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Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø
Se og læs mere side 18.

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: torsdag den 8. december 2011. 
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Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til 

J & F cup 2011
Cup’en er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der er indbudt en række foreninger 
i området, der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ”J & F cup” er alene via billetsalget at 
øge udsætningerne på kysten, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER: 
J & F cup 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.), fladfisk (27 cm.). 
Holdkonkurrencen beregnes efter et point: 
Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder J & F cup 2011.  Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurren-
cen om en række flotte præmier.  Deltagere der ikke er tilmeldt gennem en forening dyster på 
lige vilkår om de individuelle præmier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 2. oktober 2011 fra kl. 00.00 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:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred.  Den vindende 
forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2012.  Den vindende forening søger for indgra-
vering af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal. 
Individuelle præmier til de 5 største fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål.

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

Holdlederen tilmelder sin forening til U.F.V. 95 Kurt Jørgensen Tlf. 5885 0097 / 4059 8182 

Jagt & Fritidshuset                            Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Sorøvej 9                                    ”Havørreden”
4200 Slagelse
Tlf. 5852 6190

Jagt & Fritidshuset Cup 2011
SØNDAG DEN 2. OKTOBER 2011
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅR 2011
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

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 29-8. 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 31.-8.
 Turleder: Ole Ganderup 20 28 52 26 - 58 86 95 09
 
Fredag 16 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag 17 - 9 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, 
Søndag 18 - 9 men hvis du/i kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, 
 en af dagene med praktisk arbejde.      
 Arbejdet består i at modtage penge for parkering, henvise 
 en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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 19-9-11.
 Turleder : Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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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Søndag 6 - 11 Parfisketur (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 20,- kr.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 40 16 99 67

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
  Tilmelding senest 26-9. til Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Søndag 2 - 10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. 
 Indvejning og præmieuddeling fra 14.00 til 14.30 i gården bag 
 Jagt & Fritidshuset, Sorøvej - Slagelse. (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 50,- kr. 
 Indtægterne går ubeskåret til udsætningerne langs kysten.
 Turleder : Dennis Justesen - tlf. 30 51 96 81

Onsdag 19 - 10 Madaften i klubhuset kl. 19.00
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og 
 spændene fiskeretter af de fisk vi selv fanger. 
 Tilmelding nødvendig. Pris: 75 kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 59 50 33 15 - 51 24 89 78.
 Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med.

Onsdag 26 - 10 Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl.19.00
 Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.

Lørdag 29 - 10 Put & Take tur for juniorer
 Afgang fra klubhuset kl. 08.00. 
 På klubaftenen onsdagen før, aftales hvor vi skal fiske.
 Juniorer deltager gratis, seniorer er også velkommen, 
 men skal selv betale for  dagkortet. 
 Deltagerne skal selv indkøbe evt. agn.
 Turleder. Dennis Justesen. tlf. 30 51 96 81.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Søndag 20-11 Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fælles fiskeplads - afgøres på dagen.
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. 
 Der kan max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 20,- kr. 
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Turleder : Ole Ganderup - tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

 HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

Søndag 4 - 12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk - vind en and og en flaske rødvin. 
 Start kl. 6.30. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud senior 30,- kr. – junior 20,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først - hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest 3-12.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 40 16 99 67

Onsdag 7 - 12  Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00 
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. 
 Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. 
 Tag familie og venner med til en hyggelig aften.

Fredag 16 - 12  Julefrokost i klubhuset   
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad dertil hører.
 Prisen er kr. 125,-
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest 1. december.
 Tilmelding til Tom Rasmussen tlf.: 59 50 33 15 

2012 GODT NYTÅR

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!

Onsdag 4-1 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 17-2012.  
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Søndag 15 - 1 Aborretur til St. Vejle Å (KAP)
 BEMÆRK: Alle fisk SKAL genudsættes.
 Flyvende indvejning hos turleder.
 Max. 1 krog på linen. Medefiskeri kan anbefales.
 Indskud: Dagkort og præmier, senior 80,- kr. – junior 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. 
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00 - hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmelding senest 11. januar.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf.  58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Fredag 27 - 1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset 
 Dagsorden iflg. lovene. 
 Forslag som skal behandles på generalforsamlingen 
 skal være bestyrelsen i hænde senest 24. januar 2012.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2011 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt
 til ”ganen”!

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. 40 16 99 67

Stedfortræder: Hågen Wagner, Gl. Skolevej 4, 4270 Høng. Tlf. 58 85 33 14

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
Webmaster Tommy Petersen tp@hsf1952.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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Den grønne vinter er nu ved at gå på hæld 
og efteråret kommer lige så stille snigende, 
vi kan kun håbe på at vi får et godt efterår 
med megen sol, vi må vel have lidt til gode.

   En rigtig solstrålehistorie må vi nok 
betegne fiskeriet på Tissø denne sommer 
som, massevis af aborrer i den gode spise-
størrelse, er blevet hjemtaget og individer 
helt op til 1900 gr. har været oppe at vende 
i bådende, for derefter at blive genudsat. 
Gedder har der også været mange af, dog 
har størrelsen ikke været over 8 kg. Indtil 
videre (så vidt jeg ved). Men hvis tendensen 
fortsætter, tænker jeg at efterårets og det 
tidlige vinter fiskeri, vil kaste mange gode 
fisk af sig. 

Det gode fiskeri afspejler sig også i antallet 
af gange bådene har været på søen, trods 
flittigt brug syntes jeg der har været meget 
lidt at udbedre på både motorer og både, 
tak for at i passer på tingende. 

Anderledes ser det ud med ”Sandormen” 
på Reersø, den har været ved at give 
bådudvalget grå hår i hovedet, efter at den 
gik til bunds sidste år, har den gennemgået 
en omfattende reperation og da den blev 
søsat igen i juli, lignede den en hel million, 
det skulle dog vise sig efter en måneds tid 
at den igen fik slagside og den er nu igen 
blevet afløst af reservebåden. Det viser 
sig at der har været et lille hul indvendig i 
båden, hvor regnvand har kunnet trænge 
ind for derefter at fortsætte ned mellem 
dørken og bunden af båden. Bådudvalget 
har taget den beslutning at ”Sandormen” 
bliver på land og reservebåden tager resten 
af sæsonen, og så håber vi at den bliver 
sejlklar igen til 2012.

   7 medlemmer havde i år valgt at tilmelde 
sig til aktivitetsdagen, hvor vi år var blevet 

enige om at lave en carport ved siden af 
værkstedet, således at vi kan have bådende 
osv. liggende i tørvejr om vinteren. Tørvejr 
kan vi ikke lige just sige at det var den søn-
dag, men efter morgenkaffen med tilbehør, 
gik alle mand rask til opgaven, og allerede 
midt på eftermiddagen var taget på plads, 
og folk kunne drage hjem for at få tørt på. 
Aksel som var arkitekt på projektet har så 
senere gået og sat tagrender og andre små 
ting på.

   En tilbagevendende begivenhed er mar-
kedet i Gørlev, her skal alle som tog sig tid 
til at give os en hånd have tak, 6000 kr. er 
kommet i kassen og som altid har vi mu-
ligheden for at fordoble beløbet, når der er 
efterårs marked 16. - 17. og 18. september, 
her vil vi også være meget taknemmelige 
hvis du gider at sætte et par timer af til at 
hjælpe os.   

   Hornfisk-konkurrencen blev igen en suc-
ces, ganske vist satte vi ikke rekord i år, 
men 120 deltagere fordelt på 99 seniorer 
og 21 juniorer syntes jeg er rigtig flot, det 
stigende antal af deltagende juniorer, er be-
stemt også lige vand på vores mølle, da det 
er noget vi arbejder meget på, denne gang 
var der også en del deltagere som kom 
langvejs fra, de havde læst om vores åbne 
konkurrence på diverse internet-sider, hvor 
Tommy havde sørget for at få linket til vores 
hjemmeside, derudover havde Michael fået 
omtale på både tekst tv og i Forbundets 
medier.

Dette var alt fra mig i denne omgang, må 
vejret og fiskeguderne være med jer alle.

                                               Knæk og bræk
                                               Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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Kristi Himmelfartsdag havde Aksel Petersen og 
undertegnede aftalt at vi skulle på Tissø.
Vi havde aftalt at mødes ved søen kl. 07.00. 
Hurtigt sejler vi ud af åen, med kurs mod Abor-
reholmen. På vej derned opdager jeg, at jeg har 
glemt vægten derhjemme, hvilket jeg senere 
ville komme til at fortryde.
Aborreholmen svigtede, vi fangede nogle små 
aborrer, så efter et par drev, begyndte vi at 
dørge, ned mod sydenden af søen. Der gik ikke 
længe før der var flex på Aksels stang, en gedde 
på ca. 4 kg. Lidt efter var den gal igen med 
Aksel, en noget større gedde havde tage hans 
blink, fisken kommer sikkert ind i båden og jeg 
måler den til 97 cm. Vægt? Efter jeg har taget et 
par billeder, sætter Aksel den ud igen.
Vi forsætter ned mod den store stenmole, hvor 
vi begyndte at fange nogle aborrer i spisestør-
relse. Her fanger jeg en aborre over 1 kg. men 
grundet den manglede vægt, ved jeg ikke hvad 
den vejede. Aborrer i den størrelse, genudsæt-
ter vi, idet mad værdien en lig nul.
Turen forsatte op mod Lunden, hvor vi på en af 
de pladser, vi fiskede på for år tilbage, fangede 
en fin blanding af gedder og aborrer, gedderne 
var ikke store, med aborrerne var fine spisefisk. 
Nu gik turen op i nordenden af søen, en gammel 
plads som fiskede godt for år tilbage, skulle 
prøves. Vel ankommet til pladsen, begyndte vi 
at dørge, vi havde ikke sejlet 10 meter før Aksel 
havde fisk på og sådan forsatte det resten af 
turen. Vi opgav at dørge, idet der var fisk hele ti-
den. nogle gange var der en aborre der bed på, 
som faldt af krogen, så snurrede man 3 gange 
på håndtaget også sad der en ny. Flere gange, 
når vi havde en aborre på og den kom op til bå-
den, fulgte 4-5 aborrer med op til båden. Gode 
fisk var der også, på den plads, jeg fangede 2 
flotte gedder på hhv. 75 og 85 cm. vægt? Aksel 
fangede en flot aborre på 42 cm. 
Kl. 15.00 var vi tilbage i åen og det var tid at 
gøre status for dagens fangst. Det blev til ca. 
35 gedder og ca. 80 aborrer. Største gedde 
fangede Aksel, men målet 97 cm. De to næste 

havde jeg på 75-85 cm. De to største aborrer 
vejede over 1 kg. Og vi fangede en hver.
Der kom 25 aborrer med hjem til stegepanden, 
resten af dagens fangst blev genudsat.
I alle de år Aksel og jeg har fisket på Tissø, har 
vi aldrig fanget så mange fisk, på en tur. 
                                                 Michael Jacobsen

Michael Jacobsen med en aborre.

Aksel Petersen med en Gedde på 97 cm.

Fiske-bonanza på Tissø
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Lørdag den 6. august afholdte vi vores årlige 
medekonkurrence, igen i år havde vi lånt me-
destykket ved Tuel sø i Sorø. 
7 medlemmer havde valgt at deltage i år og 
i modsætning til sidste år, var dette en klar 
forbedring. Fiskeriet startede kl. 9.30 og man 
havde nu 5 timer til at fylde sit keepnet til 
bristepunktet. 
Som altid dominerede skallerne i begyndelsen 
af konkurrencen, men som tiden skred frem 
blandede brasnerne sig mere og mere blandt 
fangsterne. Der blev primært fisket med orm 
og majs enten hver for sig, eller som en kombi-
nation. Orm og majs blev primært præsenteret 
for fiskene med feeder, eller i få tilfælde med 
flåd. 
Konkurrencen igennem havde vi vejret med os, 
høj sol og næsten ingen vind. Desuden kunne 
vi nyde synet af adskillige svævefly som kræse-

de rundt over os. Da Konkurrencen nærmede 
sig sin afslutning, havde alle fanget fisk både 
skalle og brasen og ved indvejning var der 
overvejende tilfredshed.

Resultatet for medekonkurrencen 2011 blev 
som følger:

1. Dennis Justesen  16,60 kg
2. Ole Ganderup  10,45 kg
3. Martin Mortensen    9,55 kg

De 7 deltagere formåede tilsammen at fange 
60,3kg fisk Hvor den største brasen vejede 
1,83 kg. Jeg håber vi igen næste år kan 
afholde en konkurrence med lige så mange 
deltagere, vi vil dog fra bestyrelsens side 
arbejde på at finde en lokalitet. 
                                                 Dennis Justesen

Medekonkurrence 2011



13



14

�������������������������

��������������������

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

���������

Indvejede fisk til årspokalerne 10.08.11
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 8,000 100 Tissø Aksel Petersen
Sandart 2,250 65 Tuel sø Ole Ganderup
Fredfisk 2,150 51 Privat mose Martin Mortensen
Bækørred    
Ørred P&T 2,500 52 Sorø St.fangerMartin 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 14,000  Det gule rev Ole Ganderup
Sej/Lubbe    
Hornfisk 0,618  Halvskov rev Jesper Boysen
Makrel    
Fladfisk       1,600 55 Storebælt Lars Christensen
Største fisk fanget i udlandet 43,000 143 Helleflynder Ole Ganderup
Årets fisk    

Lars Christensen med en rødspætte på 1,6 kg. Ole Ganderup med er helleflynder på 43 kg.
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Der var 9 deltagere, som havde valgt at deltage 
i dysten i år, fire mand fra Gørlev og fem fra 
Høng. Under indtagelsen af rundstykker og 
hvad der dertil hører, gik snakken livligt om at 
vi nok ikke skulle sætte forventningerne for 
højt, til dagens fiskeri, da flere havde været på 
søen indenfor de sidste par uger, med meget 
begrænset succes, da vandet havde været 
meget farvet.
    Efter lodtrækning om bådpladser, og her 
havde vi som noget nyt, valgt at blande folk fra 
begge foreninger i bådene, begav fire både sig 
ud på en noget urolig Tissø og da DMI havde 
lovet tiltagende vind hen over dagen, blev vi 
inden start enige om at korte turen af med et 
par timer, således at vi sluttede kl. 13.00.
  En båd gik direkte mod åen på vestsiden, en 
anden på Aborreholmen, medens de to sidste 
afsøgte stykket mellem udsejlingen og Aborre-
holmen, og der gik ikke længe før de første fisk 
var indenbords, og sådan gik det faktisk det 
meste af dagen, det skulle vise sig at vandet 
var blevet betydeligt klarere siden jeg selv var 
ude for 14 dage siden, vandtemperaturen var 
også faldet et par grader men om det var det 
der gjorde udslaget, skal jeg lade være usagt.
   Den samlede fangst blev på 32 gedder og 
15 aborrer, største gedde fik Jens Dinesen lige 

inden lukketid, en fisk på 3,6 kg. Næststørste 
blev fanget af Lars Jensen, her var vægten 
3,49 kg. Og på en delt tredjeplads kom Martin 
Eiland og Ole Ganderup med gedder på 3,2 kg. 
Aborrerne lå lige omkring 300 gr. Som vi inden 
afgang var blevet enige om var mindstemålet, 
ved dagens konkurrence, de store så vi ikke 
noget til.
   Det som er hele kernen i dysten, udover det 
kammeratlige samvær, er jo hvor pokalen skal 
stå det næste år, og efter sammentælling af 
point udregnet procentvis i forhold til deltager 
antal, blev det således at Høng havde 1568 
point og Gørlev havde 1817 point, og dermed 
løb med trofæet i denne omgang.
                                                      Ole Ganderup

Venskabsdysten 
2011

Vinderholdet fra Gørlev, fra venstre, Jens Dinesen, 
Martin Eiland, Gert Henriksen og Torben Andersen.
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Det Gule Rev 2011

Høng Sportsfiskerforenings årlige tre-dages 
tur til Det Gule Rev, blev i år en noget ampu-
teret forestilling. Vejrguderne havde åbenbart 
valgt at vi skulle have en rigtig øretæve i år, 
allerede inden afgang hjemmefra om søn-
dagen, var mandagens fiskeri aflyst pga. ca. 
13 sekundmeter vind fra vest, og efter DMI’s 
varsler havde alle nok opgivet håbet om, i det 
hele taget at komme på havet i denne omgang, 
men efter at jeg, mandag kl. 14.00 havde 
telefonisk kontakt med Orla fra rederiet, fik jeg 
den melding at hvis vi var friske, kunne vi sejle 
fra Hanstholm havn natten til tirsdag kl. 03.00, 
da der lige ville være et lille ophold i blæse-
vejret.  Efter en lynhurtig opringning rundt til 
de 5 deltagere fra Høng, som havde valgt at 
deltage i år, og de 7 mand fra Slagelse som var 
på deltagerlisten, kunne vi lette fra klubhuset 
i Høng kl. 16.00, efter de ca. 400 km. ankom vi 
til huset på Molevej kl. 20.30, hurtigt blev der 
pakket ud og aftensmaden blev fortæret samti-
dig med at madpakken blev smurt, derefter var 
alle mand hurtigt i køjen, for lige at få et par 
timers søvn inden vækkeuret ringede kl.02.00.

   Efter at vi lige fik tanket båden med diesel 
og is, sejlede vi ud på et hav som utroligt nok 
var meget roligt, ingen bølger, kun dønninger 
fra mandagens stormvejr, men da vi sejlede 
nord over, og dønningerne kom ind fra siden, 
var det ganske behageligt at opholde sig om-
bord, de 2,5 time vi sejlede inden første stop. 
Dagens fiskeri foregik på stenene, da strøm-
men som varierede fra 1,6 – 2,2 mil, umulig-
gjorde vrag fiskeri. Første dyp gav ikke rigtigt 
noget i baljerne, så vi begav os 30 minutters 
sejlads længere mod nord/vest, og prøvede 
igen at sende tacklerne mod havets bund, på 
ca. 50 meter vand, det skule vise sig at blive 
dagens bedste drev, Max Christensen fra Sla-
gelse holdet og undertegnede fik sat krogen 
i to måler torsk på hhv. 17,0 kg. og 14,0 kg. 
Derudover var fangsterne meget moderate, 
da strøm og vindforhold gjorde det meget 
svært at have kontrol over grejet.   Da vi var i 
havn igen kl. 14.00 blev dagens fangster (som 
blev hjemtaget) opgjort til: 16 torsk - 3 sej - 2 
langer og 1 kuller til de fem Høng folk, det må 
siges at være en hel del under vores normale 
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   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
1  Ole Ganderup      50 30 40 10 1,04 135,20
2  Aksel Petersen 50 30 30 22 1,02 134,64
3  Tom Rasmussen 50 15 40 17 1,04 126,88
4  Jens Dinesen 50  30 16 1,03 98,88
5  Dennis Justesen 20 40 10 18 1,02 89,76
6  Michael Jakobsen 50  20 12 1,02 83,64
7  Arne Jørgensen 40  20 17 1,02 78,54
8  Johnny Sørensen 40  20 11 1,02 72,42
9  Lars Jensen (Slg) 20 5 30 13 1,02 69,36
10  Jesper Boysen 10 20 10 14 1,01 54,54
11  Torben Christensen 10 5 10 7 1,01 32,32
12  Preben Nielsen 30   1  31,00
13  Jane Hansen 10  10 7 1,01 27,27
14  Jan Rasmussen 10  10 6 1,01 26,26
15  Jørgen Madsen 10  10 4 1,01 24,24
16  Emil Kamienski 10  10 3 1,01 23,23
17  Per Høj Jensen 20     20,00
18  Tommy Petersen 20     20,00
19  Lars  Jensen (Vær.) 10  10   20,00
20 Per Andersen 10  10   20,00
21  Finn Bartelsen 10     10,00
22 Uffe Hasselby 10     10,00
23 Pouel Larsen 10     10,00
24 Kurt Jørgensen 10     10,00
25       
26       
27 JUNIOR:      
28 Martin Mortensen 50 25 20 8 1,02 105,06

gennemsnit, men vi havde da fået styret fi ske-
feberen. Allerede inden ankomst til havnen 
havde vi fået at vide at onsdagens fi skeri også 
var afl yst pga. udsigt til storm op til 18 m/sek. 
Dette holdt stik, for efter aftensmaden var vi 
lige på færgegrillen for at få den obligatoriske 
softice, og helt oppe på parkeringspladsen 
blev bilerne lagt til med sand og salt fra det 
frådene vesterhav.   

   Naturens kræfter fi k denne gang vist hvem 
der bestemmer, men vi prøver igen  til næste 
år hvor turen bliver 6.-7. og 8. august, og her 
regner jeg helt klart med at det bliver os der 
vinder.
PS: Tak til alle deltagere denne gang for på 
trods af al modgangen, at holde humøret 
højt.
                                                        Ole Ganderup

Resultatliste årskonkurrence Senior 13. august 2011
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Til åres første ferskvandskonkurrence, var der 
kun tilmeldt 10 medlemmer.
Om det skyldtes dårligt fiskeri på Tissø sidste 
år, eller at konkurrencen faldt sammen med 
Kristi Himmelfartsdagen, hvor mange holder fri 
om fredagen og dermed får en lang weekend, 

ved jeg ikke, men dem der deltog, havde 
fantastik fiskeri på Tissø.
Reglerne var som de foregående år, hvor man 
kunne booke en båd på Tissø i 7 timer og 
fiske enten formiddag eller eftermiddag. Alle 
både havde en vægt med, så efterhånden 
som de fisk der skulle vejes til konkurrencen 
blev fanget, kunne de nænsom blive genud-
sat igen. Gedderne er der ikke nogle af os der 
spiser og de store aborre, er så grove i kødet 
at de ikke smager af noget.
Selve fiskeriet var absolut i top, jeg tror det 
er den ferskvandskonkurrence der er fanget 
flest fisk til, 32 gedder, over 200 aborrer og 
en havørred måtte en tur op i en af bådene, 
for at blive afkroget, for så at returnere til 
søen, kun nogle få aborrer i spisestørrelse 
kom med hjem til stegepanden eller grillen.
Fiskeriet var lige godt over hele søen. Dem 
der sejlede ud lørdag morgen, startede i 
nordenden, hvor der hurtigt kom aborrer ind i 
båden, gedder blev der også fanget, den stør-
ste vejede 4,7 kg. Men formiddagens flottest 
fangst stod vores junior Martin Mortensen 
for idet en havørred huggede på hans blink. 
Efter en lang fight hvor ørreden er rundt om 
båden mere end en gang, kommer den sikkert 
i kejsen, hvor den kom på vægten med det 
samme, 4,3 kg. vejede den, det var Martins 
første havørred. Tillykke til Martin. Martin 
fangede også formiddagens største aborre på 
1,310 kg.
Formiddagsholdet kommer tilbage til åen kl. 
12.00 hvor eftermiddagsholdet står klar til at 
overtage bådene. De vælger også at starte i 
nord enden. Efter de har fanget lidt aborrer, 
sejler de over på vestsiden af søen, hvor de 
fanger nogle gedder, op til 3,25 kg.
Søndag morgen skulle de to sidste deltagere 
ud på søen, de valgte at sejle ned i sydenden, 
hvor de på dørg imellem de to stenmoler fan-
gede weekendens største gedde på 8 kg.
Alle minus en fiskede på Tissø, den sidste 
Arne Jørgensen valget at fiske i Halleby å, her 
fangede han en fin gedde på 4.0 kg.

Gedde, aborre og sandartkonkurrence 4.-5. juni

Torben Christensen med en gedde på 4,7 kg.
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Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

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

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40

Søndag aften sluttede konkurrencen og det 
var tid for status for den samlede fangst.
Der blev som sagt fanget 32 gedder, Aksel Pe-
tersen fangede den største på 8 kg. næststør-
ste fangede Torben Christensen, den vejede 
4,7 kg. tredjestørste fangede Tom Rasmus-
sen, den vejede 4,3 kg. 
Konkurrencens største aborre blev fanget af 
Martin Mortensen, den vejede 1,310 kg. næst-
største fangede Preben Nielsen, den vejede 
1,2 kg. tredjestørste fangede Jens Dinesen, 
den vejede 1,0 kg.
Der blev ikke fanget sandart. 
Martin Mortensens havørred på 4,3 kg. gav 
ikke nogle præmie i konkurrencen, idet 
havørreder ikke er med, men en fisk i den 
størrelse er en præmie i sig selv.    
                                                Michael Jacobsen
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Program for september - december 2011
 (S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer

6 SEP  Pensionisttur til Tystrup (S)    Pris kr. 100,-
 Sidste tur til søen og hytten for pensionisterne i denne omgang. 
 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 2/9.

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.

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 ogTissø. 
 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 & 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 hos Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 
 4200 Slagelse kl. 14.00-14.30  
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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6 OKT  KLUBLOKALET ÅBNER 
 Vi starter op igen efter sommeren. Kig ned og hyg dig med os andre. 
 Har du fluer eller blink, du ønsker at fremstille, er du meget velkommen.   
 Juniorer såvel som seniorer.

16 OKT  Kysttur (Point 6) (S+J)   Pris kr. 20,00
 Så er det sidste chance for at nappe point og evt. overhale dem foran dig. 
 Vi starter ved midnat og har indvejning ved klublokalet kl. 13.00. 
 Efter indvejning er foreningen vært ved en sildemad og en dram, 
 så hvis dette har din interesse, så lad turleder Jes Hansen, 5066 9202, 
 det vide ved tilmelding, som er senest 14/10.

6 NOV  Tur til molen ved Flådestation Korsør (S) Pris kr. 20,00
 Endnu engang prøver vi en efterårstur til molen på Flådestation Korsør. 
 Det skal pointeres, at dette ikke er for juniorer eller gangbesværede, 
 da molen er vanskeligt farbar og vi må kun fiske ud imod Storebælt. 
 Husk agn, en lille madpakke og specielt den varme kaffe, 
 da det kan være en kold fornøjelse på denne årstid. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202 senest 4/11.

4 DEC  Fang en fisk, vind en and. (S+J)  Pris kr. 30,00
 Så skal vi ud på årets sidste tur, hvor der er en god chance 
 for at sikre såvel mad som vin til juleaften. 
 Du må starte til midnat og der er indvejning kl. 13.00 i klublokalet. 
 Farvede havørreder er på denne årstid fredet, og for at undgå nogen former 
 for misforståelser, vil der i år ikke være mulighed for indvejning af disse. 
 Så kun regnbueørred - fladfisk og torsk gælder til denne konkurrence, 
 hvor de 3 tungeste fisk løber af med præmierne. 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287 senest 1/12.

15 DEC  Juleafslutning 
 Vi afholder juleafslutning i klublokalet fra kl. 19.00. 
 Kig ned og få et glas gløgg og et par æbleskiver. 
 Vi plejer at hygge os denne aften, og det er en god måde, 
 at få sluttet året af på og ønsket kammeraterne en god jul.

OBS!  Vedrørende havturene til Øresund i januar og februar, så er der ikke fastlagt  
 datoer endnu. Hold dig orienteret via vores hjemmeside – 
 næste nummer af Fiskeøjet eller Sjællandske.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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sammenslutninger eller med andre lignende 
foreninger, at varetage medlemmernes in-
teresser og virke for et godt kammeratskab 
medlemmerne imellem. 

Vi er altså ikke en forretning, hvor man blot 
køber sig til nogle ydelser og muligheder og 
ellers lader 7 og 9 være lige. Hvis bestyrel-
sen begynder at fornemme, at de blot er der 
for at servicere en række kunder, som blot 
betaler hvad det koster, fordi foreningen nu 
engang har dette eller hint fiskevand, så tror 
jeg, vi løber lidt træt i det hele. 
Vi bruger hver især i bestyrelsen rigtig man-
ge timer, både med møder, som turledere, 
men også med praktisk arbejde. Og vi taler 
altså om frivilligt, ikke betalt arbejde. Vores 
belønning er, når vi ser glade medlemmer, 
der sætter pris på det arbejde der gøres.

Derfor: Støt op om din forening ved at møde 
til de arrangementer, der er i programmet. 
Hvis du er utilfreds med arrangementerne, 
så fortæl mig det. 
Kom med forslag til nye og alternative ture, 
som du kunne tænke dig, og som du mener, 
at der ville være tilslutning til. Vær ikke bleg 
for, evt. at tilbyde dig selv som turleder. 
Er der noget du godt kunne tænke dig i 
forbindelse med vores klubaftener, så kom 
frem med det. Ring eller skrive en E-mail, 
det er lige godt. 
Har du været en tur på Tystrup Sø og 
anvendt hytten, så sørg dog for, at den 
er rengjort når du forlader den. Meld ind 
om fejl og mangler ved materiellet når du 
opdager det. 

Hjælp os i bestyrelsen til at blive bedre, så 
vi kan hjælpe dig. Og lad os sammen skabe 
en forening, der indfrier de fornemme ord i 
vores formålsparagraf.               
                                                       Jes Hansen

Det går rigtig godt for vores forening i 
øjeblikket. Medlemstallet har ramt de 160 
og økonomien ser fin ud i skrivende stund. 
Vores ejendom ved Tystrup Sø har fået en 
overhaling og vi har indkøbt 2 nye båd
 (Beskrevet nærmere andetsteds i bladet) 

En af de gamle både er sendt til renove-
ring/levetidsforlængelse og hvis resultatet 
er godt nok fra leverandørens side, bliver 
yderligere 2 både sendt af sted til samme 
omgang. Søen bliver rigtigt flittigt fisket på 
og alle fanger fint med fisk. Hvorfor er det 
så, at jeg sidder og er en lille smule bekym-
ret.

Jo, for når jeg går listerne igennem for vores 
fælles ture, dette være sig både point ture 
og andre ture, så skinner det igennem, at 
kun et fåtal af vores medlemmer deltager i 
disse aktiviteter. 
Vi prøvede sidste år med lidt alternative ture 
og med lidt flere point ture for at se, om vi 
kunne hive lidt flere personer med, vel at 
mærke personer, som ikke normalt deltager. 
Men nej, heller ikke det lykkedes. På en 
fælles tur som ovenfor beskrevet, deltager 
normalt et sted mellem 3 og 12 medlemmer. 
Oftest ligger tallet omkring de 7, hvoraf i 
hvert fald halvdelen er bestyrelsesmedlem-
mer. Altså omkring 5 % af vores samlede 
medlemstal. Og sådan har det været de 
sidste 5 - 6 år.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik vendt 
denne trend i positiv retning. Hvorfor? 
Fordi vi er en forening af mennesker, som er 
sammen om en sag. 
§ 1 i vores vedtægter beskriver dette rigtig 
godt: Foreningens formål er ved anskaffelse 
og pleje af fiskevande til medlemmernes 
sportslige brug, ved afholdelse af forskel-
lige arrangementer og ved samarbejde i 

Et par ord fra formanden.
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Kysttur til Ystad, Sverige
Jesper H. var hurtig til at få fisk og vi andre 
fik da også et par stykker. 8 havørreder blev 
det til denne eftermiddag/aften, men de 
fleste blev genudsat. Der var ikke nok huld 
på endnu. 
Fredagen startede igen med lidt rigeligt 
vind fra nord-øst. Vi lagde derfor igen ud 
ved skydebanen og der var da også lidt fisk, 
men ikke det helt store. Nogle valgte at køre 
andre steder hen og nogle blev tilbage, men 
lagde fiskeriet lidt mere over mod Hammar 
Bakker. Alt i alt gav dagen 9 havørreder og 
også denne dag blev de fleste fisk genudsat. 
Fredag eftermiddag fik vi besøg af John Helt, 
som havde været forhindret i at deltage fra 
start af.
Lørdag valgte halvdelen at køre til Løderup 
og den anden halvdel til Kåseberga. På selve 
Kåseberba var der ikke gang i fiskeriet, så 
Jesper H. valgte den lange gå tur til Ham-
mar Bakker. Og det gav pote. Han landede 
om formiddagen 9 ørreder, hvoraf de 4 var 
i fin form og kunne hjemtages (største på 
4,2 kg.). I kampens hede lykkedes det ham 
at ringe til mig og fortælle, at nu skulle jeg 
komme. Der var fisk i hvert kast, sagde han. 
Da jeg ankom, havde han fået 4 fisk (han 
var ved at afkroge fisk nr. 4 da jeg forpustet 
nåede frem). De næste par timer stod jeg 
sammen med ham og så den ene fisk efter 
den anden vende ude i vandet. Vi anvendte 
samme blink, samme farver. Forskellen var 
bare, at mens han fangede yderligere 5 fisk, 
havde jeg et enkelt hug. Så mister man altså 
lidt troen på sig selv. De andre havde på 
Løderup også fået lidt fisk, så dagen endte 
med 14 ørreder sammenlagt.
Søndag og sidste dag for vores tur havde 
vi aftalt en hurtig morgentur inden vi skulle 
tilbage og rengøre hytter og pakke ned. 
Hammar Bakker og Englænderkajen blev 
målet for de to biler. Englænderkajen skulle 
vise sig at være et godt valg denne dag. Især 
Lene Olsen havde en stor oplevelse. Hun 

Torsdag den 28. april. Endelig var dagen 
kommet for afgang til den Svenske kyst og 
(forhåbentlig) nogle gode oplevelser med 
de store havørreder, de har derovre. Kun 6 
medlemmer var tilmeldt selvom vi havde 
plads til 8. Men nogen var ude og rejse og 
andre havde andre forhindringer der gjorde, 
at de ikke kunne deltage. Så af sted det 
gik, over broen og så lige 40 minutter på de 
svenske veje. Vel ankommet var det bare 
med at få pakket ud og så en hurtig frokost. 
Vi var jo ikke kommet for at holde ferie. 
Vi valgte at starte blødt ud og indledte 
fiskeriet på skydebanen. Vinden var nemlig 
lige hård nok andre steder, vurderede vi.  

Jesper Hansen med et bundt fine ørreder.
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stod længe med en flot fisk på krogen. Efter 
at have været inde og vende et par gange, 
dog uden at være træt nok til kejsen, så 
det ud til, at nu var den ved at være mør. 
Men kun en halv meter før netmaskerne røg 
blinket ud af kæften på en stor, blank ørred. 
Drønærgerligt, men hun havde dog alligevel 
haft fornøjelsen af den lange fight. Stort 
set alle andre fik også fisk, så formiddagen 
endte med flotte 10 ørreder, næsten alle 
genudsat.
Vinden drillede os igennem hele vores tur, 
dog ikke mere, end at vi sagtens kunne 
finde steder og fiske. Det blev til i alt 42 
havørreder med bifangst af 3 torsk og en 
rimte. Fint resultat. Og så skal man ikke 
glemme de kulinariske lækkerier, der blev 
disket op med til aftensmaden af de forskel-
lige deltagere. Kun formandens medbragte 
dåser med Beuf Stroganoff og pulverkartof-
felmos (kasserede feltrationer) fik hårde ord 
med på vejen. Det kan jeg slet ikke forstå. 
Hvis de var gode nok til forsvarets soldater 
for 5 år siden, så må de også være gode nok 
til os nu! Vi gentager turen til næste forår, så 

snyd ikke dig selv. Kig i programmet hvornår 
turen foregår og sæt tiden af. Vi hygger os 
gevaldigt og jeg lover, at der ikke kommer 
flere kasserede feltrationer med.
                                                   Jes Hansen

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

 Lene Olsen med fisk lige over svenskermålet.
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Traditionelt sker der ikke så meget i vores åer 
her i sommertiden, det ser det dog ud til at 
vandstanden takket være den kraftige nedbør 
har været bedre og vi vil nok også se en tidli-
gere opgang af årets havørreder.
Derfor vil efteråret komme til at handle om ud-
sætningsforeningen UFV 95`s årlige elfiskning 
og forhåbentlig gode strygning af årets gyde-
fisk hvilket nærmere bestemt bliver i november 
og starten af december. Resultatet kan ses i 
næste nummer af Fiskeøjet.
I forhold til kommunen er der en række tiltag 
på vej. I Serdrup å øvre del vil der blive lavet 
et restaureringsprojekt der skal supplere de 
seneste års projekter omkring Skørpinge og 
Fårdrup.
I Gudum Skovse å omkring golfbanen vil der 
blive opstartet et projekt til forbedring af 
gyde- og opvækstforhold samt udligning af en 
spærring. Helt præcist etableres der her nye 
gydebanker samt genluftning og udlægning af 
skjulesten.
Sidst, men ikke mindst, vil der opstrøms 
disse tiltag blive lavet nyt sandfang omkring 
Vestmotorvejen, noget der er meget tiltrængt 
i netop dette område, hvor sandvandringen er 
særdeles kraftig. 
Alt i alt nogle gode tiltag som vi glæder os over 
i foreningerne, alt som kan forbedre forholdene 
er meget velkommen!
                                                                        Jens

Nyt fra åerne
Nye restaureringstiltag på vej

Billedet er fra Havrebjerg, det er åen længst 
til venstre – der bliver vist ingen problemer 
med opgangsfiskene i år..!
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Så lykkedes det at få lagt de to både i søen, 
som bekendt var det en donering fra Friluftsrå-
det, der gav os mulighed for at få indfriet et af 
vore store ønsker, nemlig nye både, så vi kan 
begynde at renovere de gamle, dette er dog 
både dyrt og tidskrævende, men nu er den 
første blevet afleveret hos firmaet Glasfiber-
smeden.

Så er den første af de ”gamle både”  på vej til en 
tiltrængt renovering

Kassereren i gang med at klargøre den første af de 
nye både.

Meningen er derefter at starte en løbende ved-
ligeholdelse af de øvrige både, men som sagt 
er det dyrt, så det bliver en proces over flere år!
Som I kan se er de lidt anderledes udformet, 
og sejler tilsyneladende fint, pas nu godt på 
dem og det øvrige udstyr!                       Jens

Vore nye Rudkøbing joller 
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Vejret var det bedst tænkelige, da 10 af for-
eningens ældre medlemmer mødte frem ved 
fiskehytten tirsdag den 16. august. 
Vi skulle egentlig have været 14, men des-
værre stødte der sygdom og afbud til i sidste 
øjeblik.
Efter morgenmaden, kaffen og en Gl. Dansk 
fordelte vi os i bådene og drog ud på søen i 
forsøg på at finde nogle aborrer, gedder og 
sandart.
Fiskeriet var vellykket, og i løbet af formid-
dagen var omkring 150 aborrer oppe og 
vende i bådene. Nogle kom med hjem til ste-

Pensionisttur den 16. august 2011

Ekkoloddet studeres.

Mogens Mogensen med dagens eneste sandart.

Jørgen Mose med fin aborre.

gepanden, mens andre slap med skrækken.
Hans Peter Larsen fangede dagens største 
gedde på 5-6 kg som også kom ud igen. 
Mogens Mogensen tog sig af dagens eneste 
sandart på 1,780 kg, mens jeg selv fangede 
den største aborre på 0,680 kg.
Kl. 14.00 mødtes vi igen i hytten, hvor vi 
indtog Mogens Mogensens formidable fro-
kost, hørte på nye fiskehistorier og nogle af 
de gamle, hvorefter vi drog hver til sit, efter 
en god dag i gode venners selskab. Næste 
seniorarrangement er tirsdag den 6. septem-
ber.                               Jørgen Christensen
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Søndag den 3. juli mødtes bestyrelsen og 
nogle af foreningens medlemmer frem for at 
give såvel hytte, bro, både og omgivelser en 
overhaling. 
Hytten blev rengjort både ude og inde. 
Herefter blev den malet. Møblerne på veran-
daen blev ligeledes rengjort og malet. 
Broen blev rettet op, så selv om pælene 
stadig står lidt skævt pga. af ismassernes 
tryk, så er broen jævn og plan.
Der blev ryddet op i buskene ved trappen 
og parkeringspladsen. Toilettet blev rengjort 
og meget mere.
Efterfølgende er lyset repareret. Manglende 

Jørgen Christensen og Ejvind Hansen i gang med at 
udskifte beslag på ophalervognene.

Der blev arbejdet hårdt, så selv formanden Jes Han-
sen fik sved på panden og måtte have jakken af.

Først skulle væggene renses. Jens O. Jensen i gang 
med kosten.

Herefter skulle der males. Kurt Nielsen svinger 
malerkosten.

sengebunde er isat, og der er ingen grund til 
at fyre med sengebundene, for der ligger en 
masse brænde oppe ved toilettet!
Bestyrelsen ved godt at der stadig er ting 
der kan være bedre, så vi opfordrer til, at 
alle giver et nap med i det daglige, det være 
sig som at gøre rent i hytten efter brug, tage 
affaldet med op til affaldsbeholderen ved 
vejen. Fortøje bådene ordentligt m.m.
Ingen modtager løn for det store arbejde 
der løbende udføres, og det må være i alles 
interesse at tingene er i orden. Bestyrelses-
medlemmerne vil jo også gerne have tid til 
at fiske!                     Jørgen Christensen

Arbejdsdag ved hytten ved Tystrup Sø
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Vestergade 8 • Silkeborg • Tlf. 89 22 22 22

Få mere ud af 
din økonomi med 

    Jyske Flere Penge
                      – kom ind og hent en pakke

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

Hent pakken i Jyske Bank.

GL. TORV 5 • 4200 SLAGELSE • TLF. 89 89 12 40

Lene Olsen ved en velfortjent pause. Jesper Andersen og Jørgen Mose i gang med 
verandaen.
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Jørgen Christensen med sandart på 4,625 kg. fanget i Tuel Sø
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Ferskvandstur 5. juni, Point 4
7 medlemmer havde indskrevet sig til vores 
4. pointtur, som denne gang skulle foregå i 
de ferske vande. 2 medlemmer havde båden 
på Tissø og resten fordelte sig i bådene på 
Tystrup Sø. Det vil sige et enkelt medlem 
fiskede fra land, da hans helbred ikke mere 
kan klare at sidde i en båd i længere tid. 
Vejret var pragtfuldt og fiskeriet var denne 
dag helt i top. Tissø afgav mange mindre 
gedder samt et fint bundt store aborrer med 
den største på hele 1,381 kg. 

Også Tystrup Sø viste sig fra den pæne side. 
Her blev både fanget sandart – gedder og 
aborrer. Og mange af dem. 
Resultatet ved dagens indvejning blev, at 
Jesper Andersen besatte førstepladsen, tæt 
fulgt af Jens Olav og Erik Wilson. Jørgen, 
som fiskede fra land, fik dog ikke nogen af 
de nævnte arter. Han kunne derimod notere 
sig for en flot brasen på 1,613 kg. som blev 
indvejet til medepokalen. 
                                                      Kurt Nielsen

Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 I alt
1 Kurt Nielsen  160 103 66     329
2 Jens O. Jensen   112 188     300
3 Jesper Andersen   101 192     293
4 Erik Wilson   105 181     286
5 Teddy Petersen  150 95      245
6 Lene Olsen   121 79     200
7 Jørgen Christensen    176     176
8 Per Jørgensen  31 94      125
9 Jørgen R. Jensen   104 o     104
10 Niels Andersen   98      98
11 Jes Hansen   67      67
12 Christian Hansen   0      0

Pointstilling klubmesterskab 2011



34

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Havørred
29-01-2011 Tude Å Havørred 3,050 kg. Kurt Nielsen
08-03-2011 Tude Å Havørred 3,050 kg.  Jørgen Christensen

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

Torsk, Kyst
28-08-2011 Storebælt Torsk 2,100 kg. Kurt Nielsen

Gedde
05-06-2011 Tystrup Sø Gedde 9,500 kg. Michael Haupt

Sandart
29-06-2011 Tuel Sø Sandart 4,625 kg. Jørgen Christensen

Aborre
05-06-2011 Tissø Aborre 1,381 kg.  Jens Jensen

Medepokal
24-06-2011 Vanløse mose Rudskalle 0,990 kg=83p. Gorm Siiger
18-07-2011 Sø, Sjælland Suder 3,460 kg=138p. Gorm Siiger
05-06-2011 Tystrup Sø Brasen 1,613 kg. = 65p. Jørgen R. Jensen  

Pokaltilmeldte fisk 2011

Her er Michael Haupt 
med  en gedde fra 
Tystrup Sø taget på 
wobler. Vægt 9,5 kg. 
Fisken blev hurtigt 
genudsat og tog 
ikke skade da den 
var yderligt kroget.
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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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