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Kalundborg Fjord i vinterdragt - foto: Ole Agerbæk.

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

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: (indtil en ny vælges af bestyrelsen)
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@gmail.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.
Henning Leif Jensen, tlf.: 59 26 58 24.
Leif Heiner, tlf.: 24 21 64 50.
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 og webmaster:
Leif Heiner, - mail: leif@heiner.dk
Hjemmeside: (www.kalundborgsportsfisk.dk)
”Fiskens” deadline: 15. febr. – 15. maj – 15. august – 15. nov.
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Formandens årsberetning til
generalforsamlingen 2013
Det er virkelig et stort privilegium at skulle skrive og fremføre formandens beretning i år!
Grunden til at det er det, er efter et år med flytning, genopbygning
og tilbygning af vores klubhus. Det har uden tvivl været den største
opgave i Kalundborg Sportsfiskerforenings historie.
Det har krævet store forberedelser og mange beslutninger. I bestyrelsen har vi taget ansvar for de beslutninger, der er blevet taget og
vi har næsten holdt os indenfor det vi vedtog på sidste generalforsamling.
Takket være de fine sponsorater vi har fået og det ansvarsbevidste
byggeri har foreningen fortsat en god økonomi, selvom vi selvfølgelig ikke længere har så mange penge på kistebunden.
Til gengæld har vi nu fået nogle rigtig gode rammer for vores foreningsliv og alle de aktiviteter vi sammen har interesse og lyst til.
Det en god oplevelse, at vi den 14. december – lige inden jul – kunne afholde reception og indvielse af foreningshuset med deltagelse
af Kalundborg Kommune, Korsør Sportsfiskerforening, Kalundborg
Køreforening, Kalundborg Jagtforening, Tømrermester Houg og
selvfølgelig vores egne medlemmer.
Vi har også gennem hele bygge processen fået en virkelig god presse dækning af Nordvest Nyt og Kalundborg Nyt.
Kalundborg Sportsfiskerforening er blevet synlig og kendt i hele
kommunen, både hos den enkelte borger, som hos politikerne og
erhvervslivet. Kalundborg Sportsfiskerforening er et godt brand,
som det hedder.
Det er alt sammen takket være et godt kammeratskab, stor frivillig
indsats, gensidig respekt for hinandens forskelligheder og det fine
fremmøde ved vores mange arrangementer.
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I efteråret deltog vi – efter invitation – på Kalundborg Erhvervsmesse, hvor vi havde fået en gratis stand.
Det var en rigtig fin stand med et stort TV, som blikfang med over
70 forskellige billeder af vores foreningsliv, rullende hen over skærmen. Vi havde rigtig mange besøgende og vi uddelte over 800 små
konkurrencesedler, sponsoreret at Lystfiskeren i Holbæk.
Vi fik talt med rigtig mange mennesker, og flere foreninger – bl.a.
Raklev Spejderne, Natur og Ungdom - udtrykte deres interesse i at
lave et fremtidigt samarbejde med os.
Vi fik ved samme anledning også nogle nye medlemmer, hvoraf vi
ofte ser et par stykker ved vores arrangementer og fisketure.
I løbet af efteråret blev vi kontaktet af Kalundborg Jagtforening,
som gerne ville indlede et samarbejde med os. De havde hørt om
vores måde, at drive vores forening med ugentlige aftenmøder og
møder med forskelligt indhold, foredrag, film og bygning af forskelligt fiskeudstyr.
Det sammenhold, der kommer af det, savnede de i deres jagtforening. Problemet for dem bestod i at de ikke havde noget klubhus
eller godt mødested.
Derfor har de nu lejet sig ind i vores klubhus hver torsdag fra januar
2013. Vi har nu også mødt hinanden på bestyrelsesplan, og vi har
allerede nogle fælles arrangementer kørende i form af havture på
Øresund og til Det Gule Rev.
Desuden vil de meget gerne, at vi går sammen om at bygge jagt og
fiskeknive.
De vil også gerne invitere os med på deres klubarrangementer, såsom besøg på godser og slotte, hvor der både er jagt og fiske muligheder.
Flere af deres medlemmer er også i gang med at finde frem til søer
og moser, hvor de har jagten og hvor vi kan fiske. Dansk Jagtselskab er blevet bekendt med vores samarbejde og har planer om at
præsentere samarbejdet i deres sociale medier. Alt i alt et nyt og
spændende samarbejde, der kan tilføre begge foreninger mange
spændende ting.
Jørgen Topp fra bestyrelsen har også sørget for at Kalundborg
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Sportsfiskerforening hver måned har en artikel i Kalundborg Nyt
om sportsfiskeri og vores foreningsliv. Endnu en fantastisk god måde, at synliggøre vores forening og vække interesse for sportsfiskeri.
En anden god aktivitet – som er ny i vores forening – også en idé
Jørgen fik – er vores nye ”klub” i klubben, nemlig ”Senior C” klubben.
Alle seniorer eller pensionister tager på en månedlig halvdags fisketur, som afsluttes med frokost i klubhuset, lavet af en af deltagerne.
Det bliver til fisketure på kysten, langs åen og i flere moser i området.
Her i foråret skal vi have gjort vores værksted helt færdigt med borde, filebænk, reoler og skabe, så vi kan få alle vores ting på plads og
skabe os et overblik omkring hvad vi har og hvad vi mangler.
Desuden skal vi have sået græs ude omkring huset, og vi skal have
sat en udendørs vask op, en grill og nogle borde og bænke til terrassen, så vi kan få det fulde udbytte af den.
Efter vi har taget vores nye klubhus i brug oplever jeg, at der er en
meget større glæde og fremmøde til vores tirsdagsaftner. Der er også en større samling omkring vores hus, og vi har sandelig også lov
til at være stolte over resultatet, og stolte over hinanden.
Lad os derfor fortsat tage vare på vores kammeratskab og fællesskab, samt vise åbenhed i forhold til vores nye medlemmer og de
nye, som fortsat vil komme fordi det rygtes og mærkes, at her er et
sundt og godt foreningsliv, der er værd, at være en del af.
Vores juniorarbejde ligger fortsat meget stille. Der er på nuværende
tidspunkt kun én junior, men han tager med os ”gamle” ud og fisker,
og han tager godt imod visdommen fra de garvede og halvprofessionelle seniorer.
Vores blad ”Fisken” fungerer upåklageligt godt. Leif er en god og
samvittighedsfuld redaktør, og han gør et kæmpe arbejde, både med
bladet og vores hjemmeside. Han bliver godt hjulpet af
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”bladbanden” og Michael Hemmingsen når der til tider er problemer
med hjemmesiden.
Tak for jeres trofasthed og den frivillige indsats I yder, for at drive
denne forening. Særlig tak til bestyrelsen og diverse udvalg for et
godt samarbejde.
I år skal lyde en ganske særlig tak til både Michael Mortensen og
Arne Eliassen, der har valgt ikke længere at være en del af bestyrelsen. Tak, til Michael for de år, hvor du har gjort en god indsats i bestyrelsen og planlægningen af vores aktivitetskalender.
Og tak til dig Arne, for din mangeårige indsats som både formand,
kasserer, revisor, dirigent og meget meget mere. Vi er glade for, at I
fortsat er med og at vi kan få lov til at trække på jer, jeres viden, erfaring og gode kammeratskab.
Hans Munk.

Referat af generalforsamlingen, 19. februar 2013.
Valg af dirigent.
Arne Eliassen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og alle tilstedeværende minus 1, er
stemmeberettigede.
Valg af stemmetællere.
Egon Andersen og Jørgen Gericke.
Beretning fra formand.
Hans Munk aflagde beretning, som kan ses i Fisken eller på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
Beretning fra juniorleder.
Ingen beretning
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Beretning fra andre udvalg.
Å-udvalg: Claus Walter fortalte at udsætningsplanen med for
150.000 kr havørreder i Halleby ¨er blevet opfyldt. En El-fiskning i
august over 14 dage, skal danne udgangspunkt for en ny udsætningsplan. Udsætningen er foretaget stort set med æg fra egne vildfisk. El fiskeriet i 2012 gik rigtig godt med 31 fisk, hvilket gav 12,5
liter rogn svarende til ca. 100.000 stk. yngel.
Knud fortalte at der er startet et samarbejde med Holbæk og Omegns Lystfiskerforening om miljøarbejdet – Der er konstateret en del
store fisk på gydebankerne i Øvre Halleby å.
Tissø-fiskeriet er blevet godt. Der vil fremover være 2 nyrenoverede
både til rådighed for foreningsfælleskabet på Tissø. Der er derudover søgt penge til helt nye både.
Spørgsmålet blev rejst om, hvordan vi kan få fjernet siv på de strækninger af vores vand hvor vi ikke kan fiske og hvor åen gradvist
mudrer til. Bestyrelsen vil se på dette problem sammen med de, der
har kendskab til problemstillingen.
Bådudvalget: Vores båd bruges meget.
Husudvalget: Ingen problemer. Alt vedrørende udlejning af hus og
stole og borde varetages af husudvalget.
Aktivitetsudvalget: Forslag til aktiviteter modtages meget gerne.
Kassererens regnskab.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Valg af formand.
Hans Munk blev genvalgt med akklamation.
Valg til bestyrelsen.
Poul Erik Ilkjær og Brian Rasmussen blev genvalgt for en 2-årig
periode.
Leif Jensen blev valgt for 1 år.
Suppleanter.
Keld Nissen blev valgt som suppleant.
Einar Wittrock blev valgt som 2. suppleant.
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Valg af revisor.
Arne Eliassen blev valgt i stedet for Leif Jensen.
Jens Risum blev genvalgt som revisor suppleant.
Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag vedrørende bortfald af indmeldelsesgebyr blev
vedtaget. Da dette er en ændring af vedtægterne skal det vedtages én
gang til, på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
Budget for 2013.
Brian fremlagde budgettet for 2013 med et overskud på 400 kr.
Bladgruppen skal se på om antallet af udsendte blade kan reduceres.
Budgettet blev godkendt med akklamation.
Eventuelt.
Er der interesse for foreningstur til Karup å ved Hagebro og/eller til
Skjern å…???
Bertel Stenbæk, som er politiker og er formand for en EU fond, der
giver mulighed for tilskud til etablering af stenrev, har indkaldt interesserede til møde, hvor Arne og Knud deltog. Der var konkret forslag om et stenrev på Sejerø.
Jørgen Topp-Jørgensen.

Referat af ekstraordinær generalforsamling, 19. februar 2013.
Denne blev afholdt i forlængelse af den ordinære generalforsamling
med det ene dagsordenpunkt, at tage stilling til vedtægtsændringen
vedrørende bortfald af indmeldelsesgebyr.
Forslaget blev vedtaget således at vedtægternes paragraf 7 nu lyder:
”Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamling. Kontingentet forfalder til betaling ved udgangen af
januar”.
Jørgen Topp-Jørgensen.
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Redaktørens Hjørne
DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materiale, 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:
15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november.
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Indvielse af foreningshuset
Fredag den 14. december, blev dagen, hvor foreningen indviede sit
”nye” store og flotte foreningshus.
Begivenheden tiltrak omkring 50 personer…..
Der var gæster og gaver fra Kalundborg Jagtforening, Kalundborg
Køreforening, Korsør Sportsfiskerforening, Poul Erik Larsen fra
Hougs Tømrerfirma, Poul Andersen fra Byg, Plan og Miljø, Kalundborg Kommune, samt flere private gratulanter.
Desuden hilsner fra Holbæk Sportsfiskerforening og ”Lystfiskeren”
i Holbæk samt ”Neptun” i Ruds Vedby.
Den store og feststemte forsamling blev budt velkommen af en glad
og veloplagt formand, hvis tale her bringes i sin fulde ordlyd:
Velkommen til reception og indvielse af vores nye klubhus!
Afslutningen på en proces, der begyndte i juli 2010, hvor STATOIL
af sikkerhedshensyn opsagde alle lejemål omkring raffinaderiet.
Fra den 30. september 2010, skulle vi være ude af huset, så var vi
”hjemløse”, men takket være Kalundborg Roklubs gæstfrihed kunne
vi fortsætte vores aktiviteter.
Vi ledte så efter et egnet sted, hvor vi kunne være og vi har set på
flere muligheder.
Med hjælp fra Maria Singerholm fra Kultur & Fritid og Poul Andersen fra Byg, Plan & Miljø blev der fundet frem til denne grund
på Lynglodden 4, som Kalundborg Kommune nu har stillet til rådighed.
Vi er glade for hjælpen og for at Kalundborg Køreforening har accepteret at dele noget af deres område med os.
Vi er blevet taget godt imod og ser frem til et godt naboskab.
Samtidig var i gang med at finde ud af om vi skulle sælge huset og
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købe et nyt eller om vi skulle flytte det og renovere og udbygge det.
Vi har gjort det sidste.
Medlemmerne af Kalundborg Sportsfiskerforening har fra starten i
denne proces taget aktiv del i projektet.
Der har været nedsat et udvalg for at ansøge om økonomisk tilskud
fra foreninger og fonde, og et byggeudvalg, der har taget sig af alt
omkring byggeriet.
Særlig én af vore medlemmer, Bent Larsen, har gjort et kæmpe arbejde ved fagligt og personligt at stå i spidsen for den gruppe af
medlemmer, der har ydet en kæmpestor frivillig indsats.
I dag ser vi så det færdige resultat.
I har gjort det fantastisk godt - og det er et utrolig flot resultat, der
er kommet ud af det.
Derfor lyder der en stor TAK til jer fra hele Kalundborg Sportsfiskerforening.
Uden Jer var det ikke lykkedes. Jeg har flere gange tænkt, bare det
nu ikke splitter vores forening…..
Der skal jo tages mange beslutninger, der skal gives mange beskeder, der skal udføres opgaver, som ikke alle er lige attraktive…..
Men I har givet og taget fra hinanden på en måde, så I har kunnet
holde til det. Det er sør’me godt gået!
Det er også med stor taknemlighed at foreningen har modtaget flere
store og små økonomiske gaver til byggeriet fra flere af vore medlemmer. Tusind tak
for det.
Vi vil også rette en
stor tak til Poul Erik
Larsen fra Tømrerfirmaet Houg, som frivilligt har lavet tegningerne til huset og
Poul Erik Larsen fra tømrerfirmaet Houg, bydes velkommen af Jens Risum Jensen.
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også tak for at vi har fået leveret materialerne gennem jeres firma,
og tak for lån af maskiner og andet udstyr i byggeperioden.
Tak til Gyproc, som har sponsoreret alle gipspladerne til byggeriet.
Tak til STARK i Kalundborg for gode rabatter på materialerne.
Tak til Bent O. Jørgensens Fond for de mange penge vi har fået til
projektet.
Også tak til Lokale & Anlægsfonden for det sidste men afgørende
store beløb, som økonomisk har muliggjort gennemførelsens af byggeriet.
Nu kan vi så se frem til at vi har nogle
gode rammer for vores aktiviteter.
Vi har fået meget bedre fysiske forhold
til at binde fluer, lave fiskeknive, bygge fiskestænger og hvad vi ellers kan
finde på af aktiviteter.
Udenfor kan vi nyde terrassen og grille eller ryge nogen af de fisk vi fanger
på vores mange fisketure.
Vi er også glade for at vi nu kan indlede et samarbejde med Kalundborg
Jagtforening. De vil anvende vores lokaler to gange om måneden.

En glad og stolt formand.

Sammen kan vi også tage på havfisketure, fordi vi i Kalundborg
Sportsfiskerforening er for få til at gennemføre turene, og forhåbentlig vil jægerne være os behjælpelige med at finde nogle moser
og søer, hvor vi kan fiske.
Tillykke med vores nye klubhus!!!!
Hans Munk.
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Fangstrapporter:
Med Kalundborg Sportsfiskerforening på weekendtur til Bornholm.
Kalundborg sportsfiskerforening havde, næsten som sædvanligt fristes man til at skrive, arrangeret tur til klippeøen i december.
Hans, Jens og Jørgen var taget afsted nogle dage i forvejen, og deres
meldinger lød på godt fiskeri.
Det var derfor med nogen optimisme, at jeg pakkede udstyr og lod
mig afhente af Keld torsdag eftermiddag.
Derefter kørte vi til foreningshuset for at hente Keld nr. 2.
Ved foreningshuset var Bent, Kurt og Jens nr. 2, klar med bilen og
snart var vi afsted.
Keld havde dog lige glemt en lille men vigtig detalje så vi måtte om
ad Jerslev til, inden vi fartede videre hen over Sjælland.
Turen over Sjælland var begivenhedsløs – der var plads til en køreøl
og et par røverhistorier.
Også over broen kom vi, og der var en velkomstkomité i form af en
svensk politibetjent der foretog spirituskontrol. Keld pustede og
pustede…., men ”Det var inte bra !!!!!!”
Heldigvis viste det sig at Keld bare ikke havde pustet hårdt nok, og
vi var snart videre, dog med slet skjulte skumle grin.
Så ind på færgen - Vi fik en bid brød, lagde til i Rønne og nåede til
”Spidsegård” efter en mindre omvej.
De ligner virkelig hinanden disse mærkelige Bornholmske indkørsler…..!!!
En hyggelig velkomst i en varm stue med lidt til ganen, udpakning
og så i kassen.
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Fredag morgen kørte vi på Skansen. Det var blevet koldere og blæste så alle fiskede spin.
Fiskeriet var OK om formiddagen - Keld fik en fin blank på godt
målet, jeg selv havde kort kontakt til en kobberbasse, hvor jeg så
den blanke side på hvad jeg antager var en mindre fisk.
Resten af gruppen meldte også jævnligt om kontakter.
Efter frokost var vinden løjet så Bent og Kurt vil prøve fluestangen
ved Snogebæk.
Jeg følte mig dog overbevist om at skansen stadig holdt fisk så jeg
gik lidt dernedad på ét af de utallige rev.

En håndfuld kolde, men blanke ”Bornholmere”, snuppet på Skansen mellem Snogebæk og Neksø

I løbet af den næste halvanden time havde jeg kontakt til mindst 10
fisk, fangede en UM'er og havde spændende oplevelser med kølvandsbølger efter min lille røde filur - Herlig eftermiddag.
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Da det mørknede kørte vi hjemad til ”Kylling i rød karry”, damehåndbold og skotsk landvin - Herlig aften…..
Lørdag var vanen tro kooold og blæææsende, så afsted gik det mod
(pudsigt nok…) Sommer Odde og Stenodde.
Der blev fisket igennem - Bent og Kurt fik ret hurtigt kontakt med
nogle undermålere, mens vi andre kæmpede i øst og i vest.
Der var pæne buler på vandet ved Stenodde og ret hurtigt fulgte jeg
efter Bent mod Sommer Odde, fiskende oppe på stranden - det gav
ikke noget, så jeg vendte om og fiskede skifer revene vest for stenodde af - stadig intet. Selv Keld havde heller ikke held i sprøjten.
Efter frokost vandrede jeg på Sommer Odde både for at få lidt varme i kroppen, men også for at følge op på Hans' held. Han havde
taget fisk på kanten af Sommer Odde.
På Sommer Odde tilbragte Hans og jeg nu nogle timer med stadigt
faldende temperatur og halstor brænding.
Jeg mærkede intet, selvom der blev arbejde for sagen……
Jens og Keld nr. 2, havde måttet opgive en trollingtur p.g.a. kraftig
overisning, så Hans hentede dem til kystpladsen, hvor Jens startede
på ”kjødtunjan” - dog med ligeså stort held som jeg.
Jens fiskede vestover og han forsvandt snart næsten helt ud af syne.
Som timerne gik og temperaturen faldt blev isen i stangøjerne tiltagende, ligesom linen begyndte at fryse fast på spolen med linekludder til følge.
Da solens nederste kant kyssede horisonten blev Hans og jeg enige
om at kalde det for en dag på Sommer Odde - vi pakkede og gik
mod bilerne.
Tilbage mod Sommer Odde, så vi en fremmed sportsfisker kroge og
fighte en fin blankfisk, som han fik på land, netop som vi landede
ved stien til Stenoddes parkeringsplads. Pokkers til heldig fyr…
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Om aftenen stod den på røde bøffer, rødvin, hjemmelavet bearnaise
og kartofler i ovn.
Det blev en rigtig hyggelig aften.
Søndag blev der meldt om kraftigt snevej over Vestdanmark….
Så vi tog et par timer ved Ypnasteds klippekyst, hvor det lykkedes
Keld at fange et par torsk, mens Bent tog endnu en blank fisk dog
lige under målet.
Snefaldet tog til og vi skyndte os tilbage til en hurtig frokost i et hus
der var klargjort til afgang.
Turen til Rønne var præget af dybe snedriver, men frem kom vi da –
færgeturen var lidt urolig, men det klarede vi også - og efter en lidt
stridsom tur over Skåne og Sjælland, nåede vi hjem efter en fin tur.
Bornholm har meget spændende fiskeri at byde på for gæve og kolde kystfiskere og det var sådan en flok der var afsted.
Det var en dejlig tur - tak til alle jer der var med.
Jeg håber at være med næsten gang også - omend stemningen
blandt deltagerne er for at lægge turen midt november - i håb om at
vejret er lidt mildere…...
Christian Fangel.
Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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Pointstillingen
Seniorer:
Jens Risum Jensen……...……………………………….
Per Ravnborg, Leif Jensen, Jørgen Schimmel………….
Keld Nissen, Keld H. Jørgensen, Jan Olsen, Ejner
Wittrock, Brian Rasmussen ………………….………...
Sten Jensen, Michael Mortensen, Kurt Jensen, Knud
Nielsen, Jørgen Topp-Jørgensen, Hans Munk, Gorm
Hansen, Bent Larsen, Arne Eliassen, Alf Christensen….
Juniorer:
Joachim Lund………………………………………...
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Tur– og aktivitetskalender
Tirsdag den 5. marts.
Pointaften. Det er vindernes aften. Vi fejrer dem - og ønsker tillykke til de der har fanget flest og størst fisk i løbet af 2012.
Derpå er der lotteri med gode gevinster til fordel for vores forening.
Lørdag den 16. marts.
Foreningens ”Havkat”, Svend Aage Madsen, meddeler følgende
fra dybet:
Næste havture med NCC Fiskeklub er lørdag den 16. marts kl.
7.00 fra Helsingør Statshavn ved Wibroekajen. Vi sejler med
”Havstrygeren”. Pris 200 kr. Mød i god tid. Der kan parkeres efter
lyskrydset. Næste ture er 26. oktober. Tilmelding til Svend Åge
Madsen på tlf. 20 26 61 77. Alle ture slutter kl. 12.00.
Søndag den 17. marts. (p)
Fælles kysttur. Fisketur til Vestre Bøgeskov ved Korsør.
Vi prøver igen noget nyt - og tager en tur syd på. Keld har været
der før og Arne fangede vist en stor ørred dér for nogle år siden. Det
skal vi andre også have muligheden for. Vi kører fra klubhuset kl.
8.00 – morgenmaden spiser vi hjemmefra – og afslutter på fiskepladsen kl. 16,00.
Turleder: Keld H. Jørgensen. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 19. marts.
Besøg af Fly Fishing Federation of Denmark. Flere af vore medlemmer er medlemmer af denne forening, som blev stiftet i 1993,
som en dansk gren af den amerikanske fluefiske- og miljøorganisation, Federation of Fly Fishers. Foreningen er i dag helt selvstændig,
men med tætte internationale kontakter og har i dag flere end 1000
passionerede danske fluefiskere i medlemskredsen.
Tirsdag den 2. april.
Fluebinding for begyndere. Vi binder nogle af de mest enkle kystfluer. Jan ”Barbér” og Michael Mulbjerg vil stå for undervisningen.
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Vi har flere fluestik i foreningen, som vil blive sat op og vi har også
indkøbt det materiale, som skal bruges. Så I skal bare komme og
deltage – det er ikke sværere end alle sagtens kan lære at binde sine
egne kystfluer.
Søndag den 7. april. (p)
Kalundborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence. Sidste års
store trækplaster, blev denne kystkonkurrence. En kystkonkurrence
efter havørred, kun for foreningens medlemmer.
Der er 3 præmier, alle i form af gavekort til ”Lystfiskeren” i Holbæk
1. præmien er på 1.500 kr., 2. præmien er på 1.000 kr., og 3. præmien er på 500 kr.
Præmierne er delvist sponsoreret af ”Lystfiskeren”.
Der må fiskes fra kl. 6.00 til kl. 17.00, hvor der er indvejning ved
foreningshuset på Lynglodden.
Turleder: Keld H. Jørgensen. Bemærk øget deltagerbetaling. (sen.
60 kr./jun. 30 kr.). Billet købes hos bestyrelsen inden deltagelse.

- altid gode kort på hånden
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Tirsdag den 16. april.
Fluekast for begyndere. Vi bliver instrueret i, hvordan man kaster
med en fluestang. Igen er det Jan ”Barber” og Michael Mulbjerg,
som står for undervisningen. Har I selv en fluestang, så tag den med
- det er altid godt at blive undervist med sit eget grej - ellers er det
måske muligt at låne fra hinanden. Kasteinstruktionen foregår på
plænen ved foreningshuset.
Søndag den 21. april. (p)
Fælles kysttur. Mest for nybegyndere i fluefiskeri.
Vi mødes i foreningshuset kl. 9.00 og ser hvad vej vinden blæser.
På denne tur vil der være mulighed for at komme ud til kysten og
afprøve de kystfluer vi selv har bundet, samt at prøve fluefiskeriet
med baggrund i tirsdagens undervisning. Alle kan selvfølgelig deltage, og det er ikke et krav at man fisker med fluestang.
Turledere: Keld Jørgensen og Michael Mortensen.
Indvejning på fiskestedet kl. 16.00. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 30. april.
Besøg hos Thomas i hans butik ”Lystfiskeren” i Holbæk. Vi
gentager sidste års store succes…., vi tager ind til Thomas i Holbæk,
og ser hele hans store forretning.
Thomas vil fortælle om nyheder indenfor fiskegrej og beklædning,
og vi vil få mulighed for at gøre nogle gode investeringer til vores
mange fangstrige fisketure. Thomas giver sandwich, øl & vand.
Vi regner med at køre hjem igen omkring kl. 21.
Alle der vil med skal derfor være ude ved klubhuset lidt før kl. 18,
hvorfra vi så ordner fælles kørsel til Holbæk. Vi deles om benzinudgifterne.
Søndag den 5. maj. (p)
Knud har igen charmeret sig ind på Anders Møller, som ejer Kattrup Gods, der omfatter skovstykket, som Halleby Å løber igennem.
Så denne ene årlige dag, gennemfisker vi den smukke strækning.
Afgang kl. 08.30 fra foreningshuset og indvejning ved fiskestedet
kl. 17.00.
Pris m. årskort: sen. 30 kr./jun. 15 kr.
Pris u. årskort: sen. 50 kr./jun. 15 kr.
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Tirsdag den 14. maj.
Filmaften. Forårets anden filmaften, hvor vi igen skal nyde smukke
billeder af fisk og natur.
Søndag den 26. maj. (p)
Hornfisketur. Fælles kysttur. Det er forår og hornfisketid. Vi prøver at nappe et par stykker. Det er familievenligt fiskeri, så tag bare
hele den pukkelryggede med, også bæs’far og bæs’mor…!!
Vi mødes i foreningshuset kl. 8.00. Indvejning på fiskestedet kl.
17.00. Jørgen er turleder. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 28. maj.
Fluebinding til sommerens natfiskeri. De lyse nætter er ensbetydende med at vi skal nyde fiskeriet i skumringen og i de meget tidlige morgentimer på Asnæs eller Røsnæs rev. Derfor skal vi binde
nogle ordentlige sorte cigarer eller zonkere, der er den rette medicin
til at overliste de jagende havørreder.
Lørdag den 1. juni.
Grillaften. Bestyrelsen mener, at vi bør bruge vor enorme store
luksus-terasse til et eller andet, så denne dag har vi bestilt hedebølge
Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.
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og pattegris. Brian vil fyre op under svinet fra middagstid, således at
den er både solbrændt og mør, når vi andre dukker op ved 18.00 tiden.
Du skal selv medbringe tilbehør og drikkevarer.
Tirsdag den 11. juni.
Forårsafslutning på Kalundborg Fjord. Vi slutter forårets arrangementer af med en tur på fjorden. Nogle af foreningens medlemmer stiller båd til rådighed, så vi kan komme ud og fange skrubber,
ising, rødspætter og måske en pighvar. Tilmelding er nødvendig af
hensyn til antal både og indkøb af børsteorm. Vi betaler lidt til benzinen og for vores egne børsteorm. Tilmelding til Hans Munk tlf. 21
22 55 99, eller mail: hans@munk.mail.dk, senest den 7. juni.
Lørdag den 15. juni. (p)
Natfisketur. Vi mødes kl. 20.00 i foreningshuset og aftaler målet
for anstrengelserne. Foreningen er vært ved grillpølser. Vi slutter
når vi er møre…., formentlig senere end pølserne…!!!
Keld er turleder og vil gerne ha’ din tilmelding senest torsdag den
13. juni.

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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