KALUNDBORG
FISKEN
September 2010 - nr. 3
Kalundborg Sportsfiskerforening

Cathrine Fangel i en spisepause ved Løgtvedgård put and take

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:
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.: 59 51 73 61 / 26 71 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:
Leif Heiner, Nyrupvej 163 A, 4400 Kalundborg,
tlf. 59 51 64 50 / 24 21 64 50
mail: leif@heiner.dk

2

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@ka-net.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.

3

Formandens klumme:
Så er vi tilbage igen efter en god og solfyldt sommer.
Jeg ved allerede inden vi mødes, at flere af vore medlemmer har været i Norge og fiske, og de har endda fanget
store fisk – tillykke med det.
Jeg tror der er tale om flidspræmier, når der fanges fisk og
specielt store fisk i de norske elve. Så det er jer vel undt.
Andre af os har fisket lidt herhjemme langs kysten og i
danske åer.
Selv har jeg, Keld Jørgensen og Jens Svendsen lige været
på en guidet tur i Karup Å – for at lave research til at vi
eventuelt laver en foreningstur til åen. Og jeg må sige, at
det var en positiv oplevelse.
Vi har fundet flere gode pladser langs åen i en fantastisk
natur, og vi har også fundet et pensionat lige op til åen,
hvor vi kan bo.
Så det kan godt være vi skal tage en tur til Karup å næste
år, hvis der er stemning for det.
Vi deltog i Karup å konkurrencen sammen med 330 andre
sportsfiskere, men for lidt vand i åen gjorde det til en svær
opgave, og der blev kun fanget 39 havørreder. Den største
på 7 kg og de fleste lå på omkring 4 til 3 kg.
Desværre har vi igen haft indbrud i vores foreningshus.
Denne gang er har de brækket køkkenvinduet op, brækket
vores pengeskab/arkivskab op og samlet stjålet og ødelagt
for omkring 20.000,- kr. De løb også med vores nye nøgler, så vi har været nødt til igen at få nye låse og nøgler.
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Derfor må I igen komme ud til en tirsdagsaften og få byttet jeres nøgler til huset og båden. Det er trist, ærgerligt,
frustrerende og et stort arbejde at genetablere det ødelagte og genindkøbe de ting, der er stjålet.
Desværre får vi jo ikke alt erstattet, så det bliver også én
økonomisk bet for vores forening endnu en gang.
Indbruddet får mig igen til at tænke på, at vi ligger alt for
afsides. Vi må arbejde på at vi kan få flyttet vores foreningshus ind til byen, og gerne ved siden de andre maritime foreninger i Kalundborg.
Nu skal vi i gang med efterårs-sæsonen, programmet er
lagt, så jeg håber vi ses snart til vores mange aktiviteter.
Hans Munk.
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Fangstrapporter:
Fisketur på fjorden, tirsdag den 8. juni.
I en periode med halvdårligt vejr, ramte foreningen plet,
da den havde planlagt bådtur på fjorden, tirsdag den 8.
juni. Netop denne
dag
viste
vejrguderne sig
fra sin bedste
side.
11 mand fordelt
i 4 både stævnede ud kl. 18.30,
med første stop
ud for Havnemark.
Ejner og Søren afventende i fuld ornat, mens en

Her var der masgæst overvejer om han tør….
ser af små fine
fladspætter, men ikke én over målet.

Efter en stund, besluttede 2 af bådene at forsøge sig på
Røsnæssiden.
Det kan nok være at det gav pote - her var masser af flade, næsten alle over målet og et par stykker kunne da
godt stå mål med et ”lokumsbræt”.
Turen blev afsluttet
med et kort fiskeri
mellem de 2 bøjer ud
for Gisseløre, hvilket
gav et par bonusfisk.
Kl. 22.30 var den succesrige tur så slut, og
menu’en stod i de følgende dage på ”flade”
i mange små hjem.

6

Tur til Løgtvedgård put and take, søndag den 6. juni
Bestyrelsen besluttede lige før Lystfiskeriets Dag, at vi ville
tilbyde gæsterne en fisketur til Løgtvedgård put and take,
hvis vi kunne få fiskeriet til en god pris.
Ejeren var meget forstående, så vi fik lov til at fiske en hel
dag…., for en lille pris. Dejligt med så megen velvilje.
4-5 familier benyttede sig af tilbuddet, foruden et pænt
opbud af foreningens egne medlemmer.
Af de 4 fisk der blev landet, var Cathrine Fangel yngste
fanger.
Af storebror Mikkels
holdning på billedet,
kan man se at fisken
er en rigtig sværvægter…..
Under arrangementet
var foreningen vært
ved grillpølser, som
mesterkokken
Brian
suverænt gav sprød
svær.
En herlig dag, som
nok bør gøres til en
tradition.

Aften/nat-turen til Havnemark den 26. juni.
Tilsmilet med dejligt sommervejr mødte 15 medlemmer op
til årets aften/nattur, denne gang til Asnæs.
Vejret var endda for godt, vandet var for stille, så havørrederne var lidt sky og tilbageholdende.
Vi havde derfor heller ikke så travlt med at komme i gang
med fiskeriet før efter kl. 21 – så der var tid til socialt og
kammeratlig fællesskab.
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Efter en demokratisk og fællesskabs-tænkende beslutning,
blev vi enige om at blive omkring Havnemark og ikke gå
ud på revet for at fiske.
Vi blev enige om, at det vigtigste ikke var at fange fisk,
men at have en hyggelig aften og nat sammen. Nogle gik
ud mod det lille rev og andre gik ind ad fjorden.
En enkelt gik hele vejen rundt om Asnæs med fluestangen.
Da vi mødtes kl. 24 var der fanget en havørred over målet,
samt to som fik lov til at vokse sig lidt større. Så Asnæsspecialisten Jørgen Topp-Jørgensen vandt et gavekort, tillykke med det.
Vi bænkede os så godt vi kunne på stenene og nød de grillede pølser med tilbehør, samt én af de kolde fra kassen i
sommernatten.
Det blev til en lidt længere hyggestund, inden de fleste
blev nat-trætte, så vi pakkede sammen og tog hjem i den
velkendte bløde seng – så det var en superhyggelig tur.
Hans Munk

Redaktørens Hjørne
Den Gamle Redacteur er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materiale, der måtte tilgå hans mailbox: leif@heiner.dk. Husk at hver artikel udløser en
flaske vin.
Alternative formuleringer, stave– og kommafejl, må under
ingen omstændigheder dæmpe Jeres fortællelyst. Den
slags skal jeg nok tage under kærlig behandling.
Husk Fiskens deadlines:
15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november.
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Tur på fjorden med ungerne.
Fredag den 25. juni havde jeg lovet ungerne en tur i båden
med madpakker og fiskeri.
Vi sejlede ud af havnen sidst på eftermiddagen fjorden var
næsten helt blik, perfekt til en fisketur.
Tilde sad ved rattet og Christian og jeg riggede stængerne
til med et par pirke på 40 g, for vi ville prøve at fange en
torsk eller to, første stop blev Statoils pier.
Tilde havde ikke hevet op og ned mange gange før hun
mærkede noget i den anden ende og bad om hjælp til at
hive den op.
Jeg kikkede lidt på stangen…, ved første øjekast så det ud
som om at hun nok godt kunne klare det selv…
Christian stod klar med nettet og kikkede ud over siden og
pludselig kom en fin lille torsk til syne. Den nåede ikke at
ligge ret længe i overfladen, før han havde den i nettet og
svingede den ind i båden.
Tilde var svært stolt over sin fangst men kunne godt se at
det kun var en baby som skulle ud igen.
Selv Christian syntes at den skulle ud igen, han vil ellers
altid ”slå dem døde” som han siger, så vi tog et hurtigt billede og så fik den sin frihed igen. Den så glad ud da den
svømmede
væk,
sagde ungerne som
holdt godt øje med
den. Vi fangede ikke
mere den aften men
det kan nok være at
Tilde pralede med at
hun havde fangede
fisk og det havde
hendes far og lillebror ikke, da vi kom
hjem.
Jens J. R. Jensen
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Jan Munkholm er skribent på denne artikel:
På laksefluekursus i det Vestjyske.
Jeg læste om det på nettet. I Go Fishings nyhedsbrev
(dem i Odense). De ville lave et dansk laksefluekursus.
“Lær at fange din egen laks i en dansk å.” - Det lød uimodståeligt.
Med baggrund i en tilstundende fødselsdag, hvor jeg ønskede mig økonomiske tilskud til kurset, lykkedes det mig
at rejse de godt 3.000,- kr. kurset kostede. Umiddelbart
mange penge for et weekend-kursus, når man betænker at
man kan komme til Canada for det dobbelte, men helt sådan kan man vist ikke tænke. Under alle omstændigheder
kastede jeg mig tillidsfuldt ud i det.
Kurset startede med et intro-møde i Go Fishings nye forretning på Dalumvej i Odense. Den ligger centralt, kun få
minutters kørsel fra afkørsel 51 på motorvejen hen over
Fyn. Forretningen er nyindrettet med en masse lækkert
fiskeudstyr og hvis ikke dette skulle være nok, så er der et
helt nyt toilet og en velassorteret kaffemaskine med gratis
kaffe. Alt i alt et ganske udmærket pit-stop, hvis man er
på vej til et eller andet i Jylland.
På intro-mødet blev vi introduceret til vores instruktør
Henrik Møller, der til daglig er knyttet til firmaet Zpey som
kasteinstruktør. Han bor selv i nærheden af Skjern Å, hvor
vi skulle fiske. Han skulle vise sig at være en gæv jyde,
med en god humor og en ganske eminent kasteteknik. - At
se ham lægge linen op på forskellige måder og så med få
enkle bevægelser få den til at flyve i den ønskede retning,
var en sand nydelse.
Vi fik også udleveret et skydehoved på det indledende møde. Fra Zpey selvfølgelig. Det var et som Henrik Møller har
udviklet sammen med en anden. Det er lidt kortere end
skydehoveder normalt er (8,4 m) og dermed lidt nemmere

10

at kaste med, hvis man er novice eller kun halvprofessionel. Det skydehoved, jeg fik, hedder “Zpey COMPACT #8/9 27g, Synke 1/2”. Og så snakkede vi om det optimale udstyr. Han ville klart anbefale en tohåndsstang på
størrelse 8/9, omkring 13 fod og med en kastevægt på
27g. Selvfølgelig kunne man gå op eller ned i størrelse,
hvis man havde lyst til det, men det var altså her den optimale stang lå efter hans mening.
En lille plastikpose med forskellige fluer fik vi også udleveret. Overvejende beisfluer (bæfarvede, altså fluer i forskellige lysebrune nuancer). Små og større, både rørfluer og
almindelige krogfluer. Og så fik vi et kort der viste på hvilken parkeringsplads ved Skjern Å, i nærheden af landsbyen Borris, vi skulle mødes den følgende lørdag morgen kl.
9.00.
Længe leve GPS’en. Den kunne både vise mig hvilken vej
jeg skulle køre og hvornår jeg skulle køre hjemmefra for at
være der til tiden. Og det lykkedes indenfor 5 min. eller
sådan noget.
Om lørdagen var det overvejende gråvejr, men med en let
og mild vind (vinden kan ofte være drilsk ved Skjern Å) og
ingen regn. Henrik startede med at inddele os i to mindre
grupper og så gik vi ellers en tur langs med åen, hvor han
udpegede de steder der
lagde op til en ekstra
grundig affiskning. Det
var især steder hvor vegetationen eller bredden
ragede ud i vandet og
efterlod et område med
svag strøm, hvor laksen
kunne stå og afvente
bytte uden at bruge alt
for mange kræfter.
Henrik Møller instruerer
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Den fisketeknik han anbefalede, vil de fleste sikkert kunne
nikke genkendende til. Lidt skråt nedstrøms så tæt på
modsat bred som muligt, så ind til egen bred og tage hjem
langs egen bred. Men det nye for mig var, når man har kastet til modsatte bred, så lige at gå tre skridt nedstrøms,
så fluen får lov til at synke. - Overhåndskast, hvis det var
muligt, ellers underhåndskast.
Der var ingen der fangede noget i løbet af lørdagen. Alle
var fokuserede på at få deres kast til at fungere optimalt.
Om aftenen ventede der så en lækker middag på Skarrildhus og et flot værelse med bad. Her var der så også mulighed for at få snakket sammen på kryds og tværs deltagerne imellem. Jeg mener vi var 8. En enkelt fra Jylland, nogle stykker fra Fyn og nogle her fra Sjælland.
Næste morgen var der nogle stykker der havde energi til
at stå tidligt op og det skulle vise sig at komme dem til gode. Efter en halv times tid uden liv, var der pludselig en
der havde bid. Fisken sprang ud af vandet og ved siden af
den var der også en anden der sprang ud af vandet. Og så
kom der liv i åen, både i vandet og på bredderne. Rygtet
gik som en løbeild, at der var fisk.
Efter en hektisk kamp hjemtog den unge fyr en dansk laks
på 6,5 kg. En meget flot proportioneret fisk der strålede
helt sølvblank. Han var ikke til at skyde igennem resten af
dagen.
Men mere blev det ikke til selv om vi øvrige selvfølgelig var
kommet mere op på tæerne end vi ellers ville have været.
Men vejret var vidunderligt om søndagen. Stille og solrigt.
Henrik tog os rundt til forskellige partier af åen og kunne
udpege steder, hvor der var fanget fisk på så og så mange
kg.
Alt i alt en lærerig, smuk og dejlig tur i det jyske, som kun
kan anbefales.
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Leif Thomassen er ophavsmand til følgende poesi:
Midt i stråleglansen, fisker
gamle Hansen
Traditionen tro
hurtigt fisken
bider…
Og nej, hvor
den gamle slider…

Men han smiler lettet
Da fisken endelig er i nettet…
Hurtigt ind til stranden... og frem med kameramanden,
Det store smil er nu fremme... thi middagen – den er
hjemme.
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Laksetur til Norge i godt selskab i uge 24.
Den næsten årlige tur til Norge stod for døren, det var i år,
10 år siden at Kurt og jeg var af sted for første gang, men
måske den vigtigste tur, for vi havde bestemt, at hvis vi
igen skulle være uheldige at misse et træk, så blev det
hjemme i Danmark, at næste års laksefiskeri skulle være.
Vi var seks mand, der skulle af sted: Kurt, Ruben, Keld og
mig selv fra Danmartk. Thorbjørn skulle vi tage med fra
Trollhättan og sømanden (alias Skipper Skræk), ville flyve
ind fra England, alt i alt en fint sammensat hold, hvor vi
skulle fiske sammen 2 og 2 på 3 forskellige vald, som sømanden havde skaffet hos en nordmand, som vi havde fisket hos før.
Efter 10 års erfaring fra Norge og endnu flere fra Sverige,
var det med dæmpede forventninger vi tog af sted, men vi
glædede os til at gå i den smukke natur og svinge tohåndskæppen.
At vi havde valgt uge 24, var en tilfældighed, for vi havde
oprindelig ønsket at fiske i uge 25, men vald’en var ikke ledig..., men det skulle være først på året, for det er dér de
store laks går op - og de er 100 % sikkert - blanke.
Vi kørte fra Kalundborg fredag middag, og satte kurs mod
Trollhättan, for at spise aftensmad og tage Thorbjørn med.
Gensynsglæden med bådflygtningen var stor, og humøret
steg, da jeg igen var forenet med min makker.
Vi kørte videre mod Svorkmo og 7-8 timer senere, kl. 09.00
var vi fremme ved elven.
Efter indlogering og desinficering, var vi klar til at trække
lod om, hvilken vald vi skulle starte på.
Det var dejligt at endelig stå ved elven og kaste.
Thorbjørn gik straks i gang med at lave et bål, som vi sad
og hyggede os ved.
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Elven og fiskeriet var roligt…, det havde regnet næsten al
den tid vi havde kørt i Norge, så efter nogle timer steg elven, så bålet drev til havs…, vi blev enige om at få os noget mad - en lur - og så håbe på at elven ikke blev brun.
Thorbjørn og jeg sov længe. Kurt og Keld var kørt til Kvikne og Ruben ved jeg ikke hvor var..., men mobilen bippede et par gange: Jeg har tabt fisk…!!! skrev Kurt. Super at
høre…, men ingen medlidenhed - så jeg skrev: ”Så skulle
du nok ikke bruge dobbeltkroge, men tregrenet”... Kurt
svarede: ”Jeg kunne ikke gøre noget, den strøg bare nedstrøms...” - ”Så skulle du ikke ryge så mange smøger, så
ville du have luft til at følge med..” - så hørte vi ikke mere.
Der gik ikke længe, så skulle vi skifte vald.
Thorbjørn og jeg havde Svorkmobroen. Et stykke som vi
havde haft før, men ikke et stykke, som jeg var særlig vild
med…, men ”der var jo laks på gang” som man siger.
Vi satte os under broen og fik lige en kop kaffe.
Thorbjørn gik opstrøms. Det havde jeg aldrig prøvet, fordi
jeg ikke syntes at det så spændende ud, men man kunne
heller ikke se ret langt, da elven svingede svagt.
Jeg begyndte fiskeriet under broen, men ingen ting skete.
Elven var gået mindst en halv meter op, og var helt klar.
Thorbjørn kom tilbage og sagde, at helt oppe, hvor vi måtte begynde at fiske, var lige sådan noget vand, jeg kunne
lide at fiske i, så det måtte da prøves.
Efter endnu en kop kaffe, gik jeg i noget krat og lidt i elven, da den var gået så meget op, at der ikke var nogen
brink at gå på.
Thorbjørn havde ret det var lige noget for mig, jeg blev
pludselig helt tændt og begyndte at tro på, at der nok
skulle falde en fisk af. Jeg fiskede ned over og i hvert kast
ventede jeg på hug... Jeg havde skiftet til en hel synkende
line og en stor rørflue med en tregrenet krog.
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Efter 50 m svingede fluen ind ved egen bred…, linen
strammede op..., jeg løfter stangen og mærker en fisk begynder at pumpe...
Det er sgu’ fedt at mærke laksen…, det føles ikke som nogen kæmpe fisk..., men den begynder at trække ud i den
hårde strøm og svømmer op i mod mig…,
Det er helt fint, men så går den over i den modsatte side
af elven og bakker lidt nedstrøms.
Jeg springer ned på siden af den, for at få den til at gå op
igen, for længere nede er der en nakke, som den ikke skal
over, før den er blevet træt.
Det lykkes fint at styre laksen…., men efter et kvarterstid
har jeg stadig ikke set laksen.
Jeg presser den over elven til egen bred og begynder at se
efter et sted til at lande den….., da jeg ser den første
gang. En fin fisk på 8-10 kg, skyder jeg den til. Fisken begynder at vise svaghedstegn…., den lægger sig på siden.
Jeg er efterhånden kommet så langt ned og laksen ser
træt ud…, så jeg beslutter mig for at tage den oven for
nakken, så kan Thorbjørn hjælpe mig.
Jeg råber på ham…., han kommer springende…, og det gør
Knut Syrstad og en
amerikansk
dame
også.
”Det er en fin fisk”
siger
Thorbjørn…,
laksen kommer ind
et par gange…, men
hver gang den ser
Thorbjørn, søger den
ud i elven !!!, men
jeg får vendt den
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hver gang, og tredje gang, kan Thorbjørn tage den om halen og skubbe den op i mellem stenene.
Vi står alle fire og kikker på laksen og så siger Knut: ”Det
er den smukkeste laks jeg har set på mange år”. Jeg spørger om et bud på vægten…, ”Over 10 nær de 12” siger
han.
Min vægt går kun til 10 og det gør Thorbjørns også, så da
vi har taget nogle billeder, kommer Kurt og Keld.
Stolt holder jeg laksen lige op i deres åbne ansigt, da Kurt
spørger: ”Hvad fik du den på…???” Nåååeeh, jeg fik den på
en tregrenet krog…!!!
Kurt vrænger ansigt og siger: ”Dumme knægt”.
Kelds vægt siger 11,5 kg, med en længde på 102 cm.
Min første over de magiske 10 kg. Bagefter fortæller
Thorbjørn, at han har købt Knuts bog om hans kamp mod
kræften og at han stadig modtager kemobehandling.
Det giver Knuts ord om min laks, en helt ny betydning og
også det håndtryk jeg fik af en mand, der har betydet så
meget for udvikling af flueliner og stænger...,
Jeg har nu købt hans bog og kan kun anbefale den til alle,
det er en meget medrivende bog.
Det var en dejlig tur ind til Trondhem for at hente min far
om aftenen - og der var højt humør, da vi alle sad rundt
om bordet og drak rom.
Næste dag fik Kurt endelig en længe ventet laks på 8,5
og dagen efter fik han hævn, da jeg fik en laks på 7,1
smidt op i sengen med ordene: ”Vil du straks vågne op
strække din dovne krop”…!!! Det havde han ventet på i
år, så glæden var voldsom, da det lykkedes.

kg
kg
og
10

Jeg sluttede turen af med at fange en måge, der fløj ind i
min line, da jeg kastede…!!!
Jens Jacob Risum Jensen
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Med Folkebladet på
Røsnæs
Foreningen blev i forsommeren kontaktet
af Journalist René
Aunsbjerg
Jensen,
der havde fået til opgave at skrive en tema-artikel om ”Lystfiskeri” til Kalundborg
Folkeblad.
Han ville gerne med
på en fisketur med
nogle af foreningens
medlemmer, for at få et indtryk af vores hobby.
Journalist René Aunsbjerg Nielsen og fotograf Kirsten Ellebæk.

5 mand stillede sig beredvilligt til rådighed for en aftenfisketur på Røsnæs: Egon Hansen, Jørgen Schimmel, Arne
Eliassen, Michael Hemmingsen og Den Gamle Redacteur.
Journalisten stillede mange gode spørgsmål om vor hobby,
og fotografen knipsede så det var en lyst….
Der blev skam også fisket i den smukke sommeraften og
det lykkedes da også Arne at lande en snild lille undermåler.
Den bestemt læseværdige artikel, blev bragt fredag den
16. juli i 2. sektion, og fyldte hele 3 sider, med billeder og
det hele.
DGR
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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

- altid gode kort på hånden
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Pointstillingen
Seniorer:
Ejner Wittrock………………………………………………………..
Andreas Timm………………………………………………………..
Brian Rasmussen..…...…………………………………………..
Jens Risum Jensen………………………………………………...
Benny Hansen………………………………………………………..
Jørgen Schimmel…………………………………………………..
Juniorer:
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30,6
30,4
30,0
23,4
16,8
11,0
0

Mødereferater
Bestyrelsesmøde mandag den 14. juni.
Referat fra sidste møde: Ingen kommentarer
Fisken: Leif’s computer har måttet renses. Klubben betaler
faktura på godt 2200 kr. Flot blad, mange fine billeder,
men hvor er fiskene? Mange indlæg allerede til næste nr.
Juniorarbejdet. Festugen: Fiskeri ved Ellingelund er en mulighed. Arne undersøger med kommunen og muligheden
for at komme med i festugearrangementet.
Hvordan fastholder vi vore nye medlemmer?
Vores arrangementer med folk udefra skal gøres åbne
Vi laver et gedde/sø arrangement i stil med Lars Juul
Hansen’s havørred-arrangement sidste år.
Vi vil tilsvarende lave et havnearrangement, hvor vi ligeledes mødes i huset, ser på grej og derpå tager i havnen.
Vi kan lave et flueinstruktionsarrangement med lån af Roklubbens hus i samme stil.
Kommunalt mesterskab i Kalundborg med deltagelse fra
Høng, Gørlev, Statoil og Novo sportsfiskerforeninger
Vi laver en mentor ordning for nye medlemmer, således at
der til hvert nyt medlem udpeges 2 gamle medlemmer, til
at sikre en god indslusning i foreningen.
Vi dropper Orla og Jan’s besøg p.g.a. økonomien – Knud
melder tilbage til Orla og Jan.
Hans undersøger muligheden hos kommunen for at flytte
klubhuset til Gisseløre.
Knud undersøger om der er mulighed for lokaler på radiostationen.
Bordet rundt. 15 juni sættes der ørreder ud i Halleby Å.
Næste bestyrelsesmøde: 25. august kl. 19.00.
Eventuelt. Arne undersøger med havnechefen, Bent Rasmussen, om muligheden for at lave et fiskearrangement
ved havnen, f.eks. sidste halvdel i august.
Knud hører Michael Hansen om muligheden for at fiske ved
hans sø i Nyrup. Knud og Brian ser på andre fiskemuligheder.
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Tur– og aktivitetskalender
Tirsdag den 31. august.
Så mødes vi igen efter sommerferien. Vi tager hul på
efteråret med at hyggesnakke om sommerens fiskeri, og
fortælle nogle helt forrygende løgnehistorier…..
Tirsdag den 7. september.
Instruktionsaften. Vi mødes ved klubhuset kl. 18.45 og
kører ud til Havnemarken. Her vil vi blive instrueret i hvordan vi kan redde os selv og hinanden, hvis vi vælter og
kommer under vand med waders på,når vi kystfisker. Medbring derfor egne waders, håndklæde og tørt tøj.
Fredag den 17. til søndag den 19. september.
Weekendtur med laksefiskeri til Lagan. Sidste års
succes, skal gentages. Her er mulighed for at fiske laks for
en overkommelig pris, og chancerne for fangst er gode på
denne årstid. Sidste år tog vi jo 4 overvejende smælderfede laks….
Afgang fra foreningshuset kl. 07.00 fredag. Hjemkomst
søndag kl. ca. 17.00.
Vi skal bo på vandrehjemmet i Laholm, hvor vi indkvarteres i 2– eller 4-sengs værelser.
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Vi bestiller og spiser aftensmad på vandrerhjemmet lørdag. De øvrige måltider laver vi selv ved åen.
Flydende næringsmidler til dækning af ens personlige væsketab, medbringes for egen regning og risiko.
De samlede omkostninger til turen vil løbe op i nærheden
af 1.000 D.kr. pro persona, idet man bedes notere sig at
kursen på den svenske krone er nede i ca. 79 pt.
Tilmelding til Knud Nielsen (KasketKnud), på tlf. 59
27 79 99 - eller mail: knud.lis@mail.dk. Samtidig
med, at der betales et bindende depositum på 500
kr., senest 1. august 2010 til konto: Reg. nr. 2190
Konto nr. 8965866133.
Din tilmelding er først gældende når kronerne i kassen klinger….
Der afholdes et planlæggende møde om turen, torsdag den
2. september kl. 19.00 i foreningshuset.
Max deltagerantal: 15 brave sportsfiskere.
Har du spørgsmål til turen så ring til Knud på 59 27 79 99.
Tirsdag den 21. september.
Surfcasting-aften med Kristian Ørsted Pedersen.
Denne gang skulle det gerne lykkes. Kristian kommer og
fortæller om denne form for fiskeri, hvor vi med meget enkelt udstyr kan kaste langt med bundtakle, for at fange
fladfisk. Jeg har blandt andet hørt at vi flere steder i Kalundborg Fjord kan fange pighvar fra stranden.
Søndag den 26. september.
Familietur til Asnæs. Tag familien med og fang en fisk.
Der kan fiskes efter alle arter. Foreningen er vært med
børsteorm, gulp-agn og pølser. Øl og vand kan købes på
stedet. Tilmeldning nødvendig til et bestyrelsesmedlem for
indkøb af agn og pølser. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Bestyrelsen.
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Tirsdag den 5. oktober.
Filmaften. VI skal se filmen: ”Åens havørreder”. En ny
dansk film af Niels Vestergaard om havørredfiskeri i de
danske åer.
Tirsdag den 19. oktober.
Forberedelsesaften til Bornholm Tour. Vi skal til Bornholm og fiske i weekenden den 10.-12. december.
Afrejsen er torsdag den 9. om aftenen og hjemkomst søndag aften. Alle interesserede kan denne aften høre nærmere om Touren, hvor vi også kan fortælle, hvor vi skal bo og
hvad det vil komme til at koste.
Søndag den 24. oktober.
Kalundborg ørreden. Vi fisker om et kunstværk fra en
lokal kunstner, samt et gavekort til P.J. Dyk eller Lystfiskeren i Holbæk.
Billetter kan købes hos P. J. Dyk eller hos bestyrelsen.
Der må fiskes fra kl. 0.00 til 16.00 med indvejning i foreningshuset. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Hans (Pastoren).

Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.

Tirsdag den 2. november.
Filmaften. Vi skal se en af de mange spændende film vi
har købt hjem til vores forening.
Søndag den 14. november.
Fælles kysttur. Vi mødes til morgenkaffe kl. 8.00 i foreningshuset. Dem der vil sove lidt længere, kan komme til
afgang kl. 9.00. Vi spiser frokost samlet kl. ca. 12.00 og
vejer ind kl. 16.00 på fiskestedet. (Sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Brian (Bri-anden).
Tirsdag den 16. november.
Trollingaften. Vi har inviteret Søren Seneca (alias Søren
Cille) til at fortælle og vise billeder om trollingfiskeriet. Søren er en af landets bedste indenfor denne form for sportsfiskeri, og han fisker i Øresund, Køge Bugt, Møn og Rügen,
Simrishamn, Bornholm og Kalundborg Fjord.
Han tager også sin båd med, så det er muligt at se en virkelig stor ”fiskemaskine”.
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Tirsdag den 30. november.
Instruktøraften. Vi får besøg af Lars Juul Hansen som
vil fortælle os noget om at aflæse og tolke fiskevandet ude
ved kysten. Det er vigtigt at kende til bundforhold, strøm,
vind, vejr og vandtemperatur. Alle disse ting kan have stor
betydning for fiskeriet og dermed muligheden for at fangst.
Søndag den 5. december.
Fang en fisk vind en and. Vi fisker om 3 lækre juleænder. Afgang fra foreningshuset kl. 10.00. Indvejning samme sted kl. 16.00. Man må skam gerne mede.
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Leif (DGR).
Tirsdag den 7. december.
Filmaften. Vi slutter efterårsprogrammet af med at se en
af vore indkøbte film. Så med en varm kop kaffe og god
film på lærredet, kan det kun blive en hyggelig aften.
Torsdag den 9. til søndag den 12. december.
Vi skal til Bornholm og fiske i weekenden den 10.-12. december.
Afrejse torsdag aften den 9., hjemkomst søndag aften.
Der kommer mere om denne Bornholmer Tour senere...
Fredag den 17. december.
Julefrokost. Det bliver som sædvanligt rigtig hyggeligt,
når vi samles til årets julefrokost i klubhuset. Vi regner
med at husudvalget har dækket og pyntet godt op - Skipper Skræk har købt sild til snapsen - Ejner har fået en leverance fra bryggeriet og Pastoren har bestilt maden.
Husk at I skal tilmelde Jer senest den 1. december til Hans
på 21 22 55 99, eller mail: hans@munk.mail.dk.

Boganmeldelse
Egon Hansen anbefaler:
Fiskeren og forfatteren Ole H. Jørgensen skrev for nogle år
tilbage bogen ”Laksedrømme - mit liv med laksen”, hvor
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man straks bliver
taget med på en
forunderlig rejse til
Norge flere gange.
Denne bog kan virkelig anbefales.
Nu 2 år senere er
Ole tilbage med en
ny bog, overskriften
er
nu
”Magiske
stunder med fiskestangen”.
I denne bog forbliver vi ved de danske fiskevande. Der er
kapitler om kystfiskeri, tatning af ål, fiskeriet efter laks ved
Skjern Å og jagten på havørrederne i Karup Å.
Ligesom forgængeren er denne bog fyldt med lækre stemningsbilleder fra fisketurene. Man fornemmer, hvordan
hver årstid har sin charme, samt alt det Ole og mange andre lystfiskere drages af - nydelsen ved fiskeriet, kammeratskabet og afslapningen, som så pludseligt kan ændres
til en intens fight med en af åens fisk.
Denne bog er fyldt med alt det magiske, som Ole har oplevet med fiskestangen - store som små fisk, der alle har givet oplevelser.
Bogen er bestemt at anbefale. Prisen er 299 kroner, og
den kan købes i de fleste grejbutikker.
Bogen kan også bestilles via Oles eget forlag.
Se mere på: www.salmosummarum.dk
Anmeldelsen er sakset fra: www.fedtfinnen.dk
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