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Foreningens 4-dages tur til Møn 
blev igen i år en god oplevelse, 
og selv om vejret drillede, blev 
der alligevel fanget pænt med 
havørreder.
Vi boede igen på ”The Lodge”, et 
dejligt hus lige ved Møns Klint, 
hvor faciliteterne er i top med 
gode værelser, flere badeværel-
ser, dybfrysere og et tørreskab, 
så dem der evt. ikke kunne holde 
sig oprejst på stenene kunne få 
tørret deres tøj.

Herlig foreningstur på Møn
Det havde blæst en del i dagene 
forinden, og vandet var nærmest 
mælkehvidt af kalk på flere af de 
gode pladser. Dog var der ind 
imellem mindre pletter med lidt 
klarere vand, og torsdagen gav 
4 havørreder, med den største 
på 2,6 kg til Esben. Fredag blev 
det lidt bedre, og Jesper Hansen 
fangede bl.a. en fin blankfisk på 
2,75 kg samt et par store ned-
gængere i 3-4 kg´s klassen. Fisk 
som hurtigt kom ud igen.

Jes med flot ørred.

Jesper med flot ørred.

The Logde.

Stemningsbillede fra lørdag aften.

Esben med flot ørred.
Bedste dag blev 
lørdag med 17 
fisk, hvoraf Jesper 
Hansen fangede de 
5. Natten til søndag 
fik vi en frisk kuling, 
og der blev kun 
fisket et par timer 
om morgenen, med 
4 havørreder som 
resultat.
Der blev også tid 
til god mad, rødvin 
og råhygge, men 
de mange timer på 
kystens rullesten 
trættede, så der 
blev hurtigt ro på 
værelserne, hvor der 
i stedet for havør-
reder blev trukket 
nogle store torsk i 
land.
Møn og ”The Lodge” 
er et herligt sted, 
hvor vi meget gerne 
kommer igen, og 
måske bør det være 
lidt tidligere. Det 
ville i hvert fald 
have været en fordel 
i år, hvor fiskeriet 
toppede ca. 14 dage 
før vi kom. Den 
totale fangst blev 37 
havørreder fordelt 
på 10 mand. Alle 
fangede fisk, men 
Jesper Hansen var 
helt klart topscorer.
 Jørgen Christensen Der har ikke været meget at 

berette om denne vinter på det 
fiskemæssige område, på det 
mere administrative område går 
det fortsat trægt med samar-
bejdet på visse områder med 
kommunen. Sidst har vi sammen 
med UFV95 og DSF påklaget 
Slagelse kommunes godkendelse 
på vandområdet vedr. projektet 
Tude Ådal til Naturklagenævnet.
Dette skyldes bl.a. at antallet af 
gydende havørred er faldet mar-

Nyt fra åerne
kant gennem de senere år og nu 
yderligere trues af en øget smolt-
dødelighed grundet etableringen 
af den lavvandede sø de skal 
igennem. I forvejen yder Tude å 
kun 14% i forhold til vandløbets 
biologiske potentiale...!
Kommunen og dens rådgivere vil 
fortsat ikke lytte til eksperterne 
fra DTU-Aqua. 
Så vi ser ikke nogen anden udvej 
end at påklage projektet. Træls!                                                                                                                                           
                                               Jens   
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Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1 Lars Olsen  299     299
2 Jesper Hansen 0 55 158    213
3 Jesper Mortensen   60    60
4 Keld Jensen   42    42
5 Teddy Petersen 35 0 0    35
6 Jens O. Jensen  0     0
7 Kurt Nielsen 0 0 0    0
8 Jørgen Christensen 0  0    0
9 Karsten Petersen  0 0    0
10 Jes Hansen 0 0 0    0
11 Jørgen R. Jensen 0 0 0    0
12 Henrik Olesen 0  0    0
13 Leif Jensen   0    0
14 Johnny Gram 0  0    0
15 Frank Valsgaard   0    0
16 Erik Wilson   0    0

Pointkonkurrence 2016

Kysttur Point 1
Søndag den 14. februar 2016 
9 medlemmer havde tilmeldt sig 
årets første pointtur. Og dette til 
trods for hamrende koldt vejr og 
negative meldinger fra kysterne 
rundt omkring. Der blev ikke 
set eller fanget meget denne 
dag, men det lykkedes Teddy at 
overliste en ørred omkring målet, 
hvilket udløste dagens første-
plads og hermed en god flaske 
vin. Jo, et enkelt medlem mere 
havde da også fanget en ørred, 
men han kom 7 minutter for sent 
til indvejningen og blev dermed 
disket. Det er vigtigt at køre fra 
fiskepladsen i god tid!!!       Jes

Kysttur Point 2
Søndag den 6. marts 2016 
Stadig et koldt forår, men al-
ligevel dristede 7 medlemmer 
sig ud af den varme dyne, for at 
tage kampen op på denne anden 
pointtur. Stille vejr og koldt, 
aldrig en god kombination til 
fiskeri efter havørred fra kysten. 
Vi var et par stykker, som mente, 
at der stadig måtte være fisk i 
fjordene rundt omkring. Og det 
var der. Jeg selv smed en fisk 
på ca. halvanden kilo lige foran 
nettet og ellers var det undermå-
lere, der var kontakt med. Jesper 
Hansen var taget til Isefjorden 
og oplevede et godt fiskeri i den 
sidste time, han havde tilbage 
at fiske i. Dette resulterede i en 
enkelt fisk (som han denne gang 
nåede at indveje indenfor tids-
grænsen) og han sluttede dagen 
som vinder. De fleste havde i dag 
haft kontakter, men enten røg de 
af eller også var de under målet. 
Men lidt opløftende var det dog, 
at der ligesom er ved at komme 
lidt gang i det derude.        Jes

Den Gyldne Kejs, 
Point 3
Søndag den 3. april 2016 
Så kom dagen, hvor vi skulle 
prøve at genvinde trofæet fra 
sidste forår. Der er dog flere for-
eninger, der gerne vil have dette 
op og hænge på væggen, så vi var 
klar over, at det ville blive svært. 
Grundet turlederens uautorise-
rede ferietur til Spanien, gik der 
lidt ged i tilmeldingerne. Men vi 
fik dog styr på det. 15 mand nåede 
vi op på og det er rigtigt flot. Der-
med kunne vi også fordele os lidt 
på kysterne. 6 mand valgte turen 
til Møn og resten fordelte sig over 
de Vestsjællandske kyster. Jeg var 
selv en af dem, der valgte Møn og 
lad det være sagt med det samme, 
jeg hverken så eller fangede 
ørred. Men vi har nogle unge 
mennesker i klubben, som kender 
stederne dernede rigtigt godt. Og 
de fangede fisk, rigtig mange fisk. 
Så da vi vendte snuden hjemad, 
fik jeg en melding om, at de havde 
7 ørreder med retur. Det er en rig-
tig god følelse at sidde med som 
formand på den lange køretur, for 
jeg kunne ikke forestille mig, at 
der på de hjemlige kyster havde 
været sådan et kanon fiskeri. Og 
ganske rigtigt. Ved indvejningen 
viste det sig, at det havde været 
rigtigt sløjt på Vestsjælland. Et af 
vores medlemmer, Keld, havde en 
enkelt ørred og derudover havde 
de andre foreninger 2 ørreder I 
ALT. Vi endte selvfølgelig som klar 
vinder og individuelt havde vi Lars 
Olsen på en flot 2. plads + Jesper 
på en 4. plads. Det er hamrende 
godt gået. Tak til alle der deltog 
og dermed sluttede op om vores 
forening.                               Jes

POINTTURE

Havørred Kyst
1. 07.03.2016 Storebælt 6,100 kg.  77 cm. Lars Olsen
2. 17.04.2016 Storebælt 5,600 kg.  75 cm. Jens O. Jensen

Havørred Å
1. 28.02.2016 Tude Å 3,400 kg.  62,5 cm. Jesper Hansen

POKALTILMELDTE FISK 2016

9 af deltagerne på Slagelses hold.

Glade pokalvindere Jørgen Christensen, Jesper Hansen og Jesper Mortensen 
fra generalforsamlingen.

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på
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31000 stk. små fine ørreder blev 
her i starten af april udsat i Tude 
ås munding af UVF 95. Det er til-
dels vores egne fisk fra strygnin-
gen i 2014 samt et supplement 
fra Hvilested dambrugs egne 
fisk, da vi ikke havde nok til hele 
udsætningen. Pas nu på dem når 
I fisker derude, og flyt evt. til et 
andet  sted, de tåler ikke så godt 
at blive fanget.                 Jens

Mundings-
udsætning

EN MEGET
VELLYKKET
GREJ-
AFTEN

Hvad der først lignede et kraftigt 
bundhug på en kold morgen her 
i marts, viste sig at være en 5,6 
kg tung havørred. Den kunne 
åbenbart ikke stå for fristelsen 
ved synet af en hjemmelavet 12 

gr. “Wilson”  blink,  fisken var     
fortsat farvet, men i pæn form, 
den blev efterfølgende genudsat 
af Jens O. Jensen, med håbet om 
et “på gensyn” til efteråret!   

Et kraftigt bundhug!

Lars Olsen med ørred på 6,2 kg. 
77 cm fanget på kysten. Nedenfor et billede fra grejaftenen.

Det blev en god klubaften 
da vi afholdt fiskegrejsak-
tivitet med diverse køb, 
salg og bytte,der var både 
gammelt såvel som nyt grej 
og så med lidt varme pølser 
undervejs.
Også næste vinter vil vi 
gerne afholde et sådant 
arrangement på et 
tidspunkt.                     Jens

Ê

Ê

Ê

-Kom ind og se vores nye afdeling med fiskegrej 

 

-Alle de kendte mærker inden for fiskeri, outdoor og 
jagtudstyr 

 

-Fast medlemsrabat til medlemmer af Slagelse 
Sportsfiskerforening 

Spar 15% på alt fiskegrej 
(Gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer og bestillingsvarer) 

 
Ê
Ê

 
Ê
Ê

 
 
 

Slagelse Camping og Outdoor center     
Karolinevej 2c|4200 Slagelse|55700020  

salg@slagelsecamping.dk 
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03 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 28. april. 

15 MAJ  Hornfisketur, Point 4 (S) (J) (P)    Pris kr. 20,- 
 Hornfiskene er lige kommet, så denne fjerde 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 10. maj.

4 JUN Ferskvandstur, Point 5 (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 28/5. 
 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.

07 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 1. juni. 

02 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 27. juli.

21 AUG  Ferskvandstur, Point 6 (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.

06 SEP  Pensionisttur til Tystrup Sø (S)    Pris kr. 100,- 
 Den sidste af de populære ture 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. 
 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 1. september.

17 SEP Fladfisketur med M/S Bien   Pris kr. 290,-
 Så er det tid for efterårets populære tur efter fladfisk. 
 Fiskene er tykke og fede nu, så kulinarisk topper de i denne og næste måned.  
 Derfor er det med at komme ud af busken i god tid og i hvert fald inden 26/8  
 at få tilmeldt sig til Kurt, 6065 4825, så du kan få en plads ombord. 
 Du sørger selv for agn, kaffe og mad. 
 Så har vi en lille præmie til flest fangede fisk. 
 Vi mødes ved Bien på havnen i Korsør senest kl. 07.30. 
 Planlagt ankomst Korsør igen er kl. 14.00. 

2 OKT  JAGT- OG FRITIDSHUSETS CUP (UFV 95) (S+J+P) (Point 7) 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. 
 Sidste år vandt vi trofæet, det skal vi igen. Så mød op og hjælp din forening.  
 Start kl. 00.00, indvejning og præmieuddeling fra kl. 14.00-14.30 
 på P-pladsen ved Slagelse Camping & Ourdoor Center, Karolinevej 2. 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 5195 4232.
 Husk, at denne tur også er gældende i kampen om klubmesterskabet. 

PROGRAM FOR SOMMER - EFTERÅR 2016

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

(S) = Seniorer/pensionister                        (J) = Juniorer  (P) = Pointtur (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 22. august 2016. 

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

16 OKT  Ferskvandstur, Point 8 (S) (J) (P)   Pris kr. 30,-
 Sidste gang i pointkonkurrencen for i år, at turen går til vores søer. 
 Igen er alle både på såvel Tissø som Tystrup Sø reserveret til os. 
 Der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Turleder Jes Hansen, 50669202, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 10/10. 
 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.

20 OKT  KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 – 21.00 
 Vi starter op igen 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. 

6 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 1/11. 

20 NOV  Kysttur (Point 9) (S+J)(P)    Pris kr. 20,- 
 Så er det næst 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). 
 Det myldrer med ørred, torsk og fladfisk på denne årstid, 
 så hold dig ikke tilbage. 
 Efter indvejning er foreningen vært ved en sildemad og en dram, 
 så hvis dette har din interesse, så lad turleder 
 Kurt Nielsen, 6065 4825, det vide ved tilmelding, som er senest d. 16/11. 

24 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 meget rimelige priser. 

11 DEC  Fang en fisk, vind en and. (Point 10) (S+J)(P)  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. 
 Alle indvejede fisk (ikke havørred) tæller til pointkonkurrencen, 
 og dette er sidste pointtur, så mangler du lige lidt point for at snige dig på de  
 første pladser, så tilmeld dig til Jens O. Jensen, 5195 4232 senest 7/12.

15 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, 5066 9202, om du kommer, 
 mere så jeg ved, at der er æbleskiver nok.


