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Anne Sofie med sit livs første havørred - 1,9 kg

Medlem af Dan-

marks Sportsfisker-

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

2

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:
Tillykke med vores nye hus!!! - og en meget stor tak til alle,
som har ydet en indsats!!!

Vi holder indvielse og reception,
fredag den 14. december kl. 14.00 - 16.00
alle er velkommen!
Det er virkelig et godt resultat! Efter hjemløshed – genhusning hos
Kalundborg Roklub (stor tak for det) – ombygning, tilbygning og
det obligatoriske byggerod – står vi nu med et fremragende resultat.
Bent Larsen har været anføreren på holdet af medlemmer, som frivilligt har brugt rigtig mange timer på, at vi igen har gode rammer
for vores foreningsliv.
Vi siger også en stor tak til vores sponsorer: Lokal og Anlægsfonden, Bent Jørgensens Fond, Gyproc, Tømrermester Houg,
STARK i Kalundborg, store økonomiske gaver fra flere medlemmer og Kalundborg Kommune for at stille grunden til rådighed for os de næste 30 år.
Så nu ser vi frem til et fortsat aktivt foreningsliv med godt fælleskab
og kammeratskab.
Allerede i januar indtager vi vores nye værksted, hvor vi laver grejsyn og grej reparation. Tag nye springringe og kroge med, så I er
klar og har udstyret i orden til forårets fisketure.
Vi vil derfor også gerne spørge vores medlemmer, om der er nogle
ønsker til grej fremstilling i løbet af foråret, f.eks. stangbygning,
knivbygning, blink støbning, fluebinding osv. Vi håber på flere kreative idéer.
På Kalundborg Messen i oktober mødte vi flere, som var interesserede i at lære at fiske med fluestang.
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Derfor vil vi annoncere med fluebinding og fluekast i april for begyndere. Jens Jakob Risum, Michael Mulbjerg og Jan ”Barbér”
(hvis han er i Danmark) vil stå for undervisningen.
Der er også flere af vores nuværende medlemmer, der gerne vil lære
fluefiskeriets kunst eller bare blive endnu bedre til det.
Vi vil i det nye år indlede et samarbejde med Kalundborg Jagtforening. De vil leje sig ind i vores hus, hver anden torsdag og vi vil
lave nogen fælles arrangementer. På Erhvervsmessen knyttede vi
også kontakt til Ungdom for Natur og Fritid samt Raklev spejderne.
Sammen vil vi lave nogle arrangementer for børn og unge, og forhåbentlig få gang i vores juniorarbejde igen.
Nu glæder vi os til julen og julehyggen, både i vores familier og i
vores sportsfiskerforening.
Glædelig Jul!

Hans Munk.

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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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 2013, kl. 19.30 afholder Kalundborg Sportsfiskerforening ordinær generalforsamling i foreningens hus 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. Valg af formand. Hans Munk.
8. På valg til bestyrelsen er:
Poul Erik Ilkjær
Brian Rasmussen
På valg som suppleanter er:
Arne Eliassen
Ejnar Wittrock
Valg af 1 revisor for 2 år.
Henning Leif Jensen
På valg som revisorsuppleant:
Jens Risum Jensen
9. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår at § 7 i lovene ændres,
således at indmeldelsesgebyret bortfalder, da det er vanskeligt at
administrere.
§ 7 får derfor følgende ordlyd:
”Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling til 1. januar.
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Regnskabsåret er kalenderåret”.
Samtidig hermed indkaldes ifølge lovene til ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling, således at lovændringen kan endeligt vedtages, da 2/3 af
foreningens medlemmer skal stemme for ændringen, eller 2/3 af de
fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling.
10. Budget for 2013.
11. Eventuelt.
Bestyrelsen

Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.
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Indvielse/reception i vores ”nye” foreningshus
fredag den 14. december kl. 14.00 – 16.00.
Efter en vellykket byggeperiode fra februar måned og frem til nu,
er vi klar til indvielse og reception.
Det vil derfor glæde os, hvis du/I vil deltage i festligheden.
Vi vil med receptionen udtrykke en stor tak til Kalundborg Sportsfiskerforenings medlemmer, der under ledelse af Bent Larsen, har
ydet et kæmpestort frivilligt arbejde, lige fra flytningen af foreningshuset, til det nu færdige resultat.
Vi vil også benytte lejligheden til at takke vore sponsorer for den
flotte støtte
til projektet:
Lokale- og Anlægsfonden
Bent O. Jørgensens Fond
Tømrerfirmaet Houg
Gyproc
STARK
Kalundborg Kommune
Samt foreningens medlemmer for betydelige økonomiske bidrag.
Vi ser frem til at hilse på Jer alle og få nogle hyggelige timer i
Jeres selskab.
Med venlig hilsen

Kalundborg Sportsfiskerforening
Formand

Hans Munk
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Fangstrapporter:
Maritim weekend, 14. og 15. september.
Kalundborg Havn havde i weekenden arrangeret til ”Åben Havn” og
blandt alle virksomheder og foreninger der har deres aktiviteter ved
- og i - vand var inviteret til at deltage.
En håndfuld af foreningens medlemmer, havde taget sig tid til at
bemande en stand og arrangere fiskekonkurrence fra havnekajen.
Førstedagen bød på et vejrlig, der trodser enhver beskrivelse…., en
trekvart pelikan, krydret med kraftig regn, holdt eventuelle besøgende indendørs hjemme….
Lørdag bød på et noget bedre vejrlig, dog med en halv pelikan….,
men gæster kom der sør’me
og fisket blev der til den store
guldmedalje.
Fladfisk blev fanget…, og
torsk også. Den største på
hele 2 kg.

4 glade vindere af Maritim
Weekends fiskekonkurrence.
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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

På fiskeeventyr i Uggerby Å.
At tage til den anden ende af Danmark for at fange nogle fisk, når
man bor omkring Asnæs og Røsnæs. Det er der nok mange lystfiskere i Danmark der vil ryste på hovedet af. Man går jo ikke over
åen efter vand.
Men det er selvfølgelig eventyret der drager.
Nogle dage sammen med gutterne. Ikke bare nogle timer på en vindblæst strand. Men flere hele dage sammen. Og alle historierne.
Det er fantastisk så mange historier der kan fortælles på 3-4 dage og
ikke mindst aftener. Og det nye grej, der skal anvendes et nyt sted.
Fungerer det og hvordan fungerer det?
Med andre ord, der var masser af grunde til at tage til den anden ende af Danmark for at fange fisk, selv om vi efter sigende har dem
lige uden for døren.
Det var Martin fra Lystfiskeren i Holbæk der var primus motor i
projektet. Og det var ikke første gang han var på de kanter. Han er
faktisk født der og har fisket åen tynd allerede som barn sammen
med sin fiskekammerat Mikael, der også stødte til og fungerede som
fiskeguide, ja mere end det. Han skaffede gratis fiskekort og adgang
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til hele åen, også den strækning der ellers var reserveret for medlemmer.
Kan det blive finere? Der er helt afgjort grobund for et nærmere
samarbejde på klubplan, hvis folk deroppe fra skulle have lyst til at
prøve fiskeriet omkring Kalundborg.
Vi ankom midt om natten. Martin og jeg kunne først køre når Lystfiskeren lukkede. Det vil sige 17.30. Vi blev nødt til at tage Broen
og så er der et pænt stykke vej fra Holbæk til Det Gamle Elværk i
Bindslev. Det befinder sig i nærheden af Hirtshals ikke så langt syd
for Skagen. Så skulle geografien være på plads. Vi var der lidt før
kl. halv tolv om aftenen. De andre (Keld, Leif og Knud) var ankommet allerede om eftermiddagen og havde installeret sig og stod parat
med øl og whisky da vi ankom. Det var præcis som det sku’ være.
Det Gamle Elværk i
Bindslev er en oplevelse i sig selv. Og så
afgjort et besøg værd
hvis man er på de
kanter og interesserer
sig for å-løb og energi. Det er bygget i
1920 for at producere
strøm til lokalområdet. Det gør det stadig, nu næsten 100 år
senere. Det er bygget hen over åen med en turbine nede i åen, en
dynamo i kælderen og en lejlighed ovenpå, hvor formodentlig elmesteren i sin tid har boet. Nu var det os der skulle bo der.
Der var en summen og brummen op igennem huset, så den første
tanke var selvfølgelig, hvordan i al verden falde i søvn i den larm?
Dér var Leif en stor hjælp. Han har tilsyneladende sejlet på de store
verdenshave som maskinmester og udbrød glædestrålende: “Det er
ligesom at være hjemme igen på en båd, hvor man kan høre motoren
op igennem skibet, men uden bølgegangen. Med det billede i hove-
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det kunne man sagtens falde i søvn og faktisk have en vidunderlig
søvn. Og vi kunne se i gæstebogen at der var folk der var kommet
der hvert år igennem 17 år, så måske blev man helt afhængig af
“motorlarmen”.
Næste morgen er
vi så ude ved
åen. Det er en
meget smuk å, af
størrelse et sted
mellem Halleby
og Skjern Å. Sådan en middel å.
Den er meget
naturlig. Den har
aldrig været udsat for udretning
eller justering af nogen slags og man kan se det ved at den skærer
sig 3-4 m ned i terrænet, ja nogle steder mere.
Inden turen havde vi haft et møde og blandt andet snakket om hvilket udstyr det var smart at bruge i åen. Var man fluefisker så var en
enhåndsstang i størrelse 7, med en gylden eller lysebrun flue et godt
valg. Var man spinnefisker var en størrelse 9 fod med en lille spinner og en fletline under 0,2 mm et godt valg. Og det var stort set det
vi gik i krig med.
Det tog os lige lidt tid at blive dus med åen, men så begyndte fiskene at komme og sige goddag til vores agn eller småskubbe til dem,
hvilket måske er det samme. Alt i alt blev det til nogle undermålere
og to fisk over målet (35 cm), alle bækørred og alle sat ud igen. Ikke
fordi vi ikke måtte tage dem med hjem, det var helt op til vores egen
samvittighed, men vi vidste jo godt hvor mange år en bækørred er
om at blive 35 cm, så de blev sat ud igen.
Tager man til Nordjylland i slutningen af september må man være
forberedt på al slags vejr, det var vi også og det fik vi også. Regn,
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sol, hagl, vindstille og masser af vind, vi havde det hele og det var
en del af eventyret og vi indrettede os efter det.
En tur til Uggerby Å kan varmt anbefales, hvis du vil have naturligt
fiskeri i en “uberørt” dansk natur.
En overnatning i Det Gamle Elværk: køkken, stue, to soveværelser
til henholdsvis 4 og 2 personer med udsigt til åen lige under dig: 50
kr. pr. person pr. nat!!!
Så billigt kan eventyret også være!

Jan Munkholm

- altid gode kort på hånden
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Kysttur til Grønlands Huse.
Her i starten af oktober var det meningen at fisketuren skulle foregå
på Nekselø.
Øen har en spændende natur og et godt fiskeri fra kysten. Turen var
vel forberedt og færgen var bestilt til de mange som havde forhåndstilmeldt sig.
I dagene op til arrangementet blev vejrudsigten fulgt nøje. Det viste
sig at der var udsigt til stærk vind til kuling fra vest og nordvest.
Det ville gøre fiskeriet praktisk talt umuligt på bedste fiskepladser,
og desuden er det krævende at fiske i stiv vestenvind med bølger
som kan overskylle den vadende fisker.
På dagen mødte som sædvanligt alle deltagerne i klubhuset til en
kop morgenkaffe og en ostemad.
Der var denne dag mødt 10 standhaftige, der var klar til at trodse
vejrguderne. Resten havde meldt afbud.
Turlederen meddelte dog - til lettelse for flere - at planen var
ændret på grund af vejrliget.
I stedet blev det aftalt at køre til Isefjorden ved Grønlands Huse.
Her ville der være læ, og der kunne man godt ha’ forventninger til et
givtigt fiskeri.
Turlederen havde nemlig engang fanget en bette fisk her.
Det viste sig, at vi ikke var de eneste som have fået denne idé, men
alligevel var der plads til alle på denne dejlige kyststrækning.
Vi fordelte os med passende mellemrum. Vandet var 12 grader, klart
og næsten blikstille, og vinden var endnu svag, og bladene svævede
stille fra træerne ud over vandet.
Efter kort tid hørtes en melding og nogle temperamentsfulde
ukvemsord på afstand. Min computer nægter dog at skrive sådanne
ord.
Fyren havde mistet en ørred under indspinningen. Så begyndte skyerne at komme fra vest og vinden tiltog, men vi havde dog rygvind.
Da ørreden er en sky fisk, der ser alt unormalt i det klare og stille
vand, er det urolige vand kun en fordel, når man skal overliste den.
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Som sportsfisker er kunsten at pirre fisken til at hugge, men det er jo
fisken som selv bestemmer. Så hjælp fra vind og vejr er godt.
Anne-Sofie stod på et lille rev og jeg selv 50 meter længere væk.

Jeg har en fisk på, kaldte hun pludselig til min store overraskelse.
Det var hendes første fisketur fra kysten efter ørred, og det fik mig
at skynde mig hen til hende for at hjælpe.
Her stod hun flere meter ude i vandet med en kæmpende ørred 2
meter foran stangspidsen.
Den var stor og kraftig, og der var en vis risiko for, at den ville
kæmpe sig fri.
Hun holdt ørreden på en kort og stram line med fuld bremse, og den
cirklede derfor rundt med ryggen i vandoverfladen, mens den brugte
kræfter og blev mere og mere træt. Det ruskede gevaldigt i stangen,
men hun holdt godt fast og søgte mod strandkanten skridt for skridt.
Selv trådte jeg et skridt ud i vandet til venstre for fisken med kajsen
klar, hvis linen skulle knække.
Da fisken var ud for mig turde jeg ikke vente længere, og holdt kajsen hen bag fisken,
og i en kort pause,
hvor fisken trak ud
mod det dybe vand
igen, nettede jeg
den.
Det var en utrolig
flot havørred på 55
centimeter og 1,9
kg.
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Den var kornfed og var begyndt at skifte farve.
Farvede fisk fanget i saltvand er jo fredet fra 16. november, men
mange fiskere genudsætter dog farvede fiske også før dette tidspunkt.
Denne utroligt spændende og flotte fisk måtte altså med hjem, da
den var hendes første havørred og den havde da også givet hende en
kæmpe oplevelse. Under disse omstændigheder fraveg jeg tanken
om at sætte den ud igen.
Adrenalinen pumpede i hendes krop, og hun stod og dirrede, medens jeg gav den et slag på panden med præsten og fjernede krogen.
Her oplevede hun dette kick, der får den passionerede lystfisker til
at fiske i timevis uden resultater.
Resultatet af dagens tur var 10 ørreder, som blev genudsat og 2 som
blev taget med hjem. Turen viste at erfaring er godt, men at det også
er muligt, at en nybegynder fanger den største fisk.
Fisken gav 45,5 point og udløste 1. præmien, et gavekort på 200 kr.
til P.J.Dyk og efter
jubelen at dømme blev
der også født en ny
fisker.
Det skal tilføjes at Anne-Sofie er 15 år, og
hun blev selvfølgelig
vist den opmærksomhed som tilkommer en
storfanger. Så vidt jeg
ved, er det også den
største ørred i årets
løb.
Vi spiste en forsinket men lækker middag den aften. Fisken blev
skåret ud i 2 fileter og dampet i ovnen. Det gav det saftige kød uden
ben og med den sarte smag af friskfanget vildfisk.
Arne.
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Kalundborg Messen, 27./28. oktober.
Kalundborg Messen er for mange vestsjællændere ved at være en
begivenhed man absolut må besøge.
Dennegang var også byens foreninger inviteret med på en fribillet…., Kalundborg Sportsfiskerforening, blandt mange andre.
Én af foreningens hardcore medlemmer - Arne - havde forinden
kontaktet Thomas fra Lystfiskeren i Holbæk, og forhørt om det var
en begivenhed han ville støtte.
Thomas var straks fyr og flamme, så vi lånte en masse grej - og fik
meget gavmildt tildelt et gavekort til Lystfiskeren på 1.000 kr. som
skulle udloddes blandt standens gæster.
Fra Danmarks Sportsfiskerforbund havde vi tilranet os et antal numre af Sportsfiskeren til uddeling og flere roll-ups.
Brian havde sørget for at leje en monsterstor fladskærm hos Expert
og formanden havde til lejligheden lavet en lysbilledserie på henimod 60 billeder, der viste alle aspekter af vort glimrende foreningsliv, som kørte konstant.
Således veludrustet, til fuld møblering af de 5 kvm, som standen
fyldte, var 3 mand klar til at imødegå presset fra gæsterne.
Den Gamle Redacteur fik til opgave at fremstille et antal lodsedler
som i første omgang blev trykt i et oplag på 600 stk.
Desuden blev der trykt et større og redigeret oplag af foreningens
informationsfolder.
DGR var iført fuld fiskeudrustning og placeret
med en håndfuld lodsedler
ved hovedindgangen….,
og dét var noget der blev
lagt mærke
til. 500 lodsedler røg på
førstedagen.
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Arne er her ved at kapre en af
skuespillerne (Rune, her med
paryk) fra Sivertsens Serveringsteater.

På andendagen trådte
Keld H. til og uddelte lodsedler ved indgang D.
- så på 1 time var alle lodsedler væk.
Senere kom flere medlemmer og hjalp på standen. Michael Hemmingsen sad et par timer og bandt fluer, hvilket i særlig grad tiltrak gæsternes opmærksomhed.
Søndag kl. 15.00 skulle vinderen så findes blandt de 210 indleverede lodsedler og den opgave påtog formanden sig.
Vinderen blev Louise Rasmussen fra Gåsetoftevej.
Foreningens deltagelse i Messen må betegnes som en gedign succes.
4 nytegnede medlemmer samt mange der ville overveje medlemskab
plus forældre der forespurgte om deres børns eventuelle indlemmelse i foreningen.
DGR

Parti fra Røsnæs oliemaleri af Hans
Werner.
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Pointstillingen
Seniorer:
Keld H. Jørgensen……………………………………...
Leif H. Jensen…………………………………………..
Jørgen Schimmel……………………………………….
Arne Eliassen…………………………………………..
Jørgen Topp-Jørgensen………………………………...
Hans Munk……………………………………………..
Keld Andreasen………………………………………...
Brian Rasmussen……………………………………….
Ejner Wittrock………………………………………….
Egon Hansen…………………………………………...
Hans Jensen…………………………………………….
Jens Jensen……………………………………………..
Jørgen Gericke….……………………………………...
Jens Risum Jensen, Michael Mortensen………………..
Gorm Hansen…………………………………………...
Søren K. Andersen, Gert Holm Larsen, Michael
Mulbjerg………………………………………………...
Knud Nielsen, Lars Christensen, Kasper Waiss,
Christian Fangel……………………………………..….
Jens Svendsen, Jens Munk, Gitte Eliassen, Leif Thomassen, Per Ravnborg, Sussi Christensen……..……….
Søren Refsgaard, Bent Larsen, Knud Rasmussen, Jan
Nielsen, Leif Heiner, Michael Pedersen, Sten Jensen,
Leif Vind, Flemming Biggas, Hanne Mortensen……….

Juniorer:
Anne Sofie Larsen……………………………………...
Thorbjørn Svendsen, Laura Svendsen………………….

122,0
99,1
96,8
86,6
86,0
82,1
80,4
68,6
52,4
51,8
48,2
39,4
30,0
25,0
23,0
20,0
15,0
10,0

5,0

50,5
5,0
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Tur– og aktivitetskalender
Kalundborg Sportsfiskerforening og Kalundborgegnens Jagtforening har indgået et samarbejde omkring at arrangere havture for
foreningernes medlemmer.
Desuden lejer Jagtforeningen vort nye foreningshus til deres møder,
ca. hver anden torsdag, for et beløb der skal genforhandles, når vi
ved hvad driftsomkostningerne er efter ombygningen.
For havturene gælder følgende:
Kalundborgegnens Jagtforening og Kalundborg Sportsfiskerforening skal så vidt muligt deltage med hver 6 deltagere.
I tilfælde af, at én af foreningerne ikke kan udfylde sin kvote overgår det til den anden forening. Tilmeldingen til turene skal ske til
hans@munk.mail.dk, som administrerer tilmeldingerne og giver besked, om der er plads på turen.
Den endelige tilmelding sker ved indbetaling af prisen for den enkelte tur.
Der bliver mulighed for op til flere buleture efter torsk på Øresund.
Det sker i et samarbejde med fiskeklubben NCC ved Svend Aage
Madsen fra Kalundborg Sportsfiskerforening.
Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre

20

Turene foregår henholdsvis, lørdag den 26. januar, søndag den
10. februar og lørdag den 16. marts 2013.
Alle ture afholdes kl. 7.30 – 12.30, og prisen er kr. 200,- pr. person.
Der vil blive aftalt fælles kørsel blandt deltagerne, som deler transportudgifterne.
På disse ture vil der være plads til 10 deltagere pr. tur. Tilmelding til
turene skal ske hurtigst muligt.
Der er også mulighed for sammen med NCC at komme til Det Gule
Rev, i Bededagsferien den 26.-28. april.
Her vil der kun være plads til 6 personer, og tilmelding skal senest
1. marts til hans@munk.mail.dk Turen koster kr. 975,- pr. deltager.
Tidspunktet for afgang oplyses senere.
Desuden arrangeres en tur til det Gule Rev, den 30.-31. august. Vi
skal sejle med M/S Nordsøen, www.northsea-fishing.eu.
Det bliver en 14 timers tur. Fisketuren koster 975,- kr. pr. deltager,
dertil kommer transportudgifter og evt. overnatning. Mødetidspunktet er mellem kl. 02.00 – 06.00, nøjagtig tidspunkt vil blive oplyst
senere.
Bindende tilmelding sker til hans@munk.mail.dk, senest den 1. april
2013. Der afholdes en forberedelsesaften til turen, som aftales nærmere blandt deltagerne.
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.
Søndag den 6. januar 2013. (p)
Nytårstur. Fællestur til kysten. Vi mødes kl. 9.00 i foreningshuset,
hvor Hans har sørget for morgenbrød og kaffe.

21

Derfor vil Hans gerne ha’ din tilmelding senest fredag den 4.
januar. Vi kører af sted mod fiskepladsen kl. ca. 10.00. Hjem kl.
15.00. (sen. 30 kr./jun. 20 kr. + 10 kr. til morgenmad).
Vi fisker om en flaske bitter. Turleder: Hans.
Tirsdag den 8. januar.
Grejeftersyn og idéer til grej fremstilling. Tag dit fiskegrej med,
så vi sammen kan udskifte springringe, kroge, efterse fiskestangen
og gi’ hjulet olie. Vi kan også se på forholdet mellem stang og hjul
og kastevægt. Desuden er det en aften, hvor vi kan snakke om, hvad
der kunne være interessant at lave af grej: stang, knive, blink, fluer
og meget andet.
Tirsdag den 22. januar.
Filmaften. Vi ser en af vore spændende 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 27. januar. (p)
Fælles halvdags-kysttur. Vi mødes kl. 8.00 til morgenmad og tager derefter ud på en egnet kyst, Vi slutter kl. 13 med indvejning på
fiskestedet. Halvdagsturen arrangeres fordi det måske er for koldt til
en hel dag ude hos Kong Vinter.
Tilmelding senest fredag den 25. til turleder: Brian Rasmussen. (sen.
30 kr./jun. 20 kr. + 10 kr. til morgenmad).
Tirsdag den 5. februar.
Grejbytteaften. Hvis du hjemme i fiskeværelset, har en gammel
udstoppet tunfisk fra 1950’erne i 3-400 kilo’s-klassen med enkelte
huller, hængende på væggen…., så tag den dog med. …, måske kan
du være svineheldig og få den byttet med en næsten ny Mepp’sspinner i str. 2.
Søndag den 17. februar. (p)
Fælles kysttur. Vi mødes kl. 8.00 i foreningshuset, hvor Keld har
sørget for morgenbrød og kaffe.
Derfor vil Keld gerne ha’ din tilmelding senest fredag den 15.

22

februar. Keld guider os til et sted med så godt som fangstgaranti kl.
ca. 9.00. Hjem kl. 16.00. (sen. 30 kr./jun. 20 kr. + 10 kr. til morgenmad).
Tirsdag den 19. februar.
Foreningens årlige generalforsamling kl. 19.30, hvor vi tager det
år der er gået under kærlig behandling - og sikke et år - kom og
vær med til at høre formandens beretning, beretninger fra andre udvalg og foreningens regnskab og budget. Vi skal også vælge formand og bestyrelse.
Kom og vær med i den demokratiske proces det er, at få en forening
til at fungere. Se også indkaldelsen på side 6 og 7.
Tirsdag den 5. marts.
Pointaften. Det er vindernes aften. Vi fejrer dem - og ønsker tillykke til de der har fanget flest og størst fisk i løbet af 2012.
Derpå er der lotteri med gode gevinster til fordel for vores forening.
Søndag den 17. marts. (p)
Fælles kysttur. Fisketur til Vestre Bøgeskov ved Korsør.
Vi prøver igen noget nyt - og tager en tur syd på. Keld har været
der før og Arne fangede vist en stor ørred dér for nogle år siden. Det
skal vi andre også have muligheden for. Vi kører fra klubhuset kl.
8.00 – morgenmaden spiser vi hjemmefra – og afslutter på fiskepladsen kl. 16,00.
Turleder: Keld H. Jørgensen. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
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Tirsdag den 19. marts.
Besøg af Fly Fishing Federation of Denmark. Flere af vore medlemmer er medlemmer af denne forening, som blev stiftet i 1993,
som en dansk gren af den amerikanske fluefiske- og miljøorganisation, Federation of Fly Fishers. Foreningen er i dag helt selvstændig,
men med tætte internationale kontakter og har i dag flere end 1000
passionerede danske fluefiskere i medlemskredsen.
Tirsdag den 2. april.
Fluebinding for begyndere. Vi binder nogle af de mest enkle kystfluer. Jan ”Barbér” og Michael Mulbjerg vil stå for undervisningen.
Vi har flere fluestik i foreningen, som vil blive sat op og vi har også
indkøbt det materiale, som skal bruges. Så I skal bare komme og
deltage – det er ikke sværere end alle sagtens kan lære at binde sine
egne kystfluer.
Søndag den 7. april. (p)
Kalundborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence. Sidste års
store trækplaster, blev denne kystkonkurrence. 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 på Lynglodden.
Turleder: Keld H. Jørgensen. Bemærk øget deltagerbetaling. (sen.
60 kr./jun. 30 kr.). Billet købes hos bestyrelsen inden deltagelse.
Tirsdag den 16. april.
Fluekast for begyndere. Vi bliver instrueret i, hvordan man 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
måske muligt at låne fra hinanden. Kasteinstruktionen foregår på
plænen ved foreningshuset.
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Søndag den 21. april. (p)
Fælles kysttur. Mest for nybegyndere i fluefiskeri.
Vi mødes i foreningshuset kl. 9.00 og ser hvad vej vinden blæser.
På denne tur vil der være mulighed for at komme ud til kysten og
afprøve de kystfluer vi selv har bundet, samt at prøve fluefiskeriet
med baggrund i tirsdagens undervisning. Alle kan selvfølgelig deltage, og det er ikke et krav at man fisker med fluestang.
Turledere: Keld Jørgensen og Michael Mortensen.
Indvejning på fiskestedet kl. 16.00. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 30. april.
Besøg hos Thomas i hans butik ”Lystfiskeren” i Holbæk. Vi
gentager sidste års store succes…., vi tager ind til Thomas i Holbæk,
og ser hele hans store forretning.
Thomas vil fortælle om nyheder indenfor fiskegrej og beklædning,
og vi vil få mulighed for at gøre nogle gode investeringer til vores
mange fangstrige fisketure. Thomas giver sandwich, øl & vand.
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.
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Søndag den 5. maj. (p)
Knud har igen charmeret sig ind på Anders Møller, som ejer Kattrup Gods, der omfatter skovstykket, som Halleby Å løber igennem.
Så denne ene årlige dag, gennemfisker vi den smukke strækning.
Afgang kl. 08.30 fra foreningshuset 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 14. maj.
Filmaften. Forårets anden filmaften, hvor vi igen skal nyde smukke
billeder af fisk og natur.
Søndag den 26. maj. (p)
Hornfisketur. Fælles kysttur. Det er forår og hornfisketid. Vi prøver at nappe et par stykker. Det er familievenligt fiskeri, så tag bare
hele den pukkelryggede med, også bæs’far og bæs’mor…!!
Vi mødes i foreningshuset kl. 8.00. Indvejning på fiskestedet kl.
17.00. Jørgen er turleder. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 28. 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. Derfor skal vi binde
nogle ordentlige sorte cigarer eller zonkere, der er den rette medicin
til at overliste de jagende havørreder.
Lørdag den 1. juni.
Grillaften. Bestyrelsen mener, at vi bør bruge vor enorme store
luksus-terasse til et eller andet, så denne dag har vi bestilt hedebølge
og pattegris. Brian vil fyre op under svinet fra middagstid, således at
den er både solbrændt og mør, når vi andre dukker op ved 18.00 tiden.
Du skal selv medbringe tilbehør og drikkevarer.
Tirsdag den 11. juni.
Forårsafslutning på Kalundborg Fjord. Vi slutter forårets arrangementer af med en tur på fjorden. Nogle af foreningens medlem-
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mer stiller båd til rådighed, så vi kan komme ud og fange skrubber,
ising, rødspætter og måske en pighvar. Tilmelding er nødvendig af
hensyn til antal både og indkøb af børsteorm. Vi betaler lidt til benzinen og for vores egne børsteorm. Tilmelding til Hans Munk tlf. 21
22 55 99, eller mail: hans@munk.mail.dk, senest den 7. juni.
Lørdag den 15. juni. (p)
Natfisketur. Vi mødes kl. 20.00 i foreningshuset og aftaler målet
for anstrengelserne. Foreningen er vært ved grillpølser. Vi slutter
når vi er møre…., formentlig senere end pølserne…!!!
Keld er turleder og vil gerne ha’ din tilmelding senest torsdag den
13. juni.

Vinterbillede fra Asnæs. Foto: Ole Agerbæk
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