December 2015


Følg med i debatten om de små vandløb på Facebook-siden Bevar de forhadte vandløb

Bådtrailer til foreningen.
Så fandt vi endelig efter lang tids søgen en ny bådtrailer til en fornuftig tilbudspris. Det klev en
Brederup Basic 730. En 1000 kg's trailer med lasteevne på 730 kg.
Med denne investering kan vi nu på lovlig vis flytte "Makrellen" i vinterhi og samtidig selv
transportere båden til service mm. og derved undgå de dyre kørselsudgifter til reparatøren.
Sådan gik Store Strygedaf d. 12. dec.
På stor strygedag blev det til:
23 hunner blev strøget 8,8 liter ca. 80.000 stk. 19 hanner blev strøget.
Der var 7 hunner der ikke var klar.
Alle fiskene er igen tilbage i åen og dambruget er pakket sammen igen.
Tak for indsatsen til alle hjælperne.
Med venlig hilsen
UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95
V/ Formand Kurt Jørgensen.Bødkervænget 5, Sæby - 4270 Høng

November
Årets Julestue i Fæstningen d.28.
Billeder fra årets succesfulde julestue kan du allerede nu se på siden HER.
"Når blækket er tørt" kommer der også et referat fra dagen.
Reviderede regler for fiskeri i KLF's vande og reviderede zonekort. 2015 11 24.
Vi har bl.a. revideret reglerne for fiskeri i Tude å zonerne, så det nu er muligt at medefiske efter
fredfisk og natfiske efter nærmere fastsatte regler.
Du kan se de nye regler HER
Samtidig er der sket mindre rettelser på alle zonekortene over Lindes- og Tude å.

Zonekortene opsat ved zonerne vil blive udskiftet i det nye år.
Så husk at holde dig orienteret om ændringerne før du begiver dig ud på fisketur i å zonerne.

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

(indsat 05-11-2015)

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset
lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.oo
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Som anført i vedtægternes § 6 d.
a. Senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen publiceres dagsorden, bestyrelsens
beretning samt evt. indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
b. Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være modtaget skriftligt af
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Oktober
Nyt fra Havfiskerne 2015 10 18

Havfiskernes aktuelle stilling efter den seneste udtagelsestur til Regions
Mesterskaberne finder du på siden HER under Havfiskerne
Pokal-og storfanger listerne er opdateret 2015 10 21 Du kan se listerne HER
Husk at du kan læse turreferater og se billeder fra forenings arrangementer / ture på siden
HER
og medlemmernes beretninger fra deres egner ture HER
Har du læst nyhedsmail udsendt d. 18. oktober?
September
Nyt fra UFV.
Det er nu blevet tid til at udsætte 1/2 års fisk, efter udsætnings planen.
Som det fremgår af nedenstående skema, skal vi udsætte 21 steder, 28.300 stk.
Udsætningen bliver Lørdag den 10 oktober kl. 11.00 mødested på parkeringspladsen ved det
tidligere Hunsballe Frø.

Det er planen at vi stiller med 2 trailer (vi låner den oppe fra Halleby åen) en køre mod syd og en
køre mod nord.
Bilen fra Hvilested Dambrug køre med ud til Gudum/skovse å
Alle der kan hjælpe må meget gerne smide mig en mail meget snart, da der bliver brug for 15 til 20
deltager.
Håber på vi kan klare dette i fællesskab.
Kurt Jørgensen. Mail til Kurt på: kurthsf@post.tele.dk
Hej Alle. Vigtig oplysning om fiskeriet på Tissø! 2015 09 10
Da vi har fået en henvendelse omkring syge fisk på Tissø, det skulle være en kræftsygdom, men
den smitter ikke mennesker, men andre gedder, så hvis i fanger gedder med udvækster, som på
vedhæftet billeder (se billeder under denne artikkel) må i ikke sætte dem ud igen de skal
destruerester, men få at være helt sikker, må i godt tage nogle billeder af gedder med sår, det kan
være starten på sygdommen, billederne sendes til topgrej@dbmail.dk så sender jeg nogle af dem til
DTU, så de kan komme med en udtalelse, da vi vil prøve at invitere en derfra til vores årsmøde i
Fællesfiskeriet Tissø.
Det er man blevet enige om på et betyrelsesmøde I HSF.
NB: På Billederne ses det tydeligt de udvækster som ikke er gode, hvor imod sår er meget
almindeligt på Tissø om efteråret.
Med venlig hilsen
Tommy Petersen





Syge fisk fra Tissø

Juli
Nuhedsmail 2015-07-19
Hvis du ikke har modtaget nyhedsmailen udsendt i dag fra KLF ang. sivslåning i å- zonerne mm,
har vi i foreningen nok ikke den korrekte mail.adr. til dig. Kontakt Jesper Thykjær Andersen på
mail: seatrout@outlook.dk og få rettet din mailadresse.
Makrellen opdateret 2015 07 03. kl. 16.49
Så er vor Storebæltsbåd Makrellen i vandet igen efter "længere tids fravær pga. sygdom"
Alle skavanker er helbredt så nu ligger hun lunt i søen igen, så nu er det tid til at booke igen.

Knæk og Bræk
"Admiralen & co."
Juni
Storebæltsbåden Makrellen opdateret 2015 06 26
Bådydvalget oplyser at der desværre endnu ingen dato er for hvornår Makrellen kan komme i drift
igen.
Storebæltsbåden Makrellen opdateret 2015 06 19
Desværre trækker det ud med at få Makrellen i vandet igen pga. forsikring og tid hos reperatøren, så
i må have lidt tolmodighed lidt endnu.
Skrevet 2015 06 14
Der er desvære ikke kommet nyt om hvornår vi kan forvente at Makrellen er sejlklar igen, da vi
afventer tilbagemelding fra forsikringsselskabet. En af vore flittige brugere har desværre været så
uheldig at påsejle en sten med deraf følgende skade på propel mm. Uheldet skete ca. 150 meter fra
land mellem Korsør havneindsejling og indsejlingen til Halskov gamle færgehavn.
JK
Billeder fra Sankt. Hans aften på Revet ligger nu på siden Turreferater HER
Sommerferie i KLF
Da sommeren nu i flg. kalenderen er indtruffet, holder vi ferielukket i foreningen og Revhuset frem
til uge 33 med opstart søndag d. 9. august. ( Undtaget er enkelte forenings ture der fremgår af
kalenderen)
I ønskes alle en rigtig god sommerferie.
Flemming
Ses vi Sankt Hans aften på Revet? Se mere om arrangementet på kalendersiden.
Natfiskeri i Tude Å Zone 3.
Når du planlægger dit NAT FISKERI skal du tale med Mogens Larsen først. på mobil: 20 10 55 35
(Mindst 24 timer før du planlægger at fiske,da Mogens skal nå at orienterer lodsejeren efter aftale).
VED MEDEFISKERI OM NATTEN I VORE ZONE 3 I TUDE Å SKAL DETTE MARKERES
UNDER BOOKINGEN SÅLEDES:

Du skal markere din start tid og din sluttid, men for at gøre det synligt at der er tale om natfiskeri,
skal du markere start tid senest kl. 20. og slut tid næste dag ikke tidligere end kl. 7. Du skal bære
tøj/lys, så du er synlig for andre a.h.t. jagt og omgivelserne i øvrigt. Desuden skal opslået læskærm
og andet, selvfølgelig gøres skånsomt og fjernes efter endt fiskeri, så vi ikke efterlader noget i
naturen.
M.V.H.
FLEMMING
Storebæltsbåden MAKRELLEN 2015 06 08
Makrellen er midlertidig taget ud af drift. Det vil blive meddelt på hjemmesiden når båden er klar
igen.

Kontakt til Korsør Lystfiskerforening.
På siden KONTAKT kan du skrive til foreningen hvis du har spørgsmål om medlemskab eller
lignende. Desværre modtager vi ind imellem beskeder hvor mail adressen ikke er korrekt oplyst, og
så har vi jo ingen mulighed for at sende et svar. Senest har Nick Hansen skrevet at han gerne vil
være medlem, men opgivet en ikke gyldig mail adresse så hvis du læser dette Nick, så prøv igen.
Lidt billede fra Havnemeden 2015




Havnemeden 2015

Hej Alle ....
HAVNEMEDEN 2015 EN UBETINGET SUCCES OG MED 516 DELTAGERE ..samt
dokumentation på at denne må og skal videreføres af mange gode grunde.
Der forefindes det bedste billedmateriale nogensinde, da det var organiseret, at jeg tog billeder
under konkurrencen og Mogens under afslutningen, så vi besidder to gode serier billeder.
Desuden har jeg været i forbindelse med og talte med vores lokale "Pravour Filmbureau" v/ Jonas
Krogslund, som igen optog en film af hele arrangementet, hvor vi aftalte at tale sammen
efterfølgende. I øvrigt kan I på Korsør Havns hjemmeside se den film han producerede sidste år for
Korsør havn.
Af mange glædelige ting glæder det mig også, at blandt alle de super godt arbejdende servicevogn
var 2 ægtepar, det udviser en rigtig god mangfoldighed.
I denne her korte version skal udtales et GODT GÅET TIL ALLE OG TUSINDE TAK PÅ KLF
OG STYREGRUPPENS VEGNE, - der udførtes et sublimt stykke arbejde, hvor alle udførte
jobbene og aftalerne til fulde, - det glæder, varmer og lover godt for de fremtidige havnemeder, der
nu er på et sådan arrangementsmæssigt stade, at vi kan og skal være stolte.

Vedlagt et par billeder fra i går samt min opfindelse - "nedriveren på kosteskaft" - DA MOGENS
HAR FOTOGRAFERET I EN MEGET STØRRE OPLØSNING OG DERAF BEDRE
BILLEDKVALITET, MÅ i VENTE MED AT SE NOGLE AF HANS BILLEDER.
Men vores plan er, at alle hjælpere mødes til en evalueringsaften i klubben, hvor vi kan se alle
billeder på storskærm - o/100 billeder.
NB NB: Alle som måtte have ris/ros/forslag til forbedring af KORSØR HAVNEMEDE, - må meget
gerne snarest give mig en mail i så henseende??
Vi kan heller ikke takke alle vore gode sponsorer nok, hvilket så også gøres direkte snarest.
PÅ vegne af styregruppen (Michael, Jan, Jesper og undertegnede)
Flemming
Bedste hilsner

Maj
Så har Ole Nissen igen været ude med snøren. Se historien og billederne HER
Nyt fra Tirsdagsfiskerne.
Fra på tirsdag d. 26. maj er fiskeriet flyttet til aftenfiskeri, foreløbig fra kl. 19. Så har du tid og lyst
er du velkommen til at slutte dig til os. Det gælder både Juniorer og Seniorer. Du kan kontakte
Mogens på mail: Mogens.Chr@stofanet.dk hvis du vil med på maillisten. Stedet hvor vi fisker
bliver endeligt fastsat og sendt ud til deltagerne dagen før af hensyn til vejret.
Pokal og Storfanger.
Så er pokal og storfanger listerne opdateret igen. Senest med Bjarne Jensens Store skælkarpe. Se
siden her
April
Nyt fra Tirsdagsfiskerne.
Fra på tirsdag d. 26. maj er fiskeriet flyttet til aftenfiskeri, foreløbig fra kl. 19. Så har du tid og lyst
er du velkommen til at slutte dig til os. Det gælder både Juniorer og Seniorer. Du kan kontakte Jan
på mail Kampmanns@mail.dk hvis du vil med på maillisten. Stedet hvor vi fisker bliver endeligt
fastsat og sendt ud til deltagerne dagen før af hensyn til vejret.
Abildvig turen
Endeligt program for turen til Abildvig d. 8. - 10. maj vil blive sendt på mail til de tilmeldte senest
mandag i uge 19.

Lindes å

25/4

Lindes å er lukket for fiskeri fra dd. pga. for lille vandføring.
Lejodde lukker for offentligheden frem til 30. nuni
Hidtil har man kunnet færdes på Lejodde ved Korsør hele året, men der lukkes nu for adgang i fuglenes
yngletid - frem til 30. juni.

Forvaltningen i Slagelse kommune har valgt, at gennemføre sidste års politiske beslutning, selvom
der ligger en klagesag i NMKN.
Årsagen er fortsatte episoder med løse hunde.
http://sn.dk/Slagelse/Lejodde-lukkes-for-offentligheden/artikel/482874
Nyt alarmanlæg i Revhuset.
Kommunen har opsat et nyt alarmanlæg i Revhuset i flg. Peter Nommesen.
Anlægget betjenes på samme måde og med de samme koder og brikker som det tidligere anlæg.
Skjern å premieren.
Så lykkedes det formand Flemming at fange en fin fisk i åen. Se HER
Det bliver en meget aktiv weekend i KLF med hele 3 arrangementer. Fredag d.10 til søndag d. 12
en weekendtur til Langeland. Lørdag tager en gruppe med Flemming til Danish Fly Festival i
Kolding og så søndag deltager 10 medlemmer i den årlige UFV.Cup som afsluttes med indvejning i
Revhuset kl. 14.
Mundingen.
Da rugetiden allerede er begyndt for fuglene ved Tude å's munding, er fiskeriet slut der for KLF i
år.. - Dette i flg. aftale med Hans Müller.
Tilmelding til UFV -Cup senest torsdag d. 9. april til Jan Kampmann Mail:
Kampmanns@mail.dk Se mere på kalendersiden.
Huskede du at tilmelde dig til Abildvig turen d. 8-10 maj?
Måske kan du nå det endnu, men så skal du skynde dig at kontakte Carsten på 21 28 52 70
Advarsel vedr. Store Klint
Slagelse - 01. april 2015 kl. 09:32
Af Carsten Lysdal
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Der er sat advarselsskilte op, og den rød-hvide minestrimmel ved klinten nord for Storebæltsvej
falder i øjnene.
I weekenden blev området afspærret grundet fare for, at dele af klinten styrter ned.
Det er dog ikke umuligt eller for den sags skyld ulovligt at snuppe en påsketur til fods ved klinten.
Bare pas på, lyder det fra biolog Charlotte Jørgensen fra Center for Teknik og Miljø i Slagelse
Kommune.
- Det er vind og vejr, som gør det usikkert, men afspærringen skal ses som en advarsel og altså gøre
folk opmærksomme. Klinten har været i sådan en stand i langt over et år, så det er slet ikke noget
nyt, at der er en risiko forbundet med at gå der, siger Charlotte Jørgensen, som i dag har en
medarbejder ude for at inspicere forholdene.
Storebælt æder klinten
Danmark har generelt lange kyster med klinter, og når højvandet slår ind mod overfladen, ædes de
ydre lag. Også i Korsør lige ved Storebæltsbroen sker det for tiden.
Netop derfor har man fra beredskabets side afspærret området, efter at politiet i weekenden fik
melding om, at det var farligt at gebærde sig på og ved klinten.
Biologen Charlotte Jørgensen slår dog fast, at det er naturens gang, og at man altid skal passe på.
Læs mere i Sjællandske onsdag
Marts
Ses vi til Køb Salg og Bytte torsdag d. 5. marts kl. 19 i revhuset?
Se beretningen og den aktuelle stillingen fra Havfiskernes 2. udtagelsestur d. 29 februar, til RM i
Havfiskeri HER på siden.

Februar
Har du husket at indbetalet dit kontingent for 2015 til KLF

Abonnerer du på nyhedsbreve fra DTU Aqua? Ellers kan du se det her. Nyhedsbrevet
omhandler meget interessant, bl.a. beretningen og en video om hvad der i værste fald kan ske med
vores havørredbestand, hvis Slagelse kommune gennemfører Tude å projektet med en engsø.
En spændende uge i Korsør Lystfiskerforening. (kopi af indlæg til sportsfiskeren)

Ugen startede med at Ole Nissen indberettede sin gedde på 11,4 kg og 108 cm. fanget i Tude å.
Desværre havde Gedden inhaleret agnet så grundigt at genudsætning ikke var en mulighed. Og så
igen på klubaftenen torsdag, mødte Jusuf Bektas op på sin sædvanlige stille måde og præsenterede
en flottet blank havørred på hele 7 kg. og 86 cm. fanget i nærområdet på flue. Ugen sluttede så på
fornem vis med den Åbne Fluebindingsdag lørdag, hvor foreningen havde inviteret Morten Wølck
og Børge Erland som instruktører. Morten Wølck startede efter morgenkaffen med at vise hvilken 2
fluer han bl.a. bruger ved kysten, samt hvordan han binder dem. Efter en instruktion blev der bundet
kystfluer, og inden vi havde set os om var det tid til frokost. Efter frokost var det Børge Erland’s tur
til at vise os 2 af de fluer han bruger i åen. En flue til foråret og en spændende natflue. Her måtte de
fremmødte så i gang med rørfluer, hvilket gav lidt udfordringer, men ved hjælp fra de gode
instruktører fik alle bundet nogle gode fluer og fik samtidig nogle nye teknikker med hjem. Se mere
på Korsør Lystfiskerforenings nye spændende hjemmeside http://www.standpladsen.mono.net/ hvor
du bl.a. kan se flere billeder fra den Åbne Fluebindingsdag i Revhuset.
Læs beretningerne fra Ole Nissens fangst af gedden og Jusuf's Drøm der gik i opfyldelse på siden
Turreferater - Medlemmernes egen historier 2015 HER
Pokaler og Storfanger er nu opdateret se siden HER
Se referatet fra den Åben Fluebindingsdag i Korsør lystfiskerforening på siden her

2015 02 19

Jusuf's havørred
Jusuf''s flotte havørred på 7 kg og 86 cm fanget på flue i nærområdet. Ja vi fik os noget af en
oplevelse, da Josef mødte op med denne flotte havørred i klubben torsdag d. 19. februar.

Facebook.
Der er på https://www.facebook.com/groups/korsoerlystfiskerforening/ oprettet en lukket gruppe for
at fremme kontakten mellem medlemmerne i Korsør Lystfiskerforening. Gruppen administreres af
Preben Rasmussen og Johnny Ottenfeldt.

Du kan følge med på juniorernes Facebook gruppe her
https://www.facebook.com/groups/196632347138617/ Gruppen administreres af Peter Eriksen
Adgang for medlemmerne til hjemmesidens Medlems sider.
Søndag d. 8. blev der udsendt mail angående vor nye hjemmeside Standpladsen.mono.net med
vedhæftede vejledninger om siden. Kort efter blev der udsendt endnu en mail fra mono.net med
emnet "Du er blevet tildelt adgang" - til alle medlemmer med dine personlige login oplysninger
til Medlems siderne.
Har du alligevel problemer med at komme ind på Medlems siderne så tag kontakt til mig.
Jan Kampmann på mail: Kampmanns@mail.dk så vi kan få løst problemet.
Sidste nyt fra havudvalget.
I dag d. 8. februar blev åres første havtur desværre aflyst, grundet stærk storm over Storebælt. Den
bliver erstattet af en ny tur Søndag den 22-02-2015 kl. 09.00 til 14.00. med m/s Græsholm. Se mere
i kalenderen.
Se Peter Nommesens flotte stemningsbilleder fra tude å på siden Turreferater 2015 Medlemmernes egne.

Henstilling fra lodsejeren i Mundingen.
FARTSBEGRÆNSNINGEN PÅ TRANEVEJ GENNEM SOMMERHUSOMRÅDET SKAL
RESPEKTERES.
Når du fisker i zonen, så spørg på høflig vis, såfremt der kommer ikke kendte personer og fisker, - i
hvilken forbindelse de fisker på strækningen, specielt også hvis man pludselig er mere end 3
personer der fisker!!

Generalforsamlingen d. 7. februar





Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsberetning fra UFV
Årsberetning fra Å og Vandpleje
Efter generalforsamlingen ca. Kl. 18.oo serveres
Stegt flæsk med persillesovs og hvide kartofler.
Kuvertprisen er kr. 100,- inkl. én øl eller vand.

Du er velkommen til at tage din ægtefælle med til spisningen kl. 18.oo dog til en kuvertpris af
kr. 125,-

HUSK: TILMELDING TIL SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN
til Flemming helst på mail: dortheogflemming@hotmail.com
eller SMS til mobil 40 53 61 14 senest onsdag d. 4. februar. (tlf. 58 38 75 50)







Januar
OBS. zone 2 og 6 AL PARKERING TIL ZONE 2 OG 6 DE NÆSTE 3 DAGE, SKAL
GØRES HELT OPPE PÅ NÆSBYVEJ - OG FOLK MÅ GÅ NED, DA SK-FORSYNING
ONSDAG D. 21.-FREDAG D. 23. SKAL FORETAGE UNDERBORING AF VEJ OG
KUNNE TRANSPORTERE MATERIEL PÅ VEJEN NED TIL DISSE 2 ZONER.
Se omtalen af den åbne fluebindingsdag i KLF d. 21. februar her på DSF hjemmesiden.
Se hvad medlemmerne gør af gode gerninger og samtidig sørger for god omtale af KLF



Fiskeriet i mundingen er som sædvanligt alene torsdag og starter den 5. februar 2015 og i
månederne februar, marts og april.



Er der ikke andet på programmet binder vi fluer på klubaftnerne i de ulige uger jf.
kalenderen.

Webmaster Jan Kampmann

