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�Den 10. februar, en råkold 

tirsdag, satte min søn Jesper og 
jeg os, sammen med 3 andre,  
til rette i SAS flyet til Frankfurt. 
Slut målet for flyveturen var øen 
Mauritius i det Indiske Ocean. Vi 
skulle tilbringe en uge på øen, 
hvor næsten hver dag var sat af 
til fiskeri. 5 dage på havet efter 
Blue Marlin og hvad der ellers 
kunne finde på at bide. 
Vi ankom onsdag tidlig mor-
gen efter en meget lang tur fra 
Frankfurt. Godt trætte efter 13 
timers direkte flyvning landede 
vi til regnbyger og trist vejr. Ikke 
særligt oplivende, når forestil-
lingen gik på en tropeø med høj 
sol, palmer og lækre brune piger 
i bastskørt. 
Herefter blev vi kørt til vores bun-
galows og kunne få en velfortjent 
”morfar”. Lækre små huse til 3 
personer, med fin lille swimming-
pool i midten. 
Dagen efter gik med afslapning 
(snorkling og øl drikning) for de 
fleste af os, dog var Jesper lige 
en tur ude på kysten, hvor han 
fangede flere farvestrålende fisk. 
Men som han sagde, lige meget 
hvilken art det var, stak de alle 
sammen med piggede finner og 
skarpe gællelåg. Han pådrog sig 
under vadefiskeriet en mindre 
skade i form at 3 pigge i foden 
fra de allestedsnærværende 
søpindsvin. 
Fredag til og med tirsdag gik 
det så løs med fiskeri på havet. 
Selve fiskeriet foregår fra store 
motorbåde med plads til 4 fi-
skere, en kaptajn og en hjælper. 
Straks ude af havnen bliver grejet 
sat, 4 stænger med store Kona 
Heads og 2 mindre stænger med 
små plast blæksprutter. 2 af de 

MAURITIUS

Ingen udledning af urenset spildevand, tak!

Nyt fra åerne

Efter en noget våd vinter er åerne 
nu ved at være normale igen, 
desværre lykkedes det kun delvis 
at få optalt gydegravningerne, 
men resultatet af tællingen på vo-
res zone 3-4 er igen meget dårlig, 
faktisk det laveste vi endnu har 
registreret.
Derfor var der også lagt op at 
renovere et stykke af Gudum 
Skovse å, faktisk var projektet 
sendt i høring, men en enkelt 
lodsejer vil ikke være med, så 
det hele er nu stillet i bero. Trist, 
trist, trist!
Ang. projektet med genslyngnin-
gen af Tude å og oprettelsen af 
den omstridte engsø, er der nu 
udkommet en hvidbog og hvor 
vores indsigelser stort ikke er 
blevet tilgodeset, en utroligt arro-
gant holdning af kommunen, der 
er ødelæggende for det frem-
tidige  samarbejde. Trist, trist, 
trist!

Sidst,  men ikke mindst er der nu 
fremlagt en ny spildevandsplan,  
der igen ikke vil vil rette sig efter 
Naturstyrelsen anvisninger, det 
er utroligt, at Villum Christensen 
LA  i den grad kører rundt med  
embedsværk, byråd og ikke 
mindst den siddende borgmester, 
der virker også i denne sag virker 
utrolig svag. Det er nu engang 
sådan, at det ikke er Slagelse 
kommune der skal opfinde deres 
egne love, men er sat til at admi-
nistrere landets! 
Jeg er efterhånden bange for, at 
mange års arbejde for fiskebe-
standene i vore åer er fuldstæn-
digt spildt. Trist, trist, trist!    Jens

Ingen udledning af urenset spilde-
vand, tak!

Nye tider på Tissø
Som nogen måske allerede har 
observeret, tøffer der en fiske-
kutter rundt på søen, idet der
desværre igen er kommet 
erhvervsfisker på søen, nemlig 
Aksel Karlshøj, der før bl.a. har 
været på Tystrup og Sorø søerne. 
Det vil være sat sættegarn rundt 
om,  vær opmærksom på, hvor-
dan flagene hører sammen, d.v.s. 
to flag i den ene ende og et i den 
anden ende. Se også kortet på 
låget i grejkassen, hvor der er 
erhvervsfiskeri.                   Jens

store stænger monteret på out 
rigger. Og så er det ellers bare 
med at holde øje, ikke med fisk 
men med fugle. For der hvor de 
store fugleflokke dykker, er der 
små tun, bonito, og hvor der er 
bonito er der som regel også 
Blue Marlin.
Lad det være sagt med det sam-
me, vi fik ikke Blue Marlin om-
bord. Men vi oplevede 6 såkaldte 
”strikes”, altså Marlin hug, hvor 
skipper og hjælper er helt oppe 
at køre. Hjælperens hovedop-
gave er at holde øje med agnene 
bagved båden. Og når han ser en 
Marlin, råber han til skipper, så 
han er klar med gashåndtaget, 
når Marlinen hugger. Det er nem-
lig sådan man sætter krogen, 
fuld knald frem så hjulet hyler 
og hviner. Jesper havde 2 fights 
med disse fisk, den første varede 
ca. 20 minutter. Fisken huggede 
og sprang derefter fri af vandet 3 
gange. Herefter røg der ca. 400 
meter line af på rekordtid. Så i 
fightstolen med Jesper og på de 
20 minutter nåede han at få ca. 
100 meter line ind. Herefter stod 
fisken af, åbenbart var den yder-
ligt kroget. Ærgerligt, men Jesper 
nåede at finde ud af, hvad det vil 
sige at sidde med en fisk på ca. 
150 kilo i brændende sol.
Men vi fik da fisk ombord. De 
to mindre stænger er sat efter 
bonito, som kan anvendes til 
levende agn under fiskeriet efter 
Marlin. De første 3 bonito vi fan-
gede kunne dog ikke anvendes, 
da de simpelthen var for store. 
Jeg har før fanget bonito, men 
aldrig så store som her. De to 
største vejede 13 kg. stykket og 
på let grej gav de en fantastisk 

Fisketur til

Fortsættes side 2
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Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

fight. Vi fik også mindre bonitos 
og fik prøvet agnfiskeriet. Herud-
over en flot guldmakrel samt en 
rigtig flot Albacore tun. Albacoren 
blev fanget på ”speed jigging”, 
en fiskemetode, der kræver god 
kondition og gode bøffer. En pirk 
på ca. 150 gram sænkes ned på 
150 meters dybde, hvorefter der 
spindes ind med fuld knald, kun 
afbrudt af enkelte pirkebevægel-
ser. Det er hårdt arbejde, så vi 
var nogen stykker, der skiftedes 
om en stang. Den anden havde 
Jesper. Det var skipper, der fik 
Albacoren på, hvorefter han gav 
mig stangen. Så kunne jeg bare 
hive op. Ja tak, med fastspolehjul 
og en tynd pind af en 20 pound 
havstang og så en 17 kg. tung tun 
100 meter nede! Det tog sin tid og 
det var varmt og hårdt arbejde. 
Men man skal jo ikke klage over 

Tystrup Sø, udlægning af bro og både

De tunge brofag bæres på plads af stærke folk

For 37 år siden sad jeg som elev 
på Søværnets minelægger FYEN 
og lærte knob samt splejsning 
i reb. Så der skulle graves godt 
i hukommelsen, for de gamle 
fortøjnings reb til vores både på 
Tystrup kunne ikke mere. Der 
skulle laves nye og denne opgave 
påtog jeg mig, således at de var 
klar til, at vi lørdag d. 18. april 
kunne få vores bro og både i 
vandet. På trods af, at mange af 
vores faste deltagere havde lovet 
sig væk denne dag, lykkedes det 
at skrabe mandskab sammen, 
der kunne foretage dette arbejde. 
Vi er nogen stykker, der efterhån-
den har været med mange gange, 
så det gik fint med at få lagt de 
enkelte brofag ud og efterføl-
gende samlet dem. Ligeledes 
kom de nye reb også ud og alle 
både blev vendt og sat i søen, ja 
en enkelt helt oppe fra parke-
ringspladsen, da den har været til 
reparation (pas nu godt på den). 
Fortøjningerne er af et noget 
bedre materiale end de forrige, 
så de skulle gerne kunne holde 
nogle år. Nu håber jeg så bare, 
at medlemmerne der bruger ma-
teriellet, lige sætter sig ordent-
ligt ind i, hvordan man fortøjer 
korrekt. Så I får lige en super kort 
instruktion her: Når man kommer 
ind med båden sætter man agter 
(bageste) karabinhage i den ring, 
der er monteret længst fra broen. 
Og selve låsen i bådens forende i 
den ring, der er monteret tættest 
på broen. Nu er båden fastgjort 
til tovet, og man kan trække sig 
ind til broen for tømning af båd 
for grej og årer. Når båden er tom 
og rengjort, trækker man båden 
ud, så den ligger midt imellem 
de 2 jernstolper. Selve tovet 
er med vilje gjort længere end 
nødvendigt. Det er fordi, at man 
når båden ligger rigtigt imellem 
stolperne nu skal tage den del 
at tovet, der er øverst (altså den 
del, hvor der ikke er ringe mon-
teret) og slå nogen tørn rundt 
om stolpen ved broen. Der skal 
slås så mange tørn, at tovværket 
strammes op. Dette forhindrer, at 
hård vind fra øst trykker båden 
ind mod broen igen. Der sluttes 
af med nogle knuder omkring 
tovværket med elastiksnoren på 
bro stolpen. Rigtig god fornøjelse 

derude og husk nu at melde til 
Poul, hvis noget mangler eller går 
i stykker. Pouls nummer hænger 
på kassen med ankre og årer.        
                                                       Jes

Kysttur, point 1
15 marts 2015

En bidende kold vind fra øst var, 
hvad 9 medlemmer stod op til 
på denne første af i alt 6 konkur-
rencedage om titlen som årets 
klubmester. Og det var koldt, 
rigtig koldt. Alligevel blev der gået 
til makronerne fra morgenstun-
den, selv om vandet var spritklart, 
hvilket absolut ikke er havør-
redens livret. Og på trods af alle 
odds blev der faktisk fanget fisk. 
Vi havde dog ikke behøvet at stå 
så tidligt op, da de 2 ørreder der 
blev indvejet, først blev fanget 
lidt op af dagen. Herudover blev 
der fanget både nedfaldsfisk og 
undermålere, som blev genudsat. 
Resultatet af dagens anstrengel-
ser blev, at Jesper lagde sig i spid-
sen med en førsteplads, skarpt 
forfulgt af Jes på andenpladsen. 
Flot, at 9 medlemmer trodsede 
kulden og godt, at der rent faktisk 
kom lidt ud af det.                   Jes

Kysttur, point 2
19. april 2015
6 medlemmer drog fra morgen-
stunden ud på denne kysttur, 
som var tur nr. 2 i pointkonkur-
rencen. Og for en gang skyld var 
det dejligt vejr. Nu bare alt for 
dejligt. Ingen vind og høj sol. Igen 
sprit klart vand og det kan de 
altså ikke lide, ørrederne. Og selv 
om alle var startet tidligt, var det 
mere end svært at få kontakt med 
fiskene. Jo, Jesper startede inde i 
havnen ved 4-tiden og havde da 
også torsk med til indvejningen. 
Men ude ved kysten blev der set 
mange fisk, som bare ikke ville 
noget. Det lykkedes dog Teddy at 
fange en fin fisk på 1,3 kg. Ellers 
var det undermålsfisk, der blev 
genudsat og jeg havde sågar kon-
takt i et minuts tid med en horn-
fisk. Torsk så vi også ved kysten, 
helt oppe og springe. Men bare 
20 – 30 meter længere ude end 
vi kunne kaste. Dagens anstren-
gelser endte ud med Jesper som 
vinder og Teddy som nr. 2.     Jes

Fortsat fra forsiden at få lov at hive fisk ind. 
Alle aftener gik med rå hygge, 
enten os 5 sammen men også 
med grill parties, arrangeret af 
skipper med hele hans familie. 
Dejlige og gæstfrie mennesker, 
som ikke har ret meget, men 
gerne deler ud af det lidt de har. 
Vejret var under hele opholdet 
sol fra morgen til aften, 32-33 
grader i dagtimerne og 27-28 
grader om natten. Men i hoved-
staden (der hvor lufthavnen er) 
samt midt på øen regner det en 
del i det tidlige forår, som ret 
beset er deres sommer. 
Onsdag morgen gik det så hjem-
over igen. Alle var godt trætte 
efter mange dage på havet, det 
var lige før vi trængte til en ny 
ferie. Men en fed tur, som varmt 
kan anbefales. Og så gør det hel-
ler ikke noget, at det var nogle 
gæve gutter, vi rejste sammen 
med. Tak til FYR – Kim og Per for 
godt selskab.
Har du mod på at prøve kræfter 
med de store fisk på Mauritius, 
hjælper jeg gerne med formid-
ling af nogen kontakter. Prisen 
for en tur som denne løb op i 
kr. 13.000,- pr. mand. Med alt 
dækket ind (mad – bådleje – fly 
o.s.v.). Så det burde ikke af-
skrække nogen. Og er det de sto-
re Marlin du er efter, så er januar 
– februar de bedste måneder. 
Men pas på. Har du først oplevet 
en stor, skinnende Marlin springe 
30 meter bag båden er du hoo-
ked.                                          Jes    

Jesper holder en bonito, der har væ-
ret i nærkontakt med stor barracuda.
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Dorado, 7 kg. Kenya februar 2015. Ca Chim, 2 kg. Vietnam april 2015.

Sailfish, 28 kg. Mexico februar 2015 Spanich mackrel, 3 kg. Mexico 2015.

Poul og David Jensen har været ude at fiske i foråret, 
her er et udsnit af hvad de har fanget.

Lørdag d.19. april udsatte UFV95 
30.000 etårsfisk i mundingen 
af Tude å, fiskene er klækket og 
opdrættet i Hvilested Dambrug, 
og er som bekendt af egen avl 

Fiskene udsættes fra tankvogn.

Mundingsudsætning
gennem Projekt Vildfisk.
Så hvis I møder dem på kysten 
i den kommende tid, så find en 
anden fiskeplads, de tåler ikke 
mødet med en fiskekrog.    Jens

Så nåede vi forårets konkurrence, 
som er både en konkurrence imel-
lem foreningerne på Vestsjælland 
samt en individuel konkurrence 
med fine præmier. Fra Slagelse var 
vi 12 mand tilmeldt (flot). Vi havde 
denne gang ikke lagt nogen stra-
tegi for dagen, andet end at prøve 
at fange så mange ørreder som 
muligt. De fleste af os gider ikke 
sidde hele natten i havnen efter 
torsk, så disse havde vi på forhånd 
opgivet. Et hold på 3 var på Lan-
geland i anden anledning og ville 
komme til indvejning, med hvad 
de nu måtte have af fisk. Vi andre 
fandt en kyst, hvor det kunne lade 
sig gøre at fiske. Vinden var nemlig 
ret frisk, 10 – 12 sekundmeter 
fra vest, så der var ikke mange 
steder på Vestsjælland. 1 mand 
kørte til Stevns og 2 andre kørte 
til Møn. Her var der til at kaste ud, 
uden at man fik blinket tilbage i 
hovedet igen. Og fisk var der også, 
i hvert fald på Møn. Fantastiske 
kyststrækninger og hvis man gider 

Præmievinderne og 3 Slagelse-folk med ”Den Gyldne Kejs.

”Den Gyldne Kejs” cup   12. april 2015

bevæge sig lidt (meget), kan man 
fiske på områder, hvor der stort set 
ikke kommer andre. Vi der kørte 
til Møn nåede kun at fiske 4 timer 
og havde på den korte tid kontakt 
med 6 ørreder. 1 røg af og en an-
den var under mindstemålet, som i 
dagens anledning var sat til 45 cm. 
Men 4 fine ørreder med til indvej-
ning. Holdet fra Langeland havde 2 
ørreder med. Nu var det spæn-
dende, om disse 6 fisk var nok. Vi 
startede med at indveje vores og 
så gik det ellers stille og roligt med 
lidt fisk til indvejning hist og her. 
Lige inden fristen for indvejning 
udløb kom så Sorø folkene med 
poser fulde af torsk. Øv, tænkte 
jeg, så røg trofæet. Men nej, ved 
opgørelsen viste det sig, at vi 
havde 900 point imod Sorø’s 820 
point. Vi vandt og er nu indehaver 
af både forårets og efterårets cup 
trofæer. Individuelt løb vi med 2 
– 3 og 4 pladsen i ørredklassen. 
Godt gået og tak fordi så mange 
støttede op.                         Jes
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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. 

02 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. 

13 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, og klublokalet i Slagelse kl. 16.00.  
 Husk, at fiskeri på denne pointtur kun kan foregå fra vores både i 
 Tissø og Tystrup.

27 JUNI  Hoveridag Tystrup Sø
 Vi skal lige have det sidste lavet færdigt på vores nye terrasse ved vores hus.  
 Det vil sige lægning af fliser ude ved kanten samt ordne stykket op til terras 
 sen. Herudover hovedrengøring af hytten samt andet forefaldende arbejde.  
 Vi tog en ordentlig tørn sidste år, så i år kun denne ene dag. Som sædvanligt  
 kan de medlemmer, der har deltaget i arbejdet, nyde godt af vores både 
 og sø om eftermiddagen/aftenen til lidt frit fiskeri.
 Vi mødes ved hytten kl. 09.00 og du sørger selv for at spise morgenmad,   
 inden du kommer. 
 Så klarer vi til gengæld frokosten, som bliver lidt pølser på grillen. 
 Kaffe – øl og sodavand skal du heller ikke tænke på, det klarer vi. 
 Ring til Jes på 50669202.

04 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.
 
23 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.
 
13 SEP  Fladfisketur med ”M/S BIEN”. (S) (J) Pris ca. 275,- 
 Vi har de sidste par år haft nogle rigtig hyggelige ture på havet efter fladfisk.  
 Så det fortsætter vi selvfølgelig med, da denne tur har stor opbakning fra   
 medlemmerne. Denne gang er det med ”BIEN” fra Korsør. 
 Der er bestilt, så 12 personer kan deltage, 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. 14.00. 
 I prisen er der ikke indregnet præmier. Husk, at du selv sørger for agn. 
 Turleder Kurt Nielsen, 6065 4825. Tilmelding, bindende, senest 14/8.
 
15 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.

PROGRAM FOR SOMMER 2015

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

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

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 24. august 2015. 

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
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PROGRAM FOR SOMMER 2015
JUNIORER

17 Maj:  Kysttur til Korsør lystskov efter hornfisk
 Vi mødes kl. 12.30
 Husk Waders
 Tilmeld til René 40406413 som vil oplyse nærmere om stedet.

6 Juni:   Kysttur til Kelstrup strand efter hornfisk
 Vi mødes kl. 14.00 og slutter senest kl. 17.00
 Husk Waders
 Tilmelding til René 40406413 som vil oplyse nærmere om stedet.

18 juli: Tur til Tystrup sø.
 Forældre eller bedsteforældre må meget gerne deltage i det  
 omfang det kan lade sig gøre.
 Vi mødes ved hytten kl. 10.00 og slutter kl. 14.00
 Tilmelding til René Olesen 40406413

12 august: AftenturTur til studentersøen
 Forældre eller bedsteforældre må meget gerne deltage i det  
 omfang det kan lade sig gøre.
 Vi mødes ved ”øen” kl. 18.00 og slutter kl. 20.00
 Tilmelding til Rene Olesen 40406413

Havørred
1. 08.03.2015 Tude Å 5,450 kg. 82 cm. Jørgen Christensen
2. 25.02.2015 Kysten 4,500 kg. 75 cm. Jesper Hansen

Torsk, Kyst
1. 19.04.2015 Kysten 1,551 kg. Jesper Hansen

Gedde
1. 20.01.2015   Tissø 6,050 kg. 100 cm. Per Egon Hansen 

Sandart
1. 10.04.2015 Tystrup sø 7,100 kg. 90 cm. Thomas S. Nielsen
2. 08.03.2015 Sø 5,700 kg. 84 cm. Morten Kantsø

POKALTILMELDTE FISK 2015

Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1 Jesper Hansen 113 77     190
2 Teddy Petersen 0 64     64
3 Jes Hansen 35 0     35
4 Jesper Mortensen 0      0
5 Kurt Nielsen 0 0     0
6 Jørgen R. Jensen 0 0     0
7 Jens O. Jensen 0      0
8 Henrik Olesen 0      0
9 Leif Jensen 0      0
10 Karsten Petersen  0     0

Pointkonkurrence 2015



Formandens beretning 2014
Vi er gået ind i et nyt år, så det 
er tid at runde det gamle af. 
2014 har været et år med mange 
aktiviteter i vores forening, også 
for bestyrelsen. 

Vi fik på hoveridagen lavet vores 
nye terrasse på vores ejendom 
i Tystrup, hvilket ikke gik stille 
for sig. Alle materialer var bestilt 
og leveret, frivillige kræfter var 
indkaldt og der var sat 2 week-
ender af til det store arbejde. 
Også en gravemaskine var hyret 
og alle gik vi i gang med krum 
hals. Og da de to weekender var 
gået, stod vi tilbage med en ny 
og langtidsholdbar terrasse, nye 
trapper og ny renseplads. Også 
nye gelændere og en grill er det 
blevet til. En tiltrængt renovering 
der betyder, at vi ikke behøver 
bruge tid på dette område i man-
ge år fremover. Godt arbejde, tak 
til alle der bidrog.

Bådene bliver flittigt anvendt i 
såvel Tystrup som Tissø, og det 
kan selvfølgelig ses. Vi forsøger 
løbende at følge op på defekter, 
som vi selv kan udbedre, men 
medlemmerne må have forstå-
else for, at tingene ikke bare 
bliver lavet fra den ene dag til 
den anden. Vi er alle frivillige og 
vi har alle også et liv ved siden af 
foreningen. I øjeblikket har vi en 
båd til renovering ved Glasfi-
bersmeden, og planen er, at vi 
renoverer en mere i 2015. Årer 
og ankre bliver løbende efterset 
og renoveret eller udskiftet. Vi 
har haft lidt bøvl med nogle åre 
manchetter, som har været for 
hårde i plasten, men det kigger vi 
også på.  

Nævnte tiltag skulle gerne 
betyde, at rammerne er i top for 
os alle, således at vi kan nyde 
fiskeriet på vores søer uden 
ærgrelser. Og det er da også mit 
indtryk, at de fleste er tilfredse 
med vores faciliteter. Der har 
hele 2014 i hvert fald været godt 

tryk på udlejningen af bådene i 
begge søer. Og der bliver fanget 
godt med fisk begge steder. 
Gedde og Sandart fiskeriet er 
vel blevet noget af det bedste i 
Danmark. Derimod kniber det lidt 
med aborrerne, som har været for 
nedadgående i såvel vægt som 
antal. I min optik hænger dette 
nøje sammen med opblomstrin-
gen af sandartbestanden begge 
steder, men mon ikke bestandene 
med tiden finder et naturlig leje. 
Begge søer har været ude for, at 
erhvervsfiskeriet på dem er stop-
pet, hvilket selvfølgelig indebæ-
rer en ændring af arts sammen-
sætningen i søerne.

For åernes vedkommende går 
det knapt så godt. Jo, vi udsætter 
da fisk, ca. 28.300 halvårsfisk 
i september i Tude Å systemet, 
heraf 9.200 i Gudum – Skovse 
Å og vi el-fisker da også moder-
fisk til senere strygning. 2014 
gav efter hårde prøvelser 7,2 
liter rogn, ikke helt nok og slet 
ikke noget, der står i forhold til 
anstrengelserne. Mange frivil-
lige har været involveret i dette 
arbejde. Først med udsætnin-
ger, der fra biologisk hold er 
blevet gjort meget besværligt 
med mange og lange gåture. Og 
senere med opsætning af opbe-
varingskar, el-fiskning, transport 
af fisk, pasning af fisk og til sidst 
strygning og genudsætning. Men 
vi gør gerne alt dette hvis vi kan 
se, at det gavner vores lystfiskere 
i sidste ende. Det har det gjort de 
sidste mange år, for vi kan jo alle 
gå på kysten og fange en ørred 
eller to i ny og næ. Men dette 
store arbejde bliver desværre 
negligeret af myndighederne. De 
årlige oprensninger af vores å-
system bliver stadig gjort meget 
hårdhændet. Når entreprenøren 
har været igennem med deres 
maskiner, er der ikke meget skjul 
for vores ørredsmolt tilbage. Vi 
har påklaget dette til kommunen 
ad flere gange. 

Men endnu værre er det nye 
store projekt, som hedder Tude 
Å-dal. Her går det helt galt. Kort 
fortalt agter man at føre Tude 
Å tilbage til sit oprindelige leje 
(fra før Hedeselskabets tid) og 
samtidig etablere en stor eng-sø 
før udmundingen i havet. Ikke 
for naturens skyld, men for at 
nedbringe udledningen af kvæl-
stof i havet. Hvis dette projekt 
gennemføres i sin fulde ordlyd og 
altså uden ændringer, kan vi godt 
glemme alt om havørreder ved 
vores kyster. Vores ørred smolt 
vil ved udtrækning til havet gå 
tabt i denne eng-sø, alle målin-
ger andre steder fra viser dette. 
Projektet har været til offentlig 
høring og her har vi givet vores 
høringssvar, som også er trykt 
i sidste nummer af fiskeøjet. 
Andre foreninger på Vestsjæl-
land samt institutioner som DTU 
Aqua har også indsendt hørings-
svar, og alle svar går på, at vi vil 
miste imellem 50 og 80% af alle 
vores smolt, vel at mærke inden 
de når ud i havet. Næste skridt 
er en hvidbog som indeholder 
projektet samt alle høringssvar. 
Jeg håber virkelig, at politikerne i 
Slagelse Kommune vågner op og 
lytter til de argumenter, vi fremfø-
rer. Hvis ikke, er alle andre tiltag 
i Tude Å systemet spildt. Også 
vores frivillige kræfter. Og der 
er vel ikke nogen der har fantasi 
til at forestille sig, at vi kan blive 
ved med at samle folk sammen 
til el fiskeri samt udsætning, hvis 
de på forhånd ved, at de spilder 
deres tid. Det er jo den rene 
molbo historie.

Vi har i 2014 sæsonen haft et 
bredt udvalg af ture. I foråret 
havde vi udover vores faste 
pointture, en dejlig tur til Ystad 
i Sverige. Og i modsætning til 
2013, var vores pointture rigtig 
godt besøgt. Turen til Sverige var 
også hurtigt udsolgt. I efteråret 
lykkedes det os at hjemtage det 
eftertragtede UFV CUP trofæ. De 
andre foreninger fik simpelthen 
bank så det basker. Og også 
efterårets ture var ganske godt 
besøgt. Lad endelig udviklingen 
fortsætte i 2015, jo flere vi er jo 
bedre. 

Og 2015, hvad venter der her? 
Ja, først og fremmest venter vi 
med spænding på udfaldet af 
høringen vedr. projekt Tude Å. Og 
så rører der sig noget omkring 
erhvervsfiskeri i Tissø. Kun på en 
del af søen, men alligevel!!
Ud over point turene og de andre 
faste ture, har vi i foråret planlagt 
en kysttur til Møn i stedet for 
Sverige. Flere af vores medlem-
mer har fanget en del gode fisk 
dernede, så nu prøver vi det.
En hoveridag i Tystrup bliver det 
også til. Her skal vi have udført 
nogle småting, som kun skulle 
kunne tage en dags tid. Og el-

lers er det jo jer, som sidder her, 
der kan komme med forslag til, 
hvad I synes vi som forening skal 
arbejde med. Eller hvilke ture, I 
kunne tænke jer vi fik stablet på 
benene. I skal bare selv være vil-
lige til at være en del af det, som 
I foreslår. 

Lad mig slutte med at sige tak for 
året der gik, tak til alle de frivil-
lige der har bidraget og tak til den 
øvrige bestyrelse for et godt og 
konstruktivt samarbejde.        Jes 

Fra pokaloverrækkelsen: Jørgen Christensen, Kristian Carlsen, Jesper Morten-
sen, Jesper Hansen og Jes Hansen.


