
 

 

 

 

 

Turprogram 2018 
 

 

 

Odsherreds Sportsfisker Forening 

WWW.O-S-F.dk 

 

 

 

 



Januar 

21 Kysttur til Odsherreds kyster 

 Kysttur efter havørred med spinnegrej eller fluegrej.  

 Sidste tilmeldingsfrist dagen før                     Kalle Ludvigsen mobil; 51538959 

Februar 

23 Generalforsamling 

 Information om GF kommer på hjemmesiden. 

 Der vil være fællesspisning fra kl. 18:00-19:00 hvor GF starter. Gf er for alle. 

  

 Sidste tilmeldingsfrist for spisning 17-02-2018 Søren Clement;          27846111 

 

 

25 Kysttur til Odsherreds kyster 

 Kysttur efter havørred med spinnegrej eller fluegrej.  

 Sidste tilmeldingsfrist dagen før                     Kalle Ludvigsen mobil; 51538959 

 

Marts 

16 - 18 Fjordlandet Open 

  Fiske konkurrence med udgangspunkt i Holbæk. 

Dette er et event i FZ regi, med OSF som med arrangør, hvor overskuddet er tiltænkt 

vandpleje i Isefjorden. 

 Mere info på FZ hjemmeside http://fishingzealand.dk 

 

18 Kysttur til Stevns 

Kysttur efter de store tobis- og sildeædere (havørred) med spinnegrej eller 

fluegrej.  

 Sidste tilmeldingsfrist dagen før                  Tage Nielsen mobil; 23281407 

http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3118&action=edit
http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3118&action=edit
http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3118&action=edit
http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3118&action=edit
http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3118&action=edit


28 - 2  Påsketur til Bornholm 

Så går turen til Bornholm hvor vi skal kæmpe med de store havørreder. 

Nærmere information om overnatning samt anden praktisk information følger 

på hjemmesiden.  

 Sidste tilmeldingsfrist kontakt turleder.         Torben Petersen mobil; 25629100 

 

April 

1 - 8 Møntur 

Vi bor i sommerhus tæt på fiskepladserne. Der kan bookes enkelte dage eller 
hele ugen. 

Der er plads til max. 10 personer på denne tur som er efter først til mølle-
princippet. 

Folk der booker hele ugen går forud for bookning af enkle dage. Forventet 
hyttepris pr. person for hele ugen 500,-. Omkostninger til mad pr. person pr. 
dag koster ca. 100,-. 

Tilmelding er bindene og du er først tilmeldt når betaling er registreret på 
foreningens konto som er 9570-11661793. Husk at mærke indbetaling med 
"Møn og navn". Indbetalt beløb  refunderes ikke med mindre turen aflyses 
helt. 

Sidste tilmeldingsfrist 25-03-2018              Bjarke Knudsen mobil; 29290613 

 

8 Odsherreds Open 

Alle kan deltage, blot der er løst fisketegn og betalt deltagergebyr, på 100,- pr 
deltager, i “ Outdoorcentret” i Asnæs, eller “Pro Outdoors” i Holbæk 
eller på foreningens Danske Bank konto: 3566 3566070553, husk 
dokumentation.   

 Deltager beløbet går ubeskåret til vandløbsplejen. 
HUSK at skrive alle deltagernavne på indbetalingen, ellers deltager de ikke i 
konkurrencen. 

Der må vadefiskes fra kommunens kystgrænser gældende fra midt på Audebo 
dæmningen i øst til kommunens kystgrænse på Strandvejen ved Havnsø i 
vest. Konkurrencen starter fra kl. 00.01, og slutter kl.15.00, i klubhuset på 
Nygade 16 i Asnæs. Fisk som bliver indleveret efter kl. 15.00, deltager ikke i 
konkurrencen. 

Der må indvejes en fisk pr. deltager, og fisken skal være renset ved 
indvejningen (bugindholdet fjernet – gæller, finner og hale skal blive på) 
Fisken skal være kroget foran gællerne og være fiskestang-fanget. Ved 
indvejningen skal fisken overholde mindstemålet. 

http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3089&action=edit
http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3119&action=edit
http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3017&action=edit


Der kan kun indvejes havørreder. Ved ens vægt af to fisk af samme art vil den 
korteste blive bedst placeret. Ved fangst af andre arter end laksefisk vil den 
tungeste fisk opnå bedste placering. 

  

 Sidste tilmeldingsfrist 06-04-2018           Kalle Ludvigsen mobil; 51538959 

 Vi mødes til indvejning Nygade 16, 4550 Asnæs fra kl. 14:00  

Der kan købes pølser/brød, sodavand og øl. Der kan betales med Mobilpay 
på 29290613 

 

13 - 15 Sverige 

Vi tager til Sverige og fisker fra kysten og dem der har lyst kan tage båd med. 
Vi fisker på de sydsvenske kyster. Samkørsel koordineres med turlederen. 
Mad er med i prisen. Du skal kun huske grej, tøj samt sengelinned eller 
sovepose.  

Sidste tilmeldingsfrist 06-04-2018               Søren Clement mobil; 27846111 

 

 

Maj 

6 Pighvar  

Så fisker vi efter pighvar. Almindeligt kystgrej kan bruges til dette fiskeri. Agn 

til fiskeri skal man selv medbringe. Tobiser eller hornfiskestrimler anbefales. 

Sidste tilmeldingsfrist dagen før                         Tage Nielsen mobil; 23281407 

 

10 Kyst konkurrence for hele familien 

 Hygge konkurrence i 2 klasser, hornfisk og alle andre arter.  

Alle kan deltage, blot der er løst fisketegn og betalt deltagergebyr, på 50,- pr 
deltager, i “ Outdoorcentret” i Asnæs, eller “Pro Outdoors” i Holbæk eller 
på foreningens Danske Bank konto: 3566 3566070553, husk dokumentation. 
HUSK at skrive alle deltagernavne på indbetalingen, ellers deltager de ikke i 
konkurrencen. 

Der må vadefiskes fra kommunens kystgrænser gældende fra midt på Audebo 
dæmningen i øst til kommunens kystgrænse på Strandvejen ved Havnsø i 
vest. Konkurrencen starter fra kl.00.01, og slutter kl. 15.00, i klubhuset på 
Nygade 16 i Asnæs. Fisk som bliver indleveret efter  kl. 15.00, 
deltager ikke i konkurrencen. 

http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3126&action=edit


Der må indvejes en fisk pr. deltager, og fisken skal være renset ved 
indvejningen (bugindholdet fjernet – gæller, finner og hale skal blive på) 
Fisken skal være kroget foran gællerne og være fiskestang-fanget. Ved 
indvejningen skal fisken overholde mindstemålet. 

Denne dag er foreningen vært med pølser og brød, øl & vand kan købes til 
rimelige priser. 

 Tilmelding senest 8 maj           Steffen Skovgaard mobil; 22325310 

 

12 Småbådene's hornfiske konkurrence 

Konkurrencen har samme udgangshavn for alle både, og indvejningen sker på 
havnen. Havnen bliver fastlagt og offentligt gøres på blog og FB senest 3 
dage forinden, dette afgøres af vindretning. 

 Nærmere tilgår på blog og FB                        Bjarke Knudsen mobil; 29290613 

 

Juni 

15 Kysttur til Odsherreds kyster-aften 

Kysttur efter havørred med spinnegrej eller fluegrej. Dette er en aftentur så 
husk lygte så du kan finde din favorit flue eller dit favoritblink i grejæsken.  

Sidste tilmeldingsfrist dagen før               alle Ludvigsen mobil; 51538959 

 

 

Juli 

27 - 29 Gule rev tur 

Der er lavet aftalen med skipper, om at han skal vide d.15/05-2018 som sidste 
frist, om O-S-F. kan mønstre 16 mand til turen. Jeg aflyser turen, hvis der ikke 
er 16 betalte tilmeldinger senest 15/05-2018. Der er 18 pladser i alt, og det er 
først til mølle. 

Prisen for turen er 2500 kr. om vi er 16 eller 18 pers. Og turen starter på kajen 
i Hirtshals, derfor vil det være en fordel, at man giver mig besked, når man har 
tilmeldt sig, (Det kan kun ske ved at indbetale 2500kr.før er man ikke tilmeldt). 
Når jeg får en bekræftelse på tilmeldte, vil jeg lave en deltagerliste som 
lægges på hjemmesiden, så deltagerne selv kan koordinere samkørsel, dette 
gælder også for transport af div. grej. 

Senest tilmelding 15 maj                              Roland Sørensen mobil; 22956693 

http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=3105&action=edit
http://ny.o-s-f.dk/wp-admin/post.php?post=2891&action=edit


August 

17 - 19 Makrel Festival 

Vi står igen i år for Makrel Festivalen. Hvis du har lyst til at være en del af 
hjælper teamet, så kontakt turlederen Bjarke på 29290613 eller                
Peter på 25168954 

 
Vi vil også lave noget for foreningens medlemmer, følg med på vores 
hjemmeside, for nærmere info, når vi ved mere. 

 Tilmelding via Makrel festival.dk 

 

 

 

 

 

 

September 

1 SOMMERFEST 

Så er det med at kridte skoene og komme til sommerfest i klubhuset hvor der 
serveres lækkerier fra grill. 

Arrangementet er kun for medlemmer af OSF og påhæng. Prisen dækker hele 
dagens arrangement. 

Tilmelding skal ske på foreningens konto Reg.nr. 9570 konto nr. 11661793. 
Betaling mærkes med SF og navn. 

 Sidste tilmeldingsfrist 27-08-2018               Søren Clement mobil; 27846111 

 

 

9 Naturens dag 

I samarbejde med flere andre foreninger i Odsherred deltager vi igen i år i 
dette landsdækkende event. 



Det bliver ved Kabelhuset, for enden af Telegrafvej ved Rørvig. Vi har brug for 
medlemmer som vil hjælpe med at vise vore forening frem. Kontakt Kalle for 
yderlig info, eller følg med på hjemmesiden. 

 Turleder                Kalle Ludvigsen mobil; 51538959 

 

16 Kyst mede 

 Så tager vi ud og fanger nogle flade. 

Agn skal selv medbringes. Børsteorm anbefales og kan købes i Pro Outdoors 
eller hos Steen's fiskegrej. 

 Sidste tilmeldingsfrist dagen før.                       Tage Nielsen mobil; 23281407 

 

29 Fladfiske Cup  

Odsherred Sportsfiske Forening afholder fladfiske konkurrence. Alle kan 
deltage, blot der er løst fisketegn og betalt deltagergebyr, på 100,- pr deltager, 
på foreningens konto 9570 11661793 eller Mobilpay 29290613, husk 
dokumentation. 
HUSK at skrive alle deltagernavne på indbetalingen, ellers deltager de ikke i 
konkurrencen. 

Der må fiskes fra alle havne/kyster på Sjælland, blot dette sker fra båd. 
Konkurrencen starter fra kl. 00.01 og slutter kl. 16.00, i klubhuset på Nygade 
16, 4550 Asnæs. 

Fisk som bliver indleveret efter kl. 16.00, deltager ikke i konkurrencen. 
Der må indvejes en fisk pr. deltager. Alle børn under 16 som indvejer fisk, vil 
modtage en præmie. 
Der vil være præmie til de 3 største fladfisk, ved vægtlighed, vinder den 
korteste. 

Hvis man har brug for børsteorm, kan de købes i Outdoorcentret i Asnæs, 
Steen`s Fiskegrej eller Pro Outdoors 
Hvis du vil være sikker på at de har de orm du skal bruge, så skal du bestille 
dem inden kl 13.00 torsdagen før konkurrencen.  

 
 Foreningen vil være vært, med lidt mad og drikke, efter indvejningen. 
 For yderligere info, kontakt turlederen            Bjarke Knudsen mobil; 29290613 

 

 

 

 



Oktober 

14 Odsherred Sportsfiske Forening afholder ørreddag  
 

Alle kan deltage, blot der er løst fisketegn og betalt deltagergebyr, på 50,- pr 
deltager, i “ Outdoorcentret” i Asnæs, eller “Pro Outdoors” i Holbæk 
eller på foreningens Danske Bank konto: 9570 11661793, husk 
dokumentation. 
HUSK at skrive alle deltagernavne på indbetalingen, ellers deltager de ikke i 
konkurrencen. 

Der må vadefiskes fra kommunens kystgrænser gældende fra midt på Audebo 
dæmningen i øst til kommunens kystgrænse på Strandvejen ved Havnsø i 
vest. Konkurrencen starter fra kl.00.01, og slutter kl. 15.00, i klubhuset på 
Nygade 16 i Asnæs. Fisk som bliver indleveret efter kl. 15.00, deltager ikke i 
konkurrencen. 

Der må indvejes en fisk pr. deltager, og fisken skal være renset ved 
indvejningen (bugindholdet fjernet – gæller, finner og hale skal blive på) 
Fisken skal være kroget foran gællerne og være fiskestang-fanget. Ved 
indvejningen skal fisken overholde mindstemålet. 

Laksefisk (havørred, laks og regnbueørred) går forud for andre arter. Ved ens 
vægt af to fisk af samme art vil den korteste blive bedst placeret. Ved fangst af 
andre arter end laksefisk vil den tungeste fisk opnå bedste placering. Ved 
fladfisk må evt. rognsæk blive siddende. 

 For yderligere info, kontakt turlederen.            Søren Clement mobil; 27846111 

 

 

20 Småbådstur i Fjorden 

 For yderlig info kontakt turleder, eller følg med på hjemmesiden 

 Tilmeldingsfrist dagen før.            Nicolai Jeppesen mobil; 22890710 

 

21 Kyst mede 

 Så tager vi ud og fanger nogle flade. 

Agn skal selv medbringes. Børsteorm anbefales og kan købes i Pro Outdoors 
eller hos Steen's fiskegrej. 

 Sidste tilmeldingsfrist dagen før.                  Tage Nielsen mobil; 23281407 

 

 



November 

24 Julefrokost 

 Så skal vi fejre julens komme med god mad og hyggeligt samvær. 

 
Der vil være morgenmad kl. 07:00-08:00 hvorefter vi fisker frem til kl. 12:00. 
Frokosten  serveres kl. 13:00. 

 Arrangementet er kun for medlemmer af OSF, og påhæng. 

Der en præmie til den der fanger den største fisk vægemæssigt i enten fersk 
eller saltvand. Prisen dækker hele dagens arrangement. Pris 150,- 

Tilmelding og betaling skal ske på foreningens konto Reg.nr. 9570 konto nr. 
11661793.  Betaling mærkes med JF og navn. 

 Sidste tilmeldingsfrist 20-11-2018               Søren Clement mobil; 27846111 

 

 

Udover de planlagte ture vil småbådsudvalget lave ture efter vejr forholdene, så husk 
derfor at tilmelde dig SMS-kæden hos John Bokær på tlf: 30301363. Dette gælder også 
selvom du ikke har egen båd, men blot ønsker at komme med ud på en tur. Turene vil 
også blive slået op på blokken senest onsdag før afholdelse. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogle kutterture på Øresund grundet de nye 
regler for hjemtagelse af torsk.  

Onsdagsklubben starter op til foråret 2018, mere info på blokken.  

Klubaften program for 2018 vil ligeledes tilgå på blokken og Facebook: 
OdsherredSportsfiskerForening - OSF 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generel yderligere info! 

Du kan altid ringe til den turleder som står for turen / arrangement hvis du er i tvivl om 
noget vedrørende grej, fiskemetoder mv. 

 

Husk! 

Som medlem af OSF har du fiskeret i vores to moser; 

  

 

Der ud over er vi med i 3 både på Tissø, og er medlemmer af SU, som råder over en lang 
række faciliteter for både fers og saltvands fiskere. 

 

Tissø og SU bookes igennem Bjarke Knudsen på mobil 29290613, der er min. 1 uges 
forberedelse ved første booking, så ring i god tid, også gerne for nærmere info. 

 

Vi har også fiskeretten i Lammefjordskanalerne, som er et mekka for mede og gedde 
fiskere, se den sidste side hvor et af vores medlemmer inviterer til fiskeri i netop 
kanalerne. 

 

  

BESTYRELSE:  
FORMAND: BJARKE ØSTERLUND KNUDSEN, BAKKETOFTEN 4 4571 GREVINGE            29 29 06 13 
KASSERER: CARSTEN POULSEN, NYK-SLAGELSEVEJ 2  4560 VIG                         21 77 80 72 
SEKRETÆR: STEFFEN SKOVGAARD, ESKILDSTRUPVEJ 32, SIDDINGE 4500 NYK.SJ.                 22 32 53 10 
BEST. MED: SØREN CLEMENT NIELSEN, ELLEGÅRDSVEJ 2 4550 ASNÆS               21 73 94 08 
BEST. MED: KALLE LUDVIGSEN, VESTERVANGSLUNDEN 5 4550 ASNÆS                 51 53 89 59 
JUN.REP: LEDIG PLADS 

SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN: 

SUPP: TAGE NIELSEN, KOLLEKOLLEVEJ 17  4572 NR. ASMINDRUP  23 28 14 70 

SUPP: PETER BORLIND HOLST, TUSE LÅGEVEJ 19  4300 HOLBÆK               20 51 92 60                                                                                                                                                                                                                                                           



TUR & ARR. UDVALGET:  
FORMAND: TAGE NIELSEN, KOLLEKOLLEVEJ 17  4572 NR. ASMINDRUP  23 28 14 07 
UDV. MED: SØREN CLEMENT NIELSEN, ELLEGÅRDSVEJ 2 4550 ASNÆS               21 73 94 08 
UDV. MED: STEFFEN SKOVGAARD, ESKILDSTRUPVEJ 32, SIDDINGE 4500 NYK.SJ.                 22 32 53 10 
UDV. MED: KALLE LUDVIGSEN, VESTERVANGSLUNDEN 5 4550 ASNÆS                 51 53 89 59 
UDV. MED: LEDIG PLADS 

 
JUNIOR UDVALGET:  
FORMAND: STEFFEN SKOVGAARD, ESKILDSTRUPVEJ 32, SIDDINGE 4500 NYK.SJ.                 22 32 53 10 
UDV. MED: LEDIG PLADS       
UDV. MED: NIELS ERIK TORP, FUGLEGÅRDSVÆNGET 80 2820 GENTOFTE           51 18 61 99 
UDV. MED: LEDIG PLADS       
UDV. MED: LEDIG PLADS 
 
 
KANAL & MOSE & UDVALGET:  
FORMAND: LEDIG PLADS 
UDV. MED: LEDIG PLADS 
UDV. MED:  CASPER JACOBSEN, BODØVEJ 10  4573 HØJBY                 20 87 65 98  
UDV. MED: LEDIG PLADS 
UDV. MED: LEDIG PLADS 
 
 
PR & BLOB BLOB UDVALGET:  
FORMAND: CARSTEN POULSEN, NYK-SLAGELSEVEJ 2  4560 VIG                       21 77 80 72 
UDV. MED: ERIK NYBRO OLSEN, TOPPERNE  28, 3 lej.  2620 ALBERTSLUND  29 60 64 24 
UDV. MED: LIDIG PLADS 
UDV.WEB: PETER BORLIND HOLST, TUSE LÅGEVEJ 19  4300 HOLBÆK            20 51 92 60    
UDV. MED: NIELS MØLLER HANSEN, FREDENSVEJ 4  2750 BALLERUP          44 66 01 89 
 
 
VANDPLEJEUDVALGET  
FORMAND: JAN AGGERHOLM, GL. NYKØBINGVEJ 36  4560 VIG              30 79 54 62 
UDV. MED: SINNET THUESLEV, ÆBLEALLE 75, STRANDHUSENE 4500 NYK.SJ                 59 32 90 12 
UDV. MED: KARL ERIK MIKKELSEN, NARVIKVEJ 3  4500 NYK. SJ.               59 91 18 63 
UDV. MED: KALLE LUDVIGSEN, VESTERVANGSLUNDEN 5 4550 ASNÆS                29 13 53 11 
UDV. MED: ANDERS BROWN PEDERSEN, ØVANGSVEJ 10 4540 FÅREVEJLE         59 65 53 06 
 
KLUBHUS UDVALGET:  
FORMAND: SØREN C. NIELSEN, ELLEGÅRDSVEJ 2  4550 ASNÆS              21 73 94 08 
UDV. MED: IVAN LYNGE CHRISTIANSEN, ELMEBAKKEN 12A                   4550 ASNÆS                23 23 65 97 
UDV. MED: ROLAND SØRENSEN, TORVEVANGEN 11                                 4550 ASNÆS                22 95 66 93 
 
 
SMÅBÅDSUDVALGET                                                                                                   
FORMAND: JOHN BOKÆR HANSEN, SØNDRE VÆNGET 2 4560 VIG                        30 30 13 63 
UDV. MED: BJARKE ØSTERLUND KNUDSEN, BAKKETOPPEN 4 4571 GREVINGE           29 29 06 13                                                                                                                                        
UDV. MED: MORTEN DAMGÅRD JENSEN, SØGÅRDSVEJ 4 4550 ASNÆS              29 20 23 67 
UDV. MED: SØREN CLEMENT NIELSEN, ELLEGÅRDSVEJ 2 4550 ASNÆS                 21 73 94 08 
UDV. MED: NIKOLAJ JEPPESEN, RØNNEHØJVEJ  3  4560 VIG                       22 89 07 10 
 
 
 
REVISORER:  

ERIK NYBRO OLSEN, TOPPERNE  28, 3 lej.  2620 ALBERTSLUND  29 60 64 24 
PHILIP AUST, TEGLVÆRKSVEJ 8  4450 REGSTRUP         40 45 57 35         



Hej Fisker. 

Mit navn er Claus Foss og jeg er både medlem af Odsherred Sportsfisker Forening og Køge 

Sportsfiske forening. 

Jeg er medefisker og stifter af Køge Mede Team, hvis der er nogle her i foreningen der har lyst til at 

mede fiske er her programmet for Køge Mede Team.  

Som i kan se er der også mange aktivister oppe i jeres område, i Køge Mede Team er der og skal 

der være plads til alle. 

Kom glad hvis i har lyst, Køge Mede Team er alles mede klub. 

Hilsen Claus Foss. 

Overblik over aktivister i Køge mede team. 

Mere info og tilmelding under begivenheder på Køge Mede Team Facebook. 

18 januar. Klubaften Køge.  

1 februar. Klubaften Køge. 

22 april. Karpe tur til Sommerland Sjælland.  

29 april. Karpe tur til Sommerland Sjælland.  

6 maj. Karpe tur til Sommerland Sjælland.  

13 maj. Karpe tur til Sommerland Sjælland. 

20 maj. Kursus i medefiskeri med Køge Mede Team i Tryggevælde å.  

27 maj. Kursus i medefiskeri med Køge Mede Team i Tryggevælde å.  

3 juni. Kursus i medefiskeri med Køge Mede Team i Tryggevælde å. 

17 juni. Træningstur i Lammefjorden.  

30 juni. Træningstur i Lammefjorden.  

1 juli. Træningstur i Lammefjorden. 

7 juli. Lammefjorden Open.  

8 juli. Lammefjorden Open. 

11 august. Danmarks mesterskab i medefiskeri.  

12 august. Danmarks mesterskab i medefiskeri. 

 

 

https://www.facebook.com/904655269546839/photos/pcb.1768770349801989/1768791903133167/?type=3
https://www.facebook.com/904655269546839/photos/pcb.1768770349801989/1768791903133167/?type=3
https://www.facebook.com/904655269546839/photos/pcb.1768770349801989/1768791903133167/?type=3

