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Forside: Projekt Vildfisk 2011. Se og læs mere side 24-27.

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: mandag den 16. april 2012. 
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Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse fornøjelsen at invitere jer til 

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

KONKURRENCEREGLER:
U.F.V. cup 2012 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.). For deltagere der er tilmeldt et foreningshold, beregnes placeringen efter point: 
Ørreder 10,  torsk 8, begge arter pr. påbegyndt 100 g.
Hvert foreningshold  indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede 
pointsum vinder U.F.V. cup 2012. Alle foreninger kan tilmelde hold.
Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte præ-
mier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 1. april 2012 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i
Korsør Lystfiskerforening’s, klubhus (Revhuset), Halsskov Rev, Storebæltsvej, 4220 Korsør, 

PRÆMIER:
Individuelle præmier: Der er 5 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk  I begge rækker medfølger 
U.F.V 95’s, guld, sølv og broncenål.
Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  
Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til U.F.V. cup 2013.  
Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og årstal.  

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

Hjælp U.F.V.cup 2012 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening.
Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 Tlf.5885 0097 / 4059 8182, mail: kj@ufv95.dk
Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”

U.F.V. Cup

DEN GYLDNE KEJS
SØNDAG DEN 1. APRIL 2012
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PROGRAM FOR VINTER OG FORÅR 2012
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

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.

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

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

GODT NYTÅR

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, seniorer 70,- kr. – juniorer 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. Afgang fra klubhuset kl. 7.00 – hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmeldning senest d. 11. januar.
 Turleder: Dennis Justesen tlf. 3051 9681

Fredag 27 - 1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
 Dagsorden iflg. lovene. Forslag som skal behandles på general-
 forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 24. januar 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”!

  Der vil ligeledes være tilmelding til vores berømte Sverigestur
  som bliver i uge 17-2012.

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

Søndag 5 - 2 Isfisketur. (K)
 Vi tager på isfisketur, hvis vinteren bliver med meget is.
 Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på stedet kl. 14.00.
 Indskud seniorer 30,- kr – juniorer 20,- kr.
 Præmier til største indvejede fisk.
 Tilmelding senest den 4.-2.
 Turleder: Michael Jacobsen tlf. 4016 9967

Onsdag 22 - 2 Bowlingaften 
 Vi kører til Slagelse eller Kalundborg, hvor vi bowler et par timer.
 Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler.
 Turleder: Johnny Sørensen tlf. 5196 2029 
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Søndag 1 - 4 U.F.V-Cup - Den gyldne kejs. (A&P) 
 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 afholder kystkonkurrence.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning mellem kl. 14.00 og 14.30
 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Indskud kr. 50,- Se konkurrenceregler på U.F.V.’s side 3.
 Tilmeldning til turlederen senest d. 31. marts.
 Turleder: Kurt Jørgensen tlf. 5885 0097

Søndag 4 - 3 Kystkonkurrence (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Turlederen indkøber morgenmad.
 Indskud seniorer kr. 30,-. Juniorer kr. 20,- plus kørsel.
 Turleder: Aksel Petersen tlf. 2921 0364

Onsdag 14 - 3 Afslutning på undervisningsaftenerne kl. 19.00 i klubhuset.
 Vi vil som tidligere år holde grejaften med køb - salg - bytte.
 Hvis du ligge inde med noget grej, du kunne tænke dig at sælge eller bytte eller
 måske give det til auktionen, så mød op, til en sjov aften.
 Vi slutter aftenen med en auktion.
 Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejde.

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

Onsdag 29 - 2 Film-aften
 Der vil blive vist 1 eller 2 film.

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

Der vil forsat være åbent i klubhuset hver onsdag.

Lørdag 24 - 3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer. (A&P)
Søndag 25 - 3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00.  
 Indvejning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. 
 Konkurrencen forsætter frem til indvejning i klubhuset søndag kl. 13.00 til 13.30.
 Indskud seniorer kr. 40 – juniorer kr. 20,-
 Top grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to dage.  
 Kun 1 præmie pr. deltager.
 Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk.
 Tilmelding til turlederen senest dagen før konkurrencen.
 Turleder: Tommy Petersen tlf.: 5885 2664.

Fredning på gedder i hele april måned
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Onsdag 4 - 4 Madaften i klubhuset kl. 19.00 
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig, pris 75 kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 5950 3315 - 5124 8978
 Tag gerne kone eller kæreste med. 

Onsdag 11 - 4 Turmøde i klubhuset kl. 19.00. 
 Mødet er for alle der har tilmeldt sig til den årlige tur til den sydsvenske kyst.
 Kan du ikke komme denne aften, skal du kontakte turlederen.
 Turleder: Per Andersen tlf. 4026 3429.

Søndag 22 - 4 Ugetur/4 dags tur til Sydsverige efter havørreder
Lørdag  29 - 4 For uge-holdet er der afgang fra klubhuset søndag eftermiddag. 
 Hjemkomst lørdag eftermiddag.  Pris ca. 1400,- kr. 
 Dette er inkl. kørsel, forplejning, bro og overnatning.
 For 4 dags-holdet, er der afgang fra klubhuset torsdag morgen.
 Hjemkomst søndag eftermiddag. Pris ca. 1000,- kr.   
 Dette er inkl. Kørsel, forplejning, bro og overnatning. 
 Husk sengetøj eller sovepose.
 Tilmelding fra onsdag d. 5. januar og senest d. 26. januar.
 Der SKAL betales et à conto beløb på 500,- kr. ved tilmelding.
 Turleder: Per Andersen tlf. 4026 3429.

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

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

Søndag 13 - 5 Tissø konkurrence (A)  
 Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng.
 Før afgang starter vi med morgenmad ved bådene.
 Turlederen indkøber morgenmad.
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 15.00.
 Indvejning ved roklubben mellem kl. 15.00 - 15.30.
 Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Gedde 6 point, aborre 8 point alle pr. på begyndt 100 gram.
 Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltagerantal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud juniorer kr. 20,- seniorer kr. 40,-.
 Turleder: Ole Ganderup tlf. 5886 9509

Onsdag 16 - 5 Motorkursus i klubhuset kl. 19.30.
 Instruktion i brug af bådmotor, inden du skal ud på Tissø.
 For at undgå for mange uheld med bådmotorerne, at vi afholder et par aftner   
 med instruktion i brug af foreningens bådmotorer, Aksel Petersen vil instruere i  
 alt, lige fra man afhenter motoren ved klubhuset og til man sætter den tilbage.

Mandag 28 - 5 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.

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

Lørdag 2 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). 
Søndag 3 - 6 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller
 12.00 - 19.00. Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken   
 periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i   
 HSF’s 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. 1. - 6.
 Turleder: Aksel Petersen tlf. 2921 0364.
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Mandag 6 - 8 Tre dages tur til Det Gule Rev. (K)
Tirsdag  7 - 8 Afgang fra klubhuset søndag kl. 13.00. Hjemkomst torsdag kl. ?
Onsdag  8 - 8 Pris: 3750,- kr. som dækker fiskeri, overnatning, kørsel, morgenmad,
 madpakker og præmier. HUSK SOVEPOSE.
 Der er præmier til de to største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Bindende tilmelding og betaling SENEST onsdag den 1. juni.
 Betaling kan ske på 
 konto nr. 3515-3515250379 Danske Bank eller kontant til
 Turleder: Ole Ganderup tlf. 5886 9509 - 2028 5226.

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 Lars Jensen hljensen@email.dk
Bådudvalg Dennis Justesen dj121184-@hotmail.com
Fiskeøjet  Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk
Webmaster Tommy Petersen tp@hsf1952.dk
Webmaster Kurt Jørgensen kj@ufv95.dk

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Tro det eller lad være, men endnu et år er 
gået, og vi har nu en masse gode minder at 
se tilbage på, fra det forgangne år, og forhå-
bentlig har vi endnu flere at se frem til i det 
nye og næsten ubrugte år. Jeg håber i hvert 
fald at du har lyst til at bruge lidt af din tid i 
selskab med os, på vores fisketure og andre 
arrangementer i 2012.
   Som traditionen byder det, skal vi lige 
se lidt tilbage på de ting der er sket i det 
svundne år, vi kan lige så godt lægge ud 
med Tissø, her har der været, et til tider 
eksplosivt fiskeri efter både gedder, abor-
rer og sandart er også blevet fanget i et 
større antal, end vi har været vant til, dog 
i mindre størrelser men de bliver jo også 
store engang, da de jo selvfølgelig er sat 
til bage i søen igen. Der har året igennem 
været et stabilt fiskeri, hvor 25 gedder og 
50 aborrer i båden på en dag, ikke har været 
usædvanligt. Personligt tror jeg at det gode 
fiskeri, til dels skyldes ar der ikke har været 
drevet Trawl fiskeri fra erhvervsfiskerens 
side de sidste par år, derved bliver der mere 
udbredt beplantning over hele søbunden, 
og fiskene får bedre muligheder for skjul og 
fødesøgning, endvidere bliver der sandsyn-
ligvis heller ikke frigivet så mange skadelige 
stoffer fra søbunden som kan afstedkomme 
iltsvind og farvning af vandet, når den ikke 
bliver gennempløjet med jævne mellemrum. 
Vi har her et par måneder inden udgangen 
af det gamle år, modtaget den kedelige be-
sked at erhvervsfiskeren Tage Jensen er død, 
men at hans efterladte kone i samarbejde 
med nogle hjælpere, vil drive fiskeriet videre 
i 2012, men da det jo kun er med garn og 
ruser, har det i hvert fald ikke nogen negativ 
påvirkning af vandmiljøet og biotopen. Med 
det for øje tror jeg på at fiskeriet i den kom-
mende tid, bliver på lige så højt niveau som 
i 2011.
   Der er nu blevet opsat tre transportable 
ekkolod med tilhørende ladestation, lige 

over motorerne i værkstedet, og de er til fri 
afbenyttelse i forbindelse med lån af vores 
både. Der er en intervallader som vedlige 
holder spændingen på batterierne, derfor vil 
jeg opfordre til, at når man tager et ekkolod 
til sin fisketur, så sætter man selvfølgelig 
opladeren over på et af de andre batterier, 
således er der altid et opladet ekkolod, 
når du skal bruge det. Skulle der opstå 
problemer, gælder det som ved alt andet 
af vores materiel, at du lige giver besked, 
så vi kan få udbedret fejlen, så ingen får 
deres fisketur ødelagt pga. defekt udstyr. 
Uden at kende de nøjagtige tal tror jeg at 
bådene er blevet brugt mere i 2011 end de 
seneste mange år, det er vi selvsagt glade 
for, og som jeg fremhævede i sidste blad, 
så er de blevet behandlet pænt, det eneste 
jeg lige vil hæve stemmen over er, at der fra 
bådudvalgets side er kommet indberetnin-
ger om, at der ved eftersyn og rengøring af 
bådene er konstateret et let stigende antal 
afgange, hvor der har været efterladt mad-
papir, øldåser, fiskeline og lignende, senest 
er det blevet fundet fuldt tilriggede tackler 
med flere trekroge på, det er ikke alene til 
fare for fugle og dyr, men det sker jo også 
at mindre børn har været oppe og lege i 
bådene (hvilket de under ingen omstændig-
heder har ret til), så lad os være enige om at 
kunne det være i fisketasken på udturen, så 
kan det også være der på hjemturen.
   Kystfiskeriet har godt nok været ved at 
drive en hver fedtfinne-fisker til vanvid. 
På trods af massive udsætninger af ørred 
yngel i de seneste år har det næsten været 
umuligt at fange en havørred over mindste-
målet på kysten de sidste par år, dette set 
i skærende kontrast til det enorme antal 
store gydemodne ørreder vi har fanget 
i åerne ved årets elfiskeri, mere end 110 
individer har været oppe og vende på en 
enkelt el-fiskedag i hhv. Tude å og Halleby 
å. Alle spørger sig selv og hinanden om hvor 
de store fisk er, når vi går langs kysten med 
fiskestangen, indtil videre er det en gåde. 
Fiskeriet efter torsk og fladfisk har derimod 

Formandens indlæg 
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Uffe Hasselby med en gedde på 9,5 kg. fanget på Tissø

været ganske udbytterigt, i året der er 
gået. Jeg har hørt om flere ture hvor to-tre 
mand har været ude i vores kystbåd og 
på en enkelt fiskedag har hjembragt over 
100 flade, så nåede du ikke at prøve dette 
i 2011, så mener jeg helt sikkert at det er 
værd at sætte en dag eller to af i det nye år, 
til dette fiskeri. 
   Endnu engang vil jeg sige tak til alle som 
gav en hånd, i de to weekender hvor der 
blev afholdt heste og kræmmermarked i 
Gørlev, 24.000 kr. som vi selvfølgelig skal 
dele med gutterne fra Gørlev Sportsfisker-
forening, er udbyttet for denne indsats, 
det er slet ikke så dårligt, og det er jo også 
meget hyggeligt når vi hjælpes ad.
   Høng Sportsfiskerforening har efterhån-
den en rigtig god og velbesøgt hjemme-
side, antallet af besøg på siden er steget 
med mere end 100 % på bare et år, men 
da vi ikke mener at vi bare skal hvile på 
laurbær-bladene, har vi nu oprettet en 
Facebook-gruppe som kort og godt hedder 
Høng Sportsfiskerforening, og jeg skal da 
ellers lige love for at der har været heftig 
aktivitet i dette forum lige fra dag et. Som 
jeg har set det har der været brugt en pæn 
tone i alle indlæg, selvom der bestemt 

ikke har været enighed blandt brugerne, 
og dette håber jeg også vil blive aktuelt 
fremover. Har du noget du vil delagtiggøre 
andre medlemmer i, eller er der noget som 
simpelthen presser sig på og vil ud. Så klik 
dig forbi siden og giv dit besyv med. Der er 
heller ikke nogen tvivl om at den pæne til-
gang af nye medlemmer, skyldes en fælles 
indsats for at synliggøre vores forening.
   Vi har fundet nogle sweatshirts i en god 
kvalitet som vi får trykt vores logo på ryg-
gen af, trøjerne er marineblå med hvidt 
tryk (ca.30cm.) prisen varierer lidt efter 
størrelse, fra small til XXL er prisen 250 kr. 
større modeller koster en anelse mere, er 
du interesseret i en trøje, kan du kontakte 
undertegnede eller skrive dig på listen i 
klubhuset, (depositum 100kr.).
   HUSK at møde op til generalforsamlin-
gen, fredag den 27. januar kl. 19,00 hvor 
alle fremmødte, efter pokaluddelingen vil 
blive forkælet med Uffe’s gule ærter med 
tilbehør.
   På vegne af HSF. vil jeg ønske alle med-
lemmer med familie, annoncører, sponso-
rer, samarbejdspartnere og naboforeninger 
Godt Nytår og tak til alle som har støttet os 
i året der er gået.                Ole Ganderup
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Endnu engang stod kampen mellem Slagelse, 
Søværnet, Gørlev og Høng, og lige som sidste 
år var det M/S Bien som lagde dæksplanker 
til dysten. Vejret var let overskyet med en let 
vind fra syd/vest, strømmen var rimelig kraftig 
fra morgen stunden, da der dagen forinden 
havde været forhøjet vandstand i de indre 
danske farvande. Det første drev gav ikke de 
helt store mængder fisk, sandsynligvis pga. 
den kraftige strøm, men som tiden gik og 
strømmen aftog  blev fiskeriet ganske godt, da 
fisketiden som strakte sig fra 08.00 til 15.00 
var slut og det samlede resultat blev opgjort, 
var forenings- placeringen som følger:

     Nr. 3 blev Søværnet med 6,9 kg. 
     Fordelt på 20 fisk  

     Nr.2 blev Gørlev med 34,35 kg. 
     Fordelt på 98 fisk  

     Og vinder af dysten blev Høng med 41,6kg. 
     Fordelt på 114 fisk.

   De tre største fladfisk blev fanget af: Jens 
Dinesen (Gørlev) 820 gr. Torben Christensen 
(Høng) 940 gr. og Ole Ganderup (Høng) 1080 
gr.

   De tre fiskere som havde den største sam-
lede vægt i fladfisk blev: Torben Christensen 
(Høng) 7,8 kg. Peter Mortensen (Høng) 9,0 kg. 
og Ole Ganderup (Høng) 9,3 kg.

   At Slagelse slet ikke figurerer af opgørelsen, 
skyldtes at de ikke havde en eneste tilmeldt 
til turen og de har så taget konsekvensen af 
dette og har trukket sig fra dette arrangement 
i fremtiden, ligeledes har Søværnet måtte sige 
fra pga. ringe deltagertilslutning (tre deltagere 
denne gang). Dette har dog ikke helt slået os 
ud og vi arbejder videre med to løsningsmo-
deller for at videreføre turen, den ene er at 

vi finder en ny samarbejdsforening og hver 
tager 8 pladser, eller at vi finder to nye for-
eninger som har lyst til at deltage i dysten og 
vi så stadig har 6 pladser til hver. I skrivende 
stund er der allerede forhandlinger i gang 
med en ny part.

   Den udeblevne interesse kan i hvert tilfælde 
ikke skyldes at der ikke var fisk med hjem for 
pengene, 232 fladfisk blev hjemtaget af de 
15 mand som deltog i år, det giver efter min 
hovedregning et gennemsnit over 15 fisk pr. 
deltager, så det må vel siges at være OK. 

   Personligt håber jeg at vi kan fortsætte da 
det er utroligt hyggeligt, og samtidig også 
inspirerende at mødes på tværs af forenings-
tilhørsforhold.                    Ole Ganderup

Bymatch fladfisk 2011

Parfisketur 6. november
8 af foreningens medlemmer havde 
tilmeld sig til konkurrencen, som havde 
afgang fra klubhuset kl. 07.00. Den ene 
halvdel kørte ud til den åbne kyst og den 
anden halvdel kørte til Korsør havn, hvil-
ket var en rigtig go’ ide. Den halvdel der 
kørte på den åbne kyst, fik ikke så meget 
ud af det, 1 enkelt havørred, undermåler 
var alt hvad det blev til. Dem der kørte til 
Korsør havn, havde mere held, 1 torsk og 
12 fladfisk, alle skrubber, blev det til.
Kl. 14.00 var konkurrencen slut og fiske-
ne var vejet og pointene lagt sammen, så 
var det tid for præmieuddeling.
Nummer 1 blev Ole Ganderup og Martin 
Mortensen med 296 point. 
Nr. 2 blev Preben Nielsen og Michael 
Jacobsen med 200 point.
                                Michael Jacobsen
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Indvejede fisk til årspokalerne 04.12.11
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 10,300 112 Tissø Michael Jacobsen
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 2,550  København Tom Rasmussen
Torsk båd 14,000  Det gule rev Ole Ganderup
Sej/Lubbe    
Hornfisk 0,618  Halvskov rev Jesper Boysen
Makrel 0,950  Sj. Odde Dennis Justesen  
Fladfisk 1,600 55 Storebælt Lars Christensen
Største fisk fanget i udlandet 43,000 143 Helleflynder Ole Ganderup
Årets fisk    

Michael Jacobsen med en gedde på 10,3 kg.



15

�������������������������

��������������������

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

���������

Igen i år valgte HSF at afholde den traditions-
rige specimenkonkurrence, hvor det gælder om 
at fange flest forskellige arter. 
12 af klubbens medlemmer valgte at deltage, 
det var faktisk en deltager mere end sidste år. 
Specielt 3 til 4 deltagere lagde sig fra starten 
skiftevis i front. Igennem alle 3 måneder blev 
der fisket intenst, i mange slags vande. Både 
på såvel klubture som privatture, blev der 
fanget pæne fisk, nogle kunne sågar vejes ind 
til diverse årspokaler. 
Pointstillingen blev nøje gennemgået, hver 
eneste gang den var opdateret og hængt op i 
klubhuset. Hver eneste detalje blev kommen-
teret og rettet således at ingen var i tvivl om 
hvordan de lå i stillingen. Det var rart at opleve 
så stor en entusiasme omkring konkurrencen. 
Igen i år var der spænding til det sidste, i 
dagene op til afslutningen var der stadig kamp 
om førstepladsen. Det skulle vise sig at en art 
gjorde udslaget. Resultatet af årets specimen-
konkurrence blev som følger: 
1.     Ole ganderup         18 arter
2.     Tom Rasmussen    20 arter
3.     Martin Mortensen 17 arter

Jeg vil afslutningsvis takke for deltagelsen til 
alle som var med i år, jeg vi igen til næste år se 
om jeg kan lokke nogle flere ud af busken. 
                                                   Dennis justesen

Specimen 
konkurrencen 
2011

Dennis Justesen med en makrel på 950 gram

Ole Ganderup med en gedde på 7,7 kg.
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Destinationen for årets mole-konk. blev 
Københavns havn, hvor der har været stabilt 
fiskeri efter fladfisk og torsk i de seneste må-
neder. Der var 7 medlemmer som havde valgt 
at deltage i denne tur, turen var programsat til 
at løbe fra 07.00 til 14.00 men alle var enige 
om at køre hjemmefra en time før, da der jo er 
lidt transport tid, til og fra fiskepladsen.
   Det skal siges at det var lidt sværere at få 
fiskene til at bide i dag i forhold til de andre 
gange, hvor jeg har været med derinde. Vejret 
var tåget og der var stort set ingen vind og 
strømmen var meget beskeden, det ved vi jo 
alle at det ikke er de bedste forudsætninger for 
at få gang i de flade, men når alle de dårlige 
undskyldninger nu er brugt, kan vi vel kon-
kludere at alle mand fangede fisk, hvilket i sig 
selv er en succes.
   Samlet fangst blev 18 fladfisk, to torsk og 
enkelte hvillinger. Største torsk blev fanget af 

Tom Rasmussen og vejede 2,55 kg. 
Største fladfisk blev fanget af Aksel Petersen 
og vejede lige ud 500 gr.  

Nr. 1   Tom Rasmussen med en samlet vægt 
            af fem fisk 3570 gr.
Nr. 2   Torben Christensen med en samletvægt  
            af fem fisk 1340 gr.
Nr. 3   Ole Ganderup med en samlet vægt 
            af fire fisk 980 gr.

   En fiskedag på det jævne, dog med det 
lyspunkt at Toms torsk indtil videre er kandi-
dat til pokalen for kysttorsk, og jeg tror, efter 
stemningen at dømme heller ikke at nogen var 
mere skræmt over resultatet, end at de kan 
lokkes med en anden gang, det skal da også 
lige indskydes at sidste års molekonk. i Korsør 
havn kun kastede en enkelt fisk af sig til otte 
mand.                                     Ole Ganderup

Molekonkurrence
2011

Tom Rasmussen med dagens 
største torsk på 2,55 kg.
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:

1  Tom Rasmussen 80 80 70 49 1.20 334,80

2  Ole Ganderup      80 85 60 49 1,17 320,58

3  Aksel Petersen 80 55 50 46 1,05 242,55

4  Jens Dinesen 80 25 50 29 1,12 206,08

5  Michael Jakobsen 80 10 30 21 1,04 146,64

6  Dennis Justesen 40 50 10 28 1,11 142,08

7  Arne Jørgensen 70  30 20 1,03 123,60

8  Torben Christensen 40 15 40 21 1,04 120,64

9  Preben Nielsen 60 15 10 16 1,03 104,03

10 Johnny Sørensen 50  20 14 1,03 86,52

11  Jane Hansen 40  20 11 1,03 73,13

12 Lars Jensen (Slg) 20 5 30 13 1,06 72,08

13  Jesper Boysen 10 20 10 14 1,01 54,54

14 Tommy Petersen 30  10 5 1,02 45,90

15  Jens Eriksen 10 5 10 5 1,01 30,30

16 Jan Rasmussen 10  10 6 1,01 26,26

17  Jørgen Madsen 10  10 4 1,01 24,24

18 Emil Kamienski 10  10 3 1,01 23,23

19 Poul Andersen 10  10 2 1,01 22,22

20 Uffe Hasselby 20    1.02 20,40

21 Lars  Jensen (Vær.) 10  10  1.01 20,20

22 Per Andersen 10  10  1,01 20,20

23 Per Høj Jensen 20     20,00

24 Kurt Jørgensen 20     20,00

25 Finn Bartelsen 10     10,00

26 Pouel Larsen 10     10,00

33       

34 JUNIOR:      

35 Martin Mortensen 80 30 50 26 1,16 215,76

Resultatliste årskonkurrence Senior 2011
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Til årets sidste konkurrence, fang en fisk og 
vind en and, havde 6 af foreningens medlem-
mer tilmeldt sig. Konkurrencen startede med 
morgenbrød i klubhuset, med en lille en til 
halsen.
Efter morgenbrødet var indtaget, kørte alle 6 
til Korsør havn, hvor man mente chancen for at 
fange noget, var størst. Fiskeriet foregik i den 
inderste del af havnen.
Kl. 14.00 var konkurrencen slut og alle var til-
bage i klubhuset, og det var tid for indvejning. 
Den samlet fangst var 4 torsk og 5 fladfisk. Der 
blev også fanget nogle torsk og fladfisk under 
målet.
Nummer 1 og vinder blev Jens Dinesen, med en 
torsk på 980 gram. 
Nummer 2 blev Tom Rasmussen, med en torsk 
på 750 gram. 
Nummer 3 blev Martin Mortensen, med en 
torsk på 650 gram. 
Dagens største fladfisk blev fanget af Ole Gan-
derup og den vejede 540 gram.
                                                Michael Jacobsen

Andetur 4. december

Fra venstre: Martin Mortensen, Tom Rasmussen og 
Jens Dinesen.

Der var i år desværre kun 7 medlemmer, 
som havde tilmeldt sig til årets eleva-
torfiskeri efter fede høstsild, men dette 
skulle da ikke afholde os andre fra, at 
have en god tur. 

Som de seneste mange år var det igen 
”Hanne-Berit” som skulle sejle os ud på 
Sundet, Skipper Karsten Nielsen lagde 
kursen direkte mod Koral-dybet nord 
for Ven, og efter en times sejlads kunne 
fiskeriet begynde, grunden til den lange 
sejltur var at, sildene på den danske side 
kun var halvt så store som her. 

Skipper lovede på vej ud, at vandet var 
så fuldt af sild at man næsten kunne gå 
på det, det havde han ret i, to lange drev 
var alt hvad vi nåede i løbet af formid-
dagen, og der var konstant sild i rå 
mængder. 

Udover sild blev der fanget et par ma-
kreller og enkelte torsk, Torben Christen-
sen fangede en torsk på ca. tre kilo.

Tilbage i Rungsted havn kl. 12.00 kunne 
resultatet gøres op, og blev som følger:

Samlet fangst til de syv mand var 185,9 
kg. sølvblanke store fede sild.

De tre mest fangende fiskere blev:
Nr. 1   Tom Rasmussen med 41,6 kg.
Nr. 2   Ole Ganderup med 33,6 kg.
Nr. 3   Jens Eriksen med 25,1 kg.

Skulle der sidde nogen og ærgre sig over 
at de ikke var med på denne super tur, 
kan de bare sætte kryds i kalenderen 23. 
september 2012 kl. 07.00 – 12.00, for her 
gentager vi turen med samme båd og fra 
samme havn.
                                                Ole Ganderup

SILDETUREN
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I Weekenden den 3.-4. september, afholdte for-
ening gedde, aborre og sandart konkurrence. 
10 af forenings medlemmer havde tilmeldt sig 
til konkurrencen.
Fiskeriet var lige godt begge dage, mange 
gedder og aborrer blev hevet indenbords, for 
at blive genudsat efter at de største var blevet 
vejet. Generelt var de fisk der blev fanget, ikke 
så store, dog blev der fanget 2 pæne gedder 
om lørdagen, men ellers var gedderne små, 
mange under mindstemålet. Det samme galt 
aborrerne, der blev ikke fanget nogle over 
kiloet, som der ellers er fanget mange af i år.
2 af deltagerne valget at fiske på Tystrup sø, 
hvor det lykkes den ene at fange en sandart. 
Så for første gang (tror jeg) skulle der uddeles 
en præmie i sandart-rækken.
Den samlet fanget for hele weekenden blev, 65 
gedder, 130 aborrer og 1 sandart.
Den største gedde blev fanget af Aksel 
Petersen, den vejede 6,8 kg. Nummer 2 blev 
Michael Jacobsen, med en gedde på 6,750 kg. 
Nummer 3 blev Jens Dinesen, med en gedde 
på 3,9 kg..
Den største aborre blev fanget af Tommy Pe-
tersen, den vejede 630 gram. Nummer 2 blev 
Aksel Petersen, med en aborre på 520 gram. 

Nummer 3 blev, Jens Dinesen og Torben Chri-
stensen, som begge fangede en aborre på 500 
gram.
Største og eneste sandart blev fanget af Martin 
Mortensen, den vejede 1,4 kg. 
                                                 Michael Jacobsen

Martin Mortensen med en sandart på 1,4 kg

Aksel Petersen med en gedde på 6,8 kg.

Gedde, aborre og sandart konkurrence
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Program for forår - sommer 2012
(S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer  (P) = Pointtur

12 JAN Første klubaften efter nytår 19.00 - 21.00 (S) (J)
 Vi åbner dette forår med et begrænset antal klubaftener grundet manglende  
 deltagelse. Se separat annoncering.

22 JAN Tur til Tude Å (S) (J)    Pris kr. 20,-
 Første foreningstur i det nye år. 
 Vi skal ud og se, om der er en ”grønlænder” eller en regnbue, 
 der vil have vores agn. 
 Tilmelding til Jesper Andersen, 2086 0158, senest 16. januar. 
 Jesper vil samtidig fortælle, hvornår vi starter og hvor vi mødes.

26 JAN Klubaften 19.00 – 21.00 (S) (J)
 Her er også sidste frist for tilmelding og betaling til vores tur til Sverige, 
 som omtales senere i programmet.

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

9 FEB Klubaften 19.00 – 21.00 (S) (J)

12 FEB Isfisketur på Tystrup Sø/tur til Tude Å (S) Pris kr. 20,-
 Med tanke på de sidste års hårde vintre, satser vi butikken og prøver, 
 om vi også denne vinter kan komme på isen på Tystrup. 
 Vi mødes ved hytten kl. 09.00, hvor vi lige lægger en slagplan for, 
 hvordan vi griber tingene an. 
 Husk det varme tøj og især fodtøj, kaffen samt økse/isbor. 
 Er isen ikke sikker at bevæge sig ud på, prøver vi i stedet en tur til Tude Å 
 efter en ørred eller to. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 6. februar.

23 FEB Klubaften 19.00 – 21.00 (S) (J)

8 MAR Klubaften 19.00 – 21.00 (S) (J)

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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10 MAR Tur til Nakskov Indrefjord (S) (J)  Pris ca. kr. 200,-
 Det er snart et stykke tid siden, at vi har prøvet det fornøjelige fiskeri 
 efter Nakskovs fede opgangsaborrer. 
 Vi starter fra klublokalet kl. 07.00 og er hjemme ca. kl. 17.00. 
 Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825, senest d. 27. februar, 
 hvor du samtidig meddeler, om du kan stille bil til rådighed. 
 Det kan være koldt på denne årstid, så husk det varme tøj og kaffen.

22 MAR Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J)
 Sidste klubaften i foråret.

25 MAR Kysttur, point 1 (S) (J) (P)   Pris kr. 20,-
 Som altid er der på årets første pointtur frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan indvejes ørred, torsk og fladfisk 
 (pas på eventuel fredning af hunskrubber). 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jørgen Christensen, 6175 0956, senest 19 marts.

30 MAR -  Tur til Langeland (S)    Pris ca. kr. 400,-
1 APR Vi skal igen over og besøge Jesper Hansen, der er skytte på Tranekær Gods. 
 Og samtidig se, om vi kan nappe et par af Langelands store ørreder. 
 Vi kan ikke være mere end 6 personer, da Jespers hus ikke er af de største.   
 Så hvis du vil med, så skynd dig med tilmelding. 
 Deltagerne skal samtidig være indforstået med, 
 at deltage i UFV-CUP den 1. APR, da vi kører hjem, 
 så vi kan nå at deltage i indvejningen søndag kl. 14.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 12 marts.

1 APR UFV - CUP. (S) (J)    Pris kr. 50,-
 Vi skal vinde trofæet tilbage, så vi kan få dækket den grimme plet, 
 hvor det plejer at hænge. 
 Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen.
 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk. 
 Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier til de 
 individuelle vindere. 
 Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30 
 og herefter præmieoverrækkelse hos Jagt og Fritidshuset, 
 Sorøvej 9, 4200 Slagelse (Indkørsel fra Gl. Holbækvej). 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287, senest 26 marts.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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15 APR Kysttur, point 2 (S) (J) (P)   Pris kr. 20,-
 Også på denne kysttur er der frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan igen indvejes ørred, torsk og fladfisk. 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 8. april.

26 APR -  Kysttur til Sverige, Öland   Pris ca. kr. 1.000,-
29 APR Vi har de sidste par år haft nogle rigtig dejlige ture til Ystad, 
 men har savnet lid ”kvalitet” på ørrederne. 
 Så nu prøver vi, om ikke ørrederne ved Öland er i lidt bedre 
 kondition på denne årstid. 
 Gedderne er fredet og skal genudsættes, 
 men det ved de ikke, så de bider også lystigt. 
 Og på denne årstid er det nogle ordentlige basser, 
 man kan risikere at få på krogen. 
 Vi har lejet et dejligt sommerhus, hvor der er plads til 6 personer. 
 Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 18.00. 
 Vi afholder formøde torsdag d. 19. april kl. 19.00, 
 hvor vi finder ud af, hvem der kører, køber mad ind o.s.v. 
 Bindende tilmelding til turlederne 
 Kurt Nielsen, 6065 4825, eller Jes Hansen, 5066 9202, 
 senest 26. januar, hvor der samtidig skal erlægges kr. 600,- i forskud.

6 MAJ Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)  Pris kr. 20,-
 Nu skal de være her, hornfiskene. Så denne tredje pointtur handler om dem.  
 Der vil være præmier til de 3 største af slagsen. 
 Udenfor præmierækken, men tællende til pointkonkurrencen, 
 kan der også indvejes ørred, torsk og fladfisk. 
 Vi mødes ved kysten kl. 06.00. 
 Sted vil blive aftalt med turlederen ved tilmelding. 
 Tilmelding til Jørgen Christensen, 6175 0956, senest 30. april.

8 MAJ Pensionisttur til Tystrup Sø (S)  Pris kr. 100,- 
 Så starter de populære ture til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turlederne. Hjælp til båden 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 er Ejvind Hansen, 5852 7470, og Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 3. maj. 

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Flot resultat for Projekt Vildfisk
Årets udgave af Projekt Vildfisk blev i år 
én stor succesoplevelse, da alt gik op i en 
højere enhed, men det havde vi vel også 
fortjent efter de sidste års strabadser!
I sidste weekend af november opsatte vi 
3 bassiner med diverse udstyr tilkoblet på 
nogle få timer, det er fornøjelse når man kan 
se resultatet af flere års erfaring.
Om lørdagen 12./11. lykkedes det Hallebyå-
ens folk at opfange 20 fisk, 3 hanner og 17 
hunner, største fisk var en hun 88 cm, så det 
var en god start på elfiskningen.
Søndag den 13. /11. gik vi så i aktion ved 
Havrebjerg og fik på en formiddag 10 han-
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ner og 11 hunner. Efter frokost drog vi så til 
vandværket ved Valbygården, hvor det lyk-
kedes at opfiske yderligere 17 hanner og 22 
hunner, største fisk var en han på 85 cm.
Vi blev herefter enige om at aflyse næste 
uges tur, da vi havde nået det antal fisk vi 
skulle bruge nemlig 80 stk.
Fiskene har derefter gået i bassinerne og alt 
har forløbet godt, men er også blevet passet
umanerligt godt af ”Skørpinge Dambrugs” 
ejer, Jesper Thykær, samt UFV’s formand 
Kurt Jørgensen, der har sørget for overvåg-
ningen samt div. vandprøver, udskiftning af 
vand og en ny pumpe i ny og næ.
Stor var spændingen så ved strygningen 
lørdag den 26./11., ville fiskene være modne 
eller hvordan? 
Starten var da også alt andet end lovende, 
idet de 4 første hunner ikke var modne, men 
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derefter gik det bare som smurt, bedste 
fisk gav alene 1,75 liter, så resultatet nåede 
op på imponerende 15,85 liter, der igen 
svarer til ca. 118.000 fisk.
Og da udsætningsbehovet i Tude å og 
Hallebyåen er 115.700 stk. her medregnet 
10.400 stk. til Kalundborg og Bregninge å 
er vi mere end tilfredse i år. Så nu venter 
vi bare til foråret for at se resultatet af 
klækningen.
Sidst, men ikke mindst, nåede vi også at få 
pakket det hele sammen inden stormen for 
alvor tog fat den søndag.
Tak for indsatsen til alle mand, det var 
fornemt, god jul og et godt nytår, vi ses til 
næste år!                                             Jens
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Bestyrelsen i Slagelse Sportsfiskerforeningen vil gerne 
ønske alle medlemmer, sponsorer, annoncører, 
samarbejdspartnere samt naboforeninger.

god jul & godt nytår.

Grundet de senere års høje vandstand, 
valgte vi i bestyrelsen, at tage bro og både 
op i Tystrup Sø allerede midt i november. 
8 friske medlemmer var mødt op for at bruge 
en formiddag på dette. Og lad det være sagt 
med det samme, vi var ikke for mange. Men 
vi kender efterhånden turen, så alle ved, i 
hvilken rækkefølge, tingene skal ske. Først 
ind til bredden med bådene, trække de 3 
på land og vende dem om. Lyder let, men 
det er rigtig tungt arbejde. Herefter frigøre 
fortøjningerne og afmærke dem til næste års 
brug. Så skal broen skilles ad og bæres/
flådes ind til bredden. Herefter løftes hver 
enkelt brofag op på land og lægges på det 
dertil indrettede hyldesystem. Jeg skal hilse 
og sige, at det også er tungt arbejde.
De nye Ringkøbingjoller fik lige en bund-
vask. Her blev der konstateret nogle små 

huller/afskalninger i glasfiberen, som skal 
lappes.
I år havde vi yderligere besluttet, at sende 
2 både til renovering ved Glasfibersmeden i 
Ugerløse. Og med kun en bådtrailer til rådig-
hed, blev der kørt i pendulfart med bådene. 
Men alt klappede og kl. ca. 12.00 kunne vi 
tage os en velfortjent kold pilsner.
De to vinterbåde, som ligger på ophaler-
vogn, er båd nr. 2 og nr. 4. Næste forår vil 
vi så lægge de to helt nye Ringkøbing joller 
ud sammen med 3 helt renoverede af de 
gamle. Det bliver en ren fornøjelse, at skue 
de 5 flotte joller næste forår. Pas nu godt på 
dem. Og til dem, som er lidt frustrerede over 
Ringkøbing jollernes åregafler, så arbejder vi 
i bestyrelsen på en løsning. 
Båden på Tissø forbliver i vandet indtil isen 
truer.                                                     Jes

Bro- og bådoptagning i Tystrup Sø
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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

Vi søgte i foråret Spar Nord fonden om et 
tilskud til renoveringen af vore både, der 
som bekendt er en bekostelig affære, så 
stor var vores glæde da Spar Nord med-

delte os at fonden havde doneret 10.000 kr. 
Her overrækker filialdirektør Michael Barch 
Rasmussen de rare penge til vores kasserer 
Jørgen Christensen.

Dejlig håndsrækning fra Spar Nord
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Nyt fra åerne
Restaureringsprojekterne i Seerdrup og 
Gudum Skovse å er nu afsluttet, lidt sent 
efter vores mening hvor de oprindelige gy-
debanker ikke gerne skal dækkes med div. 
gruspartikler.

Også et par hårdhændede opgravninger 
nedstrøms Valbygården er blevet konstate-
ret, Teknik og miljø er kontaktet.

Ligeledes er vores store opfiskningprogram 
Projekt Vildfisk færdiggjort med stor succes, 
noget I kan læse om andetstedes i bladet.

Desværre slap vi heller ikke i år for et par 
større udslip fra Musholm Lax, ”hændelige 
uheld” som virksomheden selv udtrykker 
det, men det ændrer jo ikke på det faktum, 
at ørrederne på kysten øjeblikkeligt bliver 
truet af diverse ulovlige garnsættere. Samt 
oppe i vore åer hvor regnbuen roder rundt i 
de forskellige naturlige havørred-gravninger 
til stor skade for de lagte æg.           Jens

Vind en and
Blev desværre afviklet under meget dårlige 
vejrforhold med kraftig vind fra en vestlig ret-
ning, så vi måtte ty til havnen i Korsør, heller 
ikke der var der noget særligt held, idet kun 
Jes havde fisk, dog ikke store nok.

Så det blev afgjort ved lodtrækning blandt os 
fire deltagere, og da vi ikke var flere fordelte 
vi gevinsterne lidt, så alle fik noget med 
hjem her til jul.                                       Jens

Dyrere fisketegn
Så stiger fisketegnet igen, så må vi håbe at 
pengene bliver brugt lidt mere ligeligt, idet 
bl.a. lakseprojekter og forskning jo ikke er 
det der præger de sjællandske kyster, nej, 
det vi trænger til er nye kystudsætninger af  
havørred, det er flere år siden vi har haft et 
nogenlunde fiskeri og folk som betaler fiske-
tegnet skal også have noget for pengene!

Jørgen Christensen med en aborre på 1952 gr., ny 
klubrekord!

Pensionistturenes uovertrufne kok Mogens Mogen-
sen med en pæn sandart.  
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Fladfisketur fra 
Stigsnæs 20. august 2011
Denne tur med ”Turisten” er der rift om. 
Og der var da også hurtigt udsolgt af de 12 
pladser, som er på båden. At der så oveni 
købet var solskin og svag vind, gjorde bare 
forholdene perfekte for deltagerne. Vi havde 
samtidig en god dialog med skipperen, som 
var meget interesseret i, hvor vi mente, at 
fiskene ville være. Vores bud var lidt lavere 
vand end han normalt fiskede på, nemlig 4-6 
meters dybde, men han var frisk på at give 
det et forsøg. 
Om vi var dygtige eller heldige, skal jeg 
lade være usagt, men fisk var der i denne 
dybde. Snart havde vi alle travlt med at hive 
fisk ind, agne, kaste ud igen og ind imel-
lem bande over fisk, der stjal ormen uden 
at blive på krogen. To helt nye medlemmer 
var med, nemlig Kevin og Mike, og det var 
tydeligt, at de nød turen i fulde drag.
Vel inde i løbet af eftermiddagen kunne 
dagens anstrengelser gøres op. Jesper A. 
havde flest flade, nemlig 15 stk. Største fisk 
tog Hans Peter, en fin skrubbe på 710 g. 
Næst største fisk blev fanget af Per Egon, 
580 g. og Kevin var mand for turens tredje 
største skrubbe og kunne dermed hjemtage 
en flaske vin.
I alt blev der fanget 90 fine fladfisk, flest 
skrubber, samt en makrel og en hornfisk.
Tak til skipper, der gjorde stort set alt, hvad 
vi bad om. En dejlig kontrast til den ”nor-
male” turbådsskipper, der normalt sejler 
derhen, hvor han plejer, fisk eller ej.  Kurt N. 

Dårlig indsats
Vores indsats ved efterårets UFV-cup blev 
ikke noget at skrive hjem om, idet kun fem 
medlemmer (5!) havde lyst til at deltage, 
det er den dårligste tilmelding jeg endnu 
har været med til i UFV regi. Vi havde dog 
den lille tilfredsstillelse, at Erik Wilson vandt 
torskeklassen, sammenlagt blev vi nr. 4.
              Jens

Ferskvandstur, 
point nr. 5 
25. september 2011
Alle både var i brug denne dag, hvor forenin-
gen afviklede sin 5. tur i den løbende point-
konkurrence. 12 medlemmer tilmeldt, rigtig 
dejligt for en turleder. Vejret var med os med 
dejligt solskin og ikke for meget vind. 
2 medlemmer var på Tissø og resten havde 
fordelt sig på bådene i Tystrup Sø. 
Der var fint med fisk til alle. Både gedder og 
aborrer var i bidehumør denne dag, hvilket 
da også kunne ses på indvejningsresultatet. 
En enkelt sandart var også oppe og vende. 
Og så var det lige meget, om der blev 
anvendt blink - spindere - woblere eller 
agnfisk. 
På Tystrup Sø var havørnen også lige ude og 
vende et par gange, et dejligt syn.
Resultatet blev, at Jens O. blev nr. 1 med 245 
point, Carlos nr. 2 med 190 point og Jes nr. 3 
med 184 point.
En god tilslutning og en dejlig dag for alle.
                                                              Kurt N.

Tur til molen på 
Flådestation Korsør 
6. november 2011
Kun 3 medlemmer havde valgt at bruge 
formiddagen på at fiske efter fladfisk og 
torsk på denne tur til Flådestation Korsør. 
De fangede til gengæld rigtig pænt med fisk. 
Torskene var ikke rigtig kommet ind, så de 
kunne tages om dagen, men skrubber og 
isinger gik til gengæld rigtig til biddet. Stør-
ste udfordring er at holde øje med alle de 
fartøjer, som går ind og ud af havnebassinet.
Det var som om, at det gode fiskeri aftog 
hen mod middagstid, så vi aftalte, at det var 
nok for denne gang. Vi kunne da også notere 
os fangst af 32 fladfisk på bare 3 timer. 
Rigtig flot resultat.                            Jes
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Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6  I alt
1 Jens O. Jensen   112 188 245 A  545
2 Kurt Nielsen  160 103 66 141 N  470
3 Erik Wilson   105 181 154 N  440
4 Jesper Andersen   101 192 78 U  371
5 Teddy Petersen  150 95  76 L  321
6 Lene Olsen   121 79 60 L  260
7 Jørgen Christensen    176 79 E  255
8 Jes Hansen   67  184 R  251
9 Carlos     190 E  190
10 Jørgen R. Jensen   104 0 60 T  164
11 Gert Hansen     126   126
12 Per Jørgensen  31 94     125
13 Niels Andersen   98     98
14 H. P. Larsen     74   74
15 Christian Hansen   0     0

Pointstilling klubmesterskab 2011
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Jesper Andersen med helleflynder på 7,2 kg 81 cm.

Kl. 8 lørdag den 3. september drog John 
Olsen og jeg af sted til Nordkap efter helle-
flyndere. Første stop på vores lange køretur, 
2500 km., var ved Sundsvall Camping, hvor 
vi fik en hytte at overnatte i, inden vi kørte 
videre dagen efter. Efter lidt morgemad drog 
vi så afsted mod finland, hvor vi lige skulle 
ind over, og videre til lapland hvor vi over-
nattede hos en samer. Vi fik vores hytte og 
skulle så have noget aftensmad, som bestod 
af rensdyrsuppe, som smagte fortrindligt, 
med hjemmebrygget øl til.I køjerne kom vi så 
bag efter, og så afsted det sidste stykke vej. 
Vi ankom så til campen hvor vi blev indloge-
ret og kom på plads. Bagefter gik vi ned hos 
Hans Hagerup, tilligere ejer af Bonito og fik 
hilst på ham og alle de andre. Vi fik så set bå-
den vi skulle sejle i, og fik lidt briefinger om 
fiskeriet, det lød lovende. Vi fik sovet efter 
den lange køreretur og var så klar til fiske-
riet. Vi studerede søkort og gps og så af sted. 
John lagde ud med en helleflynder på 130.
cm 19.9 kg på en lille plads vi fandt. Sikken 
en start vi fik, ikke flere den dag, men havde 
flere hug som ikke blev til noget. 
Dagen efter var vi ude igen, vi lå øst for en ø 
hvor det begyndte at blæse lidt op, igen slog 
John til med en helleflynder på 11 kg. 1 meter 
lang, jeg missed et godt hug som jeg havde. 
Det skal siges, man fanger dem ikke bare lige 
sådan. Vi skulle jo også prøve noget andet, 
så vi drog lidt længere ud og fiskede kuller 
og sej som er rigtigt sjovt at fange på let grej. 
På 3.dagen tog vi afsted igen sammen med 
en ny mand som hed Helmut, frisk fyr, han 
havde ikke rigtigt fået nogen store, så han 
kom ombord hos os, så vi tog endnu en gang 
afsted, og fik lagt os hvor vi skulle være, og 
der gik ikke lang tid før at Helmut fik et godt 
hug, op og ned gik det med fisken, for det er 
den der bestemmer. Vi fik et opkald fra de 
andre både, om hvordan det gik for os, jo vi 
kæmper med helleflynder nu, kunne jeg så 
fortælle, og få minutter efter var de hos os. 
Fiskeavisen var den ene båd, så de fik nogle 

Nordkap-turen 2011
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John Olsen med helleflynder på 30.00 kg 131 cm.

gode billeder af fighten. Vi fik den i båden, 
og sikke en flot fisk 131 cm. og 31 kg vejede 
den, de skulle så lige over og se den. Kristen 
og Nicolai fra Fiskeavisen skulle osse lige 
skyde nogle billeder af en stolt Helmut med 
sin største helleflynder. Dagen efter var vi 
på lidt torskefiskeri bare for sjovt. Måler-
torsk er ikke noget problem at fange der-
oppe. Endnu en dag på havet kom, og jeg fik 
en helleflynder på 7,2 kg. 81 cm. og en torsk 
på 14 kg. Vi havde igen mange flynderhug 
som missede. Sidste dag inden vi skulle 
hjem skulle vise sig at være god, vi tog ud 
på en lille plads som der ikke bliver fisket 
ret meget på, vi fik lidt små flyndere i båden, 
80.cm er mindstemålet så helt små er de jo 
ikke. Lige pludselig får jeg et hug som bare 
siger spar to, hold da op, det var storfisk, 
jeg holdt godt fast på stangen, men lige 
meget hjalp det, den trak bare derudaf. Jeg 
kunne slet ikke løfte den fra bunden, og når 
det endelig lykkedes, så  stak den ned igen, 
det er helt sikker camprekord siger guiden. 
Rekorden er 80 kg., så den her var langt 
over, endelig lykkedes det at få lidt line ind, 
man kunne mærke at det var storfisk, ingen 
tvivl om det. Efter en hård kamp på flere mi-
nutter vandt fisken, nej hvor var jeg skuffet. 
Guiden som var i vores båd græd næsten, 
han havde fået lov at sejle med os den dag, 
vi var meget skuffet. Jeg havde slet ikke lyst 
til at fiske resten af dagen, men livet går jo 
videre, som man siger, så jeg måtte jo prøve 
igen, men jeg fik kun nogle hug. Vi prøvede 
så efter havkatte, som vi fik 3 af, John tabte 
en  flot mis på 3-4 kg. Det skulle jo slutte på 
et tidspunkt, så vi drog ind mod havnen og 
skulle gøre båden ren, og have pakket alt 
vores fisk og grej, som vi havde fået i løbet 
af dagen, og så have det smidt i frysehus. 
Vi fik sagt farvel til de andre og så gik turen 
mod DK, med en stor oplevelse i bagagen, 
og en kamp med en meget stor helleflynder.
PS. turen er booket til næste år.
                                           jesper andersen
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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
02-10-2011 Storebælt Torsk 2,470 kg. Erik Wilson
28-08-2011 Storebælt Torsk 2,100 kg. Kurt Nielsen

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

Gedde
14-11-2011 Tystrup Sø Gedde 10,800 kg. Kenneth Rosenby
20-11-2011 Tystrup Sø Gedde 10,200 kg. Christian Karlsen
05-06-2011 Tystrup Sø Gedde 9,500 kg. Michael Haupt

Aborre
29-09-2011 Tissø Aborre 1,952 kg.  Jørgen Christensen
05-06-2011 Tissø Aborre 1,381 kg.  Jens Jensen

Medepokal
24-06-2011 Vanløse Mose Rudskalle 0,99 kg.= 83p  Gorm Siiger
18-07-2011 Sø på Sjælland Suder 3,46 kg.= 138 p. Gorm Siiger
01-10-2011 Esrum Sø Ål 1,820 kg. = 152 p. Christian Karlsen
18-09-2011 Tissø Rimte 1,733 kg = 87 p. Jørgen Christensen
05-06-2011 Tystrup Sø Brasen 1,613 kg. = 65 P. Jørgen R. Jensen  

Pokaltilmeldte fisk 2011
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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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