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Jannerup a/s T: 58 52 52 22
Ndr. Ringgade 74 jannerup@jannerup.dk 
4200 Slagelse www.jannerup.dk

6 medlemmer drog den 24. april 
af sted fra morgenstunden for at 
tilbringe 4 dage ved den syd-
svenske kyst i området omkring 
Ystad. Vejrudsigten havde lovet 
”højt” vejr med sol og vind fra 
øst. Efter en køretur på ca. 2� 
timer, som forløb uden proble-
mer, ankom vi til kysten. Da vi 

Jesper Mortensen med en fin fisk. 

først kunne komme ind i vores 
lejede hus kl. 16.00, valgte vi at 
starte med at fiske på et sted, vi 
kalder skydebanen. Med vinden 
i ryggen og lettere grumset vand 
gik vi på med krum hals. Henrik 
havde fisk på i første kast, men 
den stod af igen, inden vi så den. 
Det lovede dog godt med kontakt 
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Nyt fra åerne
Regnbueforureningen ser nu 
ud til at have toppet idet der nu 
meldes om halv- og heldøde fisk 
overalt i vores åstykker, det har 
også været en grim oplevelse. 
Men om myndighederne har 
lært noget af dette voldsomt 
store udslip er nok tvivlsomt, det 
har ihvertfald været nærmest 
umuligt at nogen til at udtale 
sig, hvilket forøvrigt også gælder 
flere af vore egne interesse-
organisationer, ingen nævnt 
ingen glemt!
Det bliver også spændende at se 
om de nyoprettede vandsynsråd 
kommer til at fungere, vi vil
forsøge at gøre os gældende 
sammen med de andre lokale 
lystfiskerforeninger, men er ikke
ligefrem optimister!

For øvrigt har UFV 95 udsat 
30.000 halvårsfisk i mundingen, 
så husk nu hvis I møder dem
derude, så flyt til et andet om-
råde, de tåler ikke krogbehand-
lingen!
Sidst, men ikke mindst, er vi i 
samarbejde med UFV 95 og kom-
munen blevet lovet en renovering 
og etablering af nye gydeområ-
der i en af del af Gudum Skovse 
å til forbedring af de fysiske 
forhold. 
Sidste nyt er, at Tude ådals-
projektet er blevet godkendt i 
NaturErhvervsstyrelsen, dette vil
få en afgørende og ødelæggende 
effekt for vores udtrækkende 
smoltfisk, faktisk kan det stoppe 
hele udsætningsarbejdet.
                                           Jens

Jesper Hansen med en god fisk.

så hurtigt, men det skulle vise 
sig sværere end som så. Selv om 
vi alle gav den gas, endte dagen 
med 3 ørreder og en rimte. Alle 
fisk genudsat. Ja, og så også 
lige dagens morsomme indslag. 
Jesper H. havde kastet sit 10 
grams Möresilda ud, og helt ude 
i kastet mærkede han et hug. 
Tilslag og en underlig fornem-
melse. I stedet for, at linen blev 
stram og fighten kunne begynde, 
fløj linen opad. Og deroppe i 
luften kunne han konstatere, at 
en terne havde taget blinket. Nu 
er en terne ikke verdens største 
fugl, så han fik hurtigt spolet 
linen på hjulet igen, således 
at ternen nu kun havde et par 
meter. Sidste del af seancen med 
frigørelse af den stakkels fugl er 
optaget på video og det er ikke 
uden besvær, at Jesper får fat i 
fuglen. Hver gang han lægger 
stangen, flyver ternen op igen. 
Men det lykkedes til sidst og selv 
om fuglen havde hugget rent på 
trekrogen, slap den uden mén. 
Alle havde været tidligt oppe, 
så vi sluttede fiskeriet tidligt og 
kørte til huset for at pakke ud 
op slappe af. Lækkert strandhus 
med plads til 6 personer, stor 
træterrasse med åben udsigt til 
vandet. Eneste minus var, at vi 
lå i et fredningsbælte og derfor 
ikke bare kunne gå ned og fiske. 
Tidligt op næste dag, noget mad 
i hovedet og så af sted. 2 mand, 
Jesper H. og Jesper M. valgte Ha-
mar Bakker, resten kørte tilbage 
til skydebanen. Samme vejr som 
dagen før og vi måtte konstatere, 
at det er svært med østenvind og 
havørreder. Vi havde dog en del 
kontakter og så også flere fisk. 
De to, der havde valgt Hamar 
Bakker, havde ramt rigtigt. Dagen 
endte med 15 ørreder til de to, 
mens vi andre måtte nøjes med 
3. Ud af de mange fisk, måtte 4 
med hjem til fryseren. Hygge om 
aftenen med Jespers vildtgryde 
og god rødvin. Lørdag tidligt op 
og alle af sted til Hamar Bakker. 
Og der var masser af fisk. Hug, 
følgere og fisk, der sprang. Men 
vejrmæssigt havde vi svære 
betingelser. Det lykkedes dog at 
fange 15 ørreder, hvoraf 3 blev 
hjembragt. Flere mistede fisk, no-
gen endog rigtig gode fisk, som 
dansede hen over vandet, så vi 
alle lige kunne nyde synet, inden 
de røg af. Godt trætte og brugte, 
returnerede vi til huset til varme 
pølser og kartoffelsalat. Kun en 
ville ud søndag morgen, vi andre 
valgte at sove lidt længere og så 
ellers pakke sammen i ro og mag. 

Jesper H. var af sted tidligt søn-
dag morgen og fik igen på Hamar 
Bakker et godt bundt ørreder, 5 
stk., som alle blev genudsat. Ude 
af huset kl. 10.00 og vel hjemme 
kl. 12.30 kunne vi blive enige om, 
at vi havde haft en kanon tur. 41 
ørreder på land og 7 ørreder med 
hjemme. 
Vi kunne sagtens have taget 15-
16 ørreder med hjem, men når vi 
nu alle i forvejen har flere ørreder 
i fryseren efter forårets fiskeri 
på den hjemlige kyst, så var vi 
meget kræsne. Det skulle være 
rene overspringere eller fisk, som 
ikke kunne genudsættes grundet 
skader. Ellers røg de ud igen, om 
de var nok så blanke. 
Og alle lystfiskere kom hjem i 
bedre form, end da de tog af sted. 
Når man har været over bakkerne 
ved Skydebanen og Hamar Bak-
ker 6-7 gange, så er grundformen 
på plads og benmusklerne styrket 
væsentligt. Alle var enige om, at 
turen gentages næste år i samme 
uge (fiskene er rigtig flotte så 
sent på foråret).                 Jes

TUR TIL YSTAD 24.-27. april
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Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

Pokalmodtagerne ved årets generalforsamling.

Jørgen Christensen med stor laks fra 
Sverige.

Peter med havørred fra “Præstens 
Badekar” ved Wiik.

Jørgen Christensen med fin bækør-
red fra Tuel Å.Jesper fighter stor laks. 

Et udpluk af medlemmer ved årets generalforsamling.

i marts måned lykkedes det. 
To mand fra Slagelse, nemlig 
Kurt Nielsen og undertegnede 
i en båd og så nogle Sorø folk 
(som også er medlemmer i vores 
forening) i den anden båd. Men 
det skulle vise sig sværere end 
beregnet at få kontakt med 
søens aborrer. Så undervejs 
i fiskeriet måtte jeg kontakte 
Mikkel og fortælle ham, at det 
ikke så så godt ud. Han ville dog 
alligevel køre ned til søen og så 
nøjes med, hvad vi havde. 
Gudskelov havde Sorø folkene 
da fundet lidt aborrer, nemlig 6 
stk., for vi kunne kun byde ind 
med 2. Mikkel var dog tilfreds 
og mente nok, at de nu kunne 
færdiggøre deres undersøgelse. 
Han kom ned, aflivede selv 
aborrerne, tog prøver og lagde 
i små prøveglas og aborrerne 
blev nummereret og taget med 
til yderligere undersøgelser. 
Nu venter jeg så spændt på at 
se rapporten når det endelige 
resultat foreligger. Tak til alle in-
volverede, fint at vi kunne hjælpe 
videnskaben.                      Jes

Allerede sidste efterår blev jeg 
ringet op af Mikkel, en biolo-
gistuderende fra København 
Universitet. Han og andre var 
ved at færdiggøre en undersø-
gelse omkring aborrer i de store 
danske søer og deres tilknytning 
til havet. Og de manglede nu kun 
DNA prøver fra aborrerne i Ty-
strup Sø. Om jeg kunne hjælpe? 
Selvfølgelig kunne jeg det og da 
han fortalte, at de skulle bruge 
ca. 15-16 levende aborrer sagde 
jeg nok så kækt: Intet problem. 
Men da vi skulle aftale hvornår 
arrangementet skulle foregå, 
havde vi visse udfordringer. 
Når hans kalender passede, 
gjorde min ikke og omvendt. Og 
et par gange, hvor vi egentlig 
havde aftalt en dag, måtte vi 
aflyse på grund af vejret. Så først 

Fiskeri i 
videnskabens 
tjeneste

J & F CUP
Søndag den 5. oktober afvikles der J & F CUP.

Læs mere om konkurrencen i programmet på bagsiden 
eller se på UFV’s hjemmeside www.ufv95.dk
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Her ses præmiemodtagerne i 
UFV-Cuppen.

REDAKTION: Leif Jensen
Søholmparken 2, 4200 Slagelse
Tlf. 3027 5324
E-mail: fiskeoejet@slagelse-sf.dk

FORENINGENS ADRESSE:
Slagelse Sportsfiskerforening
www.slagelse-sf.dk

Formand Jes Hansen           
Hulbyvej 70, 4220 Korsør
Tlf. 5838 5293
E-mail: jeshansen@mil.dk

Kasserer Jørgen Christensen
Anne Marievej 18, 4200 Slagelse
Tlf. 6175 0956
E-mail: jor.dor@stofanet.dk

Sjællandske´s Sportsfiskerspalte:
Her kan du følge med i aktiviteterne i for-
eningen, programændringer m.v.
Har du en god historie eller har fanget en 
stor, sjælden eller sjov fisk, så kontakt:
foreningens kasserer Jørgen Christensen.

Udsætningsforeningen 
Vestsjælland 95
Formand:  Kurt Jørgensen 
Bødkervænget 5, Sæby, 4270 Høng 
Tlf. 5885 0097 
www.ufv95.dk - E-mail: kj@ufv95.dk

Kasserer: Christian Hansen
Margrethevej 13, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9929

FISKEØJET: Udsendes 3 gange årligt til 
medlemmer, lodsejere o.a.
Artikler, som kan virke kontroversielle og 
debatskabende, står for den skrivendes 
egen holdning - uanset dennes evt. til-
knytningsforhold til forening eller redak-
tion - og er nødvendigvis ikke udtryk for 
disses holdning. 
Stof til Fiskeøjet bedes mailet til 
fiskeoejet@slagelse-sf.dk. 
Billeder skal helst fylde min. 1 MB. 
Deadline til næste nummer: 
tirsdag den 26. august 2014. 

Kysttur, Point 1 
den 16. marts
Denne årets første tur i konkur-
rencen til klubmesterskabet var 
vel besøgt. 10 tilmeldte medlem-
mer, der alle trodsede vejrguder-
ne og godt pakket ind forsøgte 
sig efter torsk – fladfisk og ørred. 
Og det var virkelig et møgvejr. 
Hård vind fra nord gjorde det 
næsten umuligt. Men nogen 
startede i havnen efter torsk (god 
ide, skulle det vise sig) og andre 
forsøgte sig i Skælskør Nor, hvor 
der var læ for vinden. Det kunne 
også lige lade sig gøre på Holten 
Strand syd for Stigsnæs, og her 
havde flere kontakt til ørreder. 
Det lykkedes Jesper at fange en 
over målet. Også de, som havde 
henlagt kystturen til havnen 
havde succes. Det blev til flere 
torsk over målet på de 40 cm. 
Per havde en god torsk, som han 
opbevarede i et keep-net langs 
bolværket. Desværre gjorde vind  
og strøm, at nettet havde fået 
filtret sig godt og grundigt ind i 
træværket, så da torsken skulle 
bjærges, hang nettet uhjælpe-

ligt fast og snoren knækkede til 
sidst. Men trods vejret havde 5 
medlemmer fisk med til indvej-
ning og Jesper H. endte som 
samlet vinder af dagen, efterfulgt 
af Jesper A. og Lene.          Jes

Kysttur, Point 2 
den 13. april.
7 tilmeldte medlemmer af sted 
fra morgenstunden, ja nogen 
sågar fra kl. 3 om morgenen. 
Næsten alle startede efter torsk 
i havnen og fik da også gevinst. 
Vinden 10-12 meter i sekundet 
var lidt af en udfordring. Men 
efter torskefiskeriet tog nogen 
alligevel chancen på kysten. Og 
der var da også kontakt til flere 
ørreder, dog i undermålsklassen. 
Jes fik dog en fin fisk på ca. 50 
cm. Herefter alle af sted efter 
fladfisk og sørme om ikke også 
de var i bidehumør. Ved dagens 
indvejning kunne der konstate-
res fisk til alle deltagere, samlet 
1 ørred, 18 fladfisk og 10 torsk. 
Et flot resultat vinden taget i 
betragtning. Vinder blev Lene 
efterfulgt af Jesper H. og Jes.  

Regnbueørred, Å
1. 16-02-2014 Sukkerkanalen Regnbue 4,150 kg. Jesper Hansen
2. 18-02-2014 Vårby Å Regnbue 4,000 kg. Lene Olsen

POKALTILMELDTE FISK 2014

Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1 Jesper Hansen 62 146     208
2 Lene Olsen 45 147     192
3 Jesper Andersen 51 121     172
4 Jes Hansen 0 140     140
5 Kurt Nielsen 0 100     100
6 Jesper Mortensen 34 53     87
7 Jørgen R. Jensen 0 78     78
8 Lars Olsen 23      23
9 Per Jørgensen 0 0     0
10 Teddy Petersen  0     0

Pointkonkurrence 2014

UFV CUP 
Blev afviklet søndag den 6. april 
under gunstige vejrforhold denne 
gang og antallet af indvejede hav-
ørreder var da også noget større 
end i de senere år, så den meget 

milde vinter har sandsynligvis 
øget overlevelseschancen, hvil-
ket vi også ser i antallet af fisk 
lige under målet, så vi håber det 
bedste fremover. 
Desværre havde vores 9 til-
meldte ikke rigtig held i sprøjten 
denne dag, så vi sluttede på en 
5. plads.                              Jens

Bådene på Tystrup klargøres til forårets fiskeri.
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6 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. 
 Der bliver sørget 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. 

10 MAJ  Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)   Pris kr. 20,- 
 Hornfiskene er lige kommet, så denne tredje pointtur handler om dem.  
 Der vil være præmier til de 3 største af slagsen. 
 Udenfor præmierækken, men tællende til pointkonkurrencen, 
 kan der også indvejes ørred, torsk og fladfisk. 
 Frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes, 5066 9202, senest 7. maj.

3 JUN  Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Endnu en af 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. 
 Der bliver sørget 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 30. maj. 

14 JUN Ferskvandstur, Point 4 (S) (J) (P)  Pris kr. 30,-
 Denne gang går turen til vores søer i kampen om point til 
 klubmesterskabet.
 Alle både på såvel Tissø som Tystrup Sø er reserveret til os. 
 Der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825, 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 på denne pointtur 
 kun kan foregå fra vores både i Tissø og Tystrup.

21-22-28-29 JUNI Hoveridag Tystrup Sø
 Vi skal have lagt ny terrasse ved vores hus. 
 Dette er et større projekt, som omfatter nedtagning af eksisterende, 
 også svellerne, og udgravning og støbning af fundament. 
 Dette skulle meget gerne foregå den 21. og 22., 
 hvorefter vi den 28. og 29. kan fylde op og lægge de nye fliser. 
 Vi har brug for alle kræfter, men ikke på en gang. 
 Derfor er det vigtigt, at du ringer til formanden og fortæller, 
 hvilke dage du kan, således at vi kan fordele kræfterne over alle 4 dage.  
 Og har du udstyr, som du mener kan anvendes, 
 må du meget gerne oplyse dette. Har du ikke prøvet sådan noget her før,  
 så skal det ikke afskrække dig fra at deltage. 
 Der bliver nemlig også brug for rå muskelkraft til at slæbe fliser, 
 grus og fundamentsten.
 Vi starter kl. 09.00 alle dage. 
 Det er meget vigtigt, at medlemmerne slutter op om denne opgave, 
 da hytte og både i Tystrup er vores største aktiv for foreningen. 
 Det vil ikke være muligt nogen af de 4 dage at leje hverken hytte eller   
 både, men de medlemmer, der har arbejdet på terrassen er velkomne 
 til frit at anvende bådene til lidt aftenfiskeri.
 Du sørger selv for at spise morgenmad, inden du kommer, 
 så klarer vi til gengæld frokost og vi slutter af med lidt pølser på grillen.  
 Kaffe – øl og sodavand skal du heller ikke tænke på, det klarer vi.
 Ring til Jes på 50669202.

5 AUG  Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Endnu en af 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. 
 Der bliver sørget 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 02. aug. 
24 AUG Ferskvandstur, Point 5 (S) (J) (P)  Pris kr. 30,-
 Igen går turen til vores søer i kampen om point til klubmesterskabet. 
 Alle både på såvel Tissø som Tystrup Sø er reserveret til os. 
 Der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825, står for fordeling af ønskede både.   
 Tilmelding senest 18/8. 
 Indvejning ved hytten i Tystrup kl. 15.00, 
 ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00. Husk, at fiskeri på denne pointtur 
 kun kan foregå fra vores både i Tissø og Tystrup.

PROGRAM FOR SOMMER/EFTERÅR 2014

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

14 SEP  Fladfisketur med ”M/S BIEN”. (S)   Pris ca. 275,- 
 Vi havde sidste år en rigtig hyggelig tur med BIEN Korsør, 
 med rigtig mange fisk på dækket. Rigtig store og flotte fladfisk. 
 Så vi gentager turen, da alle deltagere gav udtryk for, 
 at de meget gerne kom igen. 
 Der kan max. deltage 12 personer, men vi har mulighed for, 
 at få lidt flere pladser, hvis din tilmelding kommer tidligt nok. 
 Så derfor, ring til Kurt i god tid.
 Mødetid ved kajen kl. 07.30. Vi er hjemme igen kl. 13.00. 
 I prisen er der ikke indregnet præmier. Husk, at du selv sørger for agn. 
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825. Tilmelding, bindende, senest 14/8.
 
16 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 13. september. 

5 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 fra kl. 14.00-14.30 
 i gården bag Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 8, Slagelse 
 (Indkørsel fra Gl. Holbækvej). 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287. 

19 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. 
 Frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Efter indvejning er foreningen vært ved en sildemad og en dram, 
 så hvis dette har din interesse, så lad turleder Jes Hansen, 5066 9202, 
 det vide ved tilmelding, som er senest d. 16/10. 

23 OKT  KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 – 21.00 
 Vi starter op igen efter sommeren med vores klubaftener 
 en gang om måneden. 
 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. 

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 3/11. 

20 NOV  Klubaften 19.00 – 21.00 
 Igen i aften har vi et spændende emne/tema eller film på tapetet. 
 Husk du i pausen kan købe pølser - øl og sodavand til rimelige priser. 

6 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. 
 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 2/12.

18 DEC  Klubaften 19.00 – 21.00
 Vi holder afslutning på efterårets klubaftener med lidt 
 gløgg og æbleskiver. Og så smækker vi lige en film på, der kan holde   
 fiskefeberen vedlige hen over vinteren. 
 Du må gerne ringe til Jes, 50669202, om du kommer, 
 mere så jeg ved, at der er æbleskiver nok.

Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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


