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Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner
Formand:
Hans Munk, Tømmerupvej 11, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 75 04 / 21 22 55 99
mail: hans@munk.mail.dk
Næstformand:
Knud Nielsen, Vandværksbakken 31, 4450 Jyderup,
tlf.: 59 27 79 99 / 20 46 17 60
mail: knud.lis@mail.dk
Kasserer:
Brian Rasmussen, Grethes Allé 11, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 51 43 10 / 30 69 07 78
mail: brianbi@mail.dk
Turleder:
Keld Jørgensen, Bymarken 15, 4490 Jerslev,
tlf.: 59 59 58 33 / 30 23 58 33
mail: keld-lene@hotmail.com
Sekretær:
Jørgen Topp-Jørgensen, Højen 9, 4400 Kalundborg,
tlf.: 88 82 28 61 / 28 59 73 61
mail: joergen.topp@gmail.dk
Juniorleder:
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 22 74 / 40 53 22 74
mail: ilkjaer@email.dk
Bestyrelsesmedlem:
Michael Mortensen, Frankerupvej 13, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 00 93 / 24 25 98 27
mail: hm@mortensen.tdcadsl.dk
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Suppleanter:
Ejner Wittrock, Mogens Banke 6, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 52 06.
mail: jewittrock@ka-net.dk
Arne Eliassen, Pilebakken 18, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 85 20.
mail: arne.eliassen@live.dk
Foreningshus: Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.
Husudvalg:
Egon Hansen, tlf.: 59 50 72 05.
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08.
Aktivitets– og turudvalg:
Hans Munk, (formand), tlf.: 59 50 75 04.
Keld Jørgensen, (turleder), tlf.: 59 59 58 33.
Arne Eliassen, tlf.: 59 50 85 20.
Leif Heiner, tlf.: 59 51 64 50.
Michael Mortensen, tlf.: 59 50 00 93.
Brian Rasmussen, tlf.: 59 51 43 10.
Ungdomsudvalg:
Poul Erik Ilkjær, tlf.: 59 50 22 74.
Jørgen Schimmel, tlf.: 20 98 56 16.
Joller:
Keld Jørgensen, tlf.: 59 59 58 33.
Havture:
Svend Aage Madsen, tlf.: 59 26 52 72 / 20 26 61 77.
Å og miljø:
Knud Nielsen, tlf.. 59 27 79 99.
Claus Hansen, tlf.: 59 50 86 28.
Anders Werth, tlf.: 61 71 43 20.
Redaktør og webmaster:
Leif Heiner, - mail: leif@heiner.dk
Hjemmeside: (www.kalundborgsportsfisk.dk)
”Fiskens” deadline: 15. febr. – 15. maj – 15. august – 15. nov.
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Formandens klumme:
Vel mødt efter en forhåbentlig god sommerferie !!!
Jeg håber I alle har haft en god sommer, og måske også fanget lidt
fisk i ferieperioden. Efter hvad jeg har hørt er det gået godt med
fangsterne, både herhjemme på revet og oppe i Norge. Der er i hvert
fald blevet vist fine billeder af medlemmer som ”poserer” for fotografen. Tillykke med fangsterne – store som små!
Nu skal vi i gang med efterårets arrangementer og fisketure, og som
I kan se i vores aktivitetskalender og program, så har vi noget at byde på – spændende og interessant. Vi starter, som vi plejer med en
ryst sammen aften i september, og så kører det bare der ud af!
Det er ikke alle, der har holdt ferie fra livet i Kalundborg Sportsfiskerforening!!!
- og tusind tak for det!
Der har været en lille trofast skare, som har stået last og brast omkring Bent med byggeriet gennem hele sommeren. På nuværende
tidspunkt – fredag den 17. august – lukker Bent gavlene på huset, så
skal tagrenderne monteres – og i morgen - lørdag den 18. august –
står Brian for at der bliver sat tagbrønde ned og lagt faskine i jorden
til regnvandet – og i næste uge får huset den sidste omgang maling
under Poul Eriks ”dirigentstok”.
Så skal gulvet lægges i garagen og porten skal i – og derefter foregår det meste arbejde indendørs. Dog skal der gøres et stykke arbejde ude omkring huset og vi skal have monteret terrassen og rampen
op til indgangspartiet.
Så der er stadig brug for den frivillige indsats for at vi kan få huset
færdigt i løbet af september måned. Hvis der er nogen af Jer, som
synes I har lidt mere tid tilovers på denne side af sommerferien, vil
vi være rigtig glade for det. Det har slidt hårdt på den lille trofaste
skare, som godt kan trænge til lidt afløsning – også selvom de har
klaret arbejdet fantastisk og med godt humør.
Hans Munk.
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Redaktørens Hjørne
DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materiale, der måtte tilgå hans mailbox: leif@heiner.dk.
Husk at hver artikel udløser en flaske vin.
Alternative formuleringer, stave- og kommafejl, må under ingen
omstændigheder dæmpe Jeres fortællelyst. Den slags skal jeg nok
tage under kærlig behandling.
Husk Fiskens deadlines:
15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november.
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Pulterkammeret
Køb, sælg, byt - eller efterlys grej og andre sager eller fiskekammerater.
KØBES:
Gammelt fiskegrej købes, multihjul fra Abu Record ambassadeur
hjul – blink, woblere m.m. Gamle fisketing med navn på.
Ring til Svend Åge: 59 26 52 72 / 20 26 61 77, eller mail:
vibe@madsen.mail.dk
Seriøse sportsfiskere i bundter på max. 5, er velkomne til at ringe for en rundvisning i mit nybyggede museum.

The Jay P.T. - bundet af Kim Rasmussen
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Fangstrapporter:
Her fortsættes Arne’s dramatiske oplevelser ved Halleby Å fra juni
nummeret:
Så jeg gik tur med gedden frem og tilbage, medens den mistede
kræfter og efterhånden kunne jeg se den i vandoverfladen.
Hver gang den kom op stirrede de kolde øjne på mig, inden den forsvandt igen.
Endelig kunne jeg se bugen. Uhyret var vel knap en meter lang. Jeg
gjorde mig klar til at lægge mig på maven for at kunne nå halen,
men da gedden fik øje på mig, forsvandt den igen ned i dybet med et
roligt slag med halen.
Linen strammede op, men gav sig ikke. Gedden må have vandret
rundt om en gren, i hvert fald måtte jeg trække i linen og gjorde det
så hårdt, at linen knækkede.
Der stod jeg så og var egentlig godt tilfreds, for hvad skulle jeg dog
med gedden, og det var vel også umuligt at hive den på land. Og
var Jørgen kommet, så var hans kajs jo nok også for lille.
- Ja sådan kan det gå, men oplevelsen…, - den fik jeg.
Nå, jeg monterede et geddeblink og denne gang med forfang. Et øjeblik efter fangede jeg en ny, men mindre gedde 20 meter længere
nedstrøms. Den var dårligt kroget og faldt af, men vendte straks om
og jagtede mit blink.
Den var glubsk, jeg kunne dyppe blinket op og ned, medens gedden
dansede rundt om. Den blev kroget, og en spændende fight startede,
frem og tilbage, dansende i vandoverfalden, op i luften og ned i dybet.
Jeg kunne se, at blinket sad i gællelåget. Gedden sled sig dog løs
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igen og forsvandt. Denne gang havde jeg et vidne, og han kunne bekræfte gedden.
Efter frokosten tog jeg kajsen med og gik tilbage for at prøve at fange uhyret igen og måske redde min pinkfarvede Mepps.
Gedden havde vist fået nok, for jeg så den ikke igen. Til gengæld
krogede jeg 4 andre gedder i størrelsen på 2 til 2,5 kilo.
Jeg fik den ene på land og mistede de andre 3. Alle gedder blev fanget på et guldskinnende blink, som jeg desværre mistede til sidst.
Gedden var slank og vejede 2,3 kilo. Da jeg sprættede maven op var
mavesækken tom. Det kunne være tegn på manglende fødeemner og
en tæt bestand så kort tid efter gydningsperioden.
Dagens resultat: 5 pæne gedder og et uhyre på krogen og 46 point i
pointkonkurrencen.
Jeg lyver aldrig, men en beskrivelse skal være så tilpas præcis, at
den fremmer forståelsen. Var uhyret kommet på land, havde jeg allerede vundet pointkonkurrencen i år.
De tretten mand på turen indvejede 4 gedder, fangede adskillige flere og dertil nogle små aborrer, og desuden så vi rimter, rådyr, fasaner og agerhøns.
Jeg glæder mig til næste år, og jeg vil opfordre flere til at deltage.
Naturen er smuk og den er en oplevelse på en solskinsdag.
Gedden smagte i øvrigt godt.
Gedder kan bruges til andet end velsmagende fiskefrikadeller. Prøv
Gittes opskrift – frit efter ”Alle tiders Kogebog”.
Opskrift på gedde med pastinaktimbale
Husk gedden skal være fanget i strømmende vand.
En gedde på 2 kilo passer til 4 portioner.
Gedden renses for ben (få evt. konen eller elskerinden til det), skæres i portionsstykker a ca. 200 til 250 gram. Pensles med olivenolie,
krydres med salt og peber og bages i oven ved 220 grader i ca. 15
minutter.
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Kog benene til fiskefond.
Olivensovs med kapers:
Oliven, kapers, hvidløg og 75 gram smør køres sammen i en blender.
3 dl. rødvin tilsættes fiskefond og reduceres til det halve. Sovsen
monteres med oliventapenaden og 100 gram smør - blendes med
stavblender. (brug rigeligt med smør - her er det bedst at du hjælper
til). Smag til med salt og peber.
Pastinaktimbale:
Pastinakken skrælles og skæres i små stykker. Koges møre sammen
med ½ citron.
Citron og vand hældes fra pastinakkerne, der stilles til afdampning i
et par minutter.
Pastinakken tilsættes sennep og æggeblommer og blendes til en lind
masse. Smages til med salt, peber og muskat.
Bunden af en lille bradepande dækkes med spinat og tynde skiver
skrællede kartofler.
Fyld pastinakmassen ovenpå og bag i ovn ved 130 grader i 10 min.
Tomatkompot:
Tomaterne snittes i bunden, blancheres og befries for skind og kerner. Hakkes i tern.
Koges fri for væde og tilsættes olivenolie, hakket hvidløg, salt og
peber.
- Velbekomme…

Gitte (Arne’s forrygende bedre halvdel)
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Jørgen Topp’s Saga
Mod sagaø iler Topp
De seje fiskere sagde:
Prøv du før livets stop
Heidarvatn og Vatnsa
Vist viser fede fisk finne
Hvast hvæsses kroges od
Kan flue fisks gab finde?
Stram står stangens bue
Snart hænger fisk over lue
Frække fisk fluen ikke gad
Sidder så på min flad’
Og får cafeens torsk
Ser em bold-endnu ikke dorsk
Egil Skallagrimsons mjød
Meget stærkt det lød!
Gik ikke meget besærk
Der var intet at mærk’
Egil havde nok
givet bryggers hoved et gok
Olmt stirrer storørred på Jørgens flue
Gult glimter fiskens fyldte bug
Hvidt lyser gabets sug
Godt kroget fisk springer stolt
Stang spænder- linen holdt
Træt trækkes fisk i net
Megen møje er med nøje endt
Frygt rammer gylden fisks frænder
Topp tog den med tag i hage
Nu råder angsten blandt dens venner
Topp’s flue vil ingen mere smage
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Brun ørred dog må GP smage
fra pool til pool til spot og spe
den på bredden endte sine dage
Topp gav den brune bane- O’ vé!
Få var store fisk med huld
De, der var, havde maven fuld
Orm de foretrak for Jørgens flue
Mange små gad dog fluen suge
Topp så koden knak
Og mang en storørreds nakke brak
New Zealand rig
Var en vigtig brik
Pheasant tail og dropper
Gjorde glad en Topp’er
Nu iler Topp’en med tornyster
Syd mod Asnæs kyster
Havets ørred allerede ryster
Til Vrøj burde alle andre styre
Der ER som Island uden alt det dyre
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Fisketur til Namsen i Norge.
Lørdag den 23. juni startede vi 3 nydelige ældre mænd, nemlig
Erik Høgh Sørensen, ”Snedker” Niels Forsingdal og jeg, en tur på
ca. 1.400 km i bil til Namsen i Norge.
Jeg var med for første gang og var derfor meget spændt på udfaldet af turen.
Mine forventninger blev til fulde indfriet.
Efter 2 dages kørsel og en overnatning på campingplads var vi
fremme.
Namsen er en bred elv med stærk strøm, hvor man roer modstrøms
og glider tilbage mens man affisker sit fiskevand, som er 2,5 km.
Mandag startede vi så fiskeriet. 2 mand i en lille robåd med motor
og en mand fiskede fra bredden, hvor vi selvfølgelig skiftedes.
Jeg var så heldig den første dag at fange en flot stor laks på 11,5
kg.
Efter 25 min. hård fight fik Snedker og jeg landet fisken
Snedker roede for fuld kraft til land og fisken tog udløb 5- 6 gange
inden den var så træt at den kunne landes.
Tirsdag mistede Snedker en fisk på samme størrelse. Efter 10 min.
fight stod den af.
Onsdag havde jeg atter en pæn laks
på 7,5 kg på krogen. Det blev igen
en hård fight inden den var landet.
Så var der ikke flere fisk på krogen
til os i løbet af de 5 dage vi var der.
Efter nogle vellykkede og hyggelige
dage vendte vi atter næsen hjemad.
Ejner.
Ejner er for genert til at vise ansigt, fordi fisken
kun vejede 7,5 kg….!!!!
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Byggeriet af vort foreningshus.
Herunder en lille billedcollage fra byggeriet, som særlig i august
havde vind i sejlene.
Mange hænder fik taglægningen til at løbe som en
løbeild i hele husets længde.

Vi skilter med hvilke firmaer der
støtter os

Det sker af og til, under projekter
som dette, at man må ta’ sig til
hovedet....
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Når der knokles så sveden
springer, er det da godt at
kølervæsken er linet op,
tæt ved hånden…..

….. Og hvaffor en
farve syns’ du så vi
skal ta’…..???

Så fik vi huset malet,
og bunden er nået.
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Min sommerferie i Skagen.
I august måned var jeg på ferie i Skagen med min famillie.
Min far og lillebror Christian er bidt af en gal fisk..., men sommetider tager jeg med dem ud og fiske.
En dag i ferien skulle de på Skagen havn og prøve lykken, så min
kusine Emillia og jeg blev enige om at dét ville vi også prøve, så vi
lånte en fiskestang af min far, som vi deltes om.
Min far tror altid at jeg har brug for hjælp…, men faktisk var jeg
den på Skagen havn som kastede længst…, ”de der overhåndskast er
slet ikke så svære”..., de andre fiskede med blink og sildeforfang,
men jeg ville heller prøve med en ABU Koster, som jeg købte på en
ferie i Sverige og en smuk hvid flue som jeg SELV havde bundet.
I første kast fik jeg bid…, den hev godt i linen, men jeg fik den selv
op. Det var en fin lille sej på 30 cm.
2 kast senere fangede jeg en fin hornfisk på 500 gram, og på det
tidspunkt havde jeg husket at få min redningsvest på…
Min lillebror var ret misundelig, (hi hi), men han fangede selv nogle
små sej senere på dagen, dog ingen hornfisk.
Min kusine og jeg havde en skøn dag med mange små sej på krogen.
De 2 næste dage tog vi også på havnen om aften og fangede sej og
spiste is…, så det var en skøn ferie.
Tilde Marie Jensen, 7,5 år, præcis.
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Mødereferater
Bestyrelsen har på seneste møde, besluttet at mødereferaterne ikke
længere skal optage plads i Fisken og dermed blokere for medlemmernes fantasifulde beretninger fra det virkelige fiskevand.
Hvis du fremover vil kigge bestyrelsen over skulderen, kan du læse
mødereferaterne på hjemmesiden.

- altid gode kort på hånden
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Med Super C til eksklusivt fiskevand...
De første ture har været en succes med 9-10 deltagere - og de gamle fiskere ved jo, hvordan man skal gøre for at fange fisk.
Der var ørred og hornfisk på den første tur, og minsandten også en
reje taget på pirk.
Den seneste tur var til en ”hemmelig” sø i lokalområdet, hvor der
blev fanget aborrer i en grad der trækker søm ud…., spørg bare Ruben.
Der blev fanget rigtig store aborrer. Dagens fisker var go’e solide
Ruben, som fangede 3 aborrer, hvoraf de 2 var på henholdsvis 1,45
kg og 1,37 kg. Herudover blev der fanget en på 1,3 kg og en på 0,8
kg og en masse mindre aborrer.
Det hele sluttede i
foreningshuset med
kold Chardonnay,
melon med skinke
og naturligvis laks.
Så nu ser Super
C’erne frem til den
første onsdag i september, hvor det bliver efterårsørreder,
der står for skud.

På billedet ses Ruben
med en lille pikant aborre
på 1,45 kg.
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Savværket ved Mineslund - akvarel af Kurt Petersen

Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.
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Tur– og aktivitetskalender
Søndag den 2. september. (p)
Familietur til Havnemark. Tag familien med og fang en fisk. Der
kan fiskes efter alle arter. Foreningen sørger for børsteorm og pølser. Tilmeldning er nødvendig til et bestyrelsesmedlem for indkøb af
agn og pølser, senest torsdag den 30. august.
Vi mødes ved Havnemark kl. 10 og fisker til kl. 16, hvor der er indvejning. (Sen. 40 kr./jun. 20 kr.) Turleder: Bestyrelsen.
Tirsdag den 4. september.
Så begynder vi vores klubaftner, som sædvanligt kl.19. På dette første møde kan vi mødes og snakke om sommerens oplevelser med
fiskeriet på revene eller på sommerferiens ture.
Tirsdag den 18. september.
Kastekonkurrence. Vi afholder en kastekonkurrence for både spin
og fluekast. Der vil være tale om både længde og præcisionskast.
Konkurrencen vil foregå inde på køreforeningens plæne, hvis de ikke selv har et arrangement, ellers vil det foregå længere inde på
Lynglodden, hvor der også er en fin græsplæne. Konkurrencen er
for sjov og for at teste os selv.
Tirsdag den 2. oktober.
Besøg af Claus Ussing Bech. Claus er journalist og medejer af UssingBech, som sælger fluestænger. Claus er superinteressant, fordi
han fisker intensivt i Halleby å med succes om sommeren i lavt klart
vand midt på dagen når solen skinner. Han vil sikkert også gerne
fortælle om og vise fluegrej. Vi kan også udveksle erfaring om havørred fra kyst
Søndag den 7. oktober. (p).
Fælles kysttur til Nekselø. Vi tager på en hel dags tur til Nekselø
for at se om vi kan overliste nogle havørreder.
Vi spiser morgenmad i klubhuset kl.7.30 og kører derfra kl. 9.00.
Færgen sejler kl.10.00 og vi tager den sidste færge hjem kl.18.00.
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Eftersom vi skal bestille plads på færgen, skal vi have tilmeldinger
senest lørdag den 29. september. Tilmelding sker til Hans Munk på
21 22 55 99 eller hans@munk.mail.dk
Keld er turleder.

Nekselø - oliemaleri af Hans Werner

Tirsdag den 16. oktober.
Filmaften. Vi skal se en af de film, vi har på lager – spændende,
motiverende og interessant.
Søndag den 28. oktober. (p).
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. 40 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Michael Mortensen, som gerne vil ha’ din tilmelding senest fredag den 5. oktober.
Tirsdag den 30. oktober.
Besøg af Martin fra ”Lystfiskeren”. Martin er fra Nordjylland, og
han er selvfølgelig en ivrig sportsfisker og en god fortæller. Han har
blandt andet inviteret os en tur til Uggerby å i september, hvor nogle
af vore medlemmer har haft en god oplevelse med fiskeriet.
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Tirsdag den 6. november.
Fluebindings-aften. Medbring dit eget materiale, hvis du har noget. Ellers har vi også en hel del fluebindingsmateriale i foreningen.
Vi skal hjælpe hinanden og inspirere hinanden til at binde vinterens
fluer. Michael Mulbjerg og Jan Nielsen vil være vores coach’er denne aften.
Søndag den 18. november. (p).
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. 40 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Jørgen Topp-Jørgensen, som gerne vil ha’ din tilmelding
senest fredag den 16. november.
Tirsdag den 20. november.
Filmaften. Vi har stadig nogle film, som vi ikke har set - det råder
vi båd på denne aften.
Søndag den 2. december. (p)
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: Hans Munk.
Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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Tirsdag den 4. december.
Bobleflådsfiskeri og fiskeri med ophænger. Vi skal gennemgå og
inspirere hinanden omkring fiskeri med bobleflåd. Hvordan rigges
der til - hvor langt forfang - hvor hurtigt tages fluen ind?
Bagefter skal se på fiskeri med ophænger. Hvordan rigges det til, og
hvordan fungerer det?
Fredag den 14. december.
Julefrokost. Så skal der hygges! Godt smørrebrød - en god snaps
og øl, eller 2, samt vores traditionelle julelotteri.
Kom og vær med, det plejer at være rigtig hyggeligt. Tilmelding
skal ske til Hans Munk på tlf. 21 22 55 99 eller hans@munk.mail.dk
senest den 1. december.
Tirsdag den 18. december.
Julehygge. Julehyggen fortsætter for dem, som ikke er optaget med
familiens juleforberedelser.

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
Seniorer:
Leif H. Jensen…………………………………………..
Arne Eliassen…………………………………………..
Keld H. Jørgensen……………………………………...
Jørgen Topp-Jørgensen………………………………...
Ejner Wittrock………………………………………….
Hans Jensen…………………………………………….
Keld Andreasen………………………………………...
Egon Hansen…………………………………………...
Hans Munk……………………………………………..
Jørgen Schimmel……………………………………….
Jens Jensen……………………………………………..
Brian Rasmussen……………………………………….
Gorm Hansen…………………………………………...
Søren K. Andersen, Jørgen Gericke….………………...
Knud Nielsen, Jens Risum Jensen, Lars Christensen,
Gert Holm Larsen, Kasper Waiss, Henrik Güsmer,
Michael Mortensen…………………..…………………
Ivan Petersen……………………………………………
Leif Thomassen, Sussi Christensen, Christian Fangel,
Jens Svendsen, Jens Munk, ……..……………………..
Hanne Mortensen, Lars Hansen, Søren Refsgaard, Bent
Larsen, Knud Rasmussen, Jan Nielsen, Marianne Munk,
Leif Heiner, Michael Pedersen, Gitte Eliassen, …..…...
Juniorer:
Thorbjørn Svendsen, Laura Svendsen, Anne Sofie…….

79,1
71,6
70,5
67,0
52,4
48,2
48,0
46,8
46,7
44,2
39,4
36,0
23,0
20,0

15,0
12,2
10,0

5,0
5,0
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