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Efter en dejlig lang, men også 
meget tør sommer nærmer efter-
året aktiviteter sig.
Grødeskæringen er gået i gang, 
så nu håber vi at den bliver noget 
mere skånsom end sidste år
hvor der mange steder var helt 
ryddet. De første øjenvidnebe-
retninger er desværre ikke for 
optimistiske!
Vi skal også her i slutningen af 
september udsætte 28.300 halv-
årsfisk, heraf skal de 9.200 stk.
udsættes i Gudum Skovse, så der 
venter lidt af et arbejde for os.
Det er så første gang i mange år 

Som nogle medlemmer måske 
har bemærket, har vi i år fået en 
ny juniorleder, nemlig underteg-
nede. 
Min primære udfordring, kom-
mer til at bestå af, at hverve nye 
medlemmer, da netop juniorerne 
gerne i fremtiden, skulle danne 
fundamentet for foreningen. 
Hvis vi gerne vil fremme lystfiske-
riet, og bevare vore fiskevande 
i foreningen, er det bydende 
nødvendig, at vi som minimum 
bevarer nuværende medlemstal. 
Som det ser ud nu, er kun ca. 2 
% af vore medlemmer juniorer. 
Derudover er mange pensioni-
ster. Med andre ord så skal der 
ske noget, og det er nu!! 
Jeg opfordrer jer medlemmer 
der har børn eller børnebørn, til 
aktivt at slå et slag for fiskeriet, 
og der vil jeg også meget gerne 
hjælpe til. Jeg vil godt skabe 
tilbagevendende traditioner 
omkring fiskeriet i juniorafde-

lingen, samt skabe relationer og 
nye venskaber blandt juniorerne. 
Jeg stiller mig til rådighed for 
nye medlemmer, og viser meget 
gerne vore fiskevande frem. Selv-
følgelig med nogle timers fiskeri 
undevejs. Jeg vil derudover for-
søge at arrangere nogle fisketure 
i efterårsferien, vinterferien og 
sommerferien for vore medlem-
mer.
Jeg er blevet udstyret med 3 
hjælpere, og vi er alle klar til at 
guide de unge mennesker, samt 
arrangere fisketure og klubafte-
ner, såfremt vi får den nødven-
dige opbakning.
Jeg har oprettet en side på face-
book: www.facebook.com/sfj14, 
som jeg vil lægge billeder og 
anden info ind på, når jeg har 
noget relevant. 
Den side synes jeg at I skulle gå 
ind og ”like”, hvis I er medlem-
mer i slagelse sportsfiskerfor-
ening.

Grødeskæring som vi helst ser den!

at denne å får hjælp, hvilket også 
er stærkt påkrævet.
Kontakt Jens på 20444287, hvis 
du har lyst til at hjælpe med 
udsætningen.
Vi følger også fortsat spændt på 
kommunens planlægning om-
kring etableringen af en sø ved
omlægningen af Tude å løb ved 
udmundingen. Et arbejde vi er 
meget imod, da det kan øde-
lægge vores udsætningsarbejde! 
Erfaringer fra det jyske viser med 
al tydelighed hvor galt det gå, 
kom til fornuft, mens tid er!   
                               Jens

Nyt fra åerne

Kort om mig selv:

Navn: René Olesen
Telefon 4040 6413
By: Slagelse
Alder: 34 år

Jeg har fisket det 
meste af mit liv. Det 
er dog først de sene-
ste 6 år det er blevet 
rigtig seriøst. Jeg star-
tede som dreng med 
at fiske med min far i 
Studentersøen i Sla-
gelse, hvor det blev 
til masser af aborrer, 
skaller og gedder. 
Fiskekutterne ved 
Korsør efter store 
torsk og fladfisk 
benyttede vi også 
flittigt. Teenageårene 
og efterfølgende år 
var det til kysten efter 
hornfisk og havørred 
med vennerne. 
De seneste år er det 
dog Åerne og søerne 
der har fanget min 
interesse, og det er 
blevet til masser af 
store gedder, sandart, 
havørred og bækør-
red. Mine favorit-
vande i foreningen er 
Tude å ved Havrebjerg 
samt Tystrup sø.  

Opråb fra juniorafdelingen



2

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1 Jesper Hansen 62 146 272 168 314  962
2 Jes Hansen 0 140 189 188 190  707
3 Jesper Mortensen 34 53 186 162 75  510
4 Kurt Nielsen 0 100 218 110 50  478
5 Jesper Andersen 51 121 207 0   379
6 Lene Olsen 45 147 98 0   290
7 Jørgen R. Jensen 0 78 113  0  191
8 Jens O. Jensen   144    144
9 Teddy Petersen 0   120   120
10 Henrik Olesen   98    98
11 Lars Olsen 23      23
12 Per Jørgensen 0  0    0
13 Karsten Petersen    0   0

Pointkonkurrence 2014Sådan ser de nye trapper, grill og rensebord ud nede fra broen.

Hoveridag, Tystrup Sø
2 weekender i juni måned var sat 
af til en gennemgribende renove-
ring af vores terrasse. De sveller, 
der holdt siderne af terrassen var 
begyndt at skride ud og gelæn-
deret var mørnet. Derfor havde 
vi udarbejdet planer for, hvilke 
materialer og løsninger, der 
skulle bruges, for at fremtidssik-
re terrassen. Samtidig var vi lidt 
utilfredse med vores trappetrin, 
der fører ned til såvel terrasse 
som bådebro. Så god tid i forve-
jen var der varslet, at vi skulle 
bruge frivillige hænder til udfø-
relsen af dette arbejde. Det holdt 
lidt hårdt, men til sidst lykkedes 

det da, at sammensætte nogle 
hold til begge weekender. Og så 
var det ellers bare med at smøge 
ærmerne op og komme i gang, 
godt hjulpet af et par ”arbejds-
pladsledere”, der kunne fordele 
kræfterne rigtigt. Og der blev 
knoklet igennem, skal jeg love 
for. Frokost og eftermiddag stod 
foreningen for maden og det var 
et par velfortjente pausemålti-
der, hvor folk lige kunne få lov 
at puste ud. Vi havde reserveret 
alle bådene begge weekender, 
således at de frivillige efter 
endt arbejde, kunne tage en tur 
på søen og slappe lidt af med 

Den nye grill.

noget fiskeri. Mig bekendt valgte 
kun 1 medlem at benytte sig af 
dette, vi andre var simpelthen 
for trætte. Med fælles hjælp og 
en god fordeling af opgaver, 
kunne vi søndag i den sidste 
weekend konstatere, at vi var 
næsten færdige. Der var lige et 
par småting der manglede, men 
det klarede vores ”Tystrupmand” 
Poul et par dage efter. Terrassen 
er nu bygget op, så den ikke kan 
skride og vores trapper har fået 
nogle centimeter mere pr. trin, 
således at de nu er rigtig gode at 
gå på. Vidste du for resten, at et 

trappetrin vejer 110 kg? Det er vi 
nogen stykker, der fandt ud af. 
Nu mangler vi at lægge nye fliser, 
noget som vi vil gøre næste år. 
Så er vi helt færdige med tingene 
udenfor hytten. Læg mærke til, 
når du kommer en tur til søen, at 
der også er opsat nyt rensebord 
samt ny (og stor) grill. Næste år 
vil vi også reservere bådene på 
dagene for vores arbejde, dels 
for at de frivillige, som ønsker 
det, kan komme en tur på søen 
bagefter, dels fordi der er meget 
lidt motiverende at skulle flytte 
sig for andre medlemmer, der i 
stedet for at melde sig til noget 
frivilligt arbejde, har valgt at 
tage ud og fiske. Så hold øje 
med programmet og vær klar til 
at tage din tørn næste gang vi 
kalder. Tak til alle, der var nede 
og hjælpe.                            Jes

Det nye rensebord.

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

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: 
mandag den 15. december 2014. 

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
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Havørred
1.19.04.2014  Storebælt Havørred3,750 kg. Jesper Mortensen

Torsk, Kyst
1. 27.07.2014  Storebælt Torsk        1,550 kg. Kurt Nielsen 

Aborre
1. 06.06.2014  Tissø Aborre      1,300 kg. Jørgen Christensen
2. 14.06.2014  Tystrup Sø Aborre      1,000 kg. Jesper Mortensen

Gedde
1. 01.05.2014 Tissø Gedde     10,200 kg. Michael Haupt
2. 06.06.2014  Tystrup Sø Gedde       9,300 kg.  Morten Kantsø
3. 29.05.2014  Tystrup Sø Gedde       6,750 kg.  Jørgen Christensen
4. 01.06.2014  Tissø Gedde       6.500 kg. Jens O. Jensen
5. 29.05.2014  Tystrup Sø Gedde       5,300 kg.  Kurt Nielsen

Regnbueørred kyst
1. 23.03.2014   Frølunde Fed Regnbue   2,500 kg. Kurt Nielsen

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

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

Jes Hansen med sin sandart på 6,2 kg. fra Tystrup Sø.

Hornfisketur, 
Point 3
10. maj 2014
Hele 10 medlemmer havde 
tilmeldt sig vores tredje pointtur 
i klubmesterskabet. Denne gang 
med hovedvægten lagt på horn-
fisk, da det i dag kun var disse, 
der kunne udløse præmier. 
Men de andre fiskearter kunne 
indvejes til point i klubkonkur-
rencen, så der var heftig aktivitet 
fra morgenstunden. Næsten 
alle startede med fiskeriet efter 
torsk, fladfisk og ørreder i de 
tidlige morgentimer, for så se-
nere at gå over til fiskeriet efter 
hornfisk. Vejret var også med 
os, idet solen skinnede fra en 
klar himmel og vinden var svag 
til jævn. Og der blev da også 
fanget fisk. Mange fisk endda. 
Så ved indvejningen skulle der 
gøres god brug af vægten, og 
regnemaskinen måtte frem. Flere 
medlemmer havde både torsk, 
fladfisk og hornfisk. Enkelte 
havde herudover endda ørred 
med til indvejning. Dagens 
resultat blev, at Jørgen R. Jensen 
vandt hornfisketuren med 3 
hornfisk, samlet vægt 1,125 kg. 
Nr. 2 blev Jesper Hansen og nr. 3 
blev Henrik Olesen. En dejlig tur 
med mange glade deltagere.   Jes

Ferskvandstur, 
Point 4
14. juni 2014
Igen god tilslutning, idet 8 
medlemmer havde meldt deres 
ankomst. Vi tog alle til Tystrup 

lem foretrak fiskeriet fra bred-
den. Begge både gik i norden-
den, da der her var mest læ. Men 
man skulle ikke ret langt væk fra 
bredden, før båden blev tung at 
ro. Vinden besværliggjorde fiske-
riet en del, da det var svært at 
holde agnfiskene adskilt fra hin-
anden under langsom dørgning. 
Og når den der roede fik fisk på, 
gik det helt galt. Inden fisken var 
i båden, var båden drevet halvt 
ud på søen igen. Dette gjorde 
selvfølgelig, at vi fangede knap 
så mange fisk, som vi kunne 
have gjort under normale om-
stændigheder. Alligevel var den 
samlede fangst ved indvejningen 

5 sandart, 5 gedder og 4 aborrer. 
Jørgen, som havde valgt at fiske 
fra bredden, havde desværre kun 
fanget skaller. Største sandart 
6,2 kg. og ingen sandart under 
målet. Jesper Hansen blev samlet 
nr. 1 med Jes som nr. 2 og Jesper 
Mortensen tog tredje pladsen. 
Et lille tip til dem der synes, at 
det er svært at fange sandart på 
Tystrup: Prøv en levende agnfisk, 
10 - 15 cm. stor skalle, monteret 
på glideflåd og fisket i 8 - 10 me-
ters dybde lige udenfor kanterne 
på grundene. Ro langsomt og 
med passende pauser. Så har du 
sandart med hjem.               Jes

Sø, da vejrudsigten havde lovet 
opfriskende vind op ad dagen. 
4 både drog ud på søen, to gik 
i nord og 2 i syd. Dem der gik 
i nord var forholdsvis tidligt 
inde, da vinden gjorde fiskeriet 
umuligt for dem. De havde dog 
fanget lidt fisk, inden de gik ind. 
Dem der gik i syd mærkede ikke 
rigtigt vinden, da de lå i læ. Jeg 
var selv med i den ene båd og vi 
nød det rigtigt i solen. Fisk fik vi 
da også en del af, både gedder, 
sandart og aborre. Men da vi så 
skulle hjemad mod hytten, fik 
vi kærligheden at føle. Vinden 
var hård fra nord og når man 
kommer helt nede fra siv-øerne 
af, så er der langt hjem. 1 time 
og et kvarters intens roning 
senere og med smagen af galde 
i halsen, kunne vi slappe af og 
fortøje bådene. Herefter indvej-
ning, hvor Jes blev nr. 1, Jesper 
Hansen nr. 2 og Jesper Morten-
sen nr. 3. Dagen efter måtte 
medarbejderne høre på min 
klagesang om ømme muskler 
og led. Men man gør det jo nok 
igen.                                     Jes

Ferskvandstur, 
Point 5
24. august 2014
Knap så god tilslutning til 
denne ferskvandstur, nemlig 5 
medlemmer. Vejrudsigten sagde 
jævn til frisk vind, med vindstød 
af kulingstyrke fra vest og syd-
vest. Okay, så havde vi da hele 
den ene side af Tystrup Sø at 
fiske på. Så ud på søen med 4 
mand i to både. Det femte med-
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14 SEP  Fladfisketur med ”M/S GRÆSHOLM”. (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, denne gang med kutteren GRÆSHOLM, 
 da BIEN skal på værft. 
 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 i Korsør 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.

PROGRAM FOR EFTERÅR 2014

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

22 JAN 2015 Klubaften 19.00 – 21.00
Så starter vi det nye år op med en hyggelig klubaften. 
Igen i aften har vi et spændende emne/tema eller film på tapetet. 
Husk du i pausen kan købe pølser – øl og sodavand til meget rimelige priser. 

8 FEB 2015 Isfisketur/tur i Åen.
Lad os se, om vinteren har været hård nok til, at vi kan komme på isen 
på Tystrup Sø efter lidt aborrer eller en gedde. 
Ellers må vi en tur i åen. 
Vi starter fiskeriet kl. 09.00 og slutter, når vi ikke gider mere. 
Tilmelding til Jes senest 4/2.

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

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

Max Christensen med torsk 
på 9,5 kg.

Erik Wilson med kulmule på 5,5 kg.

Det gule rev

Vi havde i år vejrmæs-
sigt en rigtig god 3 
dages tur til det ”Det 
gule rev” et fantastisk 
sommervejr med stille 
vindforhold og pæne 
temperaturer.
Fiskeriet stod dog ikke 
mål med tidligere års 
flotte fangster og var 
tydeligt præget af høj 
vandtemperatur ingen 
strøm og vind. 
Kort og godt meget 
svært  fiskeri!
Vi var ude at fiske alle 
tre dage og det blev kun 
til fiskeri på ”stenene”. 
Vi havde håbet på lidt 
vrag-fiskeri, men som 
skipper meddelte så var 
det spild af tid. Der var 
simpelthen ingen fisk!
Vi fik dog lidt fisk i bal-
jerne og jeg var heldig 
at fange hele 9 forskelli-
ge arter og fik for første 
gang en 5,5 kg kulmule 
på krogen. Lidt usæd-
vanligt men kulmulerne 
var på gydevandring og 
der blev i alt fanget 3 
kulmuler på turen.
Vi prøver igen til næste 
år og håber at få en god 
fight med store torsk og 
de vilde mørksej.
                      Erik Wilson

Emil Christensen (junior) med torsk på 5,5 kg. 
(det var hans største til dato).


