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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: 
Knud Nielsen, Vandværksbakken 31, 4450 Jyderup,  
tlf.: 59 27 79 99 / 20 46 17 60  
mail: knud.lis@mail.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  
 
Sekretær: 
Jørgen Topp-Jørgensen, Højen 9, 4400 Kalundborg,  
tlf.: 59 51 73 61 / 26 71 73 61 
mail: joergen.topp@mail.dk  
 
Juniorleder: 
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,  
tlf. 59 50 22 74 / 40 53 22 74 
mail: ilkjaer@email.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Leif Heiner, Nyrupvej 163 A, 4400 Kalundborg,  
tlf. 59 51 64 50 / 24 21 64 50 
mail: leif@heiner.dk 
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Suppleanter: 
Ejnar Wittrock, Mogens Banke 6, 4400 Kalundborg, 
tlf.: 59 50 52 06. 
mail: jewittrock@ka-net.dk   
Arne Eliassen, Pilebakken 18, 4400 Kalundborg 
Tlf.: 59 50 85 20. 
mail: arne.eliassen@ka-net.dk 
 

Foreningshus:  Asnæsvej 14, 4400  Kalundborg. 
 

Husudvalg:  
Egon Hansen, tlf.: 59 50 72 05.  
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08. 
 

Aktivitetsudvalg: 
Arne Eliassen, tlf.: 59 50 85 20. 
Hans Munk, tlf.: 59 50 75 04. 
Leif Heiner, tlf.: 59 51 64 50. 
Michael Mortensen, tlf.: 59 50 00 93. 
 

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 og webmaster: 
Leif Heiner, - mail: leif@heiner.dk 
 

Hjemmeside:  (www.kalundborgsportsfisk.dk) 
 

Kalundborg Fiskens deadline:  15. februar – 15. maj – 
15. august – 15. november. 
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Formandens klumme: 

Sommeren står for døren – og vi har endelig fået lidt var 
mere vejr. 
 
Jeg tror vi får et godt sommerfiskeri på revene, i åen og på 
havet, fordi vand temperaturen har været meget lav hele 
foråret. 
Der er for øvrigt også lige i denne uge blevet fanget to for-
holdsvis store havørreder ude ved Sortenstenen på hen-
holdsvis 3,5 kg og 2,4 kg, begge taget på tobis-lignende 
agn. Vi er jo ikke forvent med store havørreder i fjorden, 
så det kan da være de er på vej. 
 
Ellers vil jeg gøre opmærksom på, at vi lige har overstået 
”Lystfiskeriets Dag 2010”. Arrangementet forløb meget 
fint, forberedelserne gjorde det overskueligt at gennemføre 
dagen. 
MAI-fritid og Friluftsbutikken deltog på glimrende vis og 
havde mange besøg i deres telte. Også Jess Nielsen og 
Henry Frederiksen fik vist deres egenskaber ved at præ-
sentere deres fiskestænger og fiskeknive.  
 
Desværre blæste det kraftigt op omkring middagstid, og 
de fleste gæster gik hjem i varmen og i tørvejr. Der var 
derfor ikke så mange fisk til indvejningen kl. 16. 
 
Tak til vores sponsorer MAI-fritid, Lystfiskeren, PJ. Dyk, 
Neptun og Ballerup Fiskemagasin som sørgede for at der 
var gevinster nok til de deltagende. 
 
Tak til alle medlemmer og venner som deltog med de 
praktiske ting. Det er utrolig dejligt at opleve det sammen-
hold og det kammeratskab, der er i vores forening. 
 
Det næste arrangement vi afholder bliver en opfølgning på 
”Lystfiskeriets Dag”. Vi inviterer alle interesserede til at 
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

                                                     .....Husk hvad blomster kan gøre 

deltage i en fiskedag ved Løgtvedgårds Sø. Det foregår 
søndag den 6. juni fra kl.11 til kl.14.  
 

Der vil blive annonceret om arrangementet og vi håber på 
mange besøgende, og vi håber at vore egne medlemmer 
vil deltage og hjælpe evt. nybegyndere. 
Foreningen er vært ved frokosten på den store udendørs-
grill med pølser og brød. 
Vi har lavet en speciel aftale med ejeren, så det kun koster 
100,- pr. stang med mulighed for at fiske resten af dagen. 
 

Til efteråret arrangerer vi en forlænget weekend på Born-
holm. Det bliver fra den 9. – 12. december. Vi afholder en 
forberedelsesaften den 19. oktober, hvor vi fortæller nær-
mere om turen, hvor vi skal bo, hvor mange der er plads 
til og hvad turen kommer til at koste. 
Vi afslutter vores forårsaktiviteter den 8. juni med en fi-
sketur på Kalundborg Fjord. Det bliver nødvendigt med til-
melding af hensyn til reservering af både og indkøb af bør-
steorm. Så sidste tilmelding er den 1. juni til undertegne-
de. 
God fiske-og familiesommer til os alle. 
                                                                    Hans Munk 
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Fangstrapporter: 

 

Besøg af Kim Rasmussen fra Salmon Fly. 
Tirsdag den 2. marts havde foreningen formået en af Dan-
marks bedste fluebindere til at bevæge sig til den anden 
ende af Djævleøen, bare for at vise os, hvordan man bin-

der de de sidste 
nye tjekkede flu-
er til kysten. 
 
15 mand trodse-
de vintervejret, 
og fik en ople-
velse som ikke 
lige går i glem-
mebogen. 
 
Kim bandt et lille 
udvalg af spæn-
dende fluer, 

hvoraf flere i materialer som var ganske nye. F.eks. blev 
en tobis-imitation bundet i et hvidt glinsende flashmateria-
le ”DNA-fibre”, påført epoxy til hoved og øjne ”så store 
som thekopper”….., garanteret en giftig sag i vandet… 
                                                                              DGR 
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Kalundborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence. 
Søndag den 28. marts havde 18 mand købt billet til dob-
belt pris, for at deltage i denne nyskabelse i foreningen. 
 

Der var 2 præmier at konkurrere om.   1. præmien var et 
g a v e k o r t  t i l 
”Lystfiskeren” i Hol-
bæk på 2.000 kr. som 
også delvist sponsore-
rer denne præmie. 
2. prm. var et gave-
kort til en valgfri grej-
butik på 500 kr. 
 

Disse udsigter havde, 
som nævnt, lokket he-
le 18  medlemmer af 
foreningen til at for-
lade den varme læ-
nestol, og i stedet tilbringe denne dejlige kølige søndag 
med at fiske ihærdigt efter de vintertræge havørreder. 
 

4 mand var dygtige nok til at fravriste havet en havørred 
over mindstemålet på 40 cm. 
Vinderen blev Ejner Wittrock med en fisk på 1,21 kg og 
57,5 cm 
Andenpræmien gik til Andreas Timm med en fisk på 1,14 
kg og 51 cm 
2 fiskere måtte se sig henvist til en ærefuld placering uden 
for præmierækken, Jens Risum Jensen (Skipper Skræk) 
med en fisk på 780 gram og 47 cm, samt Benny Hansen 
(Benny Bundhug) med en fisk på 560 gram og 42 cm. 

Her forsøger Ejner at fravriste formand 
Hans et velfortjent gavekort 
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Lystfiskeriets Dag, 16. maj 2010. 

 
 

 

 

Kl. 08.00 var alle an-
kommet og klar til at 

gå i gang med opstillin-
gen 

Skipper Skræk får lidt 
trøst, for han ku’ ik’ fin’ 
u’ a’et……. 

….. Men ved fæl-
les hjælp, lykkes 

det alligevel 

Kaffe/kage pigerne var 
hurtigt i allerhøjeste alarm-
beredskab 
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Anders fra Mai-Fritid havde 
pænt besøg på sin stand, på 
trods af vejret 

….Ligeså havde Nick 
fra Friluftsbutikken 

Her er Keld igang 
med at instruere 
gæster i kystfiskeri 

Hvad var det nu 
han sagde  
om den dér  
bøjle…??? 
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En af flådens enheder 
på fjorden med gæ-

ster 

Keld beundrer Jørn Mossin’s 
evner ved et fluestik….,   
lige før han i benovelse 
trakterer Jørn med en halv 
kop kaffe…!!! 

Jess Nielsen og datter vi-
ser stolte et udvalg af 

hjemmebyggede 
tørfluestænger i splitcane 

Det er da ikke spor 
svært….!!! 
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Eskadrillechefen diskuterer fjor-

dens frådende farvand med  
admiralitetet 

Over middag begyndte det 
at blæse lidt op…..,  godt 
og vel….!!!  

Folkebladets fotograf Mie 
Neel, stiller unge Jacob an 
til fotografering med ny-
fanget hornfisk 

En ung glad vinder med 
sin farvestrålende  

præmie 
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Pulterkammeret 

Køb, sælg, byt - eller efterlys grej og andre sager eller fi-
skekammerater. 
 

KØBES: 
Gammelt fiskegrej købes, multihjul fra Abu Record ambas-
sadeur 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 velkom-
ne til at ringe for en rundvisning i mit nybyggede 
museum. 

 

Redaktørens Hjørne 

Den Gamle Redacteur er stadig meget modtagelig for fo-
tografisk og skrevet materiale, der måtte tilgå hans mail-
box: 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. 
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         - altid gode kort på  hånden    

 

15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november. 

Flere af Jer har indsendt et gammelt billede. Disse gamle 
nyheder bringes ikke. Redacteuren er kun interesseret i 
nyere billeder…., og husk at der kun udløses en flaske vin, 
hvis billedet er vedhæftet en lille, eller gerne, stor historie.  
 
På forsiden af dette organ, ser I en lokal kunstners billed-
værk. Det er Hans Werner Madsen’s abstrakte billede af 
Røsnæs set fra fjorden. Hans Werner har givet os lov til at 
gengive hans værker, således som naturen inspirerer ham. 
Besøg hans hjemmeside: www.hanswerner.dk, se de skøn-
ne billeder og lad dig friste…. 
 

Husk Fiskens deadlines:  
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 Mødereferater 

Bestyrelsesmøde mandag den 8. februar 2010. 
Til stede: Hans, Keld, Leif, Poul Erik, Brian 
Referat fra sidste møde. Ingen kommentarer. 
 

Konstituering af bestyrelse: 
Formand:  Hans Munk 
Næstformand: Knud Nielsen 
Kasserer:  Brian Rasmussen 
Sekretær:  Jørgen Topp-Jørgensen 
Juniorleder: Poul Erik Ilkjær 
Turleder:  Keld Jørgensen 
Redaktør:  Leif Heiner 
 

Fisken. Bladet er nu på 28 sider.  
Fotokonkurrencen er droppet. Til gengæld vil Den Gl. Re-
dacteur uddele en flaske vin for hver artikel som han mod-
tager. 
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Juniorafdelingen  

Hjemmesiden er opdateret. 
Juniorarbejdet. Da der kun er meget få aktive juniorer til-
bage i foreningen vil, juniorprogrammet blive genovervejet 
til efteråret. Juniorprogrammet for 1. Halvår gennemføres 
som planlagt. Juniorer er velkomne på tirsdagsaftener.  
Juniorer er også velkomne på seniorturerne. 
Besøg af Orla Bertram og Per Jørgensen er planlagt og an-
nonceret i Sportsfiskeren. 
Lystfiskeriets dag 2010. Forberedelsesmøde på næste be-
styrelsesmøde den 15. marts. Leif taler med Mai-Fritid om 
at stille om med fritidstøj og lignende. Keld taler med PJ 
Dyk om at stille med fiskeudstyr. Vi håber at kunne bruge 
Peter og Randi’s telt. 
Bordet rundt. Den flotte skjorte er nu færdig og bliver la-
vet med sølvfarvet logo. Kaffekassen MÅ IKKE længere 
bruges til at betale regninger. Alle regninger skal afleveres 
til Brian som så udbetaler eventuelle udlæg. Hvis der kom-
mer overskud i kaffekassen, vil pengene ikke længere ind-
gå i den daglige drift, men bruges til ekstra præmie på vo-
re ture. Pokalaften 23. februar. 
Næste bestyrelsesmøde: 15. marts 2010 kl. 19. 
                  Ref.:  Jørgen Topp-Jørgensen (Fætter Storfisk)  

Efter sommerferien er junioraftenerne flyttet til tirsdag. 
Hvilket vil sige at de er slået sammen med senior-
arrangementerne.  
Hver anden tirsdag aften er der program. Alle planlage tu-
re er nu lagt således, at juniormedlemmerne tager med de 
voksne på fisketur.  
 
Vi håber at det giver juniorerne en god oplevelse af fælles-
skab, og at de kan lære lystfiskeriet på flere måder gen-
nem fællesskabet med de voksne. 
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Bestyrelsesmøde mandag den 15. marts.  
Deltagere: Brian, Michael P, Michael M, Jørgen S., Ruben, 
Poul Erik, Søren R, Ejnar, Knud, Hans, Keld, Leif, Jørgen T. 
 

Referat fra sidste møde. Ingen kommentarer. 
”Fisken”. Intet nyt. 
Juniorarbejde. Åbner den 24. marts kl. 19.00. 
Leif og Poul Erik sætter en annonce i Folkebladet, Lokalavi-
sen og Kalundborg Nyt. 
Landsdelsmøder 2009. Knud fortalte om alternative med-
lemskaber. Havørreddag Sjælland, 30. januar i Næstved. 
Forbundet vil lave et Havørred Sjælland projekt sammen 
med turistforeningerne og kommunerne i lighed med Hav-
ørred Fyn.  
Besøg af Orla Bertram og Jan Jørgensen 8. maj. Program-
met kunne starte kl. 10. Hvis vi kunne låne roklubbens  
eller hockey klubbens faciliteter kunne vi starte med fore-
drag om fluekast og laksefiskeri og derefter afprøve teori-
en i praksis lige uden for huset. Det vil være et åbent ar-
rangement, som annonceres i den lokale presse. Knud 
kontakter dem. 
Lystfiskeriets dag 16. maj 2010. 
Både på Fjorden:  Ejnar og Søren har ½ båd hver, Hans 
har 1, Søren Seneca kan ikke men vil forsøge at finde en 
anden chauffør , Jens kommer med 2 store både. 
Vi laver 4 præmierækker: hornfisk, ørreder og fladfisk, 
samt en for største anden fisk. Præmierne skaffes af Leif 
med hjælp fra Søren S. 
Vi inviterer Mai Fritid og Friluftbutikken. - Leif. 
PJ Dyk kommer med fiskegrej. 
Bod med gammelt grej ved Svend Aage - Knud. 
Vi spørger Randi om vi kan låne teltene igen og om Randi 
tager dyr med som sidst  - Knud. 
Henry og Jess spørges om de vil lave/udstille knive – Hans. 
Michael Mulbjerg kommer med ponton-båd – er aftalt. 
Fluefiskeri ved kysten - Jørgen og Ruben. 
Spinnefiskeri ived kysten - Michael og Keld. 
Orm og rejer købes af Poul Erik. 
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Kastekonkurrence ved Michael Hemmingsen og Christian - 
Hans. 
Vi prøver alle at finde et gammelt hjul og stang, som vi 
kan tage med. 
Cafe – Jørgen Sch. siger at Gitte og Anette står for midda-
gen, passer Café og køber ind til kaffen. Alle spørger ko-
nerne om de vil bage en kage.  
Jens & Ruben køber øl og vand. 
Tilskud til arrangement søges hos Nordea og kommunen – 
Brian. 
Jørgen spørger hos Novo. 
Medlemstilbud – Leif. 
Vi laver en roll-up med Kalundborg Sportsfiskerforening  – 
koster ca. 2.000 kr., hvis den bliver lavet i et flot design til 
brug ved Lystfiskeriets Dag og andre arrangementer - 
Hans. 
27. april laver vi opfølgning på aktiviteter. 
Eventuelt. Fritidsmesse på Birkendegård 5.-6. juni. ”Når 
far har fri”. Sammen med jægerne kan vi lave en stand 
med fluegrej og spinnegrej. Vi kan få materiale fra Forbun-
det. Vi tænker over det. Knud undersøger nærmere. 
Kassereren siger at det går godt. 
                                           Ref.: Jørgen Topp-Jørgensen. 

Bestyrelsesmøde mandag den 3. maj.   
Mødt var: Hans, Brian, Poul Erik, Kjeld, Leif, Knud og Arne.  
Vi siger velkommen tilbage til Arne. 
Sidste referat ingen kommentarer. 
Fisken: Billedkunstner Hans Verner Madsen har givet tilla-
delse til kopiering af sine billeder til bladet. Leif har rettet 
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det gamle velkomstblad til, så det kan deles ud til nye in-
teresserede besøgende på Lystfiskeriets dag. 
Reklame: Bis reklame har leveret et forslag til roll-up, som 
kan sættes op til vore aktivitetsarrangementer.  
Juniorer: Poul Erik har to juniorer der ikke kommer så me-
get. Vi diskuterede aktiviteter der kan trække flere til. Bri-
an kontakter Løgtved put and take for en aftale om mulig-
heden for at lave en fisketur for juniorer som et tilbud på 
lystfiskeriets dag, f.eks. den 6. juni kl. 09 til 12. 
Aktiviteter: Der var flere forslag til dette emne. Leif fore-
slog at vi låner svømmehallen, og øver hvordan vi kommer 
op af vandet når vi falder i med vaders på. Vi kunne finde 
en der vil vise og fortælle om surfcasting. Vi vedtog at Orla 
og Jan kunne komme til efteråret den 4. september og 
gennemføre det program vi aflyste. 
Lystfiskeriets dag: vi kan ikke låne småbådsklubbens trai-
ler med alle de ting som vi skal bruge. Det aftaltes derfor 
at flere mødes på dagen kl. 7,30 ved klubben for at hente 
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Dykker- & fiskeudstyr  

Surfdragter, luftgeværer. 

borde og stole samt kaffemaskine og andre ting. Poul Erik 
og Brian sørger for grill. Det undersøges hvem der kan føre 
de både, der skal bringe interesserede ud på en kort fiske-
tur. Bordet rundt: Hans: Henrik fra DN inviterer KS til et 
fælles fiskearrangement på Røsnæs den 18. september, 
men da vi er i Sverige er det vanskeligt. Vi diskuterede 
herefter hvordan vi bliver bedre til at markedsføre os. Bri-
an: Vi har fået 3 nye seniormedlemmer, og vi er nu 148 
medlemmer i alt, heraf kun 7 juniorer. Vi har fået tilsagn 
om 5000 kr. til lystfiskeriets dag. Knud har deltaget i ge-
neralforsamlingen hos SØS (Sjællands Ørred Sammenslut-
ning). Man vedtog her at rette henvendelse til forbundet 
for en nærmere dialog om samarbejdet i den nye forening 
Havørred Sjælland.  
 

Næste bestyrelsesmøde: 14. juni, hvor Arne har kage 
med. 
Til næste møde kommer der en diskussion om hvordan vi 
bliver bedre til at modtage nye medlemmer. 
Refererent: Knud 
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Tur– og aktivitetskalender 

Lørdag den 26. juni. 
Aften/nat-tur til Asnæs.  Så skal der nye batterier i 
pandelygten. Turen går til Asnæs, hvor vi mødes i Havne-
marken kl. 20.00. Der må medes så alle fisk kan indvejes. 
Turens længde og indvejningstidspunkt aftales inden start. 
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.) Turleder: Keld (Rimtekongen). 
 
Tirsdag den 31. august. 
Så mødes vi igen efter sommerferien.  Vi tager hul på 
efteråret med at hyggesnakke om sommerens fiskeri, og 
fortælle nogle helt forrygende løgnehistorier….. 
 
Tirsdag den 7. september. 
Instruktionsaften.  Vi mødes ved klubhuset kl. 18.45 og 
kører ud til Havnemarken. Her vil vi blive instrueret i hvor-
dan vi kan redde os selv og hinanden, hvis vi vælter og 
kommer under vand med waders på,når vi kystfisker. Med-
bring derfor egne waders, håndklæde og tørt tøj. 
 
Fredag den 17. til søndag den 19. september. 
Weekendtur med laksefiskeri til Lagan.  Sidste års 
succes, skal gentages. Her er mulighed for at fiske laks for 
en overkommelig pris, og chancerne for fangst er gode på 
denne årstid. Sidste år tog vi jo 4 overvejende smælderfe-
de laks…. 
 

Afgang fra foreningshuset kl. 07.00 fredag. Hjemkomst  
søndag kl. ca. 17.00. 
 

Vi skal bo på vandrehjemmet i Laholm, hvor vi indkvarte-
res i 2– eller 4-sengs værelser. 
 

Vi bestiller og spiser aftensmad på vandrerhjemmet lør-
dag. De øvrige måltider laver vi selv ved åen. 
Flydende næringsmidler til dækning af ens personlige væ-
sketab, medbringes for egen regning og risiko. 
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De samlede omkostninger til turen vil løbe op i nærheden 
af 1.000 D.kr. pro persona, idet man bedes notere sig at 
kursen på den svenske krone er nede i ca. 78 pt. 
 
Tilmelding til Knud Nielsen (KasketKnud), på tlf. 59 
27 79 99 -  eller mail: knud.lis@mail.dk. Samtidig 
med, at der betales et bindende depositum på 500 
kr., senest 1. august 2010 til konto: Reg. nr.   2190 
Konto nr.  8965866133. 
 
Din tilmelding er først gældende når kronerne i kas-
sen klinger….  
 
Der afholdes et planlæggende møde om turen, torsdag den 
2. september kl. 19.00 i foreningshuset.  
Max deltagerantal: 15 brave sportsfiskere. 
Har du spørgsmål til turen så ring til Knud på 59 27 79 99. 
 
Tirsdag den 21. september. 
Surfcasting-aften med Kristian Ørsted Pedersen. 
Denne gang skulle det gerne lykkes. Kristian kommer og 
fortæller om denne form for fiskeri, hvor vi med meget en-
kelt udstyr kan kaste langt med bundtakle, for at fange 
fladfisk. Jeg har blandt andet hørt at vi flere steder i Ka-
lundborg Fjord kan fange pighvar fra stranden. 
 
Søndag den 26. september. 
Familietur til Asnæs.  Tag familien med og fang en fisk. 
Der kan fiskes efter alle arter. Foreningen er vært med 
børsteorm, gulp-agn og pølser. Øl og vand kan købes på 
stedet. Tilmeldning nødvendig til et bestyrelsesmedlem for 
indkøb af agn og pølser. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.) 
Turleder: Bestyrelsen. 
 
Tirsdag den 5. oktober. 
Filmaften.  VI skal se filmen: ”Åens havørreder”. En ny 
dansk film af Niels Vestergaard om havørredfiskeri i de 
danske åer. 
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Tirsdag den 19. oktober. 
Forberedelsesaften til Bornholm Tour.  Vi skal til Born-
holm og fiske i weekenden den 10.-12. december.  
 

Afrejsen er torsdag den 9. om aftenen og hjemkomst søn-
dag aften. Alle interesserede kan denne aften høre nærme-
re om Touren, hvor vi også kan fortælle, hvor vi skal bo og 
hvad det vil komme til at koste. 
 
Søndag den 24. oktober. 
Kalundborg ørreden.  Vi fisker om et kunstværk fra en 
lokal kunstner, samt et gavekort til P.J. Dyk eller Lystfiske-
ren i Holbæk.  
 

Billetter  kan købes hos P. J. Dyk eller hos bestyrelsen. 
Der må fiskes fra kl. 0.00 til 16.00 med indvejning i fore-
ningshuset. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.) 
Turleder: Hans (Pastoren). 
 
Tirsdag den 2. november. 
Filmaften.  Vi skal se en af de mange spændende film vi 
har købt hjem til vores forening. 
 
Søndag den 14. november. 
Fælles kysttur.  Vi mødes til morgenkaffe kl. 8.00 i fore-
ningshuset. Dem der vil sove lidt længere, kan komme til 
afgang kl. 9.00. Vi spiser frokost samlet kl. ca. 12.00 og 
vejer ind kl. 16.00 på fiskestedet. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.) 
Turleder: Brian (Bri-anden). 
 
Tirsdag den 16. november. 
Trollingaften.  Vi har inviteret Søren Seneca (alias Søren 
Cille) til at fortælle og vise billeder om trollingfiskeriet. Sø-
ren er en af landets bedste indenfor denne form for sports-
fiskeri, og han fisker i Øresund, Køge Bugt, Møn og Rügen, 
Simrishamn, Bornholm og Kalundborg Fjord. 
Han tager også sin båd med, så det er muligt at se en vir-
kelig stor ”fiskemaskine”. 
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Fiskerhus ved Asnæs Sønderstrand,  - Tegn. Kurt Petersen 

Tirsdag den 30. november. 
Instruktøraften.  Vi får  besøg af Lars Juul Hansen som 
vil fortælle os noget om at aflæse og tolke fiskevandet ude 
ved kysten. Det er vigtigt at kende til bundforhold, strøm, 
vind, vejr og vandtemperatur. Alle disse ting kan have stor 
betydning for fiskeriet og dermed muligheden for at fangst.  
 
Søndag den 5. december. 
Fang en fisk vind en and.  Vi fisker om 3 lækre juleæn-
der. Afgang fra foreningshuset kl. 10.00. Indvejning sam-
me sted kl. 16.00. Man må skam gerne mede. 
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Leif (DGR). 
 
Tirsdag den 7. december. 
Filmaften.  Vi slutter efterårsprogrammet af med at se en 
af vore indkøbte film. Så med en varm kop kaffe og god  
film på lærredet, kan det kun blive en hyggelig aften. 
 
Fredag den 17. december. 
Julefrokost.  Det bliver som sædvanligt rigtig hyggeligt, 
når vi samles til årets julefrokost i klubhuset. Vi regner 
med at husudvalget har dækket og pyntet godt op - Skip-
per Skræk har købt sild til snapsen - Ejner har fået en le-
verance fra bryggeriet og Pastoren har bestilt maden. 
Husk at I skal tilmelde Jer senest den 1. december til Hans 
på 21 22 55 99, eller mail: hans@munk.mail.dk. 
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Havnemeden 2010. 
Korsør Lystfiskerforening afholder Danmarks største bund-
medefiskekonkurrence på og i Korsør Havn den 12. juni 
hvor der fiskes fra kl. 13.00 til 18.00 med en samlet præ-
miesum på over 75.000 kr. 
 

Der er præmielister for de forventede fiskearter, som tradi-
tionelt kan fiskes i havnen: torsk, fladfisk, ål og ålekvabbe-
re. Og ikke mindst, er der præmier til lodtrækning på del-
tagerbilletterne. Skulle det ske der ikke er fanget det antal 
fisk som der er præmier i den pågældende kategori overfø-
res præmierne til lodtrækning blandt alle deltagerbilletter. 
 

Havnemeden skal være – og er – en FAMILIEEFTERMID-
DAG i Korsør Havn, hvor hele familien, på medbragte ha-
vestole, og med medbragte madkurve, kaffe og kage eller 
engangsgrill, kan hygge sig under konkurrencen…, måske 
fange en præmiegivende fisk, eller være heldige med lod-
trækningspræmierne. 
 

Billetsalget starter kl. 12.00 og der vil være præmieover-
rækkelse på fæstningen fra kl. 19.00. 
 

Yderligere info på www.havnemeden.dk 

 

Pointstillingen 

 

Seniorer: 
 

Ejner Wittrock……………………………………………………….. 
Andreas Timm……………………………………………………….. 
Brian Rasmussen..…...………………………………………….. 
Jens Risum Jensen………………………………………………... 
Benny Hansen……………………………………………………….. 
Jørgen Schimmel………………………………………………….. 
 
Juniorer: 

 
 
 

30,6 
30,4 
30,0 
23,4 
16,8 
11,0 

 
0 
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        J H  FugeserviceJ H  FugeserviceJ H  FugeserviceJ H  Fugeservice    

Jens Henneberg 
Hejrevej 57 

4532  Gislinge 

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

e-mail: jens.henneberg@c.dk 

Jan Munkholm er ophavsmand til denne artikel: 
 

En forfærdelig historie…..  
En morgen, kort inden jeg skulle ud af døren, gik det op 
for mig, at jeg i løbet af dagen ville få nogle fritimer, hvor 
jeg passende kunne tage ud og fiske.  
 

Hurtigt, måske lidt for hurtigt, samlede jeg noget grej og 
fik det lastet ind i bilens bagagerum. 
 

Ganske rigtigt. Ved middagstid stod jeg med et hul på 4 
timer. Rigeligt til at jeg kunne nå over på Asnæs nordkyst 
og i læ af skoven fiske nogle timer.  
 

Jeg kommer der over. Kommer ned til vandet, der ligger 
ganske jomfrueligt og venter på mig.  
 

Ikke en fisker at øjne, hverken ind i eller ud af bugten. Jeg 
begynder at rigge stang og hjul til….., skal så finde en pas-
sende flue og opdager at jeg har glemt mine fluer……!!!! 
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Selvfølgelig har jeg ikke glemt mine fluer, de ligger i for-
rummet…. - Så ned i bunden et sted….. - nå heller ikke…. 
 
Gribes selvsagt af en lettere panisk følelse. Selvfølgelig har 
jeg ikke glemt mine fluer…., min kone må have forlagt 
dem.... De ligger….., ja, hvor ligger de...??? Derhjem-
me….. 
  
Derhjemme er ca. 40 km hver vej, eller sagt på en anden 
måde, nærmest en tur tværs over Sjælland. 
 
Den går selvfølgelig ikke. Det er der ikke tid til, hvis der 
også skal fiskes.  
 
Nå...!!! Hvis nød kan lære nøgen kvinde at spinde, kan den 
vel også lære sulten fisker at lave en flue. 
 
Finder i dybet af min taske en lille æske med kroge. Sik-
kert beregnet til de rørfluer, der heller ikke er til stede i 
min taske.  
 
Så vidt så godt! 
 
Nu skal den bare have noget tøj på.  
 
Tænkte på Adams og Evas figenblade, men sådan nogle 
var der selvfølgelig ikke på stranden. 
 
Men der var nogle tørrede bøgeblade.  
 
Dels så de åndssvage ud på min krog og dels spåede jeg 
dem ikke noget særlig langt liv i vandet.  
 
Jeg måtte prøve at finde noget andet.  
 
Desværre ligger der på strandbredden stumper af blåt ny-
lon-tovværk. Dette nærmest uforgængelige materiale lig-
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ger opskyllet på de fleste danske strande og minder os om 
hvor store miljøsyndere vi alle er….. Men nu havde det mu-
lighed for at komme til lidt nytte for en gangs skyld.  
 
Jeg satte krogen fast i et stykke opskyllet tømmer og med 
fluevante fingre bandt jeg så en håndbundet flue med det 
blå tovværk.  
 
Det var ikke den smukkeste flue, der havde set dagens lys, 
men jeg antog den som værende livs- og handlekraftig.  
 
Den blev bundet på linen og vi stod og fiskede sammen til 
regnen kom og ødelagde det for os. 
  
En ellers håbløs fiskedag var reddet.  
 
Nu er der måske en smålig kræmmersjæl der kunne finde 
på at spørge om fluen fangede noget…..???  
 
Nej, det nåede den jo ikke før regnen kom. Men havde vi 
stået der en times tid længere, så havde den helt sikkert 
fanget fisk.  
 
Skulle nogen være interesseret i hvad fluen hedder, kan 
jeg informere om, at den hedder: 
 

                Den blå entreprenør.  
 
Intet mindre. Det synes 
jeg den har fortjent.  
   
      Hilsen Jan Munkholm 
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