December
Nu hvor året 2016 går på hæld, vil korsør lystfiskerforening takke alle for, at de har valgt netop
vores forening, ligesom der skal lyde en stor tak til dem, som har medvirket til klf’s gode udvikling,
- dermed ønskes alle medlemmer samt deres kære en rigtig glædelig jul samt et godt og
oplevelsesrigt nytår, hvor vi ses til en masse nye gode timer sammen.
På bestyrelsens vegne
Flemming
November 2016
Nyt fra UFV med ændringer af datoer.
Vi har endnu ikke har fanget fisk nok til at dække vores udsætninger, vi har 18 hunner og 12 hanner
til dato.
Halleby å sammenslutningen har været ude fredag, men fandt ikke nogen hunner, kun en lille han
som blev genudsat, de fisker igen den 2 december.
Derfor flytter vi vores strygedag til Lørdag den 10 december, og næste el-fisketur flytter vi til
Serdrup å, ( se kortet nederst)
Sidste el-fisketur bliver lørdag den 3 december kl. 9.00 i Havrebjerg
Det er vigtigt at i sender mig en mail om du kan hjælpe.
Tidsplan for U.F.V. 95
Søndag den27 november 2016 kl. 9.00 El fiskeri efter moderfisk i Serdrup å
Mødested Fårdrupvej 4200 Slagelse
Søndag den 3 december 2016 kl. 9.00 El fiskeri efter moderfisk i Tude å,
Mødested Ådalsvej 1, Havrebjerg 4200 Slagelse
Lørdag den 10 december kl. 9.00 Stryggedag samt nedpakning af grej.
Mødested Skørpingevej 12 4200 Slagelse
Med venlig hilsen
UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95
V/ Formand Kurt Jørgensen

Bødkervænget 5, Sæby
4270 Høng
Tlf. 20898182
kj@ufv95.dk




Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset
lørdag den 4. februar 2017 kl. 14.oo
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Oktober 2016
Laksetur til Bjerkreimselven i Norge 2017
KLF arrangere en tur til Norge – for at fange laks i Bjerkreimselvem.
Du kan læse om turen HER
Ny Rabataftale med grejforretning.
KLF har indgået en rabataftale med Næstvedforretningen "Alle tiders grej" Østergade 16, 4700
Næstved. Du kan se denne og andre rabataftaler på Medlems siderne
Flemming
Septembe 2016
Her finder du alle filmene fra Fiskeguiden udgivet af FishingZealand og Danmarks
Sportsfiskerforbund
Her kan du se en lille video fra dagens udsætning. Det var en dejlig dag med skønt vejr og højt
humør:-)
Fiskene er fra egne moderfisk, som blev fanget og strøget for rogn og mælk sidste efterår.
Hjælp til udsætning af 1/2 års fisk !!

Jeg har desværre kun tilsagn fra 6 mand til at hjælpe med
Udsætningen Lørdag den 24 september kl. 11.00 mødested på Pendler parkeringspladsen ved
omfartsvejen 4200 Slagelse
Alle der kan hjælpe må meget gerne smide mig en mail meget snart, da der bliver brug for 20
til 25 deltager.
Så jeg håber på vi kan klare dette i fællesskab, videresend denne mail til alle der evt. kan hjælpe.
Med venlig hilsen
Kurt Jørgensen mail to:kurthsf@post.tele.dk
U.F.V 95
Kun få ledige pladser tilbage.
Du kan se mere om arrangementet i kalenderen.
Søndag 16-10-2016. Havtur med M/S Bien fra Korsør havn.
Afgang med M/S Bien fra Korsør kl. 09,00 – 14,00.
Pris. 275.00 kr.
Turleder: Bent Olsen. 28 88 85 30 mail. robeme@ka-net.dk

Ledige pladser på turen til Karup å i uge 40.
Som en del af jer nok allerede er bekendt med, er vi en del medlemmer fra KLF som jævnligt kaster
snøren ud i den prægtige Karup å. Vi lejer os ind i Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn´s
dejlige hus nær ved Hagebro, hvor der er fin plads til 8 gæve fiskere. I uge 40 har vi igen booket
huset, men har stadig et par ledige pladser. Nogle medlemmer har booket hele ugen i huset, andre
bare et par dage eller tre. Er du interesseret så kontakt Gert Schjönning på
schjoenning@mail.tele.dk
Makrellen tilbage i sit rette element. d. 9.sep.
Så er Makrellen tilbage og klar til at bære jer rundt på Storebælt igen. Men du skal være meget
opmærksomme, hvis du benytter ankeret, da det umiddelbart ser ud til, at det hul der var blevet slået
i siden af båden ved vandlinien, er kommet fordi ankeret har ramt siden af båden.
Jan Kampmann
Makrellen fortsat 2. sep.
Jesper kasserer og jeg har brugt dagen i dag på at undersøge Makrellen for at finde den utæthed i
skroget som vi har døjet med et stykke tid. Under fenderlisten fandt vi kun et lille stykke som ikke

var 100 % tætnet og ved transduseren fandt vi også en utæthed. Disse utætheder er nu tætnet så der
kan der ikke kamme vand ind mere. Men den størtste skade fandt vi ved vandlinien i bagbords side,
hvor der er slået et hul i skroget på ca. 8 mm. i diameter. Denne skade vil jeg udbedre først i næste
uge når materialerne til reparationen er kommet i hus. Så mangler vi bare at give Makrellen en ny
gang bundmaling sidst på ugen før Makrellen kan komme tilbage i sit rette element. Men til det
mangler i lige lidt manpower fra et par af brugerne af makrellen, så jo før du melder dig til at
give en hånd med, jo før er makrellen tilbage i vandet.
Send en mail til Kampmanns@mail.dk så vil jeg kontakte dig.
Jan Kampmann
Makrellen er på land 1, september
Vi er desværre nød til at tage Makrellen på land, da vi nu for fjerde gang inden for kort tid har måtte
tømme ca. 100 liter vand ud af skroget, så nu skal utætheden findes.
Jan
August 2016

KLF Norgestur – Bjerkreimselven uge 29/2016.
Se referat og billeder her
Fredag den 5. august har Michael i "Alle tiders Grej og outdoor" (tidl JAN og Bo) Østergade 16 i
Næstved, officiel overtagelses-reception, hvor foreningen er inviteret og hvor der er forskellige
gode tilbud i den anledning.
Bedste hilsner Flemming
Juli 2016 Vi holder ferie
Juni 2016
Sådan forløb Sankt. Hans aften på Revet.
Kære medlemme k KLF - så fik vi uden tvivl sat en stopper for en ca. 30 årig Sct.Hans traditionen
på Revet. Dette tilsyneladende fordi alle nu selv skal tage handling og initiativ, - ingen er jo heller
kommet og tilbudt at gøre en indsats på dette område. 4 medlemmer af KLF møde op og kunne så
nyde deres medbragte sager fra én producerende grill og ja, - vi var alle færdige med spisning m.v.
da regnen /skybruddet kom, så vi tog kaffen inden døre.
Men i min optik er traditionen sluttet for nærværende.
Bedste hilsner Flemming
KLF Sct. Hans aften

Vi har i KLF i år valgt IKKE AT MARKERE Sct. Hans aften som vi plejer, dette i lyset af, at vi de
senere år, har brugt rigtig megen tid på bål og organisering og opstilling af grillplads, indkøb m.v., dette stort set uden der kom en rimelig kvittering, til alle de som arbejdede for dette arrangement, da
fremmødet har været yderst beskedent.
Der kom dog gerne flere hundrede til bålet, men uden at vi foreninger, fik noget som helt udbytte ud
af denne IGEN FRIVILLIGE INDSATS.
Derfor er Sct. Hans 2016 helt lagt i alles egen indstilling, idet der vil være åbent i Revhuset og
der kan købes øl og vand, men opfordringen er den simple, at I alle bare kommer
medbringende Jeres egen grill og spisevarer inkl. vin o.s.v. (der kan som anført købes øl og
vand) også hygger vi os sammen på tæpper og ved borde ved Revhuset (vi har i KLF indkøbt
6 stk. nye udendørs borde og vi har 50 stk. klapstole, - men medbring for en sikkerheds skyld
måske bord og eller tæppe.
DER VIL IKKE VÆRE NOGET SCT. HANS BÅL på Revet ... der er så mange alle andre
steder med diverse gratis tilbud m.v. og et stort et over på campingen.
Så kom og lad os hygge os på en egen og afslappet måde til dette års Sct. Hans.
Bedste hilsner Flemming KLF
Maj 2016
Hej med jer.
Tak for et super arrangement i søndags. (red. Lystfiskeriets dag) Dejligt i er nogle der har tid og lyst
samt i vil stille grej til rådighed for at promovere det at fiske. Jeg var så heldig at være der ude til
sidst hvor de heldige som fangede en fisk fik deres præmie, de var fine og en nybegynder som jeg
fik helt lange øjene. Derfor kommer mit forslag til næste år kunne det være fedt med en præmie til
den mest ihærdige nybegynder.
Men forsæt det gode arbejde.
Hilsen Martin Stahl

Så er de nye Beach Flag også klar til Havnemeden 2016 d. 28. maj
Lystfiskeriets dag d. 15. maj.
Trods en ihærdig indsats fra foreningens side med radioindlæg om vores arrangement og anden
form for reklame for dagen, udeblev det store ryk ind. De få der mødte op fik så forhåbentlig noget
ud af dagen. Formodentlig var det pga. den meget uheldig valgte dag (pinse søndag), og det barske
vejret havde nok også en indflydelse. Billeder fra dagen kan du finde under Turreferater.
Vandsportscenter måske på vej (d. 14/5)
http://byenmoedervandet.slagelse.dk/arrangementer
I dag kan du møde KLF i den gamle Halskov Færgehavn fra kl. 10 - 14. Her vil vi lige som andre
foreninger vise lidt af hvad foreningen står for. Vi vil vise Makrellen frem, fortælle om foreningen
og bl.a demonstrere fluekast. Slagelse kommunen holder dette åbent arrangement for at vise
offentligheden, hvad havneområdet måske kan blive til.Se hele dagens spændende progeam på
kommunens hjemmeside.
Billeder fra arrangementet kan du finde på siden Turreferater 2016
April 2016
Lindes å zone B og C
De indskrænkninger i længden af fiskezonerne, der i starten af sæsonnen blev indført, er nu
annuleret, så der igen må fiskes på hele strækningen som tidligere. Zonekortene er tillettet for begge
zoner.
Torsdag aften d. 21 april, hvor der var varne hveder til de tilmeldte, kan vi vidst godt indskrive i
kalenderen igen for næste år. Det var der i hvert fald stemning for blandt de 26 fremmødte.
JK

Vinderen blandt 1. kvartals tilmeldte fisk til Årets fisk og Storfangernålene.
Tillykke til Gorm Siiger, der ved lodtrækningen blev den heldige vinder. Gorm kan nu hente 2 fl.
rødvin i Revhuset.
Lad os prøve noget nyt denne torsdag aften før St. Bededag d. 21. april!!!
Bliver det en succes, er du måske med til at starte en ny tradition i foreningen!
For bare 20 kr. sørger KLF for kaffe med varme hveder til alle denne aften, men send lige en mail
med tilmelding til Kampmanns@mail.dk senest tirsdag d. 19. april, hvis du kommer, da der gerne
skulle være hveder til alle de fremmødte.
Tude å Zone 1
Adgangsvejen til zonen er ændret. Følg stien på ydersiden af hegnet frem til trampestien genn em
sivene. Du finder det nye zonekort på siden HER
Slagelse Camping & Outdoor Center
Slagelse Camping & Outdoor Center giver 15% rabat på fiskegrej / udstyr til alle medlemmer i KLF
mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.
Besøg hos Jan & Bo d. 31/3
Jan og Bo's Lystfiskershop i Næstved udtrykker en varm tak for det flotte fremmøde på over tredive
medlemmer fra KLF ved torsdagens aften arrangement i forretningen Østergade 16 i Næstved.
Yderligere skal oplyses, at alle medlemmer fra KLF mod fremvisning af medlemskort får 10%
butikken. ( se billeder fra besøget på siden Turreferater )
Du kan følge Jan & Bo's Næstved afd. på facebook her.
bedste hilsner
Michael, Carsten og Flemming
Makrellen
Makrellen bliver sat i vandet igen lørdag d. 2. så fra søndag d. 3. kan du igen booke Makrellen og
forhåbentlig nyde at der nu er sat hydraulisk styring i båden.
Ny adgangs vej til zone 1
Adgangsvejen til zone 1 er ved at blive omlagt så adgang ned til zonen skal foregå mellem de to
hegn. Zone kort bliver snarest ændret.
Marts 2016

SIDSTE FISKEDAG I MUNDINGEN ER TORSDAG DEN 31. MARTS.
Makrellen bliver opgraderet med ny hydraulisk styring.
I uge 13 bliver makrellen kørt på værksted for at få monteret den hydrauliske styring, som der
længe har været ønsker om.
Flemming skriver: ”Generelt vil jeg betragte det som rettidig omhu, - jeg var forleden nede i båden
for lige at kontrollere det nuværende styretøj - og det er mildest talt noget lort”.
Så for mig at se er det kun et spørgsmål om tid (kort tid), hvem, hvor og hvornår vi skal
hente nogen på Storebælt, og hvad vil det i værste fald koste, - så ikke igen en sag, hvor vi er
advaret, ved og kender udfaldet uden at tage handling. Yderligere er vi 100% sikre på det kan kun
blive dårligere, - SÅ NEJ - SÅ GØR VI DET NU OG ER 100% KØRENDE, OGSÅ DA VI LIGE
HAR OPGRADERET BETALINGEN. Men nu er det også 100% en større og lettere nydelse af
føre denne båd.
Flemming
Et lille opråb fra en flittig å fisker. d 15/3
Når nu vi er sammen, og det er ikke bare i dag tirsdag, så tales der meget om forskellige teorier ang.
fiskeri, det drejer sig både om det store vand og åerne, og der kommer det jeg ikke forstår, man
skulle tro, at det eneste å stykke vi har er Mundingen. Jeg har været i de andre zoner, og der er fisk,
i søndags var jeg i zone 1, fik én fin fisk på 58 cm. Mandag i zone 3 mistede en stor én, tog derop
kl. 16oo i dag tirsdag, fangede den jeg mistede i går, det var en stor Regnbue, det skal lige med, at
jeg har været afsted 1 1/2 time hver gang.
Åerne bliver ikke brugt særlig meget hvis jeg skal sige det pænt, vi har ikke langt til dem, så er der
lidt tid tilovers så prøv, vi fanger ikke noget på sofaen.
Alt dette er meget venligt ment, med hilsen fra den størst amatør med fluestang, men jeg øver mig.
Mogens Chr. Larsen
Februar 2016
Referatet fra generalforsamlingen finder du på medlems siderne
KLF's 50 års jubilæum.
Bestyrelsen takker alle der med deres fremmøde eller på anden vis bidrog til at Korsør
Lystfiskerforenings jubilæums reception og efterfølgende jubilæumsmiddag blev en succes. Vi er
ved at samle billeder mm. som snart vil blive lagt på referatsiden. Der er i forbindelse med jubilæet
kreeret et lille jubilæumsskrift som alle medlemmer kan få udleveret i Revhuset. Husk at afkrydse
jer på listen når I har taget et eksemplar, da der kun er trykt 200 stk. og der gerne skulle være til
alle.

Du kan se Sjællandskes artikel fra jubilæet


her

Makrellen 14/2
Så er Makrellen tilbage i havnen så i igen kan komme på Storebælt efter aftensmaden.
Generalforsamlingen 2016
Der blev på generalforsamlingen taget beslutning om følgende
Regulering af bruger og gæstebetaling for brugen af Makrellen samt regulering af
medlemskontingent.
Bestyrelsen fik opbakning til at ændre strukturen omkring pokaluddelingen.
Ændringerne vil snarest fremgå af hjemmesiden og referatet fra generalforsamlingen.
Opdatering af medlemsoplysningerne.
Har du modtaget nyhedsmail om generalforsamling og jubilæum?
Hvis ikke, så har foreningen nok ikke den rigtige mail adresse til dig. Opdater dine oplysninger hvis
du skifter mail, telefon nr eller flytter mm. Send de nye oplysninger til foreningens kasserer Jesper
Thykjær på mail seatrout@outlook.dk
Se den aktuelle KLF stilling for RM i havfiskeri på siden HER Under Interessegrupper/
Havfiskerne. Næste tur er planlagt til d. 13/3 se mere i kalenderen.

Zone Mundingen er åben for fiskeri fra torsdag d, 11. februar
Januar 2016
Tilmelding til festmiddag og jubilæumshygge d. 13. februar. ( skrevet 30/1 kl. 12.00)
Så har vi rundet de 50 tilmeldinger til arrangementet, men du kan stadig nå at tilmelde dig ved at
sende en tilmelding til Jan på mail: Kampmanns@mail.dk. senest søndag d. 31/1
Spisning efter generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen d. 6. februar ca. Kl. 18.oo serveres
Gule ærter med flæsk og pølse - eller 3 stk. smørrebrød + 1 stk. ostemad - inkl. 1 øl/vand + en
genstand for den rimelige sum af kr. 75,-

Du er velkommen til at tage din ægtefælle med til spisningen kl. 18.oo til en kuvertpris af kr. 75,HUSK: TILMELDING TIL SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN
til Flemming helst på mail: dortheogflemming@hotmail.com
eller SMS til mobil 40 53 61 14 senest lørdag d. 30. januar. (tlf. 58 38 75 50)
Lodtrækningen til å premeren d. 16. januar.
Sådan faldt lodtrækningen ud: Zone 1 er ledig for booking, da der ikke var nogle der ønskede at
byde ind på den zone. Zone 2: Peter Nommesen, Carsten Glen og Jesper T. Nielsen. Zone 6: Uffe H
og Hans Jessen.

Hent en kopi af inbydelserne til jubilæet udsendt i nyhedsmail/brev d. 10. januar



Inbydelse til reception
Indbydelse til festmiddag

Storebæltsbåden Makrellen er tagt op for service mm. d.5/1

