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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@gmail.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: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.
Husudvalg:
Egon Hansen, tlf.: 59 50 72 05.
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08.
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.: 59 51 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 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 klumme:
Julefrokost i Herberget...!
Ja, sådan er det – vi er jo i ”landflygtighed” for øjeblikket, og Kalundborg Roklub har taget sig godt af os ”flygtninge. Det er dejligt
at møde gæstfrihed, og det er godt at opleve, at der gives plads til os
”fremmede”. Og vi har fået lov til at blive der, indtil vi igen får vores eget ”land”.
Vi nærmer os julen, hvor budskabet jo også handler om at give
plads og tage imod, og jeg håber, at vi i Kalundborg Sportsfiskerforening fortsat udvikler os i den retning, hvor vi tager godt imod nye
medlemmer og giver plads til nye måder at gøre tingene på i venskabeligt samvær og i alle vore forskelligartede aktiviteter.
Det er rigtig dejligt at se nye medlemmer iblandt os, og jeg håber
meget, at vore nye medlemmer vil gøre os gamle opmærksom på,
hvis der er nogle ting, som vanskeliggør at I kan føle jer hjemme
blandt os. Vi vil gerne, at I som nye medlemmer, skal blive godt
modtaget og efterhånden føle jer fuldt integreret i Kalundborg
Sportsfiskerforening.
Det er som nævnt glimrende, at vi kan være i Roklubbens lokaler,
men jeg fornemmer også, nu efter to måneder, at vi savner at være i
vore vante rammer. Særlig de aftener, hvor vi ikke har noget program. Disse aftener slutter lidt tidligere, end da vi var i vores eget
hus.
Jeg håber meget, at vores midlertidige ”landflygtighed” ikke slår
noget af sammenholdet og hyggen i stykker for os. Så derfor en opfordring til at holde ud. Vi håber, at vi kan flytte tilbage i vores egne
rammer efter jul eller i begyndelsen af foråret.
Derfor er det godt at kunne informere Jer om, at vi sandsynligvis i
december får kommunalbestyrelsens godkendelse til opførelse af
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vort foreningshus på Lynglodden i det område, hvor også Kalundborg Køreforening hører hjemme.
Vi skal så i gang med at lave punkt-fundamentet og gravearbejdet
med kloak, vand og el. Derefter kan vi så placere vores nuværende
foreningshus på grunden. I foråret skal vi så efterisolere det og bygge til det, så vi får et funktionelt værksted og en garage til vores
foreningsbåd.
Vi håber meget at mange af Jer vil være med til at give en praktisk
hånd i forbindelse med dette store arbejde. Byggeudvalget laver en
tidsplan, som alle vil blive informeret om, så I får mulighed for at
kunne reservere noget af Jeres sparsomme fritid til at være med i
denne proces.
Allerede nu, kan vi fortælle, at de tirsdage i foråret, hvor vi ikke har
program, vil blive brugt til arbejdsaftener. Vi får brug for mange
hænder.
God jul!

Hans Munk.
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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.

Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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Pulterkammeret
Køb, sælg, byt - eller efterlys grej og andre sager eller fiskekammerater.
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 ringe for en rundvisning i mit nybyggede museum.

Svanedyssen ved Kallerup - Tegn.: Kurt Petersen
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. februar 2012, kl. 19.30 afholder Kalundborg Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling i roklubbens lokaler på
Gisseløre.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
10 dage før.
Foreningen er vært med kaffe/brød og øl/vand.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning fra formand.
4. Beretning fra juniorleder.
5. Beretning fra andre udvalg.
6. Kassereren fremlægger regnskabet.
7. Budget for 2012.
8. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Knud Nielsen (genopstiller)
Keld Jørgensen (genopstiller)
Jørgen Topp-Jørgensen (genopstiller)
Michael Mortensen (genopstiller)
Poul Erik Ilkjær stopper som juniorleder, der skal derfor udpeges en ny.
På valg som suppleanter er:
Arne Eliassen
Ejnar Wittrock
På valg som revisor er:
Leif H. Jensen
På valg som revisorsuppleant:
Jens Risum Jensen
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Bestyrelsen.
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Fangstrapporter:
DM i havfiskeri 2011.
Bramming Lystfiskerforening var arrangør af DM i havfiskeri den
17. september, med udgangspunkt fra Middelfart havn.
Mesterskabet blev en triumf for de Sjællandske foreninger, idet Fredensborg-Humlebæk Lystfiskerforening rendte med mesterskabet.
Andenpladsen løb såmænd vore egne gutter fra Kalundborg Sportsfiskerforening med, og på en tredjeplads kom Tølløse fiskeklub.
Individuelt blev vor egen Torben Hansen placeret på en fornem
tredjeplads.

Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.
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Udsætning af fisk i Halleby Å systemet
Lørdag den 22. oktober, havde 7,5 mand høj efterkommet Anders
Werth’s anmodning om at hjælpe til med udsætning af ca. 14.350
stk. havørredyngel af egen avl.

Som det ses på billedet var humøret højt hos de fremmødte, og det
er der også god grund til. Udsætningerne er en stor hjælp til fiskebestanden.
Deltagerne blev opdelt i 3 hold som
fordelte sig i Åsystemet.

Til højre ses Cathrine og far i fuld sving
med dagens gode
gerning ved Øresø
Mølle.
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Fisketur til Lagan.
Weekenden den 23. til 26. september var vi, Brian, Frank, Jørgen,
Keld, Lars, Poul Erik, René og undertegnede, på fisketur til Lagan.
Vi startede fra foreningshuset kl. 07.00 fredag morgen, i højt humør
for nu skulle vi op og fange nogle rigtig store laks…, som vi plejer.
Turen til Laholm forløb problemfrit, vi ankom til vandrehjemmet
ved 10-tiden. Værelser blev fordelt og alle blev udstyret med fiskekort, så nu var vi klar.
Første stop var grejbutikken, som gik hen og blev min
”yndlingsbutik”…, nåede at lægge en mindre formue der - vel forsynet med nye farvestrålende fluer og blink, gik turen videre til åen.
Dem der var kendt med Lagan, mente at det bedste sted ville være
ved rensningsanlægget, der er gode P-forhold og rimelig plads til at
fiske.
Vi fordelte os og begyndte at fiske, første kast
næsten til den anden bred, spinner ind…, og så sidder blinket fast i
bunden, pokkers også og farvel blink.
Efter en times tid, bliver der pludselig aktivitet lidt længere henne,
der er én, som
endelig har fået
fisk på, Vi samles
for at overvære
fighten, det blev
særdeles underholdende. De var
fire mand, som
fiskede sammen,
så der var tre
”hjælpere” til at
lande fisken.
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Ham der havde den på krogen, stod bare med den uden at fighte
den, så Lars spurgte på et tidspunkt om han havde prøvet at fange
laks før. Dét havde han - så det var bare at iagttage showet.
”Hjælperne” var udstyret både med fangstkrog og net, så der manglede ikke noget.
Da han endelig havde fået fisken ind til bredden, bad han en af
”hjælperne” om at tage fangstkrogen og kroge fisken. ”hjælperen”
syntes imidlertid, at det nok var bedre at tage fisken med hænderne,
så han vadede ud i åen og forsøgte at få fat i hovedet på fisken i stedet for at tage den i halen - som sportsfiskere gør - så den smuttede
hele tiden fra ham.
Men til sidst lykkedes det dog at få bakset fisken ca. en meter op på
bredden, hvor en anden ”hjælper” fik nettet fisken.
Da han ville præsentere fangsten ved at
løfte nettet, viste det
sig at der var hul i
nettet, så fisken
smuttede tilbage i
åen.
Vi måtte skynde os
at gå, for vi var ved
at omkomme af
grin.
Vi fiskede hele fredagen uden at fange fisk, enkelte havde hug uden
resultat. Vi tog tilbage til vandrehjemmet ved 6-tiden og fik aftensmad. Resten af aftenen var der almindelig hyggesnak.
Vi havde besluttet at vi skulle være klar nede ved åen kl. 6 næste
morgen, for at få de gode pladser. Da vi kom til åen var det stadig
mørkt, så vi fandt vores pladser og spiste morgenmad inden vi begyndte at fiske.
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Kl. 9 var det tid til at skrive indkøbsseddel til grejbutikken, tro det
eller ej, jeg var løbet tør for fluer og lodder, så jeg måtte af sted efter
nye forsyninger.
Der var rigtig meget vand i åen - ca. en halv meter højere vandstand
end sidste gang foreningen var der. Vi talte med en tilsynsmand og
han fortalte, at de var nødt til at lukke så meget vand igennem p.g.a.
al den regn de havde fået. Ud over at vandstanden var forhøjet gjorde det også åen meget uklar, sigtbarheden var under en meter.
Vi fik heller ikke fisk om lørdagen. Men fangstrapporterne viste, at
der var fanget godt hundrede fisk på en dag, hvor vi vel nok var omkring 900 fiskere.
Søndag morgen var vi igen på plads…, nu skulle det være. Vi kom
til at stå ved siden af en svensker, han fik to laks i løbet af dagen.
Han brugte meget tunge lodder så han kunne holde fluen samme
sted og ” bumpe” den langsomt ned af åen.
De lodder vi havde på 30 og 40 gram blev skyllet af sted, så det var
indspinning med det samme tacklet ramte vandet.
Kl. 9 var det igen tid til at besøge grejbutikken….., sør’me ja…!!!
Vi pakkede sammen efter frokost og vendte næsen mod Kalundborg.
Det var lidt træls at tage hjem efter at have stået ved åen i 32 timer
uden at have fået andet end bundbid.
Meeen vi havde en hyggelig tur, så jeg vil sige tak til de øvrige deltagere, jeg tager gerne med igen.
Leif H. Jensen
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DM i fladfiskeri 2011.
Sidste weekend i september – indian summer – blev der for anden
gang afholdt DM i fladfiskeri fra Onsevig Havn på Lolland. Vi var
nogle stykke fra Kalundborg Sportsfiskerforening, der havde valgt
at bruge weekenden på denne form for fiskeri efter skrubber, ising,
rødspætter, pighvar og slethvar. Søren Seneca, Anders, Christian
Fangel og Hans Munk deltog.
Vi valgte at sejle fra Korsør til Onsevig. Det var den korteste og
hurtigst vej til Lolland, specielt i godt vejr. Det var det nu ikke, men
Søren førte an og tog de store bølger, så jeg og Christian kunne sejle
i slipstrømmen – pæn fart på 15 – 18 knob i vindstyrke 8-10 og med
meterhøje bølger.
Heldigvis blev vejret fantastisk lørdag og søndag, hvor
der skulle fiskes fra tidlig
morgen til sen eftermiddag.
Efter at havde søgt lidt efter
fiskene, fandt Søren dem nede
ved færgerne mellem Spodsbjerg og Tårs. Via telefonbesked – og ikke over radioen –
fik vi positionen, og så blev
der fanget fisk. Gode fede
isinger og skrubber, samt nogle få rødspætter. Lørdag aften
lå vi pænt i konkurrencen,
men der skulle held til, for at
vinde det hele søndag. Nogle
af de andre både havde fanget
fisk, der var større en vores.
Så søndag morgen skulle vi
helst fange en af de mere vanskelige fladfisk – pighvar og
slethvar.
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Christian og jeg
var heldige med at
finde dem, så der
var gang i telefonen for at give Søren og Anders besked om positionen.
Det blev således til
en tredje plads i
pighvar konkurrencen, og sammenlagt blev ”Isfuglen” med Christian og jeg nr. 8
ud af 120 både, og Søren og Anders blev nr. 17.
Det var da ikke så ringe endda….
Hans Munk

- altid gode kort på hånden
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Pointstillingen
Seniorer:
Michael Mortensen.…………………………………….
Leif H. Jensen………………………………………….
Hanne Mortensen………………………………………
Ejner Wittrock………………………………………….
Keld H. Jørgensen……………………………………...
Egon Hansen……………………………………………
Michael Mulbjerg……………………………………….
Kathrine Rasmussen……………………………………
Brian Rasmussen……………………………………….
Jens Risum Jensen, Hans Munk…………………...…...
Jørgen Schimmel……………………………………….
Steen Jensen, Jørgen Topp-Jørgensen, Ruben Trier Hansen, Gorm Hansen…………………………………….
Kurt Jensen, Christian Fangel, Gert Holm Larsen, Michael Pedersen, Jan Munkholm……………………………
Jens Svendsen, Frank Madsen, Søren Refsgård, Søren
Seneca, Jens Jensen, Catrine Jensen, Per Glimling, Michael Pedersen, Arne Eliassen, Gitte Eliassen, Leif Heiner, Jens Munk, Knud Nielsen, Lars Hansen, Jørgen Gericke, Søren Andersen, Lars Christensen, Keld Andreasen
Juniorer:
Nicoline Glimling, Niclas Hansen……………………..

117,8
68,2
45,6
40,8
40,0
31,2
27,4
22,2
21,6
20,0
18,0
15,0
10,0

5,0
5,0

Mødereferater
Bestyrelsesmøde, mandag den 24. oktober 2011.
Bygge- og sponsorgruppe deltog.
Til stede var Hans Munk, Ejner Wittrock, Michael Mortensen, Keld
Jørgensen, Knud Nielsen, Leif Heiner, Poul Erik Ilkjær, Bent Lar-
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sen, Jørgen Gericke, Leif Vind, Arne Eliassen .
Afbud fra Jørgen Topp og Brian Rasmussen
Hans refererede fra et møde med kommune og naboer. Nogle af
kommunens instanser har godkendt flytningen til Lynglodden.
Sagsbehandlingen fortsætter nu hos andre af kommunens instanser
og hos Fredningsmyndighederne. Den endelige beslutning fra Kommunens side sker i kommunalbestyrelsen, som vi må forvente vil
behandle på møde i december.
Etablerings- og tilslutningsafgifter skal undersøges nærmere.
Hans oplyste, at vi ikke kan påregne støtte fra Kommunen men vi
bør tage kontakt til Peter Jacobsen i Kultur- og Fritidsudvalget.
Der blev truffet en principbeslutning. Vi arbejder videre med placering på Lynglodden og detailplanlægger dette, men da intet er givet
på forhånd må vi afvente sagsbehandlingen og vi holder fortsat andre placeringsmuligheder åbne. Knud var fortaler for dette.
Med denne beslutning om placering på Lynglodden fortsætter arbejdet med indretning på et økonomisk overslag samt at indhente tilbud
på materialer m.v.
Formand og juniorleder deltager i et sportsfiskerseminar, som Forbundet afholder i Vingsted den 29. oktober. Bestyrelsen var besluttede, at vi betaler kørselsudgifterne, idet Forbundet betaler udgifter i
øvrigt til seminaret.
Aktivitets- og Turudvalgene mødes mandag den 7. november og
fastlægger program for foråret 2012.
Julefrokosten den 16. december holdes i Roklubbens lokaler. Knud
koordinerer med Roklubben.
Tølløse foreningen har henvendt sig om regionsmesterskab i havfiskeri. Henvendelsen er videresendt til Svend Åge i Havudvalget.
Tølløse foreningens ansøgning om optagelse i Halleby Asammenslutningen arbejder sammenslutningen videre med.
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 15. december i Roklubben.
Således opfattet.

Arne Eliassen
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Tur– og aktivitetskalender
Søndag den 4. december.
Fang en fisk vind en and. Vi fisker om 3 lækre juleænder. Afgang
fra roklubben kl. 10.00. Indvejning samme sted kl. 16.00. Man må
skam gerne mede.
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Michael Mortensen.
Torsdag den 8. til søndag den 11. december.
Vi skal til Bornholm og fiske i weekenden den 8.-11. december.
Afrejse torsdag aften den 8., hjemkomst søndag aften.
Der kommer mere om denne Bornholmer Tour senere:
Tourleder: Hans.
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 interesse for det.
Svend Aage har oplevet turen flere gange, så han tager noget fiskegrej med, for at vise, hvad der fiskes med på Revet, hvor der er mulighed for at fange store fisk.
Fredag den 16. december.
Julefrokost. Det bliver som sædvanligt meget hyggeligt, når vi
samles til årets julefrokost, denne gang i roklubben. Vi regner med
at husudvalget 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 tilmelding senest den 1. december til Hans Munk, mail:
hans@munk.mail.dk, eller tlf.: 21 22 55 99.
Søndag den 8. januar 2011.
Gl. Dansk tur. Fællestur til kysten. Vi mødes kl. 9.00 i foreningshuset, hvor Keld har sørget for morgenbrød og kaffe.
Derfor vil Keld gerne ha’ din tilmelding senest fredag den 6. januar. Vi kører af sted mod fiskepladsen kl. ca. 10.00. Hjem kl.
15.00. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Hans.
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Tirsdag den 10. januar.
Introduktion til kystfiskeri for nye medlemmer. Vi er rigtig glade for tilgangen af nye medlemmer i løbet af efteråret 2011, og derfor tager vi hul på det nye år med en introduktionsaften om grejudstyr til kystfiskeri. Michael Mortensen, Keld Jørgensen og Hans
Munk tager deres grejudstyr med denne aften og fortæller om henholdsvis fluefiskeri, bobleflod med flue samt spinnefiskeri.
Tirsdag den 24. januar.
Fiskeri i Halleby Å. Vi fortsætter med en introduktionsaften om
fiskeri i Halleby Å. Der er ikke så mange medlemmer, der fisker i
åen. Derfor er denne aften med en præsentation af, hvordan vi kan
fiske i åen med henholdsvis flue, spin og orm. Vi har spurgt de tre
erfarne å fiskere, Jan Nielsen, Keld Jørgensen og René Davidsen om
de vil dele ud af deres erfaring.
Søndag den 29. januar.
Fælles halvdags-kysttur. Vi mødes kl. 12.00 ved foreningshuset
og ser hvad vej vinden blæser. Hjem kl. 16.00. Turleder: Michael.
(sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Tirsdag den 7. februar.
Fiskeri under fremmede himmelstrøg: Vi får besøg af globetrotterne Sune Refsgaard og Mads Kristoffersen, der kommer verden
rundt med fiskestangen. De fortæller og viser nogle dejlige billeder
af natur og fisk. Programmet bliver en blanding af fiskeri indenrigs
og udenrigs – herunder fiskeri på Island, samt information om aborrefiskeri. En rigtig spændende aften.
Søndag den 19. februar.
Fælles kysttur. Vi mødes kl. 8.00 i foreningshuset til morgenkaffe
og brød, hjem kl. 16.00. Turleder: Keld. Tilmelding til Keld senest
fredag den 17. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Tirsdag den 21. februar.
Foreningens årlige generalforsamling kl. 19.30, hvor vi tager stilling til vor fremtid og ser tilbage på året der er gået. Beretninger,
regnskab og valg skal fremlægges og vedtages. Forhåbentlig ved vi
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til den tid noget mere om vor fremtidige placering af foreningshuset.
Kom og vær med i den demokratiske proces det er, at få en forening
til at fungere. Se også indkaldelsen på side 7.
Tirsdag den 6. marts.
Pointaften. Så skal vi uddele årets gavekort til de, som har vundet
pointkonkurrencen i vor forening. Vi skal også uddele gavekort til
dem, som har fanget de største fisk. Så kom og være med til at fejre
denne aften, hvor du også kan fortælle om dine egene fangster og
oplevelser gennem året.
Tirsdag den 20. marts.
Vi skal på besøg hos én af Danmarks mest ivrige grejsamlere.
Vi er blevet inviteret til Svinninge, hvor vi skal se Svend Aage
Madsens store lystfiskermuseum. Her kan vi se en rigtig stor samling af alt grej indenfor lystfiskeriet gennem tiderne. Det er rigtig
interessant at se, hvilken den udvikling der har været i fiskegrejet
gennem tiden.
Hvis nogen af Jer har Fisk & Fri fra november 2011, kan I se en virkelig flot artikel om det. Vi kører fra Roklubbens lokaler i samlet
flok kl.18.30 og deles om udgifterne til benzin.
Søndag den 25. marts.
Kalundborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence. Vi gentager succes’en. 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, forhåbentlig ved foreningshuset på Lynglodden.
Turleder: Keld. Bemærk øget deltagerbetaling. (sen. 60 kr./jun. 30
kr.). Billet købes hos bestyrelsen inden deltagelse.
Tirsdag den 10. april.
Filmaften: Vi skal se en af de mange forskellige film, vi har købt
hjem til vores forening.
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Søndag den 15. april.
Fælles kysttur. Vi mødes i foreningshuset kl. 9.00 og ser hvad vej
vinden blæser. Indvejning på fiskestedet kl. 16.00. (sen. 30 kr./jun.
20 kr.). Turleder: Michael. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Tirsdag den 24. april.
Besøg hos Thomas i hans butik ”Lystfiskeren” i Holbæk. Nu
prøver vi noget nyt – 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 smørrebrød, øl & vand.
Vi kører fra foreningshuset i samlet flok kl. 18.15 og deles om benzin udgifterne.
Søndag den 6. maj.
Knud har igen charmeret sig ind på ejeren af Kattrup Gods, der
også ejer 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.
Tirsdag den 8. maj.
Sandartaften. Så må det lykkes at gennemføre en aften om, hvordan man fanger denne særlige fisk, som også kaldes ferskvandets
torsk. Med tænder næsten ligeså store som geddens er det en af søen
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store og velsmagende rovfisk. Men hvordan får vi den på krogen?
Vi har inviteret en sportsfisker, som mestrer denne opgave.
Søndag den 13. maj.
Hornfisketur. Fælles kysttur. De store hornfisk er de første ved
vore kyster. 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. Brian er turleder. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 22. maj.
En fiskeaften omkring Gisseløre. Hvorfor ikke tage ud og fiske
på en dejlig lys forårsaften! Tag udstyret med, så går vi en tur ud på
Gisseløre spidsen og fisker efter havørred eller meder efter en god
fladfisk. Vi mødes ved roklubbens lokaler kl. 18,30 og fisker til vi
vil hjem igen.
Tirsdag den 5. juni.
Forårsafslutning på Kalundborg Fjord. Vi slutter forårets arrangementer af med en tur på fjorden. Nogle af klubbens 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 1. juni.

Nedenstående beretning fra det virkelige liv, er leveret af ungersvenden Egon Hansen:
Fire fyre har været på en årlig fisketur gennem en del år.
To dage før de skal af sted på næste tur, sætter Brians kone foden i
gulvet fortæller ham, at han ikke kommer med.
Brians kammerater er meget kede af, at han ikke kan komme med,
men hvad kan de gøre…???
To dage senere ankommer de tre til campingpladsen blot for at se
Brian sidde ved bålet i gang med at lave mad. Han har også rejst sit
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telt og samlet brænde.
"Hvad pokker, Brian, hvor længe har du været her, og hvordan fik
du overtalt din kone til at lade dig ta’ af sted?"
"Ja, jeg har været her siden i går”.
I forgårs aftes, da jeg sad i min stol kom min kone op bag mig og
lagde hænderne over mine øjne og sagde kælent,
”Gæt hvem det er?".
Jeg trak hendes hænder væk, og så at hun var iført en helt ny sexet
natkjole. Hun tog min hånd og trak mig ind i vores soveværelse,
hvor der var tændt stearinlys og sat champagne på natbordet.
På sengen havde hun et sæt håndjern liggende. Hun bad mig lænke
hende til sengen, så det gjorde jeg…..
- og så sagde hun: "Gør lige hvad du har lyst til!”…
- så her er jeg…

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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