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Kig ned...., der er kunst for fødderne af Jer - og måske en bette fisk.

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner
Formand:
Hans Munk, Tømmerupvej 11, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 75 04 / 21 22 55 99
mail: hans@munk.mail.dk
Næstformand:
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
Sekretær:
Knud Nielsen, Vandværksbakken 31, 4450 Jyderup,
tlf.: 59 27 79 99 / 20 46 17 60
mail: knud.lis@mail.dk
Juniorleder:
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 22 74 / 40 53 22 74
mail: ilkjaer@email.dk
Bestyrelsesmedlem:
Henning Leif Jensen. Tjørnevej 2, 4520 Svinninge,
tlf.: 59 26 58 24 / 20 30 52 33
mail: henning.leif.jensen@mail.dk
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Suppleanter:
Keld Nissen, Højen 6, 4400 Kalundborg, tlf.: 31 16 08 67.
mail: keld.nissen@mobil.dk
Ejner Wittrock, Mogens Banke 6 4400 Kalundborg tlf.: 59 50 52 06
mail: jewittrock@ka-net.dk
Foreningshus: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.
Husudvalg:
Egon Hansen, tlf.: 59 50 72 05.
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08.
Ejner Wittrock, tlf.: 59 50 52 06.
Aktivitets– og turudvalg:
Hans Munk, (formand), tlf.: 59 50 75 04.
Keld Jørgensen, (turleder), tlf.: 59 59 58 33.
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:
Nu har vi haft vores nye klubhus i et helt år, og vi har nydt det!
De sidste ting er blevet færdiggjort i løbet af året, og i december
holdt vi igen en vellykket julefrokost, som også i år var hyggelig og
hvor mange brave sportsfiskere deltog.
Når bladet udkommer og disse linjer bliver læst, har vi også holdt
jul i vores familie og med vores venner.
Nogle af vores medlemmer har sikkert også været på havet og fanget nytårstorsken.
Det første arrangement vi har i det nye år er vores traditionelle Gl.
Dansk Tur, hvor vi mødes til morgenmad og tager i samlet flok ud
på kysten, for at overliste nogle dejlige overspringere,
”grønlændere” og de undslupne regnbuer fra Reersø.
I det år vi er gået ud af, har vi haft et aktivt foreningsliv med gode
fisketure og gode tirsdagsmøder med mange gode emner.
I 2013 var der ikke mindre end 42 forskellige medlemmer med på
vores fisketure. Så mange medlemmer har ikke tidligere – i hvert
fald ikke i den nyere tid – deltaget i vores ture og arrangementer.
Det er endnu en understregning af, at vi har et godt sammenhold.
Vi har også fået flere nye medlemmer i løbet af året, og de deltager
alle aktivt i vores foreningsliv. Desværre har vi også oplevet at nogle har meldt sig ud af foreningen. I nogle tilfælde tror jeg det blot
har drejet sig om, at de har glemt at betale deres kontingent.
Så lad os huske hinanden på, at den slags glemmer man ikke...!!! - og det er nemmest, hvis man tilmelder sig Betalingsservice.
I det nye år har vi planlagt rigtig mange fisketure, og en af turene
bliver til Sverige, hvor vi i september tager til Haresjømåla en hel
weekend. Der er mulighed for at fiske med spinner, blink og flue i
både elve og søer. Så vi håber, at rigtig mange vil tage med.
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Kig i vores program, og tag det med i jeres planlægning. Vi vil prøve at gøre det så billigt som muligt, og eftersom I allerede ved det
nu, har I også mulighed for at lægge lidt penge til side frem til september måned.
Jeg vil også henlede Jeres opmærksomhed på vores værksted. Vi har
dér mulighed for at lave mange gode forberedelser til fisketurene.
Vi har alt det værktøj, som er nødvendigt for at reparere og lave nyt
grej. Det er kun fantasien, der sætter grænser.
Har I nogle ønsker, så sig til, så arrangerer vi det. Jan ”Barbér” har
ryddet op i vores fluemateriale. Nu ligger det adskilt og i system, så
vi nemt kan lave mange forskellige fluer til kysten.
Der er flere garvede medlemmer som vil hjælpe til, hvis I har brug
for hjælp til at lave fluer osv.
En anden af de spændende ting, der venter på at blive udviklet er
Fishing Seeland – havørred Sjælland.
Kalundborg kommune og Visit Sjælland er sammen med andre sjællandske kommuner på vej ind i samarbejdet.
Halleby å Sammenslutningen oplever en øget interesse og der gøres
nu et stort arbejde for at forbedre og udvide vores fiskeri i åen.
Lad os sammen se frem til endnu et godt år i vores forening.
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.
Da bestyrelsen har besluttet, at ”Kalundborg Fisken” kun skal udkomme 2 gange årligt, ændres bladets deadlines til følgende:
1. januar – 15. august

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.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 18. februar 2014, kl. 19.30 afholder Kalundborg Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling i foreningshuset på Lynglodden 4.
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 2014.
8. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Knud Nielsen
Keld H. Jørgensen
Jørgen Topp-Jørgensen
Henning Leif Jensen
På valg som suppleanter er:
Keld Nissen
Ejnar Wittrock
På valg som revisor er:
Arne Eliassen og Jens Risum Jensen
Der skal desuden vælges en revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Bestyrelsen.
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Fangstrapporter:
Om laksefeber og kuren mod den...
I vores forening er vi en del som hvert år rammes af laksefeber - og
hvorfor lige det? Nogle gange spørger jeg også mig selv om det,
især når jeg for 4. år i træk i dagevis har svunget fluestangen over en
forblæst Skjern Å, har ondt overalt og har ikke haft et eneste hug.
Men så pludselig sker det..., et tungt hug og kraftig rusken i fluen og
20 minutter efter bærer jeg med rystende ben en blank laks på land
på den rigtige side af de 7 kg. Var det ventetiden og sliddet
værd....???
Lige dér var det i hvert fald.
Hvis I også skulle blive ramt af laksefeberen så kommer her lidt råd
og vejledning.
Den billige løsning..., Skjern Å.
Skjern Å ligger knap 4 timers kørsel væk. Der fanges mange laks i
åen, i de senere år over 1000 om året. Der er kvote begrænsning på,
hvor mange fisk der i alt må hjemtages fra Skjern Å, og hver person
må højst hjemtage én.
Der er også rigtig mange, der fisker i Skjern Å, især omkring premieren den 16. april. Til gengæld kan der fiskes på mere en 100 km
vand.
Skjern Å er stor som en flod på den yderste del, nedstrøms mødet
med Søndre Omme Å.
Her er det svært at læse åen og se hvor laksen står. Her kan også være store bølger på vandet i vestenvinden - men her fanges mange
laks.
Opstrøms Søndre Omme Å til over Borris til Tarp bro opstrøms
Sdr. Felding er åen mindre og slynger sig mere. Visse steder kan
man endog finde læ for vestenvinden, og åen er noget lettere at læse.
Her fanges mange laks hele sæsonen.

8

Fra Tarp op nogle kilometer opstrøms Skarrild, er åen meget mindre, og slynger sig gennem eng og skov med meget læ.
Her er fiskeriet især godt i den første måned, hvor de store fisk trækker hurtigt højt op i systemet.
Fiskekort.
Der kan købes dagkort til de fleste strækninger af åen på Fiskekort.dk.
Man skal dog ikke fiske mange dage i Skjern før det bedre kan betale sig at melde sig ind i en af de lokale foreninger.
Et rigtig godt bud her, er LF26 som har fiskeret ved Albæk og Kodbøl, og også ved Skarrild.
Prisen er 1.200 kr. hvor til skal fratrækkes forbundskontingent.
Hvis laksekvoten er fisket op i Skjern Å, har LF 26 også et godt
stykke i Storåen. Se: www.LF26.dk.
Et andet godt bud er at melde sig ind i Borris Fiskeriforening, som
har fiskeretten på ca. 20 km ved Borris.
Se: www.Borrisfiskeriforening.dk
Fiskemetode.
Ligegyldigt om man fisker med spin eller flue er det vigtigt at få
agnen ned til bunden. Selv om der om sommeren kan fanges fisk
nær overfladen er det mit indtryk
at de fleste fisk fanges ved det dybe fiskeri.
Opstrøms spinnefiskeri med spinnere som det Flyvende Kondom
fungerer rigtigt godt hele året
(Billedet).
Ormefiskeri er også effektivt.
Fluefiskeren skal om foråret fiske dybt og ikke for hurtigt, synke 35-7 liner skal nok komme ned.
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Senere på året bruger mange flyd-synke 3, flyd-synke 5 og på denne
tid af året, skal fluen gives ekstra liv i det langsomme vand ved små
nymfe-tag eller lignende.
Hvor står laksen...???
Det finder man ud af, efter at have fisket og talt med andre fiskere
gennem flere år.
Men der er dog visse håndregler. I udgangen af sving står der ofte
fisk. Hvor åen snævres ind, kan der også stå fisk. Hvis der er uroligt
vand skyldes det tit al-knuder under overfladen, hvor der også kan
stå fisk. Og så start gerne dit fiskeri 10-15 minutters gang fra Ppladsen – så undgår man kø fiskeri.
En mere omfattende samling af standpladser kan ses i klubhuset på
bogreolen.
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Et par giftige sager til Skjern Å.

På kortet til venstre
er vist kendte standpladser ved Hollændergården ved Borris.
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Årets gang i Halleby Å.
Januar: De fleste tror at sæsonen starter med premieren den 16. januar...., Helt forkert.....
Sæsonen starter i begyndelsen af januar, med at frivillige vandrer
langs gydevandløbene og tæller gydebanker for at se, hvor godt åen
og havørrederne har det.
Det er en fantastisk spændende naturoplevelse at se gydebankerne
og eventuelt fisk, der gyder.
Inden fiskeriet kan begynde, skal vi have skåret siv og bevoksning
langs åen. Her er der også brug for frivillige. Jo flere frivillige der
melder sig til, jo mere fiskevand har vi at fiske på.
Hvis man deltager i dette arbejde, kan man være sikker på at få gode
tips om hvor fiskene står fra Å-veteranerne.

Peder Høpner i strålende humør på en råkold vintedag - årsagen hertil er åbenlys.

12

Så kommer premieren den
16. januar, hvor det tit kan
være en rigtig kold omgang.
De fleste fisker ved Y’et,
Åmarksvej og kanalen,
hvor der som regel altid
fanges fisk, også pænt store fisk.
Der kan dog sagtens fanges fisk højere oppe i åen.
2014 kan blive lidt anderledes. Der er gået rigtig
mange regnbuer op i åen,
og de er formentlig også
gået helt op til Hejrebjerg
skov. Det er selvfølgelig
ærgerligt, at de ødelægger
gydebankerne, men de er
nu rigtigt sjove at fange.

Februar, marts og april: Så er det tid for grønlænderfiskeriet, og
igen er det kanalen, Y’et og Åmarksvej, der må holde for.
Ridebanen og det sidste stykke mod flasken kan også være godt,
men pas på, for der er meget sumpet.
Der kan også fanges nedgængere, som kan være rigtig store. Oftest
er de dog for magre og udslidte efter gydningen, til de er noget værd
som spisefisk.
Regnebuerne er programmerede til at gyde i april, og har derfor
spredt sig i hele Å-systemet. Lad os nu se at få fjernet så mange som
muligt.
Husk at vi kun må fiske ved Hejrebjerg og Øresø Mølle til den 30.
april.
April er den måned hvor rimterne går op i åen for at gyde.
Der er tale om mange og store fisk, som kan være sjove at fange på
flue.
I april sætter vi yngel ud i gydevandløbene - det er fantastisk spændende at være med til og som har stor betydning for bestanden.

- altid gode kort på hånden
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Maj: Så er det ved at være slut i åen med havørreder i sommerhalvåret. Hvis der stadig er meget vand i åen, kan større havørreder gå
op i den nedre del efter hundestejler, såkaldte majspringere.
Geddefiskeriet er nu efter fredningen rigtigt godt. Et børnevenligt
sted at fange dem, er ved Spanwall lige opstrøms Tissø. Men som
elektrofiskeriet viser, findes der gedder, også grumme store gedder
overalt i åen.
Juni-September: Meget få af os fisker i åen hen over sommeren.
Det vrimler med små skaller og aborrer. Der går rygter om at enkelte havørreder går op i åen allerede nu, men Nedre Halleby å er ofte
helt stillestående og ekstremt lavvandet.
Til gengæld er det i august at vi laver mundingsudsætning af halvårsfisk.
Oktober, november og december: Nu begynder havørrederne at
gå op i åen for at gyde. Der bør, hvis der er vand og strøm i åen, være mulighed for at tage en blank opgangsfisk.
Det er noget, der sjældent forsøges, men de der gør, har dog været
heldige eller dygtige, enkelte gange.
Der er igen rimter i åen i stort tal, og der er mange aktive gedder og ja, det ville være rart, hvis nogen ville tynde ud i den bestand.
15. november slutter fiskeriet i åen og fiskene får fred til 16. januar
- dog ikke helt fred, fordi
vi i slutningen af november, el-fisker efter moderfisk til vores udsætningsprogram.
Det er ualmindelig spændende dage for de, der
deltager. Her er der virkelig mulighed for at se
med egne øjne, hvilket
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fantastisk liv der er under overfladen. Enkelte år kan det være sløjt
med havørreder, men der er masser af andre fisk, som ål, gedder,
rimter, suder, regnbuer og meget andet.
I starten af december er
det så Store Strygedag,
hvor de el-fiskede moderfisk stryges på vores
eget lille dambrug noget det også er en stor
livsbekræftende oplevelse at være med til.
Hvis du har lyst til at
fiske i Halleby Å - så
køb årskortet til 150
kr.
Hvis du har lyst til at være med i gruppen af brave sportsfiskere, der er yderst aktive med det frivillige arbejde i åen, så ring
til Knud, tlf.: 20 46 17 60.
Knud Nielsen og Jørgen Topp-Jørgensen.
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Laks og Havørred fiskeri i Mørrumsåen.
Skal du fiske i elve og åer med varieret strømvand, er det en god
ting at have styr på sin kaste teknik:
fluelinen SKAL være strakt.
Har du først styr på det, vil det gøre det hele lidt nemmere at variere
sine kast, fluen kan lægges samme sted igen og igen såfremt at der
er en aktiv fisk!
At fiske i april:
Der er faktisk kun nedfaldsfisk i denne måned, men på de ydre stykker, dvs. fra pool 1 – 16 er der store chancer for fede blanke havør-

Et lille udvalg af lækkerier til Mørrumsåen - bundet af Barbéren.

reder..., også kaldet overspringere!
Der fiskes dybt (tæt på bunden) med store rørfluer i størrelserne 5 –
10 cm.
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At fiske i maj:
Der fiskes med store fluer, når vandet er koldt ca. 5-10 grader, fisk
ca. 50 cm over bunden, ved varmere vand, mindre fluer.
Sommerfiskeri:
Der fiskes højt ca. 20-30 cm under overfladen (små fluer).
I august begynder de store havørreder at komme op i åen.
Om dagen fiskes der i mellemvandet, (midt i vandsøjlen). Brug flue
str. 6-4. Når det bliver mørkt fiskes der højt, med rørfluer i størrelserne 5-10 cm.
September fiskes på samme måde som august.
Mørrumsåen - pool 1
i efterårsfarver.

Note: der kan købes en lille folder/bog i Fiskeshoppen ved Laxens
Hus, der er en god vejledning til, hvor fiskene kan befinde sig.
Viser også vadesteder, hvis du skal krydse åen.
Pløk og dyk!

Jan Nielsen (Barbéren)
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Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre

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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Pointstillingen 2013
Seniorer:
Alf Kristensen.………………………………………….
Henning Leif Jensen...........................………………….
Kurt Jensen............…...…………………………………
Jørgen Schimmel...……………………………………...
Keld Nissen........………………………………………..
Per Ravnborg......………………………………………..
Keld H. Jørgensen............................................................
Jens Risum Jensen...........................................................
Jørgen Topp-Jørgensen...................................................
Egon Hansen....................................................................
Gorm Hansen..................................................................
Per Jensen........................................................................
Sten Jensen, Ejner Wittrock............................................
Brian Rasmussen, Einer Christensen, Hans Munk, Søren
Refsgård...........................................................................
Jørgen Hemmeth..............................................................
René Davidsen.................................................................
Knud Nielsen...................................................................
Jørgen Gericke, Michael Mortensen................................
Bent Larsen, Gert Holm Larsen, Henrik Andersen, Jan
Olsen, Leif Vind, Arne Eliassen......................................
Arne Christiansen, Hanne Mortensen, Jan Nielsen, Jens
Munk, Jens Søndergård, Jesper Hanning, Joachim Christensen, Karsetn Lund, Klaus Hansen, Lars Ravnborg,
Mone Christensen, Niklas Ravnborg...............................

180,0
167,0
96,2
80,2
75,2
55,0
52,0
51,6
51,2
48,1
41,6
33,6
30,0
25,0
23,0
22,0
20,0
15,0
10,0

5,0

Juniorer:
Joachim Lund..................................................................

34,8
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DYKKERUDSTYR
FISKEUDSTYR
LEVENDE ORM
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Tur– og aktivitetskalender
Søndag den 5. januar. (p).
Nytårstur. Så tager vi hul på et nyt år med vores traditionelle nytårstur. Vi mødes kl. 8.00 til morgenkaffe, og tager dernæst ud og
fanger en nytårsfisk. Indvejning ved fiskestedet kl. 15.00.
Tilmelding senest fredag den 3. januar til turleder Hans Munk.
(Sen. 30 +10 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 7. januar.
Værkstedsaften med fluer, blink og renovation af fiskegrej.
Tag dit fiskegrej med, så vi sammen kan udskifte springringe, kroge, efterse fiskestangen og give hjulet olie. Vi kan også se på forholdet mellem stang og hjul og kastevægt.
Tirsdag den 21. januar.
Filmaften. Vi ser en af vore gode film, men det er også muligt, at
du selv medbringer et USB-stik og viser dine egne optagelser eller
billeder af dine fangster.
Søndag den 26. januar (p).
Fælles halvdagstur. Vi mødes kl. 8.00 og tager derefter ud på en
fisketur, som afsluttes kl. 13.00 med indvejning på fiskestedet.
Halvdagsturen arrangeres fordi det kan være for koldt til en hel dag i
lave temperaturer og saltvandssprøjt. Turleder: Keld Jørgensen.
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Tirsdag den 4. februar.
Værkstedsaften. Tag dit fiskegrej med, så vi sammen kan udskifte
springringe, kroge, efterse fiskestangen og give hjulet olie. Vi kan
også se på forholdet mellem stang og hjul og kastevægt.
Tirsdag den 18. februar.
Generalforsamling kl. 19.30. Endnu et år er gået, og hvilket år –
kom og være med til at høre formandens beretning, udvalgenes beretninger og gennemgå foreningens regnskab og budget. Vi skal og-
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så vælge 4 medlemmer til bestyrelsen. Så kom og gør din indflydelse gældende.
Søndag den 23. februar. (p).
Kysttur på egen hånd. Vi mødes i foreningshuset kl. 9.00 og tager
ud på den plads vi selv tror mest på. Afslutning og indvejning med
varme pølser i klubhuset kl. 15.00. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tilmelding senest fredag den 21. til turleder Brian Rasmussen.
Tirsdag den 4. marts.
Pointaften. Det er vindernes aften. Vi fejrer og ønsker tillykke til
de, der har fanget flest og størst fisk i løbet af 2013. Og så afholder
vi lotteri med gode gevinster til fordel for vores forening.
Søndag den 16. marts. (p).
Fælles kysttur. Vi mødes til morgenmad kl. 8.00 og tager ud og
fisker det sted vi tror mest på denne dag. (Sen. 30+10 kr./jun.20 kr.).
Tilmelding senest fredag den 14. til turleder Keld Nissen.
Tirsdag den 18. marts.
Filmaften. Forårets filmaften, hvor vi igen kan nyde smukke billeder af fisk og natur.

Huse ved Asnæs Sønderstrand - Akvarel af Kurt Petersen.

22

Tirsdag den 1. april.
Fluebindingsaften. Jan ”Barbér” har ryddet op i alt det fluemateriale vi har i foreningen. Vi har flere fluestik i foreningen, som vil
blive sat op. Så I skal bare komme og deltage – det er ikke sværere
end alle sagtens kan lære at binde sine egne kystfluer.
Søndag den 6. april. (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 1.500,00 kr. – 2. præmien er på 1.000,00 kr., og 3. præmien er på 500,00 kr.
Præmierne er delvist sponsoreret af ”Lystfiskeren”.
Der må fiskes fra kl. 6.00 til kl. 17.00, hvor der er indvejning ved
foreningshuset på Lynglodden 4.
Turleder er Keld H. Jørgensen. Bemærk øget deltagerbetaling. (Sen.
60 kr./jun. 30 kr.)
Billet skal købes hos bestyrelsen inden deltagelse.
Tirsdag den 16. april.
Instruktionsaften i fluekast. Vi bliver instrueret i, hvordan man
fisker og kaster med en fluestang. Igen er det Jan ”Barber” og Michael Mulbjerg, som står for undervisningen. Har I selv en fluestang, så tag den med – det er altid godt at blive undervist med sit
eget grej – ellers er det muligt at låne fra hinanden. Kasteinstruktionen foregår på plænen ved siden af klubhuset.
Søndag den 27. april. (p).
Fælles kysttur med Holbæk og Omegns Lystfiskerforening. Så
er det vennerne fra Holbæk, der er arrangør af venskabsmatchen.
Der kommer nærmere om turen, når Holbækfolkene er færdige med
at planlægge. Det skulle dog være ganske vist, at turen går til Isefjord. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 29. april.
Besøg hos ”Lystfiskeren” i Holbæk. Så skal vi på besøg hos
”Lystfiskeren”. Vi kører fra vores foreningshus kl. 18 i retning mod
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Holbæk, hvor Thomas er vært med en god sandwich og øl/
sodavand. Derefter præsenteres flere grejnyheder og godt tøj til fisketuren, hvorefter der er mulighed for at gøre en god handel.
Vi regner med at køre hjem igen omkring kl. 21. Alle der vil med
skal derfor være ude ved klubhuset lidt før kl. 18, hvorfra vi så ordner fælles kørsel til Holbæk. Vi deles om benzinudgifterne.
Tilmelding til Hans Munk senest den 14. april.
Søndag den 4. maj (p).
Fisketur til Halleby Å ved Kattrup Gods.
Vi mødes ved foreningshuset kl. 8.00 og kører derefter til Halleby Å
ved Kattrup Gods.
Fisketuren afsluttes med indvejning kl. 16. Turen koster 30 kr. med
årskort og 50 kr. uden årskort.
Turleder: Knud Nielsen.
Søndag den 1. maj. (p).
Aborretur til Løgtved, Frederiksberg 50, Svebølle. Så har vi
chancen for at fange rigtig store aborrer i et udsøgt fiskevand – kun
denne ene gang om året, så kom og vær med til dette spændende og
sjove fiskeri. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Ejner Wittrock.
Tirsdag den 13. maj.
Fluebinding til sommerens natfiskeri. De lyse nætter er ensbetydende med at vi skal nyde fiskeriet i skumringen og i de meget tidlige morgentimer på Asnæs eller Røsnæs rev. Så det er tid til at binde
nogle ordentlige sorte cigarer eller tillokkende zonkere, der kan
overliste de jagende havørreder.
Søndag den 25. maj. (p).
Hornfisketur. På dette tidspunkt er vi sikre på at hornfiskene har
indfundet sig ved vores kyster. Det er særdeles familievenligt fiskeri, så tag familien med, også bedsteforældrene og børnebørnene. Vi
mødes ved klubhuset kl. 8.00. Indvejningen finder sted på fiskestedet kl. 16.00. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Leif Jensen.
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Tirsdag den 27. maj.
En aften om havfiskeri. Svend Aage Madsen har samlet materiale
om havfiskeri på Øresund, Det Gule Rev og i Norge. Det vil blive
en blanding af film, billeder og fiskegrej.
Tirsdag den 10. juni.
Fisketur på Kalundborg Fjord. Det er efterhånden blevet en tradition. De af vores medlemmer som ejer en båd, lægger skib til at vi
sammen tager ud på fjorden og fisker efter fladfisk. Det er nødvendigt at tilmelde sig til denne tur af hensyn til, hvor mange både vi
skal lave aftale med, og hvor mange børsteorm, der skal købes.
Fisketuren starter på havnen ved rampen kl. 18.30 - vi sejler i havn
inden det bliver mørkt. Deltagerne betaler til benzin og børsteorm.
Tilmelding senest den 7. juni til turleder Hans Munk.
Lørdag den 21. juni. (p). Natfisketur. Så tager vi på revet og afprøver vores egne fluer, måske er vi heldige eller dygtige nok til at
fange en af sommerens fede havørreder. Vi tager fra foreningshuset
kl. 20.00 og fisker til den lyse morgen, hvis vi kan holde os vågne.
Tidspunktet for indvejning afgøres i løbet af natten. Vi griller pølser
på stranden. (Sen. 30+10 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Keld H. Jørgensen.
Tirsdag den 26. august. (p).
Aftenfisketur. Vi begynder efteråret med en fisketur. Afgang fra
foreningshuset kl.18.30 og indvejning kl. 22.00 på fiskepladsen.
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Hans Munk.
Tirsdag den 2. september.
Åbningsaften i foreningshuset. Så mødes vi igen efter sommerens
fiskepause og fortæller om vores private fiske ture eller fiskeferier.
Medtag USB-stik eller film, så vi kan se alle de smukke fangster.
Lørdag den 13. september. (p).
Familietur. Efterårets første tur er meget traditionel. Vi tager kone,
kæreste, børn og børnebørn med til kysten for at fange fladfisk og
andet godt. Vi mødes ved foreningshuset kl. 13.00 og afslutter på i
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stranden kl. 18.30 med en forrygende grillaften. (Sen. 30+10 kr./jun.
20 kr.). Turleder: Brian Rasmussen.
Fredag den 19. til søndag den 21. september.
Weekendtur til svenske Haresjømåla. NU skal det være! Vi tager udenlands!!!
JA, til Sverige, hvor vi vil fiske i det natursmukke område. 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.
Vi finder den billigste rejseform og smarteste måde at overnatte på.
Priserne og de nærmere omstændigheder vil vi vende tilbage med i
løbet af foråret.

Udsigt over Søndre Mademose mod Røsnæs Fyr - oliemaleri af Bent Lundgren
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Fra Kalundborg Jagtforening har alle brave sportsfiskere i Kalundborg Sportsfiskerforening modtaget nedenstående invitation:

Kalundborg Jagtforening tilbyder knivkursus med Michael Hansen.
Dette kursus henvender sig til både begynder og øvede, med mod på
at lave smukke og gode jagtknive.
Lær at lave en kniv, så den helt opfylder dine ønsker for en perfekt
kniv til jagt, fiskeri eller andre fritidsformål. Du bliver ledt igennem
alle faser i knivmageriet: design, materialevalg, skæftning, udslibning, skede syning og finish.
Instruktør:
Michael Hansen, forfatter til ”Den store knivbog”, Michael har lavet
knive i 18 år og afholdt mange kurser.
Dette kursus afholdes tirsdag den 1. april 2014 og løber over de
10 følgende tirsdage.
Sted: Skolen på Herredsåsen (Sløjd lokalet).
Kursus pris:
450 kr. inkl. fællesudgifter (forbrugsstoffer), men uden klinge (20400 kr.), skæftetræ (0-200 kr.)
Dette kursus bliver kun gennemført ved min. 10 deltagere.
Husk:
Ved tilmelding indbetales der 450 kr. på foreningens bankkonto reg.
nr. 1551, konto nr. 11189733.
Husk at påføre dit navn og hvilket arrangement indbetalingen
dækker på kontooverførelsen.
Tilmelding:
Til Claus Elmeskov senest d. 27. marts 2014. Tlf. 40 62 40 37.
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