
Slagelse Sportsfiskerforening - Program for 2023 
 
Lørdag 4. Februar    Is-fisketur                                                                            Gratis 
Vi mødes ved hytten kl.9 ved Tystrup sø. Hvis isen kan holde, så prøver vi at is-fiske.  
Husk fiskegrej  
Tilmelding til Michael Haupt på 40625209                                                                                           
 

Torsdag 16. Februar     Grej-aften hos Topgrej                                                  Gratis 

Grej-aften/introduktion af nyt grej/tips og tricks samt gode tilbud  

Kl 19.00 Kalundborgvej 88, 4200 Slagelse  

 

Tirsdag 21. Februar    Generalforsamling                                                           Gratis 

Årets generalforsamling afholdes på denne dato. 

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 generalforsamlingen 

 

Lørdag 4.  Marts      Introtur til Åen                                                                      Gratis 

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 26. Marts 

 

Lørdag 11. Marts    Kysttur Point 1.                              Pris kr. 30,- 

Vi starter årets pointkonkurrence ud med en frisk tur på kysten. Du starter når det passer dig og 

der er indvejning kl. 12.00 på den offentlige parkering ved Frølunde Fed. Vi lader lige fladfiskene få 

lidt mere kød på kroppen, så der kan indvejes ørred og torsk.  

Tilmelding senest torsdag d. 9/3 til Jes, 50669202, eller på FB. 

 

Søndag 2. april      UFV CUP kyst Point 2.                             Pris kr. 75,- 

Vi skal have trofæet tilbage, som vi ellers har vundet igennem mange år. Derfor mød op og støt din 

forening og deltag samtidig i pointkonkurrencen. Indvejning ved Top Grej i Slagelse 14.00 - 14.30. 

Tilmelding til Kurt, 60654825, senest 28/3. 

 

Lørdag 22. april    Kysttur Point 3.                        Pris kr. 30,- 

Vi skal lige ud og se, om ikke vi kan få kontakt med ørrederne, inden hornfisken for alvor kommer. 

Starttid når det passer dig og indvejning kl. 11.00 på den offentlige parkering ved Frølunde Fed. I 

dag kan der indvejes torsk, fladfisk, ørred og hornfisk. Tilmelding til Jes, 50669202, senest 20/4. 

 

Tirsdag 2. Maj      Pensionisttur til Tystrup Sø.                           Pris kr. 130,- 

Så starter de populære ture til søen og fiskehytten for pensionisterne. 

Evt. kørsel aftales med turleder. Hjælp til bådene forsøges koordineret. 

Mødetid ved hytten senest kl. 8.00 Afslutning kl. 15.00. 

Der bliver sørget for morgenkaffe og morgenmad samt frokost. 

I prisen er også inkluderet bådleje samt en øl og en snaps. 

Tilmelding til turleder Jørgen Christensen, tlf. 61750956 senest den 28. april kl. 12.00. 

 

Lørdag 6. 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 

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 



 

Lørdag 13. Maj      Hornfisketur.                         Pris kr. 30,- 

I dag gælder det udelukkende hornfisk. Dette er ikke en del af pointkonkurrencen, så skulle du 

være så heldig at fange en ørred, kan denne altså ikke indvejes. Vinder bliver den, der har den 

største vægt på 3 fangede hornfisk. Vi mødes kl. 06.00 ved Stibjerg Strand og holder indvejning 

samme sted kl. 11.00. Ønsker du at fiske et andet sted, skal dette meddeles turlederen ved 

tilmelding. Men det kunne være rart, om vi denne dag fiskede sammen. Skulle vind og vejr gøre 

det umuligt at fiske ved Stibjerg, kører vi bare et andet sted hen.  

Turleder er Kurt, 60654825, som skal have tilmelding senest 11/5. 

 

Lørdag 27. Maj     Tur til Fårdrup Ellemose                                                         Pris kr. 20,-                                                            
Vi mødes ved mosen kl.8 fisker efter gedde prøv en fight med en af mosens glubske gedder.  
Husk evt karusser og fiskegrej. 
Tilmelding til Michael Haupt på 40625209 senest 24/5.                                                                                            
 

Lørdag 3. juni   Ferskvandstur Tystrup Sø Point 4.                        Pris kr. 30,- 

Vi har alle bådene på Tystrup Sø denne dag og fredningen er ophørt for alle arter. Ved tilmelding til 

Jes, 50669202, får du at vide, hvilken båd du skal sejle i og hvem du skal sejle med. Bemærk at 

det ikke er muligt at benytte båden i Tissø på denne tur.  

Vi mødes ved søen kl. 06.00 og holder indvejning ved hytten kl. 14.00. 

 

Tirsdag 6. juni     Pensionisttur til Tystrup Sø.                       Pris kr.  130,- 

Endnu en tur til søen og vores dejlige fiskehytte for pensionisterne. 

Evt. kørsel  aftales med turleder. Hjælp til bådene forsøges koordineret. 

Mødetid ved hytten senest kl. 8.00 Afslutning kl. 15.00. 

Der bliver sørget for morgenkaffe og morgenmad samt frokost. 

I prisen er også inkluderet bådleje samt en øl og en snaps. 

Tilmelding til turleder Jørgen Christensen, tlf. 61750956 senest den 2. juni kl. 12.00. 

 

Tirsdag 1 august     Pensionisttur til Tystrup Sø.                       Pris kr.  130,  

Endnu en tur til søen og vores dejlige fiskehytte for pensionisterne. 

Evt. kørsel  aftales med turleder. Hjælp til bådene forsøges koordineret. 

Mødetid ved hytten senest kl. 8.00 Afslutning kl. 15.00. 

Der bliver sørget for morgenkaffe og morgenmad samt frokost. 

I prisen er også inkluderet bådleje samt en øl og en snaps. 

Tilmelding til turleder Jørgen Christensen, tlf. 61750956 senest den 28. juli kl. 12.00. 

 
Lørdag 12. august     Ferskvandstur Tystrup Sø Point 5.                      Pris kr. 30,- 

Sommerferien er overstået og vi skal i gang igen. Vi har igen alle bådene på Tystrup Sø og ved 

tilmelding til Jes, 50669202, får du at vide, hvilken båd du skal sejle i og hvem du skal sejle med. 

Bemærk at det ikke er muligt at benytte båden i Tissø på denne tur. Vi mødes ved søen kl. 06.00 

og holder indvejning ved hytten kl. 14.00. 

 

Tirsdag 5. september     Pensionisttur til Tystrup Sø.                      Pris kr. 130,- 

Endnu en tur til søen og vores dejlige fiskehytte for pensionisterne. 

Evt. kørsel  aftales med turleder. Hjælp til bådene forsøges koordineret. 

Mødetid ved hytten senest kl. 8.00 Afslutning kl. 15.00. 

Der bliver sørget for morgenkaffe og morgenmad samt frokost. 

I prisen er også inkluderet bådleje samt en øl og en snaps. 

Tilmelding til turleder Jørgen Christensen, tlf. 61750956 senest den 1. september kl. 12.00. 

 


