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Forside: Martin Mortensen med en aborre på 1930 gram, fanget i St. Vejle å.

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 2. september 2013. 
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Ørred: 
Erik Wilson Slagelse Sportsfiskerforening 2,600 kg.
Hans J. Hansen Skælskør Sportsfiskerforening 2,100 kg.
Troels Larsen Sorø Lystfiskerforening 1,300 kg.
Michael Jacobsen Høng Sportsfiskerforening 1,070 kg.
Jens O Jensen Slagelse Sportsfiskerforening 0,970 kg.

Torsk: 
Heinz Skjolstrup Sorø Lystfiskerforening 1,850 kg.
Denis Justesen Høng Sportsfiskerforening 1,300 kg.

Forenings resultatet: 
Sorø Lystfiskerforening 422  point 13 deltagere
Slagelse Sportsfiskerforening 370  point 7 deltagere
Høng Sportsfiskerforening 222  point 14 deltagere
Skælskør Sportsfiskerforening 220  point 10 deltagere

Resultatet af U.F.V. 95 Cup 2013

Kulden og vinden har desværre 
været en meget stor modstander, 
hvilket kan ses af dagens fangst, 
der blev indvejet 6 ørreder og 2 
torsk.

I alt 81 deltagere.

Konkurrencen blev sponseret af Jagt 
& Fritidshuset og U.F.V. 95 derfor 
overskuddet til udsætningsarbejdet 
på Vestsjælland. 

Næste konkurrence bliver J&F Cup 
2013 søndag den 6. oktober, det 
bliver en åben konkurrence, hvor vi 
i samarbejde med Jagt & Fritids-
huset, Slagelse, prøver at samle 
deltager uden for foreningerne.

9 foreninger var  tilmeldt, der var ingen indvejninger fra 5 foreninger.

Sorøs vinderhold

FANGSTRAPPORT
Som i 2012, kan du fortsat  sende en fangstrapport til UFV 95.

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

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

Send din fangstrapport til U.F.V.95,
så deltager du i lodtrækningen af 2 fl. Rødvin pr. kvartal
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PROGRAM FOR FORRÅRET OG SOMMEREN 2013
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

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

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 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.

Lørdag 11 - 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 deltagerantal.
 Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening
 sørger for indgraveringen!
 Indskud junior kr. 20,- senior kr. 40,-
 Turleder: Ole Ganderup tlf.: 58 86 95 09

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

Mandag 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.

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

1. maj         Fredning af gedde ophører
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Lørdag 1 - 6 Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P)
Søndag 2 - 6 Junior og senior ferskvands konkurrence (A&P)
 Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. 
 Der må fiskes i perioderne fra kl. 05.00 - 12.00 eller
 12.00 - 19.00 Indvejning i klubhuset kl. 12.30 og 19.30.
 Man må kun fiske i én periode. 
 Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken periode, du vælger. 
 For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i HSFs fiskevande, 
 skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. 
 Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, 
 af hensyn til bådbestillingen.
 Pris inkl. præmier: senior 30,- kr. junior. 20,- kr. 
 Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest d. 31.-5.
 Turleder: Aksel Petersen. Tlf. 29 21 03 64.      
 
Onsdag 26 - 6 Turmøde kl. 19.00
 De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding
 af Revturen i august måned.

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

Fredag     5 - 7 Gørlev heste og kræmmermarked
Lørdag    6 - 7 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i
Søndag   7 - 7 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med
 praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, anvise 
 en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26

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 kr. 3900,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen og middagsmad 
 og præmier. Husk sengetøj eller sovepose.
 Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person).
 Tilmelding og betaling senest onsdag den 1. juni.
 Til konto nr: 3515-3515250379 Danske Bank.
 Turleder : Ole Ganderup. Tlf.: 58 86 95 09 - 20 28 52 26 

Onsdag 14 - 8 Madaften i klubhuset kl. 19.00  Fisk på grill 
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig pris 75,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 59 50 33 15 - 51 24 89 78.
 Tag gerne kone eller kæreste med.

Søndag 18 - 8 Medekonkurrence (KA&P)
 Afgang fra klubhus kl. 07.00 hjemkomst kl. ca. 16.00
 Hvor konkurrencen vil blive afholdt, vides ikke i skrivende stund.
 Se reglerne på side 15 i HSF’s foreningsfolder. 
 Der fiskes fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
 Størst samlet vægt vinder. Pris inkl. præmie og dagkort 75,- kr.
 Tilmelding senest den 3.-8. til turleder Dennis Justesen Tlf. 30 51 96 81 
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Lørdag   31 - 8 Junior og senior ferskvands konkurrence. (A&P) 
Søndag    1 - 9 Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter,   
 men det er gedden, som giver artspoint. 
 Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 18.00. 
 Indvejning i klubhuset begge dage kl. 13.00 og 18.30. 
 Man må kun fiske i en periode fra HSF-båd på Tissø, 7.00 til 12.30 eller 
 12.30 til 18.00, men det er valgfrit hvilken dag. 
 Ved tilmeldingen skal turlederen vide, 
 hvilken periode og dag du vil fiske påTissø. 
 Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningens   
 vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, senior 30,- kr. junior 20,- kr.
 Tilmelding senest den 2.-9. til turleder: Per Andersen tlf. 40 26 34 29

Søndag 8 - 9 Bymatch  fladfisk   (K)
 Fladfisketur med M/S bien fra Korsør havn
 Dysten står mellem Korsør, Gørlev og Høng Sportsfiskerforening.
 Hver klub har 8 pladser, der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid:  08.00 - 15.00
 Afgang kl. 07.00 - hjemkomst ca. kl. 16.15.
 Pris: 290,- kr. + kørsel.   Husk børsteorm.
 Præmie til største fladfisk og til den fisker med den højest samlede
 vægt i fladfisk.
 Tilmelding senest 6.-9.
 Turleder: Ole Ganderup 20 28 52 26 - 58 86 95 09

Fredag  13 - 9 Gørlev heste og kræmmermarked 
Lørdag  14 - 9 Som du nok har gættet, er dette ikke en fiskekonkurrence, men hvis du/i   
Søndag 15- 9 kan afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med 
 praktisk arbejde. Arbejdet består i at modtage penge for parkering, 
 anvise en parkeringsplads, tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Søndag 22 - 9 Sildetur med Hanne Berit ( KA&P )  
 Sildetur fra Rungsted havn, sejltid 07.00 - 12.00
 Pris 260,- kr. ekskl. kørsel. Vi har 10 pladser.
 Afgang fra klubhuset kl. 04.15. hjemkomst ca.kl. 14.00.
 Præmie til den fisker med flest kilo sild.
 Tilmelding til turlederen senest 19.-9.
 Turleder : Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 31. AUGUST OG 1. SEPTEMBER

1 gang om 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 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
Webmaster - Dennis Justesen - dennis84.justesen@gmail.com

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@gomail.dk
Bådudvalg Dennis Justesen dennis84.justesen@gmail.com
Bådudvalg Lars Jensen lars231177@gmail.com
Bladudvalg Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk

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

SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS.

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

Onsdag 25 – 9 Fælleshygge med sortsild i klubhuset. Kl. 19.00 
 Denne aften vil vi halmriste nogle af de sild vi fangede på sildeturen 
 og servere dem med fedtemadder og en snaps. 
 Pris 50,- kr. spis hvad du kan.
 Tag gerne kone, kæreste eller venner med
 Tilmeldning senest 24.-9. Til Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.
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Ole Ganderup med en 
aborre på 1710 gram 
fanget i St. vejle å. 
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Kong vinter har godt nok holdt fast med 
det yderste neglene i en evighed, men i 
skrivende stund er isen på Tissø, så småt 
ved at overgive sig, mange er ved at gå 
ud af deres gode skind, for at komme på 
søen, da den vedholdende kulde desvær-
re gjorde at, det ikke var muligt (forsvar-
ligt) at komme ud efter de store gedder 
inden fredningen, men nu lysner det, og 
når dette læses er fredningen også ophørt 
på gedder, så er det bare lige sandarten 
som er fredet i hele maj måned.

   Da vi har store forventninger til fiskeriet 
på Tissø i år også, og med det faktum for 
øje at der er ved at være et rimeligt godt 
tryk på udlån af bådene, har vi fundet 
en båd mere, det er en 15 fod Nordeck, 
samme model som ”gedden” , der skal 
lige laves et par småting ved den, men 
vi regner med at den er klar til sejlads i 
starten af maj.

   Som jeg før har slået på tromme for, så 
håber jeg at alle vil være med til at passe 
på vores både og andet grej, og husk at 
rydde op i bådene og ved bådpladsen. 
Som følge af at vi bliver flere og flere som 
bruger søen, bliver vi også mere og mere 
synlige for offentligheden, og vi skal helst 
ikke lægge op til negativ opfattelse af os 
og vores hobby. Vi er jo underlagt kom-
munens og lodsejernes velvilje, for at få 
lov til at færdes ved og på søen. 

HUSK !!! 
at sætte dig ordentlig ind i reglerne, 
det er dit ansvar.

   Som mange sikkert har lagt mærke til, 
så har hjemmesiden fået et nyt udseende, 
dette skyldes at Tommy Petersen har givet 
stafetten videre til Dennis Justesen, som 
fremover er webmaster på siden. Har du 
en sjov historie fra en fisketur eller nogle 
gode billeder, så vil Dennis meget gerne 
modtage det, jo flere input han får, jo 
nemmere er det at lave en levende og in-
teressant hjemmeside, og han modtager 
også gerne ris og ros eller ideer om nye 
tiltag, hvis du lige sidder og brænder inde 
med noget.
                                                Knæk og bræk

                                                Ole Ganderup

Formandens indlæg 

23.- 24. marts 2013 

TOP konkurrence
 
8 medlemmer valgte at trodse 
vejret i weekenden og deltog i 
ToP-konkurrencen, men uden at 
se eller mærke fisk, betingelserne 
var heller ikke de bedste, med 
frost og frisk vind, nogle måtte 
flytte til andre fiskepladser, da der 
var grødeis på den første plads, 
men det hjalp ikke på resultatet, 
at man flyttede, så vi ser frem til 
noget varme og forår.
 
                               Tommy Petersen
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Syv mand havde valgt at deltage på årets 
tur til det berygtede aborrevand ved Ishøj, 
Da frosten var begyndt at bide sig fast, 
blev issituationen lige tjekket inden køb af 
dagkort, der var lidt is langs kanten, men 
ikke mere end at det sagtens kunne lade sig 
gøre at fiske, så efter en hurtig tur på tan-
ken, blev der hurtigt rigget til, og fiskeriet 
kunne begynde.
   De første to-tre timer skete der mindre 
end nul, ingen fangster, heller ikke til nogen 
af de lokale fiskere som var begyndt at 
dukke op. Den første som fik kontakt til fisk 
var, Jimmy Stuhr som fik en aborre på 688 
gr. på en lille wobler, så kom troen tilbage, 
på at det kunne lade sig gøre. Omkring mid-

dagstid kom solen frem og vandstanden var 
begyndt at falde, det havde om end en lille, 
men dog positiv indflydelse på aborrernes bi-
delyst, og der kom enkelte fisk på land rundt 
omkring, men det bliver aldrig en tur som vil 
gå over i historien, for andet end godt socialt 
samvær. Da klokken slog 14.00 og resultatet 
af dagens anstrengelser blev gjort op, var 
den samlede fangst 13 bidefisk, og nok et 
lignende antal fejlkrogede fisk, som ikke 
tæller med. 
   Den tredje største aborre blev Jimmy`s på 
688 gr. Den næststørste fisk på 930 gr. blev 
fanget af Anders Knudsen, og den største på 
1190 gr. blev fanget af undertegnede.
                                                   Ole Ganderup

St. Vejle å   2013

Dennis Justesen med 
en sandart på 3,6 kg. 
Fanget på Tuel sø.
Er tilmeldt til årspokalen 
for 2013.
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 Aborre senior Ole Ganderup  1,710 kg
 Gedde Kasper Andersen  11,000 kg
 Specimen Dennis Justesen  81 Point
 Ørred fra kyst Arne Jørgensen  3,550 kg
 Ørred fra båd Dennis Justesen  1,500 kg
 Havørred å Uffe Hasselby  2,000 kg
 Hornfisk Torben Christensen  0,556 kg
 Makrel Dennis Justesen  0,950 kg
 Fladfisk Michael Jacobsen  0,940 kg
 Fredfisk Martin Mortensen  1,670 kg  
 Torsk fra båd Dennis Justesen   5,300 kg
 Ørred P&T Uffe Hasselby  2,800 kg
 Torsk fra kyst Tom Rasmussen  2,500 kg
 Aborre Nakskov/Tissø Dennis Justesen  1,610 kg
 Største fisk fra udlandet Henrik Ditlevsen        Tunfisk 50,000 kg
 Sandart Dennis Justesen  2,640 kg
 Aborre Junior Martin Mortensen  1,930 kg
 Sej/lubbe Ole Ganderup  9,800 kg
 Bowling Jens Rasmussen
 
 Årets fisk Ole Ganderup  9,800 kg Sej

 Årsvinder senior Dennis Justesen   281,58 point 
 2. plads Ole Ganderup  278,88 point 
 3. plads Torben Christensen   231,12 point

 Årsvinder junior Martin Mortensen  338,58 point 

 Flest hvervede medlemmer Per Andersen    1/1 fl. snaps 

 Kammeratskab Dennis Justesen

POKALUDDELING FOR 2012
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Ole Ganderup med en 
aborre på 1710 gram 
fanget i St. vejle å. 

Ole Ganderup med en 
Havørred på 3,4 kg. fanget 
fra båd på Øresund.
Er tilmeldt til 
årspokalen for 2013.
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:

1  Ole Ganderup 10 20 10 6 1,01 46,46

2  Jens Dinesen 30  10 2 1,01 42,42

3  Anders Knudsen 10 10 10 5 1,01 35,35

4  Per Høj Jensen 20  10 3 1,01 33,33

5  Jimmy Stuhr 10 5 10 4 1,01 29,29

6  Aksel Petersen 20     20,00

7  Poul E. Christiansen 10     10,00

8  Uffe Hasselby 10     10,00

9  Tommy Petersen 10     10,00

10 Kurt Jørgensen 10     10,00

11  Arne jørgensen 10     10,00

12 Michael Jacobsen 10     10,00

13  Finn Bartelsen 10     10,00

14 Erling Vognsen 10     10,00

Resultatliste årskonkurrence 1. april 2013

Bowlingaften 
torsdag d. 21. februar 2013

Vi var 7 mand som tog ned til Slagel-
se, hvor vi startede med at få tildelt 
baner og fik udleveret sko.
Herefter fordelte vi os på 2 baner og 
dystede i 2 timer. Da det var overstå-
et, var det tid til at få stillet sulten.

Resultatet af bowlingen blev:
1. Henrik Ditlevsen: 192 point
2. Johnny Sørensen: 166 point
3. Jens Dinesen: 157 point

                                     Johnny Sørensen

Vinder Henrik Ditvelsen
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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

24 APR - Kysttur til Sverige, Öland (S)                     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 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 den 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 den 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 vi har alle sammen af.

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 ind-
 vejes 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, senest 20. maj.

PROGRAM FOR SOMMER 2013
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4 JUN  Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Vores anden tur til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turlederne. Hjælp til båden forsøges koordineret. 
 Mødetid ved hytten kl. 08.00, afslutning kl. 15.00. 
 Mogens sørger for morgenkaffe og morgenbrød samt frokost. 
 I prisen er inkluderet bådleje + 1 øl og 1 snaps. 
 Turledere er Ejvind Hansen, 5852 7470, og Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 1. juni.

8 JUN  Ferskvandstur, point 4 (S) (J) (P)  Pris kr. 30,- 
 Vores første point tur i ferskvand. 
 Der er frit fiskested og der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Vi har alle bådene i Tystrup Sø samt Tissø. 
 Turleder Jens O. Jensen, 20444287, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 3/6. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00.   
 Husk, at fiskeri kun kan foregå på steder, hvor andre medlemmer også har 
 mulighed for at komme.

15 JUN  Hoveridag i Tystrup 
 Igen i år har vi brug for en arbejdsdag, hvor vi får gjort ting og sager 
 i og omkring vores hytte i Tystrup. Vi har planlagt, at få kigget på vores 
 udenomsarealer, hegn og andet forefaldende arbejde. 
 Så frivillige kræfter er velkomne og nødvendige. 
 Vi starter med fælles morgenmad i hytten kl. 09.00, 
 hvorefter vi fordeler opgaverne.
 Når vi er færdige starter vi grillen op og får noget god mad. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, er nødvendig, 
 da vi skal vide, hvor meget morgenbrød og grillmad der skal investeres i. 

6 AUG  Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Sommeren er på sit højeste, det er sandart tid og igen tid til en tur på søen 
 og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turlederne. Hjælp til båden forsøges koordineret. 
 Mødetid ved hytten kl. 08.00, afslutning kl. 15.00. 
 Mogens sørger for morgenkaffe og morgenbrød samt frokost. 
 I prisen er inkluderet bådleje + 1 øl og 1 snaps. 
 Turledere er Ejvind Hansen, 5852 7470, og Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 2. august.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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24 AUG 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 20/8. 
 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.

15 SEP Fladfisketur med ”TURISTEN”. (S)   Pris ca. 250,- 
 Efterhånden en tradition, denne fladfiske tur i Agersø sund. 
 Vi havde sidste år en rigtig hyggelig tur, så kom nu i gang med tilmeldingerne. 
 Der er mange fisk at hente samt nogle gode og fornøjelige timer 
 i selskab med kammeraterne.
 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 6/8. 

17 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 14. september.

Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6  I alt
1 Per Jørgensen  98      98
2 Lene Olsen 0 71      71
3 Jesper Andersen 50       50
4 Jesper Hansen 0 41      41
5 Jes Hansen 0 0      0
6 Kurt Nielsen 0 0      0
7 Jørgen R. Jensen 0 0      0
8 Teddy Petersen  0      0

Pointkonkurrence 2013

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Så er det igen tid til at se tilbage på et 
fiskeår, som har haft både gode og dårlige 
perioder.
Tystrup Sø har igen i 2012 været foreningens 
største aktiv. Som jeg fortalte på sidste 
generalforsamling, har vi haft 2 joller til 
renovering og vi kunne således ved sæso-
nens begyndelse udlægge 2 nye joller samt 
3 renoverede. Herudover er der indkøbt nye 
årer samt påmonteret beslag til stangholde-
re. Således skulle vores båd materiel gerne 
være tip top i Tystrup. Huset har også fået 
en omgang. Vi fik på hoveridagen malet det 
sidste, gjort hovedrengøring indenfor samt 
beskåret træer og buske. Fliserne på terras-
sen blev rettet op og hvor de var knækket, 
blev der ilagt nye. Vi er dog ikke helt tilfredse 
med terrassen og vil på sigt gerne have lagt 
en ny. Men dette er ikke noget, der gøres 
på en dag og det vil kræve mange frivillige 
kræfter samt en del midler til materialer og 
maskiner. Så vi venter nok nogle år endnu. 
Derimod skal der meget snart gøres noget 
ved vores bådebro. Det er som sådan ikke 
selve broen, der fejler noget. Derimod er det 

pælene, som broen hviler på. Isen har de 
sidste par år været hård ved disse pæle og 
det er efterhånden noget af en udfordring, 
at lægge broen. Pælene er blevet bukket 
godt og grundigt og igen i år er der en hel 
del is i søen. Vi må nok se i øjnene, at vi skal 
bruge broen igen i år, men at der så herefter 
skal findes en løsning. Om det skal være en 
flydebro à la svensk/norsk model eller noget 
andet, finder vi ud af i løbet af 2013.
Båden i Tissø er også i orden, men bærer 
efterhånden præg af, at den bliver anvendt 
rigtig meget, når vejret vel at mærke er til 
fiskeri på søen.
Generelt omkring vores materiel kunne jeg 
godt tænke mig, at brugerne, altså jer der 
som medlemmer anvender vores både og 
hytte, er lidt mere engagerede og ansvars-
fulde. Vi oplever i bestyrelsen desværre alt 
for tit, at bådene i Tystrup ikke er fortøjet 
rigtigt. Hvilket bevirker, at de engang imel-
lem ligger og hamrer ind i broen. Helt ærligt, 
så er det altså ikke raketvidenskab at fortøje 
en båd ordentligt. Vi har udsendt materiale, 
som klart beskriver processen omkring 

Formandens beretning 2012

Her kan rigtigt ses hvor skæve rørene er blevet af isen. Foto Leif Jensen
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fortøjning. Så lad os nu få strammet op om-
kring disse forhold. Kommer I ned til søen og 
ser, at der er nogen der har fortøjet forkert, 
så ret det. Og kommer I ind efter endt tur 
som de sidste i søen, så tjek dog lige de 
andre både og deres fortøjninger. Det tager 
5 minutter.
Fiskeriet i de to søer har i 2012 været helt i 
top. Der tages i Tystrup Sø rigtigt mange og 
store gedder. Sandarten trives fortsat rigtigt 
godt og der bliver også taget fint med abor-
rer. Vi så os i bestyrelsen nødsaget til, at 
indføre en fangstbegrænsning på 2 sandart 
pr. fisker pr. dag. Ikke fordi vi mener, at 
sandarten er truet i Tystrup. Og ikke fordi vi 
har noget imod, at vores medlemmer tager 
fisk med hjem til eget forbrug. Men fordi 
flere medlemmer ved selvsyn har konstate-
ret, at enkelte har taget så mange fisk med 
hjem, at man nok kan stille spørgsmål til, 
om dette er til eget forbrug. Dråben, der fik 
bægeret til at flyde over var et rygte om, at 
der var medlemmer, der havde oplyst, at 
de havde sandart til salg, hvis nogen var 
interesserede. Dette kan selvfølgelig være 
en form for lystfiskerpral, men vi kunne al-

ligevel ikke sidde noget sådant overhørigt. 
Vi er endelig kommet i en situation, hvor 
der ikke drives erhvervsfiskeri i Tystrup Sø 
mere og hvor fiskebestanden er øget til alles 
bedste. Så ville det være forbandet ærger-
ligt, hvis lodsejere eller andre fik det indtryk, 
at nogen af vores medlemmer tjente penge 
på lystfiskeriet.
Fiskeriet i Tissø har også i 2012 været for op-
adgående. Erhvervsfiskeriet er ude af søen 
og vi har nu i samarbejde med flere andre 
foreninger dannet en interessegruppe, nem-
lig Tissø Fællesfiskeri, der varetager kom-
munikationen med de forskellige lodsejere 
og sørger for betaling af fiskeleje. At fiskeriet 
er blevet bedre har også betydet, at vi har et 
stort træk på vores båd. Mange medlemmer 
har forgæves forsøgt at booke båden, men 
den har stort set været optaget næsten hele 
året. Vi har gransket lidt i, hvem det er, der er 
stor brugere at denne båd. Dette har resulte-
ret i, at vi har måttet ændre lidt i forholdene 
omkring booking af bådene, således at flere 
kan få adgang til søen og at fiskeriet ikke bli-
ver forbeholdt de få. Og der er virkelig noget 
at komme efter i Tissø. Indberetningerne

Her kan ses det færdige resultat, april 2013. Foto Leif Jensen
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viser flere aborrer over kiloet samt en del 
gedder over 10 kg. Der er også så småt 
begyndt at komme lidt sandart. Det bliver 
spændene at se, om vi med tiden kan få lige 
så mange sandart i Tissø, som vi for øjeblik-
ket har i Tystrup. En ting der ærgrer mig lidt 
er, at nogen medlemmer i deres iver efter at 
få foreviget deres fangst af en flot gedde, 
opbevarer fisken i længere tid. Enten fordi 
man har glemt sit kamera eller fordi man 
lige skal have vidner. Hvis du har tænkt dig 
at genudsætte en fisk, så gør det med det 
samme. Har du glemt kameraet, så drop dog 
billedet. At få sin fisk på hjemmesiden eller 
vinde en pokal må ikke gå forud for hensy-
net til fisken. Min personlige mening er, at 
har du transporteret en fisk over længere 
tid, vel at mærke en fisk, som skal bukkes 
for at være i dammen, så kan du lige så godt 
give den en i nakken og tage den med hjem 
til fiskefrikadeller. Jeg tror simpelthen ikke 
på, at en sådan fisk kan klare den stressfak-
tor, en længere transport og opbevaring vil 
udløse. 
Åerne gør det for så vidt ganske udmærket. 
Vi har i samarbejde med de andre forenin-
ger været i gang med projekt Vildfisk. Og el 
fiskeriet i efteråret  gav så mange ørreder, 
at vi kunne transportere 12,5 liter rogn til 
dambruget i Hvilsted. Dette skulle gerne ud-
mønte sig i ca. 90.000 små ørreder, som vi 
kan udsætte i vores å systemer. Der er lagt 
et stort frivilligt arbejde i projektet. Mange 
folk har været involveret i såvel opfiskning 
som pasning og opbevaring, strygning og 
genudsætning. Igen skal lyde en stor tak til 
disse mennesker, der ofrer mange week-
ender på, at der i sidste ende gerne skulle 
være lidt ørreder på kysten, når vi fisker 
derude. Men….Giver dette store arbejde så 
det ønskede resultat? Vi har de sidste par 
år udsat ca. 100.000 fisk i åerne pr. år. Vi 
har aldrig før udført så stort et arbejde, som 

de sidste par år. Så skulle man jo tro, at 
vi også kunne høste af dette arbejde på 
kysten, når ørrederne er blevet store nok 
til at udvandre fra åen. Det er bare ikke mit 
og mange andres indtryk. Umiddelbart ser 
det ud til, at fangsterne på kysten bliver 
færre og færre. Og set i forhold til tidligere, 
hvor vi havde udsætning direkte på kysten, 
er det kun en lille procentdel vi fanger. Jeg 
håber, at der ved kommende undersøgelser 
vil blive klarlagt, hvorfor denne afsmit-
tende effekt ikke har indfundet sig. Sætter 
vi yngelen ud de rigtige steder og i de 
rigtige mængder? Opfisker vi moderfisk de 
forkerte steder. Har vi de fornødne forhold 
og kvaliteter i vore vandløb? Jeg krydser 
fingre for, at disse forhold bliver afklaret. I 
mellemtiden fortsætter vi utrætteligt vores 
arbejde med opfiskning og udsætning.
Vores ture i foreningsregi var i 2012 nogen-
lunde besøgt og benyttet. Vi besluttede 
sidste år at udgå af de havture, som vi 
havde med de andre foreninger, da de gav 
et for stort underskud. Det betyder, at vi 
tilbage kun har haft pointture til klubme-
sterskabet – åbne kystkonkurrencer samt 
ture til Langeland – Sverige og båd/mo-
lefiskeri efter fladfisk på programmet. Vi 
hører ofte medlemmer, der spørger ind til 
andre former for ture. Og det skal siges, at 
indlæg og ideer til nye ture er velkomne. 
Men man skal være forberedt på, at vi i 
bestyrelsen ikke kan løfte opgaven som 
turledere alene. Så har man et ønske om en 
tur, så kom med et fornuftigt overslag over 
forventede antal deltagere, økonomien bag 
ved samt forslag til turleder. Så skal vi nok 
støtte op om det.
Igen i år vil jeg slutte med at sige tak til 
alle frivillige kræfter, der er blevet og bliver 
anvendt i vores forening. Og en stor tak til 
den øvrige bestyrelse for et godt samar-
bejde i 2012. 
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Dagens fangst. Foto Leif Jensen

Nyt fra åerne
Det har indtil nu været en meget ned-
børsfattig periode, men da vi jo skal 
lave en smolttælling frem til udgangen 
af maj måned for at følge udtrækket, 
er det jo en fordel når ikke vandstan-
den er for høj.
Vi skal hver dag tømme og tælle 
”fangsten” i Tude å opstrøms for 
Skidenrenden, der skal fange de smolt 
der kommer fra hovedløbet og Gudum 
Skovse å.
Til det skal der bruges 2 mand hver 
gang, derfor vi  har sammensat nogle 
hold sammen med Høng Sportsfisker-
forening og biologen Peter Henriksen. 
Han skal så efterfølgende sammen-
fatte en rapport om Tude Ås tilstand til 
Slagelse kommune.
Det samme arbejde udføres i Bjerge Å 
af Korsør og Skælskør foreningerne.
Der skal også el-fiskes i forbindelse 
med fælderne.                              Jens 

Smolttællerne i arbejde ved Havrebjerg. Foto Leif Jensen
Rusen tømmes. Foto Leif Jensen
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 En svenskerørred fra Ystad.

Lidt nyt fra 
svenskekysten
Endelig er det begyndt at ligne lidt forår, 
også på svenskekysten, så vi drog fredag 
12/4 til de kendte og noget besværlige fiske-
pladser i skærgårdsterrænnet, det kræver 
vadestok og tungen lige i munden!
Men ak, tunge dønninger fra øst, en vand-
stand på minus 35 cm og en tyk tyk tåge, der 
var så tæt at det var umuligt at se nedslaget 
fra blinket.
Så efter en dag hvor det vekslede med store 
dønninger og til helt sort vand lykkedes 
det til sidst at få kontakt til lidt fisk, men 
foråret er en svær størrelse at styre, specielt 
i Sydsverige hvor sneen fortsat ligger på de 
nordvendte stræk. Men vi vender frygteligt 
tilbage!                                    Erik og Jens

14. april

Kysttur, Point 2
Varmegrader havde metrologen lovet, så 
optimismen var høj for de 7 deltagere på 
denne kysttur. Og der var da ifølge ter-
mometeret ca. 4. grader i luften kl. 07.00. 
Men med dis og vind føltes det ikke særligt 
varmt. Vi havde fordelt os lidt i dag. Lene på 
Halskov molen, Per i havnen og de sidste 
på kysten. Og det skulle vise sig, at Per og 
Lene alligevel havde regnet den godt ud. I 
hvert fald kunne Per fremvise både torsk og 
fladfisk, Lene fladfisk og ud af de 5 mand på 
kysten kunne kun Jesper indveje en ørred. 
Så Per og Lene løb med vinen. Jørgen R. Jen-
sen havde haft en hel flok ørreder helt inde 
ved sine waders, men de holdt ædegilde på 
børsteorm og ænsede ikke andet. Fiskene er 
der, vi skal bare lige regne den ud.       Jes
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Optagning, ud-
retning og ibank-
ning af bropæle
En arbejdsgruppe på 3 mand har i 
den sidste tid arbejdet på at få de 
skæve brorør op, rettet dem ud og få 
dem sat i igen.
Der har været spekuleret meget på 
hvilke metoder der skulle anvendes. 
Til sidst blev der lavet værktøjer, 
lånt rørbugger, konstrueret både-
sammenbygninger samt diverse 
værktøjer og kæder. Fredag den 12. 
april skulle det så afprøves. De 3 
mand: Ejvind, Arne og Leif fik hjælp 
af Jesper, og så gik det bare derudaf. 
Det lykkedes at få alle rørene til 
broen taget op, rettet ud og placeret 
igen på én dag. Lørdag stillede der 
flere folk og broen blev lagt ud og 
de sidste rør til fastgøring af bådene 
rettet ud og banket i. 

Fotos Leif Jensen
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Pokalmodtagere ved generalforsamlingen.

6. og 7. april gæstede 4 mand Langeland, 
dels som en hyggetur og dels som et led i 
UFV konkurrencen. Jesper Hansen har arbej-
det herovre en del år, og havde skaffet os et 
hyggeligt hus. 
Vel ankomne blev frokosten indtaget og her-
efter var det ellers af sted til kysten. Vi var 
jo ikke kommet for at hvile. En spændende 
plads på vest siden blev fisket godt og 
grundigt af. Jesper kunne fortælle, at der for 
det meste stod en hel del fisk her, men at de 
sjældent var af større kaliber. Dette holdt 
da også stik. Vi fik i løbet af eftermiddagen 
18 ørreder, hvor den største vel var ca. 45 
cm. Alle fisk fik selvfølgelig friheden igen. 
Nå, dagen gik på hæld og i huset ventede 

Jespers vildtragout. Så hjem til den varme 
mad og den gode rødvin. Et par knuder 
på brændeovnen hjalp til de små øjne, så 
alle gik tidligt på køjen, klar til søndagens 
fiskeri og deltagelsen i UFV cuppen. 
Søndag kl. 05.00 ringede urene og op til en 
god gang morgenmad og madpakke smø-
ring. Herefter af sted til en god kystplads, 
som Jesper mente ville kunne holde nogen 
gode fisk. Desværre var vinden frisket så 
meget op, at vi ved ankomsten måtte ind-
se, at det ikke var muligt at fiske her. Flere 
pladser blev besøgt med samme resultat 
og til sidst havnede vi på syd øst siden, 
hvor det var til at være. Ret hurtigt fik Frank 
2 ørreder, den ene en undermålsfisk og den 
anden på 44 cm. Og så stoppede det. 
Vi snakkede lidt om det og besluttede at 
forsøge øst siden af Fyn. Så af sted til Else

Tur til Langeland
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Glade vindere ved UFV-Cup.

hoved, hvor vi før har fanget en del fisk. Det 
blev til en enkelt undermåler her. Samråd 
igen, nu var tiden ved at være knap. Jesper 
besluttede sig til at køre over broen til Sjæl-
land og bruge den sidste time her, vi andre 
fandt en ny og spændende plads lige syd 
for Nyborg. Her tog Kurt 2 ørreder, en over 
målet og en under. 
Men da målet i UFV cuppen er sat op til 45 
cm. (og helt fint med os) kunne fiskene ånde 
lettet op og svømmer sikkert rundt derude 
endnu. 
Jesper tog på Sjællandssiden 3 ørreder, 
men også de målte under de 45 cm. Så ved 
indvejningen kunne vi desværre ikke stille 
med fisk til konkurrencen. Alligevel en god 
og hyggelig tur. 
Tak til Jesper for den fine indkvartering.
                                                               Jes

Den Gyldne Kejs
Igen i år blev det meget svært at finde 
fiskene, idet vi som sædvanlig
fik en ren vestenpuster med op til 8-9 sekm. 
og med et lille drys sne.
(mærkeligt at vejret altid skal være imod os 
på denne dag!)
Det fik også det resultat at der kun blev ind-
vejet ganske få fisk af de 75 deltagere,
Det lykkedes dog os at blive nr. 2 sammen-
lagt og samtidig blev Erik Wilson nr. 1 i
ørredklassen med en fisk på 2,7 kg. Vi var 
7 deltagere incl. Langelandsholdet, der 
desværre ikke fik nogen fisk der var store 
nok, én fisk mere og vi havde vundet! Mød 
op næste gang kære medlemmer!             
    Jens 
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17. marts

Kysttur, Point 1 
Bidende koldt, det er, hvad man kan sige 
om denne dag, hvor vi med 6 medlemmer 
havde valgt at starte året med vores første 
kysttur. Frostgrader og en vind, der skar 
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igennem marv og ben. Selv vandtempe-
raturen var under nul punktet. Alligevel 
lykkedes det Jesper Andersen, som den 
eneste i øvrigt, at overbevise 2 fladfisk om, 
at de skulle indtage føde for at holde var-
men. Den varme brændeovn var mere end 
velkommen efter hjemkomsten.             Jes

Så er der 2 både på Tissø.
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Fuld kasteaktion ved Stigbjerg.

Rør farsen sammen med knust hvidløg og lidt hakket persille og 
form til små fiskefrikadeller. Steg frikadellerne i smør ved middel 
varme i 3-4 min. på hver side. Hak skalotteløget og kog det helt ind 
sammen med hvidvinseddike. Tilsæt tomat og kog saucen til den er 
jævn. Smag til med kapers, salt og peber.
Servér saucen til frikadellerne sammen med kartofler eller pasta og 
drys med lidt hakket persille.

Ingredienser

til 2 personer
Tilberedning: ca. 30 min.

500 g fint- eller 400 g 
grovhakket fiskefars
1 fed hvidløg
lidt hakket persille
smør til stegning

Tomatsauce med kapers
1 skalotteløg
1/2 dl hvidvinseddike
1 ds. hakkede tomater 
med krydderurter
2 spsk små kapers
salt, peber
lidt hakket persille

Tilbehør
Kogte kartofler eller pasta

Fiskefrikadeller med kapers-tomatsauce
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Tre blondiner sidder ved åen og fisker da 
Fiskerikontrollen kigger forbi og spørger om 
deres fisketegn.
”Det behøver vi da ikke,” siger de og hiver 
snøren op så kontrollanten kan se at der 
bare sidder en stor magnet i enden af 
snøren.
”så pyt da,” siger kontrollanten og går 
videre.
”Ha, ha, siger den ene blondine, han ved 
nok ikke, at der er mange steelheads her”!

Og så var der den om lystfiskeren der til en 
lidelsesfælle ved åen slog ud med armene 
og bekendtgjorde: ”At den var sååå stor”!
Hm, sagde den anden: ”jeg fangede en 
petromaxlampe, og der var stadigvæk lys i 
den, da jeg trak den op”!
”Arrr,” udbrød fiskeren med de lange arme: 
”Det er vist ikke helt sandt”!
”Nej,” var svaret, ”men hvis du trækker en 
halv meter fra fisken, så slukker jeg lyset i 
lampen”!

Et par fiskejokes 

Fugl eller fisk  Prøv at vende tegningen om



31

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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