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Forside: Jørgen Christensen med laks på 8,3 kg. fanget ved Trolling på Bornholm.
Se også side 33.

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 Baggesensgade 18, 2. tv, 2200 Kbh. N
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 20. august 2012. 
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Ørred: 
Kurt Jørgensen Høng Sportsfiskerforening 3,150 kg.
Brian Jørgensen Sorø Lystfiskerforening 2,020 kg.
Jens O Jensen Slagelse Sportsfiskerforening 2,000 kg.
Tommy Petersen Høng Sportsfiskerforening 1,410 kg.
Peter Andersen Sorø Lystfiskerforening 0,980 kg.

uden for præmierække
Jesper Hansen Slagelse Sportsfiskerforening 0,850 kg.

1 præmie pr. deltager 

Torsk: 
Martin Mortensen Høng Sportsfiskerforening junior 1,550 kg.
Brian Pagaard Sorø Lystfiskerforening 1,400 kg.
Tom Müller Korsør Lystfiskerforening    junior 1,140 kg.
Denis Justesen Høng Sportsfiskerforening 1,080 kg.
Peter Machholdt Sorø Lystfiskerforening 1,000 kg.
 
Forenings resultatet: 
Høng Sportsfiskerforening 1026 point 9 deltagere
Sorø Lystfiskerforening 890 point 15 deltagere
Slagelse Sportsfiskerforening 516 point 9 deltagere
Korsør Lystfiskerforening 96 point 10 deltagere

Weekenden var desværre ramt 
af en meget kraftig storm først 
fra nord, hvorefter den drejet i 
vest, dette var næsten umuligt 
at finde fiskepladser. Men det 
blev til 8 ørreder 12 torsk da vi 
kom frem til indvejningen.

I alt 84 deltagere.

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

Næste konkurrence bliver J&F 
Cup 2012 søndag den 7. okto-
ber, det bliver en åben konkur-
rence, hvor vi i samarbejde med 
Jagt & Fritidshuset, Slagelse, 
prøver at samle deltager uden 
for foreningerne.

Resultatet af U.F.V 95 Cup 2012
7 foreninger var  tilmeldt, der var ingen indvejninger fra 3 foreninger.
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PROGRAM FOR FORÅRET OG SOMMEREN 2012
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

1. maj Fredning af gedde ophører

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

 Søndag 6 - 5  60 års jubilæums 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. 
 Som noget nyt har vi også småbåde med og de har egen præmierække.
 Der vil desuden være lodtrækning på billetterne. 
 Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel.
 Indvejning mellem 14.30 og 15.00 i HSF’s klubhus bag rådhuset i Høng.
 Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset.
 Alle junior kan deltage GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Priser: kystfiskeri senior: 50 kr. Bådfiskeri: 100 kr. pr. deltager.
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

Søndag 13 - 5 Tissø konkurrence (A)
 Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng.
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 15.00.
 Indvejning ved roklubben mellem kl. 15.00 - 15.30.
 Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Gedde 6 point, aborre 8 point alle pr. påbegyndt 100 gram.
 Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltager antal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud junior kr. 20,- senior kr. 40,-
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 58 86 95 09

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, afholder vi et par aftner med  
 instruktion i brug af forenings 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.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 13. MAJ
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Fredag    6 - 7 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag   7 - 7 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag  8 - 7 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise  
 en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26

Søndag 22 - 7 Aktivitetsdag i klubhuset
 Vi mødes kl. 07.00 til morgenkaffe.
 Det er meningen, at vi skal ordne klubhuset og hvad der ellers er
 af gøremål med foreningens grej.   
 Når vi er færdige er foreningen vært med en bid brød - 
 Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb.
  Tilmelding til Per Andersen Tlf. 40 26 34 29

Onsdag 1 - 8 Specimenkonkurrencen starter(A)
 Konkurrencen er opdelt på junior og senior.
 Se konkurrenceregler i foreningsfolderen.
 Tilmelding til Dennis Justesen Tlf. 30 51 96 81

Lørdag 2 - 6 Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P)
Søndag 3 - 6 Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P)
 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller
 12.00 - 19.00. Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. 
 Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken periode, du vælger. 
 For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i HSFs fiskevande, skal  
 du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. 
 Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, 
 af hensyn til bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier: senior 30,- kr. junior. 20 - kr. 
 Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest d. 1 - 6
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 29 21 03 64.

Lørdag 2 - 6 Havnemedekonkurrence
 Danmarks største bundmedekonkurrence foregår i Korsør havn. 
 Fisketid: 13.00 - 18.00. 
 Præmieoverrækkelse på fæstningen fra kl. 19.00.  
 Læs mere på: www.havnemeden.dk

Onsdag 27 - 6 Turmøde kl. 19.00
 De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding
 af Revturen i august måned.

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

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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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 kr. 3750,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen-, middagsmad   
 og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
 Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Tilmelding og betaling senest onsdag 1. juni.
 Til konto nr: 3515-3515250379 Danske Bank.
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Lørdag 11 - 8 Makreltur med Skjold  (KA&P)
 Makreltur fra Sj. Odde med Skjold.
 Afgang fra klubhuset kl. 02.00. Hjemkomst kl. 15.30.
 Præmie til største makrel.
 Pris 425 kr. plus transport. Vi har 10 pladser.
 Turleder: Ole Ganderup, Tlf. 58 86 95 09 – 20 28 52 26.

Onsdag 15 - 8 Madaften i klubhuset kl. 19.00  Fisk på grill 
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris 75,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 59 50 33 15 - 51 24 89 78.
 Tag gerne kone eller kæreste med. 

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Søndag 19 - 8 Medekonkurrence  (KA&P)
 Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00.
 Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund.
 Se reglerne på side 15 i HSFs foreningsfolder. 
 Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
 Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75,- kr.
 Tilmelding senest den 3 - 8.
 Turleder Dennis Justesen Tlf. 30 51 96 81.

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

Lørdag  1 - 9 Junior og senior ferskvands konkurrence  (A&P)
Søndag 2 - 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. 07.00 til søndag kl. 18.00. 
 Indvejning i klubhuset begge dage kl. 13.00 og 18.30. 
 Man må kun fiske i én periode fra HSF-båd på Tissø, 
 7.00 til 12.30 eller 12.30 til 18.00, men det er valgfrit hvilken dag.
 Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil 
 fiske på Tissø. 
 Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, 
 men vil du fiske i foreningens vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, Senior 30,- kr. Junior 20,- kr.
 Tilmelding senest den 2-9. Turleder: Per Andersen tlf. 40 26 34 29.

Lørdag 9. - 9. Bymatch fladfisk   (K)  
 Fladfisketur med M/S bien fra Korsør havn
 Dysten står mellem Korsør, Gørlev og Høng Sportsfiskerforening.
 Hver klub har 8 pladser, der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid:  08.00 – 15.00
 Afgang kl. 07.00 – hjemkomst ca. kl. 16.15.
 Pris: 285,- kr. + kørsel.   Husk børsteorm.
 Præmie til største fladfisk og til den fisker med den højest samlede
 vægt i fladfisk.
 Tilmelding senest 7.- 9.
 Turleder: Ole Ganderup 20 28 52 26 - 58 86 95 09.

Fredag 14 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked 
Lørdag 15 - 9 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag 16- 9 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise  
 en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 1-2. SEPTEMBER
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Søndag 23 - 9 Sildetur med Hanne Berit  (KA&P)
 Sildetur fra Rungsted havn, sejltid 07.00 - 12.00
 Pris 260,- kr. ekskl. kørsel. Vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 04.15. hjemkomst ca.kl. 14.00.
 Præmie til den fisker med flest kilo sild.
 Tilmelding til turlederen senest 19-9.
 Turleder : Ole Ganderup 58 86 9 509 - 20 28 52 26.

Onsdag 26 - 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 50,- kr. spis hvad du kan.
 Tag gerne kone, kæreste eller venner med.
  Tilmeldning senest 24-9. til Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Juniorerne er velkomne på alle foreningsturene. I skal dog kontakte turlederen for at aftale, 
om der er nogen I kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften.

Foreningsvejer: Michael Jacobsen, Tværvej 1, 4270 Høng. Tlf. 40 16 99 67

Stedfortræder: Dennis Justesen, Krovænget 2, 4270 Høng. Tlf. 30 51 96 81
 
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
Webmaster Tommy Pedersen - tp@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 dj121184-@hotmail.com
Bladudvalg Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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   Foråret er nu over os, med alt hvad det 
indebærer af, mere eller mindre fornøjelige 
sysler, men når forårsrengøring, havear-
bejde og lignende er overstået, er det jo 
altid rart at kunne bevæge sig ud i naturen 
for at bedrive vores fælles hobby. Hvad 
enten det drejer sig om hav, kyst, sø, å eller 
andet fiskeri, så er det sundt for sjæl og 
krop, at komme ud i frisk luft og få rørt sig 
lidt, og som det ser ud indtil nu i dette forår, 
så kommer der også fisk på middagsbordet 
rundt omkring i de små hjem.

   Efter de sidste par års fatalt dårlige havør-
redfiskeri ved vore kyster, hvor det faktisk 
kun har været muligt at fange undermålere, 
ser det endelig ud til at kurven er vendt. Der 
er blevet fanget en del gode blanke havørre-
der, med flere over tre kilo, i skrivende stund 
er den største på 3,55 kg.  

   Når vi nu taler om ørreder, så er det med 
slet skjult begejstring, at resultatet af årets 
U.F.V. cup ”Den gyldne kejs” som afholdes i 
samarbejde med Jagt og Fritidshuset, faldt 
ud til Høng Sportsfiskerforenings fordel, 
det kneb lidt med tilmeldingerne til turen, 
da mange skulle arbejde eller havde andre 
presèrende gøremål, men de syv mand 
som deltog, havde tilsyneladende valgt det 
rigtige fiskested på dagen, så nu hænger 
trofæet endeligt på rette plads, godt gået 
drenge.

   Tissø-fiskeriet har også her i det tidlige 
forår vist sig fra den gode side, både hvad 
antal af fangne fisk og størrelsen på fiskene 
angår. Der har været fanget en halv snes 
gode aborrer over kiloet med den største 
indtil nu på 1610 gr. Og på geddefronten har 
fiskeriet været helt vildt, et slag på tasken 
vil være at der allerede inden fredningen har 
været landet 20-25 stk. over fem kilo, med 
den største på 8,5 kg.  Jeg ser ikke nogen 

grund til at det gode fiskeri ikke skulle fort-
sætte på søen, så der kommer garanteret 
mange gode fangstrapporter i løbet af året.

   Vi har gået lidt med listesko i fht. det 
fremtidige fiskeri på Tissø, efter at erhvervs-
fiskeren har forladt denne verden, da vi 
havde lejet en del af fiskeretten af ham. 
Men med en stor indsats fra mange gode 
folk, har vi nu fået forhandlet os frem til at vi 
ikke alene har fiskeretten på ca. 3/4 dele af 
søen, men også har indflydelse på fremti-
digt erhvervsfiskeri på store dele af søen. 
For at kunne løfte den økonomiske byrde, 
og også for at alle andre foreninger som 
hidtil også har fisket på søen, stadig kan få 
glæde af det gode fiskeri, har vi ved møde 
den 25. februar 2012 dannet et konsortium, 
indbefattende: Kalundborg Lystfiskerfor-
ening, Slagelse Sportsfiskerforening, Hol-
bæk og omegns Lystfiskerforening, Gørlev 
Sportsfiskerforening, Korsør Lystfiskerfor-
ening, Sorø Lystfiskerforening, Odsherred 
Sportsfiskerforening, Lystfiskeri-foreningen 
og Høng Sportsfiskerforening, under navnet 
” Tissø Fællesfiskeri ”. Der blev nedsat en 
styre gruppe på tre mand (Knud Nielsen, 
Kalundborg, Tommy Petersen, Høng og Ole 
Ganderup, Høng) som i fremtiden skal stå 
for det overordnede i forbindelse med de 
omtalte foreningers brug af Tissø.

   Og lidt mere Tissø stof, på generalfor-
samlingen 27. januar blev det vedtaget at 
indføre et frivilligt størstemål på Gedde, 
sandart og aborre, således at alle gedder 
over 6 kilo skal genudsættes, alle aborrer 
over 1 kilo skal genudsættes og alle sandar-
ter uanset størrelse skal genudsættes, dette 
for at skåne de vigtige gydefisk med de 
gode gener. Holbæk og omegns lystfisker-
forening har senere fulgt efter og indført de 
samme regler, så nu håber vi bare at andre 
følger med, og kan se det fornuftige i et 
sådan tiltag.

   Et andet nyt tiltag som blev vedtaget på 

Formandens indlæg 
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Ole Ganderup, gedde på 8,5 kg. Tilmeldt gedde pokalen.

generalforsamlingen, er at specimen-kon-
kurrencen fra næste år, vil starte allerede 1. 
januar og afsluttes sidste onsdag i oktober, 
der er kommet lidt flere arter på primærli-
sten, og fremover er det de tre største fisk i 
hver art der giver point, imod de nuværen-
de fem. Der vil komme mere info om dette 
når vi nærmer os starttidspunktet. 

   2012 er ingen undtagelse mht. delta-
gelse med arbejdsivrige hænder i forbin-
delse med afholdelse af Gørlev heste- og 
kræmmermarked , der i sommerversionen 
afholdes 8. til 10. juli, så jeg håber på at se 
alle gamle og også nogle nye folk, der har 
lyst til her igennem at give en hånd, som i 
sidste ende udløser 24000,- kr. som vi selv-

følgelig skal dele med Gørlev Sportsfisker-
forening som er vores samarbejdspartner i 
dette hyggelige projekt.

   Grejauktionen gav i denne omgang godt 
3000,- kr. hvilket må siges at være flot, da 
fremmødet var lidt mindre end det plejer 
at være, men med mange flotte donatio-
ner af grej og andre effekter, og med stor 
entusiasme blandt de bydende, blev det en 
rigtig hyggelig og udbytterig aften, tak til 
alle givere som bydere. 

   Håber at i alle må få en rigtig god, sol- og 
fiskerig sommer.
                                           Knæk og bræk
                                           Ole Ganderup
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ToP-
konkurrence 
24.-25. marts
Der var store forventninger til week-
endens fiskeri, da den varme vi 
ønskede skulle komme så vandtem-
peraturen ville stige, og det gjorde 
den, den kom op på 7-8 grader så 
det var godt, men da vinden lagde 
sig helt, til ”blankt vand” og kry-
stalklart vand, så blev det alligevel 
svært.
Der var 10 tilmeldte til konkur-
rencen, men fangstresultatet, blev 
noget magert, det blev kun til 2 ind-
vejede havørreder, Aksel Petersen 
blev nr. 1 med en på 780 gr. 43 cm. 
nr. 2 blev Arne Jørgensen med en på 
775 gr. 44 cm.
                                Tommy Petersen

Jens Dinesen, havørred på 1,580 kg. 
Tilmeldt havørred å.

Kyst-
konkurrence 
4. marts
HSF´s første kysttur i søndags, der 
var mødt 10 fiskere op kl. 7.00 til 
morgenkaffe og rundstykker og en 
”enkelt” til halsen. 

Der blev fisket på kysten efter ørre-
der, men fangsten var ikke stor, der 
blev fanget 2 stk. under 40 cm. som 
er mindstemålet. 
                              Aksel Petersen
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POKALUDDELING FOR 2011
Aborre senior Dennis Justesen 1,600 kg
Gedde Michael Jacobsen 10,300 kg
Specimen Ole Ganderup 18 arter
Ørred fra kyst Michael Jacobsen 2,300 kg
Ørred fra båd Tom Rasmussen 4,750 kg
Havørred å Uffe Hasselby 3,310 kg
Hornfisk Jesper Boysen 0,618 kg
Makrel Dennis Justesen 0,950 kg
Fladfisk Lars Christensen 1,600 kg
Fredfisk Martin Mortensen        Suder 2,150 kg 
Torsk fra båd Ole Ganderup 14,000 kg
Ørred P&T Martin Mortensen 2,500 kg
Torsk fra kyst Tom Rasmussen 2,250 kg
Aborre Nakskov/Tissø Dennis Justesen 1,600 kg
Største fisk fra udlandet Ole Ganderup               Helleflynder 43,000 kg
Sandart Ole Ganderup 2,250 kg
Aborre Junior Martin Mortensen 1,400 kg
Bowling Johnny Sørensen
                                                            
Årets fisk Dennis Justesen            Aborre 1,600 kg

Årsvinder senior Tom Rasmusen 334,80 point 
2. plads Ole Ganderup 320,58 point 
3. plads Aksel Petersen  242,55 point 

Årsvinder junior Martin Mortensen 215,76 point 

Flest hvervede medlemmer Per Andersen   1/1 fl. snaps

Kammeratskab Tom Rasmussen
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Søndag den 15. januar havde HSF valgt at 
afholde deres årlige tur til Store Vejle Å. 
9 medlemmer havde tilmeldt sig turen, og der 
var fra starten store forventninger til dagens 
fiskeri. Velankommet til Ishøj blev vores 
værste anelser bekræftet. Nattens frost havde 
langt et tyndt lag is ud over åen. 
 
Gode råd var nu dyre, vi besluttede i stedet 
at kører syd på til Køge. Da vi ankom til Køge 
blev grejet rigget til, folk fordelte sig langs 
åen og fiskeriet blev således indledt. 

Dennis Justesen, Aborre på 1,610 kg. Tilmeldt aborre fra Tissø

Store Vejle Å 15-01-2012
Ved middagstid valgte man fra alles side at 
indstille fiskeriet, beslutningen blev truffet på 
baggrund af de ringe resultater. Dagens fiskeri 
havde udmøntet sig til 2 fisk på hhv. 746 gr. 
og 240 gr. 
 
Alle der havde deltaget, var dog enige om at 
vejret havde været godt og det sociale sam-
vær havde været i top. Vi gentager turen til 
næste år, med et forhåbentlig bedre resultat. 
 
                                                  Dennis Justesen
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Indvejede fisk til årspokalerne 15.04.12
Pokal Vægt kg. Længde cm. Fangststed Navn
Aborre junior    
Aborre senior 1,610  Tissø Dennis Justesen
Aborre Nakskov/Tissø 1,610  Tissø Dennis Justesen
Gedde 8,500  Tissø Ole Ganderup
Sandart      
Fredfisk      
Bækørred    
Ørred P&T      
Havørred å 1,580 52 Halleby å Jens Dinesen
Havørred kyst 3,550 68 Dalby strand Arne Jørgensen
Havørred båd      
Torsk kyst 1,550  København Martin Mortensen
Torsk båd      
Sej/Lubbe    
Hornfisk      
Makrel      
Fladfisk      
Største fisk fanget i udlandet      
Årets fisk    

Arne Jørgensen, havørred på 3,550 kg. Tilmeldt havørred kyst
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Fangstrapport
Som noget nyt, kan du nu sende en fang-
strapport til UFV 95.

Dette er hjælp til selvhjælp, da fiskeriet 
langs kysten ikke har været i top på det 
sidste. Vi har derfor brug for din hjælp, til 
at finde ud af hvor slemt det står til langs 
kysten i området.

Det er også en service til alle, så du kan se 
hvordan det står til i de andre områder, om 
der fanges noget.

Hvis du sender en fangstrapport til  
U.F.V 95 deltager du i lodtrækning 
af 2 fl. rødvin pr. kvartal.

Du finder fangstrapporterne på  
www.ufv95.dk

Nærbillede af smolt fra projekt vildfisk.

Tirsdag den 17 april 2012 blev der udsat 
15.700 stk. 1 års smolt i Tude å´s munding, 
det var det første læs.  
Der skal ialt udsættes 30.700 stk

Udsætning
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(S) = Seniorer/pensionister  (J) = Juniorer  (P) = Pointtur

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. 

3 JUN Ferskvandstur, point 4 (S) (J) (P)   Pris kr. 30,-
 Vores første point tur i ferskvand. Der er frit fiskested og der kan indvejes   
 gedde – sandart – aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Vi har alle bådene i Tystrup Sø samt Tissø. 
 Turleder Jes Hansen, 50669202, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 1/6. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00.  
 Husk, at fiskeri kun kan foregå på steder, hvor andre medlemmer også har   
 mulighed for at komme. 

12 JUN Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Vores anden tur 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

PROGRAM FOR SOMMER 2012
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16 JUN Hoveridag i Tystrup
 De sidste par år har vi haft denne form for arbejdsdag, hvor vi får gjort ting og  
 sager i og omkring vores hytte i Tystrup. Også i år skal vi til den. 
 Vi har planlagt, at få kigget på vores udenomsarealer, fliser – hegn og andet  
 forefaldende arbejde. Så frivillige kræfter er velkomne og nødvendige. 
 Vi starter med fælles morgenmad i hytten kl. 09.00, hvorefter vi fordeler   
 opgaverne. Når vi er færdige starter vi grillen op og får noget god mad.   
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, er nødvendig, da vi skal vide, 
 hvor meget morgenbrød og grillmad der skal investeres i.

14 AUG Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Den værste hede skulle være overstået og det er igen tid til en tur på 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.

1 SEP  Fladfisketur med ”TURISTEN”. (S)    Pris ca. 220,- 
 Vi havde sidste år en rigtig hyggelig tur, så vi gentager forsøget. 
 Der kan max. deltage 12 personer. 
 Afgang fra Stigsnæs kl. 07.30 og vi er hjemme igen kl. 13.00. 
 I prisen er der indregnet div. Præmier. Husk agn.
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825. Tilmelding, bindende, senest 1/8.

11 SEP Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Sidste tur i år 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.

16 SEP Ferskvandstur, point 5 (S) (J) (P)   Pris kr. 30,-
 Vores anden point tur i ferskvand. 
 Der er igen frit fiskested og der kan indvejes gedde – sandart – aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Vi har alle bådene i Tystrup Sø samt Tissø. 
 Turleder Jes Hansen, 50669202, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 1/6. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00. 
 Husk, at fiskeri kun kan foregå på steder, hvor andre medlemmer også har   
 mulighed for at komme. 

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Nyt fra åerne
Vi har nu færdiggjort vinterens optælling 
af aktive gydegravninger i Vestermose og 
Gudum Skovsø å, og med et lidt bedre 
resultat, nemlig 43 gravninger, hvilket er 
omkring det normale.
Vi er dog fortsat ramt af stor sandvandring 
specielt omkring Ryttermarksgården og 
ved Gudum kirke, netop hvor nogle af de 
bedste gravninger findes. Dette er selv-
følgelig indberettet til Teknisk Forvaltning 
i Slagelse kommune. Vi har i år kunnet 
bruge GPS systemet fuldt ud, så det bliver 
både nemmere og helt nøjagtigt fremover.
Resultatet af vores elfiskning i UFV-regi ser 
også ud til forløbe planmæssigt, idet der 
ikke er konstateret sygdom i i dambruget, 
så vi forventer at kunne udsætte omkring 
115.000 fisk i det næste års tid. Så må vi 
håbe, at vi møder nogle af dem som store 
flotte fisk!

Isfisketur på 
Tystrup Sø
Det lykkedes faktisk at få afviklet 
vores programsatte isfisketur 12. fe-
bruar, da vejret lige pludselig beslut-
tede sig til noget der lignede rigtig 
vinter, den varede dog ikke mere end 
14 dage, men nok til at 7 deltagere 
fik sig en rigtig god dag, det er jo en 
helt speciel fiskeform. Desværre var 
fiskene ikke helt i stødet, men lidt 
aborrer gav det da.
                                                Jens

I den forbindelse har UFV i øvrigt oprettet 
en indberetningsside for vores fangster.  
Adressen  findes under hjemmesiden 
www.ufv95.dk. 
Og husk hvis I møder de små fisk i større 
mængder i den kommende tid, flyt til en 
anden fiskeplads, de tåler ikke mødet med 
vores grej! 
En god sommer til alle.                     Jens

Den gyldne Kejs
Blev afholdt 1. april, desværre var vejret 
som så ofte før i det vestlige hjørne, hvilket 
vanskeliggjorde fiskeriet en hel del, vi opnå-
ede en samlet 3. plads og bedste individuel-
le placering blev en 3. plads i ørredklassen 
til Jens O. Jensen med en fisk på 2. kg. Vi 
havde 9 deltagere med denne gang.  
                                                                  Jens
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BERETNING 2011
Endnu et år er gået og det er blevet tid for et 
tilbageblik.

Og lad os starte med fiskeriet og ting om-
kring fiskeriet. Tystrup Sø har som i 2010 
fisket rigtigt godt. Der er blevet taget rigtig 
mange gedder på søen og der har også 
været nogle rigtig sværvægtere imellem. 
Flere endda over de 10 kg. Aborrerne ser 
også ud til at trives. Og ligesom året før, har 
der været en fin spredning i størrelserne 
på fiskene med fine aborrer omkring kiloet 
som de største. Sandarten ser ud til at have 
stabiliseret sig, og der tages fint med fisk af 
denne art også. Rigtig mange genudsætter 
heldigvis de fangne fisk igen og tager kun 
med hjem til eget forbrug.
Erhvervsfiskeren har ikke rørt særligt meget 
på sig. Rygter går på, at forholdet imellem 
Gunderslevholm Gods og fiskeren ikke er 
så godt. Det skal understreges, at der ikke 
er meldt noget officielt ud, men det bliver 
spændende at følge udviklingen.

Tissø har i 2011 kastet nogle gevaldige abor-
rer af sig. Og fiskeriet ser da også ud til at 
være i bedring. Erhvervsfiskeren er på vej ud 
af søen og foreningerne er i fællesskab ved 
at se på en løsning, hvor vi lejer fiskeriet i 
søen, således at der ikke igen bliver drevet 
erhvervsfiskeri. Det bliver en noget dyrere 
løsning, end vi er vant til, men vi vil strække 
os langt for at undgå en ny erhvervsfisker, 
der dyrker trawlfiskeri i søen og den heraf af-
ledte ødelæggelse af såvel bund som yngel. 
Vi har et indledende møde ultimo februar og 
jeg er meget optimistisk.

Åerne har gjort det rigtigt godt. Det er ikke 
meget, vi som lystfiskere med stangen i 
hånden anvender åerne, men det er her, 
vi høster ørreder til vores projekt vildfisk. 
Elfiskeriet i 2011 var en stor succes. Sam-
men med folkene i Halleby Å fangede vi 80 
ørreder på blot en gang elfiskeri. Og efter 
et par uger i opbevaringskarrene, kunne vi 
stryge ørrederne for næsten 16 liter rogn 
som straks blev kørt til Hvilested Dambrug. 
De mange rogn æg skulle gerne udmønte 
sig i ca. 118.000 stk. små ørreder, som vi kan 

Formand Jes Hansen aflægger sin beretning.
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sætte tilbage i de åer, hvor deres forældre 
søgte op. Og om et par år skulle det gerne 
blive til nogle gode fights på kysten, når 
ørrederne er blevet store nok og søgt ud i 
havet.
At åen kastede så mange ørreder af sig i 
første hug, var lidt af en overraskelse. Der 
har været mange bekymrede miner blandt 
kystfiskerne, der ikke synes, at fiskeriet har 
været så godt de sidste par år. Men noget 
tyder altså på, at vores havørredbestand har 
det godt og at de er derude, når vi går og 
fisker.

Igen i år skal lyde en stor tak til folkene bag 
dette projekt. Alle de frivillige, der stiller op, 
når der bliver kaldt på dem, både til opsæt-
ning af kar - el fiskeri og strygning, og også 
når der skal pakkes ned igen. Særlig tak til 
Jesper Thykær og Kurt Jørgensen, som igen-
nem hele forløbet har passet og plejet de 
store ørreder og sørget for, at ingen gik til.

Materielmæssigt ser det rigtig godt ud. 
Vores hytte i Tystrup fik jo nyt tag i 2010 og 
som jeg lovede i min beretning sidste år, så 
har vi brugt 2011 til at kigge på vores både. 
Vi har indkøbt 2 nye både med dam og fået 
renoveret 1 af de gamle Siiger Joller. Herud-
over er 2 andre af de gamle joller sendt til 
renovering, og vi forventer levering af disse, 
inden udlægning af både og bro i foråret. 
Vi havde i bestyrelsen taget beslutning om, 
at anvende en stor del af vores opsparede 
midler til disse formål. Men takket være en 
dygtig kasserer og nogle villige fonde, har 
båd-materiellet ikke gjort så stort et indhug 
i formuen som forventet. Spar Nord var så 
venlige at betænke os med ca. 10.000 kr. til 
renovering af den første af vores gamle jol-
ler og Friluftsrådet donerede beløbet til den 
ene af de 2 nye både. Godt gået af kassere-
ren og tak til fondene.
Båden i Tissø blev renoveret for et par år 
siden, så det ser rigtig godt ud. Tilbage står 
så bare at komme med en formaning om, at 
vi alle skal passe godt på materiellet. Det 
varer mange år før vi igen gentager denne 

øvelse, da det er noget af en økonomisk 
udfordring.

Vi har indført en fast ”hoveridag” på vores 
ejendom i Tystrup. Altså en dag, hvor vi 
indkalder medlemmerne til at give en hånd 
med og få udført noget arbejde, som gerne 
skulle forbedre forholdene for os alle. For-
rige år lagde vi tag på hytten og sidste år 
blev alt træværk malet. Vi indkalder igen i år 
og forventer at vi skal kigge på vores flise-
belægning samt vores trapper. Jeg håber, at 
vi også i år kan nyde godt af medlemmernes 
frivillige arbejdskraft.

Så alt i alt har 2011 været et godt år for vores 
forening og fremtiden synes jeg, ser lovende 
ud. Skal der lidt malurt i bægeret må det 
være opbakningen til vores foreningsar-
rangementer. Vi har oplevet ture, hvor vi 
sammen med andre foreninger skulle dyste 
på havet, såvel pirketure som fladfisketure, 
og hvor vi ikke har kunnet samlet folk nok. 
Og det drejer sig vel og mærke om mellem 
6-8 personer ud af en foreningsflok på ca. 
160 medlemmer. Det har betydet, at vi nu 
har sagt fra til disse ture, da jeg ikke mener, 
at foreningen kan bære at skulle lægge flere 
tusind kroner ud for manglende deltagelse. 
Nogen vil selvfølgelig blive skuffede over 
dette, men der må jeg henvise til vores 
fornemste pligt som bestyrelse, nemlig at 
sørge for, at de indbetalte kontingent kroner 
formidles til alles bedste.

Opbakningen til vores pointture var i 2011 
lidt bedre end de forrige 2 år, så helt skidt er 
det ikke. Men vi kan være mange flere. De to 
åbne kystkonkurrencer imellem foreningerne 
på Vestsjælland er dage, hvor jeg især er 
interesseret i, at folk sætter en dag af. Det er 
altså fedest, når vi går derfra med et vundet 
trofæ.

Til slut en tak til alle frivillige kræfter, der bli-
ver anvendt i vores forening. Og en stor tak 
til den øvrige bestyrelse for et godt og givtigt 
samarbejde.                                          Jes
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Efter en kort men kold vinter er der nu 
endelig ved at komme lidt ”gang” i fiskeriet 
efter de eftertragtede ørreder, det har ellers 
knebet noget her i slutningen af marts, hvor 
muligheden for at fange de store blanke 
overspringere plejer at være tilstede.

Men nu her i midten af april sker der endelig 
noget, vi fik selv nogle pæne fisk i weeken-
den, i alt blev det til 9 stk. hvoraf vi hjemtog 
de 5.

Desværre havde svenskerne også arrangeret 
en stor turnering her, så vi var rigtig mange 
på de gode pladser.

Vi nåede også lige at hilse på Jesper Ander-
sen fra ”Alaskaholdet”. De skulle være der 
en hel uge.

Han udemærkede sig med at nappe en over-
springer på hele 4,750 kg på deres første 
tur i vandet, uheldig kan man vist ikke kalde 

Lidt nyt fra 
svenskekysten

Erik Wilson med pæn svensker-ørred.



25

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Elgen kan veje op til 750 kg.

ham!. Det kan du se mere 
om andetsteds i bladet.

Men fisk eller ej, man er om-
givet af pragtfuld natur med 
et flot dyreliv med bl.a. røde 
glenter, rådyr og måske en 
elg. I hvert fald boede der én 
lige der hvor vi overnattede, 
fortalte indehaveren, vi så 
den dog ikke, men vi husker 
fremover at køre ekstra for-
sigtigt lige der, da det ikke er 
nogen spøg at påkøre sådan 
en krabat!  Men Sverige er 
godt for sjælen!

                    Med fiskehilsen 
                    Erik og Jens

Jens O. Jensen.
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Langt mellem de svenske kystørreder

Jesper Andersen med flot havørred på 4,75 kg. 69 cm.

Igen i år var vi et lille hold på 5 mand fra Sla-
gelse Sportsfiskerforening, som brugte en 
uge på den svenske sydkyst for at prøve at 
fange nogle af de store ørreder som huserer 
her.
Vi fiskede hele uge 16 og ankom lørdag 
midt på eftermiddagen i flot forårsvejr med 
svag vind og sol, så alle forhold så ud til at 
være perfekte. Efter indlogering i den lejede 
hytte og den traditionelle kamp om køjerne 
var det tid til at tage på kysten for at starte 
fiskeriet.
Da vi ankom så vi straks fisk i vandet, og det 
varede ikke længe før jeg havde første fisk 
på land. En flot blank havørred på 45 cm. 
Flot fisk, men ikke stor nok til det svenske 
mindstemål på 50 cm. En af samme stør-

relse fulgte lige efter og så nok én på 48 cm, 
men stadig for lille.
Peter Christoffersen havde også kontakt 
med fisk, men den smuttede lige i vandkan-
ten. Så var det Jesper Andersens tur, og her 
var tale om en fisk som ikke gav sig lige med 
det samme. Efter en hidsig fight fik han den 
i nettet. En flot sølvblank havørred på 4,75 
kg og 69 cm. Et rigtigt pragteksemplar. Keld 
Helt måtte lide den tort at miste en stor fisk 
fordi pirken knækkede under fighten. 
Vejret skiftede til blæst og kolde vinde, men 
alligevel lykkedes dagen efter for Jesper at 
fange endnu en havørred. Denne gang på 3 
kg. og 65 cm. Onsdag var der, trods kuling, 
fisk til John Olsen, Peder og mig selv. Vejret 
blev værre, og vi måtte søge op forbi Sim-
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rishamn for at finde lidt 
læ. Her fangede Peter en 
havørred på 4 kg, hvoref-
ter vi havde en 0-dag. Jes-
per slog sin førerposition 
rigtig fast, da han sidst på 
ugen landede endnu en 3 
kg´s havørred. 
Ugens totale fangst blev 
16 havørreder til os fem. 
Heraf var 6 stk. under 
mindstemålet, så det blev 
ikke en fangst der går 
over i historien for noget 
positivt. Ugens lyspunkt 
blev helt klart Jespers 
flotte fisk, se bare det 
fine billede.
         Jørgen Christensen

Der var også tid til lidt 
råhygge i solen.
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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

Michael Jæger Petersen med gedde på 11,000 kg. 107 cm.
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Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6  I alt
1 Carsten Petersen 180 0      180
2 Lene Olsen 51 89      140
3 Kurt Nielsen 41 86      127
4 Teddy Petersen 107 0      107
5 Jesper Andersen 53       53
6 Jes Hansen 0 52      52
7 Jørgen R. Jensen 0 0      0
8 Per Jørgensen 0       0
9 Henrik Olesen  0      0 

Pointkonkurrence 2012

Nogle af årets pokalmestre. Fra venstre: Jens O. Jensen, Kurt Nielsen, Jørgen Christensen, Morten Kantsø og 
Gorm Siiger.
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Tur til Langeland
30. marts - 1. april 2012
Vi havde fået lov og komme en tur over og 
besøge Jesper Hansen, der er skytte på 
Tranekær Gods. Så 5 medlemmer pakkede 
bilerne fredag eftermiddag og tog turen over 
broen til Langeland. Jesper havde i dagene 
inden fanget en hel del ørreder, så det var 
med høje forventninger vi drog af sted. Ene-
ste minus var vejret, der lige nøjagtig slog 
om fra blændende solskin til en koldfront 
fra nord, som skulle vare hele weekenden. 
Forudsigelsen sagde hård nordlig vind med 
byger af sne og hagl. Vel indkvarterede i 
Jespers hus blev det lige til et par timer på 
kysten på nord-øst siden af Langeland. Van-
det var endnu til at fiske i, selvom vinden var 
begyndt at gøre sin virkning. Jesper viste sit 
lokalkendskab ved som den eneste denne 
dag at fange en mindre ørred. Skidt med det, 
der var et par gode fiskedage foran os og 
fredag aften blev der hygget med god mad 
(filet af dåvildt) samt masser af rødvin og øl. 
Lørdag var vinden hård fra nord og havde 
været det hele natten, så Jesper mente, at 
det ikke var muligt at fiske på Langeland. 
Han foreslog i stedet en tur til Svendborg, 
hvor han også kender kysten ret godt. Så 
formiddagen gik med fiskeri på Elsehoved, 
en kyststrækning der er ret så spændende. 
Den sydlige del er meget flad og man kan 
vade langt ud, mens den nordlige har dybt 
vand tæt under kysten. Så vi fordelte os lidt 
og snart blev der da også fanget lidt fisk. 
Lidt nedgængere og enkelte småørreder. 
Ved frokosttid bestemte vi os for, at tage ind 
til Svendborg og få en gang ”fast food” og 
herefter gik turen til en kyststrækning ved 
Faaborg. Her røg vi ind i nogle stimer af fisk 
omkring målet, de fleste dog lige under. Men 
alt i alt en god dag, når man tænker på det 
dårlige vejr. Vel hjemme hos Jesper kunne 
vi så nyde en gang pølser og kartoffelsalat 
(og selvfølgelig rødvin og øl til). Vi aftalte 
at stå tidligt op, da søndagen samtidig var 
dagen for vores deltagelse i UFV cup’en, Den 

Gyldne Kejs. Vi skulle starte tidligt på havnen 
i Svendborg efter torsk og herefter overgå til 
fiskeri efter ørreder på Elsehoved.
Så tidligt op, ca. kl. 04.30, søndag morgen. 
Men men…..Det var jo en del ældre herrer, 
som Jesper havde på besøg. Og ældre herrer 
har deres helt faste morgenrutiner. Der skal 
drikkes kaffe, ryges, spises morgenmad, på 
potten, mere kaffe, mere potte o.s.v. Så vi var 
lidt for sent i Svendborg til det helt store træk 
af torsk. Frank fik en enkelt pæn fisk inden vi 
bestemte os til, at tage videre efter ørreder. 
Og vejret viste sig faktisk fra sin pæne side 
denne dag, vinden var taget meget af og 
solen skinnede. Men hvad gjorde ørrederne? 
Ja de holdt sig væk. Kun Jesper fik en enkelt 
fisk på 47 cm., som vi kunne tage med til 
indvejning. Sløjt.
Ved 12 tiden var det med at få pakket bilerne 
til hjemturen og få sagt farvel til Jesper. Vi 
skulle jo nå indvejningen ved revet kl. 14.00. 
Vi havde ingen vinderfisk, men kunne dog 
bidrage med lidt point i den samlede stilling.
Tak til Jesper for at guide os og for husly samt 
god mad. Og for at du kunne holde de ældre 
herrer med morgenrutiner ud. Vi kommer 
meget gerne igen næste år.           Jes

Kysttur, Point 2  15. april
Pragtfuldt forårsvejr havde denne dag lokket 
7 medlemmer til kysten. Dagen startede med 
totalt vindstille vejr og det var ikke meget, 
vinden nåede at friske op i løbet af dagen. 
Så der blev gået til den fra morgenstunden. 
Kurt valgte molen ved Korsør Camping meget 
tidligt, da han ikke kunne fiske længere end 
til kl. 08.00. Og han fik da også en fin fladfisk, 
en rødspætte på hele 47 cm. Desværre er der 
ikke meget huld på fladfiskene her i foråret, 
så vægten nåede ”kun” 0,863 kg. I tilgift fik 
han også en lille torsk. Lene benyttede sig 
også af molen og fik nogle fine skrubber. Så 
fine, at de rakte til dagens førsteplads. Kurt 
blev nr. 2 og Jes nr. 3 med en ørred lige over 
kiloet. Men alle så fisk, de var bare svære i 
den svage vind.         Jes
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Så er både og bro klar på Tystrup 
sø samt båden på Tissø. Men vi 
bliver altså nødt til understrege, 
at man skal læse diverse opslag, 
at lade være med at smide diverse 
ting i området samt i bådene.

Ligesom lidt rengøring af hytten 
også er påkrævet. Det ligner indi-
mellem mere en losseplads! 

Det er utroligt at komme med 
denne opsang hvert år! Husk også 
at melde hvis noget er i stykker, 
der kommer jo en anden bruger 
efter jer.
God sommer!                 Bestyrelsen

Klar til en ny sæson

På billedet mangler 2 både, de er nu bragt på plads. Så nu har vi 5 meget flotte både i søen.

Kysttur, Point 1  25. marts 
8 medlemmer tilmeldt denne tur til kysten, som 
samtidig var indledningen på vores klubmester-
skab. Vejret var faktisk fint til kysten, men det 
har været nogle kolde vintermåneder, så vand-
temperaturen var endnu ikke nået særligt højt 
op. Alligevel lykkedes det for Carsten at overliste 
en regnbueørred på ikke mindre end 3,6 kg. 
En fisk, der da også indbragte Carsten dagens 
førsteplads. Det var også den eneste ørred til 
indvejningen. Ellers bestod fangsterne af torsk 
og fladfisk. Teddy blev nr. 2 med 3 flotte fladfisk 
og Jesper A. nr. 3, ligeledes med fladfisk. Mon 
ikke der kommer lidt flere ørreder til næste tur, 
hvor vandet meget gerne skulle være blevet lidt 
varmere.                                                           Jes
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BESTYRELSEN 2012
Formand: 
Jes Hansen
Hulbyvej 70
4220 Korsør
58 38 52 93 / 50 66 92 02
lonnjes@mail.dk

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

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

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

Bestyrelsesmedlemmer:
Kurt Nielsen, 
Sdr. Ås 10, 
4200 Slagelse
60 65 48 25
kurtnielsen3@g.mail

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

Jesper Andersen, 
Bygvangen 32 
4200 Slagelse
58 52 79 39 / 20 86 01 58
fladfiskandersen@sol.dk

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

Suppleanter:
Gert Hansen, 
Majsvænget 11, 
4270 Høng
58 85 42 67
gert.w@hongnet.dk
   
Morten Kantsø, 
Harrestedvej 7, 
4200 Slagelse
58 58 44 42 / 50 52 80 44
boogaloo73@hotmail.com
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Leif Jensen med ørred på 2,625 kg. fanget den 20. april.

Jørgen Christensen med laks på 8,3 kg. fanget på trolling ved Bornholm. (se også forsiden).
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Havørred
03-03-2012 Storebælt Havørred 3,814 kg. Leif Jensen
24-02-2012 Tude Å Havørred 3,800 kg.  Jørgen Christensen

Regnbueørred kyst
25-03-2012 Storebælt Regnbueørred 3,600 kg. Carsten Petersen

Torsk, båd
20-01-2012 Øresund Torsk 12,000 kg. Gorm Siiger

Gedde
25-03-2012 Tystrup Sø Gedde 11,000 kg. Michael Jæger Petersen

Aborre
09-03-2012 Køge Å Aborre 1,875 kg. Michael Jæger Petersen

Pokaltilmeldte fisk 2012

Leif Jensen med ørred på 3,814 kg. fanget den 3. marts.
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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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