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Kurt Nielsen med aborre, Jørgen Mose og Jørgen Christensen med sandarter.

På et tidspunkt hvor Danmark var 
mere eller mindre nedlukket af 
Covid 19, stod vi med dilemmaet 
– skal vi også stoppe pensionist-
turene til Tystrup Sø på linie med 
foreningens øvrige arrangemen-
ter.
Det var jeg som arrangør ikke 
meget for, og tænkte at det måtte 
kunne gennemføres, blot vi pas-
sede rigtig meget på. Derfor kon-
taktede jeg bestyrelsen med et 
forslag om at gennemføre turene 
med visse begrænsninger. Der 
kunne kun deltage 10 personer, 
således at vi kunne være 2 mand 
i hver båd med passende afstand 
og 5 mand ved hvert udendørs 
bord, hvilket blev godkendt, 
hvorefter turene blev afviklet i 
maj, juni, august og september 
måned.
Vi mødtes som sædvanligt kl. 
8.00, og morgenkaffen blev ind-
taget udendørs med 5 mand ved 
hvert bord. Der stod håndsprit på 
bordene som blev brugt flittigt, 
og for en sikkerheds skyld fik vi 
også en Gl. Dansk eller en Doktor 
Nielsen til indvendig afspritning.
Alt er gået godt, og vi har gen-
nemført alle sæsonens ture, og 
ingen af deltagerne er blevet 
ramt at Covid 19.
Vi har hygget os hver gang. Nydt 
morgenkaffen og morgenbrødet. 

Haft nogle gode timers fiskeri, 
også selv om fiskene ikke har 
været særlig samarbejdsvillige. 
Nydt en god frokost, og har kun-
net tage hjem efter en dejlig dag i 
gode fiskekammeraters selskab.
Fisk har vi da fanget. Udover lidt 
gedder og aborrer er det blevet 
til 3 sandart. På næstsidste tur 
oplevede Jørgen Mose og under-
tegnede endda at få dobbelthug 
af sandart. De huggede begge i 
samme sekund ude over 17 meter 
vand, og 3. manden i båden 
(vi var 11 den dag) Finn Schou-
Larsen, var hurtig med nettet og 
fik kejset begge fisk samtidig.  
Så blev der god stemning om 
bord. Vi forsøgte selvfølgelig en 
runde mere, men det blev ved de 
2 fisk, som vejede henholdsvis 3 
kg til Jørgen Mose og 2,6 kg. til 
undertegnede.
På turen en måned tidligere 
fangede Poul Jensen i øvrigt en 
sandart på et par kg i samme 
område.
Tak for en god sæson til del-
tagerne. Vi håber det hele er 
overstået til næste sæson, hvor 
vi kan være op til 13 deltagere. 
Det ville glæde os hvis vi kunne få 
fuldt hus.
                     Jørgen Christensen
                    10. september 2020

Covid19 pandamien stoppede 
ikke pensionisterne

Jeg var idag, 27. november 2020 
lige før middag, på Tystrup Sø 
i jolle 2, hvor jeg var ude for en 
noget rystende oplevelse, der 
heldigvis endte godt. Bedst som 
jeg var igang med at vertikalfi-
ske på en stor fisk hører jeg et 
rabalder og et plask. Jeg kigger 
op og ser at der ca. 3-400 meter 
væk er en alujolle uden nogen 
personer i, men som ligger un-
derligt og ruller nærmest. Jeg kan 
godt regne ud, at nogen er faldet 
i vandet, og ror det hurtigste jeg 
har lært. Ved alujollen ligger en 
ældre mand i vandet. Jeg prøver 
at trække ham op, men det er 
umuligt, da han har vådt tøj og 
waders på. Hans redningsvest 
er røget op over hans hoved, da 
han åbenbart ikke har haft den 
spændt på over maven. Det er 
kritisk, især fordi vandet er hun-
dekoldt og hans hoved er halvt 
under vand. Jeg får hans ene ben 
op i alujollen og får et ankertov 
ind under ham. Nu har jeg ham 
fikseret, mens jeg med venstre 

arm holder hans hoved over van-
det. Med højre arm får jeg ringet 
112. De kan godt lure, at den er 
helt gal, og får sat himmel (he-
likopter) og hav (redningsbåd) i 
bevægelse. Lettelsen er enorm 
da jeg ca. 15 minutter senere 
hører helikopteren og kort efter 
har de fået en frømand ned. Han 
svømmer hen til os, og ved fælles 
hjælp får vi manden bakset op i 
alujollen. Han er i den grad tung. 
Lige da det er sket og vi alle kan 
ånde lettet op ankommer en red-
ningsbåd. De tager hans alujolle 
på slæb og får en fra beredska-
bet ombord. Frømanden bliver 
hevet op i redningsbåden, og de 
sejler til en ventende ambulance. 
Manden er stærkt nedkølet, 
men er meget taknemmelig for 
hjælpen fra alle. Jeg selv er noget 
rystet, men naturligvis rigtig glad 
for at det gik som det gik. Husk 
redningsvesten når du skal på 
fisketur, men husk også at tage 
den korrekt på. Pas godt på der-
ude!             Klaus Vestergaard

Her ses helikopter og ambulance vedTystrup Sø.

Øjenvidneberetning
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Af Morten Kantsø

Jørgen Christensen er æresmed-
lem og fisker og er i en alder af 
76 år stadig meget aktiv. Som 
mangeårigt medlem af Slagelse 
Sportsfiskerforening fortæller 
Jørgen her om sin store inte-
resse lystfiskeri, og de fangster 
han gennem årene har gjort som 
passioneret sportsfisker. Jørgen 
har været medlem af foreningen 
siden sidst i 1950´erne. 

Hvor tit fisker du? Som pen-
sionist er der tid til at fiske ca. 
95-100 gange om året, altså ca. 
2 dage om ugen. Det er altid 
dejligt at være på tur i naturen, 
og det er naturoplevelsen, der 

betyder noget. Det er ikke så 
vigtigt, om der altid er mange 
fisk at fange.

Er der særlige ”Yndlingsfisk” 
du fisker efter? På søen er det 

Interview med æresmedlem og 
sportsfisker Jørgen Christensen 

Foreningsarbejde i 
Slagelse 
Sportsfiskerforening
- Bestyrelsesmedlem fra  
 1960 til 1964

- Næstformand fra 1968 til  
 1980

- Formand fra 1980 til 1988

- Kasserer fra 2002 ti 2018

- I mellemliggende perio- 
 der som revisor og som  
 deltagende i Udvalg 
 indenfor Havørreden og  
 Tude å Fonden

Skribent i Sjællandske
- 1974 til 2014. Havde 40  
 års jubilæum. 

Lærer i Ungdomsskolen 
- Slagelse (lystfiskeri)
 Fra ca. 1968 til 1985.

aborre/Sandart, der rykker, og 
her bruges ikke meget tid på at 
fange fisk, der ikke kan spises. 
Havørred og fladfisk er gode 
spisefisk og bliver altid jagtet i 
sæsonen, men ellers har det altid 
været allround fiskeri på mange 
forskellige arter.

Hvad er dine første oplevelser 
med lystfiskeri, og hvorfor star-
tede du med at fiske? I starten af 
fiske-karrieren var det fiske-
oplevelser ved Mullerup havn 
i 1955 efter makrel, og båd fra 
Stigsnæs efter torsk. Onkel fra 
København, som fiskede, ankom 
til Slagelse og inviterede Jørgen 
med på fisketur. De startede 
med at fiske sammen, og fiskeri 
i Studentersøen var altid godt. 
Som 5årig fangede Jørgen en 
karudse i skoven, som nok er den 
første fisk Jørgen erindrer. Som 
10årig cyklede Jørgen selv ud 
på fisketure i området omkring 
Slagelse.
Jørgen cyklede, som 15årig, alene 
på fisketur til Jylland i fjorten 
dage for at fiske i Karup Å, Omme 
Å og Funder Å. Jørgen fiskede 
meget med kammeraterne, og 
som ungt medlem af foreningen 
deltog han i foreningsarbejdet 
med renovering af foreningens 
træbåde, som skulle males 
hvert år inden 1. maj. Isfiskeri 
på søerne blev det også til i de 

Største fangster, 
særlige fangster
Gedde: Antal 4 stk. +10 kg, 
største 10,8 kg 112 cm, mose, 
fanget på 
18 gr. rotorspinner 2018.

Aborre: antal 4 stk. + 1,5 kg, 
største 1,95 kg, Tissø, 
fanget på karudse. 

Største Havørred 7,0 kg 1999.

kolde år, men ofte fiskede Jørgen 
i åen efter havørred. Det gør han 
stadig!

Fisker du mest i fersk-/saltvand? I 
dag fisker Jørgen mest i fersk-
vand med allround fiskegrej og 
bruger gerne ekkolod i sin søgen 
efter fiskene. Jørgen fortæller, 
at han stadig også gerne bruger 
noget ”af det gode gamle grej”, 
som f.eks. en gammel Bergman 
pirk på søen efter sandart og 
aborre.
Yndlingsfiskegrej til havørreder 
i åen er en spinner, og et rødt 

Største Sandart Tissø 5,1 kg 2019.

Største Aborre 1,952, 50 cm Tissø, 2011.

                         Fortsættes side 5
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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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TUR-REFERATER

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

GODT NYTÅR
GODT NYTÅR

Søndag d. 8. november var vi 
endelig på fællestur i vores 
forening. Forsamlingsforbuddet 
var sat ned til 10 personer gr. 
Covid 19, men det kom vi også 
fint under, idet vi kun var 6 med-
lemmer tilmeldt. Vi mødtes som 
sædvanlig foran flådestationen 
på den offentlige P-plads kl. 
09.00, hvorefter vi gik til vagten 
og blev registreret. Og så ellers 
på med godt varmt tøj, da det 
var noget tåget og derfor også 
ret koldt. Vi kom hurtigt ud på 
de forskellige pladser ved yder-
molen. Jesper Andersen havde 
taget opstilling langs molekan-
ten ind til lystbådehavnen, her 
havde han før haft succes med 
sine langt kastende surfstæn-
ger. Vi andre gik lidt længere 
derudaf og efterhånden kunne 
fiskeriet gå i gang. Det skal lige 
siges, at denne tur ikke er for 
personer med gangbesvær. 
Først skal en et meter høj kant 
forceres, hvorefter man befinder 
sig på skrå og meget glatte sten. 
Så der skal udover godt bentøj 
udvises stor forsigtighed, når 

En del af holdet fra Flådestationen Korsør.                                      Foto Leif Jensen

Pokalvinderne fra 2019. Michael Jæger, Jørgen Christensen, Jens O. Jensen, 
Jesper Hansen, Per Egon Hansen, Lars Olsen og Michael Haupt.

man færdes på ydermolen. 
Vi kom selvfølgelig på det vær-
ste tænkelige tidspunkt, nemlig 
i faldende vand. Og da der hel-
ler ikke var noget vind, var der 
ikke rigtigt noget, der kunne 
sætte ”liv” i vores agn. De 
fleste af os oplevede da også 
et rimeligt sløjt fiskeri med kun 
sporadiske hug på stængerne. 
Mange hug indikerede, at der 
for det meste var tale om små 
fisk, som ikke kunne gabe over 
krogen (men agnen kunne de 
godt sutte af ). Krabberne måtte 
vi også slås lidt med, da vand-
temperaturen efter årstiden 
stadig var ret høj. 
Men det lykkedes da indimel-
lem at få nogle fine skrubber 
og da vi kl. 14.00 mødtes ved 
Jesper Andersen kunne vi kon-
statere, at vi nok skulle have 
haft det kraftige grej med. Jes-
per havde nemlig intet mindre 
end 10 fine skrubber i span-
den, hvor vi andre kun kunne 
mønstre 9 tilsammen. klubliv 
vi havde og som forhåbentlig 
kommer igen.                      Jes

Tur til molen ved Flådestation Korsør

Fang en fisk eller 
træk lod
Vi bør snart omdøbe vores årlige 
julekonkurrence, da det åben-
bart er nærmest umuligt at fange 
fisk på denne dag. 
Kun Jesper Hansen der var kørt 
langt nordpå, kunne finde et par 
flade over målet. 
Vi andre fangede ikke noget over 
10 cm. på trods af diverse agn, 
træls! 
Jesper fik sin fortjente and og 
rødvin. Vi trak så som så ofte før 
lod, så der blev lidt til alle.
Vi var 5 deltagere.             Jens

Her forklarer Jens O. Jensen et par 
gode fiskevenner fra 
Høng Sportsfiskerforening, hvor stor 
den tabte fisk var.    Foto Leif Jensen

HUSK
U.F.V. CUP

DEN GYLDNE KEJS

Søndag den 11. april

2021
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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

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 Michael Jæger Petersen          
Blomstervænget 8, 4200 Slagelse
Tlf. 4050 7810
E-mail: michaeljaeger82@hotmail.com

Kasserer Morten Kantsø
Harrestedvej 7, 4200 Slagelse
Tlf. 5052 8044
E-mail: kasserer@slagelse-sf.dk

FISKEØJET: Udsendes 2 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: 
fredag den 20. august 2021. 

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

14 mar. Introtur til Åen    GRATIS
 Mød to af foreningens specialister i å fiskeri. Få vejledning til de gode   
 pladser og fiskeskjul og gode råd om fiskeriet i åen. 
 Vi fisker på Zone 5+6 i Tude Å. 
 Alle mødes i Havrebjerg Zone 5, v/P-plads kl 08.00. 
 Antallet af tilmeldte er 10 mand pr. zone. 
 Tilmelding til Michael Haupt på tlf 4062 5209 senest 7. marts.

01 april Kysttur Agersø    Pris kr. 50,-  
 Vandet er blevet varmt nu, så der er chance for rigtig fine fisk på Agersø.  
 Der er præmie for største ørred - torsk - fladfisk. 
 Vi mødes på Stignæs færgehavn kl. 06.45, og fordeler os i få biler. 
 Færgen sejler kl. 07.10, og man betaler selv for personfærgebilletten.   
 Retur med færgen kl. 15.30
 Tilmelding til Morten Kantsø, 5052 8044 senest 25. marts. 

08-11 Weekendtur Sverige   Pris kr. 1.200-1.400,-
april Weekendturen til Sverige som blev aflyst sidste år grundet Corona,   
 er i år torsdag d. 8. april til og med søndag d. 11. april. 
 Maks. Antal voksne 8. Prisen alt inkl. 
 Kommer til at ligge på imellem 1.200-1.400 kr. 
 Turen gennemføres kun såfremt restriktioner og anbefalinger tillader det.  
 Bindende til turleder Jes Hansen 5066 9202

11 april U.F.V. Cup den gyldne kejs  Pris kr. 75,-
 Konkurrencen starter kl. 0.00 og indvejningen foregår fra 14.00-14.30. 
 Indvejning og præmieoverrækkelse foregår ved 
 Top Grej,Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse. 
 Der kan indvejes torsk og havørred (begge mindstemål 45 cm).
 Billetter til konkurrencen kan købes hos Topgrej 
 eller bestilles på tlf. 20898182

20 april Generalforsamling   GRATIS
 Årets generalforsamling forsøges afholdt på denne dato i forhold til   
 gældende Corona restriktioner. 
 Afholdes i klublokalet, kl. 19.00. 
 Se evt hjemmesiden og Facebook om der er ændringer i tid og sted.   
 Evt forslag til Generalforsamlingen fremsendes til formanden 
 10 dage inden.

24 april Introtur Tystrup Sø   GRATIS
 Vi afholder en af de populære intro ture. Turen er for nye medlemmer 
 som vil lære Tystrup Sø lidt bedre at kende. 
 Vi snakker lidt om forskellige metoder til at fiske rovfiskene. 
 Vi mødes ved søen kl. 08.00. Max 8 prs. 
 Tilmelding til Michael Haupt på 4062 5209 eller sms senest 17. april.

04 maj Pensionisttur til Tystrup Sø   Pris kr. 125,- 
 Så starter de populære ture til søen og hytten for pensionisterne.   
 Evt. kørsel aftales med turleder. 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. april. 

23 maj Hornfisketur     GRATIS 
 Så skal der fanges hornfisk. Der vil være præmier til de 3 længste.   
 Vi måler fisken og tager et billed, så fiskene evt kan genudsættes med 
 det samme. 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 Jesper Hansen, 4016 2099, tilmelding senest 16. maj.

30 maj Søtur efter rovfisk    GRATIS   
 Denne gang går turen til vores søer. 
 Alle både på såvel Tissø som Tystrup Sø er reserveret til os. 
 Der er præmier for den længste gedde - aborre. Vi måler og tager et   
 billed, så fiskene evt kan genudsættes med det samme.
 Herudover kan der selvfølgelig indvejes fisk til medepokalen. 
 Turleder Jesper Hansen, 4016 2099, som også står for fordeling 
 af ønskede både. Tilmelding senest 23. maj. 

05 juni Tissøkonkurrence   Pris kr. 75,-
 Venskabsdyst mellem Høng og Gørlev og Slagelse. 
 Vi starter med morgenmad ved bådene inden afgang 
 (bliver indkøbt af turleder) Der fiskes fra kl. 07.30 til kl. 14.00. 
 Arterne der fiskes efter er- gedde, aborre og sandart. 
 Der er 6 pladser. Der fiskes efter et point system som udregnes 
 procentvis i forhold til deltagerantal. 
 Turleder Michael Jæger Petersen, 4050 7810.
 Tilmelding senest 28. maj.

PROGRAM FOR FØRSTE HALVÅR 2021
08 juni Pensionisttur til Tystrup Sø   Pris kr. 125,- 
 Endnu en tur til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turleder. 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 1. juni. 

13 juni Søtur Tystrup Sø   GRATIS
 En søtur på Tystrup sø i højsæsonen for sandart. Vi fisker efter 
 gedde - sandart - aborre og der er præmie for de 3 længste arter. 
 Vi måler og tager et billede, så fiskene evt kan genudsættes med det   
 samme. Vi mødes ved hytten kl. 07.00, afslutning kl. 16.00. 
 Tilmelding til Morten Kantsø tlf 5052 8044 senest 6. juni.

11 juli Søtur Tystrup Sø    GRATIS
 En søtur på Tystrup sø. 
 Vi fisker efter alle rovfisk og der er præmie for de 3 længste arter. 
 Vi måler og tager et billede, så fiskene evt kan genudsættes med det   
 samme. Vi mødes ved hytten kl. 07.00, afslutning kl. 16.00. 
 Tilmeling til Jesper Hansen tlf 4016 2099 senest 4. juli.

03 aug. Pensionisttur til Tystrup Sø  Pris kr. 125,- 
 Tur til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turleder. 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. juli. 

15 aug. Introtur Tystrup Sø   GRATIS
 Vi afholder en af de populære intro ture. Turen er for nye medlemmer 
 som vil lære Tystrup Sø lidt bedre at kende. 
 Vi snakker lidt om forskellige metoder til at fiske rovfiskene. 
 Vi mødes ved søen kl. 08.00. Max 8 prs. 
 Tilmelding til Michael Haupt på 4062 5209 eller sms senest 8. august.

28 aug. Familietur til Studentersøen  GRATIS
 Dette er en tur for alle fiskeinteresserede, 
 som kunne tænke sig at afprøve lystfiskeriet. Familier, medlemmer og   
 særligt ikke medlemmer af foreningen kan møde op og låne en 
 fiskestang og få vejledning i lystfiskeriets mange muligheder. 
 Der vil være præmier til de heldige og særlige fangster. 
 Så tag barnebarnet eller din mor med på fisketur i Studentersøen.   
 Mødetid ved Studentersøen kl. 09.00, afslutning kl. 15.00
 Herudover kan medlemmer selvfølgelig indveje fisk til medepokalen.   
 Turleder Morten Kantsø, 5052 8044, tilmelding senest 21. august. 

07 sep. Pensionisttur til Tystrup Sø  Pris kr. 125,- 
 Sidste tur til søen og vores hytte for pensionisterne. 
 Evt. kørsel aftales med turleder. 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 31. august. 

10 okt. Fladfisketur til Øresund   Pris kr. 400,-
 Venskabstur hvor der skal dystes imod Høng og Gørlev. 
 Vi sejler med Odysseus fra Lautruppkaj 3 i kalkbrænderihavnen Kbh. fra  
 kl. 08 til 15. Vi har 8 pladser ombord, og der trækkes lod om pladserne. 
 Der er gevinster til største fisk og den der fanger flest, samt vandretrofæ 
 til den klub der fanger flest kg samlet. 
 Prisen inkluderer præmier. Man sørger selv for agn. 
 Turleder Michael Jæger Petersen, 4050 7810,  tilmelding 26. september.
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3 gamle billeder fra 
1959 (s/h)-1963 (farve) 
fra hytten ved Tystrup Sø

Helleflynder 125 lb ca. 57 kg, 1996.

Gedde 10,52 kg, lokal mose.

Største Torsk 19,8 kg, Øresund, 1990.

3 stk sandart største 5,0 kg, 83 cm, Tystrup Sø 1976. Den unge mand på billedet 
er Jørgens søn, Michael Haupt, 3 år.

Trumf blink i meget koldt vand 
ved kysten. Og meget gerne ikke 
for blanke eller ”nye” agn. Jørgen 
bruger gerne Kobberfarver til 
solskin, som han har haft stort 
held med. Særligt ABU Reflex 18 
gr. spinner er god. Woblere til 
dørgning a la Rapala i farverne 
rød/hvid og ”Firetiger” anbefa-
les til søfiskeriets store rovfisk. 
Jørgen bruger også levende agn 
på søen, som kan være utroligt 
effektivt på alle tider af året.

Kan du anbefale nye medlemmer 
nogle gode steder og metoder at 
starte med? Fiskeri i og omkring 
springlaget om sommeren og 
tidligt efterår er altid godt. 
Grunde som Aborreholm på Tissø 
og Markvejsgrund, Klintegrund 

Fortsat fra side 2. og Tømregrund på Tystrup Sø 
er gode fiskepladser. Jørgen 
anbefaler de mest kendte plad-
ser på Kysten; Gode steder som 
Kongsmark strand, Frølunde fed 
og Drøsselbjerg Strand. Det er 
alle kendte lokaliteter, hvor der 
stadig fanges fine fisk, og hvor 
man kan møde ligesindede og 
udveksle gode lystfiskerhistorier.

Kan du anbefale gode fiskebø-
ger til vinterlæsning? Jørgen har 
læst mange fiskebøger og vil 
gerne anbefale forfatterne Svend 
Saabye og Mogens Espersen, 
som begge er gode til at beskrive 
både naturen og oplevelserne 
ved lystfiskeriet. Jens Ploug 
Hansens bog ”Gedde, Aborre, 
Sandart” og bogen ”Havørred – 
Refleksioner på kysten” er også 
god læsning.           Knæk&Bræk
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Lørdag den 31/10 havde forenin-
gen en introtur til Tystrup sø for 
nye medlemmer. Vi havde en 
fantastisk dag med 7 mand i alt. 
Der blev vist og fortalt om 
stederne og pladserne på den 
dejlige sø som også resulterede i 
flere gode aborrer og gedder i det 
fantastiske vejr.    Michael Haupt

Udsigt udover den smukke Tystrup Sø.

Introtur til Tystrup sø i efteråret 2020
og i for- og efteråret 2021

Et udsnit af gode aborrer og gedder.

En heldig fisker med flot gedde.

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

GODT NYTÅR
GODT NYTÅR

NYE introture til Tystrup sø
lørdag den 24. april og søndag 
den 15. august vil foreningen 
afholde endnu to introture for nye 
medlemmer for at lære Tystrup sø 
lidt bedre at kende.

Nr. Vægt kg    Længde cm Medlem  Dato Sted

Gedde     
1 10,500 110 Michael Jæger 05.02.20 - 
2 9,300 - Christian Karlsen 06.12.20 - 
      
Sandart    
1 5,620 84 Lars Olsen  07.05.20 Tystrup
      
Aborre     
1 1,050 41 Jørgen Christensen 28.04.20 Tissø
      
Havørred Kyst     
1 6,900 81 Jesper Hansen 06.06.20 Kyst 
2 4,250 74 Jesper Hansen 19.03.20 Kyst 
3 4,200 72 Ramazan Cetin 10.02.20 Kyst 
      
Havørred Å     
1 3,410 70 Jørgen Christensen 08.02.20 Tude Å
2 3,130 71 Jørgen Christensen 24.01.20 Tude Å
      
Regnbue Kyst     
1 2,600 61 Henrik Olesen 06.03.20 Kyst 
      
Regnbue Å     
1 2,910 61 Jørgen Christensen 15.04.20 Tude Å
      
Torsk båd     
1 4,100 - Jørgen Christensen 22.11.20 Øresund

Mede      
Art             Vægt kg Medlem  Dato           Sted      Point
Rudskalle  0,300 Per Egon Hansen 03.05.20   Tude Å        25
Rimte          1,500 Per Egon Hansen 03.05.20   Tude Å        75
Brasen        1,000 Per Egon Hansen 03.05.20   Tude Å        40
      
Mede Pointstilling      
Art Vægt kg Point  Navn 
Brasen 2,500 40  Per Egon Hansen  
Karrudse 0,800   Per Egon Hansen 
Knude 1,500   Per Egon Hansen 
Rimte 2,000 75  Per Egon Hansen 
Rudskalle 1,200 25  Per Egon Hansen 
Suder 2,500   Per Egon Hansen 
Ål 1,200   Per Egon Hansen 
Skalle 0,900   Per Egon Hansen 
I alt  140

POKALTILMELDTE FISK 2020

Fra UFV’s udsætning af 28.300 stk. 1/2 års fisk lørdag den 17. oktober 2020.


