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Forside: Ingen kommentarer! - Projekt vildfisk i gang under stor bevågenhed.
Se også side 29.

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 Todesgade 1, 1. th, 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 15. april 2013. 
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Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse fornøjelsen at invitere jer til 

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

KONKURRENCEREGLER:
U.F.V. cup 2013 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.). Deltagere der er tilmeldt et foreningshold, beregnes placeringen efter point: 
Ørreder 10,  torsk 8, begge arter pr. påbegyndt 100 g.
Hvert foreningshold  indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede 
pointsum vinder U.F.V. cup 2013. Alle foreninger kan tilmelde hold.
Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte præ-
mier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 7. april 2013 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i
Korsør Lystfiskerforening´s, klubhus (Revhuset), Halsskov Rev, Storebæltsvej, 4220 Korsør, 

PRÆMIER:
Individuelle præmier: Der er 5 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk I begge rækker medfølger 
U.F.V 95´s, guld, sølv og broncenål.
Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  
Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til U.F.V. cup 2014.  
Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og årstal.  

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

Hjælp U.F.V.cup 2013 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening.
Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 Tlf.5885 0097 / 4059 8182 mail: kj@ufv95.dk
Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95
”Havørreden”

U.F.V.  Cup

DEN GYLDNE KEJS
SØNDAG DEN 7. APRIL 2013
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PROGRAM FOR VINTER OG FORRÅR 2013
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!

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.

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

GODT NYTÅR

Der vil ligeledes 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 70,- kr. - junior 20,- kr.+ kørsel i egen bil. 
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00 - hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmeldning senest den 9. januar.
 Turleder: Ole Ganderup. Tlf. 5886 9509 - 2028 5226 

Fredag 25 - 1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset
 Dagsorden iflg. lovene. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen 
 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”!

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

Søndag 3 - 2 Isfisketur. (K)
 Vi tager på isfisketur, hvis vinteren bliver med meget is.
 Afgang fra klubhuset kl. 09.00. Indvejning på stedet kl. 14.00.
 Indskud senior 30,- kr - junior 20,- kr.
 Præmier til største indvejede fisk.
 Tilmelding senest den 2. februar.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 4016 9967
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Onsdag 27 - 2 Film-aften   
 Der vil blive vist 1 eller 2 film.

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

Onsdag 13 - 3 Afslutning på undervisningsaftenerne kl. 19.00 i klubhuset.
 Vi vil som tidligere år holde grejaften med køb - salg - bytte.
 Hvis du ligger inde med noget grej, du kunne tænke dig at sælge eller bytte 
 eller måske give det til auktionen, så mød op, til en sjov aften.
 Vi slutter aftenen med en auktion.
 Overskuddet går til klubhuset og juniorarbejde.

Onsdag 20 - 2 Bowlingaften 
 Vi kører til Slagelse eller Kalundborg, hvor vi bowler et par timer.
 Herefter spiser vi i de tilstødende lokaler.
 Turleder: Johnny Sørensen tlf. 5196 2029 

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

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

Lørdag 23 - 3 Ørredkonkurrence T.O.P. for HSF’s medlemmer. (A&P)
Søndag 24 - 3 Der må fiskes overalt fra vores kyster. Konkurrencen starter lørdag kl. 0.00.  
 Indvejning i klubhuset lørdag mellem kl. 19.00 og kl. 19.30. 
 Konkurrencen forsætter frem til indvejning i klubhuset søndag kl. 13.00 til 13.30.
 Indskud senior kr. 40,- junior kr. 20,-
 Top grej & HSF udsætter 6 præmier til de 6 største ørreder indvejet disse to dage.
 Kun 1 præmie pr. deltager.
 Er der ikke fanget ørreder nok, udfyldes præmielisten med torsk.
 Tilmelding til turlederen senest dagen før konkurrencen.
 Turleder: Tommy Petersen tlf. 5885 2664.

Fredning på gedder i hele april måned

Onsdag 27 - 3 Turmøde i klubhuset kl. 19.00. 
 Mødet er for alle der har tilmeldt sig til den årlige tur til den sydsvenske kyst.
 Kan du ikke komme denne aften, skal du kontakte turlederen.
 Turleder: Per Andersen - tlf. 4026 3429.
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Onsdag 3 - 4 Madaften i klubhuset kl. 19.00 
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig, pris 75,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 5950 3315 - 5124 8978
 Tag gerne kone eller kæreste med.

Søndag 7 - 4 U.F.V-Cup – Den gyldne kejs. (A&P) 
 Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 afholder kystkonkurrence.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning mellem kl. 14.00 og 14.30
 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Indskud kr. 50,-. Se konkurrence regler på U.F.V. side 3.
 Tilmeldning til turlederen senest den 6. april.
 Turleder: Kurt Jørgensen - tlf. 5885 0097

Søndag 14 - 4 Ugetur/4 dags tur til Sydsverige efter havørreder
Lørdag  20 - 4 For uge holdet er der afgang fra klubhuset søndag eftermiddag. 
 Hjemkomst Lørdag eftermiddag.  Pris ca. 1600,- kr. 
 Dette er inkl. kørsel, forplejning, bro og overnatning.
 For 4 dags holdet, er der afgang fra klubhuset torsdag morgen. 
 Hjemkomst søndag eftermiddag. Pris ca. 1200,-.   
 Dette er inkl. Kørsel, forplejning, bro og overnatning. 
 Husk sengetøj eller sovepose.
 Tilmelding fra onsdag den 9. januar og senest den 26. januar.
 Der SKAL betales et à conto beløb på kr. 500,- ved tilmelding.
 Turleder: Per Andersen - tlf. 4026 3429.

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

1. maj         Fredning af gedde ophører

Søndag 5 - 5  HSFs Åbne Hornfiskekonkurrence (A&P).   
 Der må fiskes fra kl. 0.00 med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn. 
 Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk fanget fra land, 
 og de 5 største fanget fra båd. 
 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.
 Juniorer over 6 år deltager GRATIS i denne konkurrence og
 de har EGEN præmierække!
 Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger.

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

Søndag 12 - 5 Tissø konkurrence (A)  
 Venskabsdyst mellem Gørlev og Høng.
 Før afgang starter vi med morgenmad ved bådene.
 Turlederen indkøber morgenmad. 
 Der må fiskes fra kl. 7.00 til 14.00.
 Indvejning ved roklubben mellem kl. 14.00 - 14.30.
 Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Gedde 6 point, aborre 8 point alle pr. på begyndt 100 gram.
 Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltager antal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud junior kr. 20,- senior kr. 40,-
 Turleder: Ole Ganderup tlf. 5886 9509

Onsdag 15 - 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 aftener   
 med instruktion i brug af foreningens bådmotorer. 
 Aksel Petersen vil instruere i alt, lige fra man afhenter motoren ved klubhuset   
 og til man sætter den tilbage.

Mandag 20 - 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.

Lørdag 1 - 6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). 
Søndag 2 - 6 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints.
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller
 12.00 - 19.00. Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken   
 periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i   
 HSFs fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. 
 Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, 
 af hensyn til bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier 30,- kr. 
 Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest den 1. juni. 
 Turleder: Aksel Petersen tlf. 2921 0364.

Mandag 5 - 8 Tre dages tur til Det Gule Rev. (K)
Tirsdag  6 - 8 Afgang fra klubhuset søndag kl. 13.00. Hjemkomst torsdag kl. ?
Onsdag  7 - 8 Pris: 3900,- kr. som dækker fiskeri, overnatning, kørsel, morgenmad,
 madpakker og  præmier.  HUSK SOVEPOSE.
 Der er præmier til de to største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Bindende tilmelding og betaling SENEST onsdag den 1. juni.
 Betaling kan ske på konto nr. 3515-3515250379 Danske Bank eller kontant til          
 Turleder: Ole Ganderup 5886 9509 - 2028 5226
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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 4, 4281 Gørlev. 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 Lars Jensen lars231177@gmail.com
Bådudvalg Dennis Justesen dj121184-@hotmail.com
Fiskeøjet  Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk
Webmaster Tommy Petersen tp@hsf1952.dk
Webmaster Kurt Jørgensen kj@ufv95.dk

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.
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Året 2012 er nu ebbet ud i lige så hastigt 
tempo, som en heliumfyldt ballon der har 
været i kontakt med en nål. Forhåbentligt 
har du fået indfriet nogle af dine fiskedrøm-
me i løbet af året, og jeg håber at nye drøm-
me er skabt, således at der er grundlag for 
mange fisketure i det nye år.
   Hvad hjertet er fuldt af, flyder munden 
over med og jeg har svært ved at skjule 
min tilfredshed, med at Høng Sportsfi-
skerforening, overlegent løb med trofæet 
ved J.F.Cuppen søndag den 7. oktober, så 
nu hænger den flotte ørredplakette ved 
siden af den gyldne kejs, som vi sikrede os 
tidligere på året, de klæder hinanden rigtig 
godt, og jeg håber at du vil hjælpe os med 
at forsvare dem i 2013.
   På sidste generalforsamling blev der 
stillet forslag om ændring af den løbende 
specimen konkurrence,og forslaget blev 
vedtaget, den største ændring er nok den 
tid, som konkurrencen løber over, tidligere 
har den varet i tre måneder, hvorimod at 
den nu løber fra 1. januar til den sidste 
onsdag i oktober, altså næsten ti måneder. 
Det skulle gerne give et bredere publikum 
en god chance for at gøre sig gældende, og 
jeg håber at rigtig mange vil indløse billet 
til konkurrencen i år. Der er også kommet 
flere fisk på listen over pointgivende fang-
ster. Dette indlæg skulle have været med i 
sidste nummer af Fiskeøjet, så i havde haft 
informationen inden årsskiftet, men jeg skal 
beklage at den ikke kom med, men skynd 
dig at kontakte Dennis Justesen eller un-
dertegnede for at erhverve en billet, hvorpå 
alle regler og info står, så vi kan få gang i 
indmeldingerne af gode fangster, som skal 
foregå til en af samme to personer.
   Et andet nyt tiltag i vores forening, er at vi 
har etableret et eksternt fælles hav-udvalg, 
sammen med Korsør Lystfiskerforening og 

Gørlev Sportsfiskerforening, her igennem 
vil vi forsøge at lave nogle nye og lidt mere 
specielle havture, da det økonomisk bliver 
med mindre risiko for den enkelte forening, 
hvis der skulle være ubesatte pladser på 
en tur. Pladserne vil stå til medlemmer-
nes fulde disposition indtil fire uger inden 
afvikling, her vil der blive åbnet op for at 
fylde turen med deltagere fra de andre 
foreninger eller for deltagere udefra, dette 
er selvfølgelig for at eliminere enhver fare 
for at vi skal sætte penge til. Vi har valgt at 
starte lidt blødt op i 2013, her vil der være 
tre ture i dette regi, bymatch i fladfisk søn-
dag den 8. september. Sildetur søndag den 
22. september. Og vi arbejder i øjeblikket 
på en havtur i Østersøen, med ”Falken” fra 
Abbekås havn i Sverige med Ulf Stare ved 
roret, turen vil formentlig blive afviklet sidst 
i april, men der kommer mere information 
(på hjemmesiden) når alt er på plads. På de 
dyre ture vil der blive opkrævet et deposi-
tum på 50% af turens pris, ved tilmelding.
   Tissø fiskeriet vil jeg ikke kommentere 
nærmere, da det bare vil være en genta-
gelse af hvad jeg før har skrevet, søen har 
kort og godt aldrig fisket bedre end den har 
gjort hele 2012 og det fortsætter næsten 
med garanti i det nye år. Der er nu blevet 
sat skilte op ved søen med forbud om at 
søsætte fremmede både. Når vi når til den 1. 
april er det sammenslutningen ”Tissø Fæl-
lesfiskeri”, som har den fulde fiskeret på 3/4 

af søen.  Jeg vil hellere sige det engang for 
meget end en gang for lidt, så husk at passe 
på 100 meter grænsen langs land og stykket 
ved den lille havn i Li.Fuglede, der vil som 
før nævnt blive foretaget afmærkning når 
vinteren er overstået. 
   Nye låse igen, som du måske har set 
på den skrivelse som er med dette blad, 
har vi skrottet de nøglefrie kode låse, de 

Formandens indlæg 
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kunne simpelthen ikke leve op til vores 
forventninger, derfor har vi nu kodet alle de 
gamle hængelåse om, og de skulle gerne 
være skiftet når du læser dette. Alle som 
har indløst årskort til en eller flere af vores 
faciliteter skulle gerne have modtaget en ny 
nøgle sammen med dette blad, skulle dette 
imidlertid ikke være tilfældet, skal du tage 
kontakt til kassereren eller undertegnede.
HUSK at møde op til generalforsamlingen, 
fredag den 25. januar kl. 19.00, hvor der 

som altid vil blive serveret gule ærter med 
det hele, efter pokaluddelingen.
   På vegne af Høng Sportsfiskerforening 
vil jeg ønske alle medlemmer med familie, 
samarbejdspartnere, sponsorer, annoncører 
og naboforeninger et rigtigt Godt Nytår og 
tak for alt til alle som har støttet os i året 
som er gået.
                                              Knæk og bræk
                                              Ole Ganderup 

Mandag den 15. oktober var det endelig ble-
vet tid til Juniorlederkursuset 2012, og for-
ventningerne var store. Efter den fire timer 
lange køretur kom jeg endelig til Aalestrup 
Naturefterskole, hvor juniorlederkursuset 
skulle holdes. Der kom hurtigt en instruktør 
og bød velkommen og viste mig hen til det 
værelse, hvor jeg skulle bo fra mandag til 
lørdag,
Jeg fik hurtigt tre ny venner. Derefter var 
der information og et stykke kage i spise-
salen. Der fik vi reglerne at vide, og hvad 
der ville ske i den kommende uge. Derefter 
kørte ugen efter skemaet. Blinkstøbning, 
fluebinding, etik, besøg af fiskerikontrollen, 
foredrag og meget mere. Selvfølgelig var der 
også fisketure. De gik til Gudenåen, Mari-
ager fjord og Gunderup P & T. 
Noget af det sjoveste var, da vi på vej til 
fiskevandet, sad og lavede sjove ansigter til 
de andre bilister, for fiskeriet var desværre 
ikke noget at skrive hjem om. Der blev selv-
følgelig fanget fisk, men det var ikke mange. 
Men det gjorde ikke så meget, da instruktø-
rerne havde medbragt pølser og brød, som 
blev ristet ved fiskevandet. Så højdepunktet 
ved fisketurene var, da vi sad i græsset og 

spiste varme pølser og fortalte røverhisto-
rier. Natten inden en fisketur blev brugt til 
at rende rundt på efterskolens fodboldbane, 
hvor vi lyste orm, lige indtil en instruktør 
kom ud og sagde til os at vi skulle gå i seng. 
Der var klokken også omkring halv et (lidt 
sent når man skal op klokken halv syv). 
Hver aften klokken halv ti til klokken halv 
tolv var der frivilligt aftenprogram. Det blev 
som regel brugt på at støbe blink eller binde 
fluer, eller gå ned til den lokale kiosk, hvor vi 
købte slik for dernæst at sidde og hygge os, 
når vi kom hjem. Hver aften var der altid en 
lækker ret, nogle gange en tre retters menu. 
Onsdagen, hvor vi ikke skulle ud og fiske, var 
der alt, hvad øjet kunne begære til frokost. 
Der blev også holdt en hel del spændende og 
lærerige foredrag, som handlede om Norges 
kystfiskeri, fiskeri i Mexico og fiskeri på New 
Zeland. Så var det pludselig blevet lørdag 
formiddag, og et utroligt godt juniorleder-
kursus var overstået, og nu begyndte alle 
kursisterne at vende næsen hjemad. Det blev 
desværre ikke til nogle fisk for mig i denne 
omgang, men en hel del ny venner, hvor der 
venter en masse fisketure forude.   
                                          Martin Mortensen

Juniorlederkursuset 2012
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Dysten stod denne gang mellem Korsør, 
Gørlev og Høng, og blev afviklet på ”Bien”, 
en båd som gør det rigtig godt, når det 
gælder om at finde fladfiskene.

   Vejret viste sig fra sin gode side, med 
næsten ingen vind fra morgenstunden, men 
der var en rimelig kraftig strøm som gjorde 
at man skulle koncentrere sig lidt, for at få 
noget ud af fiskeriet, vinden tog også lidt til, 
som dagen skred frem.
   Vi fiskede på de kendte pladser, lige syd 
for broen, og som jeg så det, var der fisk 
som ville spille med det meste af tiden, dog 
var der enkelte perioder hvor fiskeriet døde 
lidt ud, men alt i alt en tur som lå over gen-
nemsnittet, hvad angik antallet af fangne 
fisk.
   Da dagens resultat blev opgjort, viste det 
sig at den samlede fangst var 327 fladfisk, 

Vinderholdet fra Gørlev Sportsfiskerforening

Bymatch fladfisk 2012

en halv snes makreller og enkelte fjæsinger 
og hvillinger.
   Skipper Jens Møller havde udlovet en halv 
flaske snaps til den fisker med flest flade, 
den gik til Torben Andersen fra Gørlev, som 
havde en samlet score på 25 stk.
 Største fladfisk blev fanget af Arne Nielsen 
Gørlev, en skrubbe på 790 gr. 
I kategorien største samlede vægt i fladfisk, 
var der vægt lighed mellem Peter Larsen 
Korsør og Ole Ganderup Høng, med hver 
8,25 kg. Fordelt på 24 fisk i begge tilfælde.
   Foreningsrelateret blev stillingen således 
at Gørlev blev nr. et med 38,75 kg. På an-
denpladsen kom Korsør med 33,8 kg. Høng 
blev nr. tre med 32,45 kg.
   Der var fuldt hus hvad deltagelsen angik 
fra alle tre klubber, og stemningen var for at 
vi gentager turen igen i 2013.
                                                    Ole Ganderup
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Den årlige specimenkonkurrence tog sin 
start, som traditionen lyder i august. 15 
medlemmer(meget fornemt) havde valgt at 
deltage i årets dyst. Det gjaldt som i de fore-
gående år, om at fange så mange forskellige 
fiskearter så muligt.
Fra august til oktober blev der løbende vejet 
fisk ind i alle størrelser, heriblandt kan der 
nævnes en gedde på 9,4 en sej på 9,8 og 
aborre på 1,6 alle fine specimen fisk. De skrap-
peste fiskere i konkurrencen lagde hurtigt 
afstand til de øvrige deltagere, et mønster som 
går igen år efter år.
Ved konkurrencens afslutning i oktober var der 
stadig spænding omkring 1. pladsen, meget 

få point skilte nr. 1 og nr. 2. Man havde stort 
set samme antal arter igennem konkurrencen, 
så spændingen var intakt hele konkurrencen 
igennem. 
Onsdag den 31. var der således afslutning på 
konkurrencen, man havde indtil kl. 17, hvis 
man havde nogen fisk der skulle indvejes til 
konkurrencen. Lige indtil klokken 17 blev der 
fisket, dog uden det førte noget med sig, til 
trods for at dette kunne have betydet en ny 
rokering i toppen af konkurrencen. Det endte 
således at kl. 19 i klubhuset kunne Dennis 
Justesen kalde sig vinder af årets konkurrence, 
skarpt forfulgt af Martin Mortensen. 
(Se stillingen nederst på næste side).

Specimen 2012
Dennis Justesen med en aborre på 1620 gram.
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Høng Sportsfiskerforening har i dag afholdt 
parfisketur, som går ud på at alle fisker fra ky-
sten eller i en havn, efter havørreder, torsk eller 
fladfisk. kl. 14.00 er der indvejning i klubhuset, 
hvorefter der trækkes lod om hvem der danner 
par. deres fisk, som er omregnet til point ligges 
sammen, og derefter ved man hvem der bliver 
nummer 1 og 2. 
Den samlet fangst til dagens konkurrence blev, 
14 havørreder, 5 fladfisk og 1 torsk. Af havør-
rederne fangede Jens Dinesen 10 stk. hvor de 4 
var over mindstemålet, dagens største havør-
red fangede undertegnede som vejede 2,7 kg. 
Dagens største torsk fangede Ole Ganderup, 
den vejede 760 gram. Ole fangede også den 
største fladfisk, som vejede 380 gram.
De samlede vindere af dagens konkurrence, 
efter lodtrækning blev: 
Nr. 1: Jens Dinesen og Poul Erik Christensen 
med 330 point. 
Nr. 2 : Michael Jacobsen og Jesper Boesen med 
270 point. 
Nr. 3 : Ole Ganderup og Aksel Petersen med 
218 point.
Der var 7 medlemmer der deltog i konkurren-
cen.                                  Michael Jacobsen

Parfisketur den 
4. november 2012

Dagens fangst, fra venstre, Michael Jacobsen, 
Jens Dinesen, Ole Ganderup og Aksel Petersen.

Årets sildetur på Øresund foregik ligesom de 
sidste mange år, med Rungsted som udgangs-
havn og med Skibet, ”Hanne-Berit”.
   Vejret bød på vind op til ca. 13 m./sek. fra 
vest, og fejende regnbyger, med andre ord 
rigtig efterårsvejr. Da vi forlod Rungsted havn 
kl. 07.00, var planen at gå nord for Vèn, men 
efter ganske få minutters sejlads, blev den 
plan ændret til at gå om på østsiden hvor vi 
kunne ligge i læ af øen, og hvor strømmen var 
mere moderat end på nordsiden. Efter en lille 
times sejlads var vi klar til at få de første sild i 
kurven, men fiskene var mere spredte end de 
plejer at være pga. blæsevejr i dagene op til tu-
ren, men på trods af vanskelige forhold havde 
de fleste deltagere fanget sild nok til at dække 
behovet foreløbigt, udover sild blev der fanget 
en del torsk op til ca. 1,5 kg. og en del makrel 
i mindre kaliber, derudover blev der taget en 
kuller og en anden blev mistet lige på kanten 
af rælingen, da gaf-drengen ikke var helt skarp.
   Vi havde på denne tur tre juniorer med: 
Mathias, Niclas og Martin og alle tre drenge 
gjorde en fin indsats og fik mange gode fisk 
med hjem.
   Resultatet af formiddagens anstrengelser 
blev således at Lars Bøje Christensen blev nr. 
1 med 20,6 kg. Nr. 2 blev Dennis Justesen med 
18,4 kg. Undertegnede tog sig af tredje pladsen 
med 17,9 kg. Samlet fangst til de 12 mand fra 
Høng blev 125,7 kg. sild.           Ole Ganderup 

Sildetur 2012

Samlet top 5 stilling 31-10-12
1. Dennis Justesen 81p (14 arter)
2. Martin Mortensen 79 (14 arter)
3. Ole Ganderup  65 (10 arter)
4. Jens Dinesen 43 (10 arter)
5. Michael Jackobsen 37 arter (9 arter) 
Slutteligt vil jeg takke for deltagelse i årets 
konkurrence, til næste år vil vi som noget nyt 
udvide konkurrencen så den løber i 9 måne-
der. Jeg håber vi igen til næste år kan hidse 
hinanden op på ny, til at deltage i specimen. 
                                                    Dennis Justsen 



16

�������������������������

��������������������

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

���������

Indvejede fisk til årspokalerne 10.12.12
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 11,000 118 Tissø Kasper Andersen
Sandart 2,640   Tuel Dennis Justesen
Fredfisk 1,670  Privat mose Martin Mortensen
Bækørred    
Ørred P&T 2,800 54 Tude å Uffe Hasselby 
Havørred å 2,000  Tude å Uffe Hasselby
Havørred kyst 3,550 68 Dalby Strand Arne Jørgensen
Havørred båd 1,500  Sj.Odde Dennis Justesen
Torsk kyst 2,500  København Tom Rasmussen
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    

Kasper Andersen med 
en gedde på 11,0 kg.
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:

1  Dennis Justesen 80 55 60 52 1,14 281,58
2  Ole Ganderup 80 65 50 54 1,12 278,88
3  Torben Christensen 80 40 50 46 1,07 231,12
4  Jens Dinesen 80 30 60 43 1,07 227,91
5  Michael Jacobsen 80 40 40 28 1,06 199,28
6  Aksel Petersen 80 25 50 33 1,05 197,40
7  Poul E. Christiansen 80 10 20 31 1,05 148,05
8  Arne Jørgensen 60 10 30 22 1,03 125,66
9  Tom Rasmussen 40 40 10 24 1,02 116,28
10 Johnny Sørensen 60  30 12 1,03 105,06
11  Per Høj Jensen 40 10 10 35 1,04 98,80
12 Kurt Jørgensen 40 20 10 13 1,01 83,83
13  Tommy Petersen 50 10 10 9 1,02 80,58
14 Peter Mortensen 30  30 16 1,03 78,28
15  Uffe Hasselby 30  20 6 1,06 59,36
16 Preben Nielsen 30  20 5 1,02 56,10
17  Lars Jensen 30  10 11 1,02 52,02
18 Lars B. Christensen 10 20 10 11 1.01 51,51
19 Carsten Jeppesen 20  20 4 1,02 44,88
20 Jane Hansen 10 5 10 17 1,01 42,42
21 Jørgen Madsen 10 10 10 9 1,01 39,39
22 Finn Bartelsen 20  10 7 1,01 37,37
23 Erling Vognsen 10  10 14 1,01 34,34
24 Jan Rasmussen 10  10 9 1,01 29,29
25 Jens Weinrich 10  10 8 1,01 28,28
26 Henrik Ditlevsen 10  10 6 1,01 26,26
27 Claus Petersen 10  10 5 1,01 25,25
28 Jens Rasmussen 10  10 4 1,01 24,24
29 Flemming Petersen 10  10 3 1,01 23,23
30 Jesper Boesen 20   3  23,00
31 Pouel Larsen 10     10,00
 
  Juniorer:      
1  Martin Mortensen 80 125 60 32 1,14 338,58
2  Mathias Sikora 20 15 10 3 1,02 48,96
3  Niclas Calum 20 15 10 3 1,01 48,48

Resultatliste årskonkurrence 2012
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7 af foreningens medlemmer deltog i årets 
sidste konkurrence, fang en fisk og vind en 
and og en flaske rødvin. Der skulle fiskes 
efter torsk og fladfisk fra land. Turen star-
tede som den plejede, med morgenbrød i 
klubhuset med en lille en til halsen. Natten 
op til konkurrencen havde vinteren meldt 
sin ankomst, ca. 10 cm. sne var der faldet i 
løbet af natten, det fraholdte dog ikke delta-
gerne at komme ud til fiskevandet, hvor 
nogle kørte til Korsør havn. Undertegnende 
og Aksel Petersen valgte at køre til Egerup 
Strand, hvor der før var fanget torsk fra 
stranden. Fangst udeblev dog, og efter et 
par timer kørte vi hjem.
Holdet som kørte til Korsør havn, havde 
mere held. Martin Mortensen fangede fra 
morgenstunden en flot torsk på 2 kg. Lidt 
senere var det Ole Ganderup der havde 
fleks på sin stang, idet han fangede en 
skrubbe på 550 gram, Ole fangede også en 
ising på 320 gram, Martin sluttede dagen af 
med en ising på 300 gram. 
Jens Dinesen startede dagen med et par 
isinger under målet og en lille torsk der 
også måtte retur i havnen, da den også var 
under målet, derefter dødet fiskeriet for 
Jens og han fangede ikke mere.

Ole Ganderup og Martin Mortensen.

Andetur den 2. december
Kl. 14.00 var konkurrencen slut og det var tid 
for præmieoverrækkelse.
Vinder af dagen konkurrence blev Martin 
Mortensen, med en torsk på 2 kg. Nr. 2 blev 
Ole Ganderup med en samlet vægt i fladfisk 
på 870 gram.
Den tredje og sidste and og rødvin blev ikke 
uddelt og vil blive brugt til jul banko onsdag 
den 5. december.              Michael Jacobsen

Mole konkurrence 2012
Otte mand havde valgt at deltage denne 
søndag, og fiskepladsen blev lige som sidste 
år, Københavns havn da fisketætheden 
normalt plejer at være noget bedre her, end 
på de vestsjællandske havneanlæg.
   Sidste år havde vi haft et ganske glimrende 
fiskeri efter fladfisk og torsk, hen over som-
meren og det tidlige efterår, men da vi nåede 
hen midt i november, var der blevet betyde-
ligt længere i mellem fiskene. Nøjagtigt det 
samme billede har gjort sig gældende i år, 
der var rigeligt tid til at nyde madpakken og 
kaffen, da fiskeriet ind imellem døde helt ud, 
dagens højdepunkt var nok da Bubber på 
hundelufter tur kom forbi og fik en lille slud-
der, han var lidt overrasket over at vi gad, at 
køre så langt for at fiske, vi forklarede ham 
at næsten alle vores nærliggende havne er 
spærret pga. terror sikring, hvilket han aldrig 
havde hørt om.
   Helt fiskeløst var det dog ikke , og dagens 
resultat blev  fire torsk og syv fladfisk, og en 
del under målet. 
Placeringen fra et til tre blev:
1. Tom Rasmussen samlet vægt 3,4 kg.  
 Fordelt på tre torsk og en fladfisk
2. Dennis Justesen samlet vægt 990 gr. 
 For en enkelt torsk
3. Torben Christensen samlet vægt 890 gr.  
 Fordelt på tre fladfisk
                                                 Ole Ganderup
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Til efterårets ferskvandskonkurrence var der 
tilmeldt 11 deltagere, fordelt med 10 seniorer 
og 1 junior.
Alle 11 havde valgt at fiske på Tissø, hvor 
man skulle vælge hvilken periode man 
ønskede at fiske i, hvilket man aftalte med 
turlederen.
Vejrmeldingen havde lovet blæsevejr begge 
dage, lørdag en frisk vind fra nordvest, søn-
dag, en lidt mere end frisk vind, fra sydvest. 
Os der kender Tissø ved hvor vindfølsom 
den er og det gjorte fiskeriet noget sværere 
idet, hele østsiden (klintskoven og aborre-
holmen) var umulig at fiske på. 
Der blev fisket fra Halleby å udløb i nord, til 
den røde kirke i syd. (Sæby kirke)
Fisk blev der også fanget, den samlede 
fangst blev på 42 gedder og 90 aborrer. 
Ole Ganderup fangede konkurrencens 
største gedde på 9,470 kg. den næststørste 
blev fanget af Jørgen Madsen, med en på 3,0 
kg. den tredje største fangede Jens Dinesen, 
den vejede 2,850 kg.  
Konkurrencens største aborre vejede 480 
gram, den blev fanget af Dens Dinesen. Den 
næststørste blev fanget af Kurt Jørgensen, 
den vejede 460 gram. Den tredje største 
fangede Torben Christensen, den vejede 450 
gram.

Ole Ganderup med konkurrencens største 
gedde på 9,470 kg.

Der blev ikke fanget sandart.
Alle gedderne blev naturligvis genudsat, 
hvorimod en snes aborrer kom med hjem til 
stegepanden.
                                      Michael Jacobsen.

Junior og senior ferskvands-konkurrence
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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

17 JAN  Første klubaften efter nytår 19.00 - 21.00 (S) (J)
 Vi åbner dette forårs klubaftener. Kig ned, hvis du vil hygge dig med andre, 
 som deler din interesse for sportsfiskeri. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand.

27 JAN  Tur til Tude Å (S) (J)     Pris kr. 20,-
 Første foreningstur i det nye år. Vi skal ud og se, om der er en ”grønlænder” 
 eller en regnbue, der vil have vores agn. 
 Tilmelding til Jørgen Christensen, 6175 0956, senest 22. januar. 
 Jørgen vil samtidig fortælle, hvornår vi starter og hvor vi mødes.

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

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

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

17 FEB  Isfisketur på Tystrup Sø/tur til Tude Å (S)  Pris kr. 20,-
 Endnu engang prøver vi at satse butikken og ser, om vi også denne vinter kan   
 komme på isen på Tystrup. Vi mødes ved hytten kl. 09.00, 
 hvor vi lige lægger en slagplan for, hvordan vi griber tingene an. 
 Husk det varme tøj og især fodtøj, kaffen samt økse/isbor. 
 Er isen ikke sikker at bevæge sig ud på, prøver vi i stedet en tur til Tude Å 
 efter en ørred eller to. 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287, senest 12. februar.
 
28 FEB  Klubaften 19.00 – 21.00 (S) (J)

14 MAR  Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J)
 Dette er forårets sidste klubaften. Vi laver den som en temaaften, 
 primært over fiskeriet i Tystrup og Tissø. 
 Der vil være nogle foredragsholdere, som kan give os nogle fif om, 
 hvordan vi bedre fanger fisk i søerne. 
 Samtidigt vil der også være lidt forskelligt grej at kigge på, 
 som forhåbentlig kan inspirere os. 

PROGRAM FOR EFTERÅR 2012
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17 MAR  Kysttur, point 1 (S) (J) (P)    Pris kr. 20,-
 Som altid er der på årets første pointtur frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan indvejes ørred, torsk og fladfisk 
 (pas på eventuel fredning af hunskrubber). 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 12. marts.

6 - 7 APR  Tur til Langeland (S)     Pris ca. kr. 400,-
 Vi gentager besøget hos Jesper Hansen, der er skytte på Tranekær Gods.
 Samtidig skal vi forsøge, om vi kan nappe et par af 
 Langelands store ørreder eller torsk. 
 Der er plads til maks. 6 personer, da Jespers hus ikke er af de største. 
 Så hvis du vil med, så skynd dig med tilmelding. 
 Deltagerne skal samtidig være indforstået med, at deltage i UFV CUP den 7. april, 
 da vi kører hjem, så vi kan nå at deltage i indvejningen søndag kl. 14.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 20 marts.

7 APR  UFV-CUP. (S) (J)     Pris kr. 50,-
 Det er ved at være nogle år siden, at vi har haft trofæet, som fortæller, 
 at vi har banket de andre foreninger på Vestsjælland. 
 Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen. 
 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk. 
 Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier til de individuelle vindere. 
 Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30 og 
 herefter præmieoverrækkelse. 
 Indvejningsstedet er Revhuset på Korsør Rev, 
 hvor Korsør Sportsfiskerforening har til huse. 
 Her er ligeledes mulighed for at købe en kop kaffe eller en øl.  
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287, senest 3. april.

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

24 APR – Kysttur til Sverige, Öland    Pris ca. kr. 1.400,-
28 APR  Vi havde sidste år en god tur til Öland i Sverige, 
 som skulle erstatte den ellers sædvanlige tur til Ystad. 
 Fangstmæssigt var turen ikke den store succes, kun en enkelt ørred over målet. 
 Til gengæld en del mindre ørreder, der uskadte kunne sættes ud igen. 
 Men en pragtfuld natur med meget afvekslende kyster, altid et sted at finde læ 

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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 og en viden om, at den sløje fangst også for de lokale svenskere var en 
 overraskelse, gør at vi prøver øen en gang til. 
 Vi fik nemlig fra flere af de lokale underretning om, at der under normale 
 omstændigheder kan fanges nogle endog meget store ørreder, 
 som ikke bærer præg af, at være nedfaldsfisk. 
 Desuden er det så heldigt, at gedderne på denne årstid ikke er tæt på kysten
 Vi har lejet et dejligt sommerhus, hvor der er plads til 6 personer. 
 Afgang fra klublokalet onsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 18.00. 
 Vi afholder formøde torsdag d. 11. april kl. 19.00, hvor vi finder ud af, hvem der   
 kører, køber mad ind o.s.v. 
 Bindende tilmelding til turlederne Kurt Nielsen, 6065 4825, eller Jes Hansen, 
 5066 9202, senest 31. januar, hvor der samtidig skal erlægges kr. 800,- i forskud.

4 MAJ  Tur til Tystrup Sø/Tissø (S) (J)    Pris kr. 40,-
 Som en opfølgning på vores temaaften d. 14. marts, skal vi en tur på søerne 
 og se, om de tricks og fifs vi har lært, nu også nytter noget. 
 Der vil være erfarne lystfiskere med denne dag, 
 således at man ikke er helt overladt til sig selv. 
 Vi starter kl. 09.00 og slutter ca. kl. 16.00. Husk at Sandart er fredet i maj måned.  
 Tilmelding til Kurt Nielsen, 6065 4825, senest 1. maj. 
 Kurt vil samtidig fordele folk i bådene, som alle er reserveret.

7 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.

25 MAJ  Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)    Pris kr. 20,-
 Hornfiskene er for længst kommet, 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. Frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes, 5066 9202, 20 maj.

Bestyrelsen i Slagelse Sportsfiskerforeningen vil gerne 
ønske alle medlemmer, sponsorer, annoncører, 
samarbejdspartnere samt naboforeninger.

god jul & godt nytår.
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Nyt fra åerne
Ikke så meget at berette om efter vi har 
færdiggjort Projekt Vildfisk, (kan læses 
andetsteds i bladet) men noget nyt er dog, 
at man har besluttet at kortlægge hele 
Tude å systemet i samarbejde med Slagelse 
kommune under ledelse af biologen Peter 
Henriksen der skal munde ud i en viden 
om hvordan tilstanden er i systemet, har 
diverse restaureringstiltag haft den ønskede 
virkning? 
Et stykke arbejde vi i Slagelse Sportfisker-
forening selv har udført i mange år og som 
hvert år er tilsendt kommunen, men lad os 
se, hvad det kan føre til.                   Jens

Havørred på Tissø
Den 11. oktober fiskede jeg sammen med 
Jørgen Mose på Tissø. Vejret var smukt, 
og vi brugte megen tid på at lede efter 
aborrerne. Dem kunne vi ikke finde, men 
fangede 4 gedder op til 6,5 kg.
Hen på dagen begyndte mit flåd monteret 
med en karusse at opføre sig mærkeligt. 
Det lignede ikke et kontant gedde eller 
aborrehug, og da det begyndte at “spad-
sere” hurtigt derudaf gav jeg et kontant 
modhug. Fisken var hidsig og tung. Ikke 
en gedde kunne jeg mærke, og var det en 
aborre, så var den stor. Pludselig stak en 
halefinne op af vandet. Det lignede gran-
giveligt en ørredhale, – og det var det.
Den kæmpede bravt uden at springe, og 
kom på et tidspunkt i karambolage med 
ankertovet. Med let bremse og løs hånd 
fik vi den dog viklet ud, og fisken blev 
bjærget op i båden. En flot havørredhan 
på 4,19 kg og 75 cm. Den første havør-
red jeg nogensinde har landet på Tissø, 
hvor der dog hvert år landes enkelte, 
som trækker gennem søen og op i Øvre 
Halleby Å.
Gedden blev fanget af Jørgen Mose og 
vejede 6,5 kg. Den kom ud igen med det 
samme.                  Jørgen Christensen



25

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6  I alt
1 Teddy Petersen 107 0 83 202 95 93  580
2 Jes Hansen 0 52 198 111 111 71  543
3 Lene Olsen 51 89 87 152 23 61  463
4 Carsten Petersen 180 0 90 110  72  452
5 Kurt Nielsen 41 86 219 53 31 14  444
6 Jesper Andersen 53  95 141 23 59  371
7 Michael J. Petersen    172    172
8 Per Jørgensen 0  91   62  153
9 Jørgen Christensen   81 24    105
10 Hans P. Larsen    0 78   78
11 Jens O. Jensen    15    15
12 Jørgen R. Jensen 0 0  12    12
13 Henrik Olesen  0      0

Pointkonkurrence 2012

Optagning af 
bro og både
Den 18. november var der travl-
hed ved Tystrup Sø. Bestyrelsen 
med hjælpere knoklede med at 
få broen på land inden vinteren. 
Bådene blev taget op, og båd nr. 
1 og 2 lagt på trailere til brug som 
vinterbåde.
Samtidig fik de begge monteret 
nye åretolle og gafler, da de 
gamle efterhånden var noget 
slidte, ligesom andre mindre 
reparationer blev udført.
De 3 andre både blev lagt med 
bunden i vejret og tøjret, så ikke 
høj vandstand kan ”bortføre” 
dem.
Muligheden for at anskaffe en 
mere håndterlig bro undersøges i 
øjeblikket. De nuværende pæle er 
skæve, og broen er, trods opdelt i 
sektioner, særdeles tung at hånd-
tere.               Jørgen Christensen
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Der var gået et helt år siden sidst, hvor 
jeg stadig havde den fisk i tankerne som 
jeg mistede sidste år. Så nu var det med 
at komme afsted efter de store fladfisk på 
nordkap. Vi havde løbende fulgt med på 
bloggen, for at se hvordan det gik deroppe 
igennem året. Man må sige det lovede godt, 
der blev fanget rigtigt mange fisk, både 
torsk, sej, rødfisk og havkatte i massevis, 
og også nogle meget flotte helleflyndere, så 
det lovede godt. Vi fik så aftalt et turmøde 
og snakket om hvad vi skulle ha’ med og 
hvad tid vi kørte, så dagene op til at vi skulle 
afsted var lidt lange. Endelig søndag den 
26. august 2012 kl. 8.00 så sagde vi farvel til 
Slagelse og kørte mod Nordkap. 

   Første stop var Sundsvall hvor vi plejer at 
overnatte første gang ca 1200 km. oppe i 
Sverige. Vi fik vores hytte og kom så ellers til 
køjs og fik sovet nogle timer inden vi kørte 
kl 6.00. Vi nåede så længere op, og kørte så 
ind over Finland hvor vi nød naturen og de 
mange rensdyr. 
   Vi forsatte op gennem Lapland i Norge, 
og nåede så Alta vor vi overnattede. Efter 
lidt morgenmad kørte vi så de sidste km. 
vi havde tilbage, og ankom til vores camp, 
hvor Lars Kongsted tog imod os. Det skal 
lige siges at vi fik lidt problemer med tolden 
ved den norske grænse. Vi havde jo øl med 
og lidt whisky og det må man ikke have for 
meget af. 1. liter øl må man indføre, men det 

Kæmpe 
helleflyndere 
og flotte 
havkatte 
fra Nordkap 
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John Olsen med mindre helleflynder.

var jo ingenting, så vi fik lige checket bilen, 
og selv vores kartofler ville han tage, men 
dem fik vi alligevel lov at beholde, hvis vi 
ikke smed dem i naturen. Vores whisky tog 
han og 2 kasser øl og vores 2 kartoner rød-
vin. Han hjalp os med at pakke bilen, men 
han så ikke at whiskyen røg med ind i bilen, 
men vi fik en bøde på 2200 kr. at betale for 
for meget øl, næh den går ikke. 
   Vi var så ankommet og skulle have vist 
vores lejlighed, som vi plejer at ha’ og fik 
så læsset af, og så skulle vi også handle 
lidt. Efter vi kom på plads, så skulle vi ned 
og checke bådene og snakke med de andre 
som havde været ude, hvordan det var gået 
dem og hvad fangster de havde at berette 
om. 
   Det var spændende at komme afsted, og 
det kløede da osse i fingrene efter at have 
snakket med de andre. Vi fik gjort vores 
stænger klar til dagen efter, og så skulle 
vi lige studere nogle nye positioner som vi 
skulle prøve. 
   Det blev så dagen vor vi skulle afsted, 
men der var lidt for meget vind, så vi måtte 
ligge i baghaven som vi kalder det. Vi fik da 
også fanget lidt agnfisk og sejlede op hvor 
vi skulle prøve, og fik da osse helleflyndere 
op til ca. 9.kg, dejlig spisefisk, og nogle 
store brosmer og torsk til aftensmaden, fik 
vi osse, så efter en god start tog vi så ind 
og forventede så at komme ud dagen efter. 
   Skæbnen ville at de havde lovet vind, så 
vi måtte lige blive i baghaven igen, men 
så blev det fint igen, og vi tog over i noget 
der hedder Troldsundet Ingøya, der er en 
bugt som skulle prøves af, efter nogle gode 
meldinger derover fra, og ja, der var osse 
fisk, et tysk hold fik to fisk og vi havde 
flere tilbud og mistede da også en oppe i 
overfladen. 
   Vi havde nu nogle andre steder som 
skulle prøves af, som vi havde aftalt med 
vores guide. Hvis vi skulle prøve så ville 
han gerne med, da han havde tyskere i 
båden og så skulle vi have nogle andre 
tyskere med. Vi tog så afsted, alle tre både, 

og vi fik studeret GPS, og vi havde kort med 
hvornår det var højvande og hvornår det var 
lavvande. 
   Da vi ankom dertil hvor vi skulle være, så var 
det faldende vand og så kunne vi jo mede lidt 
havkatte. Vi fik sat lys og dvs på, og så mod 
bunden. Der gik ikke lang tid før jeg havde 
den første, en flot mis på 3 kg. Så, ud med 
krogen, det skal siges man skal ikke stikke 
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fingrene ind, men have en meget lang tang, 
hvis man ikke vil miste en finger. De bider 
hårdt og der gik heller ikke mange minut-
ter før jeg havde en til, op med den, og ned 
igen. De andre kunne ikke fange nogen, og 
de var ved at blive gråhårede, men det skal 
siges at det kan de ikke blive for det var de.
   Vi nåede så dertil hvor vandet begyndte at 
stige, og vi fik rigget vores stænger til med 
sej og jigs og fik sat dem ud og i stanghol-
deren, og så ellers vente på, at de begyndte 
at røre på sig. Lige pludselig havde John 
hug, men den stod af og så hørte vi over 
vhf-radioen at tyskerne havde kontakt med 
helleflyndere. De fik en flot fisk på 23.kg. 
   Vi fiskede videre med vores agnfisk og 
jigs, og vi havde mange hug men sejene var 
nærmest fileterede,, når vi fik dem op de var 
fuldstændige gemnemtykket men lige plud-
selig ser jeg ud af øjenkrogen at min spole 
den karter derudaf, og linen bliver flået af. 
   Tag min stang, råber jeg til John Olsen, min 

makker, og så får jeg fat i den anden stang 
og giver modhug. Så skal jeg love for at der 
skete ting og sager, sikken en kamp. 
   Den er tung at få op gennem vandet, hvad 
størrelse var det mon? Den var i hvertfald 
tung som bare fanden, det var en stor fisk, 
ingen tvivl om det, men sikke med bemærk-
ninger man får fra sine fiskemakkere. Kom 
nu op med den lille fladfisk, jae det er sku 
nemre sagt end gjort, men op kom den, og 
sikke et dyr. Hold kæft hvor var den stor, en 
mega flynder. Vi fik den ind til båden, og så 
skulle vi have den om bord. Vi var tre mand 
til at hive den ind, og da den lå i båden, må 
jeg indrømme at der kom jubelskrig, så de 
kunne høre det på de andre to både. Lars 
kaldte så over vhf, og skulle høre hvor stor, 
og jeg kunne så fortælle at den målte 160 
cm. og vejede 65 kg. Hold kæft hvor var jeg 
glad. Den fik så friheden igen efter en masse 
billeder, men så var det også en lykkelig 
mand der var i båden, sikke en oplevelse. 
Lars og alle de andre ønskede også til lykke, 
men jeg havde jo også en tilgode fra sidste 
år, som udtrykte det. 
   Dagen sluttede jo så, og vi tog ind, og det 
blev da fejret, en oplevelse uden lige, som 
jeg sent glemmer. 
   De næste par dage blæste det, så vi kunne 
ikke andet end være omme i baghaven ved 
noget som hedder Carpholmen, men der 
var osse flyndere, hvor vi har fanget før, op 
til 30. kg. Turen var ved at være slut og vi 
skulle sige farvel. 
   Turens resultat blev masser af helleflyn-
dere op til 65 kg. og masser af havkatte og 
torsk op til 13 kg og brosmer og sej og kuller 
og rødfisk. Jeg kan kun sige en kanon tur var 
det igen, og som vil blive gentaget igen til 
næste år, og den blev faktisk bestilt inden vi 
tog hjem. 
   En tur som kan anbefales til andre, evt som 
foreningstur men jeg vil drømme videre om 
den næste store helleflynder som måske 
venter deroppe. 
                                     Knæk og bræk derude
                                     Jesper og John

Jesper med havkat.
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Årets aktiviteter startede i år med en gen-
nemgang af materialerne der skal få hele 
projektet til køre, det viste sig at være en 
god ide, idet 2 af vore gummiduge havde 
haft besøg af nogle små pelsdyr med store 
fortænder, så det kostede lige 8000 kr.!
Ugen efter blev så ”Skørpinge Dambrug” så 
opstillet og diverse kontrolsystemer mon-
teret, og  overdraget til ”dambrugsejeren” 
Jesper Thykjær, det hele på under 4 timer!
Weekenden 10.-11. november stod så i
el-fiskningens tegn, det tegnede da også 
lovende, da Hallebyåens Sammenlutning 
opfiskede 31 fisk, heraf 18 hunner.
Så vi var superoptimister da vi dagen efter 
lagde ud ved Havrebjerg, men så nemt skul-

le det ikke gå! Der var ikke nær de gydefisk 
vi havde troet, så efter frokost drog hele 
menageriet til vandværket ved Valbygården, 
her lykkedes det heldigvis at få en del, her-
under en meget smuk hanfisk på omkring 
10 kg under noget postyr (se billeder).
Samlet blev det til 28 stk., heraf 14 hunner, 
men ikke nok, så vi måtte af sted igen 18. 
november denne gang til broen ved Årslev, 
nu skulle det være!
Her fik vi årets største negative oplevelse, vi 
fangede ikke en eneste fisk! Så snakken gik 
efterfølgende hvad årsagen kunne være, var 
der en spærring længere nede eller hvad? 
Samtidig var Fiskerikontrollen kommet på, 
så dagen var ikke startet særlig godt.

Projekt 
vildfisk 

2012

Kurt Jørgensen med årets smukkeste fisk.
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Vi havde så lige et ”krisemøde”, og beslutte-
de så at prøve igen ved Havrebjerg, her viste 
det sig at fiskene stort set selv havde klaret 
gydningen i den forløbne uge! Så det gav 
heller ikke ret mange fisk. Vi fortsatte deref-
ter opstrøms forbi udløbet fra rensningsan-
lægget og der blev vi så endelig tilsmilet lidt 
af heldet og fik en række pæne fisk, i alt gav 
dagen 14 stk. heraf 9 hunner.
Sammenlagt havde vi nu 71 fisk fordelt på 
41 hunner og 30 hanner, lidt i underkanten, 
da vi erfaringsmæssigt ved, at ikke alle fisk 
bliver gydeklare i bassinerne.
Lørdag den 24. november oprandt så dagen 
under stor bevågenhed fra såvel TV som 
lystfiskere og andre interesserede. På et 
tidspunkt var det næsten svært at komme 
til med gydefiskene, men selvfølgelig er det 
dejligt med så stor en interesse for projek-
tet!
Selve strygningen forløb godt med et re-
sultat på 12,5 liter rogn, hvilket må siges at 
være  tilfredsstillende med det antal hunner 

Her kejses den største fisk under stor dramatik, da 
Thomas knækkede stangen under kampen, men 
han fik den!

Så er årets opfiskning i gang.
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vi havde, i alt håber vi at kunne få omkring 
90.000 fisk fra Hvilested Dambrug til næste 
år. Herefter demonterede vi så hele dambru-
get på et par timer, folk kan deres kram, må 
jeg sige!
Konklusionen af årets opfiskning er lidt svær 
at vurdere, ramte vi det rigtige tidspunkt 
eller er der andre faktorer der spillede ind? 
Underligt var det, at området ved bl.a. Årslev 
der er forholdsvis nyrestaureret slet ikke 
var i brug, det er noget vi kommer til at se 
nærmere på i den kommende tid.
Sidst, men ikke mindst en tak til Jesper 
Thykjær, (nu eks. dambrugsejer) der under 
hele processen har udsendt detaljerede be-
retninger om hvordan tilstanden har været i 
bassinerne, rart med en sådan overvågning. 
Vi ses til næste år!                                Jens
Se også forsiden.

I øvrigt kan du se et link på: 
http://youtu.be/bw9vWHyHIV8
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”Krisemøde” ved Havrebjerg.

Fiskene skal tilbage i deres rette element.

Her kejses en pæn fisk.

Så bliver der strøget.
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Referater fra fisketure efteråret 2012
1. september: 

Fladfisketur med Turisten
11 håbefulde fiskere var mødt frem på kajen 
ved Stigsnæs for at entre lystfiskerbåden 
Turisten. Det var de gode fladfisk, som der er 
mange af i Omøsund, vi var ude efter. Vejret 
var rimeligt, ikke særlig meget vind men lidt 
koldt for årstiden. Vel ude startede Lene med 
at hive en fisk op med det samme og Niels 
fulgte hurtigt trop. Og så gik det ellers der-
udaf. Alt i alt blev det til ca. 150 fladfisk, men 
en del måtte retur i det våde element med 
besked om, at komme igen til næste år med 
lidt mere størrelse på. Men 93 fladfisk med 
hjem er et fint resultat på 5 timers fiskeri. 
Niels tog den største på ca. 0,625 kg. og Kurt 
den næststørste på ca. 0,600 kg. Flest fisk 
fik Per med 20 stk. En tur, som vi selvfølgelig 
gentager næste år og som er ved at blive et 
fast indslag i vores program.

16. september: 

Ferskvandstur, Point 5
Endnu en blæsende dag til vores ferskvands-
tur. Vi har ikke været heldige med vejret på 
disse ture i år. Så Tissø kunne ikke anvendes 
i dag og derfor udgik deltagerne, 6 i alt, fra 
bådebroen i Tystrup. Og holdt man sig til 
kanten i den vestlige side af søen, så gik det 
da også. Men det gik selvfølgelig lidt ud over 
fiskeriet, at vi var begrænsede i valg af om-
råde. Der blev alligevel gået til makronerne, 
eller rettere årene, og de 3 både fordelte sig 
hurtigt nord og syd. Alt blev prøvet, dørgning 
med såvel woblere som levende agn, spin-
defiskeri og ”ormebadning”, vertikal jigging 
o.s.v. Men resultatet stod ikke mål med ind-
satsen, må man sige. Ved indvejning kl. 15.00 
havde kun Jes fanget gedder (2 stk.) og ellers 
var der taget få og ikke særligt store abor-
rer. Sandart blev der ikke indvejet, hvilket 
er længe siden, det er sket. Så dagen endte 
med flest point til Jes tæt fulgt af Teddy. Nu 
krydser vi bare fingre for, at vejrguderne vil 

være os lidt mildere stemt i 2013, når vi skal 
på søen.

21. oktober: 

Kysttur, Point 6
Sidste tur i vores pointkonkurrence og sidste 
chance for at blive klubmester. 8 deltagere 
var stået tidligt op, for at se, om ikke der 
skulle kunne lures en torsk eller to eller 
måske et par gode fladfisk. Herefter kunne 
man så overgå til fiskeriet efter ørreder. Ja ja, 
intentionerne og drømmene fejlede ikke no-
get, problemet var bare, at fiskene havde helt 
andre planer. Så ved indvejningen i klublo-
kalet kunne vi konstatere, at kun fladfiskene 
havde været til at få i tale. Der var dog set og 
mistet havørred, men det tæller ligesom ikke 
til mesterskabet. Teddy rendte af med dagens 
førsteplads og hermed også klubmesterska-
bet. Stort tillykke herfra og tak for kampen. 

11. november: 

Tur til molen på Flådestation
6 deltagere ønskede at stifte bekendtskab 
med ydermolen på Flådestation Korsør og 
dermed forsøge at overliste nogle gode 
fladfisk samt eventuelt lidt torsk. Det var lidt 
bøvlet at komme ind, også selvom deltagerne 
var sammen med en ansat. Af sikkerheds-
mæssige årsager måtte alle ind i MP-vagten 
og registreres, men så kunne det da endelig 
også gå derudaf. Vejret var skønt, svag vind 
og lettere køligt, og vi var alle ”bevæbnet” 
med varm kaffe, madpakker og rigeligt med 
børsteorm. Det kunne bare ikke gå galt, det 
her. Da vi havde pakket ud og fisket ca. 15. 
min., blæste det op til en ”halv pelikan” fra 
syd-vest. Direkte ind i ansigterne på os. For 
f….. da også. Blæsevejr igen? Nå, der er da en 
god cement kant, man kan gemme sig under, 
når det bliver for meget. Så vi kløede på med 
krum hals og fangede da også nogle fine 
skrubber samt enkelte gode isinger. Lene var 
gået helt i selvsving og hev fisk op som om 
hun aldrig havde bestilt andet. Blandt andet 
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fangede hun en god, solid skrubbe, som 
hurtigt blev vejet til 0,835 kg. Fin fisk. Og da 
en endnu større skrubbe, ca. halvanden gang 
så stor som føromtalte fisk, røg af lige inden 
den nåede over kanten på molen, var ingen 
i tvivl om, hvad hun mente om den sag. Hun 
er da ellers normalt så rolig og fattet. Fin tur 
med samlet 46 fladfisk, der måtte med hjem 
til stegepanderne og ca. 10 – 12 stykker, der 
måtte tilbage igen og vokse sig større. 

8. december: 

Fang en fisk, vind en and
Den årlige tur, hvor man kan sikre sig jule-
maden og samtidig afslutningen, fiskemæs-
sigt i hvert fald, på turene for i år. Og så mø-
der der sølle 5 mand frem. Ja, det er koldt og 
ja, nogen gange er der også sne og vind og 
bla. bla. bla. Så tag dog noget varmt tøj på!!! 
Nå, men 4 af de 5 tilmeldte fiskede fra tidlig 
morgenstund til kl. 13.00, hvor indvejningen 
fandt sted. Den femte måtte holde sig inden 
døre, da helbredet drillede lidt. Det var først 
og fremmest torsk, det gjaldt denne dag. 
Kurt og Jes startede på molen ved camping 
pladsen (Korsør) og der blev da også taget 
en enkelt torsk af Kurt, som dog manglede 3 
centimeter i at holde målet. Så ud igen med 
den. Herefter fangede Kurt en lille ising, som 
lige kunne holde mindste målet. Herefter 
skete der meget lidt med kun enkelte hug. 
Stedet blev skiftet ud i løbet af formiddagen 
med selve havnen i Korsør. Her var der sidste 
år en del torsk. Men nej, heller ikke her ville 
fiskene noget. De to andre prøvede først på 
Halskov Rev, men her havde en sæl valgt at 
holde julefrokost. Så ingenting her. Herefter 
en tur sydligere på kysten, hvor det blev til et 
par ørreder omkring målet. Men havørred 
kunne ikke indvejes i dag. Resultatet var 
derfor, at Kurt med en lille ising kunne drage 
af med en dejlig, fed juleand og en god flaske 
rødvin. Vi andre trak lod om resten, så alle fik 
noget med hjem. Og så kan I, der valgte ikke 
at deltage, sidde og ærgre jer over, at I ikke 
trak i noget varmt tøj, kom ud og fik frisk luft 
og blot med en lille fladfisk kunne have sikret 
julemaden. Måske vi ser lidt flere til næste 
år?                                                             Jes
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Det var med stor sorg vi erfarede at den 
gamle frontkæmper på bl.a. miljøområdet 
og æresmedlem Bjørn Larsen var afgået ved 
døden i en alder af 76 år.
Bjørn var i en menneskealder medlem 
af Slagelse Sportsfiskerforening og var 
medstifter af Landsforeningen Danske Lyst-
fiskere LDL, der specielt forsøgte at få Sjæl-
lands foreninger med på et mere nuanceret 
”fiskelandkort”.
Bjørn havde utrolig stor viden om biologien 
i vore fiskevande og var selv en særdeles 
dygtig lystfisker, som bl.a. undertegnede har 
haft stor glæde af at fiske sammen med.
Bjørn vil blive stærkt savnet med sin altid 
kritiske, men insisterende holdning til at 
forbedre vandmiliøjet og derigennem et 
forbedret fiskeri til gavn for alle.
Vores tanker går i denne svære stund til Lilli 
og den øvrige familie.
Ære være dit minde, Bjørn Larsen.

På Slagelse Sportsfiskerforenings vegne
                                         Jens O. Jensen

Mindeord
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Havørred
11-10-2012 Tissø  Havørred 4,190 kg. Jørgen Chrisensen
03-03-2012 Storebælt  Havørred 3,814 kg. Leif Jensen

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
02-12-2012 Tystrup Sø Gedde 10,150 kg. Christian Karlsen
29-08-2012 Tissø  Gedde 8,500 kg.  Jørgen Christensen
11-10-2012 Tissø  Gedde 6,500 kg.  Jørgen Mose

Sandart
30-11-2012 Tystrup Sø  Sandart 3,810 kg. Michael Jæger Petersen

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 1. 159 point Gorm Siiger
08-06-2012 Privat mose Rudskalle 0,807 kg.= 67 p  Gorm Siiger
-08-2012 Privat mose Skalle 0,825 kg.= 92 p Gorm Siiger

Pokaltilmeldte fisk 2012

M/S BIEN
KORSØR

ARRANGERER
FISKETURE EFTER FLADFISK OG 

TORSK

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