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Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner 

Formand: 
Hans Munk, Sandskrænten 5, 4400 Kalundborg, 
Tlf.: 59 50 75 04 / 21 22 55 99.   
Mail: hans@munk.mail.dk 
 

Næstformand og sekretær: 
Jørgen Topp-Jørgensen, Højen 9, 4400 Kalundborg,  
Tlf.: 88 82 28 61 / 28 59 73 61. 
Mail: joergen.topp@gmail.dk  
 

Kasserer: 
Brian Rasmussen, Grethes Allé 11, 4400 Kalundborg, 
Tlf.:  59 51 43 10 / 30 69 07 78. 
Mail: brianbi@mail.dk  
 

Turleder: 
Keld Jørgensen, Bymarken 15, 4490 Jerslev,  
Tlf.: 59 59 58 33 / 30 23 58 33. 
Mail: keld-lene@hotmail.com  
 

Bestyrelsesmedlem: 
Knud Nielsen, Vandværksbakken 31, 4450 Jyderup,  
Tlf.: 59 27 79 99 / 20 46 17 60.  
Mail: knud.lis@mail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Arne Eliassen, Pilebakken 18, 4400 Kalundborg, 
Tlf.: 59 50 85 20 / 21 71 45 05. 
Mail: arne.eliassen@live.dk 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Henning Leif Jensen. Tjørnevej 2, 4520 Svinninge, 
Tlf.: 59 26 58 24 / 20 30 52 33. 
Mail: henning.leif.jensen@mail.dk 
 

Suppleanter: 
Keld Nissen, Højen 6, 4400 Kalundborg, tlf.: 31 16 08 67. 
Mail: keld.nissen@ka-net.dk 
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Ejner Wittrock, Mogens Banke 6 4400 Kalundborg, tlf: 59 50 52 06 
mail: jewittrock@ka-net.dk   
 

Foreningshus:  Lynglodden 4, 4400  Kalundborg. 
 
Husudvalg:  
Egon Hansen, tlf.: 41 11 71 50. 
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08. 
Ejner Wittrock, tlf.: 59 50 52 06. 
 

Aktivitets– og turudvalg: 
Hans Munk, (formand), tlf.: 59 50 75 04.  
Keld Jørgensen, (turleder), tlf.: 59 59 58 33. 
Arne Eliassen, tlf.: 59 50 85 20. 
Michael Mortensen, tlf.: 59 50 00 93. 
Brian Rasmussen, tlf.:  59 51 43 10. 
 
Ungdomsudvalg: 
Brian Rasmussen, tlf.: 59 51 43 10. 
Søren Dam, tlf.:  
Arne Eliassen, tlf.: 59 50 85 20. 
 
Joller: 
Keld Nissen, tlf.: 31 16 08 67. 
 

Havture: 
Svend Aage Madsen, tlf.: 59 26 52 72 / 20 26 61 77. 
 

Halleby Å Sammenslutningen: 
Knud Nielsen, tlf.. 59 27 79 99. 
Jørgen Topp-Jørgensen, tlf.: 88 82 28 61 / 28 59 73 61. 
Peder Høpfner,  tlf.:  20 36 30 11. 
Henrik Andersen, tlf.: 21 29 06 46. 
 

Redaktør: 
Leif Heiner, mail: leif@heiner.dk 
”Fiskens” deadline:  1. januar  -  15. november. 
 

Hjemmeside:   (www.kalundborgsportsfiskerforening.com) 
Webmaster: 
Michael Mortensen, mail: hm@mortensen.tdcadsl.dk 
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Formandens klumme 

Knæk og bræk! 
 

Dette nummer af bladet er en præsentation af vores sportsfiskerfor-
ening, og bladet vil udkomme en gang hvert år med dette formål. Vi 
vil på denne måde forsøge at fortælle om, hvilke aktiviteter vi har i 
vores forening, og hvilke muligheder det giver for vores medlemmer 
at være medlem af Kalundborg Sportsfiskerforening. 
 
Tidligere indeholdt bladet også vores aktivitets- og tur program, po-
int stillingen i vores foreningskonkurrence og nyheder fra vores ak-
tiviteter og fisketure langs kysterne, åen, søer og moser og vores 
fiskerejser til Norge og Sverige, Jylland og Bornholm. 
 
Alle disse informationer bliver nu annonceret og præsenteret med 
billeder på vores hjemmeside. Det giver mange fordele at bruge 
hjemmesiden til disse ting. F.eks. kan vi meget hurtigere give vores 
medlemmer informationer om ændringer af program, nyheder kan 
deles hurtigere og billeder og reportager fra fisketurene kan deles 
med det samme. 
Mulighederne på hjemmesiden er i og for sig ikke noget nyt, men vi 
har brugt de sidste to år, som en overgangsfase mellem det ”gammel 
kendte”, altså vores blad, og se de mange nye muligheder på hjem-
mesiden.  
Derfor vil det fra 2016 være sådan, at bladet udkommer én gang om 
året med de grundlæggende informationer om Kalundborg Sportsfi-
skerforening, og bladet vil således mest blive brugt som et årsskrift 
og som information til nye medlemmer. 
 
I 2015 har vi i Kalundborg Sportsfiskerforening oplevet et godt fæl-
lesskab og et stor deltagelse på vores klubaftner tirsdage og onsda-
ge. Vi har også i 2015 fået flere nye medlemmer, og vi er i gang 
med forsøget på at få oprettet en ny juniorafdeling. 
Sammen med Ørredpatruljen og Fishing Zealand håber vi på at kun-
ne indlede et samarbejde med en eller to skoler, så vi kan inspirere 
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         - altid gode kort på  hånden    

og få elever i alderen mellem 12 16 år til at blive interesseret i 
sportsfiskeri og i naturpleje. 
 
Vores seniorafdeling består af en fast stamme af vores medlemmer, 
der nyder tirsdags aftnerne og vores ture på kysten og langs åen eller 
ved moserne i det vestsjællandske. Senior C afdelingen består af 
vores friske pensionister, der hygger sig med fisketure og fællesspis-
ning.  
Vores trolling og småbådsafdeling ”Vestsjællandsbådene” mødes 
onsdage og tager på fisketure på fjorden eller længere væk til Møn, 
Sverige eller Bornholm. Havfiskerne nyder kutterturene på Store-
bælt, Øresund og en enkel eller to gange på Det Gule Rev. 
 
Vi har en aktiv forening med mange forskellige aktiviteter og tilbud 
til enhver der er interesseret i sportsfiskeri. Skulle der være nogle 
interesser og ønsker vi ikke lige har nævnt, er vi meget åbne for nye 
ideer og forslag. 
                                                                                           Hans Munk 
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Redaktørens Hjørne 

Efter 10 år som redaktør af Kalundborg Fisken (10 til tider ski-
deskægge og ganske aktive år) er tiden nu kommet til at stoppe som 
redacteur, da al information nu sker i cyberspace. Der er ikke mere 
medlemmer der tilskikker Den Gamle Redacteur artikler til bladet, 
men gerne til hjemmesiden...,  og det er jo den foretrukne informati-
onsform i vore dage. 
En naturligt udvikling, især da bestyrelsen har besluttet at bladet 
kun skal udkomme 1 gang om året...., 
-  derfor er dette nummer mere et informationsblad end et nyheds-
blad. 
 
Bestyrelsen vil formentlig  i den nærmeste tid beslutte at udsende et 
nyhedsbrev med jævne mellemrum, som det enkelte medlem selv 
skal tilmelde sig via hjemmesiden....., men det får i nærmere besked 
om 
                                                                                                     DGR 
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Pulterkammeret 
Køb, sælg, byt - eller efterlys grej og andre sager eller fiskekamme-
rater. 
 
KØBES: 
Gammelt fiskegrej købes, multihjul fra Abu Record ambassadeur 
hjul – blink, woblere m.m. Gamle fisketing med navn på. 
Ring til Svend Åge: 59 26 52 72 / 20 26 61 77, eller mail: 
 
                             vibe@madsen.mail.dk 
 

Seriøse sportsfiskere i bundter på max. 5, er velkomne til at rin-
ge for en rundvisning i mit nybyggede museum. 
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Årets nyheder 

I Kalundborg Sportsfiskerforening er vi privilegerede med aktive 
medlemmer, som forstår at sætte liv i vores forening. De forskellige 
afdelinger giver os en stor bredde i aktiviteterne, og derved er der 
noget for enhver, der interesserer sig for sportsfiskeri. 
  
De nyeste afdelinger er Senior C, Vestsjællandsbådene og Havfi-
skerne, som har oplevet en stor vækst. De bliver præsenteret længe-
re fremme i dette blad.   
 
Det er dog vores nystartede juniorafdeling, som er årets rigtige ny-
hed. Søren Dam, Gorm …, Arne Eliassen og Brian Rasmussen har 
gjort et stort arbejde for igen at få gang i ungdomsarbejdet.  
Da vi i september måned deltog i Naturens Dag på Røsnæs, rettede  
vi specielt vor opmærksomhed og aktiviteter mod børn og unge.   
 
På samme måde vil vi på Kalundborg Erhvervsmesse gøre en særlig 
indsats for at nå de unge. Efteråret igennem vil vi have en del aktivi-
teter i juniorafdelingen, som vi håber er starten på ungdomsarbejdet. 
 
I oktober har vi booket alle både på Tissø, og så skal vi ud og fange 
gedder, sandart og aborrer. Gennem de sidste par år har vi igen fået 
gang i sø og mosefiskeriet, efter at vi i mange år har haft en særlig 
forkærlighed for kystfiskeri efter havørred. Men nu har vi fået kon-
takt til flere private moser, hvor vi har stor glæde af fiskeriet efter 
gedder og aborrer. 
 
Skulle du selv have en idé eller et ønske om en aktivitet, et foredrag, 
et kursus eller en fisketur til et eller andet sted i Danmark, Sverige 
eller Norge, som kunne være næste års nyhed i vores forening, må 
du meget gerne kontakte bestyrelsen eller aktivitetsudvalget. Vi vil 
forsøge på hvert år at have en spændende nyhed i vores forening. 
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Bliv medlem af  
Kalundborg Sportsfiskerforening 

Her kan du se det årlige kontingent. 
 

Seniorer:  680 kr. 
Juniorer:  290 kr. 
Familie:   900 kr. (Dækker alle personer på samme adresse). 
 

Kontingentet dækker også medlemsskab af Danmarks Sportsfisker-
forbund. 
 
Du kan blive medlem på 3 forskellige måder. 
 

Ved personligt at kontakte foreningens kasserer: 
 

Brian Rasmussen 
Grethes Allé 11, 4400 Kalundborg 
Tlf: 59 51 43 10 / 30 69 07 78 
Mail:   
 

Betale kontingent på Fiskekort.dk:  
 

http://www.fiskekort.dk/pi/Kalundborg-Sportsfiskerforening-
medlemsskab_2278_.aspx 
 

Eller du kan blive medlem ved at betale kontingent på det elektroni-
ske indbetalingskort i din netbank. 
 

+73<          +89763347< 
 

På indbetalingen skal du skrive: "medlemsskab af Kalundborg 
Sportsfiskerforening" Du skal også angive type medlemsskab: 
"senior", "junior eller "familie" Ved familiemedlemsskab skal du 
opgive navn og fødselsdag på alle i husstanden. 
 

Kontingentindbetalingen reguleres efter det tidspunkt på året du 
melder dig ind: 
 

I perioden 1. januar til 31. juli:                Fuldt kontingent. 
I perioden 1. august til 30. september:    Halvt kontingent. 
I perioden 1. oktober til 31. december:   Kontingentfri. 
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Halleby Å: 
Hvis du vil fiske i Halleby Å, skal du også købe årskort på Fiske-
kort.dk:  
 

http://www.fiskekort.dk/pi/Halleby-%C3%A5-Sammenslutningen-
%C3%85rskort-_2283_.aspx 
 

For seniorer koster det 150 kr.   Juniorer er gratis. 
 

Hvad får du får pengene... 
 

Vi har ugentlige klubaftener med aktiviteter og hygge og hvor vi 
lærer af hinanden. 
 
Vi tager på ture sammen– på kysten – på havet – i moser og søer – 
og i åer. Vi har normalt mindst 2 ture om måneden. 
 
Vi har en småbådsafdeling – Vestsjællandsbådene – med egne klub-
aftner og ture, som arbejder sammen med vores havfiskerafdeling – 
Havfiskerne- også planlægger egne ture. 
 
Vi har en klubbåd med motor og trailer, som du gratis kan bruge – 
kun benzin betaler du selv. 
 
Vi har fiskeret og båd med elmotor på Tissø – ganske gratis med et 
formidabelt gedde, aborre og ikke mindst sandart fiskeri. 
 
Du har mulighed for at fiske efter de store havørreder i Halleby Å. 
 
Har du tid og mulighed for at fiske på hverdage, tager vores Senior 
C klub på halvdagsfisketur en gang om måneden med efterfølgende 
spisning og hygge. 
 
Du får del i et rigtig godt kammeratskab, hvor vi hjælper hinanden 
med tips og tricks. 
 
Du bliver også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund og modta-
ger bladet Sportsfiskeren. Forbundet er vigtigt for vores fiskeri, for-
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di forbundet udfører et vigtigt politisk arbejde for at forbedre fiske-
riet. De hjælper os med vores arbejde for at skabe bedre opvækstfor-
hold i vores vandløb for ørreder. Vi får også rådgivning i forhold til 
fiskeri på Tissø. Love og regler hjælper de også med 
Forbundet har desuden en række favorable medlemstilbud.  
 

Vi har 4 afdelinger med specielle aktiviteter, men hvor alle der har 
lyst, kan være med. 
 
1. Vestsjællandsbådene. 
 

”At fiske er at leve” vil mange fisketosser mene og påstå. Og at fi-
ske, er ikke kun fra kyst og med stang, men i lige så høj grad, at 
kunne rigge sin båd til, og sejle ud i de danske farvande og fange 
aftensmaden.  
 

At fiske fra båd – uanset om man kastefisker, troller eller medefi-
sker, så er det ikke bare en hobby, men en livsstil.  
 

Flere af os bådejere har en stor fælles passion for og interesse i, at 
optimere vores bådfiskeri og dét blev da også en af grundstenene 
for, at Vestsjællandsbådene blev stiftet i foråret 2014. Vi er en un-
derafdeling af Kalundborg Sportsfiskerforening og har til huse i de-
res lokaler, hvor vi mødes hver anden onsdag kl. 19.00 (ulige uger). 
Fællesnævneren er, at vi tager udgangspunkt i fiskeri fra båd og her-
efter er samtaleemnerne og diskussionerne meget bredt spændende. 
Vi vægter højt, at man som medlem får medindflydelse på emnerne, 
så alle oplever et sammenhold og at man bliver hørt.  
 

Udover at mødes i foreningens lokaler, så arrangerer vi også fore-
ningsture til havne rundt om i Vestsjælland og har man ikke selv 
båd, kan man altid hoppe ombord på en af de andres. Vi inviterer 
også eksperter til at komme og holde foredrag og vise deres grej på 
vores foreningsaftener og vi er altid åbne for nye forslag og idéer. 
Lyder det her som noget for dig, så er du mere end velkommen til at 

Foreningens afdelinger 
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Halleby Å  Sammenslutningen 

kontakte vores tovholder Søren Seneca på tlf. 22 50 68 28, eller mø-
de op til en af vores foreningsaftener. 
 
2. Havfiskerne 
Havfiskerne holder møde hver anden onsdag sammen med Vestsjæl-
landsbådene. Der arrangeres havfisketure på Store Bælt, Øresund, 
fra Klintholm havn og Det Gule Rev. 
Foreningen har også hold, der deltager i DM  og Regionsmesterska-
ber i havfiskeri. 
Vi har adskillige meget erfarne havfiskere, som gerne deler ud af 
deres viden på onsdagsmøder og på turene. 
 
3. Senior C 
Klubbens pensionister og andre, der kan afse tid til at fiske på en 
hverdag, mødes en onsdag hver måned undtagen i juli og tager ud at 
fisker om formiddagen. Når vi har fisket færdigt tager vi til klubhu-
set, hvor vi skiftes til at være hovmester og stå for frokosten.  Vi 
fisker både ved kyst, å og sø . Vi vælger steder, hvor også de af os, 
der er gangbesværede kan være med. 
  
4. Juniorer 
2015 er året hvor vi genstarter vores juniorafdeling.  
Det starter i forbindelse med Naturens dag i september og der læg-
ges ud med et spændende efterårsprogram. 
 

 

 
 
Halleby Å sammenslutningen er en afdeling som vi har sammen 
med Gørlev Sportsfiskerforening. Vi har sammen fiskeret på en 
række strækninger af Halleby Å, hvor vi fisker efter havørred, bæk-
ørred og gedder. I sæsonen kan man også fange rimter. 
Sammen med Gørlev folkene laver i et stort arbejde for at forbedre 
gydeforholdene for havørreder i åen ved at udlægge grus i tilløbene.  
Vi el-fisker også efter moderfisk, havørreder. Æggene bliver klæk-
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Foreningsaktiviteter 

ket og yngel opdrættes i dambrug, hvorefter vi sætter både yngel og 
1 og 2 års fisk ud i Halleby Å og også i andre af Kalundborgs kom-
munes åer. De havørreder vi fanger fra kysten er et resultat af dette 
arbejde. 
Jo flere der deltager i dette arbejde, jo flere fisk kan vi fange på ky-
sten og i åen. 
 
Man bliver medlem af sammenslutningen og får fiskeret ved at beta-
le 165 kr. Det kræver dog at man i forvejen er medlem af enten Ka-
lundborg eller Gørlev Sportsfiskerforeninger. Det kan gøres via 
www.fiskekort.dk. 
Hvis man er medlem af Halleby Å Sammenslutningen og ønsker at 
tage en gæst med kan man købe et gæstekort hos kassereren – se 
hjemmesiden. 
 
 

 

 
Hver tirsdag året rundt er der åbent i vores foreningshus. På mange 
måder er disse aftner livsnerven i vores forening. Det er her fælles-
skabet kommer til udtryk. 

Der bliver drukket mange kopper kaffe, en enkelt øl eller sodavand 
og snakket om mangt og meget, først og fremmest om oplevelserne 
ved sportsfiskeriet, en god fangst eller en god naturoplevelse.  
 
Det er ikke ualmindeligt at vi på en almindelig tirsdag aften er 20 – 
25 medlemmer, hvor snakken og latteren runger eller hvor man er 
optaget af forskellige aktiviteter i værkstedet. 
 
Hver anden tirsdag aften er der et program. Det veksler mellem fo-
redrag og film, fremstilling af forskelligt fiskegrej, fluer, forfang og 
reparation af fiskegrej. Mange af vores medlemmer fremstiller selv 
de fluer, der bliver anvendt under fiskeriet. 
Nogle aftner bliver også brugt, som forberedelse af fisketure. Det 
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gælder specielt weekendture, hvor vi lejer os ind i f.eks. et sommer-
hus et bestemt sted, hvor vi vil prøve at fiske. Det kan være et kyst-
område eller en å. Vi har også haft ture til Sverige, hvor vi har be-
søgt forskellige fiskecamps, f.eks. Harsjømåla. Når det gælder hav-
fiskeri kan det dreje sig om forberedelse af en tur til f.eks. Det Gule 
Rev. 
 
Kyst og Å ture. 
 

Mindst 1 gang om måneden arrangerer vi fisketure. De fleste er 
kystture. Vi har jo fremragende kystpladser til næsten al slags vind.  
 
Det er normalt fælles ture, hvor vi tager samlet af sted. Det er både 
hyggeligt og vi kan lære af hinanden – både om stederne og om 
hvordan man gør.  
 
Vi har en enkelt tur – kaldet ”Kalundborg Ørreden” – hvor der går 
lidt mere konkurrence i det, og hver enkelt kan fiske, hvor de har 
lyst. 
 
Vi har også 1-2 ture til Halleby å – hvor vi fanger gedder, bækørre-
der og med lidt held en havørred. 
 
I de sidste par år har vi også haft ture til et rigtig godt aborrevand. 
 
For kyst og å turene har vi en gennemgående pointkonkurrence hen 
over året, hvor der ved slutningen af turen foretages indvejning af de 
fangede fisk, og der gives point efter vægt. De 3 største får en pen-
gepræmie eller gavekort. Konkurrencereglerne kan findes på hjem-
mesiden. 
 
Havture  
 

Som medlem af Kalundborg Sportsfiskerforening har du forskellige 
muligheder for at komme på havet. 
Du kan booke foreningens båd, det er en Ryds 435 DL med 15 hk 
Suzuki motor, som står på trailer. 
-  på den måde selv bestemme dine ture. 
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Fiskevande 

Vestsjællandsbådene er en afdeling af foreningen, som arrangerer 
aften og weekendture, 
Man går ind på kalenderen og giver besked om, at man kunne tænke 
sig at deltage. Har de en ledig plads, kan man komme med. 
 
Vi kan også komme med som gæster i NCC fiskeklub. Disse ture 
udgår fra Helsingør. Her man skal tilmelde sig til Svend Åge Mad-
sen. Turene kan  ses i kalenderen på foreningens hjemmeside. 
 
Derud over er der flere af foreningens medlemmer, som arrangerer 
ture efter fladfisk, sild, makrel og torsk i løbet af året, disse ture bli-
ver annonceret via mail og på hjemmesiden. 
 
Aktivitetskalender. 
 

Alle klubbens aktiviteter, foreningsaftener, ture - også aktiviteter i 
Vestsjællandsbådene, Havfiskerne og Senior C, kan altid ses på 
hjemmesidens kalender, som selvfølgelig løbende opdateres. 
 

www.kalundborgsportsfiskerforening.com 
 
 
 
 
 
 
 
Tissø. 
 

Fiskeriet på Tissø bliver bedre og bedre, dette skyldes formentlig at 
vi blev fri for erhvervsfiskeri for snart 5 år siden. 
 
Geddebestanden er større, og der bliver fanget mange trofæfisk over 
10 kg. De skal så sættes ud igen, men de bliver mange gange lige 
vejet og fotograferet. 
 
Sandartbestanden er nok den der er vokset mest, med rigtig mange i 
en størrelse på 2,5 til 3 kg. Lige den bedste størrelse til at spise. 
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 Aborren er nok lidt trykket grundet de flere gedder og sandarter, 
som jo skal have noget at spise. 
 
Disse forhold sammen med en god vandkvalitet, gør at Tissø er en 
af de bedste fiskesøer i Danmark. Det giver sig også udtryk i at der 
er mange flere der finder vej til at tage en båd og prøve fiskelykken. 
 
Tissø fællesbådene er en gruppe på 6 foreninger, som er fælles om 3 
både, så der er næsten altid en båd ledig. Hvis du har lyst til at læse 
om regler og booking, så er hjemmesiden  
 

www.stealheader.dk  
 

et godt besøg. Du skal under alle omstændighed læse om reglerne 
før du stævner ud, da der ikke er fiskeri overalt på søen, så kik på 
kortet. 
 
Vores forening har også en el-motor med tilhørende batterier, som 
du frit kan bruge til båden. 
Hvordan man reserverer båden og hvilke regler der gælder for færd-
sel på søen og for fiskeriet kan man finde på vores hjemmeside. 
 
En vigtig ting er også at al sejlads inden for 100m fra bredden er 
forbudt. Dette skyldes at der er fredningszone fordi søen er fuglere-
servat. Denne regel er meget vigtig, da vi ellers kan komme i den 
situation at sejlads bliver helt forbudt. 
 
Skal du ud og fiske på Tissø, skal du være medlem af foreningen. 
Det koster ikke ekstra. Du kan få oplyst, hvor nøglen er af forenin-
gens kontaktperson på Tissø, som er Henning Leif Jensen, tlf. 20 30 
52 33, hvortil henvendelse også kan ske, såfremt du skulle løbe ind i 
andre problemer. 
 
For et år siden fik Tissø en erhvervsfisker igen, ifølge en aftale med 
Selchausdal. Vi forventer ikke at det vil få nævneværdig indflydelse 
på fiskeriet, da aftalen er lagt op på et bæredygtigt grundlag, som 
var en grundlæggende forudsætning fra Selchausdals side, for at 
indgå aftalen. Vi følger løbende udviklingen og har samarbejde med 
DTU Aqua om dette. 
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Da Tissø er en åben sø uden megen læ, så er det en god ide at tjekke 
vejrudsigt, så man ikke bevæger sig ud i et vejrlig som man ikke kan 
komme hjem i. 
Når dette er sagt, er der ikke noget bedre end at ligge på søen og 
vente på at de store fisk bider på..... 
God tur.  Skidt fiske. 
 
Halleby Å. 
 

Halleby Å er Sjællands næststørste å. Der er opgang af havørreder 
hvert efterår, som bevæger sig højt op i vandsystemet. Mange passe-
re Tissø og når helt ind til St. Merløse og Skee, hvor de kan gyde.  
Vi har et godt fiskeri efter havørreder især fra januar til maj. Hvert 
år fanges der havørreder  i 4 kg’s klassen og enkelte gange større. 
Der er også et godt grønlænderfiskeri. 
 
Der kan også fanges store gedder på over 5 kg i åen. De bedste ste-
der er ved Spannwall lige oven for Tissø, men der er også store ged-
der nedstrøms Tissø. Aborrer, ål og rimter kan man også fange. 
 
Bækørreder kan der fanges hvor åen løber igennem den smukke 
Hejrebjerg skov nedstrøms Øresø mølle. 
 
Man skal være medlem af Halleby Å Sammenslutningen for at fiske 
i åen, 
  
Moser. 
 

Flere gange om året har vi ture til grusgrave eller moser. De sidste 
år har vi gentagne gange fanget store aborrer på helt op til 1,5 kg på 
disse ture. Gedder fanges der også – og en sjælden gang en karpe. 
 
Kysten. 
 

Vi har rigtig meget godt havørred- og fladfiskevand i området om-
kring Kalundborg. 
Røsnæs Rev, revene på Asnæs, Vollerup, Saltbæk, Vrøj, Græsmar-
ken for ikke at tale om Houget med inderfjorden i vinterhalvåret. 
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Lige meget hvor det blæser fra, lige meget hvornår på året det er, så 
kan vi I vores nærområde fange havørreder og fladfisk fra kysten. 
Når der er udslip af regnbueørreder – som der desværre er af og til – 
får vi bestemt også vores del af dem. 
 
Hvis man gerne vil fange havørreder, så er det godt at vide hvilke 
pladser, der skal fiskes på, på den tid af året man fisker. Det er også 
nødvendigt at vide, hvile vindforhold og strømforhold der er de bed-
ste. Den slags ting får man at vide på klubaftener og på ture.  
 
Foreningsbåd.  
 

Foreningens båd er en hvid Ryds 435 DL styrepultsjolle med en 15 
hk Suzuki 4-takts motor, og tilhørende trailer. 
 

Brugen af jollen er fri, (bortset fra benzin, 95 blyfri) og kan reserve-
res hos Keld Nissen. Mail: keld.nissen@ka-net.dk, eller tlf.: 31 16 
08 67. 
Forinden kræves det dog at du tager et bådkursus først, så du er for-
trolig med båden. Tag kontakt til Keld Nissen på tlf. 31 16 08 67 
eller Jens Risum Jensen, tlf.20 89 90 77. 
 

Når disse ting er på plads, er det meget vigtigt at man:   
1. Skriver sig ind i logbogen, ved afhentning af båden i foreningshu-
set. 
2. Båden tankes, og rengøres efter brug. 
3. Hvis der er sket skade på båd eller andet, skal Keld Nissen kon-
taktes straks. Tlf. 31 16 08 67. 
 

Vi henstiller til brugerne at de altid bærer redningsvest i jollen, og i 
øvrigt udviser sund fornuft på vandet, da der er en livlig skibstrafik 
på fjorden. 
Jollen kan bedst søsættes fra en rampe, f.eks. i Kalundborg 
havn eller Røsnæs havn. 
Jollen kan kun lånes af medlemmer der er fyldt 18 år, og som har 
modtaget instruktion i brugen af den. 
  
I 2015 har jollen kun været lånt ud 6 gange, skulle vi ikke se at få 
ændret lidt på det...???  
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Foreningshuset 

175 kvm har medlemmerne at boltre sig på, plus en gigantisk terras-
se med renseplads til vore talrige fangster. Grill er her, samt borde/
bænkesæt til en større forsamling. 
Handicapvenlig adgang er der naturligvis også... 
 

Indenfor er der en stor entré med adgang til et stort handicapvenligt 
toilet, et mindre kontor med pokaler og redningsveste, samt et vel-
udrustet køkken med køleskab, opvaskemaskine og 2 kaffemaskiner 
af god kvalitet, da de er hårdt belastet... 
Den store stue har plads til ca. 40 siddende personer. Her er skærm 
til filmfremvisning, da vi også råder over AV-udstyr. 
Herfra er der adgang til et veludstyret værksted, hvor der et et langt 
bord med fluebinderplads til 10 sportsfiskere, desuden værktøjs-
bænk med skruestik og borestand.  
 
Selvfølgelig er alt tænkeligt værktøj til stede til enhver form for 
fluebinding og hjemmelavet fiskegrej. 
Desuden forefindes et lille antal fiskestænger, som kan lånes, hvis 
man er i bekneb. 
 
Fra værkstedet er der adgang til garagen, hvor foreningen opbevarer 
sin båd, som står på en trailer. 
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  J H  Fugeservice 

Jens Henneberg 
Hejrevej 57 

4532  Gislinge 

mobil:  51 84 22 80 
tlf:  59 46 35 92 

e-mail: jens.henneberg@c.dk 



21  

 

 

DYKKERUDSTYR  
FISKEUDSTYR  
LEVENDE ORM  
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Indkaldelse til  
 

Generalforsamling i Kalundborg Sportsfiskerforening  
 

tirsdag den 16. februar 2016, kl. 19.00 
 

Dagsorden:   
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmetællere. 
 

3. Beretning fra formanden. 
 

4. Beretning fra juniorleder. 
 

5. Beretning fra andre udvalg: 
 

      Husudvalget.  
      Havfiskeudvalget.   
      Vestsjællandsbådene.  
      Halleby å Sammenslutningen.  
      Hjemmesiden.  
      Fisken. 
      Tur og aktivitetsudvalget.  
      Bådudvalget. 

6.   Regnskabet 2015. 
 

7.   Budget for 2016. 
 

8.  Valg til bestyrelsen. På valg er: 
 Keld Jørgensen 
 Leif Jensen, 
 Jørgen Topp-Jørgensen 
 Knud Nielsen 
 

     På valg som suppleanter er: 
 Keld Nissen 
 Ejnar Wittrock  
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

                                                     .....Husk hvad blomster kan gøre 

     På valg som revisorer blev er:  
 Christian Fangel 
 Jens Risum Jensen 
  

     På valg som revisorsuppleant er: 
 Poul Erik Ilkjær. 
 

9.  Valg til Halleby Å Sammenslutningen: 
 Knud Nielsen 
 Peder Høpfner 
 Jørgen Topp-Jørgensen 
 Henrik Andersen. 
 

10.  Indkomne forslag. 
11.  Eventuelt. 

                                                                                          Bestyrelsen. 
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