
   

 

 

Marts 2011 - nr. 1 
Kalundborg Sportsfiskerforening 

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund  

Kalundborg 
Fisken 

Bornholm, december 2010: Christian sætter sine fiskekammerater til 
vægs, med den ene af  2 flotte havørreder. 
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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.: 27 51 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 årsberetning til 

Generalforsamlingen 2011 

Det har været et godt år for Kalundborg Sportsfiskerforening! 
 

Vi har fortsat et godt kammeratskab. Det er længe siden, vi sidst har 
fået så mange nye medlemmer, som vi fik i 2010. Det er dejligt, at 
så mange deltager ved vores tirsdags arrangementer, også selvom 
der er VM i håndbold i fjernsynet. Nye medlemmer, og gamle med-
lemmer, som vi ikke har set i lang tid, deltager både om tirsdagen og 
i vores turarrangementer.  Det er også godt at høre, at medlemmerne 
inviterer hinanden med på ”private” ture, samtidig med at det ikke 
medfører lavere deltagelse på vores foreningsture. 
 

I 2010 var vi også på længere ture. Turen til Lagan var igen en suc-
ces, også med hensyn til fangsten af fisk. Nye og gamle medlemmer 
deltog med stor succes, og Brians mad fik meget ros. Sidst på året 
tog vi igen til Bornholm, også denne tur med stor succes på alle må-
der. Vi kom til øen mellem to store snestorme, og skrabede til os af 
øens blanke torpedoer. Turene er omtalt i vores blad og billederne 
ligger på vores hjemmeside. Bestyrelsen tog en weekendtur til Jyl-
land i foråret, nærmere bestemt Kongeåen og Sneum å. 
 

De mere hjemlige ture har også været godt besøgt. Efter Lystfiskeri-
ets Dag var vi en tur i Løgtved ”Put and Take” med ny indmeldte og 
mere rutinerede folk. Michael Mortensen skovlede regnbuer op, og 
Christian Fangels børn tog sig af de største fisk. Også Familieturen 
til Melby Strand var en succes. Det er længe siden så mange har del-
taget. Også fra disse ture findes der fine billeder på vores hjemme-
side. 
 

Lystfiskeriets Dag begyndte godt, men endte i en overskyet og blæ-
sende dag. Det satte meget præg på fremmødet og aktiviteterne. 
Men vi har ikke givet op og laver endnu et arrangement i år, hvor vi 
håber at mange medlemmer vil deltage med praktisk hjælp, og ikke 
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at forglemme, den imødekommende snak med de besøgende. Belig-
genheden på Gisseløre er god og central, men vi skal nok tænke på 
lidt fornyelse i arrangementet. Vi på tænker også at deltage i to an-
dre arrangementer senere på året. Det ene arrangement er en kultur-
weekend 27-28. august, som foregår på Amfi Vestsjælland i Breg-
ninge. Vi får en stand lige ned til søen, hvor vi kan demonstrere kast 
med både spin og flue, og hvor der er mulighed for at fange karper 
og måske også gedder. Det andet arrangement er ”Naturens Dag” 
den 11. september, hvor temaet er vand, og hvor vi allerede nu véd 
at alle andre foreninger og klubber med relation til vandet, deltager. 
 

Vi har selvfølgelig også planlagt at tage til Lagan igen i år. Den ser 
ud til at bide sig fast. Vi kommer både til udlandet og der er rigtig 
gode muligheder for at fange store laks. Men vi har også planer om 
at lave en weekendtur til Skjern å. Det bliver samtidig et 2-hånds 
fluekastekursus med Orla Bertram-Nielsen. Det er dog nødvendigt 
at mindst 6-10 medlemmer vil deltage i dette arrangement.  
 

Vi har også haft et ”rejsehold”, som har været udsendt til Karup Å. 
De har meldt positivt tilbage, og har forslag om, at vi også prøver 
denne legendariske å på et tidspunkt. 
 

Bestyrelsen og særligt tur- og aktivitetsudvalgene, kæmper meget 
for at lave et godt og attraktivt program for vore medlemmer, og vi 
får da også jævnligt nogle idéer fra jer medlemmer. Det er vi meget 
glade for. Alligevel vil vi meget gerne på denne generalforsamling 
foreslå, at vi nedsætter et tre mands udvalg, der sammen med Keld 
og Brian kan udvikle nye idéer og muligheder. Det kunne f.eks. væ-
re: Familieture, ”Put and Take”, mosefiskeri, havnemede, Kalund-
borg Fiskemesterskab i havfiskeri for Novo, Statoil, Asnæsværket, 
Gørlev, Høng, Korsør og Kalundborg Sportsfiskerforeninger. 
 
For nylig har vi fået opdateret vores konkurrenceregler. De trængte 
til en grundig revision. De er nu tilgængelige for alle på vores hjem-
meside. Som noget nyt har vi besluttet at alle, der deltager i vores 
fisketure bliver tildelt fem point. Disse point tæller med i den årlige 
opgørelse om flest point til vores pointaften. 
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Vores juniorarbejde ligger fortsat meget stille. Vi savner virkelig, at 
der er nogle medlemmer, som får mod og lyst til at gøre en indsats 
på dette område. Vi ved godt det er svært. Poul Erik har tappert 
kæmpet for at holde liv i arbejdet, men der er brug for ekstra kræf-
ter. Foreløbig deltager juniorerne i senior arrangementerne, og har 
således mulighed for at komme med på fisketure eller deltage i vo-
res tirsdags arrangementer. 
 

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 
”bladbanden” og Michael Hemmingsen. 
 

Sidste år havde vi endnu et indbrud. Denne gang havde tyvene vir-
kelig anstrengt sig for at få noget ud af brækket. Hvis de har beholdt 
alle de spinnere, de fik med, så har de noget at fiske med i rigtig 
lang tid, hvis de altså ikke får bundhug hele tiden. De har også film 
til mange lange aftner. Der var også flere andre ting, som forsvandt 
ved indbruddet, blandt andet alle vores nye nøgler. Derfor har I igen 
måttet få nye nøgler til vores hus. Vi har dog fået dækket det meste, 
og håber nu, at vi kan få fred. I hvert fald har vi nu sikret os, at der 
ikke er noget nævneværdigt af værdi, som eventuelle tyve kan løbe 
af med. 
 

Op til denne Generalforsamling har Arne på bestyrelsens vegne ud-
færdiget et oplæg til dialog om fremtiden: ”Hvor skal vi hen 
du!/2015”. Det blev bragt i sidste nr. af ”Fisken”, og vil blive læst 
op og gennemgået efter denne beretning. Så håber vi, at I alle vil 
komme med jeres synspunkter om foreningens udvikling de næste 
fem år. 
 

På generalforsamlingen fremlægger vi også nogle forslag til en for-
nyelse af foreningens logo, som I er velkomne til at reflektere over, 
så vi i bestyrelsen får lidt hjælp til at vælge blandt forslagene.  
Til sidst vil jeg sige alle tak for et godt kammeratskab – tak for jeres 
trofasthed og den frivillige indsats I yder, for at drive denne for-
ening. Særlig tak til bestyrelsen og udvalgene for et godt samarbej-
de.                                                                                     Hans Munk.        
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Redaktørens Hjørne 

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

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. 
 

Husk Fiskens deadlines: 
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Bornholmertour, 9. til 12. december 2010. 
 

I en forlænget weekend i december havde 6 mand fra foreningen 
fravalgt julefrokosten, klejnerne, æbleskiverne osv. for at FISKE. 
 

2 mand - Jens og Hans var tyvstartet et par dage før os andre og 
havde trollet på Østersøen med pæne resultater. Blandt andet sendte 
formanden mig et billede af en uforskammet flot havørred på 4,5 kg. 
Fisken var fanget og billedet sendt midt i min arbejdstid - føjfyda! 
Hertil kom beretninger om Bravallaslag med Midgårdsormen - eller 
ihvertfald næsten. 
 

Hvorom alting er: Knud, Jørgen,  Arne og undertegnede bevægede 
sig en torsdag aften mod "Solskinsøen". 

 

Først skulle vi dog 
over Sjælland og da 
det var småt med 
solskin, men over-
måde rigt på snevejr 
tog det meget længe-
re tid end beregnet - 
vi måtte droppe den 
planlagte kaffepause 
og i stedet snegle os 
til Ystad og færgen. 
 

Vel ankommet til et sneklædt Rønne modtog vi "vejhjælp" fra Hans 
og befandt os kort efter på "Spidsegård" - en base der tidligere har 
været udgangspunkt for foreningens erobringstogter på Bornholm. 
 

Fredag morgen var vejret: FRISKT! - 3 °C og vinden vendt fra syd-
lig retning til nordlig uden dog at tabe styrke overhovedet:  14 m/s. 
 

Vi tog mod Sommerodde og Stenodden - trodsede snemasserne og 
riggede stænger til i højt solskin, men bitterligt koldt vejr. 
Dønningerne gjorde det svært at vade - de mere dybde-uerfarne fi-

Fangstrapporter: 
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skere blev pænt på 
land, mens vi andre 
kæmpede med bølger-
ne. 
 

Det gjaldt om at finde 
det sted i vandet hvor 
man stadig kunne 
bunde, men var ude 
over punktet, hvor 
bølgerne brækkede. 
 

Jeg har før fisket med 
is i topøjet, men ikke under forholdt hvor hele stangen isede over. 
 

Jeg måtte brække is af håndtaget på fiskestangen, simpelthen fordi 
den var blevet for tung og ubekvem at kaste med. 
 

Således kæmpede vi i 3 timer uden fiskeheld - til gengæld fangede 
vi alle ganske meget ålegræs slået løs af de kraftige dønninger. 
 

Det var svære forhold og efter at have indtaget frokosten besluttede 
vi at søge nyt vand. 
 

Men ak over alt på øen - og vi kørte 100 km på Bornholm! - slog 
dønningerne op på rev og klipper.  
 

Så til slut efter et ganske inte-
ressant smut til Bobbe Å i Sale-
ne bugt - hvor vi faktisk så ørre-
der på vej op - lagde vi vejen 
om Sport Dres i Rønne, hvor vi 
købte aflad i blankt isenkram og 
fik en kop kaffe.  
 

Derefter hjem til Spidsegård og 
aftensmaden.  
 

Det blev absolut en hyggelig 



10  

 

aften, men jeg tænkte da, inden jeg lagde mig til at sove, at det godt 
nok ikke var meget vi havde fået fisket den dag. 

 
Lørdag morgen: 
Op, kaffe på termoen og afsted - vejret var slået om - det havde reg-
net om natten så markerne var grønne og sneen væk og temperatu-
ren steget til at par plusgrader, men vinden var der så absolut stadig. 
 
Vi kørte til "Skansen" ved Balka Strand og fandt fiskbart vand - 
klart, med bund af Nexø sandstensplateauer og masser af blæretang 
- mod sydvest kunne vi se kogende hvid brænding på Snogebæk rev 
- denne brænding aftog dog i løbet af dagen. 
 
Jeg riggede til med bobleflåd og flue, som var en hjemmebunden 
"pattegris" - dog lavet uden de nu nærmest latterligt dyre Spey-
hackler, men med en langfibret kinesisk hanenakke i "Shrimp pink". 
 
Vi hyggede…, fiskede og snart meldte Arne om et hug på blink - 
Hans og jeg fortsatte dog med bobleflåd og flue for forholdene var 
rigtig gode - vinden i ryggen gav meget, meget lange kast og med 
intermediate flåddet kunne jeg både fiske over tangbuskene og dybt 
i hullerne. 
 
Efter en times tid var den der:  Først en sitren i linen, så et par stød 
og så et rigtigt dybt hug - fast fisk og endda en pæn en af slagsen 
kunne jeg mærke. 
 
Fisken kørte til højre og venstre langs kysten - Hans kom så hurtigt 
som de vanskelige vadningsforhold tillod og stod klar med nettet. 
 
Fisken var tæt på kanten flere gange, men var ikke træt nok endnu - 
den flygtede væk fra Hans og nettet. 
 
Et mindre drama opstod også da fisken pludselig skød ud igen imel-
lem Hans og jeg, som nu stod ret tæt på hinanden, men omsider 
kunne jeg bære fisken op i nettet. 
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

                                                     .....Husk hvad blomster kan gøre 

54 cm 1,8 kg (1,65 slagtet) purt 
blankt sølv med fine små løse skæl - 
rigtig, rigtig dejlig. 
 

Fisken gav mod til alle og kort tid 
efter huggede en ca. 45 cm fisk på 
Hans' Pattegris. Men fisken huggede 
få meter fra stang spidsen og det ple-
jer at give gode odds til fisken. 
 

Den stod da også efter kort tid, men 
gav alligevel blod på tanden. 
 

Så spiste vi frokost og fiskede resten 
af eftermiddagen - her genudsatte jeg 

en undermåler ca. en halv time før hjemturen. 
 

Aftenen gik med hygge og damehåndbold i fjernsynet. 
 
Søndag morgen: 
Op kl. 7. Vinden hylede i træerne og målestationen på Hammer Od-
de meldte 17 m/s i middelvind fra nord og en bølgehøjde på 2,83 m. 
Vi bookede færgetiden om fra kl. 17 til kl. 15, hvor Villum Clausen 
afgik…, da vi ikke var sikre på at hurtigfærgen overhovedet sejlede, 
da den indstiller sejladsen ved en bølgehøjde på 3,0 m. 
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Så stod den på oprydning, Mens Hans og jeg blev sendt af sted for 
om muligt at finde fiskbart vand - først Stenodde og Sommerodde, 
men her var forholdene endnu værre end om fredagen - det så lidt 
sort ud. 
 

Så mod Geddebakkeodde…, her på den fine sandstrand var der gan-
ske vist høje dønninger, men rimelig klart vand. Her ville vi bruge 
nogle timer inden færgen sejlede. 
 

Nemt var det dog ikke…, da jeg havde rigget til - nu med et meget 
synligt "juletræ" efter boblen, prøvede jeg at vade lidt ud over bræn-
dingen. 
 

Men de første dønninger var ved at slå benene væk under mig 
og selv om jeg vel ikke er kendt for at være bange for lidt vand for-
trak jeg op til stranden. 
Således fiskede vi et par timer - Knud, Jens, Jørgen og jeg - Arne 
havde et par utætte waders og foretrak en tur uden stang langs stran-
den, mens Hans besøgte sin mor. 
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Omkring frokosttid var stemningen lidt mat. Ingen havde rigtig 
mærket noget og forholdene var rå. Men efter lidt mad og en øl be-
sluttede jeg at give den én time til. 
 

Ned på stranden..., kaste…, spinne ind..., 10 skridt…, næste kast… 
 

Et rev gik ud vest for frokoststedet, på østsiden af dette var der dybt 
og brændingen derfor ikke så kraftig. Jeg havde prøvet stedet inden 
frokost, men det var nok det sted jeg havde mest tiltro til så jeg van-
drede  derover. 
 

Knud gik vest for mig og Jørgen spiste stadig frokost. 
 

Første kast - godt langt ud og ind igen.  
 

Andet kast: BANG!, modhug, fast fisk, et spring af vandet på en 
bølgetop og så et laaaangt udløb. 
 

Denne fisk ville udad. Jeg holdt den forholdsvist hårdt for den havde 
gode kræfter - flere gange var den inde, men efter 5 - 10 minutter 
kunne jeg ved hjælp af en god bølge få den op på stranden. 
 

Så et greb i gællerne - op i klitten og priesten frem. 
 

En super fisk! - Skællene røg af som sildeskæl og sad i kager på mi-
ne handsker. Fed over nakken og lynende blank…., 58 cm 1,8 kg 
slagtet. 
 

Så var jeg færdig med at fiske den dag. Jeg vandrede op til Jørgen 
og vi delte det sidste af lommelærkens indhold. 
  
Fisken hang i galgen på en pæl mens jeg riggede grejet af. 
Jeg slagtede den i strandkanten og fandt en halvt fordøjet fisk og et 
par tanglopper i maven på den. 
 

Herefter pakkede vi alle sammen og mødtes med Hans ved færgen i 
Rønne - En super Bornholmertur var ved at være til ende. 
Turen fra Rønne til Ystad  var noget bakket, men vi hyggede os alle 
6 og turen hjem over Sverige forløb meget fint. 
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         - altid gode kort på  hånden    

Tak til jer alle for en rigtig dejlig tur. 
 

Jeg er absolut klar til at tage til Bornholm igen. 
 

P.S.: Der var ikke så mange andre, der havde heldet med sig under 
kystfiskeriet  - måske skulle I finde på et nyt kælenavn til mig :-) 
 

                                                                                               Christian 
 

(DGR: Anmodningen er absolut velbegrundet og imødekommes…., 
Christian tildeles hermed kælenavnet: Mesterdykkeren…)       

Forgyldt pokal fra Christians 
præmiehylde. 
 
Bemærk den nedslidte kongekrone 
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Én af foreningens medlemmer har gjort sig nogle tanker om 
sportsfiskeriets velsignelser. Det er der kommet følgende yderst 
velformulerede essay ud af: 
 

Hvad er det som gør det...,  hvorfor fisker jeg? 
 

En efterårsdag i sent i oktober. 
 

Vinden er hård fra syd og sydvest, men jeg har fået løbepas til hele 
dagen og det skal udnyttes. 
 

Mens jeg gå ned over engen spekulerer jeg på, hvorfor det egentlig 
er, at jeg tager ud for at fiske ? 
 

Skyerne er høje, men himlen er blygrå, træernes løv og græsset er 
tydeligt mærket af let frost med brune kanter og visne spidser. 
 

Alligevel er vandet, himlen og bakkerne et smukt syn, så humøret 
stiger. 
 

Ingen af mine legekammerater har kunnet komme med idag - så lige 
på denne tur er det ikke det sociale der trækker. 
For jeg er alene på stranden bortset fra en fisker laaangt mod øst. 
 
Når det er sagt så er der ingen tvivl om at samværet med jer i klub-
ben uden tvivl er med til at højne fornøjelsen ved at fiske. 
 
Jeg rigger til i læ af et nøgent slåenkrat, mens blæsten hyler om øre-
ne.  
 

Vejret er kun til tunge blink - så der kommer en gennemløber på i 
kombination med en "kobberbasse" ophænger. 
 
Det første kast er forsigtigt - Jeg skal lige varmes op efter en lang 
lang fisketørke, som primært skyldes nye meget tidskrævende ar-
bejdsopgaver. 
 
Når sandheden skal frem, har jeg ikke fanget én eneste havørred i 
2010. 
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Men efter et par kast begynder det at køre  - den hårde vind skråt 
bagfra kombineret med 0,12 fireline og en tung kompakt gennemlø-
ber giver meget lange kast. 
 

Jeg glæder mig over rytmen: kast, indspinning, 20 skridt øst på, nyt 
kast. 
 

Lineoplægget er godt, gennemløberen går godt i vandet, som er klart 
trods vinden og dønningerne. Spændingen stiger…, hvornår sker der 
noget? 
 

Efter ca. 30 minutters bevægeligt fiskeri kan jeg mærke et 
"telegram" - stød i stangen og da blinket er helt under land kan jeg 
se en mindre ørred efter det. 
Jeg prøver et sent spinstop og fisken viser interesse, hugger til det 
flaksende blink der falder mod bunden…, men svømmer væk igen. 
 

Godt det samme for den var alligevel aldrig kommet med hjem. 
 
Jeg glæder mig over grejet, der er let og giver lange kast - det forhø-
jer absolut nydelsen ved at fiske, at man har grej man er tilfreds med 
og som man kan stole på. 
 
At det så også med lidt pleje i vinterens løb kan holde til mange sæ-
soner og dermed også give genkendelsens glæde giver yderligere en 
god fornemmelse. 
 

Godt grej man kender er dejligt, men det afholder jo alligevel ikke 
en fra at støve bladene igennem for nyt grej - og det er er jo heller 
ikke liige sådan at der mangler fiskestænger eller hjul, flueliner er 
bindegrej derhjemme på "det blå værelse" som er mit refugium. 
 

Videre mod øst går det. Skrænten bag mig rejser sig højt og giver læ 
for vinden - jeg er efterhånden nået hen til et stenrev. Jeg starter 
med den vestlige side og fisker langs kanten af revet. Jeg kan se et 
par edderfugle, som ligger i læ ved næste rev og faktisk også et par 
marsvin, som ender med at blive til 4 inden en mærkelig brydning af 
en bølge vækker min opmærsomhed. 
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Men det viser sig blot at være en halvt druknet vage. Det er ved at 
være over middag og jeg kan mærke madpakken, dåsebajeren og 
termoen trække. 
 
Jeg bestemmer mig for et par kast til på østsiden af revet og så kom-
mer stødet i stangen. Årets første havørred rusker for enden af linen. 
 
Den har taget ophængeren, og er for lille så jeg vrider krogen ud af 
kæbevinklen, mens den er i vandet.  
 
Den vil jeg hellere have fat i om et års tid. 
  
Så op på en sten og fat i madpakken, der smager rigtig godt her i 
den friske luft. Det gør øllet i øvrigt også og jeg falder lidt i staver 
mens jeg kigger ud over vandet og slutter frokosten af med en kop 
termokaffe. 
 
Jeg begynder at fiske tilbage nu, og jeg har ikke taget mange kast 
førend en ny undermåler forgriber sig på ophængeren - også den 
kommer af krogen uden at have været af vandet. 
 

Men tilfredsheden over alligevel at have kontakt med fisk gør godt. 
 

Efterhånden sænker tusmørket sig - lidt tidligt, men skytæppet er 
tykt og tæt. 
 
Jeg rigger af og mens jeg 
går op over strandengen 
imod bilen, mærker jeg 
varmen vende tilbage i 
kroppen…, og den gode 
fornemmelse breder sig i 
kroppen. 
 

Det er alt dette, som gør 
at jeg tager ud at fiske. 
                         Christian.                                                                                      
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Gl. Dansk tur, søndag den 9. januar. 
 

9 brave sportsfiskere indfandt sig under istidslignende forhold kl. 
9.00 til morgenkaffe i foreningshuset, og efter en times tid med 
brød, basser og en lille dram, blev vi enige om at køre til Vollerup, 
hvor vi aftalte, at vi skulle spise den medbragte madpakke kl. 13.00. 
 

Nogle gik til højre mod Saltbæk, andre til venstre mod skydebanen. 
Næsten henne ved skydebanen, hvor der er nogle drænudløb fra 
markerne, så vi at der var liv i vandet, mysis og en enkelt hundestej-
le…, så det gav da lidt varme til kroppen...  
 

Ved frokosttid var der ingen, 
der havde haft kontakt med 
fisk, og efter klemmerne og 
en bette dram til begge blå-
frosne ben, syntes en enkelt, 
at NU ville han sgu’ hjem. 
Denne holdning bredte sig til 
hele selskabet, så der blev 
pakket sammen og sagt pænt 
tak for i dag. 
                                        Keld  Kong Vinter havde lagt sit grimme, behårede og  

kolde ben på kysten 

Fra foreningens jorden-
rundt-udsendte medarbejder, 
Jørgen Topp-Jørgensen, har 
redaktøren modtaget billedet 
her, med følgende bemærk-
ninger, der sikkert ikke kan 
gøre en indfødt kalundborg-
genser spor misundelig, 
vel…??: 
 

Her – nu New Zealand – går 
det fint. Har fisket i dag og 
fanget 3 regnbuer på 1, 2…, 
og hold lige fast…, 4,5 kg -  de 2 sidste på tørflue.  Temmelig vildt. 



19  

 

Dykker- & fiskeudstyr  
Surfdragter, luftgeværer. 

Pointstillingen 

 

Seniorer: 
Michael Mortensen…………………………………….. 
Jens Risum Jensen……………………………………... 
Ejner Wittrock…………………………………………. 
Jørgen Schimmel………………………………………. 
Christian Fangel……………………………………….. 
Søren Gericke………………………………………….. 
H. Leif Jensen………………………………………….. 
Steen Jensen……………………………………………. 
Keld H. Jørgensen……………………………………… 
 
Juniorer:                                                                             

 
 

10,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
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Tur– og aktivitetskalender 

Tirsdag den 8. marts. 
Grejbytte aften.   Tag noget af alt det fiskegrej med, som du ikke 
bruger mere. Måske kan du bytte dig frem til noget, som du mang-
ler, eller som du pludselig får lyst til at eje. 
 

Søndag den 13. marts. (p) 
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: Brian. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.) 
 

Tirsdag den 22. marts. 
Surfcasting-aften med Christian Ørsted.   Vi får igen besøg af 
Christian, som vil fortælle og vise os, hvordan vi binder forskellige 
bundtackler til surfcasting. Vi får selv mulighed for at binde vores 
eget tackle. 
 

Søndag den 27. marts. (p) 
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. præmi-
en 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. 
Turleder: Keld. Bemærk øget deltagerbetaling. (sen. 60 kr./jun. 30 
kr.).  Billet købes hos bestyrelsen inden deltagelse. 
 

Tirsdag den 5. april. 
Besøg af Thomas fra ”Lystfiskeren”.   Sædvanen tro kommer vo-
res trofaste Thomas og fortæller om nyt grej, og giver gode tilbud på 
fiskegrej vi ikke kan være foruden. En aften der vil få lommepenge-
ne til at brænde i pengesækken... 



21  

 

Tirsdag den 12. april. 
Forberedelsesaften til ”Lystfiskeriets Dag”, 15. maj 2011.   Kom 
og vær med til at forberede vores årlige store arrangement om lystfi-
skeriet i og omkring Kalundborg Fjord. En dag, hvor vi præsenterer 
vores forening for et stort publikum fra hele Vestsjælland. Vi har 
brug for at rigtig mange medlemmer deltager omkring det praktiske 
i arrangementet. Det plejer at være rigtig hyggeligt. 
 

Søndag den 24. april. (p) 
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. Knud er turleder. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).  
 

Tirsdag den 26. april. 
Vandretur ved Halleby Å.   Vi mødes ved klubhuset kl.18.45. Vi 
samler os i nogle biler og kører til Y-et, Ridebanen og Spanwall.  
De, som vil køre direkte, kan køre til broen ved Sukkerkanalen. Vi 
kigger på åen og ser på parkeringsforhold, så vi kan få et indtryk af 
hvor vi skal parkere, når vi skal ud at fiske. 
 

Søndag den 1. maj. (p) 
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, 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 10. maj.  
Filmaften.   Vi skal se filmen ”Nervous Water”, der er en meget 
smuk stemningsfilm om fluefiskeri i alverdens lækre fiskevande. 
 

Søndag den 15. maj. 
”Lystfiskeriet Dag”.   Succes-arrangementet fortsætter…, og til 
dette har vi brug for alle gode kræfter, der vil foreningen det bedste. 
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Det er vel nok dette arrangement, der giver de fleste nyindmeldte 
om året, så vi lægger os i selen og gi’r vore gæster én på opleveren.   
 
Tirsdag den 24. maj. 
Fremvisning af CTS fluefiskestænger fra New Zealand.   Vi får 
besøg af Claus Bech fra firmaet UssingBech, der demonstrerer nog-
le spændende nye fluestænger, som nu forhandles i Danmark. 
Stængerne er specielt udviklet til kystfiskeri, og er derfor meget in-
teressante for os, som fisker mest ved kysten. 
De medlemmer som gerne vil prøve disse stænger, skal selv med-
bringe deres eget fluehjul med line. 
 
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 
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Mødereferater 

Bestyrelsesmøde mandag den 1. november 2010. 
 

Referat fra sidste møde. Ingen bemærkninger. 
Indbrud og tyveri – opgørelse og ny indkøb sendt til forsikringen.  
Referat fra Regionsmøde den 28. oktober 2010. Knud refererede.  
Generalforsamlingen 2011. Indkaldelsen sendes med næste nummer 
af ”Fisken”. Arne laver oplæg til handleplan 2015. 
”Fisken”. Deadline er 15. nov. Redaktøren er bemyndiget til at købe 
en bærbar computer med tilhørende programmer. Anskaffelsespris 
ca. 7.500 kr. i alt. 
Juniorarbejdet. Intet nyt. 
Hvordan fastholder vi vore nye medlemmer?  Vi drøftede emnet.  
Opdatering af konkurrenceregler på hjemmesiden – Keld og Brian. 
Opfølgning - Fremtidig placering af vores klubhus.  
Bordet rundt. Vedligeholdelse af klubhus. Taget er utæt. Brian kom-
mer med forslag. Terrassen bevares trods bemærkninger om udskift-
ning jævnfør bemærkninger fra generalforsamlingen i febr. måned. 
Eventuelt. Næste møde den 10. januar kl. 19.00. 
Sager til opfølgning fra tidligere møder tager formanden med i ind-
kaldelsen til bestyrelsesmøder.  
På næste mødes vedtages regelsæt for honorering af frivilligt arbej-
de udført af foreningens medlemmer, og eksterne foredragsholdere 
m.v. 
                                                                                             Ref.: Arne 

 
Bestyrelsesmøde mandag den 10. januar 2011: 
 

Til stede: Hans Munk, Knud Nielsen, Kjeld Jørgensen, Leif Heiner, 
Arne Eliassen. 
Fraværende: Brian Ras. Ejner Wit., Poul-E. Ilkjær, Jørgen Topp. 
Referat fra sidste møde 
Vi har ikke fået tilskud fra kommunen. Kjeld arbejder med regler 
for båd. Knud og Brian undersøger muligheder for mosefiskeri. 
Indbrud og tyveri – afsluttet. 
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Vi har fået forsikringserstatning svarende til anmeldelsesbeløbet 
med fradrag af selvrisiko. Beløbet er anvendt. 
Indkomne forslag til aktiviteter i 2011. Nedsætte udvalg til at se på 
nye muligheder: Familieture, ”Put and Take”, mosefiskeri, havne-
mede – Kalundborg Fiskemesterskab i havfiskeri blandt større ar-
bejdspladser i Kalundborg, åben kystkonkurrence i april, 2-
håndsfluekastekursus evt. som weekendarrangement. 
Der nedsættes et udvalg efter generalforsamlingen. Punktet hører 
hjemme under emnet ”hvor skal vi hen, du” til videre bearbejdning. 
Fisken: Der skal købes tonerpatroner, en ny router og en taske. 
Juniorarbejdet. Intet nyt. 
Hvordan fastholder vi vore nye medlemmer? – brev udsendt! 
Drøftede deltagelse i kulturweekenden den 27./28. august. 
Opdatering af konkurrenceregler på hjemmesiden, – Keld og Brian!  
Reglerne gennemgået og besluttet med mindre ændringer. 
Regelsæt for honorering af frivilligt arbejde udført af foreningens 
medlemmer, og eksterne foredragsholdere m.v. Tages op på næste 
møde. 
Orientering fra Miljøkoordinator. Knud orienterede. 
Bordet rundt. Nyt filmlærred indkøbes. 
Eventuelt. Næste møde den 14. februar.  
Hvem åbner: 25. jan Hans, 1. febr. Kjeld, 8. febr. alle, 15. febr. Bri-
an, 22. febr. Hans, 1. marts Kjeld.    
Næste møde er konstituerende. Fortæring indkøbes ved formanden. 
                                                                                             Ref.: Arne 
 
 

 
Referat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 8. februar 
2011. 
 

Deltagelse: 31 af klubbens medlemmer deltog 
 

Valg af dirigent: Michael Hemmingsen blev valgt og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 

Valg af stemmetællere 
Frank Madsen og Peter Høpner 
 

Beretning fra formand: Beretningen blev vedtaget med akklamation. 
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Beretning fra juniorleder: Junior afdelingen har ligget i dvale, da vi 
ikke har haft nogen tilgang af nye medlemmer. Vores tilbud synes vi 
er gode nok, men tidens unge interesserer sig ikke for det, hvilket  
gør det svært at se hvad vi som forening skal gøre for at ændre ud-
viklingen. Flere fra salen kom med input til hvad der kan gøres, 
f.eks. arrangere ture, hvor chancen er stor for at de fanger noget - 
bedsteforældre kan tage børnene med og enkelte tilbød at deltage i 
juniorarbejdet. 
 
Beretning fra andre udvalg: 
Husudvalget (Egon) – Vi har haft tagproblemer og skal have udskif-
tet taget, hvis vi skal være her i længere tid. I løbet af året skal vi 
have afgjort, hvad der skal ske med taget og hvornår. Spørgsmålet 
om at flytte til Gisseløre blev rejst og diskuteret. 
 

Turudvalget (Keld) – Turene er kun gået op af bakke med hensyn til 
deltagelse. 
 

Havudvalget – Vi har kun deltaget i kredsmesterskabet, hvor en 
femteplads ikke var nok til at komme til DM 
 

Halleby å sammenslutningen – 62 fisk blev fanget, de fleste er fan-
get af få folk, hvilket viser at indsats betaler sig. Restaureringen af 
åen fortsætter. El-fiskeriet var en skuffelse, men vi fik dog nok æg 
til selve å-udsætningen. 
 

Bådudvalget – Vi ved ikke hvor mange der bruger båden, så Keld 
vil gerne have en tæller på hjemmesiden, så man kan se hvor mange 
gange den er ude. Keld opfordrede til, at de der låner båden passer 
godt på den – som om det var ens egen. Hvis man laver en skade 
skal det meddeles til Keld. Det blev foreslået, at der blev lavet en 
logbog, hvor brugen af båden kan registreres. Det blev også foreslå-
et at båden skal kunne lånes i flere dage. Bådudvalget kigger på dis-
se forslag. 
 
Kassererens regnskab: 
Driftsregnskabet viste et underskud på 12.535,37 kr. med aktiver på 
559.052,67. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
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Valg af formand: 
Hans Munk blev valgt med akklamation. 
 

Valg til bestyrelsen: 
Poul Erik Ilkjær og Brian Rasmussen blev genvalgt. 
Michael Mortensen blev valgt i stedet for Leif, som trækker sig. 
 

Valg af  suppleanter: 
Arne Eliassen og Ejnar Wittrock blev genvalgt. 
 

Valg af revisor: 
H. Leif Jensen blev valgt. 
 

Valg af revisor suppleant: 
Jens Risum Jensen blev valgt. 
 

Indkomne forslag: 
Egon har foreslået, idet det årlige varmeforbrug er ca 9.000 kr., at vi 
skal installere en varmepumpe, for at nedbringe udgifterne. Det ved-
tages at bestyrelsen undersøger denne mulighed og vurdere økono-
mien i dette forslag. 
 

Budget for 2011: 
Brian fremlagde budgettet for 2011, som budgetterer med et under-
skud på 16.000 kr. 
Det blev foreslået at vi kunne søge fonde eller tipsmidler om tilskud 
til nyt tag. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

Eventuelt. 
Bestyrelsens oplæg, “ Hvor skal vi hen “ blev diskuteret.  
Information om hvor, hvordan og hvornår man fisker hvad, i og om-
kring Kalundborg, blev efterlyst 
Der var bred enighed om at at udvide aktiviteterne til f.eks. mosefi-
skeri, havnefiskeri osv. uden at det dog skal gå ud over de nuværen-
de aktiviteter, hvor der jo er god tilslutning. Det blev foreslået at der 
kunne laves forskellige sektioner i klubben, der arbejdede specielt 
med én slags fiskeri, mosefiskeri kunne dyrkes mere, hvilket også 
kunne blive til et fiskeri, som kunne tiltrække nye juniorer. Havfi-
skeriet kunne vi også gøre mere ved. 
Vi kan lave forums for forskellige typer fiskeri på hjemmesiden. 



27  

 

 

        J H  FugeserviceJ H  FugeserviceJ H  FugeserviceJ H  Fugeservice    

Jens Henneberg 
Hejrevej 57 

4532  Gislinge 

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

e-mail: jens.henneberg@c.dk 

Forslaget om nyt logo gav anledning til nogen diskussion. Nogle 
ønskede at fastholde det gamle og anså det for unødvendigt at få nyt 
logo, mens andre synes at det var vigtigt at logo’et ændrede sig, når 
foreningen udvikler sig med det omgivende samfund, f.eks. i form 
af en kommunesammenlægning. Bestyrelsen vil lade de forskellige 
input indgå i de kommende diskussioner. 
Særlige aktiviteter for pensionisterne i klubben på hverdage. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med de forskellige forslag. 
                                                               Ref.: Jørgen Topp-Jørgensen 

Lakseflus bundet af  Anders Ovesen 
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