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Pinligt!
Her i slutningen af februar 
opdagede vi pludselig, at der 
havde fundet en opgravning sted 
i Vestermose å på en strækning 
af 2 km.
Alt gydegrus og store sten lå 
på kanten samt enhver form for 
grødekanter var væk! 
Stor opstandelse og kontakt til 
kommunen om, at de øjeblik-
keligt skulle foretage en politian-
meldelse.
Kommunen svarede, at de snarest 
ville lave denne, men næste dag 
kom der berigtigelse fra samme 
kommune, der måtte erkende, 
at det var deres entreprenør 
der havde lavet ødelæggelsen! 
Pinligt, pinligt!
Vores næste spørgsmål gik så på, 
hvorfor i alverden man ikke havde 
opdaget dette, da der jo plejer 
at være et tilsyn, når opgaven er 
løst. Samt hvordan man har kun-
net godkende at opgravningen 
har fundet sted efter oktober, 
hvor der slet ikke må oprenses.
Entreprenøren oplyser ligeledes, 
at han kom til at bruge en forkert 
opmåling. Men hvorfor i alverden 
stoppede han så ikke, da han så 
at hele bundsedimentet kom med 
op?
Nå, men sidste nyt er nu, at 
entreprenøren for egen regning 
reetablerer strækningen samt 
UFV er med til at anvise, hvordan 
det skal gøres.

Renovering
Det ser endelig ud til at den 
længe ventede renovering af et 
stykke af zone 4 i Gudum Skovse 
kommer i gang. Det har været en 
tung omgang med flere godken-
delser fra diverse lodsejere, da 
det så var klaret, var vandførin-
gen blevet for kraftig!
Men nu skulle den være god nok, 
arbejdet påbegyndes efter som-
merferien.                      Jens

Også i kommunen må det her 
give anledning til overvejelse 
om hvordan man fremover skal 
føre tilsyn, og om det mon er den 
rigtige entreprenør man anven-
der!                                   Jens

UFV årsmøde
Der har bl.a. været afholdt års-
møde, hvor formand Kurt Jørgen-
sen kunne berette om den meget 
sløje opfiskning efter moderfisk, 
hvor mængden af rogn var så lille, 
at vi mangler ikke mindre end 
100.000 fisk, som vi ifølge udsæt-
ningsplanen skal udsætte i år!
Diskussionen om hvad årsagen 
er, blev langvarig og vi kan nok 
ikke pege på et enkelt element, 
men det er snarere en vifte af 
problemer, herunder manglende 
vedligeholdelse af åerne.
Samtidig blev det også besluttet 
at give Projekt Vildfisk en sidste 
chance til efteråret. Tja…?   Jens

Nyt fra åerne

Jesper Hansen med flot havørred på 3,25 kg.

Kolde 
fødder 
på Møn

Vi har de senere år haft nogle 
gode fisketure til Møn, hvor der i 
3-4 dage jages havørreder, som 
der i det område kan være af 
grov kaliber. Vejret har sjældent 
været med os, idet vi tidligere 
har været generet af såvel blæst 
som mælkefarvet vand fra udva-
sket kridt fra klinterne.
Denne gang var vinden imidlertid 
i orden, men det var vandtem-
peraturen efter det voldsomme 
vintervejr på især det Sydsjæl-
landske område bestemt ikke. 
Med en havtemperatur på 1,6 
grader, så var det svært at holde 
fødderne varme, og fiskeriet var 
rigtig svært. Ørrederne ville ikke 
noget som helst i det kolde vand 
- mente de fleste af os.
Vores unge ”hard core” fiskere 
viste os dog noget andet, for un-
der de umulige forhold formåede 
Jesper Hansen alligevel at fange 
ikke mindre end 13 havørreder 
op til 3,25 kg. (flink fyr, for den 
ligger nu i min fryser). Også Lars 
Olsen og Ramazan Cetin viste 
gode takter med hver 5 havørre-
der. Vi var 10 mand med på turen 
og vi fangede i alt 29 havørreder, 

Jes Hansen med havørred på 2,4 kg.

Jesper måtte skifte hjul midt i det 
hele..(Fortsættes side 2)
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Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

så for den regnekyndige fremgår 
det tydeligt, at vi resterende 
7 måtte fordele de resterende 
6 fisk. Heraf var vi 3 der intet 
fangede. Nævnes skal det, at vor 
formand Jes Hansen fangede en 
fin fisk på 2,4 kg. 
Trods det svære fiskeri havde vi 
igen en rigtig god tur, hvor kam-
meratskabet kom i højsædet. 
Vi boede et nyt sted, men tæt 
på vores tidligere lokalitet ”The 
Lodge”. Det var på ”Østergård”, i 
et stort ombygget stuehus, hvor 
der var meget fine forhold  med 
masser af sengepladser, flot 
køkken, 3 badeværelser m.m. og 
vores ”kokke” fremtryllede de 
mest fantastiske retter. Der var 
garanteret ingen der gik sultne 
eller tørstige i seng på den tur. 
Dejlig aftenhygge med ild i pej-
sen manglede heller ikke, så jeg 
tror de fleste er klar igen til turen 
til næste år. Vi skal jo bestille 

Lars Olsen med 2 flotte havørreder.

Pokalvinderne fra 2017. Kuno Jørgensen, Jørgen Christensen, Jesper Morten-
sen og Jesper Hansen.

Her ses ”Østergård”.

(Fortsat fra side 1) plads i god tid. Sidste år var vi 
en måned for sent på færde, og 
denne gang en måned for tidlig, 
men i 2019 rammer vi plet. 
Det blir´ rigtig stort.
Tak for en god tur
                       Jørgen Christensen

HUSK
Jagt og Fritidshuset cup

UFV

Søndag den 7. oktober

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

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening
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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 
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Slagelse Camping og Outdoor center     
Karolinevej 2c|4200 Slagelse|55700020  

salg@slagelsecamping.dk 
 Det vindende Slagelse-hold fra UFV-Cup, Den Gyldne Kejs.

POINTTURE OG ANDET

Klubaften, 
køb - salg - bytte
22. februar
Torsdag d. 22. februar afholdt vi 
vores udvidede klubaften, hvor 
man kunne medbring grej, som 
man ville sælge eller bytte væk, 
eller man kunne komme for blot 
at købe lidt grej af andre med-
lemmer. Desværre blev det ikke 
en succes som sidste år, idet kun 
6 medlemmer dukkede op. Vi må 
annoncere det lidt bedre næste 
gang, således vi får en lidt større 
interesse fra medlemmerne.

Kysttur, point 1 
4. marts
Denne første kysttur havde blot 
tilmelding fra 3 medlemmer og 
vi var alle enige om, at det ikke 
var ulejligheden vær, at tage på 
kysten i kuling og minusgrader. 
Selv vandet var under nulpunk-
tet. Så denne tur blev aflyst.

Klubaften – foredrag 
ved Rene Gerken.
15. marts
Vi havde til lejligheden indbudt 
fiskeguide Rene Gerken fra Atlan-
tic rejser, som gerne ville holde 
foredrag om fiskeri og fiskerej-

ser. 15 medlemmer var mødt op 
og vi fik et 2 timers langt fore-
drag, hvor Rene øste ud af sine 
mange oplevelser som guide i 
næsten hele verden. Og der var 
noget for enhver smag og enhver 
pengepung. Lige fra rejser til 
den almindelige pengepung, til 
ophold der modsvarer, hvad en 
ny mindre bil koster herhjemme. 
Rene er en dygtig fortæller og 
alle var da også enige om, at 
det havde været en spændende 
aften. Klubben gav pølser og 
brød, så vi må sige, at det var en 
succes. Vi må se, om vi kan finde 
ud af noget tilsvarende næste år.

UFV CUP -
Den Gyldne Kejs
8. april
I år havde jeg brugt de sociale 
medier massivt i forsøget på,at 
få rigeligt med medlemmer til 
at stille op. Og det lykkedes til 
fulde, idet 16 medlemmer havde 
meddelt deres deltagelse. Vejret 
viste sig fra sin bedste side 
og selvom det stadig var koldt 
i vandet med en temperatur 
omkring de 5 grader, så var der 
da også begyndt at komme liv 
i ørrederne. Vi havde også fået 
fordelt os fornuftigt på kysterne 
rundt omkring og snart begyndte 
det at indløbe med resultater 
og fortællinger om fangne fisk. 
Bedste mand for Slagelse blev 
Ramazan Cetin, som i Køben-
havns Havn fangede 2 meget fine 
fisk. Ramazan løb da også med 
præmien for bedste havørred. Og 
vigtigst af alt, vi vandt trofæet 
igen. Meget knebent foran Sorø, 
som åbenbart havde haft et hold 
enten i København eller Helsin-
gør, for de kom da med en del 
torsk. Tak til de 16, der drog med 
ud og forsvarede foreningen og 
som sikrede trofæet endnu et år 
på væggen.

Jeg omtalte ved generalforsamlin-
gen, at boligforeningen ønskede 
os opsagt, da lejerne i området 
selv ville disponere over vores 
lokaler. Og boligforeningen havde 
da også et alternativ, i øvrigt 
til samme husleje og samme 
størrelse. Vi aftale et besigtigel-
sesmøde med formanden for 
boligforeningen og fandt, at loka-
lerne fuldt ud kunne anvendes, 
hvis der blev gennemført nogle 
ændringer til indretningen. Dette 

accepterede boligforeningen og 
lokalerne er nu klar til indflytning. 
Det kan være, når du læser dette, 
at vi allerede er flyttet, men ellers 
vil jeg annoncere flytningen på 
såvel vores hjemmeside som 
på Facebook. Her vil jeg også 
anmode om frivillige kræfter, der 
kan hjælpe med flytningen. Vores 
nye adresse bliver Schackenborg-
vej 25 i kælderen. Adgangsveje 
og lignende vil ligeledes blive 
annonceret.       Jes

O B S  Nyt klublokale  O B S

Sådan så der ud på Tystrup sø ved 
hytten i februar måned i år

Sådan så der ud på Tystrup sø ved hytten i februar måned i år
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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: 
onsdag den 22. august 2018. 

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

 Der vil være præmie til flest fangne fisk over målet 
 (uanset arter) samt tungeste fisk. 
 Af hensyn til sikkerhedsbestemmelserne på flådestationen er det vigtigt, at  
 tilmelding foregår til turleder Jes Hansen, 5066 9202, senest 17. september. 
 Vi blæser konkurrencen/turen af kl. 13.00. 
 Husk at alkohol er bandlyst på flådestationen. 
 Fiskeriet må maks. foregå med 2 stænger af gangen pr. person 
 og du sørger selvfølgelig selv for agn. 

7 OKT Jagt og Fritidshuset cup (UFV) (S)(J)  Pris kr. 50,-
 Sidste år ”stjal” Høng Sportsfiskerforening det eftertragtede trofæ. 
 Eller også var de bare lidt dygtigere end os. 
 Det skal hjem på sin plads igen. 
 Vi skal vise, hvem der sidder på denne kystkonkurrence imellem forenin-  
 gerne på Vestsjælland. Så tilmeld jer og lad os stå sammen om at vinde. 
 Udover trofæet til den vindende forening, er der også fine 
 individuelle præmier til de tre største fisk 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 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. 
 Turleder Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 8. maj. 

26 MAJ  Hornfisketur, Point 3 (S) (J) (P)    
 Hornfiskene har haft et par uger til at finde sig til rette, så denne tredje 
 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 22. maj.

05 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. 
 Turleder er Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 1. juni.

17 JUN Ferskvandstur, Point 4 (S) (J) (P)   
 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 12. juni. 
 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 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. 
 Turleder Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 2. august.

19 AUG Ferskvandstur, Point 5 (S) (J) (P)   
 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, ved klublokalet i Slagelse kl. 16.00.  
 Husk, at fiskeri på denne pointtur kun kan foregå fra vores både 
 i Tissø og Tystrup.

04 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. 
 Turleder Jørgen Christensen, 6175 0956. 
 Tilmelding senest 30. august.

22 SEP Fisketur på molen ved Flådestation Korsør (S)(J) Pris kr. 20,- 
 Vi kommer ikke på havet efter fladfisk i år, så skal vi have et par stykker 
 af denne velsmagende fisk i fryseren, må vi ty til molen ved flådestationen. 
 Vi mødes på parkeringspladsen overfor porten kl. 08.00, 
 hvor vi lige holder samling. 
 Prisen er sat til kr. 20,- og de penge, der kommer ind, fisker vi om. 
 (fortsættes)

PROGRAM FOR SOMMER / EFTERÅR 2018

Art Sted Vægt Længde Navn på fanger

Havørred Kyst
1. 01.02.2018 Stevns 4,540 kg. 74 cm. Ramazan Cetin
Havørred Å
1.00.00.2018 Tude Å 6,510 kg 83 cm. Freddy Dahl

Torsk, Båd

Torsk, kyst

Regnbueørred, Kyst
1. 06.01.2018 Storebælt 4,900 kg. 70 cm. Jesper Hansen

Regnbueørred, Å
1. 26.01.2018 Tude Å 5,100 kg. 70 cm. Michael Haupt

Gedde

Sandart 

Aborre

Medepokal

POKALTILMELDTE FISK 2018


