er lidt mere tidssvarende end den gamle. 
Så hytten skulle være tip - top. Tilbage er så 
bare at sige kæmpe tak til de mange frivil-
lige, der valgte at bruge en weekenddag på 
dette store arbejde.
Broen er taget op for vinteren og gudskelov 
for det. Med den vinter vi har haft indtil nu, 
ville isen have smadret bro og forankring 
fuldstændig, hvis vi havde ladet den være i 
søen.
Bådene har været flittigt benyttet i 2010. 
Båd 1 har været udlejet 102 gange, båd 2 90 
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slanger og pumper frøs til. Og resultatet var 
skuffende, idet vi kun fik 6,6 liter rogn. Over 
halvdelen af hunnerne var enten udlegede 
eller ikke modne. Vi ved ikke hvorfor, da vi 
har gjort som vi plejer. Men resultatet er, at 
vi ikke har nok til vores planlagte udsætnin-
ger, hvorfor vi må supplere med fisk andre 
steder fra.
Kommunen har opstartet restaureringspro-
jekter i en lang række af vore åer. Det drejer 
sig om udlægning af gydegrus, nedlægning 
af skjulesten, plantning af træer langs bred-
den og etablering af slyngninger. Et godt 
tiltag som vi kan være glade for. Der er en 
god bevågenhed fra kommunens side på 
vores åer og nye tiltag omkring disse. Det 
vi savner lidt er vedligeholdelse af tidligere 
projekter, således at det ikke er spildt ar-
bejde der udføres.

Med hensyn til klublokalet oplevede vi for 
jeg ved ikke hvilken gang, at gulvet sejlede i 
vand efter et heftigt regnvejr. Vi var heldige, 
at forsikringen endnu engang dækkede 
gulvtæppet. Men vi blev i bestyrelsen enige 
om, at det var sidste gang, vi gad skære et 
vådt tæppe i stykker og slæbe i affaldscon-
taineren. Så løsningen ser I, hvis I kigger 
ned. Et PVC gulv i klik system, som er beha-
geligt både at gå på men også at se på. Og 
når, ikke hvis, vi igen får en oversvømmelse, 
så skiller vi det ad, tager det op og skyller 
det og lægger det igen, når lokalet er tørt. 
Samtidig indkøbte vi så mange elementer, 
at vi også havde til køkkengulvet. Noget, 
som jeg synes, vi har savnet længe. Alt i alt 
løb udgiften op i det dobbelte af, hvad vi fik 
fra forsikringen, men jeg synes, at pengene 
er givet godt ud.

Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

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

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40
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Vi har også været ude og investere i en 
kombineret DVD/video afspiller. Der var 
vrøvl med de gamle grundet støv og alder. 
Så nu er der på vores klubaftener hver tors-
dag mulighed for at se film, enten fra vores 
arkiv eller hvis man selv medbringer nogen.

Dette var, hvad vi i bestyrelsen/foreningen 
har oplevet i 2010. Men jeg synes også 
lige, at jeg vil dvæle lidt ved, hvad vi ved 
om fremtidige opgaver og projekter, som er 
startet i 2010 men effektueres i 2011 eller 
senere. 

Af forskellige grunde er vores samarbejde 
med Jagt- og Fritidshuset på Sorøvej ophørt 
hvad angår udlejning af både og å stykker. 
Vi har derfor undersøgt muligheden for en 
internet baseret løsning via vores hjemme-
side, i lighed med den i forvejen eksisteren-
de for båd nr. 4. Og det ser ud til, at vores 
dygtige Web-master, Thomas, har fundet en 
løsning. I alt sin enkelthed går det ud på, at 
alle fremtidige bookinger af både og å-styk-
ker foregår via hjemmesiden og afregning 
via kassereren. Vi har haft lidt problematik-
ker oppe og vende omkring mulighed for 
afmelding, og dette skulle være løst. Den 
endelige løsning vil meget snart være at 
finde på nettet med en udførlig beskrivelse 
af, hvordan man skal gøre og forholde sig. 
Omkring Studentersøen vil det blive sådan, 
at medlemmer kan booke via hjemmesiden 
og ikke medlemmer kan købe fiskekort på 
Slagelse Turistbureau. Der vil være medlem-
mer, som er afskåret fra at benytte sig af 
internet booking, simpelthen fordi de ingen 
PC har derhjemme. Dette er der også råd 
for og løsningen vil blive beskrevet i næste 
nummer af fiskeøjet hvor også den løsning, 
jeg lige har omtalt, vil blive beskrevet.

Vi har indgået en sponsoraftale med Spar 
Nord. Meget kort fortalt går den ud på, at 
foreningen får 500 kr. i støtte pr. medlem, 
der aftaler et reelt møde med Spar Nord 
med henblik på at flytte sine bankforretnin-
ger derhen. Og yderligere betales 1 års kon-
tingent for medlemmer, der bliver kunder i 

Spar Nord. Så alt i alt en lukrativ aftale, som 
jeg håber, I vil tage godt imod.

Vi står overfor at skulle foretage en gennem-
gribende renovering af vores både i Tystrup, 
alternativt indkøbe nye. De er efterhånden 
ved at være så slidte, at der skal gøres 
noget og dette skal være meget snart. Om 
vi vælger en renovering eller en udskiftning 
afhænger af økonomien. Vi vil strække os 
meget langt rent økonomisk med hensyn til 
en levetidsforlængelse af de både vi har. Vi 
kan nemlig ikke købe tilsvarende mere. Og 
vi får fra mange af vores medlemmer tilken-
degivelser af, at det er de helt rigtige både 
til søen. De er rummelige, sødygtige samt 
udstyret med dam.
Men omvendt må vi også erkende, at skal 
der gøres noget, skal det gøres ordent-
ligt. Og det er vi ikke selv i stand til. Så 
bestyrelsen vil i foråret aktivt søge efter 
virksomheder, som kan udføre et sådant 
arbejde. Skulle det ikke være muligt at finde 
en leverandør eller bliver økonomien i en 
levetidsforlængelse for tung, er alternativet, 
at vi må ud og indkøbe nye både. 
Alt dette er ikke noget, vi vil gøre på en 
gang. Det bliver en båd ad gangen. Men 
alligevel noget, som vil ske indenfor en 
overskuelig horisont. Dette fordi, at Tystrup 
Sø er vores allerstørste aktiv. Vores hus er 
i en god og fornuftig stand, bådebroen lige 
sådan og nu mangler vi så vores både. Og 
skal vi bibeholde vores nuværende med-
lemsskare samt tiltrække nye medlemmer, 
er det vigtigt, at tingene er i orden.

Lad mig slutte denne beretning af med en 
stor tak til de frivillige kræfter, der altid trop-
per op, når vi har brug for hjælp. Vi kan ikke 
løfte alle arbejdsopgaver ved hjælp af folk 
fra bestyrelsen alene, så uden de frivillige 
går det ikke. Og en tak til den øvrige besty-
relse for god og åben dialog på vores møder 
samt gå på mod, når vi skal have udført 
forskellige arbejdsopgaver. 
                                                     Jes Hansen
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M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

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

M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

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

Nye både til Tystrup Sø
Vores driftige kasserer er hele tiden på udkig 
efter fonde og andre steder, som kan støtte 
os økonomisk. Blandt andet sendte han i det 
tidlige forår en ansøgning til Friluftsrådet, hvor 
han anmodede om støtte til indkøb af 2 nye 
joller. Og sandelig om ikke svaret kom straks 
efter, at vi er blevet tiltænkt kr. 35.400,-, 
som dækker 50% af udgiften til jollerne. Så 
vi har nu bestilt 2 joller af Smakke typen, 14 
fod lange og med dam. Jollerne er bestilt ved 
Rudkøbing Joller i farven hvid med rød ræling, 
så de matcher vores andre joller.

Herudover påtænker vi at få renoveret 3 af de 
eksisterende joller ved GlasfiberSmeden. 
Altså en total nedslibning, påføring af 2 lag 
primer, 2 lag maling samt ekstra 2 lag bund-
maling. Selvfølgelig med udbedring af diverse 
skader på glasfiberen. Bådene bliver som nye.

Så til efteråret skulle vores bådmateriel gerne 
være tip - top, til glæde og gavn for alle med-
lemmer og gæster, der ønsker at fiske i vores 
dejlige sø.                                             Formanden

Anmodning om mådehold
Vi har i de senere år oplevet, at fiskeriet på 
Tystrup Sø har været endog rigtig godt. Især 
er vi begyndt at opleve et formidabelt fiskeri 
efter sandart. Men også fiskeriet efter aborre 
er i bedring. Derfor kommer der her en lille 
bøn fra mig. Når du sidder midt i ”hekseked-
len” og hiver den ene fisk op efter den anden, 
så overvej med dig selv, hvor mange af disse 
du og din familie nu også kan fortære inden 
for en overskuelig fremtid. Behold de fisk, du 
ved I får spist og sæt resten nænsomt ud igen. 
Og når du vælger at beholde fisk, så undlad at 
tage de største. Det er nemlig dem, der skal 
sikre de næste generationer af fisk. Desuden 
er de som spisefisk ikke lige så gode som de 
mindre.
Baggrunden for min anmodning skal ses i lyset 
af, at vi på et bestyrelsesmøde har diskuteret, 
om vi skulle indføre en egentlig fangstbe-
grænsning af de forskellige arter. Især sandar-
ten har holdt hårdt for i 2010. Men nu prøver 
vi først at appellere til det gode i jer som 
medlemmer, inden vi iværksætter restriktioner 
og kontroller.                              Formanden     
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BESTYRELSEN 2011

Formand: 
Jes Hansen
Hulbyvej 70
4220 Korsør
58 38 52 93 / 50 66 92 02
lonnjes@mail.dk

Kasserer: 
Jørgen Christensen
Anne Marievej 18
4200 Slagelse
61 75 09 56
jor.dor@stofanet.dk

Næstformand: 
Jens O. Jensen
Benediktevej 28
4200 Slagelse
58 53 02 36 / 20 44 42 87
jejen@slagelse.dk

Juniorleder:
Michael Haupt
Sorøvej 59, Skovsø
4200 Slagelse
58 54 47 10 / 40 62 52 09
3xhaupt@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Kurt Nielsen, 
Sdr. Ås 10, 
4200 Slagelse
60 65 48 25
dk10@live.dk

Eivind Hansen, 
Hildursvej 10, 
4200 Slagelse
58 52 74 70
annie.ejvind.hansen@mail.dk

Jesper Andersen, 
Færøvej 18,3 tv., 
4200 Slagelse
58 52 79 39 / 20 86 01 58
fladfiskandersen@sol.dk

Michael J. Petersen,
Smedegade 30 A, st. nr. 3,
4200 Slagelse,
40 50 78 10,
michaeljaeger82@hotmail.com

Suppleanter:
Gert Hansen, 
Majsvænget 11, 
4270 Høng
58 85 42 67
gert.w@hongnet.dk
   
Morten Kantsø, 
Harrestedvej 7, 
4200 Slagelse
58 58 44 42 / 50 52 80 44
boogaloo73@hotmail.com
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Nye bestyrelsesmedlemmer
Vi fik ved sidste generalforsamling 2 nye 
medlemmer i bestyrelsen. Nemlig Jesper 
Andersen og Michael J. Petersen. Jesper er 
en ”gammel” kending indenfor bestyrelsen, 
mens Michael er helt ny i bestyrelsessam-
menhæng. Vi byder begge, meget aktive 
lystfiskere, velkommen.

Samtidig har vi sagt farvel til Kurt Nøttrup 
og Leif Nicolaisen. Kurt nåede desværre kun 
en periode, men skal alligevel have tak for 
et godt samarbejde. Leif skal have en særlig 
tak. Han har været et stort aktiv i bestyrel-
sen i mange år. Arven efter Leif bliver stor at 
løfte, men vi forsøger.            Formanden
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Der har været langt mellem kystørrederne 
i dette forår. Langvarig kulde efterfulgt af 
algesuppe gjorde fiskeriet besværligt og 
fangsterne små.
Vi var derfor et lille hold på 5 mand fra 
foreningen, Jesper Andersen, Peter Christof-
fersen, Kjeld Helt, John Olsen og underteg-
nede, som midt i april havde arrangeret 
en uges kystfiskeri i Sydsverige, hvor der 
som regel er lidt tættere mellem fiskene. 
Det skulle dog vise sig, at også her kom vi 
på en svær opgave. Ikke på grund af alger, 
men på grund af den lange og hårde vinter, 
som havde holdt ørredernes fødeemner, og 
derfor også ørrederne, ude på det dybe.
Vi startede fiskeriet lørdag den 9. april med 

Langt mellem kystørrederne
en 0-dag, mens det de næste par dage gik 
lidt bedre. Det var mest magre nedfaldsfisk 
der huggede, men også flere fede og blanke 
havørreder, over det danske mindstemål på 
40 cm, men under det svenske på 50 cm. 
Faktisk havde vi flere flotte ørreder på 45-48 
cm på land, men de måtte jo ud igen.
Menuen stod en af dagene på stegte havør-
red filetter, og det lykkedes Peter at fange et 
par pæne fisk, som blev doneret til formålet. 
Mandag lagde Jesper sig i front med en 
sølvblank overspringer på 63 cm og 3,2 kg. 
En rigtig flot fisk, som skulle vise sig at blive 
ugens største. Jesper fangede henover ugen 
yderligere 2 blankfisk, mens vi andre måtte 
se lidt misundelige på. 

Jesper Andersen med turens største og flotteste fisk. En overspringer på 3,2 kg.
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Vi havde dog flere gode tilbud. Jeg tabte 
selv en fisk, som næsten tømte hjulet, 
inden den fik flået min ophængerflue af. 
Jeg havde endnu et godt tilbud med en 3 
kg’s blankfisk helt oppe på stranden, men 
en stor bølge gjorde, at den igen fik vand 
under ”kølen”, og med fuld turbo på halen, 
smuttede den igen ud i havet, hvor den 
flåede sig af krogen. Surt show, for den var 
sgu helt oppe på land.
Også John Olsen tabte en rigtig flot fisk i 3-4 
kg’s størrelsen. Den stod af kun en stang-
længde ude efter en serie højdespring.
Vi nåede frem til torsdag og fredag, hvor 
det kun blev til en enkelt undermåler. De 
svenske lystfiskere vi snakkede med for-
talte, at vi var 14 dage for tidlig på den, idet 
tobiserne ikke var kommet ind under kysten 
endnu. 
Foreningen har tur derover igen 14 dage 
efter vores tur, så det bliver spændende at 
høre om det så holder stik. Ugens totale 
fangst blev 24 havørreder, hvor Jesper blev 
topscorer med 10 fisk. Min den største 
blev en nedfaldsfisk af de bedre på 2,8 kg. 
Alle fangede fisk, og trods det sløje fiskeri 
havde vi en rigtig god tur som vi vil gentage 
næste år, hvor vi dog prøver en uge senere.
                                        Jørgen Christensen

Peter Christoffersen lander en svensk kystørred.

Jørgen Christensen fangede bl.a. denne havørred på 
2,8 kg.

Hvad tog du den på. Jesper og John kigger i 
grejæsken efter gode ideer til endegrej.
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Her ses det nye ”vidunder”.

Nyt fra åerne
Vi har nu færdiggjort vinterens optælling af 
gydebanker i Gudum Skovse å og i Vester-
mose å med et noget nedslående resultat, 
nemlig sølle 18 gravninger. Vi har nu siden 
2003 foretaget en årlig optælling og dette 
resultat er helt usædvanlig dårligt.
Det er for os ingen tvivl om den manglende 
vedligeholdelse af tidligere restaurerede 
åstykker spiller en meget stor rolle idet vi 
har kunnet se et dalende antal gravninger i 
de senere år, samt at der ikke har været sat 
yngel ud i nogle år, idet  åen går for at være 
”selvreproducerende”. 
Vi har derfor i samarbejde med UFV beslut-
tet at fremme vedligeholdelse mere end at 
opstarte nye projekter og skal nu have en 
snak med Slagelse kommune om ønsket om 
at få lavet en bestands- og fauanalyse, så vi 
kan se hvor slemt det egentlig står til.
Sidste nyt fra kommunen er i øvrigt at 
man starte med at anlægge nye sandfang i 
nævnte område.
Det nye GIS/GPS system til optællingerne fik 
vi også afprøvet, men det kræver fortsat lidt 
justeringer inden det er helt klar, men bliver 
helt klart en forbedring fremover.
Forårets udsætninger af vore egen 1/2 års 
fisk vil så snart vandets temperatur tillader 
det, blive udsat i bl.a. mundingen af Tude å, 
(ca. 30.000 stk.) så i den kommende tid bør 
vi alle være varsomme, hvis vi møder de små 
fisk og evt. skifte til en anden fiskeplads. 
En god sommer til alle.                         Jens

Svenskerfisk nr. 1
Her er så lidt fra det meget tidlige forår i 
Sydsverige, det har været nogle kolde og blæ-
sende dage (store dønninger og grumset vand) 
og her for 3 uger siden kulminerede det med 
en stormende kuling med vindstød af storm-
styrke! Det gav indimellem den ubehagelige 
fornemmelse af, at du var ved at blæse ud over 
klipperne!
Nå, men tilbage til fiskeriet, det har i år været 
svingende og bæret præg af den lange vinter, 
ikke så mange fangster, men til gengæld næ-
sten kun blankfisk, og det er vel også det der 
er meningen med fiskeriet i Sverige!
Se også forsiden.                           Erik og Jens

Den gyldne Kejs UFV Cup
Blev den dårligste dag for vores forening, 
idet der overhovedet ikke blev indvejet 
noget som helst af vore 8 deltagere. Nok 
var vandet fortsat koldt og stadig med lidt 
brunalger, men alligevel! Jeg må appellere 
lidt til Jer medlemmer om at vise lidt større 
entusiasme til disse konkurrencer ellers 
bliver det meget svært at vinde noget som 
helst fremover.                                Jens

Jens O. med pæn fisk på en barsk og kold dag.
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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 Kurt Nielsen  160       160
2 Teddy Petersen  150       150
3 Per Jørgensen  31       31
4 

Pointstilling klubmesterskab 2011

7 medlemmer var den 20. marts klar til at 
indlede konkurrencen om klubmesterska-
bet med en tur på kysten. Det har været en 
lang og kold vinter, så vandet var vel ikke 
over 2 gr. Luften var lidt varmere, men ikke 
meget. Så det var en kold fornøjelse, hvor 
nogen endda prøvede lykken inden det blev 
lyst. Der blev da også landet lidt torsk, men 
ikke nogen der kunne holde målet. 

Ørreder så vi lidt af, men brunalgerne havde 
holdt deres indtog. Og det, sammen med 
temperaturen på vandet, gjorde åbenbart, 
at vores agn var uinteressante for dem. I 
hvert fald kom der ikke nogen på land. Så 
en sørgelig indvejning med 0 fisk. Det er 
vist længe siden, at vi har prøvet det. Men 
der er ikke andet at gøre, end at stille igen 
til næste tur, hvor vandet forhåbentlig er 

blevet mere indbydende for fiskene og 
brunalgerne er forsvundet.
                                                   Kurt Nielsen

17. april 2011
Efter den noget magre første pointtur vi 
havde til kysten, var det med lidt spænding, 
at 4 medlemmer drog ud denne pragtfulde 
søndag. At vi kun var 4 mand skyldtes flere 
ting. En del at de faste kystfiskere var enten 
lige kommet hjem fra den Svenske kyst 
eller lige tage af sted. Så nu skulle disse 4 
bevise, at man også kan fange fisk herhjem-
me. Og ved indvejningen viste det sig da 
også, at vi kan gøre svensken kunsten efter. 
Det blev til 3 havørreder med den største 
på 3 kg., 3 torsk og 2 fladfisk. Ikke så ringe 
endda. Kurt Nielsen blev dagens vinder med 
160 point.                                     Kurt Nielsen
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Kysttur, Point 1

Kysttur, Point 2
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Havørred
1. 29-01-2011,  Tude Å,  Havørred, 3,050 kg.,  Kurt Nielsen
2. 08-03-2010,  Tude Å,  Havørred, 3,050 kg.,  Jørgen Christensen

Regnbueørred, Å
1. 05-03-2011,  Gudum Å,  Regnbueørred 3,200 kg.,  Morten Kantsø

Pokaltilmeldte fisk 2011

Så er vi klar til den nye sæson på Tissø og Tystrup sø, både og bro er lagt i og hytten rengjort,
pas nu på det hele og husk at melde tilbage til bestyrelsen hvis noget går i stykker eller ikke 
virker ordentligt. 

Klar til den nye sæson
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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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