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Forside: Alexander Kofoed med en gedde på 6,1 kg. Se side 14.

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 9. december 2013. 
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Jagt & Fritidshuset og Udsætningsforeningen U.F.V. 95 har fornøjelsen at invitere jer til 

J & F cup 2013
Cup’en er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der er indbudt en række foreninger i 
området, der dystes i hold og individuelt.  Formålet med ”J & F cup” er alene via billetsalget at øge 
udsætningerne på Vestsjælland, derfor går indtægterne ubeskåret til indkøb af udsætningsfisk.

KONKURRENCEREGLER: 
J & F cup 2013 er en åben kystkonkurrence. 
Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig adgang.  Der må fiskes med 2 stæn-
ger pr. deltager.  Til konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm.), Torsk (45 cm.), fladfisk (27 cm.). 
Holdkonkurrencen beregnes efter et point: 
Ørreder 10, torsk 8, fladfisk 4, alle arter pr. påbegyndt 100 g.
Hver forening indvejer de 10 største fisk i hver kategori. Foreningen med højeste samlede point-
sum vinder J & F cup 2013.  Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurren-
cen om en række flotte præmier. Deltagere der ikke er tilmeldt gennem en forening dyster på lige 
vilkår om de individuelle præmier. HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:
Søndag den 6. oktober 2013 fra kl. 00.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 
Slagelse (indkørsel fra Gl. Holbækvej)

PRÆMIER:
Holdkonkurrencen gælder en flot vandrepokal og en meget smuk DMA-Havørred.  Den vindende 
forening har vandrepræmierne frem til J & F cup 2014.  Den vindende forening søger for indgrave-
ring af pokal og plakette, med foreningsnavn og årstal. 
Individuelle præmier til de 5 største fisk, i hver række.
I alle rækker medfølger havørredens guld-, sølv- og broncenål

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

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

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

Jagt & Fritidshuset Cup 2013
SØNDAG DEN 6 OKTOBER 2013
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PROGRAM FOR SOMMEREN OG EFTERÅR 2013
K: Afgang fra klubhus                                       P: Pointtur                                       A: Artspoint for turen

Lørdag  31 - 8 Junior og seniorkonkurrence. (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 tilmelding skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil fiske på Tissø.  
 Turlederen fordeler bådene.
 Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, 
 men vil du fiske i foreningens vande, skal du selv hente dagkort.
 Pris: inkl. præmier, Senior 30,- kr. Junior 20,- kr.
 Tilmelding senest den 30.-8. Turleder: Per Andersen tlf. 40 26 34 29.

Søndag 8 - 9 Bymatch  fladfisk   (KA&P)
 Fladfisketur med M/S Bien fra Korsør havn
 Dysten står mellem Korsør, Gørlev og Høng Sportsfiskerforening.
 Hver klub har 8 pladser, der trækkes lod om pladserne.
 Fisketid:  08.00 - 15.00
 Afgang kl. 07.00 - hjemkomst ca. kl. 16.15.
 Pris: 290,- kr. + kørsel. Husk børsteorm.
 Præmie til største fladfisk og til den fisker med højeste 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 kan
Søndag 15 - 9 afsætte nogle timer til at hjælpe foreningen, en af dagene med praktisk arbejde.
 Arbejdet består i at modtage penge for parkering, henvise en parkeringsplads, 
 tømme skraldespande og lignende.
 Kontakt Ole Ganderup for information. Tlf. 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

Søndag 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.-13.
 Turleder : Ole Ganderup 58 86 95 09 - 20 28 52 26.

BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 31. AUGUST og 1. SEPTEMBER
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Søndag 6 - 10 Jagt & Fritidhuset’s Cup. (AP)
 Der dystes i hold og individuelt i denne kystkonkurrence.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 4, torsk 8, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må fiskes fra kl. 0.00 til kl. 14.00. Indvejning og præmieuddeling fra
 14.00 til 14.30 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej, Slagelse.
 (indkørsel fra Holbækvej)
 Tilmelding til turlederen, indskud 50,- kr. indtægterne går ubeskåret til
 udsætningerne langs kysten.
 Turleder : Dennis Justesen - tlf. 30 51 96 81

Onsdag 16 - 10 Madaften i klubhuset kl. 19.00
 Uffe Brendstrup vil komme og lave nogle nye og spændene fiskeretter af de 
 fisk vi selv fanger. Tilmelding nødvendig. Pris: 75,- kr.
 Tilmelding: Tom Rasmussen tlf. 59 50 33 15 - 51 24 89 78.
 Tag gerne kone, kæreste eller vennerne med.

Onsdag 30 - 10 Afslutning på Specimenkonkurrence i klubhuset kl.19.00
 Efter præmieoverrækkelsen vil der være almindelig klubaften.

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

Søndag 3 - 11 Parfisketur (KAP)
 Afgang fra klubhuset kl. 07.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Der må fiskes efter ørreder, torsk og fladfisk.
 Indskud senior 30,- kr. – junior 20,- kr.
 Konkurrencen tæller: Ørreder (40 cm), fladfisk (27 cm) og torsk (40 cm)
 Point: Ørreder 10, fladfisk 8, torsk 6, alle pr. påbegyndt 100 g.
 Der må max. indvejes 5 fisk pr. deltager.
 Turleder: Dennis Justesen – Tlf. 30 51 96 81

Søndag 17 - 11 Molekonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP) 
 Fælles fiskeplads – afgøres på dagen.
 Afgang fra klubhuset kl. 7.00. Indvejning i klubhuset kl. 14.00. 
 Der kan max. indvejes 5 fisk pr. deltager og største samlede vægt vinder.
 Indskud senior 30,- kr. – junior 20,- kr. 
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Turleder : Ole Ganderup - tlf. 58 86 95 09-20 28 52 26.

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

1 gang om måneden er der bestyrelsesmøde – har DU noget på hjertet så sig til!
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Søndag 1 - 12 Kystkonkurrence efter torsk og fladfisk (KAP)
 Fang en fisk - vind en and og en flaske rødvin. Start kl. 6.30.
 Indvejning i klubhuset kl. 14.00.
 Før afgang starter vi med morgenmad i klubhuset.
 Indskud senior 30,- kr. – junior 20,- kr.
 Der fiskes om 3 x 1 and med rødvin. Torsk tæller først – hvis der ikke
 bliver fanget torsk, vinder den største samlede vægt i fladfisk.
 Der kan IKKE indvejes ørreder i fredningstiden.
 Tilmelding til turlederen senest den 30.-11.
 Turleder: Michael Jacobsen - tlf. 40 16 99 67

Onsdag 4 - 12  Juleafslutning i klubhuset kl. 19.00 
 Vi vil som tidligere spille banko og sælge kinesisk lotteri. 
 Der vil blive serveret kaffe med hjemmebag. 
 Tag familie og venner med til en hyggelig aften.

Fredag 13 - 12  Julefrokost i klubhuset   
 Vi hygger os med lidt godt mad og hvad dertil hører. 
 Prisen er kr. 125,-.
 I prisen er inkluderet 1 øl og 1 snaps.
 Tilmelding senest den 1. december.
 Tilmelding til Tom Rasmussen tlf.: 59 50 33 15 

2014 GODT NYTÅR

HUSK at aflevere dine vandre-pokaler inden årsskiftet!

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

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

Onsdag 8 - 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. 

Søndag 12 - 1 Aborretur til St. Vejle Å (KAP) 
 BEMÆRK: ALLE fisk SKAL genudsættes.
 Flyvende indvejning hos turleder.
 Max. 1 krog på linen. Medefiskeri kan anbefales.
 Indskud: Dagkort og præmier, senior 80,- kr. – junior 20,- kr.
 + kørsel i egen bil. Afgang fra klubhuset kl. 7.00 – hjemkomst kl. 15.00.
 Tilmelding senest den 10. januar.
 Turleder: Ole Ganderup - tlf.  58 86 95 09 - 20 28 52 26.
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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
Bladudvalg Michael Jacobsen m.jacobsen@hongnet.dk
Webmaster Dennis Justesen dennis84.justesen@gmail.com

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!

Fredag 24 - 1  Generalforsamling og pokaluddeling kl. 19.00 i klubhuset 
 Dagsorden iflg. lovene. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen   
 skal være bestyrelsen i hænde senest 21. januar 2014.
 Pokal for største tilmeldte fisk fanget 2013 vil blive uddelt samme aften. 
 Der vil efter generalforsamlingen blive serveret gule ærter samt lidt
 til ”ganen”!



9

�������������������������

��������������������

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

���������

Ronni Navakovic med en gedde på 8,2 kg.



10

�������������������������

��������������������

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

���������

Sommeren er nu så småt ved at gå på 
hæld, og for en gang skyld har det været 
en ganske udmærket sommer med mange 
dage med sol og fornuftige vindforhold, 
som har gjort det muligt at bedrive vores 
hobby, også langt til søs.
   Øv, øv, øv, vi har desværre været nødt 
til at tømme alle tankene til motorerne, 
da der over en fem- seks ugers periode 
er forsvundet benzin for næsten 700 kr. 
det er sørgeligt at vedkommende som har 
”glemt at tanke” ikke kan se at det er ham 
selv, og alle andre som det går ud over, 
men vi kan ikke forsvare at bruge med-
lemmernes penge, på at blive ved med 
at fylde tankene, så fremover skal man 
selv fylde benzin på tanken, når man skal 
ud at sejle.   Stangholdere vil heller ikke 
være at finde i bådkassen mere, det sid-
ste års tid har kostet otte stangholdere, 
så derfor denne beslutning, i den forbin-
delse har vi udskiftet alle beslagene i 
bådene, så de passer til Berkley quick-set 
og standartmodellen, hvis du selv ønsker 
at have stangholdere med på fisketuren.
   Mere fornøjeligt må vi sige at det var, 
da 2013 udgaven af hornfiske-konkur-
rencen blev afviklet, igen med kanon flot 
fremmøde, ikke mindre end 146 personer 
havde valgt at deltage, fordelt på 102 
seniorer, 16 juniorer og 28 båd-deltagere. 
Præmier for over 25.000 kr. havde vi igen 
været heldige at få sponsoreret, og i den 
forbindelse skal lyde en kæmpe tak, for 
sponsorernes velvilje, uden den er vi ikke 
i stand til at stable et så stort arrange-
ment på benene. 
   Tak til dem som brugte kræfter på at 
hjælpe os, i forbindelse med afviklingen 
af Gørlev heste- og kræmmer marked i juli 

måned, vi stiller med mandskab igen til 
efterårets udgave af samme marked, som 
foregår 13. til 15. september, hvis i vil bak-
ke os op. Om det bliver med deltagelse fra 
vores side i 2014, står for nuværende hen 
i det uvisse, det kniber gevaldigt med at 
rekruttere villige hjælpere, og bestyrelsen 
mener ikke at vi skal trække hele læsset 
alene, sammen med nogle få trofaste 
folk, så de 12.000 kr. som vi ellers får for 
de to weekenders arbejde, må vi måske 
vinke farvel til, og så er der jo ikke anden 
mulighed end at hente pengene hjem på 
kontingentet.
   ”Fiskeøjet” er ved at gå på pension, 
om dette blad er det sidste, eller om der 
kommer tre numre i 2014 også, er i skri-
vende stund ikke helt afklaret endnu, da 
vi jo lige skal have tingene klaret af med 
Slagelse foreningen, som vi har lavet bla-
det i samarbejde med gennem de sidste 
mange år, men sikkert er det at, set ud fra 
et økonomisk, og et for medlemmerne, 
nyhedsaktuelt synspunkt, kan vi bruge 
pengene bedre andet sted. (For lige at 
sætte tingene lidt i perspektiv, koster det 
os at trykke og udsende bladet tre gange 
om året, det samme som vi får ind på ca. 
50 senior medlemskaber årligt.)   Da stort 
set alle i dag, har adgang til internettet, 
må vi se i øjnene at vi, som stort set alle 
andre foreninger, må bruge vores kræfter 
på en god og informativ hjemmeside i 
stedet for.
   Uanset tidspunktet for bladets ophør, 
skal Leif Jensen have stor ros og tak for 
alle de årgange af Fiskeøjet som han har 
opsat og trykket, de har altid været af 
ekstrem høj kvalitet.
                                          Knæk og bræk
                                          Ole Ganderup

Formandens indlæg 
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Denne dyst mellem Gørlev Sportsfisker-
forening og Høng Sportsfiskerforening, 
skulle gerne falde ud til Høng’s fordel, 
da vi fik tæv af Gørlev sidste år, men det 
resultat som så dagens lys efter konkur-
rencen, havde ingen vist set komme.

   To mand fra Gørlev og otte fra Høng, 
mødte op kl. 07.00 ved Tissø, for at starte 
med morgenbrød, kaffe og en lille en, 
inden dagens slag. Som omtalt før så har 
det skæve deltager antal ingen betydning 
for chancen for at vinde, da pointene 
udregnes procentvis i forhold til deltager 
fordeling. Under kaffen fik vi sammensat 
de fire båd hold, efter alles tilsyneladende 
tilfredshed og det blev aftalt at alle ged-
der som skulle tælle til konkurrencen 
skulle være over 2,5 kg.

   Vejret som viste sig fra sin nogenlunde 
gode side, gjorde at alle både i løbet af 
dagen, kunne fiske over hele søen, men 
som jeg så det, tror jeg at de fleste fisk 
blev fanget på vestsiden. Det blev en god 
dag med fiskeri på det jævne, antallet af 
gedder var stort men størrelsen lod lidt at 
ønske, og det samme gjaldt faktisk også 
for aborrerne. Den største gedde på 7,5 
kg. blev fanget af Aksel Petersen og anden 
og tredje største på hhv. 6,1 kg. og 4,8 kg. 
blev fanget af undertegnede. På aborresi-
den var det Henrik Ditlevsen som tog den 
største på lige ud 1000 gr. Næststørste på 
529 gr. tilfaldt undertegnede og den tred-
je største blev fanget af Martin Mortensen 
og vejede 483 gr. Samlet resultat blev 27 
gedder og 26 aborrer. Spændingen om 
hvem som skulle have pokalen stående 

det næste års tid, blev udløst efter at alle 
point var sammentalt og der var taget hen-
syn til deltager fordelingen, Gørlev blev 
nr. 2 med 256 point, og vi fra Høng tog 
så pladsen øverst på skamlen med 6730 
point, en difference som ikke lagde op til 
nogen tvivl. Det skal dog siges til Gørlev-
folkenes forsvar, at de ikke havde fået 
noget ekkolod med, hvorfor jeg ville låne 
dem et som vi havde i overskud, men det 
viste sig så at batteriet var faldet sammen, 
så de måtte fiske lidt på må og få.

   Det gælder jo heller ikke altid om at 
vinde, men om at gøre brug af hinandens 
gode selskab, ikke ?
                                           Ole Ganderup

Venskabsdysten 2013

Vinderholdet fra venskabsdysten. 
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Indvejede fisk til årspokalerne 01.09.13
Pokal Vægt kg. Længde cm. Fangststed Navn
Aborre junior    
Aborre senior 1,710 44 St. Vejle Ole Ganderup
Aborre Nakskov/Tissø    
Gedde 10,300   Tissø Tommy Petersen
Sandart 3,600 76 Tuel sø Dennis Justesen
Fredfisk 4,930 68 Privat mose Gorm Siiger
Bækørred    
Ørred P&T 3,282  Suk.kanalen B. Damgaar-Larsen
Havørred å    
Havørred kyst 3,200 69 Reersø Per Høj Jensen
Havørred båd 3,400   Øresund Ole Ganderup
Torsk kyst    
Torsk båd 9,250  Gule Rev Ole Ganderup
Sej/Lubbe 7,100  Gule Rev Gorm Siiger
Hornfisk 0,468   Jesper Boesen
Makrel 0,900  Sj.Odde Ole Ganderup
Fladfisk          
Største fisk fanget i udlandet 60,000 160 Kroatien Henrik Ditlevsen
Årets fisk

Ole Ganderup med en makrel på 900 gram.
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Lars Jensen med en gedde på 9,5 kg.

Tommy Petersen med vinder gedden på 10,3 kg.

Mange store gedder.
Til åres første ferskvandskonkurrence, var der 
tilmeldt 17 medlemmer, fordelt med 15 senior 
og 2 junior. Reglerne var som de foregående 
år, hvor man kunne booke en båd på Tissø i 7 
timer og fiske enten formiddag eller efter-
middag. Alle både havde en vægt med, så 
efterhånden som de fisk der skulle vejes til 
konkurrencen blev fanget, kunne de nænsom 
blive genudsat. Alle gedderne blev genudsat, 
men en del aborrer kom med hjem til stege-
panden.
Selve fiskeriet var absolut i top, mange store 
gedder gik til hugget, der blev fanget over 10 
gedder, mellem 5 og 10 kg. hvor de 3 største 
vejede fra 9,2 kg. til 10,3 kg. Det er første gang 
til en ferskvandskonkurrence der er fanget 
så mange gedder over 5 kg. og første gang er 
vinder gedden, er over 10 kg. Aborrer blev der 
også hevet indenbords, mange i den rigtige 
spisestørrelse, de helt stor, dem over kiloet 
blev der kun fanget en enkelt af, hvor de befin-
der sig i søen, vides ikke, men de må være der, 

da alle aborrer over kiloet skal genudsættes.
I sandartrækken, var det kun Jørgen Madsen 
der havde held, men da den var under målet, 
kunne den ikke indvejes til konkurrencen.
Da den sidste Båd kom tilbage til Halleby å, 
søndag aften, var konkurrencen slut og tid for 
at gøre status for konkurrencen. Der blev fanget 
rigtig mange fisk, hvor mange vides ikke, men 
mon ikke alle fik hvad de kom efter.
Konkurrencens største gedde blev fanget af 
Tommy Petersen, den vejede 10,3 kg. Nummer 
2 blev Lars Jensen med en gedde på 9,5 kg. 
Nummer 3 blev Ole Ganderup, med en gedde 
på 9,2 kg. 
I Aborrerækken fangede Jørgen Madsen den 
største, som vejede 1000 gram. Anden pladsen 
delte Torben Christensen og Jens Rasmussen, 
de fangede begge en aborre på 600 gram.
Torben Kofoed havde taget sin søn Alexander 
med, også lørdag formiddag, Alexander havde 
en super dag på søen, først fanger han en 
gedde på 5,1 kg. og lidt efter er der fisk på igen, 
denne gang har en stor gedde bidt på en lille 
spinner og efter en lang fight, hvor gedde er 
inde ved båden mindst 10 gange, lykkes det 
at få den i nettet. Vægten balancer ved 6,1 kg. 
Så det blev til 2 gang pr. i gedde den dag, til 
Alexander, tillykke med det.  Michael Jacobsen

Gedde, aborre og sandart konkurrence 1.-2. juni
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Ole Ganderup med en 
gedde på 9,2 kg.

Ronni Navakovic med 
en suder på 2,5 kg.
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Det Gule Rev 
2013

Endelig !!! så det ud til at vi skulle kunne 
komme på havet alle tre dage som plan-
lagt, vejrudsigten så fin ud, ikke over 8 
m./sek. på noget tidspunkt, men som be-
kendt, så går det ikke altid som præsten 
prædiker. 

   Da huset som vi plejer at bo i, når vi er i 
Hanstholm, var blevet lejet ud til flygtnin-
ge, var vi blevet indlogeret i rederiets hus 
på Ørhagevej i Klitmøller, her er plads til 

21 overnattende gæster, så vi seks mand 
havde god plads, selvom der var et par 
andre lystfiskere også.

   Vel ankommet til Klitmøller søndag af-
ten, og efter at vi havde fået tømt bilerne, 
begav vi os de 10 min. kørsel til Hanst-
holm, dels for lige at se om båden lignede 
sig selv, og også for lige at få lidt fast 
føde på havnegrillen, efterfulgt af den 
obligatoriske softice. Efter at depoterne 

Ole Ganderup med en sej på 6,25 kg.
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var blevet fyldt op, og det hele lige blev 
skyllet ned med en irsk kaffe, tørnede alle 
mand ind ved 22.00 tiden. 

   Mandag kl 06.00 gled vi ud af havnen, 
ingen bølger, kun lidt gamle dønninger 
fra dagen før, vejret var der ikke noget at 
udsætte på. Da vi desværre ikke havde 
fået afsat mere end 10 pladser i år, skulle 
vi have et par tyskere med også, og med 
det for øje, havde Hugo, som er med-
hjælper på Bonito, sagt at vi var nød til 
at tage hensyn til dem, og at vi nok ikke 
kunne lave nogle af de sats som vi plejer 
at gøre, hvor vi sætter alt på et bræt, for 
at få de store fisk i tale, og hvor chancen 
for succes eller fiasko er nogenlunde lige 
stor. Efter et enkelt stop på stenene, hvor 
tyskerne viste at de sagtens kunne følge 
med, sejlede Kim ud på nogle vrag på 
60-70 meter vand, her fik vi hurtigt gang 
i torskene og baljerne blev hurtigt fyldt til 
randen, enkelte sej, lubber og langer blev 
det også til, dog ingen af de helt store, 
men en dag med masser af fine spisefisk, 
som efter en tur på filet fabrikken, var klar 
til at komme på frost.

   Tirsdag var der lidt mere vind, men jeg 
tror ikke at vi på noget tidspunkt havde 
bølger over 1,5 m. Så rigtig fint fiskevejr. 
Vi havde fået to nye tyskere ombord 
denne dag, men på trods af det sejlede 
vi direkte på vragfiskeri, på nogle vrag 
som ligger ca. 2,5 times sejlads nord/vest 
for Hanstholm. Det skulle dog vise sig 
at strømmen løb med 2,7 knob, hvilket 
næsten umuliggjorde at fiske seriøst på 
vragene, så efter et par vrag med lidt 
spredte fangster, sejlede vi syd over, en 
god halv time, her var strømmen til at 
arbejde med, og efter at vi her, havde 
tømt et par vrag for fisk, sejlede vi videre 

til et område som kaldes ”lossepladsen”, 
navnet fordi at området blev brugt til at 
dumpe alt muligt skrammel før i tiden. 
Som man nok kan forestille sig, kan det 
godt koste lidt pirke og forfang at fiske 
et sådan sted, men det glemmes hurtigt 
når fiskeriet er godt, og her passer det 
gamle ordsprog ” hvo som intet vover 
vinder intet” ganske godt, dog kan det 
godt svare sig at holde lidt øje med de 
andre ombord, er der pludselig mange 
som er ved at hive bundproppen op, kan 
det godt svare sig at køre en omgang 
eller to op, for så senere at køre lidt ned 
igen og få fat i fiskene, medens de andre 
fighter bund hug. Netop ”lossepladsen” 
skulle vise sig at være tilholdssted for 
nogle rimelige gode sej, og jeg tror at vi 
brugte det halve af dagen her, og alle fik 
mere eller mindre ømme arme, af gode 
fights med den stærke sej.  På vej ind fik 
vi desværre at vide, at onsdagens tur var 
aflyst pga. kuling varsel, så det skulle 
heller ikke lykkes at få alle tre dage i år, 
men heldigvis havde de to foregående 
dage været til alles tilfredshed.

   Samlet fangst på de to dage, til de seks 
Høng folk, blev på 163 torsk, 45 sej, 3 
langer, 2 lubber og en halv snes makrel-
ler.

   Største torsk på 9,25 kg. blev fanget 
af undertegnede, næststørste fisk var 
en sej på lige ud 7,0 kg. Fanget af Lars 
B.Christensen, og tredje største fangst, 
var sej på 6,25 kg. som blev fanget af 
undertegnede.

   Næste års tur (som i øvrigt er 10 års 
jubilæums tur) er booket, og bliver 4.-5. 
og 6. august.
                                           Ole Ganderup
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Fredag aften ankom vi til Høng sports-
fiskerforenings lokaler. Vi startede ud med 
at snakke lidt om endegrej og kigge lidt i 
hinandens grejæsker.
Da alle grejæskerne var godt rodet igen-
nem var det spisetid, Michael Jacobsen 

havde lavet en yderst velsmagende por-
tion spagetti bolognese. I løbet af aftenen 
kom de gamle billedemapper frem og der 
blev fortalt røverhistorier hele aftenen.
Næste morgen var vi alle sammen klar til 
at komme på Tissø, grejet blev pakket og 
turen gik mod søen.  Vejrudsigten havde 
lovet noget vind og en del regn, alle 3 både 
startede på aborreholmen fordi det nok var 
den eneste mulighed vi havde for at fiske 
der da vinden kom skidt til den plads. Vi 
fiskede med jigs for at se om vi ikke kunne 
finde nogen sandart og vi var ikke andet 
end kun lige ankommet til spottet før de 
første fisk kom op i båden. Da vinden tog 
til tog vi over i læsiden af søen hvor vi prø-
vede både at dørge efter gedder og jigge 
efter aborrer. Det var en meget våd dag og 
med en del vind, men alle fik fisk og nogle 
fik endda nye personlige rekorder. 
Anders Gade med sin nye pr. i gedde
Da vi kom hjem til klubbens lokaler viste 
Ole Ganderup (formanden) hvordan en 
aborre lettest bliver flået. Martin Døngart 
Mortensen gav sig til at panere de aborrer 
vi havde fanget og smide dem en tur på 
panden, Vi fik serveret en fornem grilmid-
dag bestående af koteletter, hot dogs og 
vores friskfangede aborrer.
Lørdag aften kom 
http://www.top-grej.dk/  forbi og vi havde 
mulighed for at købe nogle af de berømte 
Tissø blink som han selv støber og maler, 
han havde også diverse hjemmelavede 
kystwoblere med og solgte begge ting til 
fordelagtige priser.
Hen af aftenen så vi fiskefilm og fortalte 
røverhistorier. Vi havde bestemt os for at 
vi ville lyse nogle orm vi kunne bruge til at 
fiske aborrer med dagen efter. Da det blev 
mørkt gik de endnu vågne juniorer ud og 
lyste orm og det resulterede i en stor pose 
orm til den kommende dags fiskeri.

Anders Gade med en gedde fra Tissø.

Juniorlejr i 
Høng
Sportsfisker-
forening 2013
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Næste morgen kunne vi som frygtet kon-
statere at det ikke var muligt at komme på 
søen, vejrudsigten lovede 11 sekundmeter. 
Som en nødløsning besluttede vi os for 
at tage ud og prøve og bade nogle orm i 
de nærliggende åer og moser, det blev til 
mange forskellige arter i løbet af sønda-
gen, desværre ikke kæmpe store fisk, men 
vi holdt humøret højt og hyggede os rigtig 
meget. 
Vejrguderne var ikke med os i denne week-
end og vi havde desværre ikke fået det vejr 
vi havde gået og drømt om da vi planlagde 
turen. Alligevel blev der fanget en del fisk 
og vi havde en hel igennem fantastisk sjov, 
spændende og lærerig weekend i fanta-
stisk selskab. Gedderne var ikke i humør 
til at lege med os og der blev kun fanget 
få gedder og ofte som bifangst ved abor-
refiskeri, derimod fik vi noget godt både 
sandart og aborrefiskeri på søen.
Det endte alligevel med at vi til sammen 
havde fanget 9 forskellige arter på bare 2 
dage:
Gedde, aborre, sandart, skalle, karusse, ål, 
suder, bækørred og brasen
Da vi tog med toget hjem var vores tasker 
blevet meget tungere end da vi tog af 
sted, de var blevet fyldt med gode min-
der og tips og tricks omkring søfiskeriet. 
Eller også var det bare fordi vi var trætte 
ovenpå en hård, men rigtig god weekend.
En kæmpe stor tak skal lyde til Høng 
Sportsfiskerforening
(http://www.hsf1952.dk/) for invitationen 
til en fantastisk fiskeweekend. 
Også en stor tak skal lyde til
 http://www.top-grej.dk/ som sponserede 
en æske med diverse hjemmelavede blink 
og woblere til den største fisk fanget på 
turen og præmien gik til Anders Gade med 
en gedde på 60 cm som er en ny personlig 
rekord for ham.              Anders Almskou
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Anders Gade med en ål fra en lokal mose.

Deltagerne i juniorlejr 2013.

Madpakkesmøring .
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   Deltager Vinder Arts Plac. Artsfaktor Point
  Navn Point: Point Point Point Point i alt:
1  Ole Ganderup 50 35 40 28 1,03 157,59
2  Jens Dinesen 70  40 4 1,03 117,42
3  Aksel Petersen 50 10 30 17 1,02 109,14
4  Michael Jacobsen 30 20 20 17 1,02 88,74
5  Ronni Novakovic 20 5 30 25 1,02 81,60
6  Torben Christensen 30  30 17 1,02 78,54
7  Tommy Petersen 30 20 10 15 1,01 75,75
8  Poul E. Christiansen 40 5 20 9 1,02 75,48
9  Arne jørgensen 40  20 14 1,02 75,48
10 Per Høj Jensen 40  20 13 1,02 74,46
11  Johnny Sørensen 20 20 10 15 1,01 65,65
12 Lars Jensen 10 10 10 14 1,01 44,44
13  Kurt Jørgensen 30  10 2 1,01 42,42
14 Finn Bartelsen 20  10 12 1,01 42,42
15  Jørgen Madsen 10  20 7 1,01 37,37
16 Erling Vognsen 20  10 6 1,01 36,36
17  Anders Knudsen 10 10 10 5 1,01 35,35
18 Henfik Ditlevsen 10  20 4 1,01 34,34
19 Franz Novakovic 10  10 11 1,01 31,31
20 Dennis Justesen 10 10  11 1,01 31,31
21 Tom Rasmussen 10  10 9 1,01 29,29
22 Jimmy Stuhr 10 5 10 4 1,01 29,29
23 Jens Rasmussen  10  10 8 1,01 28,28
24 Jan Rasmussen 10  10 7 1,01 27,27
25 Torben Kofoed 10  10 1 1,01 21,21
26 Jane Hansen 10   1  11,00
27 Uffe Hasselby 10     10,00
28 Preben Nielsen 10     10,00

  JUNIOR      
1  Martin Mortensen 20 20 10 5  55,00
2  Alexander Kofoed 10 20 10 2 1,01 42,42
3  Nicolai Novakovic 10 10 10 1 1,01 31,31
4  Niclas Calum 20     20,00
5  Martin Eiland 10     10,00

Resultatliste årskonkurrence 31/8 2013
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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

15 SEP  Fladfisketur med ”M/S BIEN”. (S)   Pris ca. 270,- 
 Vi havde sidste år en rigtig hyggelig tur med Turisten fra Stigsnæs, men denne   
 sejler ikke mere. Så vi gentager forsøget, dog med ændret skib og afgangshavn.  
 Så nu bliver det BIEN fra Korsør, der må holde for. 
 Der kan max. deltage 12 personer. 
 Mødetid ved kajen kl. 07.30. Vi er hjemme igen kl. 14.00. 
 I prisen er der ikke indregnet præmier. Husk, at du selv sørger for 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.

6 OKT  JAGT- OG FRITIDSHUSETS CUP (UFV 95) (S+J)  Pris kr. 50,-
 Kystkonkurrence mellem de forskellige foreninger på Vestsjælland, 
 hvor vi kæmper om det flotte ørredtrofæ, 
 herudover er der individuelle præmier til de tre første i hver klasse. 
 Hver forening kan indveje 10 fisk i klassen ørred, torsk og fladfisk.
 Mød op og hjælp foreningen med at vinde trofæet.
 Start kl. 00.00, indvejning og præmieuddeling kl. 14.00-14.30 i gården bag 
 Jagt og Fritidshuset, Sorøvej 8, Slagelse. (Indkørsel fra Gl. Holbækvej).
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202.

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

24 OKT KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 - 21.00
 Vi starter op igen efter sommeren. Men vi har det sidste par år ikke været ret   
 mange til vores almindelige klubaftener, så vi prøver noget nyt. 
 Vi vil fremover kun have åbnet for medlemmerne en gang om måneden, hvor vi   
 til gengæld gør lidt ekstra ud af det. 
       (Fortsættes side 24)

PROGRAM FOR EFTERÅR 2013
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 (Fortsat fra side 22)
 Der vil til disse aftener være et tema, hvor vi enten har en foredragsholder nede   
 og fortælle spændende historier, eller vi ser nogle af medlemmernes egne videoer.  
 Der kan så i den indlagte pause købes pølser, øl og vand. 
 Kig ned og hyg dig med os andre. Og det gør slet ikke noget, hvis du i forvejen   
 ringer til formanden og fortæller, at du kommer. Selve emnet for aftenen vil blive  
 annonceret henholdsvis i Sjællandske Tidende og på vores hjemmeside. 

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

21 NOV Klubaften 19.00 – 21.00
 Igen i aften har vi et spændende emne/tema på tapetet. 
 Se evt. hjemmesiden for oplysninger. 
 Husk du i pausen kan købe pølser – øl og sodavand til meget rimelige priser.

5 DEC Juleafslutning/julefrokost.    Pris kr. 100,-
 Vi afholder juleafslutning i klublokalet kl. 18.00. 
 Og som noget nyt, så laver vi det til en julefrokost, 
 hvor du kan spise noget lækkert mad sammen med fiskekammeraterne. 
 Der vil selvfølgelig være mulighed for at tilkøbe øl og vand til rimelige priser. 
 Inkl. i dette arrangement er 1 øl/vand og 1 snaps. 
 Har du behov for mere, må du til lommerne. 
 Maden vil være det traditionelle julebord, 
 dog med hovedvægten lagt på kolde retter.
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 25/11.

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

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk
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Jørgen Christensen med sandart fra Tuel sø.

Jens O. Jensen med flot aborre fra Tissø på lige ud 1000 gram.
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Nr. Navn Point 1  Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6  I alt
1 Jesper Hansen 0 41 226 232 138   637 
2 Jesper Andersen 50  166 97 109   422
3 Lene Olsen 0 71 153 149 44   417
4 Jes Hansen 0 0 170  137   307
5 Jens O. Jensen    216    216
6 Kurt Nielsen 0 0 145 28    173
7 Jørgen Christensen    120    120
8 Per Jørgensen  98 0     98
9 Jørgen R. Jensen 0 0      0
10 Teddy Petersen  0      0

Pointkonkurrence 2013

POKALTILMELDTE FISK 
2013
Havørred

Regnbueørred, kyst

Torsk, båd

Gedde
02-05-2013 Tissø Gedde 10,600 kg. Michael J. Petersen
12-06-2013 Tystrup Sø Gedde 9,100 kg. Christian Carlsen
01-05-2013 Tissø Gedde 9,000 kg. Jørgen Christensen
07-06-2013 Tystrup Sø Gedde 8,500 kg. John Olsen
 
Sandart
06-06-2013 Tystrup Sø Sandart 4,600 kg. Christian Carlsen
08-06-2013 Tystrup Sø Sandart 3,600 kg. Lene Olsen

Aborre
08-06-2013 Tissø Aborre 1,000 kg. Jens O. Jensen

Mede pokal

Point 4 i 
blæsevejr
Af én eller anden 
grund blæser det 
næsten altid når 
vi afvikler diverse 
konkurrencer, heller 
ikke ferskvandsturen 
denne gang gik ram 
forbi, op til frisk vind, 
og det er ikke særlig 
godt for det ”fine” 
fiskeri!
Men alligevel gik fi-
skeriet rimeligt, både 
sandart, gedde og 
aborrer kom i båden. 
Vinder blev Jesper 
Hansen foran Jens O. 
Jensen og med Lene 
Olsen på tredjeplad-
sen. 
Vi var 6 deltagere. 
                           Jens 
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Nyt fra åerne
Efter en vejrmæssig meget flot og varm som-
mer er det nu tid til at gøre lidt status over 
situationen i vores  vandløb. Perioden har 
jo bl.a. været brugt til at tælle smolt i Tude 
å. Vi har endnu ikke modtaget rapporten, 
men kan allerede nu se, at vi har mistet op 
mod en tredjedel af de udsatte fisk. Meget 
bekymrende!
Også grødeskæringen har flere steder været 
kritisabel, da man har brugt maskinel skæ-
ring nogle steder, dette er selvfølgelig blevet 
påtalt overfor kommunen.
Projektet omkring omlægningen af Tude å’s 
udløb vækker også stor bekymring, da lig-
nende projekter i Jylland har vist sig at koste 
rigtig mange udtrækkende fisk livet, faktisk 
så mange at hele udsætningsarbejdet kan 
være spildt.

Og sidt men ikke mindst, har UFV i samar-
bejde med en repræsentant for DTU Aqua
elfisket højt oppe i vores vandsystem her i 
august, med et ligeså nedslående resultat, 
der er næsten ingen fisk tilbage i vore åer!
Det bekræfter desværre kun den formod-
ning vi her i foreningen har haft i flere år, 
nemlig at hvis man ikke vedligeholder de 
projekter der allerede er udført, så sander 
alt til igen. 
Så hvad gør vi nu? Standser vi udsætnings-
arbejdet og siger, at så må det gå som det 
kan? 
I hvert fald kommer vi i UFV til at stoppe op 
og spørge bl.a. politikere og øvrige aktører 
på området, om det er det man ønsker?
Tude å KAN ikke klare sig selv, det er en 
illusion og et skønmaleri at fortsætte på 
denne måde.                                      Jens

Er det slut?
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Travl dag ved 
Tystrup Sø
Lørdag den 15. juni mødtes bestyrelsen 
og nogle af foreningens medlemmer ved 
Tystrup Sø til den årlige ”hoveridag”, hvor 
materiellet blev gennemgået og repareret, 
hytten rengjort og malet, træer og buske 
beskåret og meget andet.
De fremmødte havde en både hyggelig 
og travl dag, og selv om vi ikke nåede det 
hele, så var der mange ting der blev bragt 
”up to date”.
Genopretning af broen var allerede sket 
ved udsætningen, men flere af tværbjæl-
kerne trængte til at blive udskiftet, så også 
denne opgave blev løst.
Der blev ryddet godt ud i buskene på par-
keringspladsen, så der igen bliver ordentlig 
plads til bilerne. Husk kun at parkere på 
den del af arealet som er vores, og ikke 
oppe i Bentes blomsterbed.
Til næste år skal vi have repareret terras-
sen som er begyndt at skride i den ene 
side. Det bliver en større opgave, hvor der 
igen bliver brug for medlemmernes hjælp.
Da vi var færdige med dagens opgaver blev 
grillen startet, og vi sluttede af med herlig 
kartoffelsalat og velgrillede pølser.
Tekst og foto Jørgen Christensen

Tværbjælkerne under broen blev udskiftet, da de 
efterhånden var blevet noget møre. På billedet er 
det Jesper Andersen der er i aktion.

Morten Kantsø og Michael Jæger i gang med at 
udskifte fortøjningsbeslagene på bådene.

Der blev også tid til en velfortjent pause. Her ses fra 
venstre Ejvind Hansen, Marcus Haupt, John Olsen, 
Lærke Haupt og Jesper Andersen.
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Her er stængerne sat efter de flade inden vi går over til hornfisk.

(Pointtur 3).
6 medlemmer deltog i årets hornfisketur, 
som samtidig er vores 3. pointtur i klubme-
sterskabet. 

Alle fisk fra kysten kunne give point (torsk 
- ørred - fladfisk og hornfisk) men kun horn-
fisken kunne få del i dagens præmier. Og 
der blev startet tidligt fra nogle deltagere, 
faktisk på slaget 00.00, hvor der blev fisket 
efter havørred og fladfisk. Andre tog det lidt 
mere med ro og ventede til det blev lyst. 
Fælles for de fleste gjaldt det om, at man 

startede med de alternative fiskearter, 
hornfiskene skulle nok komme. Og for 
langt de fleste holdt det da også stik. 

Kun et medlem havde ingen fisk med til 
indvejning (han syntes, at de var for små 
og mente nok, at han kunne fange større). 

De andre fem havde både fladfisk og horn-
fisk og en enkelt havde da også 2 ørreder. 
Dagens resultat blev en flaske vin til Jes 
for bedste vægt på hornfisk og en flaske til 
Jesper på andenpladsen.

Hornfisketur den 25 maj 2013



29

�������������������������

��������������������

� ��

�������������
� �� � � � � �� � ����

��
�� �����������������������������

���������

Erik Wilson
 med en flot mørksej 

på 7 kg.

Lidt nyt 
fra det 
Gule Rev
Fantastisk tur vi havde 
til revet i år. Vi var 
på vandet 2 ud af 3 
dages bestilt fiskeri og 
fangede så mange fisk 
at armene blev godt 
ømme. Vi fik Ikke de 
helt store, men flotte 
mellemfisk og alle fik 
fyldt baljerne. Vi fik 
torsk op til 8,5 kg - sej 
op til 7 kg og lubbe 
op til 3,5 kg. + enkelte 
makrel. Det er en sej 
omgang at hale dem 
op fra 65 m, skal jeg 
hilse og sige!       Erik
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Ferskvand, point 5
24. august 2013
4 medlemmer deltog i denne årets næstsid-
ste point tur. Det var ferskvand, det drejede 
sig om, så alle både i såvel Tissø som Tystrup 
var inddraget. 2 medlemmer valgte at fiske 
i Tystrup Sø, og min søn og jeg valgte at 
benytte en båd i Tissø. Vinden var jævn til 
frisk, hvilket ikke er det bedste i Tissø, men 
da den kom fra øst, kunne vi holde os til den 
østlige bred, hvor vi jo også kommer ud af 
åen. Så det var raskt af sted ned til Aborre-
holmen, hvor stængerne med de levende agn 
blev rigget til. Efter at have roet rundt om 
holmen 2 gange med agnen på slæb, havde 
vi fanget 2 aborrer. Det var, synes vi, lige i 
underkanten. At ankre op og forsøge kaste fi-
skeri hjalp heller ikke. Og ingen af os kender 
søen særligt godt, så gode råd var dyre. Fat i 
mobilen og ringe til Jens O. ”Jens, for f….Der 
er ingen fisk ved aborreholmen. Hvad gør vi 
så? Joohh…prøv at gå lidt sydligere ned på 
de skarpe skrænter, det kan være, at fiskene 
er dernede. Ellers ved jeg ikke rigtigt i den 
vind”.

Nå, et kig på kortet og af sted det gik. 
Levende agn bagude igen og så ind over 
skrænten. Og bang sagde det bare. Fisk med 
det samme. Op med den og rundt igen. 

Samme resultat. Så kunne vi lige så godt 
ankre op, fiske med agnfisk på den ene stang 
og kaste med den anden. Og det gik rigtigt 
fint. Samlet resultat på et par timer var ca. 50 
aborrer oppe og vende og 8 gedder. Herud-
over 2 mistede gedder. Ingen store fisk, men 
et ganske fornøjeligt fiskeri. 

På Tystrup Sø havde det været knapt så 
givtigt og en del mere blæsende, da vinden 
dernede ikke er særlig rar at ligge i, når den 

er i det hjørne. Jesper A. fik en gedde på 4 
kg. samt 2 aborrer og Lene måtte nøjes med 
2 aborrer. Herudover havde de 6 sandart, 
som de dog ikke mente, kunne holde mind-
stemålet.

Så samlet resultat fra dagen var, at Jesper 
Hansen rendte med 1. pladsen med under-
tegnede som nr. 2.                        Jes

Grundet OK afmelding fra 2 medlemmer, 
tog kun 4 mand afsted på denne forårstur 
til den dejlige svenske ø, Öland. Sidste år 
var det meget sparsomt med fangster, så 
der var lidt spænding på, om det dog ikke i 
år skulle lykkes at overliste nogle flotte ør-
reder. Vi havde lejet et hus helt oppe i bun-
den af Grankulla Vigen, således at vi ikke 
skulle bruge alt for meget tid på at ligge 
på landevejen. De fleste gode fiskepladser 
ligger nemlig oppe nord på. Og der blev 
gået til stålet, må man sige. Desværre var 
det alt for godt vejr med næsten ingen vind. 
Og det kan ørrederne ligesom herhjemme 
ikke rigtig lide. Først da der kom lidt gang i 
vinden, begyndte der at ske lidt. Desværre 
var det fisk, som lå under det svenske mål 
på 50 cm., som vi fangede. Kurt havde dog 
en rigtig god fisk på, som efter nogen fight 
stod af igen. Men igen i år en dejlig tur med 
god mad, hygge med kammeraterne og den 
smukke natur, som Öland jo har. 

Slutresultatet blev 12 ørreder på land, som 
alle røg ud igen samt 2 smukke gedder. 

Næste år har vi talt om at vælge en af de 
danske øer, bare for at prøve lidt andet. 
Men mere herom senere.                  Kurt

Tur til Øland
24.-28. april 2013
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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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