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Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner 

Formand: 
Hans Munk, Tømmerupvej 11, 4400 Kalundborg, 
tlf.: 59 50 75 04 / 21 22 55 99   
mail: hans@munk.mail.dk 
 
Næstformand og sekretær: 
Jørgen Topp-Jørgensen, Højen 9, 4400 Kalundborg,  
tlf.: 88 82 28 61 / 28 59 73 61 
mail: joergen.topp@gmail.dk  
 
Kasserer: 
Brian Rasmussen, Grethes Allé 11, 4400 Kalundborg, 
tlf.:  59 51 43 10 / 30 69 07 78 
mail: brianbi@mail.dk  
 
Turleder: 
Keld Jørgensen, Bymarken 15, 4490 Jerslev,  
tlf.: 59 59 58 33 / 30 23 58 33 
mail: keld-lene@hotmail.com  
 
Bestyrelsesmedlem: 
Knud Nielsen, Vandværksbakken 31, 4450 Jyderup,  
tlf.: 59 27 79 99 / 20 46 17 60  
mail: knud.lis@mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,  
tlf.: 59 50 22 74 / 40 53 22 74 
mail: ilkjaer@email.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Henning Leif Jensen. Tjørnevej 2, 4520 Svinninge, 
tlf.: 59 26 58 24 / 20 30 52 33 
mail: henning.leif.jensen@mail.dk 
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Suppleanter: 
Keld Nissen, Højen 6, 4400 Kalundborg, tlf.: 31 16 08 67. 
mail: keld.nissen@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:  1. januar  -  15. august. 
 

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

Velkommen hjem fra sommerferien! 
 

Jeg håber I har nydt det, og måske endda fanget nogle havørreder i 
åen eller på revene og aborrer og gedder i Tissø. Der er måske end-
da nogle der er blevet tilsmilet en eller flere laks i det jyske, svenske 
eller norske.  
 
Gennem hele sommeren har vi fortsat vores sociale fællesskab om 
tirsdagen og flere af os har også taget ud og fiske sammen somme-
ren igennem.  
Men nu skal vi i gang med efterårsprogrammet i vores forening. 
Programmet er lagt for ture og aktiviteter. Vi skal selvfølgelig på en 
familietur på stranden for at fange fladfisk og grille på stranden, og 
senere i september tager vi på weekendtur til Harsjømåla. Tirsdage-
ne vil indeholde et alsidigt program. Jeg håber mange vil deltage og 
både yde og nyde til fællesskabet. 
 
I oktober vil vi deltage på Erhvervsmessen i Kalundborg Hallerne, 
for at gøre opmærksom på vores forening. Fishing Zealand vil bi-
drage med materialer og oplysninger om fiskeriet på Vestsjælland. 
Måske vil det kunne give mulighed for flere nye medlemmer. 
 
I foråret havde vi den store glæde at Vestsjællandsbådene – en kreds 
af småbådsfiskere og trollingfiskere meldte sig ind i vores forening. 
Det har ført til øget aktivitet i vores klubhus om onsdagen, samt fle-
re arrangementer på Kalundborg Fjord, samt fiskeri omkring 
Reersø, Mullerup og på Storebælt. 
 
I august holdt vi en sommerfest sammen med Kalundborg Jagtfor-
ening. Det var et vellykket og festligt arrangement, med konkurren-
cer i jagt og fiskeri samt en dejlig menu bestående af fisk og vildt. 
Vi håber at endnu flere vil deltage til næste år, og være med til at 
gøre det til en hyggelig tradition. 
                                                                                          Hans Munk. 
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1. januar  -  15. august. 

Redaktørens Hjørne 
DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materia-
le, der måtte tilgå hans mailbox: leif@heiner.dk.   
 
Husk at hver artikel udløser en flaske vin. 
 
Alternative formuleringer, stave- og kommafejl, må under ingen 
omstændigheder dæmpe Jeres fortællelyst. Den slags skal jeg nok 
tage under kærlig behandling. 
 
Da bestyrelsen har besluttet, at ”Kalundborg Fisken” kun skal ud-
komme 2 gange årligt, ændres bladets deadlines til følgende: 
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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. 

Vestsjællandsbådene 
 

- en ny afdeling i Kalundborg Sportsfiskerforening. 
 

Fiskeriet på Kalundborg Fjord har i mange år også foregået i små 
joller og lidt større kabinebåde. Det har været en stor fornøjelse at 
tage ud på fjorden, enten fra stranden eller fra et af de slæbesteder, 
der er omkring Kalundborg Fjord.  
 
Der er mest blevet fisket fladfisk i fjorden. Tidligere er der blevet 
pilket torsk ude på Asnæs og der er blevet dørget efter havørred. For 
snart mange år siden havde Sjællands Småbådeklub DM i småbåds-
fiskeri i Kalundborg Fjord. Dengang var der en del flere fisk at fan-
ge, end der er i dag. 
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De sportsfiskere fra Kalundborg og omegn, der holder af småbåds-
fiskeriet er medlemmer af Sjællands Småbådeklub, som holder til i 
Baldersbrønde mellem Roskilde og Taastrup. 
 
Det er en stor klub med over 400 medlemmer. Der afholdes mange 
forskellige fisketure fra forskellige havne på Sjælland, og der er 
hvert år ture til Bornholm, hvor trollingfiskeriet efter laks er et stort 
trækplaster. 
 

I foråret samlede Søren Seneca og undertegnede alle de småbåds-
fiskere fra Kalundborg og Omegn, der havde lyst til det til et møde 
ude i vores foreningshus.  
Der var omkring 20 fremmødte til arrangementet, og de udtrykte et 
stort ønske om at etablere Vestsjællandsbådene, en ”forening”, hvor 
det var muligt at samles en gang om ugen for at snakke sammen, 
bygge forskelligt fiskeudstyr, som f.eks. bundtackle til fladfisk og 
vejlede hinanden i fisketeknik og gode hotspots i og omkring Ka-
lundborg og Storebælt. 
 

I stedet for at starte en selvstændig forening valgte et flertal af de 
fremmødte at melde sig ind i Kalundborg Sportsfiskerforening. 
Foreningshuset ville så blive udgangspunkt for møderne hver ons-
dag og fisketurene i det vestsjællandske. Siden starten i april måned 
har det været en stor succes. 
 

Bestyrelsen i Kalundborg Sportsfiskerforening har med glæde taget 
imod ”Vestsjællandsbådene”. Derfor er bestyrelsen nu også udvidet 
med en repræsentant fra ”Vestsjællandsbådene”, så det er muligt at 
der skabes de bedste forhold for de af vore medlemmer, som ønsker 
at dyrke småbådsfiskeriet og trollingfiskeriet.  
 

Desuden er det meningen at der nogle gange om året arrangeres fi-
sketure på eller omkring Kalundborg Fjord, hvor øvrige medlemmer 
af Kalundborg Sportsfiskerforening kan deltage som gæster i med-
lemmernes både. Desuden vil der blive en speciel side på Kalund-
borg Sportsfiskerforenings hjemmeside for ”Vestsjællandsbådene” 
Det er også muligt at følge med i aktiviteterne på 
”Vestsjællandsbådenes” Facebook side. 
                                                                                           Hans Munk 
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Vandrådet i vandopland 2.1  -  Kalundborg 
 

Regeringen vedtog sidste år, at der skulle oprettes Vandråd for hvert 
vandopland i Danmark. Formålet med disse vandråd er at forbedre 
de fysiske forhold i vore vandløb, til gavn for flora og fauna.  
Hertil har staten bevilget et 3 cifret millionbeløb, som med løs hånd 
drysses ud over hele landet 
Vandopland Kalundborg blev bevilget 14,7 mill. til de tiltag der nu 
bliver valgt, så det var vigtigt at vi fik indflydelse på dette arbejde, 
og på opfordring fra Kalundborg Kommune meldte jeg at Hallebyå-
sammenslutningen deltog i dette Vandråd. 
 
Vandopland 2.1 dækker hele Hallebyåsystemet og den vestlige del 
af Sejerøbugten. 
 
Vandrådet har repræsentanter fra alle organisationer, der har berø-
ring med vores vandløb, så det er alle landbrugsinteresser, vandfor-
syningen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, DOF, og 
DSF. 

Halleby Å i Hejrebjerg skov  -  tæt på Øresø Mølle.  Foto: Ole Agerbæk. 
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Vi blev hurtige enige om at sætte os sammen i det grønne interesse-
fællesskab, og lagde her en slagplan for forløbet. 
 
Det er jo sådan at Hallebyåsammenslutningen igennem 20 - 30 år 
har arbejdet med tiltag på forbedring af især ørredens gydemulighe-
der i vore vandløb. Da vi så ydermere i det sidste år har lavet store 
projektforslag på Øvre Åmose Å for både Holbæk, Sorø og Kalund-
borg kommuner, så var det nærliggende at foreslå at disse færdige 
projekter blev en del af oplægget. Vi fik alt dette skrevet sammen og 
blev enige i den grønne gruppe om teksten. Dette oplæg blev sendt 
til Kalundborg Kommune. 
 
Kalundborg Kommune der er sekretariat for dette arbejde, samlede 
det hele op fra alle og renskrev et færdigt notat til godkendelse i 
Vandrådet. Dette notat indeholder mere end 70% af de forslag som 
Hallebyåsammenslutningen har været inde over. Det er vi meget 
glade og stolte over. 
 
Forslaget som lige nu er til politisk drøftelse kom ud med et budget 
på ca. 14,5 mill. kr. så det var tæt på det bevilgede beløb. 
 
Vi forventer, at efter en landsomfattende offentlighedsfase på nogle 
måneder, kan vi komme i gang med arbejdet i 2015, såfremt der ik-
ke sker en politisk ændret holdning til tingene. 
 
                                                                                       Knud Nielsen 
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Knud’s vandplan 
 

Statens vandmiljøplan og kommunale handleplaner udarbejdet af 
kommunen på baggrund af høringer i vandmiljørådet med repræsen-
tanter for landbrug, ornitologer naturfredning, friluftsråd og sportsfi-
skere, lyder måske kedeligt og uinteressant. Møder med kommunale 
repæsentanter, samle opbakning hos de øvrige i vandmiljørådet. 
Hvem gider det...???   og hvilken betydning har dog det....??? 
 

Heldigvis for os lystfiskere i Vestsjælland gad Knud.  
 

Mange af os havde nok ikke helt fattet betydningen af at få indfly-
delse på vandplanerne i vores område, som omfatter hele Halleby Å 
systemet.  
 

- men det gjorde Knud.  
 

Knud fik på trods af, at forbundet egentlig havde udpeget en anden 
til at sidde i vandrådet, ved hjælp af sine kontakter hos kommunen 
adgang til vandrådet.  
Leif Heiner kom også med i vandrådet på Knuds opfordring i kraft 
af sin placering i Friluftsrådet. 
 

Og hvad betød det så. Knud fremførte de projekter i Halleby Å sy-
stemet, som vi har ønsket gennemført i mange år. Det er projekter i 
Holbæk og Sorø kommune, der er projekter i Tranemose å, Bregnin-
ge å og Kærby å,  det er Madegrøften og Duemose Rende projekter-
ne, som nu alle er en del af den kommunale handleplan, som skal 
fremsendes til Miljøministeriet til godkendelse, hvad der kun er en 
formsag.  
Der er allerede bevilget penge til projekterne. Så det vi har ventet på 
og arbejdet på i mange år, ser nu ud til at blive gennemført i perio-
den fra 2015  til 2021. 
 
Det vil selvfølgelig hjælpe på fiskeriet i Halleby å, men det vil hjæl-
pe endnu mere på havørredfiskeriet på kysten. Hver eneste havørred 
vi fanger på kysten, kommer fra vores åer. 
 

- så stor tak til Knud.... 
                                                                        Jørgen Topp-Jørgensen 
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Invitation til en hyggelig aften 

Lørdag den 15. november kl. 18.00. 
 

Vinsmagningsaften med ægtefælle eller kæreste: 
 

Kan du smage forskel på dyr og billig vin, kan du skelne bourgogne 
fra Bordeaux? Chardonnay druen fra Cabernet Sauvignon?  
Kommer vinen fra Frankrig eller Sydafrika. 
 
Kalundborg Sportsfiskerforenings vineksperter har arrangeret vin-
smagnings aften med gode vine fra Tømmerup Brugs. 
De testede vine tilbyder Tømmerup Brugs denne aften til specialpri-
ser. 
 
Efter vinsmagningen har foreningens i særklasse bedste kokke lovet 
at servere flæskesteg og lam med hele molevitten....., sågar med des-
sert – og tro det eller ej...., arrangeret som buffet.....  Øøjjj, det bli’r 
stort 
 
Efter middagen fortsætter løjerne...., vi laver vi den ultimative whi-
sky test på mandfolkene, og ser om der er lige så kloge, som de selv 
render rundt og tror.....   Kvindfolkene må også gerne nippe til væ-
sken. 
 
Men-men-men..., som særlig forkælelse for kvindfolkene, vil der 
blive lavet en champagnetest. 
 
-  øøøjjjj, det bli’r dæl’me stort...!!! 
 
 
Tilmelding til formanden senest onsdag den 15. oktober, på tele-
fon 59 50 75 04 / 21 22 55 99, eller mail: hans@munk.mail.dk 
  
                                                                                           Hans Munk 
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

Naturens dag på Røsnæs, søndag den 14. september 2014. 
 

Igen i år er der Naturens Dag over hele landet.  
Kalundborg Sportsfiskerforening deltager som sædvanlig i denne 
aktivitet, hvor alle der har lyst, kan prøve at fiske, og få lidt at vide 
om vores arbejde. 
 

Arrangementet foregår ved Naturskolen, men vi laver en lille 
stand ude ved den yderste parkeringsplads. 
Vi tager noget af vores ekstra fiskegrej med, nogle plakater og 
brochurer. Sidste år var det en fremragende oplevelse med godt 
fiskeri for dem der prøvede. 
 

Der er lagt op til et stort program, hvor man kan prøve alt mellem 
en natursti og ringmærkning af fugle til jagthundeopvisning samt 
snobrød og pandekager. 
 

Da de store organisationer er tovholdere på dagen, vil der blive sat 
alle sejl til, så alle kan få én på opleveren. 
Du kan sågar tage dine egne æbler med og få dem presset. 
 

Det er Henning Leif og undertegnede der står for vores stand, men 
der er masser af plads til flere brave sportsfiskere.... 
 

- men du er også meget velkommen til bare at kigge forbi...!!!. 
 

                                                                                     Knud Nielsen 
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Projekt Gydegrus i Madegrøften. 
 

I efteråret 2013 blev jeg kontaktet af Jørgen Topp-Jørgensen, der 
ville høre om nogle biologiklasser fra Kalundborg Gymnasium kun-
ne være interesseret i at deltage i et miljøprojekt, der handlede om at 
øge bestanden af ørreder i Madegrøften. Helt konkret var målet, at 
der skulle etableres et sandfang og udlægges gydegrus på et 100 m 
langt stræk syd for Flinterup. Det var en meget spændende og inspi-
rerende samtale,  der gav eleverne mulighed for at komme ud af 
klasseværelset og arbejde med et konkret og lokalt biologiprojekt 
igennem hele deres treårige gymnasieuddannelse, i stedet for at læse 
om det teoretisk. Projektet kunne samtidig styrke elevernes miljøbe-
vidsthed og engagement i forbindelse med spørgsmål om vores na-
tur og forståelsen for naturvidenskabeligt arbejde. 
 
Eleverne fra 1c blev tilknyttet projektet og deres første møde be-
gyndte i januar 2014 med dissektion af undslupne regnbueørreder 
som behjælpelige lystfiskere fra Halleby Å Sammenslutningen hav-
de fanget og efterfølgende afleveret til Gymnasiet. Eleverne gik til 
opgaven med stort engagement for at lære om ørredens biologi. 
 
Cirka en måned senere tog klassen sammen med Jørgen Topp-
Jørgensen, Knud Nielsen og jeg på bustur ved tre lokaliteter langs 
Halleby Å systemet for at eleverne kunne få et indblik i,  hvilket 
miljø en ørred kræver. Vi stoppede i den forbindelse ved Åmose Å 
ved Store Merløse, Strids Mølle ved Jyderup og sluttede af ved 
Madegrøften. Det var en kold dag i februar, hvor arbejdsopgaverne 
koncentrerede sig om optælling af gydebanker, måling af vandløbs-
hastighed samt bestemmelse af koncentrationen af nitrat og fosfat i 
systemet. I Madegrøften var der nyetablerede gydebanker men også 
store regnbueørreder. 
 
I maj 2014 mødtes 1c med Halleby Å sammenslutningen igen for at 
undersøge Madegrøftens fysiske, biologiske og kemiske forhold nu 
under lunere temperaturer og for at undersøge om de gydebanker vi 
havde identificeret også havde båret frugt. Halleby Å sammenslut-
ningen havde til lejligheden sørget for, at der også kunne elektrofi-
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skes i systemet, så klassen havde mulighed for at se,  hvorledes dette 
foregik og komme tættere på fisken. Duemoserenden  blev også un-
dersøgt på et stykke med gode fysiske forhold og god vandkvalitet 
og dermed bedre levevilkår for ørrederne. Det var en stor oplevelse 
for eleverne at se den mængde af ørreder som Duemoserenden inde-
holdt i forhold til Madegrøftens næsten manglende ørredbestand. 
Konkret fandt vi 4 nyklækkede 3 cm’s yngel i Madegrøften per  50 
m2 vandløb og omkring 100 ørreder i Duemoserenden fordelt på 
hhv. 87 yngel, 12 smolt og 2 bækørreder fordelt samme mængde 
vandløb. Det der tydeligvis manglede i Madegrøften var bedre fysi-
ske forhold, således at ørrederne kunne etablere sig bedre. 
 
Hypotesen efter etableringen af sandfanget og udlægningen af gy-
degruset er en stigning i antallet af ørreder i Madegrøften. Derfor vil 
klassen fortsætte med at undersøge Madegrøften i samarbejde med 
sammenslutningen i de kommende år for at vurdere om denne hypo-
tese holder stik. Der ud over skal eleverne også udvide deres kend-
skab til hele Naturpark Åmosen for at få et indblik i den igangvæ-
rende naturgenopretning, der finder sted lige nu. 
 
På gymnasiets vegne vil jeg afslutningsvis takke sammenslutningen 
for at etablere kontakten til os og bruge de mange kræfter på at få 
dette projekt til at lykkes til gavn for de mange elever, der deltager i 
samarbejdet. 
 
Thomas Møller 
Kalundborg Gymnasium 
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Pointstillingen 

 

Seniorer: 
Keld Nissen...................................................................... 
Henning Leif Jensen........................................................ 
Jens Risum Jensen........................................................... 
Jørgen Schimmel............................................................. 
Alf Kristensen.................................................................. 
Keld H. Jørgensen............................................................ 
Søren Dam........................................................................ 
Søren, Kbh., Frb. ............................................................. 
Hans Munk....................................................................... 
Jens Jensen....................................................................... 
Christian Fangel............................................................... 
Knud Nielsen.................................................................... 
Jørgen Hemmeth............................................................... 
Per Ravnborg.................................................................... 
Arne Eliassen.................................................................... 
Gorm Hansen.................................................................... 
Brian Rasmussen............................................................... 
Per Mikael Jensen............................................................. 
Ejner Wittrock, Gert Holm Larsen................................... 
Bent Larsen, Egon Hansen, Kurt Jensen, Sten Jensen...... 
Michael Petersen, Søren Refsgård, Tommy Nielsen........ 
Einer Christensen, Jan Olsen, Jørgen Gericke, Jørgen 
Topp-Jørgensen, Kim Monberg, Ruben Trier Hansen...... 
 
Juniorer: 
Joakim Christensen........................................................... 
Nicoline Glemming........................................................... 
Anne Sofie Larsen, Mette Glemming, Mia Lene  
Glemming.......................................................................... 

 
 

201,5 
158,0 
153,5 
136,5 
131,5 
130,8 
114,2 
95,8 
93,7 
84,4 
71,5 
67,5 
51,5 
42,4 
42,2 
32,2 
31,0 
30,0 
20,0 
15,0 
10,0 

 
5,0 

 
 

103,1 
10,0 

 
5,0 
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Tur– og aktivitetskalender 

Tirsdag den 2. september.  
Åbningsaften.   Så tager vi hul på efterårets arrangementer og ture. 
Tag USB-stik med billeder af de fisk og oplevelser I har haft gen-
nem sommeren, eller medbring YouTube adresser af filmklip med 
relation til vores herlige hobby, så kan vi se dem på filmlærredet. 
 
Søndag den 7. september. (p). 
Fisketur til Hejrebjerg Skov. (p).   Knud har aftalt med Anders 
Møller, at vi gerne må fiske i Halleby Å ved Hejrebjerg Skov denne 
dag. 
Der er gode muligheder for at fange ørreder og gedder. Vi forlader 
foreningshuset kl. 8,30 og afslutter ved åen kl. 16,30. 
Turleder: Hans Munk.  (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Lørdag den 13. september. (p). 
Familietur.   Så tager vi til kysten med familie og venner for at fan-
ge fladfisk og andet godtfisk. Vi tager afsted kl. 13.00  fra fore-
ningshuset og vinden bestemmer, hvor vi lander. 
Helt sikkert er det, at vi afslutter turen med grill på stranden kl. ca. 
18.00.  
Af hensyn til indkøb af børsteorm og aftensmad er det nødvendigt at 
tilmelde sig til turlederen senest tirsdag den 9. september. 
Turleder: Brian Rasmussen.  (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 
Tirsdag den 16. september. 
Filmaften.   Vi ser en af vores fiskefilm eller finder en ny på nettet. 
 
Fredag den 19. september til  søndag den 21. september. 
Weekendtur til svenske Harsjømåla.   Så skal det være! 
Vi tager udenlands! 
- helt over til Sverige, hvor vi vil fiske i det natursmukke område i 
Blekinge. Vi kan fiske både med spinner, blink og flue efter åens og 
søernes ørreder. Dem, der har oplevet det før, taler meget begejstret 
om området og fiskeriet. 
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         - altid gode kort på  hånden    

Tirsdag den 30. september. 
Fluebindingsaften.   Hvilke fluer har du brug for til efterårets og 
vinterens fiskeri på kysten, åen eller søen. Vi har en masse fluebin-
dingsmateriale i klubben, så lad os være sammen om at binde nogle 
små behårede skønheder. 
 
Søndag den 5. oktober. (p). 
Fælles kysttur.   Efterårets første kysttur, hvor vi forsøger at fange 
nogle af de mange havørreder, der er på træk rundt omkring kyster-
ne. Vi tager afsted fra foreningshuset kl. 8.00 og afslutter på fiske- 
stedet kl. 16.00. 
Turleder: Keld Jørgensen.  (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
 
Tirsdag den 14. oktober. 
En aften med Atlantic Travel Rejser.   Hvis du kunne tænke dig 
en drømmetur, hvor du virkelig fik mulighed for at fange din drøm-
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mefisk og få en ”én gang for alle fiskeoplevelse” – så kunne det ske 
ved at rejse med Atlantic Travel. De arrangerer fiskerejser til det 
meste af verden.  
 

Vi får besøg af rejsebureauet, hvor de præsenterer laksefiskeri i Ala-
ska og Steelheadfiskeri i Canada.  
 

Det bliver en spændende aften. Det eneste de kræver af os, er at vi 
er mindst 20 deltagere til arrangementet  –  så møde op og få præ-
senteret din kommende drømmerejse !!! 
 
Søndag den 19. oktober. (p).    
Fælles kysttur til Ordrup Næs.   Nu skal det være! Vi tager på tur 
til Ordrup Næs, her er der mulighed for at fiske på begge sider af 
revet, afhængigt af hvor vinden kommer fra. Vi forlader fore-
ningshuset kl. 7.00 og afslutter på fiskestedet kl. 16.00. 
Turleder: Hans Munk.  (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Lørdag den 25. oktober til søndag den 26. 
Kalundborg Sportsfiskerforening og Fishing Zealand på Ka-
lundborg Messen.   
I år deltager vi i Kalundborg Messen, hvor vi sammen med Fishing 
Zealand præsenterer sportsfiskeriets muligheder omkring Kalund-
borg. Det er også en glimrende mulighed for at vise og fortælle, 
hvor begejstrede vi er for vores forening.  
Kom og være med! Skriv eller ring til Hans Munk og tilbyd din as-
sistance på standen i nogle timer lørdag eller søndag...!!!! 
 
Tirsdag den 28. oktober. 
Vi starter en møderække, der er åben for alle. 
 

Vi lægger ud med ”Fladfiskeriets muligheder langs kysten og fra 
båd i Kalundborg Fjord”. 
 

Vi bruger Google Map til at vise bundforhold på gode kyststræknin-
ger – vi viser fiskestænger og bundtackle til fladfiskeri efter skrub-
be, ising, rødspætte og pighvar.  
Desuden fortæller vi om nogle gode spots, hvis fiskene skal fanges 
fra båd i Kalundborg Fjord. 
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Tirsdag den 11. november. 
Filmaften om geddefiskeri i søer og moser.   Vi forbereder os til 
weekendens fisketure på Tissø ved at se film og tale om, hvilket fi-
skegrej vi skal bruge til fiskeriet. 
 
Lørdag den 15. november til søndag den 16.  (p). 
Vi har booket alle bådene på Tissø. så vi kan komme ud og fange 
kornfede efterårsgedder og megastore aborrer.  
Hvis vi kommer til at fange en sandart, skal de genudsættes fordi vi 
har vedtaget at de er totalfredet, i håb om at få en større bestand. 
Vi fisker begge dage fra kl. 9.00 til kl. 16.00. 
 

Hvis vi bliver mange, deler vi fiskeriet op i formiddagsfiskeri og 
eftermiddagsfiskeri, så alle får mulighed for at prøve lykken. 
Tilmelding er derfor nødvendig senest tirsdag den 11. november til:  
Turleder: Brian Rasmussen.  (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Lørdag den 15. november kl. 18.00. 
Vinsmagningsaften med ægtefælle eller kæreste. 
Se venligst den formidable annonce på side 11. 
 
Tirsdag den 25. november. 
Møderækken fortsætter med: ”Havørredfiskeriets hemmelighe-
der”. 
Vi bruger Google Map til at fortælle om bundforhold og udpege go-
de kyststrækninger til vinterens havørredfiskeri omkring Kalund-
borg Fjord.  
Det er også en aften, hvor vi gennemgår vores fiskegrej, hjulene 
renses, fiskelinjen skiftes og kroge efterses. Der fortælles også om 
forskellige fiskemetoder og fisketeknik. 
 
Søndag den 30. november. (p). 
Kysttur. Vi starter med morgenmad kl. 8.00 og afslutter i klubhuset 
til indvejning kl. 16.00.  
Det er således ikke en fællestur, og alle kan vælge at fiske, hvor 
man mener der er størst mulighed for en god havørred. 
Turleder: Henning Leif Jensen. (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
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Søndag den 7. december. (p). 
Fang en fisk og vind en and.   Vores traditionelle juletur på kysten, 
hvor vi har mulighed for at vinde en overfed and til juleaften. Vi 
begynder med morgenmad kl. 8.00 og slutter i klubhuset til indvej-
ning kl. 16.00. Det er således ikke en fællestur, men den enkelte fin-
der det sted, man tror mest på. 
Turleder: Keld Nissen.  (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 
Tirsdag den 9. december. 
Filmaften.   Vi ser en af vore gode fiskefilm og samler kræfter til 
juleræset, inden vinterstormene for alvor pisker nådesløst ned over 
vore hærdebrede rygstykker. 
 
Fredag den 12. december. 
Julefrokost.   Vores traditionelle julefrokost med sildebord, snaps 
og julebryg. ”Lystfiskeren” står for præmier til vores lotteri, og vi 
står selv for en god og festlig aften. Vi prøver som sædvanligt at 
holde prisen omkring de 150,- kr. 
Tilmelding til Hans Munk senest den 1. december. 
 
Søndag den 4. januar. (p). 
Gammel Dansk fisketur.   Så skal vi tidligt ud af fjerene denne 
mørke vintermorgen og fange en god nytårsfisk! 
Vi begynder med morgenmad kl. 8.00 og fisker sammen til kl. 
15.00, hvor der er indvejning på fiskestedet. 
Turleder: Hans Munk.  (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 
Tirsdag den 6. januar. 
Endnu et arrangement i møderækken. Dennegang om 
”Havfiskeriets muligheder”. 
Vi bruger igen Google Map til at vise og fortælle om, hvor der er 
mulighed for at komme med ud på havet og fange en god nytårs-
torsk. Vi ser også på pirkestangen, fiskehjulet, pirke og jigs. 
 
Tirsdag den 20. januar. 
En filmaften med Havørredens Hemmeligheder.   Vi ser den nye-
ste film i rækken af ”Havørredens hemmeligheder”. 
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Søndag den 25. januar. (p). 
Halvdags fisketur.   Det er nok lidt småkøligt, så vi nøjes med en 
halvdags fisketur. Vi forlader foreningshuset kl. 9.00 og slutter på 
fiskestedet kl. 13.00. 
Turleder: Brian Rasmussen.  (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 
 
Tirsdag den 3. februar. 
Møderækken fortsætter med:  ”Hallebyåens hemmeligheder”. 
Vi gennemgår de gode fiskepladser langs Halleby Å. 
Forårsfiskeriet er kendt for det bedste fiskeri. Hvordan fisker man 
ved en å, og hvordan bevæger man sig langs åen for ikke at skræm-
me fisken. Vi gennemgår brugbare, stænger, hjul og endegrej. 
 

Søndag den 15. februar. (p). 
Fællestur til kysten.   Vi begynder kl. 8.00 med morgenmad i for-
eningshuset og fisker frem til kl. 15.00, hvor der er indvejning. 
Turleder: Jørgen Topp-Jørgensen.  (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 
Tirsdag den 17. februar. 
Generalforsamling kl. 19.30.   Endnu et år er gået, og hvilket år. 
Kom og hør formandens beretning, udvalgenes beretninger og gen-
nemgå foreningens regnskab og budget. Vi skal også vælge formand 
og bestyrelse. Så kom og gør din indflydelse gældende. 
 
Tirsdag den 3. marts 
Pointaften.   Det er vindernes aften. Vi fejrer og ønsker tillykke til 
de, der har fanget flest og størst fisk i løbet af 2014. Og så afholder 
vi lotteri med gode gevinster til fordel for vores forening. 
 
Søndag den 8. marts. (p). 
Fælles kysttur.   Vi mødes til morgenmad kl. 8.00 og tager ud og 
fisker det sted, vi tror mest på denne dag  -  og slutter kl. 16.00 på 
fiskepladsen. 
Turleder: Henning Leif Jensen.  (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.). 
 
Tirsdag den 17. marts. 
Møderækken gynger videre med: ”Trollingfiskeriets hemmelig-
heder”. 
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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 

Vores nye afdeling ”Vestsjællandsbådene” fortæller om trolling-
fiskeriet efter laks ved Møn, Simrishamn, Trelleborg og Bornholm. 
Vi ser på en trollingbåd og dens udstyr, samt ser billeder fra fiskeri-
et på havet. Der vises også et filmklip fra Trolling Master Bornholm 
2014. 
 
Søndag den 22. marts. (p). 
Fælles kysttur til Dalby Strand.   Vi tager afsted fra foreningshu-
set kl. 8.00 og fisker ved Dalby Strand (på Gørlev-Reersøkanten) og 
afslutter på fiskepladsen kl. 16.00. 
Turleder: Keld Jørgensen.  (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). 



24  

 


