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Vi måtte i år elfiske 4 gange i 
Tude å og 3 gange i Hallebyåen 
for at få 28 hanner og 33 hunner.
Det er det ringeste resultat i 
mange år.
Samtidig var størrelsen på spe-
cielt hunnerne betydeligt mindre 
i år, hvilket jo igen betyder færre 
æg på strygedagen. Samt at vi 
ved af erfaring, at nogle fisk ikke 

En meget bekymrende udvikling 
for Projekt Vildfisk

er strygemodne på dagen.
Resultatet på dagens anstrengel-
ser blev da også kun 3,3 liter æg, 
hvilket svarer til ca. 25.000 fisk.
Nu står vi så tilbage med det 
store spørgsmål, er det her an-
strengelserne værd?
Er vi nået dertil, at åerne ikke 
længere er i stand til at reprodu-
cere sig selv?

Så er årets opfiskning igang.

Tommy med en fin hanfisk .

Der måles og tages DNA prøve.

”Strygerne” er klar.

Det lykkedes os for tredje gang i 
træk at vinde UFV Cuppen, der i 
år blev afholdt under navnet
Slagelse Camping og Outdoor 
Center, Karolinevej 2. 
På trods af en meget sløj havør-

Her ses en del af det vindende hold i UFV Cuppen .

red dag, fik vi heldigvis fanget 
nok fladfisk og i sidste øjeblik 
en regnbueørred, hvilket viste 
at være nok til sejren. Vi var 11 
deltagere fra foreningen.    
                                              Jens

Et vaskeægte hattrick!

Skal vi stoppe helt med hele 
Projekt Vildfisk i nogle år og kun 
lave mundingsudsætninger?
Og i stedet forsøge at bringe 
specielt Tude å tilbage som en 
selvreproducerende å, den er 
i øjeblikket totalt nødlidende. 
Stor mangel på gydeområder 
og manglende vedligeholdelse/
renovering af allerede afholdte 

projekter. Oven i dette slås vi 
også med dårlig og forkert grø-
deskæring flere steder.
Ja, spørgsmålene er mange for de 
tilsluttede foreninger i UFV 95, så 
det kommende årsmøde bliver 
nok afgørende for Projekt Vildfisk 
fremtid.                            Jens
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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 Pt 7 Pt 8 Pt 9 Pt 10 I alt
  1 Jesper Hansen 0 55 158 112 477 157 0 231 0 28 1218
  2 Lars Olsen   299 157 411 113 0 203 0 0 1183
  3 Henrik Olesen 0  0 110 411 142 0 81 0 100 844
  4 Jesper Mortensen   60 186 303 44 0 141 0  734
  5 Jes Hansen 0 0 0 92 230 143        0 151 0 102 718
  6 Kurt Nielsen 0 0 0 140 192 19          0 164 0 88  603
  7 Jørgen Christensen 0  0 97   0 147 0  244
  8 Teddy Petersen 35 0 0 98 0 0 0  0  133
  9 Christian Hansen    107   0  0  107
  10 Jens O. Jensen 0 0  88   0  0  88
  11 Jørgen R. Jensen 0 0 0 78 0  0  0  78
  12 Kjeld Jensen   42    0  0  42
  13 Karsten Petersen  0 0 0 0 0 0  0  0
  14 Leif Jensen   0    0  0  0
  15 Johnny Gram 0  0    0  0  0
  16 Frank Valsgaard   0    0  0  0
  17 Erik Wilson   0      0  0

Pointkonkurrence 2016 Klubmesterskabet 2016
Så er den sidste pointtur afholdt 
og mesterskabet er afgjort. En 
pointtur i efteråret aftalte vi, at 
alle deltagere fik 0 point. Det var 
ved afholdelsen af J&F cup, hvor 
vi ønskede at fordele folk efter 
pladser og fisk. Derfor ville det ikke 
være rimeligt, at gøre denne tur 
gældende. Og en tur aflyste vi, da 
flere af vores folk deltog i arbejdet 
med opfiskning af moderfisk i Tude 
Å samme dag. Dette arbejde anså 
jeg som vigtigere end afholdelse af 
en pointtur. Så 8 ture har udgjort 
grundlaget for dette års mester-
skab. Det stod hurtigt klart, at 
finalisterne skulle findes imellem 
Lars Olsen og Jesper Hansen. Og 
det endte med, at Jesper Hansen 
endnu engang stak af med me-
sterskabet. Lars blev nummer 2 og 
Henrik Olesen nr. 3. Tillykke til jer 
alle og godt kæmpet.        Jes

POINTTURE
Fladfiske tur med 
M/S BIEN  17. september 
Der var fuldt hus til denne popu-
lære tur, hvor Kurt et halvt år i 
forvejen havde bestilt 12 pladser. 
Vejret var fint, svag vind og 
rimelig temperatur og børsteor-
mene var friske. Alt talte for et 
kanonfiskeri. Det startede lidt 
sløjt, med kun få fisk indenbords i 
de første par drev, men så var det 

som om skipper fandt stederne. 
Og snart blev der lystigt hevet 
fisk ind overalt på båden. Nogen 
var dog skrappere end andre og 
nogen var taget med, blot for at 
slappe af og hygge sig med kam-
meraterne. Så resultatet blev 124 
fine fladfisk (og så er de ikke talt 
med, dem som røg tilbage i havet 
grundet størrelsen). 4 personer 
havde dog 20 eller flere fladfisk, 
så andre af de 12 medlemmer 

havde taget en gevaldig slapper. 
Men det er vel også det, som det 
hele drejer sig om. At komme 
ud og hygge, få et godt grin og 
i det hele tage nyde hinandens 
selskab. Hvis BIEN sejler i 2017 
gentager vi selvfølgelig arrange-
mentet. Men mød nu op i hvert 
fald 3 kvarter før afgang, således 
I får en plads i drivsiden (bag-
bord). Det er lidt lettere at fange 
fiskene fra denne side.         Jes

Ferskvandstur 
point 8  16. oktober 
Konkurrencen spidser til og 
det kan man se på antallet af 
tilmeldte fiskere. De som føler sig 
hægtet af, deltager ikke og det er 
en skam. Men 7 mand drog ud på 
de ferske vande, Tystrup Sø og 
Tissø. Vejret var fint, dog med en 
lidt frisk vind, som drillede delta-
gerne på Tissø. Det lykkedes dem 
dog alligevel at fange nogle fine 
gedder. Sandart derimod blev det 
ikke til og kun en enkelt aborre. 
På Tystrup Sø var der til gengæld 
gang i aborrerne. Nogen gange 
kunne ekkoloddet ikke slå igen-

nem stimerne. Jørgen C. havde ta-
get en kammerat fra Jylland med 
ud og det var en fornøjelse at se 
ham pirke med en god gammel 
Bergman pirk med 2 sildekroge 
som ophængere. Vi sad ikke langt 
fra dem og kunne se ham lande 
den ene fine fisk efter den anden. 
Selv havde vi også gang i den 
og fik da også nogle fine aborrer 
over halvkiloet. Men vi valgte 
ret tidligt at satse på gedderne 
og roede med levende agn efter 
båden. Kurt fik en fin gedde på 
(4 kilo skulle det senere vise sig) 
og det lykkedes ham at rode sine 
egne liner sammen. Så imens han 
kørte line på hjulet, skulle jeg så 
forsøge at trække dyret ind med 
hænderne. Det er ikke sjovt at 
skulle give line til en fin fisk, når 
man sidder med en 0,15 fletline i 
bare fingre. Men det lykkedes da 
til sidst, uden større sår og fisken 
kunne efter vejning genudsæt-
tes. Til gengæld var der dømt fast 
arbejde til Kurt med noget der 
lignede en ”storkerede”. Fin tur, 
hvor Jesper H. trak yderligere fra 
i stillingen til klubmesterskabet, 
skarpt forfulgt af Lars O.      Jes

Jørgen Christensen med gedde fanget den 20. november. 112 cm. 10,25 kg.
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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) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

salg@slagelsecamping.dk 
 

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
2. 03.11.2016 Tude Å   3,400 kg.    69 cm. Jørgen Christensen

Regnbueørred, Kyst
1. 03.11.2016 Storebælt   4,600 kg.     66 cm. Jesper Hansen

Gedde
1. 02.06.2016 Tissø 10,350 kg. 114,5 cm. Jesper Hansen
2. 20.11.2016 Mose 10,250 kg.  112 cm. 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

 

 

 

-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) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

salg@slagelsecamping.dk 
 

Lige et billede fra vores Nordnorgestur. 
Vi fangede 54 helleflyndere på en uge - alene 28 stk. i båden sidste 
fiskedag!  
Jeg fik op til 136 cm. på jigstang og 19 stk. af de 54. Super sjov tur. 
Der er ikke meget der fighter som en helleflynder! 
Overdrog iøvrigt båd og lejlighed til Jesper Andersen og John Olsen, 
da vi tog hjem fra Norge. En tilfældighed - men lidt sjovt. 
Med fiskehilsen til Jer alle!                                            Poul Larsen

NORDNORGESTUR
Tur til molen ved 
Flådestation Korsør
6. november
Det er blevet en af de faste, 
populære ture, at komme ned 
til molen på flådestationen 
efter fladfisk. 11 deltagere var 
vi og efter en del dramatik med 
lægehelikopter samt Falck 
redningsbåd (et ældre ægtepar 
var på tragisk vis kørt i havnen) 
kunne vi melde os ved MP 
vagten og køre ind. Og så var det 
ellers bare at hanke op i grejet 
og spadsere derudaf (vi vil ikke 
have biler på kajerne, så der er 
et stykke at gå). Det startede 

Vejer den nu nok?  Kurt, Jesper og Lene checker fangsterne .

Familie 
kontingent
Vi har i bestyrelsen som noget 
nyt tænkt os at indføre et fami-
liekontingent gældende fra 1. ja-
nuar 2017. Dette i erkendelse af, 
at vi mangler unge mennesker 
i foreningen, som ad åre kan 
overtage de opgaver og ansvar, 
som vi andre til den tid bliver for 
gamle til. Måske kan det også 
lokke nogle ægtefæller med ud 
og fiske en gang imellem. Som 
udgangspunkt bliver prisen en 
sammenlægning af en senior og 
en junior, altså kr. 850,-. 
Som familie med 2 voksne og 
2 børn bliver dette altså en 
væsentlig besparelse. Ønsker 
man et sådant kontingent, skal 

lidt halvsløjt med enkelte fisk 
her og der, men op af dagen 
blev det lidt bedre. Jesper A. 
fandt et sted, langt fra os andre, 
hvor han ret hurtigt landede 10 
fine fisk. Men med den kolde 
østenvind i nakken, var det ikke 
en udpræget fornøjelse, så efter 
3,5 times fiskeri enedes vi om at 
slutte af. Det blev til samlet 77 
fine fladfisk, hvilket vel egentlig 
er meget pænt. Men næste gang 
rykker vi datoen til oktober. 
Dels er fladfiskene i bedre stand 
og dels er der lidt flere af dem 
på det tidspunkt, i hvert fald 
omkring molen.       
                                             Jes                                                             

man skrive en mail til kassere-
ren, hvori man oplyser navne 
og fødselsdage på de enkelte 
familiemedlemmer. 
De 850 kroner betales ligesom 
ved normal kontingent indbeta-
ling, blot skal anføres ”Familie-
kontingent”.                      Jes

”Fang en fisk og 
vind en and”
Torsk var der som sædvanligt in-
gen af og vejret var ikke det bed-
ste til regnbuefangster, så dem 
der havde valgt at fange flade fra 
molen, løb med årets gevinster. 
Vinder blev Jes Hansen, nr. 2 blev 
Henrik Olesen og på 3. pladsen 
Kurt Nielsen. vi var 9 deltagere til 
årets sidste konkurrence.     Jens
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PROGRAM FOR FORÅR 2017

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: 
tirsdag den 18. april 2017. 

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

 Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30 og 
 herefter præmieoverrækkelse. 
 Indvejningsstedet er Revhuset på Korsør Rev, hvor 
 Korsør Sportsfiskerforening har til huse. 
 Her er ligeledes mulighed for at købe en kop kaffe eller en øl. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 28 marts. 

23 APR Kysttur, point 3 (S) (J) (P)    Pris kr. 20,- 
 Som altid på kystturene er der frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan indvejes ørred – torsk – fladfisk og hornfisk. 
 Fladfiskene må være ved at være ved godt huld igen og der er på   
 denne årstid chance for et par tidlige hornfisk, så vi tager dem med.   
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 20. april. 

2 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. 

21 MAJ Hornfisketur, Point 4 (S) (J) (P)    Pris kr. 20,- 
 Hornfiskene har haft et par uger til at finde sig til rette, 
 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 Kurt, 6065 4825, senest 18. maj.

6 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. 

10 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. 

19 JAN  Første klubaften efter nytår 19.00 - 21.00 (S) (J) 
 Vi åbner dette forårs klubaftener. Kig ned, hvis du vil hygge dig med   
 andre, som deler din interesse for sportsfiskeri. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl eller en sodavand   
 samt pølser og brød. 
 Vi sætter en film på DVD`en, som kan sætte fiskefeberen lidt i vejret.
 
6 FEB  Generalforsamling. 
 Afholdes i klublokalet på Bredegade 45 kl. 19.00. 
 Mød talrigt op, da det er her, du har muligheden for at komme med   
 gode forslag og ideer. 
 Det er også i aften, at vi kårer årets klubmester samt uddeler pokaler   
 og nåle for indvejede fisk. 
 Husk at indsende eventuelle forslag til bestyrelsen i henhold til 
 vedtægterne.

12 FEB  Kysttur, point 1 (S) (J) (P)    Pris kr. 20,- 
 Vi starter tidligt med denne årets første pointtur, 
 hvor der er frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan på denne tur kun indvejes ørred og torsk. 
 Fladfiskene er på denne årstid i en sørgelig forfatning grundet 
 gydetiden, så disse kan altså ikke indvejes. 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 8 februar. 

16 FEB  Klubaften 19.00 - 22.00 (S) (J) BYT - KØB ELLER SÆLG. 
 Årets anden klubaften, hvor vi har udvidet med en time. 
 Meningen er nemlig, at medlemmerne kan komme med eget grej, 
 som enten er i overskud eller ikke bruges mere. 
 Så kan man indbyrdes finde ud af at bytte eller købe/sælge til hinanden. 
 Har du ikke noget grej, du vil af med, så kom ned og kig alligevel. 
 Det kunne jo være, at der er noget, der frister. 
 Vi stiller bordene op som boder. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl 
 eller en sodavand samt pølser og brød. 

4 MAR  Kysttur, point 2 (S) (J) (P)    Pris kr. 20,- 
 Som altid på kystturene er der frit fiskested 
 (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Læg mærke til, at dette er en lørdag. 
 Der kan igen kun indvejes ørred og torsk. 
 Fladfiskene er stadig en sørgelig forfatning grundet gydetiden, 
 så disse kan altså ikke indvejes. 
 Start kl. 00.00 og indvejning i klublokalet kl. 13.00. 
 Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202, senest 1. marts. 

9 MAR Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J) 
 Dette er forårets sidste klubaften, hvor vi igen viser en 
 film og hygger os lidt. 
 Der er mulighed for at købe en kop kaffe, en øl 
 eller en sodavand samt pølser og brød.

16 - 19 Kysttur til Møn.     Pris kr. 1.500,- 
MAR  Vi har de sidste 2 år haft nogen kanon ture til dejlige Møn på vores   
 forlængede fiskeweekend. 
 Så derfor gentager vi turen, og håber, at vi kan fange lige så mange   
 (eller flere) store fisk som sidste år. 
 Vi lejer igen ”The Logde”, hvor der er plads til 10 personer. 
 Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 15.00. 
 Vi afholder formøde torsdag d. 9. marts (klubaften) kl. 19.00, 
 hvor vi finder ud af, hvem der kører, køber mad ind o.s.v. 
 Bindende tilmelding til turlederne Kurt Nielsen, 6065 4825, eller   
 Jørgen Christensen, 6175 0956, senest 31. januar, 
 hvor der samtidig skal erlægges kr. 800,- i forskud. 
 Prisen på de kr. 1.500,- er sat lidt højt, men så er vi sikre på, 
 at det skulle kunne række.

2 APR  UFV-CUP. (S) (J) DEN GYLDNE KEJS   Pris kr. 50,- 
 Vi har trofæet, som fortæller,  at vi har banket de andre foreninger på   
 Vestsjælland. 
 Vi skal have det igen, da der ellers bare bliver en grim plet på væggen.   
 Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen. 
 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk i kategorien ørred og torsk,   
 mindstemål for begge arter er 45 cm. 
 Husk, ingen fladfisk. 
 Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier til de 
 individuelle vindere. 

Bestyrelsen i Slagelse Sportsfiskerforening 
ønsker alle medlemmer, sponsorer, annoncører, 
samarbejdspartnere samt naboforeninger

GODT NYTÅR
GODT NYTÅR


