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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.: 88 82 28 61 / 28 59 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: 
Michael Mortensen, Frankerupvej 13, 4400   Kalundborg, 
tlf.: 59 50 00 93 / 24 25 98 27 
mail: hm@mortensen.tdcadsl.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@live.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: 

Stor skuffelse! 
 

Det er en virkelig stor skuffelse, at en af vore medlemmer har be-
skadiget vores båd, motorens skrue og et af hjulrullerne på traileren, 
uden at fortælle det, men blot har sat båden tilbage efter turen. 
 

Desværre kan vi ikke finde frem til, hvem det er, og det er rigtig 
skidt. Grunden til det er, at båden er blevet brugt, uden først at være 
booket. Det vil sige, at personen blot har hentet båden, uden først at 
sikre sig om den var booket i forvejen. Der kunne altså have været 
et andet medlem, som kom til en tom garage. 
 

Når vi ved, at det foreholder sig således skyldes det, at vi kan se, 
hvem der sidst bookede båden. Og pågældende person er et meget 
hæderligt og ærligt menneske, som vi stoler på, og som ikke har be-
skadiget båden. Desuden er han en meget dygtig bådfører gennem 
mange år. 
 

Vi er rigtig kede af at dette kan forekomme i vores forening, hvor vi 
ligger stor vægt og værdi på ærlighed, ansvarlighed, fællesskab og 
kammeratskab. Som medlemmer i vores forening har vi nøgle til 
området og de faciliteter og det udstyr, vi råder over, og det er altid 
blevet forvaltet med stor ansvarlighed. Sådan skal det fortsat være. 
 

Heldigvis har andre i vores forening påtaget sig opgaven at reparere 
skaderne, så omkostningerne til at udbedre skaderne, bliver så små 
som muligt. 
 

Nå, men nu skal vi holde sommerferie og nyde sommerfiskeriets 
lyksagligheder forskellige steder i landet og i nabolandene. Når vi 
igen mødes i september, begynder vi med en aften, hvor vi på stor-
skærm kan vise, hvad vi har fanget og hvor vi har været. Det er mu-
ligt, hvis I lægger jeres billeder ind på et USB-stik eller brænder en 
DVD, så kan vi vise det til glæde for alle på vores projektor. 
 

Rigtig god sommer. 
                                                                                          Hans Munk 
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15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november. 

Redaktørens Hjørne 

DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materi-
ale, 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. 
 

Husk Fiskens deadlines: 
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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. 
 

Skade på jolle og motor  
 

Midt i februar i år, opdagede Jens Risum Jensen og Ruben Trier 
Hansen, at skruen på påhængsmotoren til foreningens jolle, havde 
fået en temmelig ublid medfart, formentlig efter at ha’ kørt i sten…, 
skruen var foldet helt sammen, og der måtte indkøbes en ny, da en 
reparation var umulig. 
Ærgelsen hos vore 2 bådvedligeholdere og den samlede bestyrelse 
var stor, da ingen var informeret om skaden af skadevolderen. 



7  

 

Desuden opdagede Jens og Ruben også at lejerne i hjulene på traile-
ren havde været nede under vand, da disse var rustet sammen. Disse 
skulle derfor også udskiftes. 
 

Traileren har desuden også påkørt en høj fast genstand, da styrerul-
lerne som jollen hviler på, var bøjet…. 
 

I starten af maj, skulle jolle og motor så ha’ sit årlige eftersyn, og da 
vandet begyndte at løbe ud af hulrummet i dobbeltskroget, måtte de 
2 herrer ned på knæ og undersøge sagen nærmere. 
Her blev endnu en ubehagelighed afsløret….., 4 revner og huller i 
bunden af jollen….. 

Vi gætter på at der er tale om en skade 
forvoldt i samme hændelse, hvor 
skruen tog skade.  
Vi vil helst tro, at vedkommende ikke 
er båd- og sejladskyndig, der efter en 
tur på lavt vand, hen over en sten-
bund, ikke har troet, at der kunne 
komme andet end småridser i bunden 
af jollen…..!!!! 

 
Skulle alle de her nævnte skader repareres af en professionel, ville 
det komme til at koste mellem 10 og 15.000 kr.    
 

Da Jens og Ruben selv reparerer skaderne, er beløbet til indkøb af 
materialer kun 1.000 til 1.500 kr. 
 

Til gengæld skal de 2 herrer bruge 3 hele dage på reparationerne. 
 

Det er trist at et medlem behandler vor fælles ejendom så hensyns-
løst. Der er med god grund fastlagt nogle regler for hvordan man 
håndterer jollen…., og de skal bare følges, sådan er det…!!! 
 

Da vi ikke i booking-listen kan se hvem der har lånt jollen, vi vil 
gerne opfordre synderen til at melde sig…, det ville være dejligt, 
hvis foreningen kunne få erstattet udgifterne. 
 

Bestyrelsen vil på næste møde diskutere, hvordan vi undgår at kom-
me i lignende situationer fremover.        
                                                                                                     DGR                                            
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Fangstrapporter: 

En herlig fisketur til Bergen – måske som inspiration til an-
dre??? 
 

Jeg har ofte slæbt min stakkels purk, Mikkel, som nu er blevet en 
granvoksen kleppert, rundt til alverdens fiskesteder med større eller 
mindre fangstheld, men selvom han er blevet begunstiget med laks i 
Varde Å, store gedder i Sverige, masser af hornfisk fra de lokale 
kyster med meget mere, så er han aldrig blevet helt hooked på det, 
der med at fiske, men selve samværet, fællesskabet, hyggen - far/
søn-bondingen - den er han heldigvis helt med på. 
 
I år (altså sidste sommer) skulle den sædvanlige tur gå op med andre 
ferieplaner og diverse jobs, kæreste m.v. så vi havde kun mulighed 
for at holde 3 fiskeferiedage sammen, og så vil man jo nødigt bruge 
alt for meget transporttid til at køre i bil frem til fiskevandet. 
 
Men heldigvis ligger Kalundborg jo ikke så langt fra Kastrup Luft-
havn, og heldigvis havde Norweigan Air billige flybilletter til Ber-
gen, og heldigvis fandt vi et sted på internettet (efter længere tids 
søgen)…: Kvernepollen, som udlejede hytter og både, og som kun-
ne sørge for transport fra lufthavnen i Bergen og frem til hytten. 
 
Sent torsdag aften blev vi så mødt i lufthavnen i Bergen af en solid, 
firskåren og noget brysk norsk gut, som hurtigt viste sig at være 
flink nok – Kåre – hedder han, og efter en lille times kørsel, over et 
utal af broer og holme nåede vi ud til et af de yderste skær i den nor-
ske skærgård, og blev indkvarteret i en lille trivelig hytte med terras-
se direkte ud til vandet (ja man kan faktisk fiske direkte fra mid-
dagsbordet) og gik snart til ro i den lyse norske sommernat. 
 
Næste morgen blev vi så introduceret til båden og fiskeriet af Knut – 
han har faktisk en helt armada af udlejningsbåde i forskellige stør-
relser), alle udstyret med gps, ekkolod og kraftige motorer – og efter 
en kort instruktion i brug af bådens isenkram og udpegning af de 
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bedste fiskesteder på søkortet, drog vi til havs – og ja, selvom vi har 
brugt foreningens både en del gange til at fiske omkring Kalundborg 
– så var vi lidt betuttede ved at sejle ud på den åbne Nordsø i en blot 
17-fods jolle.  
 
Men vejret var fint (ja – 
det regner altid i Ber-
gen, men kun sjældent 
på havet ud for Bergen) 
og der var kun en let 
brise, så af sted sejlede 
vi, fulde af fortrøstning 
og forventning. 
 
Det skulle dog snart 
vise sig, at et er et sø-
kort at læse, noget andet 
er fisken at finde – men 
kender vi, lystfiskere ikke alle denne sang??  
Det meste af førstedagen gik således med at sejle rundt og afprøve 
de storfangende??? spots som ligger tættest ved kysten, men trods 
iver og tålmod, blev det på førstedagen kun til makrel og småtorsk – 
vi kunne jo lige så godt være blevet hjemme og fisket på Asnæs 
Rev, blev vi helt enige om. 
 
Men, men, men…. 
 
Som så mange andre fisketure vendte lykken sig på andendagen, da 
vi nu havde lært området lidt bedre at kende – og turde bevæge os 
lidt længere til havs, vi fandt en række spændende steder, hvor dyb-
den brat gik fra 5 meter til ca. 130 meter, og på disse skrænter, eller 
måske rettere, undersøiske klippevægge, fik vi herligt gang i fiskeri-
et med gode fangster af sej (eller sølaks, som nordmændene kalder 
dem), fine torsk og en enkelt flot lange, og på denne ene dag fik vi 
fanget så meget, som vi kunne (og havde lyst til) at slæbe hjem til 
Danmark. 
Og hvordan får man så fisk med hjem i flyveren, vil nogen måske 

Mikkel styrer sikkert gennem den kraftige tidevandsstrøm 
fra den lille vig ved Kvernepollen. 
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spørge?  – jo man filetérer og vakuumpakker fisken før man fryser 
dem ned i passende portioner, og den holder sig fint frossen de få 
timer det varer at komme fra Bergen til Kalundborg. 
 
De få dage, vi var der, lærte os at Kvernepollen er et herligt sted – 
værtsparret er meget meget gæstfri, husene og materialet er i tip top 
klasse, og der er mulighed for at fiske i al slags vejr – er Nordsøen 
for voldsom er der således mange gode områder indenskærs, så vi 
vender gerne tilbage, når det igen bliver sommer og fiskevejr. 
 
Jeg skal dog ærligt indrømme, at det ikke er en helt billig form for 
ferie – bådlejen og opholdet er forholdsvis dyr – men omvendt kan 
man godt forstå, at det ikke er billigt at vedligeholde sådan et sted, 
og udstyret og sikkerheden skal jo også være i orden. 
 
Da vi var der, var der ikke andre danskere – deres øvrige gæster var 
tyskere og østeuropæere, som faktisk fangede og nedfrøs så megen 
fisk, at det nærmest kunne finansiere deres fiskeferie (den lange 
transport inklusiv). 
Men for mig er fiskeri en afslappende ferieform, så her er det selve 
fiskeriet og oplevelsen, som 
tæller – mængden af hjem-
tagne kilo er naturligvis ikke 
så vigtig, selvom selvom de 
fisk vi fangede, selvfølgelig 
smager 1000 x bedre end de 
fisk jeg køber hos Else (og 
hendes fisk er der ellers ikke 
noget at klage over). 
 
Så vi glæder os til at skulle af 
sted en anden gang, når vi får 
tid ….. og råd. 
                           Lars Madsen  
-  en mørk og kold januaraf-
ten 2011. 

Kaare Toft med familie  -  værtspar ved 
Kvernepollen 
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Lystfiskeriets Dag, søndag den 15. maj 2011. 

-  så venter vi bare på gæsterne. 

- og de kom sør’me…, 
endda i stort tal. 

Kalundborg Sportsfisker-
forening fyldte godt i land-
skabet. 

 
Poul-Erik’s grillede pandekager havde fin 

afsætning hele dagen 



12  

 

Jørn Mossin viste sine eminente evner ved et fluestik. 

Lars Hansen:  - og hernede til venstre 
kaster vi så blinket ud i vandet…!!! 

Jeg tror at jeg bliver meget berømt sportsfisker, 
når jeg bliver stor….. 

På kastebanen 
var der også 
pænt besøg 
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Kysten på Gisseløre var 
velbesøgt med fiskende 
gæster…. 

        Der gøres klar til        
søndagens helt store ople-

velse 

- Jeg må hellere holde rigtig godt fast…., for 
tænk hvis jeg fanger ”Mette Mols”... 

- Se far….., jeg har fanget min første fisk…!!!! 
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Der har fra tid til anden, været tvivl om de regler der er gældende 
for vor interne fiskekonkurrence, både hvad angår pointgivning og 
præmietildeling. 
 
Bestyrelsen har derfor fundet 2 brave sportsfiskere i egne rækker, 
der helt frivilligt, har lagt hovederne i blød, for at nedfælde et sæt 
forståelige konkurrence- og præmieregler. Det er der kommet føl-
gende ”suppe” ud af: 

 
KONKURRENCEREGLER 

(Pr. 1. januar 2011) 
                                                                                                                                    

1.  Ture mærket med (p) i turprogrammet er pointgivende. Ture med     
adgangsbegrænsning er ikke pointgivende. 
 

2.  Kun ture med mindst 4 deltagere, giver point og præmie. 
 

3.  Der må kun fiskes med én stang, hvis ikke andet er nævnt. Der 
må bruges kunstagn eller naturlig agn. 
 

4.  Fiskes der efter en bestemt fiskeart, som nævnt i turprogrammet, 
er det kun dén art, som kan give præmie samt point. Andre fisk gi-
ver kun point. 
 

5.  Er der ingen fiskeart nævnt i turprogrammet, er det de fisk med 
flest point, der giver præmier. 
 

6.  For ture med tilmelding, gælder følgende: Rettidig tilmelding til 
fisketure defineres som inden turens starttidspunkt og skal ske til 
turlederen. 
 

7.  Kører man sammen på ture, forventes det at man deler omkost-
ningerne med bilens ejer/chauffør. 
 

8.  Foreningen modtager ikke fisk fra Asnæsværkets fredningsbælte 
til indvejning. 
 

9.  Evt. protester mod indvejet fisk, skal ske til turleder før point- og  
præmieudlevering. 
 

10. Ture med overnatning er ikke præmie- og pointgivende. 
 

11. Man får 5 point for at deltage på ture. 
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         - altid gode kort på  hånden    

12. Point udregnes efter gældende pointsystem, som angivet på ind-
vejningssedlen. 
 

13. Alle fisk indvejes renset, undtaget hornfisk. 
 

14. Fiskerilovens regler er gældende. 
 

PRÆMIER 
 

Der bliver 3 præmier på gavekort, med forbehold for det indkom-
mende beløb. 
 

1. præmie: Gavekort på halvdelen af præmiepuljen, dog minimum 
100 kr. 
2. præmie: Gavekort på 2/3 af restbeløbet, dog minimum 100 kr. Er 
der ikke det, overgår pengebeløbet til næste tur. 
3. præmie: Gavekort på 1/3 af restbeløbet, dog minimum 100 kr. Er 
der ikke det, overgår pengebeløbet til næste tur. 
  

Bliver der ikke fanget fisk, overgår beløbet til næste tur. 
                                                                                          Bestyrelsen. 
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Pointstillingen 

Mødereferater 

 

Seniorer: 
Michael Mortensen.……………………………………. 
Ejner Wittrock…………………………………………. 
Leif H. Jensen…………………………………………. 
Hanne Mortensen……………………………………… 
Egon Hansen…………………………………………... 
Keld H. Jørgensen, Jens Risum Jensen………………..  
Hans Munk, Steen Jensen, Jørgen Topp-Jørgensen…... 
Ruben Trier Hansen, Kurt Jensen, Christian Fangel, Gert 
Holm Larsen, Michael Pedersen, Jan Munkholm…….. 
Brian Rasmussen, , Jens Svendsen, Frank Madsen, Søren 
Refsgård, Michael Mulbjerg, Søren Seneca, Gorm Han-
sen, Jens Jensen, Catrine Jensen, Per Glimling, Jørgen 
Schimmel, Michael Pedersen, Arne Eliassen, Gitte Elias-
sen……………………………………………………...                       
 
Juniorer:   
Nicoline Glimling, Niclas Hansen…………………….. 

 
 

100,8 
40,8 
39,4 
28,6 
21,2 
20,0 
15,0 

 
10,0 

 
 
 
 

5,0 
 
 

5,0 

Bestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011. 
 

Afbud: Knud 
Deltagere: Arne, Keld, Hans, Poul Erik, Ejnar, Jørgen, Michael, Bri-
an, samt Leif som redaktør. 
 

Referat fra sidste møde: Ingen kommentarer. 
Konstituering: Næstformand: Knud blev genvalgt 
Kasserer: Brian blev genvalgt 
Sekretær: Jørgen Topp 
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Salg af fiskeline: Michael 
Projektor opbevares hos Leif 
Filmene opbevares af Hans 
Vi vil kigge efter et geværskab til opbevaring af film mm. Ejnar un-
dersøger dette. 
Opfølgning fra generalforsamling: God og livlig generalforsamling 
med gode input til videreudvikling af foreningen. 
Jørgen indkalder aktivitetsudvalget til torsdag den 3 marts kl. 19.00 
(Lars Hansen, Svend Åge Madsen, Keld og Brian) 
Juniorarbejdet: Lars Hansen har tilbudt at hjælpe med juniorarbejdet 
og Lars har allerede taget initiativ til at søge om tilskud hos sportsfi-
skerforbundet til juniorarbejdet til et arrangement på den Gamle 
Skole for at promovere Kalundborg sportsfiskerforening, Jagtfor-
eningen og Friluftbutikken - flot gået af Lars. 
Vi køber et 12 stk. fiskesæt, 3 x 7 fods og 4 x 8 fods og 5 x 9 fods til 
udlån til juniorer og til brug på familiedagen. Hans køber så vidt 
muligt overstående ellers 10 x 8 fods og 10 x 9 fods.  
Mentorordning: Vi er blevet bedre til at tage imod de nye, så vi dis-
kuterer sagen igen til maj. 
Regelsæt for honorering af frivilligt arbejde og tilskudsregler: 
Kilometerpenge gives til mødedeltagelse i forbundet efter lave takst. 
Foredragsholder: Instruktører fra forbundet får 3 flasker rødvin – 
kilometerpenge betales af forbundet, når det drejer sig om forbun-
dets ansatte. Andre foredragsholdere tilbydes kørepenge efter den 
høje takst + max. 500 kr. 
Støtte til konkurrencer: Hvis medlemmer deltager i Sportsfiskerfor-
bundets konkurrencer, betaler klubben halvdelen af deltagergebyret. 
Lystfiskeriets dag: Falder den 15. maj. Vi satser på at afholde dagen 
på Havnemark. Hans undersøger om tilladelse hos Eirik og mulighe-
den for at låne en ponton til bådene. 
Bordet rundt: Tølløse vil gerne være med i samarbejdet på Tissø. 
Det synes vi er helt fint, men de skal have deres egen motor. 
Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde: mandag den 14. marts kl. 19.00, 
hvor udvalgene inviteres. 
Jørgen Schimmel bliver bedt om at komme med et tilbud – Poul 
Erik kontakter Jørgen. 
Åbning af huset: 8. marts: Ejnar. 15. marts: Michael. 
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Bestyrelsesmøde, mandag den 14. marts 2011. (Udvalgene er 
inviteret) 
Husudvalget:  Det utætte tag skyldes en revnet plade, som nu er 
dækket til. Taget er skørt og af dårlig kvalitet. Et nyt tag skal være 
af stål plader, men taget bør forsynes med undertag for at forhindre 
kondens.. Når det sker bør vi også lægge min 100 mm rockwool 
ekstra på. Brian, Bent og Svend Aage finder priser og præcist hvad 
der skal gøres og hvornår. Vi sigter mod at lave en arbejdsweekend 
sidste halvdel af august eller starten af september. 
Varmepumpe: Knud og Jørgen ser på hvilken varmepumpe vi skal 
bruge og sætter arbejdet i gang i løbet af sommeren. 
Havudvalget:  På hjemmesiden forsøger vi at finde ud at hvor man-
ge der er interesseret i havfiskeri og hvor tit og hvornår de ønsker at 
fiske. For pensionisterne er der billig-ture mandage og tirsdage fra 
visse havne. Weekendpriserne er noget højere, det dobbelte. Vi kan 
sætte annoncer fra de forskellige kuttere på vores hjemmeside. 
Vi deltager i kredsmesterskabet med 4 mand. 
Aktivitetsudvalget. Vi laver blogs på hjemmesiden.  
Vi laver et stort kort over Asnæs, Fjorden og Røsnæs til at hænge op 
i klubben. Kortet skal vise fiskesteder og sæson. 
Der skal arrangeres sommerfisketur med båd/kutter. 
Brian forsøger at arrangere besøg af en Sorø fisker til at fortælle om 
gedde og sandart fiskeri i november. 
Vi laver en ”Big 3” fiskeweekend, hvor der skal fanges 3 forskellige 
fisk over 2 dage. 
Vi genoptager fluebindingsaftener. Brian taler med Jan. Blink støb-
ning kan forsøges med Ole Hansen – Lars undersøger. 
Mobil kastebane til både spin og flue til tirsdagsaftener. 
Gennemgang på tirsdag aften af brug af Google Earth til at finde 
fiskepladser. Vi skal forsøge at lave et fælles arrangement med jagt 
klubben og Å og miljø udvalget. Et stort arbejde er blevet lagt i at 
lave kommentarer til Vandplan 2.1 Kalundborg. 
Der er kun fanget få fisk i åen i år. 
Udvalget og Jens Risum gennemgår sikkerhedsudstyr og gennemgår 
sikkerhed for alle brugere af båden. Vi laver en intro aften for nye 
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Bestyrelsesmøde, mandag den 11. april  2011. 
Afbud fra Arne, Jørgen og Brian. Ejner var ude og fiske. Han tager 
kage med til næste møde. 
Der er kommet tilbud på materialer til nyt tag fra Bendt. Det vil ko-
ste 21.000 incl. moms. Man vil benytte lejligheden til lægge noget 
mere isolering. Knud og Jørgen arbejder med projekt ny varmepum-
pe. Lars Hansen er ved at undersøge priser for et større kort over 
vores fiskeområde. Jens er kommet med forslag til sikkerhedsudstyr 
til vores båd. 
”Fisken”. Vær opmærksom på at næste deadline er 15. maj. 
Juniorarbejdet – tilskud fra DSF – arrangement den 20. april 2011.  
Lars fortalte om hans arbejde med at lave mødet med de andre fri-
tidsforeninger ved Den gamle Skole på Asnæs den 20 april. Hver 
forening holder et kort indlæg om deres sport, 
Fluekaste kursus ved Skjern Å i juni eller september 2011. 
Fisketuren til Skjern Å bliver til noget og det er den 24. til 26. juni.  
Lystfiskeriets Dag den 15. maj 2011 – på Gisseløre! 
Forskellige synspunkter om dette arrangement blev drøftet.  

brugere, som skal demonstrere at de kan de mest elementære ting 
for et medlem af udvalget, før de bruger båden. 
Juniorarbejdet – tilskud fra DSF. Lars har taget intitiativ til et arran-
gement sammen med jagtklubben for at skaffe nye medlemmer til 
både jagtforeningen og sportsfiskerforeningen, som får støtte fra 
forbundet. Ved dette arrangement har vi store muligheder for at pro-
filere foreningen. Lars laver flyers, som bliver uddelt på alle skoler. 
Fluekaste kursus ved Skjern Å. 25.-26. juni er vores forslag. 
Lystfiskeriets Dag den 15. maj 2011 – på Havnemarken! Efter 2 af-
stemninger blev den oprindelige beslutning ændret således at arran-
gementet afholdes på Gisseløre.  
Kulturarrangement den 27.-28. august, på Amfi Vestsjælland. Knud 
og Hans kommer med et oplæg til hvad vi skal stille op med. 
Næste bestyrelsesmøde: mandag den 11. april. 
Ud over det sædvanlige forbereder vi Lystfiskeriets dag, så alle der 
vil være med, er velkomne. 
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Kulturarrangement den 27. – 28. august, Amfi Vestsjælland. 
Vores tilmelding til denne aktivitet skal lige konfirmeres, så vore 
ønsker til de ideer vi har kan tilgodeses. 
Bordet rundt. Der var enighed om at beholde placeringen af projek-
tor og computer på bordet, da det ikke er muligt at lave en indstil-
ling på projektoren der passer på lærredet til en længere afstand. Der 
kunne laves en strømforsyning ned fra loftet i stedet.  
Eventuelt. Da den store konkurrence med 18 deltagere ikke gav fisk 
til indvejning, vil man undersøge om tilsagnet på præmier fra Tho-
mas fra Lystfiskeren kunne flyttes til en konkurrence til efteråret.  
Næste bestyrelsesmøde er den 6. juni.                                        Knud 
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Dykker- & fiskeudstyr  
Surfdragter, luftgeværer. 

Korsør Lystfiskerforening afholder igen i år Danmarks største 
bundmede-fiskekonkurrence på og omkring havnen i Korsør d. 
18. juni 2011. 
 

I 2006, i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum, lavede vi en 
Jubilæumsudgave af Korsør Havnemede. På trods af vejrgudernes 
vrede, kom der næsten 300 deltagere. Selv om vi havde forventet 
flere, skal vi huske på, at det snart er 20 år siden vi stoppede kon-
kurrencerne. I 2007 toppede vi indtil videre med 350 deltagere for at 
i 2008 kunne byde velkommen til lidt over 300 deltagere. 
 
I 2009 gik alle rundt og sagde finanskrise og vi besluttede os derfor 
at holde 1 års pause. ”Havnemeden” vendte stærkt tilbage i 2010 
med 370 deltagere….. 
 
Vi bryster os af, at den type konkurrence som Havnemeden er, er 
den eneste hvor alle er lige, og alle har lige chancer – ja man behø-
ver faktisk ingen forudsætninger have, for at få en fin præmie med 
hjem. Egentlig behøver man ikke engang at fiske for at vinde 1. 
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

                                                     .....Husk hvad blomster kan gøre 

præmien, der altid går på lodtrækning. Men de fleste vil nu alligevel 
gerne fiske, og uanset om man er en 6-årig purk, der for første gang 
er med far eller bedstefar på 
fisketur, eller man er så uhel-
digt stillet, at en kørestol er 
ens vigtigste transportmiddel, 
er chancen for at fange en 
god fisk stadig helt lige – fra 
en havnekaj udlignes de fle-
ste forskelle. 
Havnemeden skal være – og 
er – en FAMILIEEFTER-
MIDDAG i Korsør Havn, 
hvor hele familien, på med-
bragte havestole, med medbragte madkurve, kaffe og kage eller en-
gangsgrill, kan hygge sig under konkurrencen (ellers er der helt sik-
kert villige udsalgssteder i vores dejlige Korsør), måske fange en 
præmiegivende fisk, eller være heldige ved lodtrækningen. 
Fyrbåken ´´koen´´ markerer start kl. 13 og slut kl. 18 på konkurren-
cen. 
Pæmioverrækkelsen sker som altid i gryden, hvor vi starter kl. 19. 
Billetsalget starter kl. 11.30 på havnen og fra ca. 1. maj vil der være 
mulighed for at bestille deltagerbillet via hjemmesiden 
www.havnemeden.dk 

Det er ikke kun fisk der bliver fanget... 
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Tur– og aktivitetskalender 
Tirsdag den 7. juni. (p) 
Fisketur på fjorden.   Vi afslutter vores forårsprogram med en tur 
på fjorden. Flere af foreningens medlemmer stiller deres båd til rå-
dighed – vi skal bare deles om benzinen og udgifterne til børsteor-
mene. Tilmelding til Hans Munk er nødvendig af hensyn til plads på 
bådene – senest den 31. maj på telefon. 21 22 55 99 eller 
hans@munk.mail.dk. 
 

Søndag den 2. juli. (p) 
Nattur til Asnæs.  Vi mødes ved foreningshuset kl. 21.00 og begi-
ver os ud på spidsen af Asnæs, hvor vi starter nattens strabadser 
med at fyre op i grillen, så vi kan indhalere nogle pølser, inden fi-
skeriet påbegyndes. Tilmelding til Keld eller Brian. 
Sen. 40 kr./ jun. 20 kr., som også dækker pølser og børsteorm. 
 

Søndag den 7. august. (p) 
Fælles morgentur.  Vi tager afsked med de lyse nætter. Derfor mø-
des vi kl. 04.00 ved foreningshuset og finder ud af hvilken kyst vi 
skal fiske fra. Indvejning på fiskestedet kl. 10.00. 
Turleder: Michael Mortensen.  (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.) 
 

Søndag den 21. august. (p) 
Multetur.  Vi skal prøve af se om vi kan overliste én eller flere af 
disse stærke fisk. Martin Nielsen har gennem årene haft stor succes 
med at fange multer i Kalundborg Havn og andre steder omkring 
Kalundborg. Martin er vores guide denne dag og vil fortælle om 
fangstmetode, teknik og hvilke fluer, der du’r. 
Vi mødes ved foreningshuset kl. 10.00. Indvejning på fiskestedet kl. 
17.00.  Turleder: Jørgen Topp-Jørgensen.  
 

Søndag den 4. september. (p) 
Familietur til Havnemark.  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 nødven-
dig til et bestyrelsesmedlem for indkøb af agn og pølser. (Sen. 30 
kr./jun. 20 kr.)  Turleder: Bestyrelsen. 
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Tirsdag den 6. september: 
Så mødes vi igen efter sommerferien. 
Vi tager hul på efteråret med at snakke sammen om sommerens fi-
skeri – fiskesnak og billeder. 
Tag jeres egne billeder med på et USB-stik eller på en brændt DVD, 
så viser vi dem på stor skærm til glæde for os alle. 
 

Fredag den 16. til søndag den 18. 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 smælderfede laks…. 
 

Afgang fra foreningshuset kl. 07.00 fredag. Hjemkomst søndag af-
ten. 
 

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

Vi bestiller og spiser aftensmad på vandrerhjemmet lørdag. De øvri-
ge måltider laver vi selv ved åen. 
Flydende næringsmidler til dækning af ens personlige væsketab, 
medbringes for egen regning og risiko. 
De samlede omkostninger til turen vil løbe op i nærheden af 1.000 
D.kr. pro persona. 
 

Tilmelding til Brian Rasmussen, på tlf. 30 69 07 78 -  eller mail: 
brianbi@mail.dk  -  Samtidig med, at der betales et bindende 
depositum på 500 kr., senest 1. august 2011 til konto:  
Reg. nr.  2190   -   Konto nr.  8965866133. 
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 Din tilmelding er først gældende når kronerne i kassen klin-
ger….  
 
Der afholdes et planlæggende møde om turen, torsdag den 8. sep-
tember kl. 19.00 i foreningshuset.  
Max deltagerantal: 15 brave sportsfiskere. Har du spørgsmål til tu-
ren så ring til Brian på 30 69 07 78. 
 
Tirsdag den 20. september. 
Filmaften.  Vi skal se en af de mange forskellige film vi har købt 
hjem til vores forening. 
  
Tirsdag den 4. oktober. 
Google Earth aften med Lars Juel Hansen.  SÅ sker det igen. Vi 
får endnu en gang besøg af Lars, der ved hjælp af Google Earth vi-
ser os bundforholdene i og omkring Kalundborg Fjord. Han viser 
også egne billeder af områderne og fangsterne. 
 
Søndag den 9. oktober. (p) 
På fisketur med Lars Juel Hansen.  Vi tager på tur med Lars, som 
opfølgning på hans besøg. Lars finder et sted, hvor vi kan fiske 
sammen, alt afhængigt af vind og vejr. Vi starter fra klubhuset kl. 8. 
og afslutter på fiskerstedet kl.16. 
 
Tirsdag den 18. oktober. 
Sandartaften med besøg fra Sorø.  Vi har ikke meget kendskab til 
hvor og hvordan man fanger sandart. Men denne aften får vi hjælp 
til det. Sandarten er en meget fin fisk, nogle kalder den ferskvands 
torsken. En ting er helt sikkert, den smager rigtig godt, og er rigtig 
dyr på en restaurant. 
 
Tirsdag den 1. november. 
Filmaften.  Vi skal se en af de mange forskellige film vi har købt 
hjem til vores forening. 
 
Tirsdag den 15. november. 
Alaska-aften med Lars Reesen.  Lars har været på en eventyr-tur 
til Alaska for nogle år siden. Det var en stor og fascinerende ople-
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velse, men den udviklede sig til at være lidt for spændende. Lars 
fortæller både om den første del af turen, som var spændende og 
fascinerende, og om hvordan det er når eventyret bliver for farligt. 
 

Tirsdag den 29. november. 
Fluebindingsaften med ”Barbereren fra Kåstrup”.  Jan vil hjæl-
pe os med at binde nogle fluer til vinterens fiskeri ved kysten, men 
også andre fluer, som kan have vores interesse. Tag jeres eget flue-
stik og fluebindingsmateriale med (eller lån et i klubhuset, måske 
kan I også låne materiale af hinanden). Det plejer at være rigtig hyg-
geligt. Jan vil så samtidig fortælle om, hvorfor lige denne flue fan-
ger godt. 
 

Tirsdag den 13. december.  
En aften om ”Det gule rev” med Svend Aage Madsen.  Måske 
skal vi næste år arrangere en tur til ”Det Gule Rev”, hvis der er inte-
resse for det.  
Svend Aage har oplevet turen flere gange, så han tager noget fiske-
grej med, for at vise, hvad der fiskes med på Revet, hvor der er mu-
lighed for at fange store fisk. 
 

Fredag den 16. december. 
Julefrokost.  Det bliver som sædvanligt meget hyggeligt, når vi 
samles til årets julefrokost i klubhuset. Vi regner med at husudval-
get har dækket og pyntet godt op - Risum har købt sild til snapsen - 
Ejner har fået en leverance fra bryggeriet og Hans har bestilt maden. 
Husk at tilmelding senest den 1. december til Hans 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 

Kalundborg Sportsfiskerforening regionsmestre i havfiskeri 
2011. 
 

Så har havfiskeholdet slået til igen...  
Lørdag den 30. april blev der afholdt regionsmesterskaber i havfi-
skeri fra Helsingør. 
Vore 4 drenge besatte førstepladsen med hele 788 point, foran 
Sorø’s førstehold , der måtte se sig slået med sølle 4 points. Tølløse 
tog 3. pladsen med 713 point. 
Individuelt blev Frank Stenholm Larsen nr. 2, Per Jørgensen nr. 5, 
Svend Åge Madsen  nr. 7 og Torben Hansen nr. 10. 
Helt opløftet af lørdagens succes, deltog firkløveret dagen efter i 
Hvidovrecuppen. 
Svend Åge var nu kommet i bedre form, så han snuppede første-
pladsen med 237 point, fordelt på 27 fisk og 9 arter, med en samlet 
vægt på 10 kg. 
 
Vi ønsker tillykke med succes’en…..!!!! 
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