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Saltstraumen nær Bodø i Norge 
er verdens kraftigste tidevands-
strøm, hvilket ikke blot er eks-
tremt imponerende, men det gi-
ver også os sportsfi skere en unik 
mulighed for en masse forskelligt 
fi skeri efter en masse fi skearter i 
et meget forskelligartet område, 
hvor man næsten altid uanset 
vejret kan komme ud og fi ske.

Vi er en lille gruppe, der ofte er 
taget til Norge - især Nord Norge 
for at jagte havets kæmper i 
særdeleshed Havets dronning 
- Hellefl ynderen. Tidligere har 
vi været meget i Havøysund og 
nydt fl ynderfi skeriet deroppe, 

En pæn lange. 

hvor man fanger godt på både Jig 
fi skeri samt fi skeri med agnfi sk 
- og vi har fået både mange og 
store fl yndere. Nu skulle vi prøve 
noget andet, og valget faldt på 
Saltstraumen , nærmere betegnet 
Saltstraumen Brygge. Dette er en 
ældre men velkendt Camp, der 
med nye fi ne alubåde og nye lej-
ligheder tilbyder virkeligt fi ne for-
hold tilmed til en meget rimelig 
pris. For ca 3500,- DKK pr person 
med 4 personer i lejligheden, kan 
der ikke siges meget til dette - og 
forhold er virkelig fi ne.

Basalt set, skulle vi have været 
deroppe i september 2020 – men 
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En pæn hellefl ynder.

dette satte Corona en effektiv 
stopper for - derefter blev det 
rykket først til april 2021, hvilket 
heller ikke blev muligt for til sidst 
at blive rykket til starten af okto-
ber. Dette viste sig heldigvis at 
være muligt. Så forventningerne 
var store, da vi med godt pak-
kede biler afgik fra Danmark med 
1900 km af en køretur foran os. 

Lidt slap i koderne ankom vi 20 
timer senere til Saltstraumen 
Brygge, hvor Kurt Steiner tog fi nt 
imod os, og fortalte at både og 
lejlighed var parate til os. Det var 
lidt over middag og da de 4 andre 
skulle hentes i lufthavnen, så 
besluttede de 3 andre sig for at 
tage et hurtigt smut ud på vandet 
for at fange aftensmaden. Da jeg 
ca 45 minutter senere ventede på 
de andre tæt på Bodø lufthavn fi k 
jeg billeder tilsendt af de første 
fl yndere - så var aftensmaden sik-
ret . En pæn fl ynder i båden samt 
en større mistet - en masse sej i 
tillæg – så ikke en dårlig start. 

De næste dage gik med at fi nde 
spots og lære stedet at kende. 
Der er specifi kke tidspunkter 
på dagen, hvor det reelt ikke er 
muligt at sejle gennem strøm-
men, og selvom man sejler igen-
nem på et tidspunkt, hvor det er 
tilladt - så er det til tider en lidt 
”spændende” oplevelse - man 
bør i hvert fald undgå de store og 
ret dybe hvirvler, som strømmen 
skaber. Vi rettede til med agnfi sk 
og kastefi skeri efter fl ynderne 
- men det stod hurtig klart, at 
fi skeriet er anderledes her mere 
sydpå end oppe nordpå. 
I Salstraumen lader det til, at 
man fanger hovedparten af fl yn-
derne på agnfi sk og kun meget få 
på Jig selvom man dyrker meget 

aktivt jig fi skeri. Vi fi k en del 
pæne sej ind imellem samt pæne 
torsk - dog ikke store torsk over 
10 kg - men det skyldes nok mest, 
at vi koncentrerede os meget 
om fl ynderfi skeri. Dog havde vi 
lidt ”artsfi skeri” - og vi nåede 
da samlet op på 16 arter, hvor 
disse blandt andet inkluderede 
havtaske, stor og lille rødfi sk, 
rødtunge. 

Vi fi skede igennem i knap en uge, 
hvor vi var på vandet fra ca kl. 
08.00 til kl 16.00 - det var lange 
men meget hyggelige dage. Om 
vi havde villet - så kunne vi have 
maskinfi sket enorme mængder af 
sej. Tæt på Campen er der masser 
af sej og ofte ses mågesjov - og 
det er blot at sænke pirk/op-
hænger ned i vandet - så er der 
bid. Disse sej er som minimum 

Saltstraumen Norge
- en naturperle for sportsfi skere

En grim havtaske. 

En pæn Sej. 

Udsigt over havnen og bådene. 

                                 (Fortsættes side 6)
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Gambia, Mexico og Cuba er alle 
steder han har været på fiske-
ture. På Cuba blev der fanget 
Wahoo og andre spændende 
fiskearter. 

Per Egon fortæller livligt om en 
tur til Nordkap gennem Sve-
rige, Finland og Norge. En tur 

Per Egon er grejsamler, lystfisker 
og mangeårigt medlem af Slagel-
se Sportsfiskerforening. Mange 
kender Per Egon for hans store 
entusiasme omkring hyggelige 
bål og multi-kunstner i bålmad. 
Per Egon er 68 år og startede 
med at fiske som 6 årig.

Per Egon tager tit til udlandet og 
fisker. Han lejer hvert år en bil og 
kører på fisketur og laver mad på 
bål i Norge og Sverige. 

på knap 6000 km med gode 
fiskevenner hvor fiskeriet og 
naturoplevelserne var store og  
aldrig vil blive glemt.

Per Egon har altid spillet meget 
fodbold og bordtennis, men 
den seneste årrække har det 
udelukkende været fiskeriet og 
det at finde og samle på gam-
melt ABU Svängsta grej. Han 
bruger uendeligt meget tid på 
at finde manglende effekter til 
samlingen, som han ikke kan 
undvære. Nogle gange finder 
han nogle af de meget sjældne 
og sjove ting, som ABU har 
produceret gennem tiderne. 
Han har f.eks. prototyper i 
samlingen, som aldrig har 
været til salg i butikkerne.

Jeg satte Per Egon i stævne 
en formiddag i september for 
en mild afhøring om fisk og 
grejsamleri:

Hvor tit fisker du? 
Som pensionist er der tid til 
at fiske 2-3 gange om ugen; 
Jeg fisker de gode madfisk og 
spiser i naturen.

Er der særlige ”Yndlingsfisk” 
du fisker efter?  
Havørred og fladfisk er gode 
spisefisk og jeg fisker helst tid-
ligt morgenfiskeri fra kl. 4.00.  

Hvad er dine første oplevelser 
med lystfiskeri, og hvorfor 
startede du med at fiske?  
Jeg startede som 5 årig i 
Odense i kanal og fiskede 
fladfisk og ålekvabber med 
bambusstang til 5 kr…..uden et 
særligt mærke. Jeg flyttede til 
Slagelse som 7 årig og fiskede 
mange ulke med orm. 

Sammen med en af mine barn-
domsvenner så jeg fiskere, der 
stod i vandet og blev øjeblikke-
ligt besat af tanken om at kunne 
fiske i gummiwaders på revet. Vi 
har gennem tiderne brugt mange 
timer ved kysten på at fange hav-
ørreder. Jeg har aldrig haft et kø-
rekort, og som murerlærling blev 
man kørt rundt til arbejdspladser. 
Senere har min kone Ella kørt på 
“tusindvis” af fisketur med mig. 
Så har jeg fisket i timevis imens 
Ella læste en god bog.

Fisker du mest i fersk-/saltvand? 
Jeg fisker gerne begge steder. Mit 
ynglings fiskegrej til havørreder 
er Jensen tobis 16 gr i alle farver. 
Den har jeg fisket med i 40 år. 
Desuden er Trumf og Filur 
                         (Fortsættes side 5) 

Største havørred, Frølunde 2008, 6,8 kg.

Af Morten Kantsø

Skabet med ABU Rekordhjul.

Interview med 
Grejsamler og 
Sportsfisker 
Per Egon Hansen

Største fangster, 
særlige fangster

Havørred: Frølunde 2008, 
6,8 kg. fanget på TOP 
wobler.

Aborre: Tissø 2021, 
1,55 kg. 46 cm.
fanget på en rapala 
flydende wobler ambu-
lancefarvet fisket med 
blybelastning.

Hardy fluehjul.

Vedhæng og nøgleringe.

Tobis og Flamingo blink.

Per Egon i direktør Lennart Borgströms stol på ABU museet.
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ABU manden og skeblink

(Fortsat fra side 2)                        
stadig gode. I starten blev der 
også fisket meget med den klas-
siske Ertner pirk. Jeg har  dyrket 
meget natfiskeri på revspidser 
om sommeren på sydrevet på 
Reersø, lejodde ved Korsør og 
revet Korsør.

Per Egon fisker meget i Tude Å, 
hvor han har bygget en lille hule 
kaldet “Restaurant kold Røv”. 
Her bliver fiskevennerne jævnlig 
trakteret med god bålmad og 
fanger fisk i åen. Ellers fiskes der 
meget med fiske vennerne på 
Tissø, ved kysten og på Tystrup 
sø. Der er også blevet fisket en 
del med børn og familie ved Hal-
leby å gennem årene. Fiskeriet 
må meget gerne kombineres 
med noget socialt og indeholde 
bålmad lignende det ved “Re-
staurant kold Røv”. 

Per Egon har været Grejsamler 
i flere år,  men kun entusiastisk 
ABU Svängsta grejsamler i 6 
år. Han har utroligt mange ting 
hængt op på væggene og gemt 
i skuffer. Faktisk har han så me-
get, at mange ting er pakket væk 
i øvrige “fiskeværelser”. Sam-
lingen indeholder flere sjældne 
ting, hvoraf de mest sjældne er 
fra 40´erne og alligevel søges der 
videre i håbet om at finde nye 
sjove sager, der stadig mangler i 
samlingen.

Samlingen indeholder klassiske 
ABU Recordhjul, Amb. Guldhjul, 
ABU gafkroge og original ABU 
vægt er nogle af de seneste ind-
køb til samlingen. Mange blink 
i forskellige størrelser og farver 
ligger i originale papæsker fra 
ABU Svängsta. De mest sjældne 

er ABU Record blinket i  “krab-
ba”  farve i 12 gr. er som helt nyt 
og Finish draget, som aldrig er 
blevet brugt.

Draget skeblink i “skelet farven” 
sætter Per Egon meget højt; 
“Den var svær at finde ja næsten 
umulig at finde. Der er folk som 
næsten vil slå ihjel for et sådant 
pragt eksemplar!” Pragteksem-
plar har Per Egon mange af. 
Ubrugte, på pap og i æsker som 
er uden en skramme og ser ud, 
som de netop har forladt ABU 
fabrikken for 60 år siden. Per 
Egon har “ABU manden”, en 
statue i bronze, som er meget 
sjælden og købt gennem en 
svensk sælger.

Per Egon har også samlet på 
Hardy og Jensen grej. Der findes 
fine komplette eksempler på 
Hardy Splitcane fluestang med 
tilhørende fluehjul og metal 
stangrør samt “ny” flueæske 
fyldt med fine Hardy fluer.

Per Egon er medlem af en særlig 
fiskeklub “All about ABU”  “For 
Embrasing the spirit of all about 
ABU day” Her fisker man kun 
med gammelt ABU grej fra 
svundne tider og ABU nylon 
line 1 til 2 gange pr år. Med den 
fiskeklub var Per Egon, sammen 
med 7 fiskevenner, inviteret til fi-
skeri og besøg på ABU svangsta 
museum og fiskestykke på da-
gen for 100 års jubilæum i 2021. 
De fik en særlig rundvisning på 
den gamle ABU fabrik og fik set 
mange af de gamle maskiner, der 
engang fremstillede det elskede 
favorit grej, køre i virkeligheden.

Per Egon nævner, indimellem 
de mange historier om grejet, at 
han samler på det gamle grej, 
fordi han elsker de gamle sær-
lige ting, som er unikke.  Meget 
af grejet er håndlavet og malet 
i tiltrækkende farver, som har 
vist sig både at kunne tiltrække 
både fiskenes og fiskernes 
opmærksomhed gennem tiden. 

Mange Lystfiskere er i stigende 
grad begyndt at sætte pris på 
det gamle fiskegrej og har fået 
øjnene op for de unikke detaljer, 
der kan være ved gammelt fiske-
grej. Blandt samlerne opstår der 
venskaber omkring den fælles 
interesse for det gamle grej, som 
mange måske har glemt de har 
liggende.               Knæk & Bræk

Per Egon midt i sin grajsamling.Per Egon i sin ”Restaurant kold Røv”.

Per Egon midt i sin grejsamling.

Hardy flueæske.

Fakta:

Medlem af foreningen
 
“ALL ABOUT ABU” 

ABU woblere.

Hardy Fluer.
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Velkommen til den forsinkede 
udgave af årets generalforsam-
ling. Endnu et år er gået, og mit 
første som formand, et noget 
anderledes år som med så meget 
andet som også har været ramt 
af Covid 19 så har vi og haft vores 
udfordringer, blandt andet har de 
månedlige bestyrelsesmøder væ-
ret afholdt via Zoom via webca-
mera. Vi har desuden også skulle 
finde vores pladser i bestyrelsen 
og hvem der gør hvad hen ad 
vejen når opgaver og problemer 
opstod, men det er en fornuftig 
konstellation vi har nu og vi sup-
plerer hinanden fint. 

En af de første opgaver vi havde, 
var desværre at finde en anden 
kasserer, da den daværende des-
værre fik lavet noget frygteligt 
rod med blandt andet regn-
skabet. Dette kommer Morten 
nærmere ind på senere. 

Og netop Morten var vi så hel-
dige at have, idet at han havde 
mod på at overtage posten som 
ny kasserer i klubben, en post 
som er yderst krævende og noget 
af en tidsrøver, især i opstarten 
da han først skulle finde hoved 
og hale i den tidligere kasseres 
rod samt at sætte sig ind i et nyt 
regnskabsprogram. 

Dernæst var det vores hjemmesi-
de som stod for skud, den gamle 
var så forældet og serveren den 
lå på skulle nedlægges. Heldigvis 
var vores webmaster Thomas 
en stjerne og gik på opgaven og 
fik lavet en ny så vi hverken fik 
problemer med bookingsystemet 
og hvad den ellers indebærer. 

Vi har derefter så selv brugt en 
del timer på at opdatere tekster 
og billeder og vi har nu en velfun-
gerende hjemmeside, hvilket er 

yderst vigtig for at foreningen 
kan fungere rent praktisk, blandt 
andet med hensyn til at nye 
medlemmer ved hvordan de gør 
med indmelding, og hvad vi som 
forening tilbyder af faciliteter og 
vande. 

På Tystrup har vi været til et par 
møder med bredejerlauget, hvor 
blandt andet erhversfiskeriet har 
været diskuteret, og lad mig med 
det samme sige at vi lang fra er 
enige i den måde en sø skal for-
valtes på, han har selvfølgelig sin 
ret til at drive et erhversfiskeri da 
han jo skal tjene sine penge, vi 
er blot nervøse for at det har en 
negativ og langtidsvarende ef-
fekt på søen, grundet de mange 
tons rovfisk som bliver taget ud 
af søens økosystem.
 
Grundet vores bekymring tog 
jeg derfor initiativet til et møde 
mellem Claus Neergaard som 
ejer Gunderslevholm som driver 
netop dette erhversfiskeri, og 
sammen med Morten så afholdt 
vi mødet i håb om en fælles 
løsning på dette.

Selvom han var meget åben over 
for forslag og gode råd så må vi 
se i sinde at der desværre ikke 
er meget villighed for at drive 
erhversfiskeriet mere skånsomt 
end hidtil, hvilket han ellers var 
meget lydhør overfor. Vi mener 
at det er for voldsomt det der til 
tider foregår dernede, for mange 
og for lange garn og for tæt på 
fredningen bliver der på gyde-
områderne sat voldsomt mange 
garn der forhindrer fiskene i at vi-
dereføre de næste generationer. 

Der bliver til trods for dette, 
stadig fanget fisk på søen, især 
aborrer er der mange af, ged-
derne mangler heller ikke, men 

Sådan så søen, bådene og broen ud medio december.

det virker som om at der er en 
mangel i de større individer i 
fangstrapporterne. 

Sandarten er der også, omend 
ikke lige så talstærkt som for 7-8 
år siden og vi håber at de igen vil 
indfinde sig lidt mere talstærkt 
end nu. 

Med hensyn til Tissø, så har der 
som bekendt også været drevet 
et omfattende erhversfiskeri 
deroppe igennem en længere 
årrække, noget vi kan se konse-
kvenserne af nu i form af langt 
færre og mindre Gedder og færre 
sandarter, dog har dette givet 
bedre forhold til Aborrerne som 
virker til at trives på søen. 

I takt med at erhversfiskeriet på 
Tissø ikke længere er rentabel 
for Selchausdal gods, så står vi 
foreninger desværre til at stor 
stigning i prisen på fiskeriet i 
vores både hos godset, vi går fra 
en pris på lige under 3000 pr båd 
til hele 8000 kr. pr båd! 

Dette resulterede i et ”krise-
møde” blandt de involverende 
foreninger, og de fleste var 
parate til at acceptere prisen da 
det for de flestes vedkommende 
er det nemlig det vand de basere 
deres forening på. Vores svar 
til godset var at vi gerne ville 
afholde et møde med dem for at 
forhåbentligt at få nedsat dette 
beløb, og dette er desværre 
endnu ikke afholdt så vi er endnu 
ikke klogere på hvad det ender 
med. Om vi skal forsætte med 
at have 2 både deroppe, eller 
have en der ikke fisker på godset 
stykke eller noget helt tredje, det 
ved vi ikke endnu, men det bliver 
vi formentligt klogere på når det 
er lykkedes at afholde det møde.

Med hensyn til vores åer, så er 
det desværre mest meldinger om 
et sløjt fiskeri at vi har modtaget, 
men vi har modtaget mange 

Formandens beretning
2020

henvendelser fra folk som gerne 
vil fiske i vores åer.

Hvad det angår vores både, så 
er det hårdt for dem at ligge 
ude i det fri 365 dage om året, 
udover blive brugt, så der er nu 
et par stykker der trænger til 
renovering, og dette arbejder vi i 
bestyrelsen på at få gjort. 

Desværre hænger folk der arbej-
der med glasfiber desværre ikke 
på træerne og dem vi får fat på, 
er afsindigt dyre, så vi har søgt 
adskillige fonde om hjælp til 
dette, desværre uden held men 
vi forsætter med at søge. 

                    Knæk og  bræk,  
                    formanden

Den 24. april havde foreningen 
endnu en vellykket intro tur til 
Tystrup sø med fangst af både 
aborre og gedde vi var 9 mand 
ialt. 
På billedet ses Carsten Gilvang 
som jeg selv havde fornøjelsen 
af at havde med i båden.    
                              Michael Haupt

TURREFERAT

Jim Jensen med flot aborre på 1,72 kg. 49 cm. den 11. juli.
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22. Febr.   Generalforsamling   Gratis
   Årets generalforsamling afholdes på denne dato forudsat at 
   Corona-restriktioner tillader dette.
   Afholdes i klublokalet kl 19.00.
   Se evt ændringer i forhold til dette arrangement på hjemmesiden eller  

  Facebook.
   Forslag fremsendes til formanden senest 10 dage forud for generalfor- 

  samlingen.

5. Marts    Introtur til Åen                        Gratis                                                                                         
   Endnu en introtur til åen hvor vi snakker om åen og dens standpladser 
   og hvor fisken kan stå.
   Vi skal selvfølgelig fiske, så husk fiskegrej
   Vi fisker på zone 5 & 6 i Tude å. Alle  mødes i Havrebjerg – Zone 5 ved  

  P-pladsen kl 08.00 og slutter kl 13.00.
   Tilmelding til Michael Haupt på tlf. 40625209 eller SMS, 
   senest 3. marts.

31. Marts  Kystfiskeri - Weekendtur til Sverige 1200-1400,- kr
- 3. April    Weekendturen er i år blevet rykket lidt, da det var det, man kunne   

  blive enige om med udlejer i forhold til overnatning.
   Vi fisker på den spændende svenske syd/østkyst efter de store 
   havørreder.
   Max antal deltagere er 8 voksne og prisen er med alt inklusiv. 
   Prisen forventes at komme til at ligge på 1200-1400,- kr.
   Turen gennemføres kun såfremt restriktioner og rejsevejledninger 
   tillader det.
   Bindende tilmelding til turleder Jes Hansen tlf. 50669202.

3. April   U.F.V. CUP Den gyldne kejs  Pris 75/100,- kr.
   Fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. 
   Indvejning og præmieoverrækkelse foregår ved 
   Top Grej Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse.
   Til konkurrencen tæller kun havørred og torsk 
   (mindstemål begge 45 cm).
   Tilmelding: Billetter til konkurrencen kan købes hos: 
   Top Grej Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse 
   eller bestilles på tlf. 20898182 se evt. www.ufv95.dk.
   Billetter kan også købes på Mobil Pay 20898182, 
   betalingen forvises som billet ved indvejning.
   Tilmelding til holdkonkurrence, gennem din forening.
   Deltagerpris: foreningsdeltager 75,- kr. Individuelledeltager 100,- kr.

14. April    Kysttur til Agersø       Pris 50,- kr
   Kystfiskeri på Agersø. Vandet er nu blevet varmere, og der er gode 
   chancer for rigtig fine fisk på Agersø.
   Der er præmie for største ørred – torsk og fladfisk.
   Vi mødes i Stigsæs færgehavn kl 06.45 og fordeler os i få biler.
   Færgen sejler kl 07.10, og man betaler selv for person-færgebilletten.
   Retur med færgen kl. 15.30.
   Tilmelding til Morten Kantsø tlf. 50528044 senest 7. april.

3. Maj     Pensionisttur til Tystrup sø                              Pris 125.- kr
   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, morgenbrød samt frokost.
   I prisen er inkluderet bådleje samt 1 øl og 1 snaps.
   Turleder Jørgen Christensen tlf. 61750956 tilmelding senest 26. april.

7. Maj    Intro-tur til Tystrup sø.                                        Gratis
   Vil I lære at fiske på Tystrup sø – så afholder vi endnu engang en af de  

  populære intro-ture. 
   Turen er for nye medlemmer, der gerne vil lære søen bedre at kende  

  samt få tips til at overliste søens rovfisk.
   Vi snakker om forskellige metoder til at fiske rovfiskene. Vi fortæller  

  om søen og dens banker. Husk fiskegrej, da vi skal ud i bådene og   
  fiske. Husk varmt tøj.

   Mødetid ved søen kl 08.00, og der er et max antal for deltagere på 8  
  personer.

PROGRAM FOR  2022

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

   Vi er inde igen kl. 14.00, hvor vi derefter griller en pølse.
   Tilmelding til Michael Haupt på tlf. 40625209 eller SMS senest 30. april

7. Juni      Pensionisttur til Tystrup sø                                Pris 125.-kr
   Endnu en af 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, morgenbrød samt frokost.
   I prisen er inkluderet bådleje samt 1 øl og 1 snaps.
   Turleder Jørgen Christensen tlf. 61750956 tilmelding senest 31. maj.

2. August   Pensionisttur til Tystrup sø                                        Pris 125.- kr
   Tur 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, morgenbrød samt frokost.
   I prisen er inkluderet bådleje samt 1 øl og 1 snaps.
   Turleder Jørgen Christensen tlf. 61750956 tilmelding senest 26. juli.

13. August Intro-tur til Tystrup sø.  (Åbent arrangement)      Pris 200,- kr
   Lær at fiske på Tystrup sø – så afholder vi endnu engang en af de   

  populære intro-ture.
   Turen er for potentielt nye medlemmer, der gerne vil lære søen bedre at  

  kende samt få tips til at overliste søens rovfisk.
   Vi snakker om forskellige metoder til at fiske rovfiskene.
   Vi mødes ved søen kl 08.00, og der er et max antal for deltagere på 8  

  personer.
   Tilmelding til Michael Haupt på tlf. 40625209 senest 6. august.

27. August Familie-fisketur til Studentersøen                            Gratis
   Har du lyst til at prøve at fiske ?  Dette er et arrangement for alle der  

  har lyst til at fiske eller afprøve lystfiskeriet.
   Familier, medlemmer og specielt ikke medlemmer kan møde op, låne en 
   fiskestang og få vejledning i lystfiskeriet mange muligheder.
   Der vil være præmier til de heldige og særlige fangster, så tag barne- 

  barnet, din mor eller dine venner med på en fisketur i Studentersøen.
   Mødetid ved Studentersøen kl 09.00, afslutning kl 15.00.
   Medlemmer kan ydermere indveje fisk til medepokalen.
   Turleder Morten Kantsø. Tlf. 50528044. Tilmelding senest 20. august.

 6. Sept.    Pensionisttur til Tystrup sø                                         Pris 125.- kr
   Tur 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, morgenbrød samt frokost.
   I prisen er inkluderet bådleje samt 1 øl og 1 snaps.
   Turleder Jørgen Christensen tlf. 61750956 tilmelding senest 30. august.

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

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, Kirke Stillinge,
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: 
 
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

J & F CUP
Søndag den 3. april afvikles der J & F CUP.

Læs mere på UFV’s hjemmeside www.ufv95.dk
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Endnu en flynder

den igen stoppede. Hver gang 
han fik den hævet lidt stak den 
af igen - og sådan blev det ved 
længe. En overgang var den ude 
på 140 m vand, og jeg syntes, at 
der var lige lovlig lidt line tilbage 
på hjulet. Men med møje og 
besvær fik vi vendt fisken og næ-
sten med bådens hjælp trukket 
den retur mod land. Efter næsten 
11/2 time kunne vi begynde og 
løfte den - og Jacob var træt 
- meget træt. Men til sidst kom 
det lodret opad i vandet - og til 
sidst kunne jeg forsigtigt sætte 
den store gaf i underlæben. Det 
kunne den bestemt ikke lide - og 
det føltes som om, at ens arme 
skulle skilles fra kroppen. Men 
heldigvis var den træt og faldt 
igen til ro. Flying-gaf havde jeg 
været så forudseende at lave og 

over 1 kg - så med 5 stk på et 
sildeforfang og let grej er der 
lidt udfordringer. Faktisk var 
vi ofte nødsaget til at anvende 
ret så store sej til agnfisk, da vi 
simpelthen ikke kunne få dem 
små nok.
Vi nåede vel at få i alt 14 flyndere 
og en af de sidste dage fik Jacob 
(vores kok) et monsterhug lige 
efter at jeg havde mistet en rigtig 
god fisk. På 23 m vand begyndte 
vi så at trække tov med dette 
monster. Ret hurtigt fik vi den ind 
på 10-12 m vand og man kunne 
se den ved bunden og det stod 
klart at det her var en meget pæn 
fisk. Men den var ikke enig i, at 
den skulle ind på lavt vand, så 
den stak af mod de dybere, og vi 
fulgte med - så var vi på 45 m da 

medbringe hjemmefra - det 
viste sig at være et held. Vi fik 
den tøjret samt lagt en lykke 
om halen – og med motoren i 
laveste speed fremad kunne 
vi måle fisken - 205 cm og vel 
anslået omkring 140 kg. Jublen 
var stor - alle i båden var eufo-
riske. Det kræver et godt hold, 
hvor alle ved, hvad de skal for 
at lande en sådan fisk. Efter 
endt fotoshoot mv, så løsnede 
vi forsigtigt fisken - som kvit-
terede med et slag med halen 
- og væk var den - en helt 
fantastisk oplevelse.

Alt i alt en rigtig god tur - men 
med mere kendskab til områ-
det vil man hurtigt kunne fange 
flere og større fisk. Vi mødte 
nogle englændere, der fisker 

fra kysten, og de kom slæbende 
med en torsk på 25.5 kg taget fra 
kysten og de fanger også rigtig 
fine flyndere - meget impone-
rende.
Flynderne deroppe i Saltstrau-
men virker til at være færre i 
antal end i Nord Norge - og de 
virker også som om, de er smal-
lere/slankere. Tilbage i 2019 tog 
jeg en flynder i Havøysund på 
216 cm, og den var væsentlig 
tykkere og bredere end denne 
på 205 cm - der er bare forskel 
– men uanset hvad er det altid en 
helt fantastisk oplevelse at fange 
Helleflyndere.
Jeg kan kun anbefale at man prø-
ver Saltstraumen Brygge - godt 
nok en større camp - men helt 
igennem professionel og meget 
fine faciliteter.     Poul R. Larsen

Et eksemplar af arten rødfisk. Saltstraumen Brygge.

(Fortsat fra forsiden)

Den store flynder.


