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Torsdag d. 11. august 
ringer telefonen tidligt på 
aftenen. Min søn er i røret. 
”Far, nu går I ikke for tidligt 
i seng i aften, vel? Lars har 
nemlig en pæn ørred, han 
gerne vil have indvejet. 
Jeg tror sgu det er en 7+”. 
Øhh… nej, men hvor længe 
har I tænkt jer at være ude? 
”Det ved jeg ikke, men vi 
skal lige have en til”. Okay, 
tænker man. 7+ lyder jo 
rigtig godt, men hvor tit 
har vi ikke været ude for, 
at skyde lidt over målet. 
Der går ikke meget mere 
end en times tid, så holder 
de i indkørslen. ”Hva, jeg 
troede I skulle være længe 
ude? ”Ja, men vi kunne ikke 
vente”. Og op af kølekas-
sen haler Lars en kæmpe 
havørred, nok den flotteste 
fisk, jeg til dato har set. Ind 
efter bismeren og op med 
kalorius. Vægten balance-
rer på 7,8 kg. Målebåndet 
viser 83 cm. 
Nyd billedet, flot fisk, Lars.
Tillykke med den.

Kanon-ørred Som det er de fleste bekendt, har 
vi i Tissø 2 både og i Tystrup Sø 
5 både til fiskeri for foreningens 
medlemmer. Herudover har vi 
i Tystrup Sø et dejligt hus med 
tilhørende grund. Vi hører tit og 
ofte i bestyrelsen klager over, at 
materiellet ikke er vedligeholdt. 
Manglende åregaffel, knækkede 
årer, manglende ankre, hytten 
ikke rengjort o.s.v. Og det er rig-
tig fint, at vi får disse meldinger. 
Desværre får vi bare ikke disse 
meldinger fra dem, der har været 
ude for, at en åre er knækket eller 
en åregaffel smuttet i vandet. 
Det er næsten altid de medlem-
mer, der skal ud næste gang, der 
kan konstatere, at der er fejl og 
mangler. Og vi ved alle, hvor ær-
gerligt det er, når man nu endelig 
har taget fri, så man kan komme 
en tur på søen og så skal man 
ligge og bøvle med disse fejl. 
Attituden overfor bestyrelsen 
bliver hurtigt til, at det er da for 
dårligt, at alt ikke er som det 
skal være, når man nu har betalt 
kontingent og bådleje.
Bestyrelsen består af 7 valgte 
medlemmer samt 2 suppleanter 
og en juniorleder. De fleste af 
os har et arbejde og alle har vi 
et liv ved siden af forenings-
arbejdet. Vi afholder møde en 
gang om måneden undtaget juli, 
hvor vi har ferie. Ved møderne 
drøfter vi flere forskellige forhold 
(indkommen post – økonomi og 
medlemstal – aktuelle emner 
vedrørende søerne og vores 
materiel i dem o.s.v.). 
Flere af os deltager ofte i møder 

udenfor dette forum, f.eks. 
er vi medlemmer i Tystrup Sø 
Bredejerforening ligesom vi også 
er repræsenteret i forskellige ud-
valg i Kommunen, hvor dette har 
vores interesse. Herudover løser 
vi løbende ting omkring driften 
af vores materiel blandt andet 
udskiftning af både, optagning 
af både og bro o.s.v. Vores ”løn” 
for at lægge en hel del timer i 
dette arbejde er, at vi har gratis 
kontingent.
Så kære medlem, du vil kunne 
komme ud for, at tingene ikke 
er helt, som de skal være når du 
lejer en båd. Der kan være et løst 
sæde eller mangle en åregaffel. 
Ting, som er krævet rent sikker-
hedsmæssigt sørger vi selvfølge-
lig for bliver løst hurtigst muligt, 
men man må ikke forvente, at vi 
smider hvad vi har i hænderne for 
at fikse et løst sæde eller isætte 
en åregaffel. Og vi kører heller 
ikke bare ned og rengør hytten. 
Mener du ikke, at tingene er i 
orden rent sikkerhedsmæssigt, 
så er det dit ansvar, ikke at tage 
ud. Og ligner hytten noget der er 
løgn, så bid tænderne sammen 
og gør rent (vi vil dog meget 
gerne høre om det, så vi kan 
tage fat i de sidste, der har lejet 
hytten). Vi prøver at følge med i 
udbedring af skader og mangler 
men der kan godt gå nogle dage 
eller uger, hvor man må tage til 
takke med tingene, som de er. 
Husk hele tiden på, at arbejdet 
med materiel – både og hytte 
bliver udført af frivillige kræfter.                   
                                               Jes

Både, hytte og materiel

Sådan så der ud hvor vores båd ligger i Tissø sidst i februar måned i år. 
Normalt kan man ikke se den under brinken
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Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1 Lars Olsen   299 157 411 113 980
2 Jesper Hansen 0 55 158 112 477 157 959
3 Henrik Olesen 0  0 110 411 142 663 
4 Jesper Mortensen   60 186 303 44 593
5 Jes Hansen 0 0 0 92 230 143       465
6 Kurt Nielsen 0 0 0 140 192 19          351
7 Teddy Petersen 35 0 0 98 0 0 133
8 Christian Hansen    107   107
9 Jørgen Christensen 0  0 97   97
10 Jens O. Jensen 0 0  88   88
11 Jørgen R. Jensen 0 0 0 78 0  78
12 Kjeld Jensen   42    42
13 Karsten Petersen  0 0 0 0 0 0
14 Leif Jensen   0    0
15 Johnny Gram 0  0    0
16 Frank Valsgaard   0    0
17 Erik Wilson   0    0

Pointkonkurrence 2016
Hornfisketur Point 4
Søndag den 15. maj 2016 
Vores fjerde pointtur, som var 
en decideret hornfiske konkur-
rence, havde trukket 12 med-
lemmer af huse. Rigtig flot. Og 
det, selvom vejret absolut ikke 
indbød til fiskeri på kysten efter 
de langnæbbede. En hård vind 
stik vest gjorde, at der var meget 
få steder, hvor man kunne gå ud i 
waders. Så nogen valgte at satse 
på fladfisk fra molerne, da disse 
sammen med ørred og torsk 
kunne bidrage med lidt point til 
kontoen i den samlede stilling. 
Andre trodsede det hårde vejr 
langs kysten og blev belønnet. 
Såvel Lars Olsen som Jesper 
Mortensen havde havørred med 
til indvejningen. Og mange fandt 
alligevel en plet eller 2, hvor 
hornfisken kunne fanges. Så ved 
indvejningen kunne resultatet 
gøres op til, at 10 mand havde 
hornfisk (som det jo egentlig dre-
jede sig om). Dagens vinder blev 
Jesper Mortensen med Lars Olsen 
og Kurt Nielsen på henholdsvis 2. 
og 3. pladsen. Jesper Mortensen 
scorede samtidig en bunke gode 
point til mesterskabsregnskabet, 
idet han havde hornfisk, fladfisk 
og ørred til indvejning.        Jes

Ferskvandstur Point 5
Lørdag den 4. juni 2016 
Nu blev det sommer. Ikke en vind 
der rørte sig og solen bagte ned. 
9 medlemmer tilmeldt, men de 2 
havde åbenbart glemt det, for de 
dukkede aldrig op. 4 mand havde 
de 2 både i Tissø og 3 mand 
havde så Tystrup Sø helt for sig 
selv. Og som det har været de 
sidste par år, var det folkene fra 
Tissø, der løb med det hele. De 
havde et rigtig godt fiskeri, hvor 
mange gedder, sandart og abor-
rer var oppe og vende i båden. På 
Tystrup gik det lidt mere trægt. 
Her var det kun gedderne, der var 
i humør til at bide og der skulle 
virkelig arbejdes for sagen. Jør-
gen R. Jensen fiskede fra bredden 
i Tystrup, hvilket indkasserede 
ham 7 stk. brasen. Dagens re-
sultat blev, at Jesper Hansen løb 

med førstepladsen, Henrik Olesen 
og Lars Olsen delte andenpladsen 
med pointlighed. Dejlig dag, hvor 
vejret for en gangs skyld var helt 
perfekt.                                  Jes
   

Ferskvandstur, Point 6
Søndag den 21. august 2016 
Sikke en morgen. Ingen vind, lunt 
i vejret og mosekonen som bryg-
gede henover søen. Det var hvad 
der mødte de 6 tilmeldte medlem-
mer til denne sjette pointtur, som 
skulle foregå på vores søer. 

Vi var faktisk 8 tilmeldte, men 
2 dukkede aldrig op? Vi var alle 
taget tidligt ud for lige at nyde de 
første par timer, da vejrudsigten 
havde forudsagt, at vinden ville 
friske op i løbet af dagen. 2 mand 
var på Tissø og 4 mand fordelte 
sig i bådene i Tystrup Sø. Jesper H 
og Lars O fandt hurtigt aborrerne 
i Tystrup, ja de nærmest skovlede 
dem ind. Kurt N og jeg selv fandt 
da også lidt aborrer, men valgte 
ret hurtigt at satse på gedder og 
sandart i stedet. Det skulle dog 
vise sig rigtigt svært at få fiskene 
til at hugge, det gode vejr til 
trods. På Tissø begyndte vinden 
ret hurtigt at drille Henrik O og 
Jesper M og fiskeriet blev svært 
at udføre. Det lykkedes dem at 
overliste tilsammen 3 gedder og 
det var så det. Ingen aborrer eller 
sandart, hvilket ellers er normalen 
for denne sø. I Tystrup blev det til 
5 gedder i alt og 60 – 70 aborrer. 
Her var aborrerne rigtig på jagt, 
der var tilfælde, hvor ekkoloddet 
ikke kunne slå igennem stimerne. 
Dejligt at opleve, der har været 
langt imellem dem de sidste par 
år. Dagens resultat blev, at Jesper 
H løb med førstepladsen, Jes nr. 2 
og Henrik Olesen nr. 3.          Jes

POINTTURE

Jes med gedde fra ferskvandsturen lørdag den 4. juni .

Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

Jes genudsætter en gedde på 4 kilo.

Kommunen har besluttet at gen-
nemgå alle regulativer for vores 
vandløb, det er et større arbejde
at skulle kommentere, og evt. 
komme med forbedringsforslag 
til disse.
Vi vil også prøve at få genluftet 
(d.v.s. spule sandmængden væk 
fra gydegruset) et stykke af Gu-

Nyt fra åerne
dum Skovse å sammen med UFV 
her til efteråret.
Sluttelig kan nævnes at vi snart 
gør klar til årets Projekt Vildfisk,
der jo er efterårets største 
aktivitet, så det bliver spæn-
dende som altid, om der er 
gydeklare fisk nok. Men mere om 
det i næste nummer af Fiskeøjet.                                                                                                                                       
                                              Jens   
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-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) 
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Slagelse Camping og Outdoor center     
Karolinevej 2c|4200 Slagelse|55700020  

salg@slagelsecamping.dk 
 

Igen i år havde vi sammen med 
Høng Sportsfiskerforening 
booket ”MS Bonito” fra rederiet 
”Gule rev” Hanstholm de første 
3 dage i august. Vejret i ugen 
forinden havde været sommer-
ligt med stille vind og perfekt 
vejr til fiskeri på det store hav, 
men nogle hidsige lavtryk 
skabte tvivl om det blev ”hav-
vejr” eller  ”møgvejr”.  Selvom 
vejrudsigten på første dag man-
dag varslede vind over 10 ms. 
på fiskepladsen valgte rederiet 
at tolke dette som ”havvejr”. Vi 
var meget i tvivl men valgte at 
sejle. Vi fik is ombord og sejlede 
afsted. Efter 13/4 time meddelte 
skipper at vejret blev værre og 
værre og bølgerne var da også 
høje som huse. Han ville foreslå 
at vi sejlede hjem men det var 
op til os og vi måtte ikke sige til 
nogen at han havde foreslået 
dette.
Vi indgik aftale om at vi betalte 
for den is vi havde fået ombord 
og rederiet betalte for brænd-
stoffet. Yderligere skulle manda-
gens resterende timer fordeles 
på de følgende dage.
Alle var tilfredse med aftalen og 
vi drog af sted tirsdag kl.5 med 
planlagt hjemkomst kl. 19,30.

Sidste tur med MS Bonito efter
12 år med rederiet ”Gule Rev”

Erik Wilson med en flot double fangst.

Dagen blev en rigtig god fiske-
dag hvor vind og vejr var tip top. 
Vi fangede så mange fisk at der 
ikke var baljer nok ombord og 
vi måtte låne fra et nærliggende 
skib ”MS Ny Mini”. I alt fangede 
vi fra Slagelse holdet 157 fisk og 
bedste mand fangede 49 torsk 
med samlet udbytte på 52,5 kg 
filet.
På vej hjemad var det tid for 
afregning og pludselig blev vores 
aftale omstødt af Orla som er 
ejer af rederiet ”Gule Rev”. Han 
ville have penge for hele man-
dagen plus de ekstra timer som 
vi havde tirsdag. Og desuden 
skulle vi på havet igen onsdag 
selvom vejrudsigten varslede 
hårdt vejr 12-14ms.
Vi var godt gale i skralden over at 
vores aftale blev omstødt og var 
direkte uenig ang. onsdagen og 
vi valgte af sikkerheds årsager at 
blive hjemme.
Rederiejer Orla ville ikke indgå 
nogen aftaler og vi måtte betale 
ved kasse 1 og forstå at det var 
en forretning som han havde.
Dette blev således sidste gang vi 
sejler med MS Bonito og rederiet 
”Gule Rev”. 
                             Knæk og Bræk
                             Erik Wilson

Havørred Kyst
1. 11.08.2016 Storebælt  7,800 kg.  83 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

Gedde
1. 02.06.2016 Tissø 10,350 kg.114,5 cm. Jesper Hansen
2. 05.07.2016 Tissø   6,750 kg. Jørgen Christensen
3. 04.06.2016 Tystrup Sø   6,300 kg. 96 cm. Kurt Nielsen

Aborre
1. 05.07.2016 Tissø    1,111 kg.   45 cm. Jørgen Christensen
2. 10.05.2016 Tissø  0,904 kg. Jens O. Jensen

Medepokal
1. 17.07.2016 Ål Tude Å   1,150 kg.   87 cm. Jørgen Christensen 
 96 point

POKALTILMELDTE FISK 2016

Årets pensionistture går som sædvanlig rigtig godt, god mad garneret med lidt 
gamle fiskehistorier, så kan det ikke blive meget bedre. 
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PROGRAM FOR 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 12. december 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

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
         er3 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, 50669202, om du kommer, 
         mere så jeg ved, at der er æbleskiver nok.

06 SEP Pensionisttur til Tystrup Sø (S)    Pris kr. 100,- 
        Den sidste for i år 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. 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 gælder også i kampen om klubmesterskabet. 

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, og 
        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 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. 

6 NOV    Tur til molen ved Flådestation Korsør (S)   Pris kr. 20,- 
         Endnu engang prøver vi en efterårstur til molen på 
         Flådestation i  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. 

En sensommertur på Storebælt gav en del pæne fladfisk.


