
   

 

 

September 2013 - nr. 2 
Kalundborg Sportsfiskerforening 

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund  

Kalundborg 
Fisken 

Nyd dette parti fra Nedre Halleby Å  -  om føje tid, har ivrige sportsfiskere 
måske været i gang med leen….   -  (Foto:  Ole Agerbæk). 



2  

 

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 
 
Juniorleder: 
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@mobil.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.: 59 50 72 05.  
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:  15. febr. –  15. august. 
 

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

Så er vi i gang igen med nye arrangementer og aktiviteter efter som-
merferien. Det vil sige, for første gang har vi ikke haft lukket i ferie-
perioden, og der har været en hel del medlemmer og venner som har 
mødtes om tirsdagen, for at drikke en kop kaffe og sludre om dette 
og hint!  
Dejligt, at vores nye foreningshus blevet et samlingssted, hvor kam-
meratskabet trives! 
Derfor begyndte  efterårs arrangementerne også med en grillaften på 
vores dejlige terrasse, hvor den ny grill blev taget i brug. 
 
I løbet af sommeren er der også kommet mere orden på vores værk-
sted, som nu er ved at være funktionsdygtigt! 
 
Før sommerferien havde vi et stort arrangement med Halleby Å 
Sammenslutningen. Mange mødte op og der blev nedsat 5 arbejds-
grupper, som nu er i gang med deres arbejdsopgaver, det bliver inte-
ressant og begyndelsen på et stor indsats til fordel for naturen og 
fiskeriet i Halleby Å. Det er rigtig dejligt, at så mange vil være med, 
og en bekræftelse på, at den indsats nogle få indtil nu har gjort, vil 
komme til at bære frugt i fremtiden. 
 
I oktober får vi besøg af Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerfor-
bund, som vil fortælle om "Havørred Sjælland". Et stort initiativ 
som forhåbentlig også vil inddrage Kalundborg Kommune og få be-
tydning for natur, lystfiskeri og turisme i Vestsjælland. Vore egen 
indsats i Halleby Åen kan være vores bidrag. Den indsats, der blev 
gjort på Fyn med "Havørred Fyn" for en del år siden har vist sig at 
bære frugt for et rigtig godt lystfiskeri rundt omkring hele Fyn. 
 
Vi håber at efterårets arrangementer og aktiviteter vil være godt be-
søgt, og ud over kystturene omkring Kalundborg Fjord, forsøger vi 
at arrangere en weekend tur til Møn og en heldagstur til Nekselø. 
 
På Facebook er der startet en gruppe, der hedder Kalundborg Fiske-
ren. Flere af vore medlemmer er med, og det giver en god mulighed 
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15. februar -  15. august. 

Redaktørens Hjørne 

for løbende at give hinanden informationer om lystfiskeriet i vores 
område.  Det giver også mulighed for at møde andre, der er interes-
serede i lystfiskeri og som kan komme til at kende vores forening. 
Blandt andet efterspørges behovet for at der arrangeres noget for 
børn og unge. Så, derfor endnu et suk om ikke der findes et par bra-
ve sportsfiskere, som igen kunne få gang i vores juniorarbejde. 
 
Vel mødt til efterårets mange muligheder! 
                                                                                          Hans Munk. 

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: 
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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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Fangstrapporter: 

Hermed en beretning om hvordan man får en god fisk, med nye fi-
skeredskaber. 
 
En af vore medlemmer i Tissø Roklub er på en tur op af Halleby 
Åen i kajak.  
Under denne sejlads møder han en pæn fisk som får én på bærret 
med pagajen…., hvilket den ikke havde særlig godt af. Fiskens sjæl 

forlader denne verden 
for at opsøge de evige 
gydebanker. 
I kan på billedet se den 
fysiske dokumentation 
på sagen. 
 
Nu syntes jeg ikke kon-
ditionen på fisken ser 
helt godt ud, så den var 
måske træt af at lede ef-
ter udløbet fra Tissø 
mod Storebælt efter gyd-

ningen, men det ser ud til at alternative fangstredskaber sommetider 
kan bruges.  
Det skal tilføjes, at hvis nogle af foreningens medlemmer vil forsø-
ge sig med samme fangstmetode, så skal der bruges en temmelig 
bredbladet og tung pagaj. 
                                                                                      Knud Nielsen. 

På makreljagt 
 

DGR har gennem længere tid været plaget af sine børnebørn, om jeg 
dog ikke snart ville spørge Hans om han ikke ville lægge båd til en 
havfisketur efter makrel. 
En stille solskinsdag i begyndelsen af august oprandt dagen, hvor 
makreljagten skulle løbe af stablen. 
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Ved rampen i havnen mødte vi Brian og Keld Nissen, der fortalte: 
”at der var sgu’ ingen makreller derude endnu”….  Således opmun-
tret forlod vi havnen for fulde gardiner, og lige pludselig var vi i 
Storebælt og begyndte at dørge efter ”minitun’ene” lidt syd for Røs-
næs pullert. 
 
Efter halvanden time uden tegn på liv i vandet, var drengene ved at 
gabe kæberne af led af kedsomhed, så det var god træning i en 
sportsfiskers evne til at udvise tålmodighed…!!! 
 
- men lige pludselig var de der. Hans var den første der fik ”fuldt 
hus”…., og så var det 
DGR, der havde 2 store 
”tun” på riggen…., men 
ak og ve, da fangsten 
skulle indenbords, knæk-
kede linen i knuden ved 
ophænget…., yderst pin-
ligt, så der er vist lige no-
gen ting, der skal friskes 
op omkring fletliner og 
knuder… 
Da det var klaret, og alle 
4 stænger fiskede, var der       

bid med jævne mellemrum, 
til drengenes store jubel. 
”Fuldt hus” vejer altså godt 
til, så her måtte de voksne 
hjælpe til…!!! 
Det blev til en helt pæn por-
tion fisk i ganske pæn stør-
relse, som vi fordelte mel-
lem os….,  og grillet makrel 
er kræs for kendere…. 
 

                                      DGR 

 Nikolaj:  Den er da meget pæn !!! 

Benjamin:  Bvadr…!!! Den spræller. 
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Fiskeferie på Lofoten august 2013 
-  og dét uden at være ekspert i havfiskeri! 
 

I år skulle det være – vi havde talt om det i flere år!  
Vores gode ven og fiskekammerat Søren Seneca – også kaldet Søren 
Cille, havde været der oppe flere gange… 
- og han havde fanget store og mange fisk, som vi havde set billeder 
af….., så nu ville vi af sted! 
 
En aften, hvor jeg havde lavet grillmad, fik vi undervisning af Søren 
om fangstmetoder og fiskegrej.  
 
Inden afrejsen fik jeg endda lov til at låne en hel del af Sørens eget 
kostbare fiskegrej! 
 

Med på turen var 
nogle af mine 
gode venner – 
Lars, Patrick, 
John og Rune - 
alle fra Stevns, 
og som jeg har 
mødt, da jeg for 
flere år siden be-
gyndte på trolling 
og småbådsfiske-
riet.  

 

Efter en lang køretur på nøjagtig 2454 km, kom vi til vores hus i 
Laukvik – godt trætte, men opsatte på at skulle fiske i 10 dage.  
 

Vi havde lejet en stor 22 fods båd med alt tænkeligt udstyr, endda 
med angivelse af positioner for helleflynder, stor sej og torsk og fine 
rødfisk.  
Så efter nogle timers søvn gik vi i gang med store forventninger.... 
  

Desværre var vejret ikke med os, så vi fik kun fisket i 4½ dag.  
Det stormede og regnede, og skyerne lå langt nede over fjeldene.  

         On the road again..... 
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Så måtte vi bare i stedet for fiske fra kysten og omkring broer, hvor 
gennemstrømningen var stærk og makrellerne var at finde lige dér.  
 

En eftermiddag oplevede vi en skypumpe blot få hundrede meter fra 
os, så vi måtte holde fast i klipperne og sætte os ned, medens det 
stod på, en fantastisk og lidt uhyggelig oplevelse. 
  

De dage vi var på havet 
fangede vi til gengæld 
godt med fisk, og var 
trætte i armene, når vi 
kom ind først på aftenen 
efter 12 timers fiskeri.  
Vi fangede ikke voldsomt 
store fisk, de største var 
sej og torsk på knap 10 
kg. Til gengæld fangede 
vi - for os danskere -  
mange store hvilling på 1 
– 1,8 kg. 
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Vi fangede i alt 9 
forskellige arter.  
 
Udover de nævnte 
torsk, sej og hvil-
ling, fangede vi lub-
be, lange, brosmer, 
kuller, makreller og 
fine rødfisk.  
 
Desværre kunne vi 
ikke finde de spæn-
dende helleflynde-

re, som ville have været ”kronen på værket”. Til gengæld hyggede 
vi os, både med fiskeriet og de dage, hvor vi ”fintænkte” inde i vo-
res norske hytte.  
                                                                                          Hans Munk.  

Parti fra Røsnæs.  Oliemaleri af  Hans Werner. 
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

                                                     .....Husk hvad blomster kan gøre 

Fiskeri på Tissø og en stranding 
 

Vores forening har fiskeret på Tissø og har ydermere 2 både med 
tilhørende el-motor liggende ved søen, som foreningens medlemmer 
kan benytte. Det er både, som vi har sammen med et par andre for-
eninger. 
 
I Tissø er der nu – efter erhvervsfiskeriet er ophørt – et forrygende 
fiskeri efter aborrer og gedder. Aborrer på over 1 kg og gedder på 8-
20 kg er ikke usædvanlige. Derudover er der sandart, som indtil vi-
dere er totalt fredet. 
 
En stranding 
 

Senior C klubben skulle da prøve dette fremragende fiskeri en ons-
dag i august.  
 
Desværre var vejret ikke optimalt. Det blæste temmelig meget fra 
vest. I blæsevejr er Tissø ikke nem at bide skeer med. Og hvis man 
får problemer med elmotoren og skal ro hjem i kraftig modvind, så 
kræver det meget stærke overarme. Så derfor check altid omhygge-
ligt vejrudsigten , inden I sejler ud på Tissø. 
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Men det kunne de erfarne seniorer jo ikke rigtig tage sig af. Første 
hold på vandet var med Ejnar Wittrock som kaptajn, Gorm som 
bådsmand (heldigvis iført waders) og udkiggen var H. Leif Jensen.  
Det gik rigtig fint ud gennem Å-løbet til søen, hvor der ingen vind 
var.  
Men i samme øjeblik at båden stævnede ud i søen og ret i mod vin-
den var det slut med at sejle fremad. Med motoren for fulde omdrej-
ninger drev båden uimodståeligt tilbage mod kysten.  
Besætningen greb så straks årene, men armkræfterne rakte ikke, så 
strandingen på pynten ved Å-udløbet var uundgåelig. 
  
Bådsmand Gorm sprang resolut og elegant i vandet og trak båden 
tilbage til oplagspladsen. Desværre kan vi ikke bringe billeder af 
begivenheden, men kun af besætningen, da den indhalerede en trø-
ste bajer. 

 
Ved næste forsøg med et batteri, som var bedre ladet op, gik det 
bedre og båden kom ud i Tissø, men det var denne dag ikke vejr for 

Gorm, H. Leif og Ejner fejrer en vellkykket bjergning ved at nedfire en spejderøl... 
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seniorer eller andre til at færdes på søen, så den vendte straks om – 
en fornuftig beslutning. 
Seniorene fortsatte så fiskeriet i selve åen, hvor der blev fanget 7 
fisk, aborrer og gedder. 
 
Hvad gør man, hvis man vil fiske på Tissø…??? 
 

Først skal båd og el-motor bestilles på nettet. Det foregår på Korsør 
Lystfiskerforenings hjemmeside. Vi har et link til booking side på 
vores egen hjemmeside. 
  
Det er også vigtigt at læse om reglerne for brug af båden og fiske-
reglerne på søen, inden man tager ud. De kan læses på Tissø hjem-
mesiden som der også er link til på vores hjemmeside. 
 
Vær opmærksom på at der er et lagkageudsnit af søen, som er mar-
keret med bøjer, hvor man ikke må fiske. 
 
Bookningen foregår således: 
 

Du klikker på booking link på vores hjemmeside, så dukker der et 
regneark op. 
Øverst står der username og password. User navn er KSF samt fulde 
navn, og password er  dit medlemsnr. i forbundet. 
Gå ned i bunden af regnearket, hvor der står KSF båd og KSF el- 
motor. 
        
Elmotoren og 2 stk. batterier er vores egne og befinder sig i klubhu-
set. Her skal du også læse vejledningen og ikke mindst når du sætter 
motor og batterier tilbage, så skal du sætte batterierne til genoplad-
ning. 
 
Den dag du skal fiske, skal du først omkring vores foreningshus, og 
hente el-motor og de 2 batterier. Det ene er dit reserve batteri. Et 
fuldt opladet batteri er normalt nok til i stille vejr at sejle fra Ro-
klubben til Sæby og tilbage. 
I foreningshuset ved el-motoren er der også på væggen sat en seddel 
med beskrivelse af, hvor nøglen til begge både og til kassen med 
tilbehør kan hentes.  
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Vores både er de første nedstrøms vejbroen  ved roklubben.  
Nærved står nogle store aflange kasser. Den ene er mærket med 
DSF. Den skal I åbne. Nøglen passer hertil. I kassen skal i tage årer 
– ja, dem kan man få brug for ved motor svigt – redningsveste til 
alle ombord, samt et anker og en øse og anbringe i båden. 
 
I kassen er der også et kort over søen. Det er vigtigt, at I studerer det 
nøje, for der er et område som et lagkageudsnit ved Fuglede, marke-
ret med orange bøjer, hvor I ikke må  fiske. I kassen er der også en 
logbog som I skal udfylde.  
 
Så monterer i el-motoren på båden og forbinder til batteriet. Husk 
reservebatteri. Så kan I sejle ud på søen.  
På det lave vand i åen skal i være meget forsigtige, hvis I bruger el-
motoren. Det er også vigtigt at passe meget på ved Aborreholmen, 
som er markeret med en bøje ved Klinteskoven. 
 
Når I kommer tilbage, er det vigtigt at I rengør båden til de næste, 
der skal bruge den, og at I anbringer alt på den rette plads, også nøg-
lerne. Hvis I oplever fejl og mangler ved båd og sikkerhedsudstyr, 
så kontakt hurtigst mulig den bådansvarlige. Hvis der er problemer 
med batteri og elmotor så kontakt Knud Nielsen fra vores egen for-
ening. 
 
Der kommer snarest en fuldstændig beskrivelse af alle forhold 
omkring fiskeriet på Tissø, men vi mangler stadig nogle detal-
jer. Disse oplysninger kommer på hjemmesiden. Skal du bruge 
båden inden vejledningen er lagt på nettet, kan du kontakte 
Knud Nielsen på tlf. 20 46 17 60. 
 
Hvor står fisken i Tissø…??? 
 

På søkortet, hvor dybde kurverne står tæt, ikke så langt fra land, er 
der en undersøisk skrænt, hvor fiskene hyppigt står. I virkeligheden 
behøver man ikke særlig meget langt ud på søen. Der er gode 
skrænter tæt på å udmundingen. Et traditionelt hot spot  er skrænten 
ud for aborreholmen.  
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Pointstillingen 

 

Seniorer: 
Henning Leif Jensen……………………………………. 
Alf Kristensen………………………………………….. 
Jens Risum Jensen……………………………………... 
Per Ravnborg…………………………………………... 
Gorm Hansen…………………………………………... 
Jørgen Schimmel………………………………………. 
Egon Hansen…………………………………………... 
Keld H. Jørgensen……………………………………... 
Keld Nissen…………………………………………….. 
Per Jensen………………………………………………. 
Jørgen Topp-Jørgensen…………………………………. 
René Davidsen………………………………………….. 
Brian Rasmussen, Ejner Wittrock, Søren Refsgård…….. 
Einer Christensen, Knud Nielsen, Michael Mortensen, 
Steen Jensen……………………………………………. 
Hans Munk, Jan Olsen, Jørgen Gericke, Kurt Jensen….. 
Arne Eliassen, Bent Larsen, Gert Holm Larsen, Hanne 
Mortensen, Jens Søndergaard, Jesper Hanning, Joachim 
Christensen, Karsten Lund, Klaus Hansen, Lars Ravn-
borg, Mone Christensen, Niklas Ravnborg…………….. 
 
Juniorer: 
Joachim Lund…………………………………………... 

 
 

111,4 
101,5 
46,6 
45,0 
41,6 
40,8 
38,1 
37,0 
36,8 
28,6 
23,8 
22,0 
20,0 

 
15,0 
10,0 

 
 
 

5,0 
 
 

10,0 

Man må ALDRIG fiske tættere på land end 100 meter. Men prøv jer 
frem og del erfaringerne med os andre på hjemmesiden, og se hvad 
de andre både på søen gør.  
Men husk at lade være med at fiske i de forbudte områder, som er 
markeret med bøjer, og afmærkninger på kortet. 
                                                                       Jørgen Topp-Jørgensen. 
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Kan man ryge fisk i en Weber grill…??? 
 

Selvfølgelig kan man det. Man gør bare sådan her: 
Først drysses salt på fisken. Derefter hæng den til tørre i ca 5 timer 
og hold fluer væk.  
Det er ikke altid jeg synes jeg har tid til tørringen, så den springer 
jeg ofte over. 
 
Læg  15 grill briketter i starten og når der er godt gang i dem, så an-
bring dem i den ene side af grillen. Læg grillristen på, således at den 
kan åbnes over briketterne. Anbring den eller de fisk, der skal varm-
ryges på grillristen 
længst væk fra kulle-
ne. 
 

Derefter anbringer 
jeg 5-6 friske gren-
stumper på størrelse 
med en langefinger 
oven på kullene. Jeg 
bruge kirsebærgrene, 
men alle løvtræer kan 
bruges. Jeg bruger 
også af og til salvie 
kviste. Kun fantasien 
sætter grænsen. 
 
Så lægges låget på og begge spjæld lukkes så meget, at de kun står 
ca. 3-4 mm åbne. 
Temperaturen ved fisken skal helst være 80-90 grader. Jeg plejer at 
liste et stegetermometer ned gennem topspjældet, som er placeret 
over fisken. Man kan så styre temperaturen ved at åbne eller lukke 
spjældene mere eller mindre – og hvis der er behov for det, lægge 
flere briketter på. 
 

Så er det bare at vente. Hvis der er tale om sild, så ca. 2 timer. Ma-
kreller og ørreder tager lidt længere tid, og det afhænger selvfølgelig 
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Af hensyn til enkelte medlemmer, har Jørgen skåret det ud i pap, hvordan en yderst innovativ 
ophængningskonstruktion kan frembringes med et snuptag eller to….. 

at størrelsen, men regn med ca. 2,5 til 3 timer. Her må i forsøge jer 
lidt frem. 
Man kan også hænge fiskene op i webergrillen, så de ikke får mær-
ker af risten. Det kræver, at man laver et ophængningssystem. Det 

 
 
 

kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at skære hovedet af fisken for 
at få den til at være der. Det er kun et problem med store fisk, og det 
problem får I nok ikke. 
(hø-hø..) 
 
Tak til Niels Præst fra 
Herning Sportsfiskerfor-
ening, hvis opskrift jeg 
stort set har kopieret.                                                                       
 

 Jørgen Topp-Jørgensen. 

DGR:  Skal hilse fra Jørgen, og sige 
at den smagte aldeles fremragende…. 
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Tur– og aktivitetskalender 
Tirsdag den 27. august. (p).  
Aften fisketur  -  Det bliver garanteret en smuk sommeraften, så vi 
finder en kyst der fortjener vores besøg. Der må medes.  
Afgang fra foreningshuset kl. 18,30.  Hans er turleder. 
  
Tirsdag den 3. september. 
Åbningsaften i foreningshuset.  Vi kickstarter sæsonens forenings-
aftener, med at indvie vor store flotte terrasse, ved at holde en grill-
aften. 
Prisen for deltagelse er sat så lavt som til sølle 40,- kr. Tilmelding til 
Brian Rasmussen på tlf. 30 69 07 78. 
  
Lørdag den 14. september. (p). 
Tag familien med og fang en fisk. Målet for anstrengelserne vil bli-
ve enten Asnæs eller Røsnæs. Der kan fiskes efter alle arter. For-
eningen sørger for børsteorm og pølser. Tilmelding til Keld H. Jør-
gensen på tlf. 30 23 58 33, senest torsdag den 12. september.  
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Vi mødes ved foreningshuset kl. 13.30 og fisker til kl. 18.30, hvor 
der er indvejning. (Sen. 40 kr./jun. 20 kr.)  Turleder: Keld H. Jør-
gensen. 
 
Tirsdag den 17. september. 
En aften om Halleby Å med Anders Werth og Jørgen Topp-
Jørgensen. 
 

Fredag den 27. september til søndag den 29. september. 
Weekendtur il Uggerby Å sammen med Martin fra "Lystfiskeren" 
Nærmere informationer hos Martin i butikken. 
 

Søndag den 29. september. (p). 
Fælles kysttur.  Vi mødes ved foreningshuset kl. 8.00 og beslutter i 
hvilken retning vi skal køre. Indvejning på fiskestedet kl. 16. Turle-
der Brian Rasmussen. 
 
Tirsdag den 1. oktober. 
Besøg af Fiskerikontrollen ved Peter og Jonas. 
En aften, hvor vi især sætter focus på å og sø fiskeri. 
 
Søndag den 13. oktober. (p). 
Fælles kysttur til Nekselø.  Vi tager på en heldags tur til Nekselø 
for at se om vi kan overliste nogle havørreder. 
Afgang fra foreningshuset kl. 7. Vi tager den sidste færge hjem igen 
omkring kl. 17.   
Tilmelding til Keld H. Jørgensen på tlf. 30 23 58 33, senest torsdag 
den 10. oktober. 
 
Tirsdag den 15. oktober. 
Besøg af Nicolai Martin.   Nicolai er instruktør i Sportsfiskerfor-
bundet og brænder for at dele ud af sine guldkorn. Denne gang om 
fluefiskeri i Mexico. 
 
Fredag den 25. oktober til søndag den 27. oktober. 
Weekendtur til Møn. Vi kører til Møn fredag eftermiddag og kom-
mer hjem søndag eftermiddag. Detaljeret program oplyses senere. 
Tilmelding senest den 1. oktober til Hans Munk på tlf. 21 22 55 99. 
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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 

Tirsdag den 29. oktober. 
Besøg af Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund - en aften 
om det storslåede projekt:  Havørred Sjælland. 
 
Lørdag den 9. november. (p). 
Kystfiskekonkurrence for Kalundborg og Holbæk Sportsfiskerfor-
eninger. Vi mødes i vores foreningshus med vennerne fra Holbæk 
kl. 8.00 til morgenmad og afslutter samme sted med indvejning og 
fælles spisning kl. 17.  
Pris for middagen bliver omkring 100,- kr. Tilmelding til Hans 
Munk  på tlf. 21 22 55 99. (Sen. 50 kr./jun. 20 kr.). 
 
Tirsdag den 12. november. 
Filmaften.  Vi finder en knaldgod fiskefilm fra vor righoldige sam-
ling. 
 
Tirsdag den 26. november. 
Fluebindingsaften og reparation/vedligeholdelse af dit fiskegrej. Vi 
har fået et fantastisk værksted for netop denne slags aktiviteter, så 
nu skal det i brug. 
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         - altid gode kort på  hånden    

Søndag den 8. december. (p). 
Fang en fisk vind en and.  Vi fisker om 3 lækre juleænder. Vi mø-
des til morgenmad i foreningshuset kl. 8.00. Afgang kl. ca. 10.00. 
Indvejning samme sted kl. 16.00. Man må skam gerne mede. 

(Sen. 40 kr./jun. 20 kr.).   Turleder:  Hans Munk. 
 

Tirsdag den 10. december. 
Filmaften om Mønturen.   Vi skal se alle de underskønne billeder, 
som deltagerne har taget på denne tur 
 

Fredag den 13. december. 
Julefrokost.  Vi mødes i foreningshuset kl. 18.00  -  og så skal der 
råhygges! Gode venner  -  godt smørrebrød  -  en god snaps  -  en 
god øl eller 2,  samt vores gode traditionelle julelotteri. 

Kom og vær med, det plejer at være rigtig hyggeligt. Tilmelding 
skal ske til Hans Munk på tlf. 21 22 55 99 eller hans@munk.mail.dk 
senest den 1. december. 
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