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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
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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:
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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 klumme:
Så er det snart jul!!! - og en julefrokost skal vi samles om i foreningen. I år bliver kærester og koner også inviteret, og MR Kitchen
sørger for en virkelig lækker buffet. Prisen bliver i omegnen af sølle
160 kr.
Vi har haft et godt efterår i vores forening. Det er dejligt, når så
mange møder frem og deltager i vores aktiviteter.
Vi har også fået flere nye medlemmer, hvilket vi er meget glade for
– og det er dejligt, at vore nye medlemmer kommer til vores tirsdagsmøder og aktiviteter. Velkommen – endnu en gang!! Vi håber I
føler Jer velkomne, for det er I bestemt…....
I bestyrelse og foreningens forskellige udvalg, arbejder vi hele tiden
på at forbedre og udvikle vores aktiviteter og arrangementer.
Men vi er nogen gange i bekneb med at finde på nye ting, og vi er
også nogle gange i tvivl om, hvilke ting vi skal tage op igen. Vi er
derfor meget åbne for forslag fra jer medlemmer om ønsker.
Så – sig endelig frem!!
Vi har fornylig opdaget at taget på vores hus har et par huller, så der
kommer vand ind..., det må vi have repareret.
Vi undersøger i øjeblikket, hvordan det skal gøres.
Derfor vil vi henvende os til Jer, når vi har fundet frem til en løsning, og vil bede Jer om lidt frivilligt praktisk arbejde.
Ellers ser vi frem til endnu et godt nytår i vores forening, og på vores generalforsamling i februar vil vi drøfte, hvordan foreningen
skal udvikle sig i de kommende år.
Glædelig jul og godt nytår!
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Hans Munk.

Redaktørens Hjørne
Den skarpsindige læser vil nok bemærke, at ”Fisken” har skiftet typografi. Det er nemlig således, at bestyrelsen har besluttet at bruge
samme skrifttype til alle tryksager der udgår fra foreningen. DGR
håber så at bladet stadig er læseværdigt…!!!
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.

Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.
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Fangstrapporter:
En sen, men sand beretning fra Havnemeden i Korsør 2010.
Det hele startede med, at min Mads på 5 år gerne ville ud og fiske
med sin far..., og dér havde jeg lige set om Havnemeden hos PJDYK.
Så hurtigt blev det arrangeret, at far og søn skulle af sted til Korsør.
Dagen kom, hvor vi skulle af sted til fiskekonkurrencen. Knægten
var helt vild, for nu skulle vi ud og fiske sammen, noget han havde
glædet sig meget til længe.
Vi smurte en stor madpakke, fik pakket fiskegrejet, og så var det
ellers af sted.
Vi ankom ca. 1 time før kanonen skød starten i gang, så der var tid
til at finde en god plads, få købt billetter og orme.
Det dér med at finde en god plads, var ikke så nemt. Det blæste
nemlig rigtigt meget, og alle pladserne i læsiden var optaget.
Vi fik af vide, at der var tæt ved 300 deltagere, så vi fandt et sted på
modsatte side af Føtex.
Da uret viste kvart i 1, var stængerne på plads, og vi var klar til at
fiske.
Det første stykke tid efter start, skete der ikke så meget på vores
stænger, men vi kunne dog se, at andre var i færd med at lande de
første flade og torsk.
Der gik da heller ikke længe efter, før vi mærkede de første hug, og
knægten kunne lidt efter trække den første skrubbe i land, og stolt
det var han..., så hen til en af indvejnings-bilerne og få den indvejet…, 29 cm og et par hundrede gram eller 3.
Sådan forsatte det et godt stykke tid med både små og store, men
ingen der kunne vinde noget.
Så blev der sat orm på, kastet ud og linen strammet op, og så var
det ind i bilen og få lidt mad og drikke.
Da vi var færdige med at spise, ville vi lige kigge til stængerne, jeg
så straks at linerne ikke længere var stramme, tog den første stang
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og rullede ind, til jeg kunne mærke modstand og så et let modhug...,
en lille torsk som måtte ud igen. Bedre gik det på den anden stang...,
samme procedure som før, men denne gang trak den anderledes,
meget tungere end den første.
Det viste sig at være en flot torsk på 1,480 kg og 52 cm lang.
Hen til indvejnings-bilen med den.
Derefter var der ikke meget liv i vandet, og knægten var kørt træt, så
han røg ind i bilen for at tage en power nap. indtil der var præmie
overrækkelse ved 19-tiden.
Jeg sluttede selv fiskeriet ved 18-tiden, og jeg skal indrømme at der
var jeg sgu’ også træt, så jeg tog mig også en power nap.
Endelig blev klokken 18.50 og vi skulle så småt til at gå over til
præmieoverrækkelsen, og det var jo spændende at se om det kunne
blive til nogen præmie.
Først var det fladfiske-rækken. Der kneb det sgu’…, nr. 10 vejede
mere end vi kunne være med.
Bedre gik det i torske-rækken. Nr. 10 vejede under 1 kilo, så der var
en god chance…, det gik faktisk så godt, at det blev til en første
plads, hvor præmien var en rigtig lækker 10 fods fiskestang med et
tilhørende lækkert hjul.
I de andre rækker manglede der fisk, så præmierne gik videre til
lodtrækningen, som vi også var heldige i. Der løb knægten med et
rigtig dejligt hjul samt 6 flotte krus, dekoreret af Mads Stage.
Så det er en konkurrence som varmt kan anbefales.
Morten Junge Mortensen

Store Badedag, tirsdag den 7. september.
Et enkelt medlem af bestyrelsen, havde fået den geniale idé, at medlemmerne burde undervises i, hvordan man redder sig selv, hvis
man skulle være så uheldig at snuble, mens man gik nok så uskyldigt og wadefiskede…
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Ihukommende det faktum, at det kun er ganske få medlemmer….,
ja, faktisk kun ét enkelt medlem, der er fuldbefaren dykker….!!!!,
mente vedkommende, at denne værdifulde uddannelse, burde udbredes til en større kreds….
Da dagen oprandt, mødte 10 af foreningens erfarne medlemmer op,
pudsigt nok uden at medbringe waders og skiftetøj…. (det er så op
til den enkelte læser selv at gætte hvorfor….!!!)
Desuden mødte 2 nye medlemmer samt formanden…, alle medbringende de fornødne rekvisitter.
Hele forsamlingen kørte derpå til Havnemark, hvor der stod en strid
vind ind på kysten, hvilket nok hævede vandtemperaturen til en 16
grader…., luksustemperatur for en hærdet kystfisker...
Den del af forsamlingen, der ikke skulle ”bade”, var velforsynede
med video og digitalkameraer, der filmede løs, mens de 3
”badegæster” efterprøvede teorien i de frådende bølger…., dog på
lavt vand.
Teorien viste sig at
”holde vand”, da alle
3 på fornemste vis,
bjergede sig selv, og
roligt traskede mod
land, mens blitzlysene
oplyste himmelrummet over Vestsjælland.
Skulle også DU, være uvidende om teorien, kommer den her:
1.
2.
3.
4.

Altid wadefiske med stramt velsiddende wadebælte…
Falder du..., så hurtigt om på ryggen.
Med det samme bøjer du benene, som du sidder på en stol (her
så i vandret position i vandet).
Rygsvøm ind til kysten.

Én af ”badegæsterne” havde ikke wadebælte på, og han blev våd
over hele kroppen, i modsætning til de 2 andre, der kun blev våde på
mindre dele af kroppen.
Leif.
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- altid gode kort på hånden
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Fra Kalundborg Fiskens stærkt svedende udsendte medarbejder i Northern Territory, Australien:
Kakadu nationalparken (toppen af Australien) er kendt for sine
Barramundi’s – en tropisk fisk med rigtig gang i, når og hvis man
får den på krogen.
Første gang man fisker et fremmed sted, er det jo fornuftigt at undersøge, hvordan de indfødte gør. Danske sportsfiskere er ikke de
eneste, der praler af deres fangster.
De lokale aborigines har pralet med deres fangster de sidste 5000 år
ved at tegne på klipperne, så det måtte være det rigtige sted at starte.
Rigtignok, mange fisk på klipperne, mon man også overdrev størrelsen dengang ?- men ikke så mange gode råd fra klippemalerierne.
Hvad gør man så? – Man får fat i en lokal guide, som hedder Gavin.
Gavin ved det, der er vigtigt…: hvor og hvordan.. Dog er han ikke
ligefrem fluespecialist.
Men af sted tager vi med Gavin’s 4WD og båd til East Alligator river – et navn den ikke har for sjov. Vi har ikke sejlet mange meter,
før vi har set de første krokodiller. Her fisker man ikke fra bredden.
Alt for farligt på grund af krokodillerne. Og Gavin fortæller, at når
vi får bid skal fisken hurtigt ind til båden, fordi ellers napper krokodillerne fangsten!!!
eller også søger
barramundien ind i
undersøiske klippehuler eller under
træstammer, og så
er det sjov forbi.
East Alligator river
er en stor flod, 3050 meter bred, der
snor sig mellem
forvitrede klipper.
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Det er herrevarmt og midt på eftermiddagen, ca. 37 C - noget varmt
for en, der plejer at fiske på Asnæs, men heldigvis kommer der noget blæst, der kan køle et par grader.
Jeg starter med fluefiskeriet. Fluen skal lægges helt ind til bredden
over nedfaldne træstammer eller tæt ind under klippepartier , hvor
der minsandten også af og til kan ses flere klippemalerier.
Ingen tegn på fisk. Vi søger andre steder hen. Vi lister båden gennem en snæver kløft over en sandbanke, under nedfaldne træstammer til en afsnøret del af floden, en såkaldt billabong, som er
Gavin’s hot spot. Hot er det i hvert fald.
Jeg fortsætter med fluen, får et enkelt kortvarigt hug men ellers ingenting. Så nu efter 2 timers fluekast ser jeg ingen grund til at være
fanatiker og skifter til Gavin’s foretrukne metode, trolling og kast
med dybtgående wobler.
Vupti så sker der noget – måske en god ting at lytte til de lokale! –
Min første Barra er på..., flotte spring ud af vandet..., jeg hiver til for
at få den før krokodillerne, og min føste Barra er landet.
Under målet som er 55 cm – det sker ikke kun på Vestsjælland – så
ud med den igen.
Så prøver vi at trolle lige så stille rundt mellem klippepartierne. Vi
rykker hele tiden hårdt nedad i stængerne for at skabe liv i woblerne
og få flyttet noget
vand. På Gavin’s
fishfinder (sonar) kan
man faktisk nogen
gange se de fisk, man
fisker til – det kunne
vi vist også bruge på
kysten hjemme!
Halloooooo, så sker
det. Samtidigt hug på
begge bådens stænger.
Og så er der dømt
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luftakrobatik. Begge Barra’er har en pæn størrelser og vil meget nødigt hen til båden. Men efter forgæves at have sprunget mere end en
meter over vandet, får jeg landet min første Barra over målet. 60 cm
og ca 3 kg. Flot fisk – og den skal spises!!!.
Vi fortsætter fiskeriet, og jeg fanger en mere på ca samme størrelse,
som vi sætter ud. Så skifter jeg til fluen igen, men uden held. Så er
det blevet mørkt, og vi skal tilbage til ophaler pladsen, hvor jeg holder båden fra bredden, mens jeg noget bekymret spejder efter krokodiller. Men det var ikke denne gang jeg blev spist.
Så gik turen tilbage til hotellet, hvor min Barra blev til et lækket aftenmåltid.
Og så lige for at sætte mig i respekt hos de indfødte – så lavede jeg
lige dagen efter mit eget klippemaleri af min Barra i ”naturtro” størrelse.
PS: Kunne jeg have fået en Barra på flue??? Hvis jeg havde skiftet
til hurtigt synkende line, så havde jeg kunne nå ned til Barra’erne,
som stod på 3-4 meters dybde i uklart vand. Man er altid klog bagefter, og så var det måske også rigeligt varmt til tungt synkelinefiskeri.
Jørgen Topp-Jørgensen
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Tur til Lagan 2010.
Planlagt afgang i samlet trop fra foreningshuset 07:00 sharp.
Desværre manglede en person ved den planlagte tid. Navnet udelukkes her af diskretionshensyn, men det står enhver frit for at gætte...
Efter endt mobning tog vi af sted.
Humøret og forventningerne var høje ved start….. nu skulle der fanges laks til overflod, da de sidste meldinger dagene forud var meget
positive.
Vi havde dog ikke allieret os med opbevaring af fisk i fryseboks, og
heller ikke hjemtransport af fangsten i kølevogn.
Den første forsmag på vejret mødte os ved Hallandsåsen. Strid vind
og heftige regnbyger bød os velkommen, men fiskefeberen blev ikke mindre af, at nu kunne vi begynde at se enden på køreturen, og at
vi inden længe skulle vade rundt i stimer af store laks….!!!
Hurtig indcheck og fordeling af værelser, og så af sted til elven.
Ved elven fik vi rigtig syn for sagen, rent vejrmæssigt.
Strid vestenvind på langs af elven,høj vandstand, og heftige regnbyger,efterfulgt af orkanagtige vindstød.
Det vanskeliggjorde fiskeriet lidt, da man samtidig skulle holde fast
på hat og briller.
Det tunge grej blev fundet frem af æskerne, og allerede i 6. kast stod
Anders Werth med flex på klingen. Dette blev belønnet med flot
laks på 8,2 kg.
Han mistede yderligere et par fisk i en lidt grovere kaliber. Om ikke
andet fik han da fighten ud af det.
Lars Hansen gjorde Anders kunsten efter, og mistede også en stor
laks.
Aftensmaden stod Brian for igen i år.
Forret: Fordansket udgave af surstrømning med tilbehør, både tørt
og vådt.
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Efterret: Forloren skildpadde a la`Brianden med hjemmelavede fiske- og næsten alm. frikadeller.
(er næsten sikker på, at Brian selv har drukket noget af sherryen…!!!). Dejlig mad… stor ros til Brian.
2.dag: Bød på ekstremt dårligt vejr - stigende vandstand, og kraftigere blæst end dagen før, så den lokale grejpusher blev besøgt flere
gange i løbet af dagen for indkøb af endnu tungere grej.
Ved middagstid var hovedparten af de gæve fiskere enige om at køre tilbage til vandrehjemmet for frokost.
Kun utrættelige Lars Hansen valgte at tage turen fra renseanlægget
og ind til byen.
Anstrengelserne blev belønnet med laks på 3,5 kg.
Efter frokost valgte enkelte at udforske fiskeriet tættere på havet i
”nogenlunde roligere omgivelser”, medens de resterende håbefulde
fiskere valgte at køre samlet rundt og snuse til nye fiskesteder, hvis
vejret skulle vise sig fra samme side på sidstedagen.
Hvilket det gudskelov ikke gjorde i samme grad.
3.dag: Omkring halvdelen af holdet valgte strækningen inde i byen,
medens de resterende tog
ud til renseanlægget.
Lars Hansen fik kraftig
flex på klingen inde i byen, hvilket betød at laksen og Lars fik ryddet en
strækning på 3-400 meter, og stoppet al fiskeri
for de øvrige fiskere…!!!
Laksen vandt kampen, da
den var fejlkroget.
Anslået til + 10 kg.
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En glad og lettere afkølet Anders Werth med én af sine 2
laks.

Ved renseanlægget brillerede Anders Werth endnu engang med laks
på 5,2 kg.
Knud Nielsen ville ikke stå tilbage for Anders og valgte at følge trop
med laks på 4,3 kg.
Trods vejret en god tur med godt humør, god mad og masser af det
sociale.
Fangsterne fordelte således:
Anders Werth: Laks 8,2 kg og 95 cm
Laks 5,2 kg og 83 cm
Knud Nielsen: Laks 4,3 kg og 84 cm
Lars Hansen: Laks 3,5 kg og 71 cm
Frank Madsen.

Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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Familietur til Melby Strand, 26. september 2010
14 voksne og 6 børn havde tilmeldt sig familieturen denne søndag,
med mødested i Havnemark. Den stride blæst fra nordøst, sendte
selskabet over på den anden side af Asnæshalvøen, til Melby Strand,
hvor vinden var en glimrende hjælper til at få bundtacklet godt ned i
Storebælt.
Det er vist første gang, at en familietur havde så stort deltagelse, og
sikke en succes, fisk blev der fanget: små havørreder, og flade i pæne størrelser...
Til deltagernes store overraskelse, tager
Michael gejstlige metoder i brug…., her i
en lille bøn til Kong Neptun

og bønnerne hjalp virkelig…!!!
Ægteparret Mortensen , her i nonchalant fiskepositur, fangede mest
af alle…!!!!

Cathrine: Jeg tror jeg tager én med hindbærsmag

Cathrine: Ja…, den ser grim og væmmelig ud, den må du godt smide ud til
fiskene….
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Anne Sofis måtte ha’ hjælp af Arne til at
løfte sin fangst, 34 cm skrubbe, som blev
dagens nr. 3…., flot Anne Sofie…!!!

Christian viser her sidekast med fuld
skrue

Brian demonstrerer her, at han fuldstændig har misforstået begrebet
”baghåndskast”

Brian havde sørget for rå mængder af pølser
m.v.

som Jørgen og Arne havde givet
sprød svær, der gav halvøen en
sommerlig duft af grill…., bedre
afslutning på en herlig familiedag
findes simpelthen ikke….
Leif
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Tur– og aktivitetskalender
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: Knud.
Tirsdag den 7. december.
Filmaften. Vi slutter efterårsprogrammet af med at se nr. 2 film fra
”Fly Fishing Academy” af Henrik Mortensen: ”Distance And Delicacy”. Her har du virkelig mulighed for at få afpudset din kastestil
med både én– og tohåndsstangen. Flot film fra bl.a. Ildlandet.
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.
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 - I år er kærester og koner velkomne til at deltage - og maden leveres af MR Kitchen (menu’en er
sindssyg lækker…!!!) og Ejner har fået en leverance fra bryggeriet.
Husk at I skal tilmelde Jer senest den 3. december til Hans på 21 22
55 99, eller mail: hans@munk.mail.dk. Vi regner med at prisen lander på ca.160 kr.
Søndag den 9. januar 2011.
Gl. Dansk tur. Fællestur til kysten. Vi mødes kl. 9.00 i foreningshuset, hvor Keld har sørget for morgenbrød og kaffe.
Derfor vil Keld gerne ha’ din tilmelding senest fredag den 7. januar. Vi kører af sted mod fiskepladsen kl. ca. 10.00. Hjem kl.
15.00. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Hans.
Tirsdag den 11. januar.
Filmaften. Vi skal se næste film i serien med Henrik Mortensen:
”Cracking the code”. En seværdig film om laksefiskeri i Island.
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Tirsdag den 25. januar.
”Livet på Røsnæs Rev”. Vi får besøg af forfatteren og fotografen
Anders Østergaard Andersen fra Ulstrup, som har optaget en film
om livet på revet, både over vandet og under vandet. Filmen er optaget i 1990’erne og varer 25 min. Anders fortæller også om filmens
tilblivelse.
Søndag den 30. januar.
Fælles halvdags-kysttur. Vi mødes kl. 12.00 ved foreningshuset
og ser hvad vej vinden blæser. Hjem kl. 16.00. Turleder: Hans. (sen.
30 kr./jun. 20 kr.)
Tirsdag den 8. februar.
Generalforsamling kl. 19.30. Det er her at du skal møde op, hvis
du ha’ mulighed for at tilkendegive din mening om foreningens
fremtid. Se også indkaldelsen på side 25 og bestyrelsens kommentarer side 26.
Søndag den 20. februar.
Fælles kysttur. Vi mødes kl. 8.00 i foreningshuset til morgenkaffe
og brød, hjem kl. 16.00. Turleder: Keld. Tilmelding til Keld senest
fredag den 18. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Tirsdag den 22. februar.
Pokal og pointaften. Vi skal hædre de dygtige og ”heldige” lystfiskere, som har fanget flest og størst fisk i løbet at året.
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 mangler, eller som du pludselig får lyst til at eje.
Søndag den 13. marts.
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.)
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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.
Kalundborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence.
Vi gentager succes’en. En kystkonkurrence efter havørred, kun for
foreningens medlemmer.
Der er 3 præmier, alle i form af gavekort til ”Lystfiskeren” i Holbæk
1. præmien er på 1.500 kr., 2. præmien er på 1.000 kr., og 3. præmien er på 500 kr.
Præmierne er delvist sponsoreret af ”Lystfiskeren”.
Der må fiskes fra kl. 6.00 til kl. 17.00, hvor der er indvejning 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 vores trofaste Thomas og fortæller om nyt grej, og giver gode tilbud på
fiskegrej vi ikke kan være foruden. En aften der vil få lommepengene til at brænde i pengesækken...
Tirsdag den 12. april.
Forberedelsesaften til ”Lystfiskeriets Dag”, 15. maj 2011. Kom
og vær med til at forberede vores årlige store arrangement om lystfiskeriet 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.
Hornfisketur. Fælles kysttur. De store hornfisk er de første ved
vore kyster. Vi prøver at nappe et par stykker. Det er familievenligt
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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 2. maj.
Knud har igen charmeret sig ind på ejeren af Kattrup Gods, der
også ejer skovstykket, som Halleby Å løber igennem. Så denne ene
årlige dag, gennemfisker vi den smukke strækning. Afgang kl.
08.30, 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.
Det er vel nok dette arrangement, der giver de fleste nyindmeldte
om året, vi lægger os i selen og gi’r vore gæster en på opleveren.
Tirsdag den 24. maj.
Fremvisning af CTS fluefiskestænger fra New Zealand. Vi får
besøg af Claus Bech fra firmaet UssingBech, der demonstrerer nogle spændende nye fluestænger, som nu forhandles i Danmark.
Stængerne er specielt udviklet til kystfiskeri, og er derfor meget interessante for os, som fisker mest ved kysten.
De medlemmer som gerne vil prøve disse stænger, skal selv medbringe deres eget fluehjul med line.
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Tirsdag den 7. juni.
Fisketur på fjorden. Vi afslutter vores forårsprogram med en tur
på fjorden. Flere af foreningens medlemmer stiller deres båd til rådighed – vi skal bare deles om benzinen og udgifterne til børsteormene. 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

Debat / Giv din mening til kende
”At fiske
er en træning i
hele tiden at være parat til
at yde sit ypperste…”
Uffe Ellemann-Jensen

Mødereferater
Bestyrelsesmøde mandag den 25. august 2010.
Referat fra sidste møde. Ingen bemærkninger
Indbrud og tyveri. Anmeldelse til politi og forsikring er sket. Nyt
skal indkøbes. Knud: projektor, og fiskegrej hos Thomas. Leif: film.
Brian: kaffemaskine. Hans: skadesanmeldelse til Tryg og anmodning om forhåndsudbetaling + ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om dækning for selvrisiko. Keld: vægt og gavekort hos PJ.Dyk.
Knud undersøger om det er billigst at købe ny tyverialarm eller reparere den gamle.
”Fisken”. Leif er bevilget 1.000 kr. til køb af farvepatron.
Hvordan fastholder vi vore nye medlemmer? Mentorordning skal
udføres i praksis. I første omgang rekvirerer Brian ny medlemsliste
hos Forbundet og nye medlemmer kontaktes. Fremover tilbydes
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som forsøgsordning nye medlemmer en mentor ved brev fra kassereren. Opdatering af konkurrenceregler på hjemmesiden. Punktet på
dagsorden til næste møde. Løsning gennemføres i fællesskab på bestyrelsesmødet. Samme gælder regler for brug af båd.
Fremtidig placering af foreningshus. Vi arbejder videre næste gang.
Bordet rundt. Kassereren anmoder om, at regninger kun refunderes
mod aflevering af bilag.
Kassereren ændrer tyveriforsikringen til selvrisiko 0 kr. mod en forhøjet præmie på 1.000 kr. årligt.
Turen til Lagan. Der er tilmeldt 10-12 medlemmer. Vi prøver et nyt
sted til næste års forenings-tur. Emner: Haresjømåla, Gudenåen, Karup å m.fl.
Næste møde: mandag den 27. september.
Leif har brød med. Referenten anbefaler den gamle redacteurs hjemmelavede lækkerier f.eks. æblekage, chokoladekage, nøddebund
med fyld eller kandiserede frugter.
Referent: Arne

Bestyrelsesmøde, mandag den 27. september 2010.
Referat fra sidste møde. Ingen kommentarer. Det aftaltes, at referat
rundsendes til godkendelse, inden det lægges på hjemmesiden.
Indbrud og tyveri. Der blev fulgt op på indkøb og betaling. Kommunens Folkeoplysningsudvalg har givet afslag på at yde tilskud svarende til selvrisiko.
”Fisken”.DGR har leget med ny opsætning. Den sorte farve fastholdes til brødteksten.
Juniorarbejdet. Juniorerne er velkommen til at deltage i alle foreningens arrangementer, og seniorerne er forpligtet til at hjælpe dem i
aktiviteterne. Foreningen har ikke instruktører til et opsøgende og
aktivt juniorarbejde. Foreningen søger derfor interesserede til at
medvirke i det fortsatte arbejde. Interesserede kan henvende sig til
et bestyrelsesmedlem.
Hvordan fastholder vi vores nye medlemmer? Vi drøftede emnet.
Opdatering af konkurrenceregler på hjemmesiden. De nedskrevne
regler skal ajourføres og moderniseres inden opdatering. Keld og
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Brian fremlægger forslag til næste bestyrelsesmøde.
Fremtidig placering af klubhus. Målet vil overvejende være rettet
mod central beliggenhed ved vand.
Bordet rundt. Kontingent fastsættes ved indmeldelse således: fra
1.januar til 31.juli: fuldt kontingent. Fra 1.august til 30. september:
halvt kontingent. Efter 1.oktober: kontingent fri.
”Fiskens” opsætning m.v. ligger på en privat computer. Dennes ejermand har anmodet om, at foreningen køber en ny computer til formålet. Beslutningen er, at Leif og Arne undersøger behov og kan
købe en ny, der dækker behov inden for en økonomisk ramme på
10.000 kr. Kommunen søges om tilskud.
Knud omtalte fisketegnsmidler, der fremover i højere grad målrettes
mod biotopforbedringer. Se i øvrigt www.fiskepleje.dk. Linket lægges på hjemmesiden.
Eventuelt. Kilometerpenge honoreres efter Statens takster, der for
tiden er 1,90 kr. pr. kilometer. Gælder kørsel i foreningens tjeneste.
Bestyrelsen deltager på tirsdagsmøder: 28. sept.: Knud. 5. okt. Brian
og Kjeld. 12. okt.: Leif. 19. okt.: Hans. 26. okt.: Keld. 2. nov.: Hans.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 1. november.
Poul Erik har brød med.
Ref.: Arne
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 8. februar 2011, kl. 19.30 afholder Kalundborg Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling i foreningens hus på
Asnæsvej 14.
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. Valg af formand. Hans Munk (genopstiller).
8. På valg til bestyrelsen er:
Poul Erik Ilkjær (genopstiller)
Brian Rasmussen (genopstiller)
Leif Heiner ønsker at udtræde af bestyrelsen, der skal
derfor vælges et bestyrelsesmedlem for ét år.
På valg som suppleanter er:
Arne Eliassen (genopstiller)
Ejnar Wittrock (genopstiller)
Valg af 1 revisor for 2 år.
(Foreningens nuværende revisor, Christian Fangel, er ikke på valg før i 2012, ifølge lovene).
På valg som revisorsuppleant:
Jens Risum Jensen (genopstiller)
9. Indkomne forslag.
10. Budget for 2010.
11. Eventuelt. Herunder drøftelse af bestyrelsens oplæg til foreningens udvikling
Bestyrelsen.
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Hvor skal vi hen, du…???
Bestyrelsen gør sig tanker om foreningens udvikling i de nærmeste
år. Udgangspunktet er foreningens sunde økonomi, stabile medlemsantal, vel besøgte mødeaftener, hvor der altid kommer 12-15
medlemmer og flere ved særlige arrangementer.
Fisketurene og konkurrencerne, der for få år siden næsten var gået i
stå, har nu et bæredygtigt deltagerantal på 12-15 medlemmer; kommunikationen fungerer med hjemmeside, medlemsblad og forbundsblad. Dertil eget hus, værksted, båd og andet. Kendetegnende er et
godt socialt sammenhold, der giver styrke og lyst til at gøre en indsats på frivillig basis til fælles gavn. Det ser vi på Lystfiskeriets
Dag, hvor der beredvilligt står 20-25 medlemmer til rådighed.
Meeeen foreningen har også behov for at udvikle sig i de kommende år…..!!!
Aldersfordelingen har overvægt på medlemmer over 50 år, og der er
plads til nye medlemmer både store børn, unge og voksne. Her
mangler der kræfter til at instruere de unge. Får vi kræfterne, vil vi
også kunne tiltrække flere unge.
Der er langt mellem ørrederne og fangstresultaterne betyder meget
for foreningens tiltrækning af medlemmer. Skal vi til at dyrke ferskvandsfiskeriet i højere grad med gedde- og aborrekonkurrencer og
lignende??, eller saltvandsfiskeri i form af bl.a. havnefiskeri osv.??
Foreningens hus er fornuftigt placeret, men vi må og kan forvente
ad åre at skulle flytte, og i flere år har flere lokaliteter været drøftet,
men hidtil uden resultat. Ønsket om, at få en placering ved vandet er
nærliggende, men der foreligger endnu intet konkret.
Foreningens logo trænger til en modernisering, som kan bruges i de
næste år.
Interessen samler sig således omkring medlemsudviklingen, fiskeriets omfang og foreningens lokaler placeret nær vand med intentionen om at få en bredere medlemskreds, der vil kunne bære foreningen videre mod 2015 og 2020.
Bestyrelsen vil fremlægge emnet til drøftelse – men uden afstemning – på generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
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Pointstillingen
Seniorer:
Jens Risum Jensen……………………………………...
Michael Mortensen……………………………………..
Ejner Wittrock………………………………………….
Andreas Timm………………………………………….
Brian Rasmussen..…...…………………………………
Egon Hansen……………………………………………
Jørgen Topp-Jørgensen…………………………………
Hanne Mortensen……………………………………….
Benny Hansen…………………………………………..
Jørgen Schimmel……………………………………….

44,7
33,2
30,6
30,4
30,0
27,3
19,8
17,6
16,8
11,0

Juniorer:
Cathrine Fangel…………………………………………
Mikkel Fangel…………………………………………..
Anne-Sofie Larsen……………………………………...

53,4
52,8
12,4

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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