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Forside: Jesper Hansen med flynder på 17 kg. 110 cm. fra Havøsund i Norge.
Se også side 22.

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 10. december 2012. 
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Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til 

J & F cup 2012
Cup’en er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der er indbudt en række foreninger 
i området, der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ”J & F cup” er alene via billetsalget at 
øge udsætningerne på kysten, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER: 
J & F cup 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.), fladfisk (27 cm.). 
Holdkonkurrencen beregnes efter et point:
Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder J & F cup 2012.  Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurren-
cen om en række flotte præmier. Deltager der ikke er tilmeldt gennem en forening dyster på lige 
vilkår om de individuelle præmier. HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 7. oktober 2012 fra kl. 00.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. Indvej-
ning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 Slagelse 
(indkørsel fra Gl. Holbækvej)

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred.  
Den vindende forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2013.  
Den vindende forening søger for indgravering af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal.  
Individuelle præmier til de 5 største fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål

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

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

Jagt & Fritidshuset                              Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
Sorøvej 9               ”Havørreden”
4200 Slagelse                                                                                            www.ufv95.dk
Tlf. 5852 6190

Jagt & Fritidshuset Cup 2012
SØNDAG DEN 7. OKTOBER 2012
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅRET 2012
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Lørdag   1 - 9 Junior og seniorkonkurrence. (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. 7.00 til søndag kl. 18.00. 
 Indvejning i klubhuset begge dage kl. 13.00 og 18.30. 
 Man må kun fiske i en periode fra HSF-båd på Tissø, 7.00 til 12.30 
 eller 12.30 til 18.00, men det er valgfrit hvilken dag. 
 Ved tilmelding skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil fiske på Tissø. 
 Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, 
 men vil du fiske i foreningens vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, Senior 30,- kr. Junior 20,- kr.
 Tilmelding senest den 29.-8. Turleder: Per Andersen tlf. 40 26 34 29

Lørdag 8 - 9 Bymatch  fladfisk  (KA&P)
 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 højeste 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 
 praktiks arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, 
 henvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 1.-2. SEPTEMBER
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Søndag 4-11 Parfisketur (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 20,- kr.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 40 16 99 67.

Søndag 18-11 Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP) 
 Fælles fiskeplads - afgøres på dagen.
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. 
 Der kan max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
 Indskud senior 30,- kr. - junior 20,- kr. 
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Turleder : Ole Ganderup - tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

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

Søndag 7 - 10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. 
 Indvejning og præmieuddeling fra 14.00 til 14.30
 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse. (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 50,- kr. 
 Indtægterne går ubeskåret til udsætningerne langs kysten.
 Turleder : Dennis Justesen - tlf. 30 51 96 81

Onsdag 17 - 10 Madaften i klubhuset kl. 19.00
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig. Pris: 75,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 59 50 33 15 - 51 24 89 78.
 Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med.

Onsdag 31 - 10 Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl. 19.00
 Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!
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Søndag 2 - 12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk - vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 6.30.
 Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud senior 30,- kr. – junior 20,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først – hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest d. senest 1.-12.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 40 16 99 67

Onsdag 5 - 12  Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00 
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. 
 Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. 
 Tag familie og venner med til en hyggelig aften.

Fredag 14 - 12  Julefrokost i klubhuset   
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad dertil hører.
 Prisen er kr.: 125,-
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest den 1. december.
 Tilmelding til Tom Rasmussen tlf.: 59 50 33 15 

2012 GODT NYTÅR

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

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

Stedfortræder: Dennis Justesen , Stigager 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
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
Webmaster Tommy Petersen tp@hsf1952.dk

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.

1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!

Onsdag 9 - 1 Filmaften med valg af juniorrepræsentant i klubhuset kl. 19.00
 Denne aften skal vi planlægge hvad der skal foregå i klubhuset i vinter.
 Kan du ikke komme denne aften, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem, 
 hvis du har forslag eller ønsker om noget vi skal tage op på klubaftenerne.

Der vil være tilmelding til vores berømte Sverigestur som bliver i uge 16-2013.

Søndag 13 - 1 Aborretur til St. Vejle Å (KAP) 
 BEMÆRK: Alle fisk SKAL genudsættes.
 Flyvende indvejning hos turleder.
 Max. 1 krog på linen. Medefiskeri kan anbefales.
 Indskud: Dagkort og præmier, senior 80,- kr. - junior 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. Afgang fra klubhuset kl. 7.00 - hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmelding senest den 11. januar.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf.  58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Fredag 25 - 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 22. januar 2013.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2012 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt til ”ganen”!
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Sommeren er nu på retur, og efteråret er 
over os inden vi ved det, men vejret har 
indtil nu været bedre i sensommeren, end 
det var i sommerferieperioden, og vi kan 
kun håbe at vi får et godt efterår og en mild 
vinter.

   Tissø fiskeriet har vist sig fra sin allerbed-
ste side, ekstremt mange og store fisk er 
blevet fanget, hen over foråret og forsom-
meren, fangsterne er blevet reduceret lidt 
i de varmeste sommeruger, men stadig har 
det været muligt at præstere gode fangster.

   Grundlæggelsen af sammenslutningen: 
”Tissø fællesfiskeri” må siges at være en 
stor succes, aldrig har så mange fiskere 
gjort brug af muligheden for at stifte be-
kendtskab, med søens predatorer, og aldrig 
er der blevet fanget så mange store fisk, 
som i år.

   Vi har haft nogle episoder, hvor der er 
kommet fremmede folk og har sat både i 
vandet, det er ulovligt, og hvis du ser det 
ske, må du meget gerne tage et billede af bil 
med synlig nummerplade og sende det til 
undertegnede eller bådudvalgsformanden, 
så vil vi forsøge at komme i kontakt med 
synderne. Kommunen har indvilliget i at 
sætte skilte op ved åen, så det skulle ikke 
kunne lade sig gøre at overse budskabet. 
Endnu en gang vil jeg lige løfte pegefingeren 
over for dem som efterlader affald, øldåser 
mv. i bådene, for helvede tag det med jer, 
når i tømmer båden for grej, i smider det vel 
heller ikke der hjemme på stuegulvet!

   Mht. tyveri af benzin fra vores tanke i 
klubhuset, er der nu taget flere tiltag til at 
imødekomme at det sker igen, hvilke vil jeg 
ikke komme ind på her, men en ændring 

som alle brugere vil stifte bekendtskab med 
er, at vi fra og med den 1. september sætter 
nøgleløse kodelåse op alle steder hvor du 
hidtil har brugt nøgle, eneste undtagelse 
er dagkortskabet, her skal du indtil videre 
stadig bruge nøglen. Koden som er femcif-
ret, får du oplyst af Per når du booker båd, 
og koden vil jævnligt blive ændret. Dette 
system kører som et forsøg indtil nytår, hvor 
vi så tager stilling til om det skal fortsætte 
eller vi finder på noget andet. Tankene vil 
så igen være fyldte når du tager dem og 
det skal de selvfølgelig også være når du 
aflevere dem igen.

   Hornfiskekonkurrencen anno 2012 blev en 
kanon succes, ikke mindre end 177 havde 
valgt at deltage denne dag, 121 seniorer, 30 
juniorer og som noget nyt i år, var det muligt 
at deltage fra båd, og det var der 26 som 
havde valgt at gøre, en rigtig god og hygge-
lig dag med glade mennesker og super vejr. 
Der skal lyde en stor tak til alle som gjorde 
en indsats, for at hjælpe os til at det kunne 
blive så stor en succes. 

   Høng Sportsfiskerforening havde i maj 
måned, sendt et hold til kredsmesterskab i 
havfiskeri, her blev vi nummer to, og kvalifi-
cerede os dermed til at deltage i DM i havfi-
skeri, den 11. august, Her blev resultatet en 
femte plads, ud af 26 hold, bedst fiskende 
Høngmand var Lars Christensen, som blev 
nummer fem individuelt.

                                         Knæk og bræk

                                         Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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   6 – 3 var stillingen i Høngs favør, hvad 
deltagerantallet angik  ved årets dyst på 
Tissø mellem de to foreninger. Som jeg før 
har fremdraget, er deltagerantallet uden 
betydning i denne konkurrence, da det er 
personlige point der tæller. Og vi kan lige så 
godt være ærlige at indrømme, at det nok 
var eneste føring vi kunne prale af denne 
dag.

   Efter indtagelse af rundstykker med 
tilbehør, blev deltagerne fordelt i bådene, 
og jagten på de mange og store fisk som vi 
har haft i tale på det sidste, kunne begynde, 
tre af bådene valgt at starte fiskeriet, nord 
for åens udløb, og den sidste gik syd på. Jeg 
selv var sammen med Martin og Carsten i en 
af de både som gik nord på, og inden længe 
røg de første fisk ombord, Carsten fik et 

godt hug, hvorved stangen blev revet ud af 
stangholderen og gik til bunds, surt show. 
Aksel og Torben lå tæt på os, og der gik 
fiskeriet på samme vis, Jens og Per startede 
også her, men sejlede forholdsvis hurtigt 
videre mod vest, da fiskene var af beskeden 
størrelse.  Efter et par timer mødte vi igen 
Jens og Per ved udløbet til nedre Halleby å, 
de var i svært lystigt humør, da de spurgte 
efter en ordentlig vægt, (deres gik kun til 
8 kilo) flink som jeg er, sprang jeg over i 
deres båd, og vejede Jens’ gedde til 9,3 
kg. Ønskede ham pænt tillykke med PR, og 
fik vist nævnt noget om lidt til ganen på et 
givet tidspunkt, hvor efter jeg med en svag 
mumlen blev sendt tilbage i min egen båd. 
Vi fiskede lidt videre mod syd, hvor jeg fik 
et lidt usædvanligt hug, en stang med hjul, 
line, wobler og hele molevitten kom op fra 

Jens Dinesen med dagens største gedde på 9,3 kg.

Venskabsdysten Gørlev/Høng 2012 
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søens dyb, det skulle vise sig at være et 
medlem fra Høng foreningen som havde 
mistet det her for et par uger siden. Efter at 
have rundet Lunden og sydenden af søen, 
var vi igen nået op til aborreholmen, her fik 
jeg et rigtigt godt hug, med 30-40 meters 
udløb, hvorefter fisken viser sig i overfla-
den, og væk er den, jeg selv når ikke at se 
den men Martin ser den og mener at det 
var en god fisk. Den sidste båd med Gert 
og Jan fisker det meste af dagen på syd og 
østsiden og oplever det samme fiskeri som 
resten af deltagerne. Vi havde inden start 
aftalt at gedderne skulle være over to kilo 
for at tælle med i dagens konkurrence, det 
skulle så vise sig at de fleste gedder i dag 
var af beskeden størrelse, men det blev 
dog til 11 stk. hvoraf Jens havde en mere 
på 6,5 kg. Der blev også fanget 27 aborrer 
op til 1080 gr. Og hvem havde fanget den? 
Jo det havde Jens. Der blev ikke fanget 
sandart, sikkert pga. at vandet var lidt for 
uroligt til at fiske på Holmen. Det samlede 
resultat blev at Gørlev genvandt pokalen, 
med 3916 point, imod Høngs 1240 Point.
                                               Ole Ganderup

Vinderholdet fra Gørlev, fra venstre: Gert Henrik-
sen, Jens Dinesen og Jan 

Makreltur d. 11. august 
Lørdag d. 11. august havde 10 medlemmer fra 
HSF tilmeldt sig årets makreltur fra Odden.
Vejret var perfekt fra starten og stemningen 
var helt i top. Klokken 4.00 var der afgang, vi 
skulle sejle med MS Skjold, skipper lagde ud 
med en sejltur på 21/2 time i nordlig retning.
Efter sejlturen ankom vi til et flak ud for 
Samsø og herfra skulle fiskeriet foregå. Det 
meste af morgen skete der ikke det store, 
enkelte makreller kom dog over bådkanten.  
I løbet af formiddagen forblev fiskeriet stadig 
lidt sløvt. 
Alle ombord gjorde en ihærdig indsats for at 
redde sig et par makrel.  Alle medlemmer fik 
også fornøjelsen af makrel, nogen mere end 
andre. Størrelsen varierede meget vi fangede 
både sildemakrel og almindelige gennem-
snits makreller. 
Efter flere timers fiskeri og vel tilbage i 
Odden havneby kunne vi gøre status over 
dagens fiskeri. Tilsammen havde HSF’s 
medlemmer fanget godt 70 makrel. Turens 
største makrel tilfaldt Michael Jacobsen, en 
fisk på 760 gr. Jeg håber vi igen til næste år 
kan gennemfører en lignende tur. 
                                           Dennis justesen

Henrik Ditlevsen med en tun på 50 kg. fanget i Kroatien.
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I dagene 22.–29. april afholdte Høng 
Sportsfiskerforening den årlige fisketur til 
den sydsvenske kyst.
I dagene op til turen havde vi læst forskel-
lige danske og svenske fiskerapporter og 
ingen af disse stillede et kanonfiskeri i 
udsigt. Meldingerne om en svensk konkur-
rence med 200 deltagere der kun indvejede 
to blankfisk gjorde ikke udsigterne bedre. 
Personligt tænker jeg at de rapporter hvor 
der er hjemtaget 10 måske 20 fisk, så må 
der være flere af dem der er i kaliber med de 
små grønne fyre der i skrivende stund fiskes 
efter på de danske kyster.
Vi var 7 deltagere på turen og ingen af os 
gik med forventningerne om at skulle lære 
hele den svenske nation hvordan man 
fisker. Som altid er det en hyggelig tur med 
gode fiskekammerater, venskabeligt drilleri, 
god mad og gode historier.
Vejret kunne der såmænd ikke klages over 
– der var ingen dage hvor vejret kunne 
sætte en stopper for fiskeriet. Glædeligt at 

For første gang ser vi elsdyr på foreningsturen til Sydsverige.

Sverigesturen

se så mange små blankfisk  på 30-40 cm vi 
håber at de må vokse sig store og stærke.
I det store og hele en tur med plads til 
forbedringer.

Fangster: 
16 havørreder på land hvoraf de 5 var over 
målet på 50 cm.
11 fisk under målet så alt i alt blev der kun 
hjemtaget 2 fisk.

Fordelt på deltagere:
Ole Ganderup: 1 undermåler 1 stk. på 82 cm 
1 stk. på 63 cm.
Tom Hansen: 1 undermåler
Michael Jacobsen: 1 undermåler 1 stk. på 70 
cm. 1 stk. 51 cm.
Jens Dinesen 4 undermålere 1 stk. på 51 cm.
Aksel Petersen: 1 undermåler
Per Andersen: 3 undermålere
Kim Wellendorf: vender stærkt tilbage næste 
år. 
                     Fiskehilsen fra Per Andersen  
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Ole Ganderup med en sej på 9,8 kg

gelse holdt stik, det blev kun til enkelte spredte 
fangster af mindre fisk. Det skal her lige siges 
at vi selv holdt på at vi skulle fiske på vrag i 
stedet for at fiske inde på revet, når vejret nu 
var til det, og som tiden gik blev fiskeriet også 
bedre og bedre. Omkring middagstid var der 
blevet lidt gang i vandet og skipper foreslog 
at vi begav os i retning af Verdens ende (en 
position på det yderste af stenrevet), men 
medens at jeg stod og drøftede mulighederne 
med Hugo, som er medhjælper på Bonito, fik 
jeg et gedigent hug godt oppe i vandet, på 150 
meter vand, vi havde ramt nogle gode mørksej, 

Høng Sportsfiskerforenings årlige tredages tur 
til Det Gule Rev, blev desværre ligesom sidste  
år til en éndags forestilling. Et par dage inden 
afgang lovede vejrudsigten fint, nogenlunde 
stille og solrigt vejr, alle tre dage, men sådan 
skulle det ikke blive.
   Mandag sejlede vi fra Hanstholm en time før 
planlagt, nemlig kl. 05.00 og det var i så godt 
som fladt vand, de første par timer gik med at 
sejle nord/øst over, mod nogle vrag på 60-70 
meter vand, vores skipper Kim havde ikke de 
store forventninger til de første par vrag, da de 
bliver affisket af mange både, og hans forudsi-

Det Gule Rev 
2012
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og planen blev øjeblikkeligt lavet om, til lige 
at give det en chance her, og det kom vi ikke 
til at fortryde, alle fik nogle gode fights med 
den hidsige sej, og alle Høngfolk fik sej over 
fem kilo, og jeg tror at billedet var det samme 
hos Slagelsefolkene, som vi fisker sammen 
med på denne tur, i hvert fald fik Torben Chris 
en pæn sej på 10,5 kg. Og der var flere som 
lavede PR i løbet af dagen som senere blev 
fejret med lidt humle. Torskene derimod fik vi 
ikke så mange af, det skyldtes selvfølgelig at 
vi det meste af dagen, lå på dybt vand med en 
god strøm som løb i modsat retning af hvad 
vi drev, så er det svært at nå ned hvor torsken 
står, men hvem gad også at køre helt ned, når 
der er godt fiskeri oppe i vandet.

   Hen på eftermiddagen kom Hugo og med-
delte at de var klar på at sejle så længe vi 
havde penge til det, og jeg beroligede ham 
med at vi havde rigeligt med kontanter og at 
han nok skulle nå at blive træt, inden vi ville 
ind, men ved 16,00 tiden kom han alligevel 
og sagde at vi skulle ryde hele fordækket, 

for grejkasser og fiskebaljer, og krybe i læ 
agterskibs (Som Hugo sagde på tørt jysk, 
så holder i vé). De næste fire timer gik med 
at gynge rundt i nogle gode kasser på 3,5-4 
meter, så der var god tid til at spise resten 
af madpakken, nogle valgte dog at sende 
den i havet, efter at den var fortæret, og til 
at slappe lidt af oven på dagens kampe. Kl. 
20.00 var vi i havn, og kunne begive os op på 
filét-fabrikken, for at få ordnet dagens fangst, 
som var som følger: 34 sej - 7 torsk - 1 makrel 
og 1 lange.

Af gode fangster kan lige nævnes:
Dennis Justesen – Sej 5,3 kg.
Michael Jacobsen – Sej 6,0 kg.
Christian Madsen – Sej 7,4 kg.
Torben Christensen – Sej 5,5 kg.
Jens Dinesen – Sej 7,7 kg.
Ole Ganderup – Sej 9,8 kg.

   De næste to dage blæste desværre væk, 
med vind op til ca. 16 m./sek.
Turen i 2013 bliver 5. - 6. og 7. august. 
                                                     Ole Ganderup

M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

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

M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

TELEFON 58 37 23 85
www.info@ms-bien.dk
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Indvejede fisk til årspokalerne 19.08.12
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 9,300  Tissø Jens Dinesen
Sandart 2,640   Tuel Dennis Justesen
Fredfisk 1,670  Privat mose Martin Mortensen
Bækørred    
Ørred P&T    
Havørred å 1,580 52 Halleby å Jens Dinesen
Havørred kyst 3,550 68 Dalby Strand Arne Jørgensen
Havørred båd 1,500  Sj.Odde Dennis Justesen
Torsk kyst 1,550  København Martin Mortensen
Torsk båd 5,300  Gule rev Dennis Justesen
Sej/Lubbe 9,800  Gule rev Ole Ganderup
Hornfisk 0,556  Halvskov Torben Christensen
Makrel 0,950  Sj.Odde Dennis Justesen
Fladfisk       0,940  Musholm Michael Jacobsen
Største fisk fanget i udlandet 50,000 150 Kroatien Henrik Ditlevsen
Årets fisk    

Dennis Justesen med en makrel på 950 gram.
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:

1  Dennis Justesen 60 15 30 32 1,04 142,48

2  Aksel Petersen 40 20 20 19 1,02 100,98

3  Michael Jacobsen 40 20 20 18 1,02 99,96

4  Jens Dinesen 50  20 20 1,02 91,80

5  Arne Jørgensen 40 10 20 16 1,02 87,72

6  Torben Christensen 20 20 20 22 1,02 83,64

7  Johnny Sørensen 50  20 8 1,02 79,56

8  Poul E. Christiansen 40 10 10 18 1,01 78,78

9  Per Høj Jensen 30 10 10 27 1,02 78,54

10 Kurt Jørgensen 20 20 10 11 1,01 61,61

11  Tommy Petersen 30 10 10 8 1,01 58,58

12 Ole Ganderup 40  10 4 1,01 54,54

13  Peter Mortensen 20  20 13 1,02 54,06

14 Jane Hansen 10 5 10 17 1,01 42,42

15  Finn Bartelsen 20  10 7 1,01 37,37

16 Tom Rasmussen 20  10 5 1,01 35,35

17  Erling Vognsen 10  10 14 1,01 34,34

18 Uffe Hasselby 20  10 2 1,01 32,32

19 Lars Jensen 20  10 11 1,01 31,31

20 Jan Rasmussen 10  10 9 1,01 29,29

21 Henrik Ditlevsen 10  10 6 1,01 26,26

22 Jens Rasmussen 10  10 4 1,01 24,24

23 Carsten Jeppesen 10  10 2 1,01 22,22

24 Pouel Larsen 10     10,00

25       

26

  

  Junior:      

1  Martin Mortensen 60 35 30 26 1,04 157,04

Resultatliste årskonkurrence 16/8 2012
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I Høng Sportsfiskerforening afholder be-
styrelsen en fisketur for bestyrelsen og de 
medlemmer i foreningen, som har deltaget i 
foreningsarbejde i løbet af året. 
For nogle år siden, havde foreningen en 
årlig tur til Nakskov Indrefjord, hvor vi fan-
gede aborrer, turen var altid Skærtorsdag. 
Turen var meget populær, så men skulle 
være hurtig for at komme på listen. Men 
fiskeriet blev dårligere og foreningen havde 
tilbagegang i medlemmer, så til sidst blev 
turen stoppet.
Men nu er aborrerne kommet tilbage i fjor-
den og vi kunne se på Nakskov hjemmeside 
at de havde et godt fiskeri i efteråret og det 
forsatte i det nye år.
Da vi i bestyrelsen skulle finde et sted til 
vores udvidede bestyrelsestur, faldt valget 
hurtigt på Nakskov Indrefjord. 
Søndag den 15. april kørte vi 10 medlemmer 

Preben Nielsen med en flot aborre

af sted til Nakskov. Forventningerne til at 
fange noget var dog ikke store, to af for-
eningsmedlemmerne havde været dernede 
ugen før og kun fangede 2 aborrer og en 
torsk. Torsken blev fanget ude i havnen.
Da vi ankom til havde vi gjort stop ved en 
bager lige før Nakskov, så vi startede turen 
med morgenmad og en til halsen. Hurtigt 
var de første færdige og klar til at fiske. Tom 
Rasmussen var første mand ved fiskevan-
det, Tom fangede en aborre med det samme, 
hvorefter han spurgte om der var præmie til 
første fisk, nej Tom, det er en ren hyggedag, 
så ingen præmier hverken til første, største, 
eller den der fanger flest. Vores bange anel-
ser om ikke at fange noget forstummede 
hurtigt, der var aborrer og der var til alle. 
Selve fiskeriet foregik i den lille sø imellem 
indrefjorden og havnen. Fiskeriet var godt 
hele dagen, om man fiskede med det gamle 
Nakskov rig, i form af 2 fluer bundet som 
ophænger, spinner blink eller jiigs, var lige 
meget, det hele fangede lige godt.
Dagens sjoveste fangst stod Aksel Petersen 
for, idet han fangede en fladfisk, du fisker 
for dybt Aksel, var der en der råbte.
Dagens samlet fangst blev på ca. 150 abor-
rer, hvor ca. 50 kom med hjem. Der blev 
fanget 2 brasen og den ene fladfisk.
                                           Michael Jacobsen

Udvidet bestyrelsestur til Nakskov Indrefjord

Kurt Jørgensen med dagens fangst.
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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

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. september.

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 1/9. 
 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. 

7 OKT  JAGT- OG FRITIDSHUSETS CUP (UFV 95) (S+J)  Pris kr. 50,-
 Kystkonkurrence mellem de forskellige foreninger på Vestsjælland, 
 hvor vi kæmper om det flotte ørredtrofæ, 
 herudover er der individuelle præmier til de tre første i hver klasse. 
 Hver forening kan indveje 10 fisk i klassen ørred, torsk og fladfisk.
 Mød op og hjælp foreningen med at vinde trofæet.
 Start kl. 00.00. Indvejning kl. 14.00-14.30 hos Jagt & Fritidshuset på Sorøvej 9,
 4200 Slagelse (Indkørsel fra Gl. Holbækvej).
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287.

11 OKT KLUBLOKALET ÅBNER 
 Vi starter op igen efter sommeren. Kig ned og hyg dig med os andre. 
 Og har du fluer eller blink, du ønsker at fremstille, er du meget velkommen. 
 Juniorer såvel som seniorer. Husk, at vi har klubaften hver 14. dag.

PROGRAM FOR EFTERÅR 2012
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21 OKT Kysttur (Point 6) (S+J)   Pris kr. 20,-
 Så er det sidste chance for at nappe nogle point og evt. overhale dem foran dig. 
 Vi starter ved midnat og har indvejning ved klublokalet kl. 13.00. 
 Efter indvejning er foreningen vært ved en sildemad og en dram, 
 så hvis dette har din interesse, så lad turleder Jes Hansen, 5066 9202, 
 det vide ved tilmelding, som er senest d. 17/10.

25 OKT Klubaften 19.00 – 21.00

8 NOV Klubaften 19.00 – 21.00 

11 NOV Tur til molen ved Flådestation Korsør (S)  Pris kr. 20,-
 Endnu engang prøver vi en efterårstur til molen på Flådestation Korsør.
 Det skal pointeres, at dette ikke er for juniorer eller gangbesværede, 
 da molen er vanskeligt farbar og vi må kun fiske ud imod Storebælt. 
 Husk agn, en lille madpakke og specielt den varme kaffe, 
 da det kan være en kold fornøjelse på denne årstid. 
 Vi mødes udenfor Flådestationen kl. 09.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202 senest 6/11.

22 NOV Klubaften 19.00 – 21.00

6 DEC Klubaften 19.00 – 21.00

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

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

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Ca. 40 km syd-vest for Nordkap ligger et 
smalt lille sund imellem fastlandet og en 
ø, som hedder Havøysund. Og netop dette 
lille sund er udgangspunktet for noget af 
verdens bedste lystfiskeri efter helleflynder. 
Et af vore medlemmer var deroppe i 2011 
og havde fået 4 mand med på ideen med at 
tage derop i år. Så onsdag d. 1 august stod 
vi klar i lufthavnen, belæsset med kufferter, 
stangetuier samt kølekasser med mad og 
øl. Vi havde på forhånd drøftet, om vi skulle 
køre derop således at vi kunne have mere 
med, men dette blev forkastet. En tur til 

Nordkap vil herhjemmefra tage ca. 2 1/2 døgn 
og det samme retur. Vi skulle bo ved Norway 
Guide Fishing, som ejes af Hans Hagerup, 
tidligere skipper på Øresund. Og efter mel-
lemlanding i Oslo landede vi ved 23 tiden i 
Alta, hvor en minibus med trailer stod klar 
til de sidste 200 km. nordpå. Vel ankommet 
ved 2 tiden blev vi indkvarteret i Claudines 
Gjestehus i en dejlig lejlighed med fin plads 
til alle. Så var det ellers på hovedet i seng 
(sengen var redt op da vi kom) således at vi 
var klar til næste dags fiskeri.
Med til lejemålet hører en 23,5 fods Arro-
net aluminiumsbåd med 150 hk motor. Et 
fint fartøj som tager søen godt. De første 
par dage lagde vi forsigtigt ud, idet vejret 
var lige hårdt nok til at forsøge sig på top 
pladserne. Vi kravlede i stedet lidt rundt i 
forholdsvis læ og fangede flere forskellige 
arter, flynder - havkat - torsk - rødfisk - ulk - 
sej - brosme - hvilling og mange andre. Især 
var Jesper glad for sit fiskeri efter kuller, som 
han af en eller anden grund fik rigtig mange 
af i forhold til os andre. 
Men tredjedagen skulle det være. Vi force-
rede et stykke åbent vand (ca. 10 km.) med 
pænt høje bølger, 3-4 meters højde, for at 
fiske omkring en lille ø, der hedder Ingøy. 
Såvel i sundet til naboøen som omkring 
selve Ingøy, skulle der være nogle topplad-
ser til flynder. Og det må siges at holde stik. 
Vi havde pænt hjælp af det levende søkort, 
hvor nogle af de bedste pladser var plottet 
ind. Ligeledes havde guiden givet os nogle 
tips og tricks til, hvordan vi bedst fik de 
store flyndere i tale. Et af de bedste steder 
var på kun 8 meters dybde, hvor vi fiskede 
med jigs samt hele små sej, monteret på et 
krogsæt en meters penge over bunden. Vi 
havde virkelig mange og hårde fights med 
disse stærke fisk. At der var mange flyndere 
bevises af en episode, vi havde ombord. 
Kurt og Søren havde fået deres bundtack-
ler viklet sammen, og havde taget dem op 
til bådsiden for at vikle dem ud. Pludselig 
udbryder Kurt ”nej nej nej, da ikke mens jeg 
står med snøren i hånden”. Vi kiggede ud 

Kurt med havkat.

Havøysund, Norge
1.-8. august 2012
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over siden og en meters penge nede stod 
en flynder og kiggede sultent på Kurt’s sej, 
der hang dovent ned i vandet. Og jo, et par 
sekunder efter snuppede den sejen og fór 
mod bunden. Det kostede Kurt en fornuftig 
revne i huden, men til gengæld fik han en 
fin fight med fisken. 102 cm. målte vi den til 
inden genudsætning.
Vi nåede at fiske i det gode område 3 dage. 
Det blev til i alt 38 helleflyndere, hvoraf langt 
de fleste blev genudsat. Største flynder var 
på 110 cm. og vejede ca. 17 kg. De helt store 
fik vi ikke fat i. Men vores naboer, 3 glade 
jyder, landede i perioden 2 fisk over 40 kilo. 
Så de var der, ingen tvivl om det.
Mætte af fiskeoplevelser og trætte efter 6 
dage med hårdt fiskeri vendte vi snuden 
hjemad, denne gang med kølekasserne 
fulde af flynder filet. En tur, som varmt kan 
anbefales, hvis man er til havfiskeri. Pris-
mæssigt ligger en sådan tur i den lidt tunge 
ende. Man skal regne med ca. kr. 10.000,- pr. 
person med fly, leje, mad og benzinudgift. 
Men det er så absolut alle pengene værd. 
                                                                    Jes
Se også forsidebilledet. Gert med fin flynder.

Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6  I alt
1 Kurt Nielsen 41 86 219 53    399
2 Teddy Petersen 107 0 83 202    392
3 Carsten Petersen 180 0 90 110    380
4 Lene Olsen 51 89 87 152    379
5 Jes Hansen 0 52 198 111    361
6 Jesper Andersen 53  95 141    289
7 Michael J. Petersen    172    172
8 Jørgen Christensen   81 24    105
9 Per Jørgensen 0  91     91 
10 Jens O. Jensen    15    15
11 Jørgen R. Jensen 0 0  12    12
12 Henrik Olesen  0      0
13 Hans P. Larsen    0    0

Pointkonkurrence 2012
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Tur til Öland i Sverige  26.-29. april 2012

Kurts flotte ørred.

Den årlige forårstur til den sydsvenske kyst 
var blevet flyttet lidt mod øst, nemlig til dej-
lige Öland. Udgangspunktet var, at når der 
er ørreder ved Ystads kyster, er der det vel 
også på Ölands kyster. Og fordelen ved øen 
er, at uanset vejret, kan man altid komme ud 
og fiske. Så 6 medlemmer drog af sted med 
store forventninger. Bilerne var proppet med 
fiskegrej, øl og vin samt god mad. Det kunne 
ikke gå helt galt. Herudover havde vi lejet 
et dejligt sommerhus (så det i hvert fald ud 
til på billederne på nettet) til rigtigt billige 
penge. Efter ca. 6 timers kørsel nåede vi en-
delig målet og kunne ånde lettet op. Huset 
svarede fuldt ud til såvel vores forventninger 
som billederne på nettet. Hurtig udpakning 
og så af sted til det nærmeste fiskevand. Det 
blev til en mistet ørred lige omkring målet 
til Jesper, men i betragtning af de få timer vi 
fiskede den første dag og at vi ikke var kørt 
særligt langt, var det vel egentlig accepta-
belt. Hjem til god mad, lidt øl og vin og så 
ellers på hovedet i seng, klar til en ny og 
lang fiskedag. 
Dagen efter drog vi nordpå. Her havde vi lidt 
større forventninger til fiskeriet. Men trods 
ihærdig indsats, blev det kun til fisk under 
målet. Det skal siges, at det var rigtigt dej-

ligt vejr, altså hvis man er badegæst. Sol og 
ikke ret meget vind. Og det var ikke lige no-
get, der faldt i ørredernes smag. Flere gange 
kunne vi se ørreder svømme dovent forbi os, 
uden at ænse vores grej overhovedet. 
Lørdagens fiskeri var stort set identisk med 
fredagens, bortset fra en enkelt virkelig god 
fisk til Kurt (ca. 21/2 kg.). Den valgte han 
storsindet at skænke til holdet. Således 
gik Jens i gang med gryder og fri fantasi og 
skabte et gourmet måltid. Især Jens’ ris med 
lime var en succes.
Alt i alt blev der landet 19 havørreder, men 
som nævnt kun med 1 over målet. Vi var 
hjemmefra blevet tudet ørerne fulde med 
advarsler om, at ”der er sgu ikke ørreder 
på Öland” og ”I fanger kun gedder”. Hertil 
vil jeg sige, at der rent faktisk var en del 
svenske kystfiskere derovre mens vi var der, 
og de beklagede sig også over det dårlige 
fiskeri. Deres erfaringer fra tidligere år var, at 
der måske ikke er lige så mange ørreder på 
denne årstid som ved Ystad, men at de ør-
reder, der normalt er der, er større og i langt 
bedre kondition. Faktisk var det sjældent, 
at man fik nedfaldsfisk. Og da vi kontaktede 
Høng holdet, som på samme tid befandt sig 
ved Ystad, fik vi meldingen om dårligt fiskeri 
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Der var også tid til lidt 
hygge på stranden.

her også. Så vi 
giver ikke op, men 
tager af sted igen 
til næste år. Denne 
gang dog nærmere 
den nordlige del 
af øen, så vi slip-
per for at køre så 
mange kilometer 
efter fiskevandet.
Og gedderne… 
De er slet ikke 
inde ved kysten 
på den årstid. Vi 
fik ikke en eneste 
og så heller ikke 
andre, der fangede 
nogen.
                       Jes
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Gorm Siiger fangede denne flot sej på 11,5 kg.

Vi fangede mange store sej, og jeg fangede bl.a. 
denne på 11,2 kg, hvilket er ny PR for mig. 

Sidst i juli skulle jeg på en 20 timers tur på 
Nordsøen sammen med et hold havfiskere 
fra Korsør og Sorø. Vi havde med spænding 
afventet skippers vurdering af vejrforholde-
ne, og mandag eftermiddag kom der heldig-
vis grønt lys, og vi kunne sætte kursen mod 
Thyborøn, hvortil vi ankom ved 23-tiden 
mandag aften og gik om bord på nordsøkut-
teren ”Bodil”. Inden vi krøb til køjs var vi 
lige et smut i skippers grejbutik på havnen. 
Den åbner altid en times tid, når der er 
kunder til turbådene, og så kunne vi jo lige 
supplere op med de ting vi kom i tanker om 
at vi havde glemt derhjemme., 

Lang sejltur
Kl. 02.00 lagde vi fra kaj og satte kursen 
nordvest over. Vi skulle sejle i 10 timer inden 
vi startede fiskeriet, så de fleste krøb til køjs 
og prøvede at holde sig fast i køjerne, mens 
”Bodil” pløjede sig gennem de anselige bøl-
ger som Vesterhavet præsenterede for os.
Vi nåede frem næste dag ved middagstid og 
startede fiskeriet på det første vrag, hvor der 
kom nogle mindre torsk og langer om bord. 
Vi rykkede til et nyt vrag halvanden times 
sejlads længere ude, og nu kom der anderle-
des boller på suppen. 

Storfisk på dækket
Det vrag vi skulle fiske på lå på 158 meter 
vand, så der skal tunge lodder og megen 
line for at nå ned til fiskene. Og fisk var der. 
Inden længe stod flere med bøjede stænger 
fra hug af såvel sej som lange. Sejen stod 
over vraget 60-80 meter nede, og her var 
tale om rigtig flotte og bomstærke fisk. Når 
en stor sej hugger oppe i vandet, så styrt-
dykker den som et eksprestog mod bunden 
og flår line af hjulet så det hyler som en 
stukket gris.
Mange flotte sej på 5-8 kg kom på dækket, 

Til søs efter
kulmuler, langer
og sej
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pludselig var det min tur. Et voldsomt hug 
og en fisk som bare blev ved og ved. Når 
jeg havde fået 10 meter line ind, så flåede 
fisken 20 meter af hjulet o.s.v. Den måtte 
dog give sig til sidst, og jeg kunne lande en 
PR sej på 11,2 kg. En fisk som senere blev 
slået af Gorm Siigers på 11,5 kg og skippers 
på 12,0 kg.
Vi fiskede også efter langer med agn, og 
også her fik jeg ny PR med en lange på 10,4 
kg. Bent Olsen fangede dog en lidt større 
på 10,7 kg. 

Masser af makrel
Vi fiskede på og i nærheden af det vrag 
hele dagen, og fiskerigdommen var tilsyne-
ladende uendelig. Som aftenen nærmede 
sig blev fiskeriet bare bedre og bedre, 
og nu vrimlede vandet også med makrel-
ler i alle størrelser. Makrellerne gik højt i 
vandet, og sejen jagtede lige nedenunder 
og var efterånden kun 10-15 meter nede i 
vandet. Et fantastisk og spændende fiskeri 
som jeg aldrig har oplevet tilsvarende på 
havet. Enkelte andre fiskearter blandede 
sig i fangsterne. Allan Leitoft fangede en 
lubbe på 3,9 kg. Allan Larsen en rødspætte 
på knap kiloet og Gorm Siiger nappede en 
lille knurhane.

Kulmulesats
I løbet af natten sejlede vi indefter, og hen 
ad morgenen lagde vinden sig så der blev 
mulighed for at hvile den trætte krop uden 
at klamre sig fast til køjen. Nu skulle der 
fiskes efter kulmuler, en velsmagende tor-
skefisk som kun sjældent ses i de danske 
fiskebutikker.
De første par timer skete der ikke så 
meget, men efter et par flytninger kom den 
første kulmule om bord. En fisk på omkring 
2,5 kg. Formiddagen gav blot 9 kulmu-
ler, men pludselig kom der mere gang i 
fiskeriet. Jeg landede en kulmule på 5,25 
kg, igen en ny PR til mig, men efterfølgende 
kom der ”muler” på 5,7, 6,7 kg og en på 
6,6 kg til Jens Jeppesen, hvilket er rigtig 
flotte fisk. 2.dagens samlede resultat blev 

43 kulmuler, lidt langer samt nogle makreller 
og torsk. 
Kl. 22.00 var vi tilbage i Thyborøn efter et par 
rigtig spændende dage på havet. Så mang-
lede der bare 4-5 timers træls køretur tilbage 
til Sjælland.                     Jørgen Christensen

Igen en ny PR. Denne gang en lange på 10,4 kg.

Det blev også til flotte kulmuler. Her er ”mule” på 5,25 kg.
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Nyt fra åerne
Så er sommeren ved at gå på hæld og har 
vel egentlig været god med megen nedbør, i 
hvert fald for åerne! UFV har udsat 6850 stk. 
1 årsfisk som vi skal i forhold til udsætnings-
planerne.

Af nye projekter i Slagelse kommune skal 
nævnes renoveringen af en del af Vester-
mose å med gydegrus og nyt sandfang, 
etableringen af et stykke af Gudum Skovse 
å med gydegrus, sten og ikke mindst et nyt 
sandfang. Også ved Valdemarskilde laves et 
stykke å som opvækstvand for ørredeyngel 
samt to sandfang! 
Specielt sandfangene er vi specielt glade for 
i foreningen da vi har en stor sandvandring 
mange steder i vore åer.

Også debatten om kommunens vandhand-
leplan har vores interesse da der tilsynela-
dende er nogle af byrådets medlemmer der 
mener, at disse ikke skal følges, på trods 
af at disse er indført af EU og den tidligere 
regering og jo er et påbud til alle landets 
kommuner, vores holdning er ihvertfald klar 
når det handler om grødeskæring og vand-
løbsopgravning!

Til sidst skal lige nævnes, at vi ser frem 
mod elfiskningen under Projekt Vildfisk her 
i oktober/november, det skal blive spæn-
dende at se, hvordan dette forløber i år 
efter succesen med mange gydefisk sidste 
år.                                                              Jens

Kysttur, Hornfisk,
point 3,  6. maj 2012
8 medlemmer var tilmeldt denne tur på 
kysten efter hornfisk. Andre fisk kunne 
også indvejes til pointkonkurrencen, men 
præmierne i dag gik kun til samlede største 
vægt på max. 3 hornfisk. Dejligt vejr havde 

vi da vi mødtes tidligt på morgenen på 
Stibjerg Strand. En let vind direkte på kysten 
gjorde det lidt besværligt, men absolut ikke 
umuligt. 
Og hornfisken var da også mødt ind. Så 
alle havde ved indvejningen kl. 13.00 det 
maksimale antal på 3 fisk, der kunne tælle 
til præmierne. Herudover havde enkelte 
medlemmer også fanget fladfisk til point-
konkurrencen. 
Der var dog lidt uro medlemmerne imel-
lem, idet nogen var kørt andre steder hen 
og fiske, mens andre havde opfattelsen af, 
at vi skulle blive og fiske samme sted alle 
sammen. Derfor vil næste års hornfisketur 
komme til at foregå på linje med andre kyst-
ture, med start til midnat, frit fiskested og 
indvejning kl. 13.00 på et forud annonceret 
sted. 
Dagens resultat blev, at Jesper Andersen løb 
med førstepladsen, tæt fulgt af Per Jørgen-
sen og Jes Hansen.                           Jes

Ferskvandstur, 
point 4,  3. juni 2012
Trods en barsk vejrudsigt op til dagens dyst, 
var 11 medlemmer tilmeldt denne fersk-
vandstur. Alle på Tystrup Sø, da det i den 
hårde vind ville være helt umuligt at begå 
sig på Tissø. Og det var ikke fordi der var 
den helt store forventning til fiskeriet i dette 
vejr. Men det skulle vise sig, at fiskene var 
ligeglade. 
Nogle af vores dygtige fiskere fangede rigtig 
mange fisk af alle 3 arter, nemlig gedde, 
sandart og aborre. Andre trak det lange 
strå og fik knap så mange. Men næsten alle 
havde fisk til indvejning. 
I alt blev der indvejet 10 sandart, 20 aborrer 
og 3 gedder. Ganske pænt. Bedst i dagens 
dyst var Teddy, der også havde dagens 
største fisk, en gedde på ikke mindre end 7,1 
kg. Nr. 2 blev Michael Jæger og Lene Olsen 
snuppede 3’de pladsen.                   Jes
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Ja, du læste rigtigt! Under fiskeri 
på Tissø lå Jesper Andersen og 
Lene Olsen og trak med wobble-
re pludselig var der hug og op 
kom en besynderlig udseende 
aborre, svagt lyseblå med fine 
blå finner, den spekulerede Jes-
per noget over, og da han kom 
hjem kontaktede  han Naturhi-
storisk museum i København.
De blev fyr og flamme, det 
viste sig, at man kun havde et 
fortilfælde fra en lille skovsø og 
var meget interesserede i nogle 
billeder. Aborren havde det der 
med et latinsk ord hedder Albi-
nisme (en form for Albino).  Du 
kan evt. læse mere om det på 
www.fiskeatlas.dk.
Og hvad skete der så med 
fisken? Spørger du måske: 
Tja den endte faktisk i Lenes 
mave!                           Jens

Den blå aborre!

Den efterhånden berømte blå aborre. 
Den kan også ses i farver på vores 

hjemmeside.
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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
22-05-2012 Tissø Gedde 13,800 kg. Gorm Siiger
25-03-2012 Tystrup Sø Gedde 11,000 kg. Michael Jæger Petersen
20-06-2012 Tystrup Sø Gedde 10,200 kg. Lene Olsen

Aborre
09-03-2012 Køge Å Aborre 1,875 kg. Michael Jæger Petersen
28-06-2012 Tissø Aborre 1,580 kg. Erik Wilson

Mede pokal
08-06-2012 Privat mose Rudskalle 0,807 kg. =67 p. Gorm Siiger

Pokaltilmeldte fisk 2012

14 seniorer var mødt frem til seniorturen den 14. august, og selvom fiskeriet ikke var det bedste, så var 
glæden over det gode vejr og Mogens Mogensens formidable frokost helt i top. Som det ses, så kunne 
frokosten denne dag nydes i det gode vejr på terrassen.
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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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