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MEXICO - Cabo San Lucas

Jesper med 
flot Rooster.

Jes med fin Jack Trevally.

Spanish Mackerel.

Mandag d. 6. marts tidligt morgen 
satte Jesper og jeg os til rette i fly-
et med slut destination Cabo San 
Lucas i Mexico. Forude ventede 
(forhåbentlig) en dejlig fiskefe-
rie med nogle gode oplevelser. 
Egentlig skulle vi have været til 
Alaska denne sommer, men da 
jeg har nogle hus projekter, der 
kun kan udføres om sommeren, 
måtte vi ændre planerne og i ste-
det tage af sted, når man ikke kan 
lave noget udendørs herhjemme. 
Vel ankommet døgnet efter, 
kunne vi sætte os i den lejede 
bil og køre imod det hotel, der 
skulle være vores base de næste 
7 dage. Vi havde på forhånd 
booket en båd hjemmefra til om 

onsdagen, men for at være sikre 
rundede vi lige havnen og fik 
bekræftet, at aftalen var i orden.
Så onsdag morgen kl. 06.30 var 
vi klar i båden med fisketilladel-
serne betalt og i orden. Vores 
medbragte stænger og hjul lod 
vi blive på hotellet denne første 
dag, da vi lige skulle finde ud 
af, hvilket grej der blev anvendt. 
Af samme grund havde vi lejet 
en lidt dyrere båd, hvor alt var 
inklusivt i prisen. Efter at have 
købt levende makreller til agn gik 
det ellers derudaf. Startede med 
trolling efter bonito og Spanish 
Mackerel, hvor det blev til et 
enkelt fejlhug. Så ud på det dybe, 
hvor vi fiskede med makrel styk-

ker og fangede mange forskellige 
arter, herunder en muræne. Men 
når vi nu var taget den halve jord 
rundt, så var det altså ikke for 
at sidde og mede småfisk, bare 
for at skipperen kunne rede af-
tensmaden. Jeg havde dog under 
indspinning et godt solidt hug af 
en fisk, som bare tog line, uden 
jeg kunne gøre noget som helst. 
Den røg selvfølgelig af, men vo-
res gæt gik på en pæn størrelse 
rokke. Efter det dybe gik skipper 
ind på helt lavt vand ved kysten, 
og nu kom der gang i sagerne. 
Jack Trevally i 5 kilo størrelsen 
samt Spanish Mackerel gik helt 
amok på vores makreller og disse 
fisk giver altså kamp til stregen. 
Desværre havde skipperen ikke 
noget ordentligt spinnegrej, så 
vi fightede disse fisk på rimeligt 
kraftigt havgrej. Men en god 
førstedag og vi fik ved ankom-
sten i havnen sørget for båd til de 
næste dage. En mindre, såkaldt 
”super panga”, hvor vi kunne 
have vores eget grej med og hvor 
prisen var mere rimelig. 
De næste dage gik med fiskeri 
efter Jack Travally, Spanish Mack-
erel og Rooster Fish. Jesper det 
heldige asen fangede 2 flotte 
Rooster hvorimod jeg måtte 
”nøjes” med Jack’s. Men vi havde 
mange fede fights på vores eget, 
lidt mere egnede grej. Jesper var 
endda nede i det danske kystgrej 
og fangede Spanish Mackerel 
på dette. Så får hjulet lov at hyle 
lidt, for der er fuld knald på disse 
varmtvandsfisk. Og så skal man 
lige passe på, når man står med 
en slags makrel, der har tænder 
som en schæfer. På et tidspunkt 
tabte Jesper en på dørken og selv 
om han dansede alt hvad han 
har lært, undgik han ikke et hak 
i tåen. 

Turens højdepunkter var nu ikke 
de mange fisk, men derimod 
de mange pukkelhvaler, der er 
i området på denne tid. Det er 
fantastisk at se et så stort dyr 
stige lodret op af vandet, for så 
at smadre hele kroppen ned på 
overfladen. Det er noget, der flyt-
ter lidt vand. Udover hvalerne er 
der et overdådigt dyre og fugleliv. 
Store søløver, delfiner, pelika-
ner og fregatfugle overalt. På et 
tidspunkt havde jeg fanget en 5 
kilos Jack, som jeg genudsatte. 
Det var der en søløve, der havde 
bemærket og ikke lang tid efter lå 
den og sloges med fisken i over-
fladen. Søløven vandt kampen og 
fik et godt, solidt måltid.
Denne første tur til Cabo bliver 
ikke den sidste. Og vi har lært en 
masse, som vil komme os til gode 
næste gang. For det første, vælg 
efteråret som udgangspunkt. Her 
er der alle arter af fisk, hvor vi var 
begrænset til de nævnte 3 arter 
(undtaget selvfølgelig de fisk, vi 
fangede på det dybe). Vælg et 
hotel i almindelig standard tæt på 
havnen. Vores hotel var 5 stjer-
net, kostede en mindre formue 
og lå ca. 15 km fra byen, hvilket 
gjorde det nødvendigt med lejet 
bil hele perioden. Og det er lidt 
malplaceret at komme ind i 
vestibulen efter en lang dag på 
havet, i fisketøj og med grejboks, 
og så står de rige amerikanske 
fruer klædt om til cocktails. Vælg 
en flyrute, der ikke går over USA. 
Det er simpelthen for bøvlet at 
komme ind og ud af USA med 
kufferter og stangrør. Og sørg for 
god tid til skift i lufthavnene. 
Vi har allerede aftalt med hin-
anden, at vi tager af sted igen 
oktober 2018. Der er bare alt for 
lang tid til.                      Jes  
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Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

Havørred Kyst
1. 25.03.2017 Storebælt   6,500 kg.    79 cm.  Kuno Jørgensen 
2. 02.04.2017 Storebælt   5,000 kg.    75 cm. Erik Wilson
3. 19.01.2017 Møn   4,250 kg.    75 cm. Lars Olsen 
Havørred Å
Regnbueørred, Kyst
Gedde
Aborre

Medepokal 
1. 16.04.2017 Sandart   5,200 kg.    74 cm. Poul Larsen

POKALTILMELDTE FISK 2017

  Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 Pt 7 Pt 8 I alt
  1 Lars Olsen  283       283
  2 Jesper Hansen 0 229       229
  3 Henrik Olesen  0     
  4 Jes Hansen 0 0   
  5 Kurt Nielsen 0 0            
  6 Jørgen R. Jensen 0 0                 
  7 Martin Morales 0        

Pointkonkurrence 2016

POINTTURE
Kysttur point 1  
11. februar
5 mand drog på kysten denne 
meget kolde dag. Vind fra øst, 
minus grader i luften. Og imens 
man står og skutter sig i det 
kolde vand, med waders – uld-
trøje og vanter/hue kommer der 
dæleme 2 personer og hopper 
splitter hans jørgen i vandet. Det 
er næsten for meget. 
Nå, fiskemæssigt ikke noget at 
skrive hjem om, lidt undermålere 
der måtte retur.                Jes

Kysttur point 2
4. marts
Meget bedre vejr denne dag, 
selvom det stadig er koldt. 6 
deltagere, hvoraf 2 kørte til Møn. 
Vi 4 på Vestsjælland oplevede 
kun mindre ørreder, der måtte 
retur i baljen, men Lars og Jesper 

havde bare banket ørreder ind på 
den Mønske kyst. De havde hver 
3 med til indvejning, hvor Lars 
trak det længste strå med største 
vægt på i alt 5,652 kg. Dejligt 
at se nogle ørreder, selvom der 
skulle køres langt efter dem.  Jes

Kystkonkurrence
”Den gyldne kejs”
2. april 
Vi havde fået banket 12 mand 
sammen til at repræsentere vores 
forening. Nogen blev på vores 
egne kyster, mens andre kørte til 
de kendte pladser på Møn. Det 
klare mål var, at vinde konkur-
rencen for tredje år i træk ligesom 
vi de sidste 3 år har vundet efter-
årskonkurrencen. Og det startede 
fint med en opringning fra Erik 
Wilson, der bare måtte fortælle, 
at han sad og kiggede på en 

ørred på over 5 kg. Jeg selv fik 
en fin fisk på 1,2 kg. og vi fik mel-
dinger om, at også andre af vores 
medlemmer havde fanget fisk. Og 
det selvom der stort set ikke var 
en vind der rørte sig. Og til indvej-
ningen viste det sig da også, at 
vi ikke bare havde vundet (igen) 
men også vundet stort. Eriks fisk 
havde faktisk været rigeligt til at 
vinde. Udover Erik og jeg selv, fik 
også Jesper Mortensen og Lars 
Olsen fisk. Og det bedste af det 
hele var, at 3 ud af disse 4 fisk, 
kom fra vores egne kyster. Tak til 
medlemmerne for opbakningen 
til denne konkurrence, det er fedt 
at gå op og modtage trofæet og 
se de andre foreninger dukke 
nakken.                                 Jes

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

Det er ikke de store nyheder der 
præger å-arbejdet i øjeblikket, 
nævnes skal årsmødet i UFV hvor 
formanden Kurt Jørgensen kunne 
fortælle, at der i 2016
blev udsat 50.250 fisk i hen-
holdsvis Tude å og Hallebyåen 
(hvor bliver de dog af?) en samlet 
pris på 161.500 betalt af fiske-
tegnsmidlerne.
Samtidig her i påsken er der ble-
vet udsat 31.200 smolt i Tude å’s 
munding, prøv at undgå at fange 
disse små fisk, de tåler ikke en 
skarp krog!
Vi besluttede også at give Projekt 
Vildfisk en chance til her i 2017, 
for at se om det ændrer sig til 
det bedre, ellers må vi stoppe 
arbejdet, desværre! 
Derudover har vi i foreningen 
optalt årets gydegravninger i 
Gudum Skovse å med 
et resultat på 37 gravninger, 
næsten det samme som året før, 
hvilket fortsat er et deprimeren-
de lavt tal!                           Jens         

Nyt fra åerne 
2017
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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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For tredje gang i træk havde 
foreningen arrangeret en fisketur 
til Møn, hvor vi igen indlogerede 
os på ”The Lodge”, en mindre 
gård, som er ombygget til ferie-og 
kursussted for op til 14 personer. 
Her er gode soveværelser, flere 
badeværelser/toiletter, dybfry-
sere til de fangne fisk, tørrerum 
til vådt tøj, et dejligt stort køkken 
med alt hvad her skal bruges 
af køkkenmaskiner når der skal 
laves en masse god mad til sultne 
lystfiskere. 
Sidste år sloges vi med hvidt 
vand, idet det havde blæst i nogle 
dage, og kalken fra Møns Klint 
var slemmet op. Det gav alligevel 
37 havørreder til de 10 deltagere.
Denne gang var forholdene noget 
bedre med klart vand - ja næsten 
for klart – for så bliver havørre-
derne pludselig meget sky. Der 

måtte ledes efter fiskene, og vi 
fandt dem da også. Torsdag blev 
det til 17 havørreder med den 
største på 50 cm til Jesper Han-
sen. Fredag blev turens bedste 
dag med 44 havørreder, hvoraf 
mange dog var lige under målet. 
Det blæste op i løbet af dagen og 
natten til lørdag, hvilket kunne 
ses på lørdagens resultater, idet 
kun 8 fisk kom på land. 
Søndag var de fleste fisketrætte, 
og kun Jesper Hansen havde 
energi til endnu en tur ned ad 
trapperne ved Møns Klint. Det 
gav 2 havørreder, således at det 
samlede resultat blev 71 stk. 
Deltagerne var enige om, at det 
er et arrangement som er værd 
at gentage. Udover fiskeriet, som 
jo altid vil svinge op og ned efter 
vejret, så der det et arrangement, 
hvor der også er plads og tid til 
socialt samvær med god mad, 
vin og råhygge. Mange lærte nye 
fiskepladser at kende, ligesom di-
verse fiskemetoder blev afprøvet. 
Især måtte ”snurrebassen” holde 
til mange kast, og det var da også 
et blink som fangede mange af 
fiskene.
Der skal dog også energi til, for 
”uden blink i vand - ingen fisk på 
land. 
Og så skal det til sidst tilføjes, at 
langt hovedparten af de fangne 
fisk blev sat ud igen, så der er 
stadig ørreder omkring Møn.
                         Jørgen Christensen

Vellykket foreningstur 
til Møn

Der hygges om aftenen.

Pæne havørreder fra Møn.

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening

(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
Facebook: Slagelse Sportsfiskerforening

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 21. august 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

 Afgang fra BIEN i Korsør Havn kl. 0800 (men kom nu i lidt god tid, 
 så du får en ordentlig plads) og hjemkomst til Korsør kl. 1400. 
 Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 8. september. 
 Der vil være præmier til de 3, der fanger flest. 
 Husk nu agn, du kan IKKE købe orm ombord. 

1 OKT Jagt og Fritidshuset cup (UFV) (S)(J)   Pris kr. 50,-
 Kan vi gøre det igen? Vi har nu de sidste 3 år vundet såvel forårets 
 som efterårets kystkonkurrence imellem foreningerne på Vestsjælland. 
 Og det skal vi da blive ved med. 
 Så tilmeld jer, der er også individuelle præmier til de tre første i hver klasse.  
 Hver forening kan indveje 10 fisk i klassen ørred, torsk og fladfisk. 
 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. 

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. 
 Der kan indvejes gedde - sandart - aborre og ål. 
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Turleder Jes, 5066 9202, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 6. juni. 
 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.

1 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 26. juli. 

20 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 Jes, 5066 9202, står for fordeling af ønskede både. 
 Tilmelding senest 14. august. 
 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.

5 SEP Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Sidste tur til søen og vores hytte for pensionisterne for i år. 
 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. august.

16 SEP Fladfisketur med M/S BIEN (S)(J)  Pris kr. 300,- 
 Vi gentager succesen fra de foregående år og tager en tur 
 på havet efter fladfisk. 
 Alle arter af fladfisk er i super kondition lige nu, 
 så der er ingen grund til at blive hjemme. 

Her ses pokalvinderne fra årets generalforsamling, 
Lars Olsen, Jørgen Christensen og Jesper Hansen.

Her ses et udpluk fra klubaftenen ”Køb eller sælg ”.

PROGRAM FOR SOMMER - EFTERÅR 2017


