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På vej ud efter endnu et fag af broen.

Lørdag den 3. november havde 
vi sat af til, at vores bro og både 
skulle tages op for vinteren i Ty-
strup Sø. Og jeg startede i nogen 
tid før med at annoncere dette på 
vores Facebook side. Men hold 
da op, hvor er det svært at få folk 
ud af hullerne. Vi endte dog med, 
efter megen møje og besvær, at 
kunne stille 7 medlemmer til pro-
jektet. De fleste af os havde prø-
vet det før, så vi var hurtigt i gang 
med at få tovværket af rørene 
og sejlet bådene ind til bredden 
for optagning. Herefter blev de 
enkelte sektioner af broen skilt 
fra hinanden og transporteret på 
land. Under pausen, hvor vi fik 
en tår til halsen, drøftede vi en 
løsning for vores 2 vinterbåde. 
Vi påregner, at kunne fortøje 
disse på tilsvarende vis, som når 
de ligger for svaj ved broen, men 
færdige blev vi ikke med dette, så 
vinterbådene skal som sædvan-

ligt på ophalervogne. De andre 
både blev hevet op så langt vi nu 
kunne og vendt om, så de er klar 
til udsætning i foråret.
Alt dette er et ret tungt stykke ar-
bejde, så vi har brug for unge og 
stærke mennesker til at hjælpe 
os med dette. Så når jeg fremover 
kalder på hjælp, håber jeg, at der 
kommer lidt respons. Det hele tog 
2 timer, så det er jo ikke sådan, 
at man skal tage en hel dag ud af 
kalenderen.                             Jes

Bro- og bådoptagning

Der skal også være tid til fiskesnak.Hvilken sektion skal vi nu tage?

Det kan godt drille med at skille.Bådene vaskes før optagningen.

Båd nr. 3 på vej ind på land.

Som tidligere nævnt har det 
knirket kraftigt med samarbej-
det mellem UFV 95 og kommu-
nen, specielt har den nyvalgte 
udvalgsformand fra SF (!) været 
meget uvillig til at lytte til vore 
argumenter. 
Faktisk har vi oplevet at blive 
kaldt ”umodne” af en mand der 
først kom ind i kommunalpolitik 
for et år siden, ja, man skal høre 
meget!
Men det har nu ført til, at alle de 
tilsluttede foreninger under UVF 
95 har valgt at stoppe al samar-
bejde med kommunen.

D.v.s. vi trækker os fra alle ud-
valg samt at udsætningsarbejdet 
og vedligeholdelse af vore åer 
ophører med øjeblikkelig virk-
ning. Det er utroligt trist at det 
er kommet hertil nu, men vi føler 
ikke at det tjener noget formål at 
fortsætte.
Blot skal flertallet i byråd og 
Teknisk forvaltning forstå, at de 
påtager sig et stort ansvar for 
den manglende udvikling og 
overholdelse af cirkulærer til 
beskyttelse af fiskebestanden.
Vi vil derfor også fremover holde 
et skarpt øje med dette.     Jens

Så skete det!

Et lidt vemodigt vue over vores 
mange år med udsætninger og fiske-
pleje i vore åer, men nu er det jo nu 
som bekendt slut. 
Vi må håbe det lykkes at starte det 
op igen på et tidspunkt, bl.a. hvis for-
nuften hos vore folkevalgte i Slagelse 
kommune igen slår igennem!
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Hyggefiskeri på søen
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. 28.02.2018 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. 19.08.2018 Tystrup Sø 6,300 kg. ?? Kurt Nielsen
3. 12.06.2018 Tystrup Sø 5,500 kg. ?? Jørgen Mose

Sandart 
1. 03.06.2018 Tystrup Sø 7,100 kg.  90 cm. Martin Morales
2. 01.10.2018 Tystrup Sø 5,250 kg. 72 cm. Kristian Carlsen

Aborre
1. 31.05.2018 Nakskov I. 1,780 kg. 49,5 cm. Rasmus Skaaning
2. 09.10.2018 Nakskov I. 1,700 kg. 50 cm. Michael Jæger
3. 08.06.2018 Tissø 1,220 kg. 44 cm. Jesper Hansen

Medepokal

POKALTILMELDTE FISK 2018

Nogle af deltagerne på den sidste pensionisttur.                         Foto Leif Jensen

Aborrerne må gerne være fra 
400-600 gr. for at give de bed-
ste fileter.
Du starter med en halv kop mel 
der kommes i en stor nok pose 

og krydres med salt og peber.
Kom de friske aborre fileter i som 
er duppet af med køkkenrulle, så 
de ikke er våde (ellers klumper 
melet) og luk posen, så der er lidt 
luft i den.
Vend posen rundt så fileterne 
bliver helt dækket af mel og tag 
dem derefter op én af gangen, 
og ryst det overskydende mel af.
De er nu klar til at stege på en 
pande varmet op ved jævn varme. 
Fileterne steges til de gylden-
brune på begge sider.

Tilbehør: Kan være rugbrød, 
remoulade og citron. Passer også 
godt til kartofler og persillesovs.

Yderligere tips: Prøv at blande lidt 
chilipulver eller paprika i for at 
give en anden smag.
                                 Velbekomme!

Pandestegte aborre fileter

Klublokalet 
Vores nye lokaler på Schacken-
borgvej er nu på plads og indviet 
med de første klubaftener. 
Vi kunne dog godt tænke os at se 
lidt flere medlemmer lægge vejen 
forbi på disse aftener. 
Der er som regel ingen problemer 
med at få parkeringspladser og til 
de medlemmer, der måtte være 
lidt urolige overfor den omstæn-
dighed, at lokalerne er placeret 
i et af staten udpeget ghettoom-
råde, så lad mig med det samme 
slå fast, at vi aldrig har oplevet 
problemer af nogen art. Tværti-
mod synes jeg vi bliver mødt med 
smil og imødekommenhed. Og 
selvom det er en lidt trist kælder-
skakt, man skal igennem på sin 
vej til lokalerne, så er selve de 
rum, som vi har lejet, væsentligt 
bedre end dem på Bredegade. 
Men kom nu selv ned og se på 
enten en af vores klubaftener 
eller i hvert fald til generalforsam-
lingen.                                   Jes

Husk at deltage i

UFV-CUP
søndag den 7. april
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Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 I alt
1      Jesper Hansen  118 511 78 241 108 1056
2     Jes Hansen  68 345 58 77 73 621
3     Lars Olsen  87 95 157 177 0 516
4     Kurt Nielsen  0 23 33 158 85 299
5     Jørgen R. Jensen  57 91   62 210
6     Jens O. Jensen   0  98 0 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 2018TUR-REFERATER

Tur til molen 
ved Flådestation Korsør
Lørdag den 22. september
Vi måtte desværre aflyse denne 
tur, da en hård vind stod direkte 
ind på molen og ville have umu-
liggjort fiskeri. Lidt ærgerligt, da 
dette ellers er en af de populære 
ture. Men heldigvis venter endnu 
en moletur senere på året.

Kysttur point 6
14. oktober 
6 medlemmer skulle ud denne 
sidste pointtur i rækken, for at se 
om vi kunne rykke lidt på resulta-
tet af klubmesterskabet. Egentlig 
ganske fint vejr, dog med vind fra 
kysten hvilket normalt ikke er det 
bedste. Det blev da også ganske 
svært, men en enkelt ørred samt 
lidt fladfisk kom da på land. Igen 
løb Jesper med førstepladsen, 
Kurt nr. 2 og Jes nr. 3. 

Tur til molen 
ved Flådestation Korsør 
Søndag den 18. november
Sådan. Denne gang var vejret 
med os, selvom det nu var 
blevet en del køligere. Men det 
er jo kun et spørgsmål om rigtig 
påklædning. Der var 10 medlem-
mer tilmeldt denne tur, men vi 
var dog kun 9 der dukkede op. Vi 
fik hurtigt fordelt os langs hele 
strækningen på ydermolen, rig-
get til og kastet ud og så var det 

ellers bare at vente. Og i dag blev 
der en del venten. Om vi havde 
ramt et uheldigt tidspunkt på 
dagen ved jeg ikke, men det gik 
lidt trægt i starten. Enkelte fisk 
kom der dog op og efterhånden 
som dagen skred frem, blev det 
da også lidt bedre. Næsten alle 
nåede at fange fisk og da vi slut-
tede, var der i alt blevet fanget 54 
fladfisk, så…. Men det kan betale 
sig at ofre lidt på at købe orm, når 
man molefisker. 
De medlemmer, der kun havde 
rejer med, måtte kæmpe noget 
for det.                                   Jes

Pointkonkurrencen
Klubmesterskabet
Vi har i år afholdt 6 pointgivende 
ture og der har deltaget imellem 
4 og 10 personer pr. tur. 
Vinder og klubmester 2018 blev 
Jesper Hansen med 1056 point, 
nummer 2 Jes Hansen med 621 
point og nr. 3 Lars Olsen med 516 
point. Tillykke til Jesper og tak for 
kampen.
I 2019 går vi en anden vej. Vi 
opgraderer nemlig antallet af 
pointgivende ture til 12, hvoraf de 
4 dårligste trækkes fra. 
Således skulle vi gerne få lidt 
flere medlemmer med på turene 
og det betyder så heller ikke så 
meget, om man skulle springe en 
tur over. Håber vi ses.         Jes 

Lene med flad, Jens uden.

Facebook
Hvis ikke alle medlemmer er klar 
over det, så har vi vores egen 
side på Facebook. Og en opfor-
dring herfra skal være, at hvis 
man ikke i forvejen er oprettet på 
Facebook, så få det gjort. Det er 
et hamrende godt medie for især 

bestyrelsen, når vi hurtigt skal 
have meddelelser ud til medlem-
merne. Selvfølgelig kunne vi 
bruge vores hjemmeside, men 
den er lidt mere statisk i forhold 
til Facebook, hvor såvel vi i 
bestyrelsen som medlemmerne 
hele tiden kan lægge tekster og 
billeder på.                               Jes

Her er ”moleholdet”.                                                                             Foto Leif Jensen

Fang en fisk…
Ligesom som sidste år var vejret 
op til arrangementet noget blæ-
sende og det fik desværre
den konsekvens, at der overhove-
det ikke blev indvejet nogen fisk.
Så her stod vi med 3 fine ænder 
og tilhørende dejlig vin. 
Hvad gjorde vi så? Tja, der var 
jo ikke andet at gøre end at lave 
en lodtrækning, det betød så til 
gengæld at der var gevinst til
alle 5 deltagere, og det var i grun-
den heller ikke så galt!      Jens

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

GODT NYTÅR
GODT NYTÅR
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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: lonnjes@mail.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 23. april 2019. 

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

17 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.
 
4 FEB  Generalforsamling. 
 Afholdes i klublokalet på Schackenborgvej 25-27 
 (indgang ad kældertrappen) 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.

21 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. 

3 MAR  Kysttur, point 1 (S) (J) (P)    
 Årets første fisketur i klub regi. Denne første tur fisker vi sammen, 
 således nye medlemmer samt juniorer kan få lidt tips og tricks. 
 Vi mødes på den offentlige parkeringsplads på Frølunde Fed kl. 06.30 
 og så aftaler vi der, hvor vi kører hen, alt efter vind og vejr. 
 Der kan på denne tur kun indvejes ørred og torsk. 
 Fladfiskene er stadig en sørgelig forfatning grundet gydetiden, 
 så disse kan altså ikke indvejes. 
 Indvejning på kysten kl. 13.00. 
 Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 1. marts.

07 MAR- Kysttur til Møn.    Pris kr. 1.500,- 
10 MAR Vi har de sidste 4 år haft nogle kanon ture til dejlige Møn på vores 
 forlængede fiskeweekender. Sidste år var det dog meget koldt, 
 så det satser vi på ikke sker 2 gange i træk. Vi har igen i år lejet 
 ”Søndergård” ved Klintholm, hvor der er plads til 14 personer. 
 Afgang fra klublokalet torsdag kl. 08.00, hjemkomst søndag ca. kl. 15.00.  
 Bindende tilmelding til turlederne Kurt Nielsen, 6065 4825, 
 eller Jes Hansen, 5066 9202, 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.

14 MAR Klubaften 19.00 - 21.00 (S) (J) 
 Rundvisning i Top Grejs nye lokaler????
 Vi håber, at vi kan få en aftale i stand med firmaet Top Grej i Slagelse, 
 om at komme ud og bese deres nye lokaler. 
 Og det kunne jo være, at de denne aften havde nogle helt specielle tilbud,  
 kun for os. Kan det ikke lade sig gøre, holder vi en traditionel klubaften 
 i vores egne lokaler. Denne aften er tilmelding nødvendig, 
 også fordi jeg så kan give en melding om, hvor vi skal være. 
 Så tilmelding til Jes, 5066 9202, senest 8. marts.
 
23 MAR Kysttur, point 2 (S) (J) (P)    
 Vi skal lige i træning til den kommende UFV-CUP, 
 så vi holder en kysttur mere i klub regi og som altid på kystturene 
 er der frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan på denne tur 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 Kurt, 6065 4825, senest 21. marts.
 
7 APR  UFV-CUP. (S) (J)    Pris kr. 50,- 
 Vi mangler trofæet af den store havørred som fortæller, 
 at vi har banket de andre foreninger på Vestsjælland. Vi skal have det igen, 
 da det vil hænge fint ved siden af ”Den Gyldne Kejs”. 
 Så sæt denne dag af og deltag i kystkonkurrencen. 

PROGRAM FOR FØRSTE HALVÅR 2019

 Hver forening kan som altid indveje 10 fisk, men i år tæller kun havørred   
 med i konkurrencen. 
 Der kan altså ikke indvejes torsk – regnbueørred – laks - fladisk osv. 
 Udover trofæet til klubben, er der meget fine præmier 
 til de individuelle vindere. 
 Konkurrencestart kl. 00.00, indvejning kl. 14.00 til 14.30 
 og herefter præmieoverrækkelse. Indvejningsstedet vil blive oplyst ved   
 tilmelding, som skal foregå til Jes, 5066 9202, senest 4 april. 

28 APR  Kysttur, point 3 (S) (J) (P)     
 Vandet er blevet varmt nu, så der er chance for rigtig fine fisk. 
 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 Kurt, 6065 4825, senest 25. april. 

07 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 28. april. 

12 MAJ  Hornfisketur, Point 4 (S) (J) (P)     
 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. 
 Vi mødes alle sammen på Frølunde Fed offentlige parkering 
 kl. 05.00 og finder ud af, hvor vi skal fiske henne. 
 Indvejning på kysten kl. 13.00. Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 9. maj.

02 JUN Ferskvandstur, Point 5 (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 29. maj. 
 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.

22 JUN Kysttur, Point 6 (S) (J) (P)
 Hvad foregår der? En kysttur i juni måned og så så sent? 
 Ja, vi skal tidligt op og prøve, om ikke der går lidt fisk og snasker 
 i tangen i morgensolen. 
 Start som sædvanlig kl. 00.00 men af hensyn til årstiden er indvejningen 
 rykket frem til kl. 10.00. Som altid frit fiskested (dog offentligt tilgængeligt). 
 Der kan indvejes ørred – torsk – fladfisk og hornfisk. 
 Tilmelding til Jes 5066 9202 senest 19 juni. 


