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John Olsen med sin største flynder på 1,45 meter 0g 40 kg.

Nordkap

Jesper Andersen med mega flex på klingen.

Havkatte på stribe.

Lene Olsen med havkat på 3 kg.

Her er lidt fra nordkap, det gik 
godt igen i år, med to debutanter 
som fik flynder og havkat. 
Der var verdensmesterskab i 
flynderfiskeri med mange delta-
gere fra alle lande, det var sjovt. 
Finland vandt stort. Vi fik også 
flyndere selv om vi blæste inde. 
Det har vi aldrig oplevet før, og 
vi er kommet der i 10 år, og har 
aldrig været blæst inde mere end 
en enkelt dag. 
Vi fik kun 3 en halv dag ud af 10, 

så det var nogen lange dage, men 
vi kunne fiske inde i havnen. Vi 
måtte også fiske på nye pladser 
da der var VM. Der gik det godt 
for Johnny Ottenfeldt, han fik 3 
stk. på 84 cm. og en på 92 cm. 
Vi skulle også lige prøve en an-
den plads, hvor jeg fik et ordent-
lig hug og så gik det ellers der-
udaf. Det viste sig efter en intens 
kamp at være en mega flynder 
som kom op til båden, den var så 
stor så den skulle hurtigts muligt 

måles og så ud igen, den kom på 
fangstkrogen, men da vi så skulle 
taile den i halen så slog den lige 
med hovedet og røg af krogen. Vi 
nåede ikke at måle den, men den 
blev skudt til omkring 1,8 meter. 
Olsen fik sin den største nogen-
sinde på 1,45 meter og 40 kg. 
Han havde en rigtig god kamp, 
hvor vi måtte sejle efter den. 
Lene Olsen fik sin første havkat 
på 3 kg. dog ingen flynder, men 
hun havde kontakt. 

Ialt blev der fanget 10 havkatte, 
torsk op til 10 kg. brosme, sej, 
kuller, 10 helleflyndere. 
Når man ikke kan komme på 
havet så kan man fiske i havnen, 
og det var vi nogen der gjorde. 
Jeg fik 3 flyndere på 80 cm. og en 
anden tog en på 1,2 meter. Den 
fik hotellet, så en rigtig god tur 
med masser af fisk. 
Vi tror vi skal afsted igen, man 
kan ikke lade være.
                           Jesper Andersen

Megaflynder på krogen.
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Spar Nord Slagelse
Klingeberg 2
Telefon 72 25 01 70

Prøv en 
bank, der 
forstår dig

tættere på

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

Se også på facebook: Slagelse Sportsfiskerforening

Her de 2 vindere Jørgen Christensen og Jens O. Jensen. 
I baggrunden hygger resten af ”pensionisterne” sig.

Fiskene var ikke ligefrem i 
bidehumør da ”pensionisterne” 
10 mand stærk mødte frem ved 
fiskehytten ved Tystrup Sø den 
12. juni.
Efter at morgenmaden var ind-
taget spredtes bådene ud over 
søen i jagten på gedde, aborre og 
sandart. Varmen var heftig og bi-
delysten ringe, så dagens resultat 
blev sløjt.
Jeg var selv i båd sammen med 
Jørgen Mose, som dog havde en 
af sine gode dage. Vi dørgede 
med woblere, og pludselig havde 
vi dobbelthug på vej over mod 
Klintegrunden. Vi landede først 
Jørgens gedde, som ved indvej-
ningen viste sig at være på 4,5 kg, 
mens min smuttede da vi prøvede 
at få den med i samme net.
Kort tid efter fangede Jørgen 
Mose endnu en gedde, denne 
gang på 5,5 kg. Da vi kom ind 
viste dagens fangst at være de 
2 gedder samt 5 aborrer, med 
den største på 0,380 kg. til Leif 
Jensen.

Mange aborrer
Den 7. august var ”pensioni-
sterne” igen ved søen, og efter 
en svag begyndelse var der 
pludselig ”mågesjov” flere steder 
i søen. Når aborrerne jager 
småfiskene nedefra søger disse 
mod overfladen, hvor de i stedet 
angribes af måger. Et rigtig spæn-
dende fiskeri. Deltagerne i de to 
både som deltog i dette fiskeri 
fangede ca. 50 aborrer, hvoraf 
mange lå i størrelsen 400-450 
gram. Jens Oluf Jensen fangede 
den største på 450 gram, mens 
jeg selv fik en tillægsgevinst i 
form af en gedde på lige ud 4 kg.
Jeg skal sluttelig tilføje, at den 
14. august var vi to mand der 
oplevede samme fiskeri. Vi havde 
ca. 80 aborrer oppe og vende 
i båden, men beholdt blot en 
spandfuld i størrelsen 500-696 
gram. I tilgift fangede jeg endnu 
en gedde. Denne gang på 4,1 kg. 
Den slap, ligesom de fleste af 
aborrerne, med skrækken.
                      Jørgen Christensen

Hyggefiskeri på søen

Smolt

På å-området i år må vi jo nok 
sige, at det hele har opført sig 
noget anderledes end i det tidlige
forår, hvor der var masser af vand 
over det hele.
Nu har vi så været vidne til en 
ekstrem lang sommerperiode helt 
uden nedbør, og det giver jo
som bekendt iltsvind og næ-
sten tørlagte åer, hvor vi nu kan 
frygte, at den i forvejen meget 
lille bestand af ørreder yderligere 
reduceres.
I føljetonen omkring Tude å 
projektet er der nu sket det, at vi 
(UFV) vil påklage det forløb der
har været indtil nu til Natursty-
relsen.
Kort fortalt drejer det sig om den 
lavvandede sø, hvor vi frygter at 
op til 25 % af ørrredynglen vil gå 

tabt iflg. DTU Aqua. Ligeledes er 
vi utilfredse med den manglende 
dialog med Slagelse
kommune. Vi har forelagt ad-
skillige forslag der ville kunne 
rette op på problemet med den 
manglende beskyttelse af den 
trækkende smolt.
Sagen vil nu blive forelagt 
byrådet endnu engang, men vi 
forventer ikke noget positivt
resultat derfra.
Så man kan ikke påstå, at det er 
optimismen der præger os i den 
kommende tid!                    Jens

NYT FRA ÅERNE
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TUR-REFERATER

Kysttur point 2
Søndag den 22. april
Eftersom vores første pointtur 
blev aflyst grundet kulde og 
blæst (samt manglende delta-
gere) kriblede det i hele kroppen 
efter at komme af sted til kysten. 
Vejret var langt om længe slået 
om til varmegrader og viste sig 
fra sin bedre side denne dag. 6 
medlemmer havde tilmeldt sig og 
der var omsider kommet gang i 
fiskene. Jesper Hansen startede 
dagen tidligt i havnen og sik-
rede sig sine 3 torsk, inden han 
vendte næsen mod kysten. Vi 
andre var lidt mere magelige og 
startede lidt senere ud. Alle så vi 
eller havde kontakt med ørreder. 
Det lykkedes Lars Olsen, Jesper 
Hansen og undertegnede hver at 
lande en ørred over målet. Jørgen 
R. Jensen havde opgivet ørre-
derne og var gået over til fiskeri 
efter fladfisk, hvilket indbragte 
ham nogle fine skrubber. Dagens 
vinder blev Jesper, efterfulgt af 
Lars og mig selv. En fin forårsdag 
efter en lang og kold vinter.

Hornfisketur 
point 3
Lørdag den 26. maj
9 medlemmer skulle i dag dyste 
om, hvem der kunne indveje de 3 
største hornfisk. Udover hornfisk, 
talte ørred, torsk og fladfisk 
med i den løbende konkurrence 
om klubmesterskabet. Vi havde 
fordelt os bredt på den vestsjæl-
landske kyst, hvor Kurt og jeg 
startede efter flade fra stranden 
på Frølunde. Et ellers sikkert 
sted, men som timerne gik og 
kun en fladfisk var trukket op, 
begyndte vi så småt at snakke 
om, at ændre strategien og 
overgå til fiskeri efter hornfisk. 
Netop der ringede Jesper og 
spurgte, om vi fangede noget. 
Han var startet med at fiske efter 
ørred samt fladfisk og nu var 
han færdig med det og skulle til 

et nyt sted efter hornfisk. Jeg 
spurgte forsigtigt ind til, hvad 
han mente med ”var færdig”. Og 
han fortalte, at han havde fanget 
3 pæne regnbueørreder samt 
2 fladfisk. Og at der stadig var 
en del regnbuer. Øhhh….hvor er 
det lige, at du er henne? Jo, det 
var da der og der og man kan 
starte med at fiske regnbuerne 
ca. 100 meter efter bundgarnet. 
Tak for det, min dreng. Kurt og 
jeg pakkede hurtigt sammen og 
drog af sted. Lige før pladsen, 
som Jesper havde anvist stod 
en anden lystfisker og var netop 
i færd med at afkroge samt 
fotografere en pæn regnbue. 
Optimismen fik lige et hak opad, 
da vi så det. Og så ellers i gang 
med prop og reje, fisket kun 10 
meter fra kystlinjen.  Ret hurtigt 
fik jeg en fin regnbue, mens Kurt 
og Allen Knudsen (et nyt medlem 
af foreningen som vi havde taget 
med) kæmpede lidt med det. 
Og efter ca. en times tid, fik jeg 
endnu en samt mistede en. Nu 
var tiden ved at være knap, så vi 
overgik til fiskeriet efter hornfisk 
(det var jo ligesom dem det hele 
drejede sig om denne dag). Det 
skulle vise sig lidt sværere, end 
vi lige havde regnet med, måske 
fordi vi nu var kommet lidt op 
af dagen. Men det lykkedes da 
at fange nogen stykker, inden 
vi var nødt til at vende næsen 
mod Slagelse og klublokalet for 
indvejning.  7 medlemmer kom 
med fisk til indvejning, hvor der 
udover hornfisk var 5 regnbueør-
reder samt 3 fladfisk. Vinderen af 
selve hornfiskedelen blev Jesper 
Hansen, med Ramazan og Lars 
på de følgende pladser.

Ferskvandstur
Søndag den 17. juni
Kun 4 medlemmer havde tilmeldt 
sig turen til vores søer, nemlig 
Lars, Jesper, Kurt og jeg selv. 
Alle tog vi til Tystrup Sø, hvor 
vi mente, at chancen var størst 

Kurt med fin gedde på 6,3 kg.

Dagens fangst løb op i 4 gedder, 
4 aborrer samt en fin sandart. 
Lars løb med dagens førsteplads, 
efterfulgt af Jesper og mig selv. 
Kurt kunne dog have ændret det 
hele, men måtte sande, at man 
engang imellem er nødt til at 
udskifte sin brugte nylonline på 
forfanget. Man lærer, så længe 
man lever.

Ferskvandstur 
Søndag den 19. august
Efter en meget lang, varm og tør 
sommer, var det tid til endnu en 
tur på søen. 6 medlemmer tog 
alle til Tystrup, da der ugerne for-
inden havde været meldinger om 
gode fangster af især aborrer. Vel 
fordelt i 3 både gik det derudaf til 
bankerne, hvor vi mente, at der 
var gode chancer for de stribede. 
Jørgen og Jens O. havde valgt 
det helt rigtige sted fra starten 
og selv om Kurt og jeg lå kun 50 
meter væk, måtte vi misundeligt 
kigge på, at de skovlede den ene 
flotte aborre efter den anden 
ind i båden, imens vi kun spredt 
fangede lidt. Jesper og Lars valgte 
en anden strategi, nemlig at drive 
eller ro ind over de forskellige 
pladser, hvilket også gav godt, 
kunne vi se. Men som på sidste 
tur var det også svært denne dag 
at overliste gedderne. Mens vi lå 
for anker, havde vi lagt agnfisk 

ud ved siden af båden og der var 
der en gedde, der ikke kunne stå 
for Kurts lille skalle. Fin fisk på 
6,3 kg. Også Jesper og Lars havde 
held til at overliste lidt gedder, 
men i forhold til indsatsen og 
mængden af fisk, var det ikke me-
get. Sandarten glimrede helt ved 
sit fravær. Vi talte efterfølgende 
om, at der nu er så massive 
mængder af fisk i søen og dette 
måske er årsagen til, at gedderne 
er så svære. Der er jo rigeligt 
for dem at æde. Samlet fangst 
blev 60-70 fine aborrer (de fleste 
genudsat) samt 4 gedder. Dejligt 
igen at se ”mågesjov” i søen, 
når aborrerne jager i stimer og 
tvinger byttefiskene op til overfla-
den. Det er snart nogle år siden, 
vi sidst har set det. Og til jer der 
blev hjemme: I gik glip af en rigtig 
dejlig dag på søen. Igen i dag 
rendte Jesper med førstepladsen, 
Lars nr. 2 og Kurt nr. 3.  
                                                 Jes

Jes med fin gedde fra Tystrup.

for nogle gode fisk. 
Men hold op, det var 
svært. Trods fint vejr, 
dog med en del vind, 
var fiskene meget 
svære at lokke til 
noget som helst. At 
der var mange fisk i 
vandet var tydeligt at 
aflæse på det med-
bragte ekkolod, så det 
var lidt frustrerende 
at ro rundt i timevis, 
uden der skete noget 
som helst. Men med 
flid og omtanke kom-
mer man langt og det 
lykkedes trods alt alle 
mand at fange fisk. 
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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

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 11. december 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

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.  
 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,-
 AFLYST        AFLYST        AFLYST        AFLYST        AFLYST        AFLYST
 UFV har meldt ud, at de fremover aflyser efterårskonkurrencen og i stedet  
 satser på en lidt større konkurrence i foråret.

14 OKT  Kysttur, Point 6 (S) (J) (P)  
 Så er det sidste chance for at nappe 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. 10/10. 

18 OKT  KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 – 21.00 
 Vi starter op igen efter sommeren med vores klubaftener en gang om 
 måneden og nu i de nye lokaler på Schackenborgvej 25, kælderen. 
 (Når du kommer ind på Schackenborgvej, er det den sidste gule boligblok  
 og for enden af den, ned af kælderskakten).  
 Vi håber, at mange vil møde op for at besigtige de nye lokaler. 
 Der kan købes pølser – øl og vand. Kig ned og hyg dig med os andre. 
 Og det gør slet ikke noget, hvis du i forvejen ringer eller sms’er til formanden  
 og fortæller, at du kommer (50669202). 

15 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 Tur til molen ved Flådestation Korsør (S)      Pris kr. 20,- 
 Endnu engang prøver vi en tur 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. 
 Der vil også denne gang være en lille konkurrence i lighed med den sidste tur  
 til molen. Tilmelding til Jes Hansen, 5066 9202 senest 13/11. 

9 DEC  Fang en fisk, vind en and. (S+J) (P)      Pris kr. 30,- 
 Så skal vi ud på årets sidste og traditionsrige 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 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. 
 Tilmelding til Jens O. Jensen, 2044 4287 senest 5/12.

13 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 ved lige 
 hen over vinteren. 
 Du må gerne ringe eller skrive til Jes, 50669202, om du kommer, 
 mere så jeg ved, at der er æbleskiver nok.

PROGRAM FOR EFTERÅR 2018

Art Sted Vægt Længde Navn på fanger

Havørred Kyst
1. 10.05.2018 Stevns 5,250 kg. 77 cm. Jesper Hansen
2. 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
1. 25.05.2018 Tystrup Sø 8,350 kg. ?? Jørgen Christensen
2. 12.06.2018 Tystrup Sø 5,500 kg. ?? Jørgen Mose

Sandart 
1. 03.06.2018 Tystrup Sø 7,100 kg.  90 cm. Martin Morales

Aborre
1. 08.06.2018 Tissø 1,220 kg. 44 cm. Jesper Hansen

Medepokal

POKALTILMELDTE FISK 2018

Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1      Jesper Hansen  118 511 78 241  948
2     Jes Hansen  68 345 58 77  548
3     Lars Olsen  87 95 157 177  516
4     Kurt Nielsen  0 23 33 158  214
5     Jørgen R. Jensen  57 91    148
6     Jens O. Jensen   0  98  98
7     Ramazan Cetin   96    96
8     Jørgen Christensen      94  94
9     Allan Knudsen   57    57
10   Henrik Olesen       0
11    Leif Jensen   0    0
12   Kuno Jørgensen   0    0

Pointkonkurrence 2018






