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Pelagisk fiskeri
Et par fine fisk fra 
søen fra inden som-
meren rigtigt slog 
igennem og vandtem-
peraturen for alvor 
steg. 
Disse er fanget ved 
hjælp af ekkolodet, 
en teknik der kaldes 
Pelagisk fiskeri, som 
går ud på at sejle 
rundt og lokalisere de 
større ”bananer/fisk” 
på skærmen, for så at 
sænke jiggen ned og 
servere den direkte for 
fisken og så komme 
med lidt lokkende be-
vægelser med et håb 
om at sandarten eller 
gedden er i hugget. 
Det lyder nemt, men 
tit skal der virkelig 
arbejdes for sagen 
og man skal utroligt 
mange afvisninger 
igennem før hugget 
kommer.
           Michael Jæger

Foreningens program byder på 
mange fiskeaktiviteter henover 
sæsonen, og for ældre medlem-
mer/pensionister bemærkes 
især de 4 pensionistarrange-
menter til Tystrup Sø. Det er 
arrangementer som efterhån-
den har eksisteret i mange år. 
Vi kan være op til 13 deltagere i 
foreningens 5 både, og nogle år 
har der endda været medlem-
mer på venteliste.
Her ved fiskehytten mødes en 
del af vore ældre medlemmer til 
en hyggelig dag, hvor vi starter 
klokken 8,00 med morgenkaffe, 
morgenbrød og en morgen-
dram. Er vejret godt hygger vi 
os på terrassen, ellers sidder vi 
indenfor i vores dejlige fiske-
hytte.

Når kaffen er indtaget fordeler 
vi os i bådene, således at der 
er mindst én i hver båd som 
kan styre årerne, så alle kom-
mer sikkert til land igen. Har 
du en dårlig skulder eller ryg, 
så behøver det ikke at være 
en undskyldning for ikke at 
deltage. Vi hjælper hinanden så 
godt vi kan.
Så fiskes der løs i nogle timer, 
og klokken 13,30 er der rigget 
af, og alle kan tage plads ved 
frokostbordet for at nyde et 
par stykker med sild samt et 
par stykker smørrebrød og en 
ostemad. Nogle gange er der 
medbragt smørrebrød, mens 
vi andre gange klarer det med 
medbragt pålæg og brød. Her 
serveres selvfølgelig også 

en pilsner eller vand samt en 
snaps til silden og osten.
Inden vi sætter os til bordet er 
dagens fangst gjort op, og vi 
har fundet vinderne af dagens 
lille konkurrence. Vinderne 
hyldes selvfølgelig ved bordet, 
og præmierne uddeles.
Klokken 15,00 sluttes af, og 
deltagerne kan drage hjem igen 
efter en dejlig dag. Nogen dage 
med fine fangster, andre dage 
uden. I øvrigt så deler dem med 
held eller dygtighed ofte deres 
fangster med mindre heldige 
deltagere. 

Til slut vil jeg opfordre jer til at 
prøve en tur. 
Det sidste års tid hår vi ligget 
på 8 - 9 deltagere, men vi kan 
sagtens være flere, så jeg ser 
frem til at høre fra jer i næste 
sæson.
Og prisen: Ja den burde ikke 
holde nogle hjemme. Den har i 
mange år ligget på 100 kroner 
for det hele, og den pris prøver 
vi også at holde i den kom-
mende sæson.

Vel mødt
Jørgen Christensen

Plads til flere
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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 91 149 235 333 Afl. 297      1105
2 Kurt Nielsen 0 0 124 76 143 Afl. 67      410
3 Lars Olsen  0   383 Afl.       383
4 Jes Hansen 0 0 123 0 72 Afl. 172      367
5 Erik Wilson     239 Afl.       239
6 Henrik Olesen 0 0 161 0 55 Afl.       216
7 Jens O. Jensen     138 Afl.       138
8 Jørgen Christensen   0    Afl. 98      98 
9 Per Egon Hansen      Afl. 97      97
10 John Flarup 0     Afl.       0
11 Teddy Petersen  0    Afl.       0 

Pointkonkurrence 2019

Her ses Jens O. Jensen med sin sandart på 5,5 kg og 80 cm lang fra Tissø.

Man tror det er løgn, men ikke så 
snart vi har påpeget problemer 
med vandmiljøet samt Tude å 
projektet førend der opstår nye 
sager.
For at tage den mest alvorlige 
først, blev vi her i juni gjort op-
mærksom på at der er blevet
udledt farlige insektgifte til Tude 
å, såkaldte neonikotinoider. De 
er ekstremt giftige forvandorga-
nismer og påvirker hjernefunktio-
nen på bier.
Hvor farlig den forbudte insektgift 
egentlig er, viste sig ved at de 
vejledende grænseværdier var 
overskredet med mellem 5.000 
og 58.000 gange!
Udslippet har fundet sted på 
Flux Waters rensningsanlæg der 
ligger for enden af SK For-synings 
renseanlæg!
Sagen er nu blevet overdraget til 
politiet med henblik på en even-
tuel straffesag.
Kommunen har efterfølgende 

Nyt fra åerne

taget prøver i Jernbjerg å og Tude 
å og konstateret deforme fersk-
vandstanglopper samt en mangel 
på andet liv, hvilket er meget 
bekymrende.
Men hvor smart er det også lige 
at have et privat firma der ligger 
lige op til rensninganlægget? 
I øvrigt har kommunen nu opsagt 
Flux Waters lejemål. 
Næste sag er den sædvanlige 
overskridelse af reglerne ved 
kommunens vedligehold af vore 
åer, denne gang er oprensningen 
af Seerdrup overskredet idet 
nedhængende brinker er blevet 
ødelagt. Kommunen har erkendt 
dette, men hvorfor fører man ikke 
tilsyn med de mennesker der skal 
udføre opgaven?
Ovenikøbet har man selv udviklet 
en skånsom behandling, men 
bruger alligevel mejekurv.
Nej, det er fortsat op laangt op af 
bakke med miljøforståelsen her i 
Slagelse kommune.          Jens

NYE PROBLEMER
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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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Art Sted Vægt Længde Navn på fanger

Regnbueørred Å
1. 01.04.2019 Tude Å 2,800 kg  Jesper Hansen
2. 15.02.2019 Tude Å 2,691 kg  Jørgen Christensen

Sandart
1. 02.06.2019 Tissø 5,500 kg 80 cm Jens O. Jensen
2. 21.04.2019 Tissø 5,480 kg  Lars Hansen
3. 13.04.2019 Tissø 5,195 kg  Luis Morales

Aborre
1. 13.06.2019 Tissø 1,330 kg 44 cm Michael Haupt

Medepokal
Brasen
21.06.2019 Tude Å 2,000 kg 55 cm Per Egon Hansen

Ål 
13.06.2019 Tude Å 1,300 kg 85 cm Per Egon Hansen

POKALTILMELDTE FISK 2019

Solopgang ved Tystrup Sø en tidlig morgen i maj.

TUR-REFERATER
Kysttur point 3
Søndag den 28. april
Nu er foråret for alvor kommet i 
gang og der skulle meget gerne 
være en del fisk ved kysten. 
Skuffende 4 medlemmer var 
tilmeldt denne point tur, selvom 
vejret ellers artede sig fra sin 
fine side. Og fisk var der da 
også, dog ikke i de mængder, vi 
ellers ser på denne årstid. 
Henrik Olesen var ene om at 
fange en ørred over målet, ellers 
stod den på fladfisk og hornfisk 
ved indvejningen på P-pladsen 
ved Frølunde Fed. Så Henrik blev 
dagens vinder, og kunne fortjent 
hjembringe en god flaske vin for 
indsatsen.                                Jes

Hornfisketur til 
kysten point 4
Søndag den 12. maj
Vores årlige hornfisketur skulle 
løbe af stablen her først i maj, 
hvor der normalt er mange og 
fine hornfisk inde. Ørred - torsk 
og fladfisk tæller til pointene, 
men dagens vinder skulle findes 
i den person, der havde størst 
samlet vægt på 3 hornfisk. Igen 
var vi kun 4 medlemmer afsted, i 
øvrigt de samme som på forrige 
tur. Og det var et, rent ud sagt 
lortevejr, så man kunne måske 
forstå de medlemmer, der 
havde valgt at blive under dynen 
denne dag. Det var om at finde 
de kroge og hjørner, hvor vinden 
ikke stod ret ind på kysten eller 
en mole, hvor der kunne medes 
en fladfisk eller 2. Kurt havde 
fladfisk med til indvejning og 
sørme om ikke det var lykkedes 
Jesper at finde noget kyst, hvor 
han både fangede hornfisk og 
havørred. Så han blev dagens 
klare vinder og udbyggede sin 
føring i pointkonkurrencen.  Jes

Ferskvandstur 
point 5
Søndag den 2. juni
Endelig skulle vi på søerne for at 
kæmpe om point, vin og ære. Og 
hele 7 medlemmer havde tilmeldt 
sig denne dag. Vejret artede sig 
rigtig godt og det var en fornø-
jelse at sidde i båden sammen 
med makkeren og afsøge søens 
skrænter og banker. Lars og 
Jesper delte en båd på Tystrup og 
roede med levende agn, hvilket 
for dem var rigtig indbringende. 
De fik både sandart - gedder og 
aborrer, en hel del faktisk. Erik 
og Jens var taget på Tissø og 
landede 3 virkelig fine sand-
art (5,5 - 4,9 og 4,65 kg). Her 
manglede dog gedder og aborrer. 
Henrik - Kurt og Jes fik også fisk 
på Tystrup, dog ikke i stil med de 
andre. Men en fin fin dag, hvor 
vinderen blev Lars efterfulgt af 
Jesper.   Jes

Kysttur point 6
Lørdag den 22. juni 
Aflyst grundet manglende tilmel-
dinger.

Ferskvandstur 
point 7
Lørdag den 10. august
Sommerferien er overstået og 
vi starter friske op igen på årets 
sidste halvdel af programmet. 
I dag var vi 5 medlemmer, der 
ønskede at dyste om, hvem der 
kunne fange flest og størst fisk 
i vores søer. Og da der var lovet 
rimelig frisk vind fra sydvest, 
valgte vi alle at tage til Tystrup, 
hvor der med denne vindretning 
er gode muligheder for at ligge 
i læ. Og selvom det kunne være 
lidt vanskeligt at affiske søen 
ordentligt i den rimelig friske 
vind, lykkedes det alligevel os 

alle at fange fisk. Jørgen og Per 
Egon valgte at ligge for anker det 
meste af tiden, hvilket gav pote i 
form af nogle fine aborrer. Jes og 
Kurt prøvede lidt af hvert, men fik 
også de fleste fisk fra opankret 
båd. Jesper derimod var i kon-
stant bevægelse og kom åben-
bart ind over nogle fine områder. 
Han havde både sandart 
(4 kg), gedder og aborrer med 

til indvejningen. Han blev da 
også dagens klare vinder og nu 
bliver det efterhånden svært 
at indhente ham i forhold til 
mesterskabet. Men med et 
turprogram på 12 ture, hvoraf vi 
smider de 4 dårligste resultater 
fra, er det ikke helt umuligt. Det 
skal i hvert fald komme an på en 
prøve.                               Jes
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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 11. december 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

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,-
 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.

17 OKT  KLUBLOKALET ÅBNER, FØRSTE KLUBAFTEN 19.00 - 21.00 
 Vi starter op igen efter sommeren med vores klubaftener 
 en gang om måneden 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).  
 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).

27 OKT Kysttur, point 10 (S)(J)(P)
 Pointkonkurrencen går nu for alvor ind i slutspurten. 
 Og kysten vrimler med fisk på denne årstid. 
 Der kan indvejes ørred – torsk og fladfisk denne dag. 
 Tilmelding til Kurt, 6065 4825, senest 25/10. 
 Indvejning kl. 13.00 (Kurt oplyser, hvor vi indvejer).

14 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.

17 NOV Ferskvandstur, Point 11 (S)(J)(P)
 For sidste gang i år 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 10/11. 
 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.

PROGRAM FOR EFTERÅR 2019

8 DEC  Fang en fisk, vind en and, Point 12 (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. 
 Vær opmærksom på, at dette også er årets sidste point tur, 
 så det er her, du kan sikre dig årets titel som klubmester. 
 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, 5195 4232 senest 5/12.

12 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.

Jørgen Christensen med sandart på 4,95 kg fanget på Tissø den 30. april 2019.


