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Nr. 2  -  Maj 2019  -  32 årg.

Ved foreningens generalforsamling blev vores kasserer Jørgen Christensen 
udnævnt til æresmedlem efter mange års trofast arbejde for foreningen, da 
han havde ønsket at fratræde. Ny kasserer blev iøvrigt Lars Hansen 

NYT ÆRESMEDLEM

Ikke meget nyt da vi jo fortsat 
ikke ønsker at samarbejde 
med Slagelse kommune, så alt 
å-arbejdet ligger desværre stille. 
Dog er der måske en lille åbning, 
da kommunens nye kommunal-
direktør har ønsket et møde om 
hele situationen. Vi får se.
Her i påsken er der så blevet 
udsat 31.500 stk. smolt i Tude ås 
munding, husk nu som sædvanlig 
at flytte til et andet fiskested, 
hvis I møder dem, de tåler ikke 
vores kroge!                      Jens

Nyt fra åerne

Det gode gamle ordsprog, hvor 
tingene går efter planerne og 
tredje gang er lykkens gang holdt 
desværre ikke stik på årets 4-da-
ges tur til Møn.
Vejret havde ellers været pænt 
i det meste af februar måned, 
men en uge inde i marts måned 
ændrede forholdene sig. Nu lød 
vejrmeldingen på stærk blæst. 
Godt nok fra vest, men det skulle 
da være til at leve med – troede 
vi. Den stærke blæst udviklede 
sig allerede i løbet af torsdag ef-
termiddag til storm, som henover 
weekenden nåede orkan styrke.
For 2 år siden kæmpede vi med 
hvidt kalkfarvet vand efter 
længere tids blæst fra øst, men 
der blev dog fanget pænt med 
havørreder.

Jesper Hansen var en af de få der 
kunne finde fiskene.

Alle gode 
gange tre - 
eller hvad?

Sidste år røg vi ind i vinterens 
koldeste dage, med vandtempe-
raturer nede omkring 1-2 grader. 
Det blev alligevel til 29 havør-
reder, men denne gang gik det 
helt galt. 
Vi 10 deltagere fangede totalt 17 
havørreder, hvoraf kun 5 holdt 
mindstemålet på 40 cm. Den stør-
ste på 51 cm og 1,1 kg blev fanget 
af Lars Olsen. Flere af os fangede 
ikke fisk, selvom mange havde 
kortvarig kontakt om torsdagen.
Stormen holdt dog ikke del-
tagerne hjemme, og der blev 
kæmpet fra morgen til aften, så vi 
blev noget mørbankede af at stå 
i de bragende bølger som kom 
væltende hvad enten vi gik på 
nordsiden eller sydsiden af Møn. 
Fiskeret foregik ved at vade så 
langt ud som muligt, og så fiske 
med vinden langs med kysten. At 
kaste direkte ud var håbløst, idet 
vinden hver gang flåede så meget 
line af hjulet, at kontakt med 
blinket var nærmest umuligt.
Vejrforholdene kunne vi ikke æn-
dre på, men vi boede igen godt 
på Søndergård. Så der blev  rå-
hygget om aftenen, hvor de store 
bøffer kom på panden, ledsaget 
af diverse gode dråber til ganen. 
Der blev udvekslet fiskehistorier 
- en masse, - så vi havde på trods 
af det drilske vejr igen en rigtig 
god tur.
Det skal dog sluttelig bemærkes 
at turen formentlig næste år flyt-

john Flarup med havørred fra Møn.

tes til den svenske sydkyst, men 
meget mere om det når den tid 
nærmer sig. Vi tør næsten ikke 
satse på Møn én gang mere.
                       Jørgen Christensen
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Nr. Navn Pt 1  Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 Pt 7 Pt 8 Pt 9 Pt 10 Pt 11 Pt 12 I alt
1 Jesper Hansen 0 91           91
2 Jes Hansen 0 0           0
3 Lars Olsen  0           0
4 Kurt Nielsen 0 0           0
5 Jørgen Christensen 0 0           0
6 Henrik Olesen 0 0           0
7 John Flarup 0            0
8 Teddy Petersen  0 0           0

Pointkonkurrence 2019

Så kom dagen, 16. marts, hvor vi 
skulle fejre vores 75 års jubilæ-
um. Vi havde i dagens anledning 
lejet lokaler i Det gamle Trykkeri i 
Slagelse, da vi mente at pladsen 
ville blive lige snæver nok i vores 
klublokaler. Invitationerne var 
udsendt, mad og drikkelse købt 
ind og der var pyntet flot op 
ved bordene. Så var det jo bare 
spændende, om der dukkede 
nogen op. Og selvfølgelig gjorde 
der det. I løbet af de 3 timer ar-
rangementet varede, nåede vel 
45-50 personer at komme forbi 

og ønske tillykke. Der var lige 
netop plads nok ved bordene. 
Tak til repræsentanterne fra de 
øvrige vestsjællandske forenin-
ger for gaver og fremmøde og 
ligeledes tak til vores sponsorer. 
Og selvfølgelig tak til de dygtige 
køkkenpiger, Lone, Tove og Ruth 
for deres opvartning. Sidst men 
ikke mindst tak til medlemmerne, 
dejligt at føle opbakningen da-
gen igennem fra de fremmødte.
                                                  Jes
På billederne ses et udsnit 
af dagens gæster.

JUBILÆUM 75 ÅR
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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  
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Art Sted Vægt Længde Navn på fanger

Havørred Å
1. 01.04.2019 Tude Å 2,800 kg ?? cm. Jesper Hansen
2. 15.02.2019 Tude Å 2,691 kg ?? cm. Jørgen Christensen

POKALTILMELDTE FISK 2019

Kysttur point 1
Søndag den 3. marts
Vandet er stadig koldt, men alli-
gevel mødte 5 medlemmer op til 
denne første tur i foreningsregi. 
Vi var taget sammen afsted, så 
nogen af os måske kunne lære 
et par fif af de andre. Og fisk 
fangede vi da, dog var der ikke 
nogen ørreder over målet i dag. 
Men nu er vi i gang.              Jes

Klubaften Top Grej
Torsdag den 14. marts
Vi var så heldige, at Top Grej 
i Slagelse ville lægge lokaler 
til vores sidste klubaften her i 
foråret. Og vel at mærke helt 
nye lokaler, da de jo er flyttet ud 
på Kalundborgvej til væsentligt 
større omgivelser end før. Mere 

end 20 medlemmer dukkede 
op denne aften og såvel lokaler 
som grej blev beundret. I dagens 
anledning var der også skruet op 
for rabatten, så der blev langet 
en del grej og penge over disken. 
En fin aften, tak til Top Grej.  Jes

Kysttur point 2
Lørdag den 23. marts
7 medlemmer afsted, nu er det 
ved at være alvor med havørre-
derne. Eller det troede vi i hvert 
fald. Men åbenbart er vandet 
stadig for koldt på den åbne kyst, 
i hvert fald var det ikke mange 
fisk, vi fik set eller havde inde og 
vende. Dog kunne Jesper med-
bringe 3 stk. fine havørreder til 
indvejningen, hvilket gjorde ham 
til dagens vinder og klart førende 
i pointkonkurrencen.             Jes

TUR-REFERATER

UFV-CUP Den Gyldne Kejs
Jeg havde annonceret min an-
modning om støtte til foreningen 
på diverse sociale medier og 
jeg skal love for, at medlem-
merne hørte min anmodning. 19 
medlemmer var tilmeldt, så det 
var med en god fornemmelse i 
maven, at jeg startede ud tidligt 
på kysten. Og hurtigt kom der da 
også meldinger via SMS om fine 
fisk rundt omkring. Og så kan 
man jo ikke lade være med at 
spekulere over, om de andre for-
eninger også havde gang i den. 
Nå, der skulle jo også fiskes og 
det var virkelig en udfordring. På 
trods af flere sete ørreder, ville 
de ikke rigtig noget, når wob-
leren blev kørt forbi dem. Først 
over middag lykkedes det at få 
en fin fisk til at hugge på. Og så 
ellers afsted til indvejning ved 
Top Grej, som oven i købet holdt 
indvielse af deres nye lokaler 
denne weekend. Der var derfor 
fyldt godt op med biler og men-
nesker. Og vi vandt trofæet igen, 
denne gang meget overlegent. 
Af de 11 ørreder, der var bragt 
til indvejning, var de 6 fanget af 
vores medlemmer. Så for 5. gang 
i træk, var det en fornøjelse at 
kunne gå op og hente trofæet. 

TAK til de 19 fremmødte, dejligt 
at I støttede op om foreningen. 
Også en tak til Top Grej for de 
fine sponsor- præmier.         Jes

Her ses alle præmiemodtagerne.

Dejligt at se de indvejede fisk komme op at hænge, som i gamle dage.
Det er Slagelse-folk der har fanget 4 af de præmierede 5 største ørreder.

Her får Jes Hansen overrakt beviset på at Slagelse overbevisende igen vandt 
”Den Gyldne Kejs”.

Erik Wilson modtager sin præmie for 
en flot 2. plads i ørredrækken.
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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: lonnjes@mail.dk

Kasserer Lars Hansen
Ndr. Ringgade 69, 3tv, 4200 Slagelse
Tlf. 2227 8000
E-mail: kasserer@slagelse-sf.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 21. august 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

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 point 
 tur 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’s  
 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 ogTystrup

04 JUN Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Endnu en tur 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 27. maj. 

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 henset 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.

06 AUG Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Tur 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 29. juli. 

10 AUG Ferskvandstur, Point 7 (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 5. 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.

03 SEP Pensionisttur til Tystrup Sø (S)   Pris kr. 100,- 
 Sidste tur 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 27. august. 

PROGRAM FOR SOMMER 2019

15 SEP Kysttur, Point 8 (S)(J)(P)
 Kysten må være ved at komme sig efter sommerens varme og 
 fiskene er så småt begyndt at trække ind for at finde føden. 
 Igen frit fiskested (skal dog være offentligt tilgængeligt). 
 Der kan indvejes ørred - torsk - fladfisk og hornfisk. 
 Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 11/9. 
 Indvejning kl. 13.00 (Kurt oplyser, hvor vi indvejer).

05 OKT Ferskvandstur, Point 9 (S)(J)(P)
 Endnu en 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 25. september. 
 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.

13 OKT Tur til molen ved Flådestation Korsør  Pris kr. 20,00
 Vi skal ned og se, om ikke der gemmer sig en fladfisk 
 langs molen ved Flådestationen. 
 Vi mødes foran indgangen ved Sylowsvej kl. 09.00. 
 Husk nu at købe børsteorm eller sandorm da erfaringen siger, 
 at det er vanskeligt at få de flade i tale med rejer. 
 Tilmelding til Jes (5066 9202) senest 1/10, 
 hvor telefonnummer samtidig skal oplyses. 
 Vi stopper fiskeriet senest kl. 14.00.

Pokalvinderne fra 2018. Fra venstre ses Michael Haupt, Jesper Hansen, Jørgen 
Christensen og Martin Morales.


