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En rivende strøm i Skidenrenden.

Traditionelt sker der jo ikke så 
meget i vore vandløb i sommer-
månederne, og dog!
I år blev Slagelse-området ramt 
af et udsædvanligt kraftigt sky-
brud, på 30 min. faldt der ikke 
mindre end 29 mm!
Resultatet blev selvfølgelig, at 
rensningsanlægget ikke kunne 
nå at håndtere de store mæng-
der, så urenset vand strøm-
mede ud i Skidenrenden inden 
det kommer ud til Tude å.
Selvfølgelig var det usædvanlig 
hændelse, men vi har jo længe 

argumenteret for, at man ikke 
skal sætte fisk ud i Skidenren-
den, det er og bliver spild af tid 
og penge. Det er og bliver en 
afløbsrende.
Vedr. den meget omtalte 
genslyngning og etableringen 
af en fladvandet sø ved Tude 
å`s nedre del er kommunens 
forslag blevet omstødt af 
Miljø-myndigheden, så nu red-
der vi nok et år til, inden den 
lavvandede sø vil tage livet af 
smoltfiskenes vandring.                                                                                      
                                               Jens

 Nyt fra åerne

Skindstegt 
rødspætte-
filet
Da det er nu man fan-
ger mange fine fladfisk, 
bringer vi her en lille 
opskrift.

Sådan gør du:
Vend fileterne i mel og 
steg dem til skindsiden 
bliver sprød, vend og 
steg yderligere 1 minut.
På en anden pande 
sauterer du lidt hvidløg, 
forårsløg og peberfrugt 
i smør, skal ikke tage 
farve, kun varmes igen-
nem og blive bløde.
Anret på rugbrød. 
Server en god hvidvin 
eller øl.                
Velbekomme!
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Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

Art Sted Vægt Længde Navn på fanger
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
1. 09.07.2017 Ferskvand 10,650 kg.  122,5 cm. Jesper Mortensen
2. 25.06.2017 Tystrup Sø 10,350 kg. 108 cm. Lars Olsen

Sandart 
1. 16.04.2017 Tissø 5,200 kg. 74 cm. Poul R. Larsen
2. 26.03.2017 Sø 4,340 kg. 75 cm. Michael J. Petersen

Aborre
1. 20.07.2017 Tissø 1,178 kg. 42 cm. Erik Wilson

Medepokal

POKALTILMELDTE FISK 2017

  Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 Pt 7 Pt 8 I alt
  1 Jesper Hansen  229 122 198 368 96   1013
  2 Lars Olsen 0 283 104 181 328    996
  3 Kurt Nielsen 0 0 76 177  92   346
  4 Jes Hansen 0 0 104  236    340
  5 Jørgen R. Jensen 0 0 87 146           233
  6 Henrik Olesen  0                0
  7 Martin Morales 0        0
  8 Kurt Gade    0     0
  9 Frank Gade    0     0

Pointkonkurrence 2016

POINTTURE
Hornfisketur point 4 
21. maj
Endelig forår og masser af 
hornfisk ved kysten. Eller hvad? 
Vejret denne søndag mindede 
mere om efterår og en hård vind 
gjorde det meget svært for de 7 
tilmeldte medlemmer. Alligevel 
lykkedes det at finde lidt horn-
fisk og udover dette også ørred 
og fladfisk. Vi havde 2 helt nye 
medlemmer med denne dag og 
de havde det svært. De fangede 
desværre ikke noget, men så 
er det jo godt, at medfiskerne 
kunne undvære lidt fisk. Dagens 
indvejning viste, at 4 medlem-
mer kunne føje yderligere point 
til kontoen i årets klubmester-
skab.                                   Jes

Ferskvandstur
point 5
10. juni
Alle både til rådighed i vores 2 
søer denne dag og så alligevel 
kun 3 tilmeldte til årets 5. point-
tur. Vejret var strålende, dog 
med lidt vind, så kun Tystrup 
Sø blev benyttet denne dag. Og 
fisk var der da også. Der blev 
fanget både gedder, aborrer og 
sandart. Og så tænker man, hvor 
er alle vores medlemmer dog 
henne? Ved indvejningen kunne 
vi konstatere, at Jesper H. løb 
med førstepladsen, Lars O. med 
andenpladsen og så sluttede jeg 
selv som rosinen i pølseenden. 
Men en dejlig dag på søen.   Jes

Ferskvandstur 
point 6
20. august
2 medlemmer var tilmeldt 
ferskvandsturen denne søn-
dag. Noget sløjt, må man sige. 
Og med en hård vind fra vest, 
var det kun muligt at fiske i 
Tystrup Sø. Så bevæbnet med 
alskens grej samt agnfisk, 
roede de derudaf. Det var 
dog kun muligt at fiske langs 
kanten på vores egen side, 
da vinden var alt for hård. 
Og selvom de lå i læ, var det 
stadig svært at styre fiskeriet 
med agnfisk. Lidt ærgerligt, da 
ekkoloddet tegnede mange 
stimer med fisk. Men det 
lykkedes da at fange fisk. 3 
gedder, 3 aborrer samt en 
sandart. 
Dagens vinder blev Jesper lige 
foran Kurt.                         Jes

Genvordighe-
der igen!
Som I måske har set på vores 
hjemmeside, har vi jo kun 4 
både i Tystrup sø i år, da reno-
veringen desværre gik vasken 
hos vor normale leverandør i 
Korsør.
Vi fandt så en anden i Ring-
sted og fik båden derover, 
men nu er der desværre sket 
det, efter den er blevet lavet 
færdig, at malingen er begyndt 
at ”rynke”!
Så nu skal båden slibes ned 
igen og det hele skal nu laves 
om igen, og Hempel Skibs-
farver skal kontaktes, da det 
er deres maling der er blevet 
brugt.

Efterfølgende har vi igen haft 
indbrud i grejkassen på Tissø, 
intet stjålet, men beslag og 
det hele ødelagt.

Og for ikke det skal være løgn 
fik vi igen en oversvømmelse 
i vore lokaler på Bredegade i 
forbindelse med skybruddet. 
Så jo, der er nok at se til for 
bestyrelsen i disse tider!              
                                           Jens

Jens med flot sandart.
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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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Som altid med lidt god mad som afslutning, vores kok Mogens ses til højre.

De ”gamle” hygger sig!

Som sagt en rigtig varm dag for 
nogle af gutterne!

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening

DTU Aqua har bedt 1400 fritids-
fiskere 0m at tælle hvor mange 
ål de fanger i Storebælt og 
omliggende fjorde og nor, dog 
ikke Skælskør nor (hører under 
Smålandsfarvandet).
Optællingen skal foregå i 
tidsrummet 14. august til 15. 
oktober.

Foruden de udsendte tælle-
skemaer vil man fra fly søge at 
tælle fiskeredskaberne, så må 
man håbe, de kan skelne mel-
lem de forskellige vager. 
Spændende bliver det om man 
kan få ålefiskerne til at for-
tælle, om hvor mange og hvor 
de fanges!                         Jens         

Ålen skal skrives i mandtal!

Her en lille beretning fra 3. 
pensionisttur på Tystrup sø, igen 
med fuld belægning parat til en 

fiskeoplevelse garneret med lidt 
godt til ganen!
Vejret var for første gang i år helt 
i top, høj sol og stille vejr, specielt 
det sidste har været
en mangelvare på de øvrige ture.
Desværre var fiskene gået på 
ferie denne dag, så kun en enkelt 
gedde og en sandart
samt et par aborrer, blev resulta-
tet af dagens anstrengelser.
Men hvad, det var som altid en 
rigtig god dag med hyggelige 
fiskekammerater!              Jens

Sådan
kvejler 
man 
tovværk
op!

Det er irriteren-
de hver gang 
man kommer 
og skal have et 
anker fra red-
skabskassen, 
så hænger eller 
ligger anker-
tovene hulter 
til bulter.
Her viser Jørgen 
Mose hvordan 
tovværket 
gerne skal se 
ud inden man 
hænger det på 
plads.
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Læs også vores hjemmeside på www.slagelse-sf.dk

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

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening

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: 
tirsdag den 12. december 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

4 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. 

16 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. 

18 NOV Kysttur (Point 7) (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. 

10 DEC  Fang en fisk, vind en and. (Point 8) (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.

4 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.

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. 
 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. 

8 OKT Jagt og Fritidshuset cup (UFV) (S)(J)  Pris kr. 50,-
 Bemærk den ændrede dato i forhold til tidligere udsendt program. 
 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.

15 OKT  Ferskvandstur, Point 6 (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.

19 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. 

PROGRAM FOR EFTERÅR 2017


