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Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner 

Formand: 
Hans Munk, Tømmerupvej 11, 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: 
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,  
tlf.: 59 50 22 74 / 40 53 22 74 
mail: ilkjaer@email.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Henning Leif Jensen. Tjørnevej 2, 4520 Svinninge, 
tlf.: 59 26 58 24 / 20 30 52 33 
mail: henning.leif.jensen@mail.dk 
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Suppleanter: 
Keld Nissen, Højen 6, 4400 Kalundborg, tlf.: 31 16 08 67. 
mail: keld.nissen@ka-net.dk 
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. 
Leif Heiner, tlf.: 24 21 64 50. 
Michael Mortensen, tlf.: 59 50 00 93. 
Brian Rasmussen, tlf.:  59 51 43 10. 
 

Ungdomsudvalg: 
Poul Erik Ilkjær, tlf.: 59 50 22 74. 
Jørgen Schimmel, tlf.: 20 98 56 16. 
 

Joller: 
Keld Jørgensen, tlf.: 59 59 58 33. 
 

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

Å og miljø: 
Knud Nielsen, tlf.. 59 27 79 99. 
Claus Hansen, tlf.: 59 50 86 28. 
Anders Werth, tlf.: 61 71 43 20. 
 

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

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

Godt Nytår! 
 

Jeg håber I alle har haft en god jul, og at I er kommet godt ind i det 
nye år, som rummer nye spændende muligheder. Her tænker jeg 
mest på fiskemuligheder og oplevelser sammen i vores forening.  
 
Den indtil nu meget milde vinter muliggør i hvert fald mange fiske-
timer og efter hvad jeg hører og læser, så er der gode fangster både 
fra kysterne og fra bådene på Storebælt og Øresund. 
 
Vores aktivitetsprogram og mødeprogram er  -  som I kan læse her i 
bladet og på hjemmesiden  -  planlagt frem til næste år. Det giver os 
alle mulighed for at få disse mange muligheder passet ind i vores 
private kalendere og vælge, hvad vi vil deltage i, så det ikke behøver 
at kollidere med vores familieliv. Det er vigtigt, for vores fritidsinte-
resse skulle jo gerne kunne gå hånd i hånd med det derhjemme. 
 
Det første vi som forening skal rette vores opmærksomhed på, er 
vores generalforsamling i februar. Jeg håber rigtig mange af Jer vil 
deltage, så alle synspunkter kommer til sin ret og forhåbentlig at der 
også kommer mange ideer til vores arbejde i foreningen. 
 
Som I kan læse på Facebook, så er der rigtig mange lystfiskere i Ka-
lundborg. På vores egen Facebook side, på Vestsjællandsbådene og 
på Kalundborgfiskeren er der mange beretninger om fangster, ture 
og fællesskab. 
Jeg håber inderligt, at endnu flere lystfiskere vil melde sig ind i vo-
res forening, så endnu flere kan få glæde af de muligheder, der lig-
ger i vores foreningsliv. 
 
Vi er rigtig glade for at Vestsjællandsbådene blev en realitet i 2014. 
Det er et stort aktiv for vores forening og tilfører os en helt ny afde-
ling og aktivitet. De medlemmer som ikke selv har båd, kan i nogle 
tilfælde få mulighed for at komme med ud og fiske på Kalundborg  
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Fjord, og måske også hen af vejen få mulighed for at være gast på 
andre ture. Det kan måske også være med til at anvendelsen af for-
eningens båd vokser endnu mere. 
 
Fællesskabet og aktiviteten i Halleby Å Sammenslutningen er også 
vokset meget i 2014. Det er rigtig dejlig, hvad der sker på dette om-
råde. Rigtig mange af vores medlemmer i Kalundborg og Gørlev er 
engageret i miljø arbejde, vedligeholdelse, el-fiskeri og fiskeudsæt-
ninger, samt det vigtige samarbejde med lodsejerne langs åen. 
 
På generalforsamlingen i år skal vi sige tak til Poul Erik Ilkjær for 
hans mangeårige arbejde med juniorarbejdet. Vi har sat stor pris på, 
og været taknemlige for hans store indsats, så kom og vær med, når 
vi siger ham tak for arbejdet. 
 
Jeg ser frem til et godt 2015 – til et godt fællesskab og kammerat-
skab – og et godt fiskeri langs kysten, på havet, i åen, i Tissø  og på 
Kalundborg Fjord. 
                                                                                           Hans Munk 
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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. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 
Tirsdag den 17. februar 2015, kl. 19.30 afholder Kalundborg Sports-
fiskerforening ordinær generalforsamling i  foreningshuset på Lyng-
lodden 4. 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
10 dage før. 
Foreningen er vært med kaffe/brød og øl/vand.           Fortsættes......              
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Generalforsamling, fortsat..... 
 
Dagsorden: 
 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af stemmetællere. 
 3.  Beretning fra formand. 
 4.  Beretning fra juniorleder. 
 5.  Beretning fra andre udvalg. 
 6.  Kassereren fremlægger regnskabet. 
 7.  Budget for 2015. 
 8.  Valg til bestyrelsen. På valg er: 
      Hans Munk (genvalg)  
      Brian Rasmussen (genvalg)  
      Poul Erik Ilkjær (ønsker ikke genvalg)               

     På valg som suppleanter er: 
     Keld Nissen (genvalg)  
     Ejnar Wittrock (genvalg) 
 

      På valg som revisor er: 
      Christian Fangel (genvalg) 
      Jens Risum Jensen (genvalg)   
      Revisorsuppleant: 
 

9.  Valg til Halleby Å Sammenslutningen: 
     Knud Nielsen  (genvalg) 
     Jørgen Topp-Jørgensen (genvalg) 
     Peter Høpfner (genvalg) 
     Henrik Andersen (genvalg) 
 

10. Indkomne forslag. 
                 Bestyrelsen foreslår ændring i vedtægternes §4: 
     Nuværende ordlyd: Indvarsling til generalforsamling sker med 

14 dages varsel i klubbladet ”Kalundborg Fisken” eller ved brev/
kort med angivelse af dagsorden til hvert medlem.       

     Forslag til fremtidig ordlyd: 
     Indvarsling til generalforsamling sker med 14 dages varsel i for-

eningsbladet ”Kalundborg Fisken”, pr. mail til foreningens med- 
                                                                                   Fortsættes.........                        
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Redaktørens Hjørne 
DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materia-
le, der måtte tilgå hans mailbox: leif@heiner.dk.   
 

Husk at hver artikel udløser en flaske vin. 
 

Alternative formuleringer, stave- og kommafejl, må under ingen 
omstændigheder dæmpe Jeres fortællelyst. Den slags skal jeg nok 
tage under kærlig behandling. 
 

Da bestyrelsen har besluttet, at ”Kalundborg Fisken” kun skal ud-
komme 2 gange årligt, ændres bladets deadlines til følgende: 

 

1. januar  –  15. august  

Generalforsamling, fortsat... 
 

lemmer og eller på Kalundborg Sportsfiskerforenings hjemmeside 
med angivelse af dagsorden. 

 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for juniorer stiger fra kr. 290,-  
til kr. 350,- fra 2016. 
 

Bestyrelsens begrundelse for kontingentstigningen, er at Kalund-
borg Sportsfiskerforenings andel af kontingentet på kr. 290,- kun er 
kr. 5,-. De øvrige kr. 285,- tilfalder Danmarks Sportsfiskerforbund 
og er betaling for ”Sportsfiskeren”, som juniormedlemmet modtager 
10 gange årligt. 
Kalundborg Sportsfiskerforening vil med kontingentstigningen 
modtage kr. 55,- pr. juniormedlem til de omkostninger og materialer 
der er brug for i juniorarbejdet. 
Det er ikke mange penge, men vi vil ikke risikere at en større kon-
tingent stigning skal være en forhindring for nye juniormedlemmer. 
 

11. Eventuelt. 
                                                                                          Bestyrelsen. 
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Fangstrapporter 

Kursus i vandpleje. 
 

Søndag d. 28. september afholdte DSF og Fishing Zealand kursus i 
vandpleje i Kalundborg Sportsfiskerforenings fortræffelige klublo-
kale.  
 
Efter et herligt morgenbord, startede formiddagen med at Knud Ni-
elsen bød alle 25 deltagere velkommen. Vi gik videre med en kort 
præsentation af alle, hvoraf det desværre også fremgik, at der kun 
var ganske få Sjællandske fiskeklubber repræsenteret. 
 
Vi fik lidt teori, hvor bl.a. Jørgen Topp-Jørgensen fortalte om arbej-
det i Halleby-sammenslutningen. Peter Henriksen, forfatteren til 
rapporten om ”Havørredbestandene på Sjælland - del 1”, gennemgik 
dernæst sin utroligt spændende rapport, som helt fortjent har givet 
ham en pris (Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøpris i 2014).  
 
DSF’s miljøkonsulent, 
Kaare Manniche Ebert, 
informerede efterfølgen-
de om projekt Fishing 
Zealand og om, hvor 
langt vi allerede er kom-
met. Det tegner godt! 
 
Efter frokost kørte vi ud 
til Tranemose Å, hvor 
Kaare med en si opsam-
lede insekter og planter. 
Ud fra de opsamlede 
planter og insekter, der 
fandtes i åen, fik vi en 
indikation på åens aktu-
elle fauna klassificering. Den lå på 4-5, hvilket betød, at den umid-
delbart egnede sig til fisk. 
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Peter Henriksen El-fiskede derefter åen, men det er desværre ikke 
noget at skrive hjem om. En hundestejle det var alt, hvad elektroden 
tiltrak – men vi fik da set, hvordan man el-fisker. (Tranemose Å var 
tørlagt i sommer, hvor der døde omkring 500 til 1000 ørreder). 
 
Vi fik også set hvordan en spulepumpe virker. Den er en stor hjælp 
på de steder, hvor gydegruset er sandet til, og den er nok fremtidens 
løsning på tilsandede gydebanker. 
 
Efter at have set spulepumpen i aktion, kørte vi ud til Madegrøften, 
hvor Knud har et projekt kørende med elever fra Kalundborg Gym-
nasium.  
 
Her så vi et sandfang, som ikke var helt korrekt lavet. Det var nem-
lig alt for lille i forhold til åens størrelse, og her blev det igen tyde-
ligt, hvordan små marginaler kan gøre en stor forskel. 
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Så var det tid til at lave en gydebanke. Ved åen lå en bunke gy-
degrus og en bunke håndsten, og opgaven bestod i at lave en gyde-
banke på 10 meter med et fald på ca. 5 promille. Opstuvningen var 
30 cm og faldene over de 10 meter som gydebanken skulle være 
svarende til ca. 5 promille.  
Længere nedstrøms skulle en gymnasieklasse senere lave en gyde-
banke mere, og derimellem skulle der udlægges skjulesten til den 
efterfølgende yngel. De blev lagt henholdsvis i højre side og i ven-
stre side mellem de 2 gydebanker. 
 
Et døgn efter løber vandet lige så fint over vores nye gydebanke, 
100 meter opstrøms - ved vejbroen - er der ingen synlig vandstands-
hævning. 
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

                                                     .....Husk hvad blomster kan gøre 

 

Alle havde en rigtig fin og lærerig dag, hvor vi virkelig følte, at der 
var kommet noget i rygsækken. Stor tak til både DSF, Fishing Zea-
land og Kalundborg Sportsfiskerforening for et fortræffeligt arran-
gement. 
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         - altid gode kort på  hånden    

Artiklen er skrevet af Jan Busk, Holbæk og Omegns Lystfiskerfor-
ening....., og brutalt sakset fra Fishings Zealands hjemmeside, for 
derefter at lide under en let redigering.                                      DGR. 
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Pointstillingen 2014 
 

Seniorer: 
Keld Nissen...................................................................... 
Jørgen Schimmel............................................................. 
Henning Leif Jensen........................................................ 
Jens Risum Jensen........................................................... 
Keld H. Jørgensen............................................................ 
Alf Kristensen.................................................................. 
Søren Dam........................................................................ 
Hans Munk....................................................................... 
Søren, Kbh., Frb. ............................................................. 
Jens Jensen....................................................................... 
Knud Nielsen.................................................................... 
Christian Fangel............................................................... 
Michael Mulbjerg............................................................. 
Jørgen Hemmeth............................................................... 
Per Ravnborg.................................................................... 
Arne Eliassen, Gorm Hansen............................................ 
Per Mikael Jensen............................................................. 
Brian Rasmussen............................................................... 
Gert Holm Larsen............................................................. 
Ejner Wittrock.................................................................. 
Egon Hansen, .................................................................. 
Kurt Jensen..Sten Jensen.................................................. 
Bent Larsen, Michael Petersen......................................... 
Søren Refsgård, Tommy Nielsen, J. Topp-Jørgensen...... 
Einer Christensen, Jan Olsen, Jørgen Gericke,  Kim Mon-
berg, Ruben Trier Hansen,Flemming Biggas, Knud Ras-
mussen, Leif Vind, Per Henriksen, Søren Andersen........ 
 

Juniorer: 
Joakim Christensen........................................................... 
Nicoline Glemming........................................................... 
Anne Sofie Larsen, Mette Glemming, Mia L. Glemming 

 
 

297,6 
255,7 
208,3 
194,4 
168,1 
156,5 
114,2 
98,7 
95,8 
84,4 
72,5 
71,5 
64,4 
51,5 
47,4 
42,2 
40,0 
36,0 
35,0 
30,0 
25,0 
20,0 
15,0 
10,0 

 
 

5,0 
 

108,1 
10,0 
5,0 
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DYKKERUDSTYR  
FISKEUDSTYR  
LEVENDE ORM  
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Tur– og aktivitetskalender 

Søndag den 4. januar. (p). 
Gammel Dansk fisketur.   Så skal vi tidligt ud af fjerene i denne 
mørke vintermorgen og fange en god nytårsfisk. 
Vi begynder med morgenmad kl. 8.00 og fisker sammen til kl.15.00, 
hvor der er indvejning på fiskstedet. 
Turleder: Keld Nissen. (Sen 30+10 kr./jun. 20 kr.). 
 
Tirsdag den 6. januar.  
Endnu  et  arrangement  i  møderækken.          Dennegang  om 
”Havfiskeriets muligheder”. 
Vi bruger igen Google Map til at vise og fortælle om, hvor der er 
mulighed for at komme med ud på havet og fange en god nytårs-
torsk. 
Vi ser også på pirkestangen, fiskehjulet, pirke og jigs til formålet. 
Tovholdere: Hans Munk og Søren Seneca.  
 
Tirsdag den 20. januar.  
En filmaften med ”Havørredens Hemmeligheder”.       Vi ser den 
nyeste film i rækken af ”Havørredens hemmeligheder”.  
Tovholder: Keld Nissen. 
 
Søndag den 25. januar. (p). 
Halvdags fisketur.   Det er nok lidt småkøligt, så vi nøjes med en 
halvdags fisketur. Vi forlader foreningshuset kl. 9.00 og slutter på 
fiskestedet kl. 13.00. 
Turleder: Brian Rasmussen. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Tirsdag den 3. februar. 
Møderækken fortsætter med:    ”Halleby Åens hemmeligheder”. 
Vi gennemgår de gode fiskepladser i Halleby Å. 
Forårsfiskeriet er kendt for det bedste fiskeri. Hvordan fisker man 
ved en å, og hvordan bevæger man sig langs åen for ikke at skræm-
me fisken. Vi gennemgår brugbare, stænger, hjul og endegrej. 
Tovholdere: Peder Høpfner og Jan Barbér.   
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Tirsdag den 17. februar. 
Generalforsamling kl. 19.30.    Endnu et år er gået, og hvilket år..... 
Kom og hør formandens beretning, udvalgenes beretninger og gen-
nemgå foreningens regnskab og budget. 
Vi skal også vælge formand og bestyrelse. Så kom og gør din ind-
flydelse gældende. 
 

Søndag den 22. februar. (p). 
Fællestur til kysten.    Vi begynder med morgenmad kl. 8.00 i fore-
ningshuset, hvorefter vi kører til en passende kyst og fisker frem til 
kl. 15.00, hvor der er indvejning. 
Turleder: Jørgen Topp-Jørgensen, som også skal ha’ din tilmelding 
senest den 20. (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 

Tirsdag den 3. marts. 
Pointaften.     Det er vindernes aften. Vi fejrer og ønsker tillykke til 
de, der har fanget flest og størst fisk i løbet af 2014.   Og så afholder 
vi lotteri med gode gevinster til fordel for vores forening. 
Tovholder: Keld H. Jørgensen. 
 

Søndag den 8. marts. (p). 
Fælles kysttur.      Vi mødes til morgenmad kl. 8.00 og tager ud og 
fisker det sted, vi tror mest på denne dag, og slutter kl. 16.00 på fi-
skepladsen. 
Turleder: Henning Leif Jensen. (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 

Tirsdag den 17. marts. 
Møderækken gynger videre med:   ”Trollingfiskeriets hemme-
ligheder”. 
Vores nye afdeling ”Vestsjællandsbådene” fortæller om trolling-
fiskeriet efter laks ved Møn, Simrishamn, Trelleborg og Bornholm. 
Vi ser på en trollingbåd og dens udstyr, samt ser billeder fra fiskeri-
et på havet. Der vises også et filmklip fra Trolling Master Bornholm 
2014. 
Tovholder: Søren Seneca. 
 

Søndag den 22. marts. (p). 
Fælles kysttur til Dalby St 

kl. 8.00 og fisker ved Dalby Strand (på Gørlev-Reersøkanten) og af- 
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slutter på fiskepladsen kl. 16.00. 
Turleder: Keld Jørgensen. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 

Tirsdag den 24. marts. 
Er du nybegynder i fluekast eller har du brug for at få din kastetek-
nik og udstyr justeret, så vil Jan skånsomt instruere dig. 
Tovholder: Jan Barbér. 
 

Lørdag den 4. april. (p).  
Kalundborg Sportsfiskerforenings kystkonkurrence. 
Vi gentager tidligere års succes. En kystkonkurrence efter havørred, 
kun for foreningens medlemmer. Der er 3 præmier, alle i form af 
gavekort til ”Pro-Outdoor” i Holbæk. 1. præmien er på 1.500,00 kr., 
2. præmien er på 1.000,00 kr., og 3. præmien er på 500,00 kr. Præ-
mierne er delvist sponsoreret af ”Pro-Outdoor”. Der må fiskes fra kl. 
6,00 til kl. 17,00, hvor der er indvejning ved foreningshuset på 
Lynglodden 4.  
Turleder: Keld H. Jørgensen. Bemærk øget deltagerbetaling. (senior 
60 kr./junior 30 kr.) Billet købes hos bestyrelsen inden deltagelse. 
 

Tirsdag den 7. april.   
Laksefiskeriet i Jylland er blevet rimeligt godt. Hvor og hvornår er 
chancen bedst? Hvad grej skal man bruge? 
Tovholder: Jørgen Topp-Jørgensen.  
 

Søndag den 19. april. (p). 
Fællestur med Holbæk Sportsfiskerforening.   Vi starter med 
morgenmad kl. 8.00 i foreningshuset på Lynglodden 4. Under mor-
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genmaden vil vi gerne give et par tips vedrørende pladser, hvis der 
er interesse for det. Der er indvejning ved foreningshuset kl. 16.00. 
Der sluttes af med fællesspisning.  
Pris kr. 150,-   - så er der også lidt til vinderne. Præmier for største 
havørred, hornfisk og evt. regnbueørred.  
Tilmelding senest torsdag den 15. april til Hans Munk.  
Turledere: H. Leif Jensen.  
 

Tirsdag den 28. april. 
Besøg hos ”Pro Outdoor” i Holbæk.   Vi besøger vores storspon-
sor, der som sædvanlig vil diske op med gode tilbud, en sandwich 
og lidt at drikke.  Vi kører fra foreningshuset kl. 18. 
Tilmelding til Keld Nissen senest den 20. april. 
Tovholder: Keld Nissen. 
 

Søndag den 3. maj. (p). 
Fisketur til Halleby Å ved Kattrup Gods.   Vi mødes ved fore-
ningshuset kl. 8.00 og kører derefter til Ellehusvej ved Halleby Å. 
Fisketuren afsluttes med indvejning kl. 16. Turen koster 30 kr. med 
årskort og 50 kr. uden årskort. 
Turleder: Knud Nielsen. 
 

Tirsdag den 12. maj.  
Bådkursus.    Er du ikke helt fortrolig med foreningens trailerbåd, 
så  får du en chance her... 
Tovholder: Jens Risum Jensen og Keld Nissen. 
 

Søndag den 17. maj. (p). 
Hornfisketur.      På dette tidspunkt er vi sikre på at hornfiskene har 
indfundet sig ved vores kyster. Det er særdeles familievenligt fiske-
ri, så tag familien med, også bedsteforældrene og børnebørnene. Vi 
mødes ved foreningshuset kl. 8.00. Indvejningen finder sted på fi-
skestedet kl. 16.00. 
Turleder: Leif Jensen. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
   
Tirsdag den 28. maj.   
Fiskeriet på Tissø er blevet rigtig godt.  Trofæ-gedder, kornfede 
aborrer og prægtige sandarter. Foreningen har del i en jolle og egen 
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el-motor der kan bruges...., men hvordan gør man for at låne båden? 
Kom og få en lind strøm af gode fiduser til fiskeriet. 
Tovholder: Knud Nielsen. 
 
Søndag den 7. juni. (p). 
Aborretur til Løgtved, Frederiksberg 50, Svebølle.   Så har vi 
chancen for at fange rigtig store aborrer i et udsøgt fiskevand, kun 
denne gang om året, så kom og vær med til dette spændende og sjo-
ve fiskeri.  
Turleder: Ejner Wittrock. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
  
Tirsdag den 9. juni.  
Fisketur på Kalundborg Fjord.   Det er efterhånden blevet en tra-
dition, at de af vores medlemmer som ejer en båd, lægger skib til at 
vi sammen tager ud på fjorden og fisker efter fladfisk.  
Det er nødvendigt at tilmelde sig til denne tur af hensyn til, hvor 
mange både vi skal lave aftale med og hvor mange børsteorm, der 
skal købes. 
Fisketuren starter på havnen ved rampen kl. 18.30 - vi sejler i havn 
Inden det bliver mørkt. Deltagerne betaler til benzin og børsteorm. 
Tilmelding senest den 7. juni til:  
Turleder: Hans Munk. 
 
Lørdag den 20. juni. (p).   
Natfisketur.    Så tager vi på revet og afprøver vores selvbundne 
fluer, måske er vi heldige eller dygtige nok til at fange en af somme-
rens fede havørreder. Vi tager fra foreningshuset kl. 20.00 og fisker 
til den lyse morgen, hvis vi kan holde os vågne. 
Tidspunktet for indvejning afgøres i løbet af natten. Vi griller pølser 
på stranden.  
Turleder: Keld H. Jørgensen. (Sen. 30+10 kr./jun. 20 kr.).  
 
Tirsdag den 8. september.  
Laks og stør i Canada  -  Hvordan er fiskeriet  -  kan man gøre det 
på egen hånd? Har du behov for en ”once in a lifetime” fiskerej-
se....????, så kom og fold lyttelapperne ud..... 
Tovholder: Jørgen Topp-Jørgensen og Peder Høpfner. 
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Søndag den 6. september. (p). 
Fisketur til Hejrebjerg Skov.   Knud har aftalt med Anders Møller 
fra Kattrup Gods, at vi gerne må fiske i Halleby Å ved Hejrebjerg 
Skov denne dag. 
Der er gode muligheder for at fange ørreder og gedder. Vi forlader 
foreningshuset kl. 8,30 og afslutter ved åen kl. 16,30. 
Turleder: Knud Nielsen. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Lørdag den 19. september. (p). 
Familietur.   Så tager vi til kysten med familie og venner for at fan-
ge fladfisk og andet godtfisk. Vi tager afsted kl. 13.00 fra fore-
ningshuset og vinden bestemmer, hvor vi lander. 
Helt sikkert er det, at vi afslutter turen med grill på stranden kl. 
ca.18.00. 
Af hensyn til indkøb af børsteorm og aftensmad er det nødvendigt at 
tilmelde sig til turlederen senest tirsdag den 15. september. 
Turleder: Brian Rasmussen. (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 
Søndag den 4. oktober. (p). 
Fælles kysttur.    Efterårets første kysttur, hvor vi forsøger at fange 
nogle af de mange havørreder, der er på træk rundt omkring kyster-
ne. 
Vi tager afsted fra foreningshuset kl. 8.00 og afslutter på fiskestedet 
kl. 16.00. 
Turleder: Keld Jørgensen. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Tirsdag den 6. oktober. 
Fluebinding for begyndere.   Vi lægger hårdt fra land med at binde 
kystfluer. Hvad derpå følger bliver jo spændende...., måske et styk-
ke sølvtøj...???  
Ansvarlig; Jan Barbér. 
 
Søndag den 18. oktober. (p). 
Fælles kysttur til Odsherred/Isefjord.   Vi forlader foreningshuset 
kl. 7.00 og afslutter på fiskestedet kl. 16.00. 
Turleder: Keld Nissen. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
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Tirsdag den 20. oktober. 
Grejbytteaften.   Tag det grej med som bare ligger derhjemme og 
fylder i skuffer og skabe....., sælg eller byt skidtet...!!! 
Tovholder: Jørgen Topp-Jørgensen. 
 

Lørdag den 31. oktober og søndag den 1. november. 
Vi har booket alle bådene på Tissø. så vi kan komme ud og fange 
kornfede efterårsgedder og megastore aborrer. 
Hvis vi kommer til at fange en sandart, skal de genudsættes fordi  vi 
har vedtaget at de er totalfredet, i håb om at få en større bestand. 
Vi fisker begge dage fra kl. 9.00 til kl. 16.00. 
Hvis vi bliver mange, deler vi fiskeriet op i formiddagsfiskeri og ef-
termiddagsfiskeri, så alle får mulighed for at prøve lykken. 
Tilmelding er derfor nødvendig og skal ske senest tirsdag den 11. 
november til: 
Turleder: Brian Rasmussen. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Tirsdag den 3. november.  
Filmaften. 
Tovholder: Keld Nissen. 

 

  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 
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Søndag den 22. november. (p). 
Kysttur.   Vi starter med morgenmad kl. 8.00 i foreningshuset og 
afslutter samme sted til indvejning kl. 16.00. 
Det er således ikke en fællestur, og alle kan vælge at fiske, hvor 
man mener der er størst mulighed for en god havørred. 
Turleder: Henning Leif Jensen. (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.) 
 
Tirsdag den 1. december.  
Filmaften. 
Tovholder: Keld Nissen. 
 
Søndag den 6. december. (p). 
Fang en fisk og vind en and.   Vores traditionelle juletur på kysten, 
hvor vi har mulighed for at vinde en smælderfed and til juleaften.  
Vi begynder med morgenmad kl. 8.00 og slutter i foreningshuset til 
indvejning kl. 16.00. Det er således ikke en fællestur, men den en-
kelte finder selv det sted, man tror mest på. 
Turleder: Keld Nissen. (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 
Fredag den 11. december.   
Julefrokost.   Vores traditionelle julefrokost med sildebord, snaps 
og julebryg. ”Pro-Outdoor” står for præmier til vores lotteri, og vi 
står selv for en god og festlig aften. Vi prøver som sædvanligt at 
holde prisen omkring de 150 kr. 
Tilmelding til Hans Munk senest den 1. december. 
Tovholdere: Husudvalget. 
 
Tirsdag den 14. december.   
Fluebinding.    Vi binder fluer til premiere fiskeriet i Halleby Å. 
Tovholder: Jan Barbér. 
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