
  

 
 

KOLDINGFISKEREN 

 

Deltag i konkurrencen og 
fisk hele weekenden 

for kun kr. 150,- 
 

Deltagerprisen er den 
samme for medlemmer 
som øvrige deltagere. 

 
 

Der skal ikke indløses 
dagkort 

 
 

 

TILBUD til nye medlemmer af KS 
 

Køb et årskort for 2021 og fisk gratis resten af sæsonen 2020 
+ 

Gratis deltagerkort til International Fiskekonkurrencen 
 

Kr. 1.395,- 
 

Samme tilbud til søfisker til kr. 785,- 
og Ungdom (over 17 & under 26 år) til kr. 550,- 

 

Bemærk: Kan købes i Hytten under konkurrencen 
eller på foreningens webside fra 15. sept. - 4. okt. 

 

HOVEDSPONSOR: KOLDING JAGT & FISKERI 
           

Deltagerbevis kan indløses hos hovedsponsor, på hjemmesiden og i Hytten 
Øvrige sponsorer: Specimen-Tours, CFC Bait, Bait Shop, Graff Specimen Tours 

Dansk karpe og specimenfiskere, Aalsbogaard Lystfiskersøer 

                    

NUMMER  2           SEPTEMBER 2020  ÅRGANG 27         KOLDING SPORTSFISKERFORENING                     

GRATIS KAFFE OG BRØD 
LØRDAG & SØNDAG 

MORGEN 
FRA KL. 6.00 - 9.00 

TIL ALLE DELTAGENDE JUNIORER, 
UDLEVERES ET GRATIS GAVEKORT 

TIL  
AALSBOGAARD LYSTFISKERSØER 
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Foreningen er medlem af 
 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

 

 
Fernet-Branca 

prisen 
går denne gang til: 

 
 

Brian Klinge 

 

 

Se nyheder på foreningens 
hjemmeside: 

 

http://www.koldingsportsfisker.dk 
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Nr. 2 - 2020 - årgang 27 

Udgivelse 1. september 2020 
Oplag 300 stk. 
 

Udgivelsesdatoer 
 

1. marts 
1. september 
 
 

Deadline 
 

Artikler, foto, annoncer, m.m., skal 
indsendes til redaktøren 2 uger før 
udgivelsesdatoen. 
Næste deadline er den 15. feb. 2021 
 

Gratis 
 

Medlemmer kan gratis  annoncerer i 
medlemsbladet for køb/salg/bytte af 
fiskegrej. 
 

Fernet Branca prisen 
 

Redaktionen trækker lod blandt ind-
sendte indlæg, en god opskrift, et 
flot billede af en fisk, en god ide´ 
eller et godt initiativ. 
Hvis en junior vinder, vil der i ste-
det udleveres et gavekort på kr. 
150,- til Kolding Jagt & Fiskeri. 
 

Hjemmeside 
 

Kolding Sportsfiskerforenings 
hjemmeside: 
 

Http://www.koldingsportsfisker.dk 
 

Hjemmesiden opdateres jævnligt 
med nyheder, artikler, arrange-
menter, efterlysninger m.m. 
Har du nyheder til hjemmesiden, 
bedes du sende ”nyheden” til redak-
tøren. 
 

Redaktør / Webmaster 
 

Mogens Laursen 
Langagervej 46 
6000 Kolding 
Mobil: 61 20 84 35 
E-mail: mogens@lauer.dk 
 
 

Tryk 
 

From Grafisk 
Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding 
Tlf. 75 52 77 11 
 

KS KONTINGENT 2020 
 

Senior                     kr. 1.395,- 
Junior             kr. 400,- 
Ungdom o.17 / u.26           kr. 550,- 
Medlemmer u. fiskeret     kr. 710,- 
Sø fiskeri            kr. 785,- 
Fam type 1 = Min 2 voksne (18 år 1. 
januar) + X junior (17 år 1. januar) 
           kr. 2.100,- 
Fam type 2 = 1voksen (+26 år 1. 
januar) + X junior(17år 1. januar)  
                               kr. 1.730,- 
Fam type 3 = Max 1 ungdom (18-25 

år 1.januar) + X junior (17år 1. janu-

ar)                                   kr. 700,- 
 

Indmeldelsesgebyr  
Kr. 100,- for senior, familiekontin-
gent og sø-fiskere. 
Kr. 50,- for junior, ungdom og med-
lemmer uden fiskeret. 
 

Medlemskort dækker perioden fra 1. 
marts til 28/29 februar. 
 

Medlemskort købes på foreningens 
hjemmeside. 
 

Fra 1. oktober sælges medlemskort 
for næste år, hvor medlemskabet 
dækker resten af nuværende år (5 
mdr. gratis). 
 
 

Senior Dagkort: 
 

Døgnkort Kolding Å       kr. 150,-  
(1. april - 31. okt.) 
Begrænset fiskeret 
 

Døgnkort søerne              kr. 75,- 
(1. maj - 31. dec.) 
 

Ugekort søerne                kr. 400,- 
(1. maj - 31. dec.) 
 
Junior dagkort halv pris 
 
 

Dagkort kan købes her: 
 

Kolding Jagt & Fiskeri 
 

Net køb via hjemmesiden 
 
 

KS Fiskevand: 
 

Kolding Å 
 

Strækninger af V. Nebel Å 
 

Strækning af Åkær Å 
 

Strækning af Sneum Å 
 

Gels Å 
(Gels Å Sammenslutningen) 
 

Harte– Donssøerne: 
(Nørresø, Søndersø, Søndermose, 
Stallerup sø, Påby sø, samt mellem-
liggende kanaler). 
 

De bynære søer: 
(Marielundssøerne, Svanesøen, Park-

søen, Rønningsmose, Ferup Søerne). 
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Weekendens program: 
 

Fredag   kl. 18.00    Fiskeriet starter 
 
Lørdag   -  06.00      Gratis morgenkaffe i Storhytten 
    -  21.00    Storhytten lukker 
 
Søndag  kl. 06.00    Gratis morgenkaffe i Storhytten 
    -  15.30    Fiskeriet slutter 
    -  16.00    Indvejning slutter 
    -  16.45    Præmieoverrækkelse 
 
Indvejning:   Lørdag kl. 06.00 - 21.00 
           Søndag -   06.00 - 16.00 
 

Storhytten har åbent lørdag og søndag fra kl. 06.00.  
 

Der er gratis kaffe og frisksmurte rundstykker indtil kl. 9.00.  
 

I åbningstiden kan der købes kaffe/tee, pølser og diverse drikkevarer.  
 

Begge dage sælges der lotteri med mange flotte præmier. 
 

Bemærk at der er lukket fra kl. 21.00 lørdag til søndag kl. 6.00. 
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VIND ET GAVEKORT PÅ OVER 5.000 KR. 
 
 

Største Havørred/Laks vinder et gavekort til Kolding Jagt & Fiskeri 
Havørredens vægt i gram ganges med 0,50 kr. (10 kg. = 5.000 kr.) 

 
Største Gedde vinder et gavekort til Kolding Jagt & Fiskeri 

Geddens vægt i gram ganges med 0,50 kr. (10 kg. = 5.000 kr.) 



4 

 

 

Velkommen til Kolding Sportsfiskerforenings 

INTERNATIONAL FISKEKONKURRENCE 
2020, der afvikles for 50. gang. Det er mit håb, 
at rigtig mange lystfiskere fra ind- og udland 
også i år vil deltage i denne traditionsrige dyst 
om pokaler og mange flotte præmier. 
 

INTERNATIONAL FISKEKONKURRENCE 

2020 er samtidig en enestående mulighed for - 
mod en næsten symbolsk betaling - at stifte 
bekendtskab med Kolding Sportsfiskerfor-
enings fantastiske fiskevand i de naturskønne 
omgivelser omkring Harte- Donssøerne og 
Kolding Å. 
 

Økonomisk bidrager konkurrencen til Kol-

ding Sportsfiskerforenings vandplejearbejde, 
der i høj grad er forudsætningen for en fortsat 
forbedring af naturforhold og fiskebestande i 
vandløb og søer. Kolding Sportsfiskerforening 
sætter derfor stor pris på den opbakning kon-
kurrencen bliver mødt med fra såvel deltagere 
som sponsorer.  
 

INTERNATIONAL FISKEKONKURRENCE 

2020 handler ikke kun om at fange store fisk. 
Det handler også om hyggeligt samvær og ud-
veksling af lystfiskererfaringer. De tabte fisk 
er under alle omstændigheder de største, selv-
om de ikke belønnes på præmielisterne.  

 Kolding Sportsfiskerforenings STORHYTTE 

er som sædvanligt samlingspunktet under kon-
kurrencen. Her vil der under det meste af kon-

INTERNATIONAL  
FISKEKONKURRENCE 2020 

kurrencen, der afvikles over 3 dage, være 
åbent for indvejning, ligesom der kan købes 
mad og drikke.  
 

Karper er med i konkurrencen.  
 

Der er nye regler for størrelser på gedder og 

er følgende Min. – Max. mål: Gedder 60 cm 
og max. 90 cm. Det betyder at gedder over 90 
cm skal genudsættes, så det er nødvendigt at 
kunne opbevarer disse så de vil overleve en 
genudsætning. Hvis du ikke har udstyr til at 
transporterer gedde til indvejning i Storhytten, 
kan du kontakte indvejningsholdet i Storhyt-
tens i åbningstid på tlf. 5032 0794. Vi vil så 
komme ud og indveje gedden. 
 

STORHYTTEN finder man i Dybvadbro mel-

lem Kolding og Vester Nebel på Koldingvej 
101 mod Fiskholm. 
 
Knæk og bræk til alle deltagere. 
  
Torben Lindholst 
Formand    
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• Deltagerkortet kan købes hos Kolding Jagt & Fi-
skeri eller på selve konkurrencedagene i Storhyt-
tens åbningstid. Deltagerbevis kan også købes på 
foreningens webside fra 15. sept. til 3. okt.  

 Netbank er ikke gyldig betaling. (Der skal ikke ind-
løses dagkort ved konkurrencen). 

 

• Konkurrenceområde er Harte- Donssøerne, Kolding 
Å, Kolding Fjord og Lillebælt. 

 

• Konkurrencen strækker sig fra fredag kl. 18.00 til 
søndag kl. 15.30 

 

• Indvejning i Storhytten,  Koldingvej 101, Fiskholm, 
mellem Kolding og Vester Nebel, lørdag fra kl. 
06.00 - 21.00 samt søndag fra 06.00 - 16.00 
Karper, samt Gedder over 90 cm skal genudsættes, 
så det er nødvendigt at kunne opbevarer disse så de 
vil overleve en genudsætning. Hvis du ikke har ud-
styr til at transporterer gedder til indvejning i Stor-
hyten, kan du kontakte indvejningsholdet i Storhy-

tens i åbningstid på tlf. 5032 0794. Vi vil så kom-
me ud og indveje gedden.  

 

• Konkurrenceledelsens opholdssted er Storhytten. 
 

• Der må kun fiskes med stang og snøre - max én ved 
åen og max 3 ved søerne, dog kun 2 stænger med 
levende agn eller dødt agn. Der må ikke fiskes fra 
båd. 

 

• Der må kun anvendes agnfisk som forefindes 
naturligt i Harte– Donssøerne. 

 

• Fisk under mindstemål og nedfaldsfisk skal genud-
sættes. 

 

• Alle tvivlsspørgsmål afgøres af dommerkomiteen. 
Evt. protester vedrørende fisk afleveres til dommer-
komiteen senest søndag kl. 16.15. Protesten skal 
være skriftligt og vedlagt kr. 100,00, der tilbagebe-
tales såfremt protesten tages til følge. 

 

• Hver deltager kan kun opnå en præmie i hver grup-
pe. 

 

• Præmieuddeling findes sted i Storhytten søndag kl. 
16.45 

 

• Kun fisk fanget efter indløsning af deltagerkort kan 
indvejes.  

 

• Følgende fiskearter deltager i konkurrencen: Ged-
de, laks, havørred, bækørred, regnbueørred, brasen, 
karpe, aborre, sandart, fladfisk og torsk. 

 

• Konkurrencens mindstemål: Gedde 60 cm og gedde 
over 90 cm skal genudsættes efter vejning, laks 40 
cm i ferskvand og 60 cm i saltvand, havørred 40 
cm, bækørred 35 cm, regnbueørred 35 cm, karpe 40 
cm, aborre 25 cm, sandart 50 cm, fladfisk 27 cm og 
torsk 40 cm. 
 

• Alle indvejede fisk vil blive mærket. 
 

• Ved vægtlighed er korteste fisk bedst placeret. Er 
både vægt og længde ens foretages placering ved 
lodtrækning. 

• Hovedpræmier  for Havørred/Laks samt Gedde, er 
et Gavekort til Kolding Jagt & Fiskeri, på 0,50 kr. 
gange vægten i gram, f.eks. en Havørred på 10 kg 
giver kr. 5.000,- 

 

• Der er gratis kaffe og rundstykker lørdag og 
søndag morgen fra kl. 6.00 til 9.00 i Storhytten. 

 

 
 

KONKURRENCEREGLER 

 

Vis hensyn 
 

International Fiskekonkurrence tiltrækker man-
ge lystfiskere fra nær og fjern så der er træng-
sel ved å, søer og kyst i de dage og nætter, 
hvor konkurrencen afvikles. Det stiller særlig 
store krav til den enkelte om at vise hensyn, - 
både til andre lystfiskere og til naturen. 
 

Vi skal derfor især indskærpe følgende overfor 
deltagerne: 
 

• Gyldigt deltagerkort og Statsfisketegn skal 
medbringes under fiskeriet og skal på for-
langende forevises opsynsmænd eller andre 
med gyldigt KS-medlemskort. 

 

• Bestemmelserne vedrørende fiskeriet, der 
fremgår af konkurrencereglerne, skal over-
holdes. 

 

• Det er ikke tilladt at opslå telte ved fiske-
vandet. Kun åbne énmands bivvies i natur-
farver må benyttes. 

  

• Det er ikke tilladt at tænde bål ved fiskevan-
det. 

 

• Færdsel må kun ske ad de veje, hvor for-
eningen har færdselsret. 

 

• Parkering må kun finde sted på de anviste P
-pladser. 

 

• Hegn og afgrøder må ikke beskadiges. 
 

• Fiskekroge, liner, papir, flasker, fiskeaffald 
eller andet affald må ikke henkastes i natu-
ren. 

  5 



6 

 



7 

 

 

Fredericia 

Røjle- 
Klint 

Jylland 

Fyn 

Strib 
Hagenør 

Middelfart 
Strandhuse 

Kolding 

Rebæk 
Agtrupvig 

Stenderup-Hage 

Fænø 

Fønsskov 

= Fredningszone 

KORTSKITSE OVER KONKURRENCEOMRÅDE KOLDING FJORD OG LILLEBÆLT 

 

Åkær Å 

V. Nebel Å 

KONKURRENCEOMRÅDE 
FERSKVAND 

Det er ikke tilladt at køre i bil til 
Ferup Sø. 
Adgang sker til fods langs 
Troldhedestien. 
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Gedde 
 
1 Gavekort 0,50 kr. per gram Gedde 
 

2 Custom Coastal Stang med Hjul 
 

3 Geoff Anderson Jakke 
 

4 Fjällräven Bukser 
 

5 Waders 
 

6 Zebco Hjul 
 

7 Stanley Termokande 
 

8 Okuma Hjul 
 

9 Gedde Kit 
 

10 Stanley Termokop 

PRÆMIELISTE                             SPONSOR 

 

Havørred og Laks 

 

1 Gavekort 0,50 kr. per gram Havørred 
 

 

2 Vision Fluestang 
 
 

3 ABU Inshore Hjul 
 

 

4 Simms Sling Pack 
 
 

5 ABU Vendetta Stang 
 
 

6 Ocean Waders 
 

 

7 Stanley Termokande 
 
 

8 Daiwa Hjul 
 

 

9 4 x FC Spinner 
 
 

10 Stanley Termokop 

Bækørred / Regnbueørred 
 

1 Shimano Spinnestang 
 

2 Stanley Termokop 
 

3 Simms Cap 

 

KOLDING JAGT & FISKERI 
 

 
Albuen 21, 6000 Kolding 

Tlf. 75 52 14 14 

www.KJF.dk 

Juniorpræmier  (under 18 år) 
 

2 ekstra præmier for største fisk fanget af en 
junior i klasserne - ørred/laks og gedde 
 
 

ØRRED/LAKS  +  GEDDE 
 

Gavekort til Kolding Jagt & Fiskeri 
 
 

  

  8 

Sandart 
 

1 Kinetic Spinnesæt 
 

2 Skjorte 
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Fladfisk 
 

1 R.T. Rygsækstol 
 

2 Skjorte 
 

3 T-Shirt + Sokker 
 

PRÆMIELISTE                             SPONSOR 

Aborre 
 

1 Pezon Michell Spinnestang 
 

2 Okuma Hjul 
 

3 Skjorte 
 

4 Fangstnet 
 

 

Brasen & Flire 
 
 

1 Bait pakke fra CFC Bait samt 1 års medlemskab 
incl. T-shirt fra Danske Karpe og Specimenfi-
skere. 

 

2 1 x Heat Vest + 1 x Gavekort til Aalsbogaard 
Lystfiskersøer + 2 kg Pellets 

 

3 2 x Gavekort til Aalsbogaard Lystfiskersøer + 
 3 kg pellets 
 

4 1 x Pandelampe + 1 x Gavekort til Aalsbogaard 
Lystfiskersøer. 

 

5 Polarid Briller + 1 x Gavekort til Aalsbogaard 
 Lystfiskersøer 
 

Torsk 
 

1 Ron Thompson Stang 
 

2 Fangstnet 
 

3 T-Shirt + Sokker 
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Karpe 
 

1 1 x Gavekort til Specimen-Tours samt 1 års 
 medlemskab og T-Shirt til Danske Karpe og 
 Specimenfiskere. 
 
2 1 x Bait pakke fra CFC Bait + 1 x Carpsack + 
 1 x Gavekort til Aalsbogaard Lystfiskersøer 
 
3 5 kg Boilies fra Mistral Baits + 
 1 x Gavekort til Aalsbogaard Lystfiskersøer 
 
4 2 x Gavekort til Aalsbogaard Lystfiskersøer. 
 

 
 

 
 

 

 

 

KOLDING JAGT & FISKERI 
 

 
Albuen 21, 6000 Kolding 

Tlf. 75 52 14 14 

www.KJF.dk 
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Medlemsudvikling 
I forhold til sidste år er vi gået fra 496 til 527 medlemmer  
Medlemstype  2018 2019  diff   diffi% 
Junior   45  45   0  0%  
Ungdom   27  46 19 70% 
Senior   451 482 31 7% 
Søfisker   24  29   5 21% 
Familie   63  64   1  2% 
Så i % ligger den store fremgang ved ungdom og søfisker.   
Det samlede medlemstal fås ved at lægge junior og senior 
sammen.  
Ungdom og søfisker er indeholdt i senior og Familie kan 
indeholde senior, ungdom og junior.  
 

Økonomi 
Vi har fået flere medlemmer; men en del er søfisker og ung-
dom og her er kontingentbetalingen mindre så samlet ligger 
vore kontingentindtægter på niveau med sidste år. Vi har 
derfor valgt at holde vores kontingenter i ro.  
 

Fiskeriet 
Trods ringe vandføring fra juni frem til starten af september, 
uden en eneste flom og med en vandføring fra september og 
sæsonen ud, med få undtagelser som gjorde umuligt at se åen 
for bare vand, så blev der registreret i alt 1254 ørredfangster, 
heraf 1197 havørreder og 2 laks. Det næstbedste resultat no-
gensinde, kun overgået af 2017 med 1481 ørreder, heraf 
1401 havørreder 
I søerne er det også gået forrygende. Her er fangsttallet på 
gedder fordoblet efter at Adam vandt et komplet fluesæt på 
Fly Fair, der er indberettet 154 gedder i år mod 68 sidste år. 
 

Aktiviteter og konkurrencer mv. 
 I løbet af året arrangeres der en lang række aktiviteter internt 
i foreningen inden for forskellige fiskeriformer som sø-, å-, 
kyst- og havfiskeri, så der er noget for enhver smag, og det 
gøres for junior senior og veteranmedlemmer.  
  

Af større arrangementer eller arrangementer rettet mod nye 
medlemmer kan nævnes, at der laves 4 fiskedage nu i Marie-
lundsøen for byens børn og unge for at tiltrække nye med-
lemmer.  
 

Desuden er Niels S Knudsen fra juniorafdelingen på pletten 
når Harteværket laver fiskearrangementer ved værket for 
unge. Eller hvis en skole, ungdomsskole gerne vil have en 
fiskedag ved søerne.  
Niels påtager sig også aftenundervisning for et hold unge i 
regi af Kolding Kommune 
Alt der er med til at skaffe nye juniorer til foreningen. 
 
 
 

Som noget specielt har vi deltager i et integrationsprojekt 
under DSF og Integrationsportalen, som har fået bevilget 
900.000, - af Friluftsrådet til projektet. Vi har haft 12 unge 
fra indvandremiljøet i Skovparken, på en fiskeskole til 10-12 
arrangementer i Storhytten, ved kysten, i søerne og endelig 
ved åen. Vi har brugt ca.31.000,- på projektet, hvor DSF/
Integrationsportalen har betalt ca. 12.000, - og Kolding 
Kommune resten. Tanken har været at få unge indvandre 
dreng ud i naturen og finde ro der. Projektet er etårigt i for-
hold til KS. Vi må så håbe, at vi har vagt interesse for fri-
luftslivet med en fiskestang i hånden. 
 
International fiskekonkurrence første weekend i oktober er et 
arrangement, hvor der kan fiskes i samtlige vores fiskevande, 
samt på kysten. Også til International viser vi vores ansigt 
udadtil og får normalt en halv snes nye medlemmer.  

 
I søerne har derudover geddepræmiere første lørdag efter 15. 
maj og Beren-Bostel i ugen op til International 
 

Storhytten benyttes flittigt året rundt til junior, senior og 
veteran klubdage og klubaftener. Endvidere er Storhytten 
rammen om ca. 20 familiefester, når den er udlejet til et af 
vore seniormedlemmer. Hen over årene giver det lidt slid og 
for at holde vores klubhus i topform. Det sidste der er inve-
steret i er lyddæmpende lofter i del lille møderum og i køk-
kenregionen. 
Udvendigt er vi blevet færdige med at udvide terrassen, male 
alle bænke og bygge shelteren færdig. 
Tilbage står at få, etableret en bålplads med grill og røgeovn. 
Alle projekter, hvor der er behov for frivilligt arbejde. 
 

Vandpleje, natur og miljø 
Ved Harte-Donssøerne har vort søvandplejeudvalg været 
særdeles aktivt for at åbne op for og vedligeholde en lang 
række fiskepladser. Det har været med til at gøre vores søer 
meget mere tilgængelige til glæde for alle vores medlemmer. 
Ligeledes er der en gruppe, der hvert år sikre, at der er gode 
adgangsforhold til og langs med åen.  
 

Der er foretaget en række forbedringer i Kolding Å systemet: 
Kolding Kommune ser på station 14b – Tilløb til Åkær å. 
Rørstyrt ved markovergang ved udløbet til Åkær å. Det er 
ændret og der er fri passage. KS skaffede grus midler og 
maskintimer 
Kolding Kommune ser på passagen ved Rolles Mølle i Dra- 

Af Torben Lindholst 
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bæks Mølle å. Stemmeværket besigtiges. Det er gennemført i 
forbindelse med udlægning af gydegrus i Drabæks Mølleå 
Kolding Sportsfiskerforening ser på Station 26a – 26 – Skyds 
bæk- Tilløb til Seest Mølle å. Svære passager. Jørn og jeg 
har vurderet, at det vi opnår, ikke står mål med de mange 
penge, der skal bruges for at skabe passage. 
Der er nu ikke flere spærringer som der er fornuft i at gøre 
noget ved i Kolding Å-systemet. 
I forbindelse med Kolding KlimaVands vandtilbageholdels 
projekter gennemføres der et projekt i Seest Mølleå i 2020, 
hvor åen lægges tilbage i sit gamle løb og det etableres en 
strækning på 500 meter med gydegrus. 
 

Vandrådsarbejdet er nu i gang igen. Vandrådenes indstillin-
ger sendes af sekretariats kommunerne vider i systemet til 
bl.a. politisk behandling. Vi må så håbe på en forstandig 
behandling i forhold til alle de interessenter, der er ved vores 
vandløb. Vi har haft Preben Kaas og Jørn Chemnitz siddende 
i vandrådet, der bl.a. omfatter Kolding Å.    
 

Naturpark Lillebælt 
KS har siden 2014 siddet med i den gruppe der nedsat af KK 
for at få en rådgivningsgruppe der repræsenterer en lang ræk-
ke interesseorganisationer.  
KS har siden da ved enhver given lejlighed påpeget at Natur-
park Lillebælt, langt overvejende består af vand og kyst. I de 
første år var det op ad bakke for De tre kommuner var fra 
starten mest interesseret i alle deres fine projekter på land. Så 
efterhånden er det gået op for de tre kommuner at der rent 
faktisk er vand i Lillebælt og at det er noget andet en det der 
er alle øvrige naturparker. Så det er lykkedes dels at få lavet 
en konference i Fredericia Bio med ca 100 deltagere og sty-
ret af Jon Svendson som er forsker ved DTU-Aqua hvor han 
fik åbnet kommunernes øjne for alvor. Vi har i dag et projekt 
som hedder ”Bælt i Balance” det er kommet midler fra Nor-
dea og Velux fondene, og der er sat midler af til at forske i 
hvad der sker med smolten når den trækker ud i fjorden og 
videre ud i Lillebælt. Der er midler til at etablere ”Smoltrev” 
  
Endvidere vil der blive etableret to stenrev og ålegræsbælter 
på hver side at Grønninghoved Strand. 
Så det har nyttet at råbe op.  
Her på det seneste har småbådsfiskerne i den grad lykkedes 
med at få sat fokus på manglen af stand fisk i Lillebælt. I en 
grad så vor miljøminister åbnede den nylig afholdte konfe-
rence om Lillebælt tilrettelagt af DSF og småbådsfiskerne. 
Fra KS side har vi gjorde en indsats for, at der som eventuel-
le årsager også blev set på problemer overløb fra rensnings-
anlæg, rensning af spildevand for medicinrester og øvrig 
kemi og endelig udledning af miljøskadelige stoffer fra de 
nye regnvandssystemer der etableres overalt. Samt at der 
etableres målestationer i de åer der løber ud i Lillebælt, så 
der kommer viden om evt.  miljøskadelige stoffer. 
 

Fiskeriopsyn. 
Rapport fra Niels S Knudsen 
I perioden fra 01-01-2019 til 31-12-2019 er der brugt i alt 
216,5 timer og der er kontrolleret 220 personer 
7 Personer havde uorden i deres fisketegn, opsynsmanden 
hjalp dem til at ordne det. 
13 havde ikke fiskekort 3 blev bortvist resten købte fiskekort 
ved opsynsmanden, som har fiskekort med, og mod et gebyr 
sælger de det til de glemsomme.  
6 personer havde ikke fiskekort til bysøerne, opsynsmanden 
udleverede et til dem. 
Der har været en enkelt episode med ulovligt bål. 
Den 04-06 Fik jeg en anmeldelse om ulovlig shelter/ telt ved 
Marielundssøen, da jeg oplyste dem om, at alle former for 
overbygning af fiskepladsen ikke var tilladt, blev jeg overfu-
set og kaldt næsten alle sprogets mest farverige gloser. Da 
jeg bad om fisketegn nægtede de, så jeg tilkaldte politiet. 
Desværre havde politiet travlt, så de nåede at pakke sammen  

og få en bil til at hente dem inden politiet nåede frem. Jeg 
tog et foto af nummerpladen på bilen, det viste sig at den var 
afmeldt og skulle sidde på en Nissan den sad på en Renault, 
så den kunne ikke hjælpe os med noget spor. 
 

Den 1-06 Der var oprydnings dag ved åen. I den forbindelse 
blev der fisket et net der havde viklet sig ind i sivene op ad 
åen, nettet var filtret sammen så det fiskede ikke da det blev 
fundet. Fiskeristyrelsen er underrettet. 
  

Vi fik også en anmeldelse om 2 personer, der kørte i en polsk 
indregistreret bil, der var ved at sætte garn på tværs af åen 
under broen ved Trudsbro, de stak af da 2 fiskere spurgte 
dem om hvad de lavede. Episoden er anmeldt til fiskerikon-
trollen. 
 

Garnfiskerkontrol. 
Rapport fra Knud Erik Juhl 
Jeg har i hele 2019 sejlet, kørt bil, som kontrol på og langs 
Kolding Fjord, Agtrupvig og Gudsøvig. 
Langs fjorden køres der dagligt på den nordlige side, mellem 
kl. 06.30 og 07.30. 
På fjorden sejles der min, 1 gang i ugen. På disse ture besø-
ges Kolding Fjord, Agtrupvig og Gudsøvig. 
Der sejles også på åen til Nytorv. Hvis det er nødvendigt og 
jeg formoder, at der er noget på bunden, trækkes der også et 
lille lod, anker efter båden. 
Der har ikke været mange fisk i fjorden i 2019. Det har sik-
kert også bevirket, at der ikke har været så mange garn i van-
det og derfor også færre der fisker ulovligt. 
Der har været flest påtaler til både, som har fisket ulovligt i 
fredningszonen med stang og snøre. Trolling. 
Der er nogle få joller, kuttere, som jeg altid har et godt øje 
på. 
 

I 2020 forventer jeg det samme program, dog vil jeg foreslå 
eventuelle ture på åen, kontrol af ruser og liner, fra plovfuren 
til havet, med gummibåd og kajak. Jeg sejler begge dele. 
 
 
Tak 
På vegne af bestyrelsen vil jeg rette en stor tak til vores sam-
arbejdspartnere, som er vores lodsejere, Kolding Jagt & Fi-
skeri, Kolding Kommune, DTU-Aqua, DSF og ikke mindst 
de ca. 50 mand der stiller op og yder en stor frivillig indsats, 
hvad enter det i udvalg eller på projektbasis. Uden jeres ind-
sats kunne vores forening ikke eksistere.   



12 

 

  12 

Den 25. maj fangede Thomas Olsen denne flotte havørred 
på 70 cm og 4,5 kg. 

Mogens Møller er en af vore trofaste 
morgen fiskere ved Ejstrup og det skulle 
så endelig lykkes med et pragteksemplar 
på 79 cm og 6,0 kg  

Morten Bertelsen på natfluefiskeri den 8. 
juni - havørred på 70cm og 4,2 kg  

Efter 4 års intens kamp på at komme i kontakt med de lidt 
større fisk. Lykkes det endelig tirsdag d 16 juni kl 3.50 om 
morgnen. Heldigvis mødte jeg Martin Nørgaard som var så 
venlig at tage nogle billed af en rigtig fin havørred. 

Den blev målt til 76 cm og en kampvægt på 5.8 kilo en fan-
tastisk fight og en dejlig morgen ved åen. 
Mvh. Jimmi Petersen 
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Brian Klinge med havørred fra den 7. juni - 74 cm 
og 5,1 kg. Den 1. juli fik Brian også 3 flotte hav-
ørreder på henholdsvis 70, 65 og 61 cm. Den 8. 
juli fik Brian igen en flot havørred på 71 cm 4,2 
kg.  

Brian Klinge med en stor havørred fanget den 19. 
juli på 5,3 kg og 78 cm. Alle Brians havørreder er 
fanget på orm. 

Den 7. august fik Casper Frederiksen på flue denne 
flotte havørred på 75 cm og godt 5 kg. 

Den 6. juni havde Lars Bill Nielsen held med fiskeriet. 
Det blev til 2 flotte havørreder på henholdsvis 73 cm 
og 4,4 kg samt en lidt mindre på 67 cm og 3,8 kg. 
Her viser Lars den største af fangsterne. 
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2020 har været et mærkeligt år, men alligevel lykkes 
det os at afholde gedde-premiere d 16/5 og faktisk med 
et større antal deltage end sidste år, faktisk nåede vi 17 
deltager. 
Vi prøvede at åbne konkurrencen for alle, dette var dog 
først planlagt til næste år, men da der var flere der ger-
ne ville med, blev det i år. 
Vi blev mødt af 4-5 nye folk, der gerne ville kigge 
nærmere på vores lækre vand, så måske et par nye 
medlemmer til KS. 

Vi mødtes ved hytten kl 06.00, hvor der var lidt kaffe 
selvbetjening på græsset her efter var der mulighed for 
at tage nogle agnfisk med fra tønden, hvilket en del 
benyttede sig af, så det gør vi os næste år. 
Det var ikke de største fisk der kom på land i år, men 
lidt blev det til. 
Lars Petersen stak af med sejren, med en flot gedde på 
83cm, taget på hjemmelavet jerkbait i træ. 
Desværre deltog der ingen Junior. 

Iltsvind og varmt vejr har de seneste dage kostet flere 

hundrede fisk livet i Banansøen i Bramdrupdam ved 
Kolding. 
Søndag blev kommunens miljøvagt tilkaldt til Banan-
søen, idet en forbipasserende havde observeret mange 
døde fisk i vandkanten. 
Der var ikke umiddelbart tegn på tilførsel af forurenen-
de stoffer til søen, der får det meste af sin vand i form 
af regnvand fra det tilstødende villakvarter. 
Miljøvagten målte imidlertid meget lave koncentratio-
ner af ilt i søvandet. Helt ned under ét milligram pr. 
liter i nogle dele af søen. Koncentrationen af ilt i sø-
vand ligger typisk på omkring 10 milligram pr. liter. 
Kommer indholdet af ilt ned under 4 milligram pr. liter, 
får de fleste fiskearter problemer. Derunder begynder 
fiskene at dø. 

Det vurderes derfor, at kombinationen af det meget 
lave indhold af ilt og det op mod 23 grader varme vand 
har taget livet af de mange fisk i søen. Iltsvindet i sø-
vandet er forårsaget af en tidligere opblomstring af al-
ger i søen. 
Kolding Kommune har efterfølgende set nærmere på 
den massive fiskedød i Banansøen. Hovedparten af de 
døde fisk er flirer, brasener og skaller. Men også et 
stort antal karper og enkelte gedder er bukket under for 
iltsvindet i søen. 
”Desværre kan vi ikke gøre noget ved ildsvindet, men 
de kommende dage melder meteorologerne om regn og 
lidt laveret temperaturer, og det vil gradvist løse pro-
blemerne med iltsvind. Men indtil naturen har reguleret 
sig selv, vil man kunne opleve døde fisk i Banansøen,” 
fortæller miljøtekniker Sten Frandsen fra Kolding 
Kommune. 
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Kolding Sportsfiskerforening deltog den 15. august i 

årets DM i Havfiskeri på Langelandsbæltet, med udsej-
ling fra Onsevig på Lolland. 
 

Vi havde bestilt overnatning, sammen med Bramming 
Lystfiskerforening, på Hotel Lolland, hvor vi ankom 
fredag kl. 18.30. Der var i år kun 2 hold der deltog fra 
Jylland/Fyn, samt 3 mand individuel. Der deltog I alt 
36 personer, 8 hold og 4 personer individuel. 
 

Efter en god middag med lokale øl, blev der hygget i 
vores fælles lejlighed med plads til 9 personer. 
 

For KS deltog Kurt Petersen, Bent Jensen, Thorbjørn 
Johansson og Mogens Laursen for hold og Jørgen Roed 
Sørensen deltog individuel. 
 

For Bramming deltog Kaj Lund, Børge Møller, Ib 
Lyngsøe og Lasse Hansen for hold og Lars og Michael 
Therkildsen deltog individuel. 
 

Der var fremmøde ved Onsevig Havn kl. 6.00, hvor 
arrangørerne, Suså Lystfiskerforening, var vært med 
morgen kaffe og brød. Herefter blev der trukket lod om 
bådpladser og udleveret en lille pose med diverse ting, 
som f.eks. en dåseøl, en lille bitter og en caps fra for-
bundet. 
 

Kl. 7.15 sejlede de 3 både, MS Amigo, MS Svend og 
MS Neptun fra havn i det flotteste vejr og kl. 7.50 star-
tede fiskeriet. Der fiskes i 6 timer fra første kast. 
  

I løbet af dagen blev der fisket efter fladfisk, torsk og 
makrel. Desuden blev der også fanget sild, hvilling og 
ulk. Der blev fanget mange pæne rødspætter, skrubber 
og ising. De største omkring en kilo. 
Desuden blev der kun fanget få torsk som kunne holde 
konkurrences mindstemål på 45 cm. Lars Therkildsen 
fra Bramming, fangede en torsk på 10,9 kg renset vægt, 
men desværre var torsken fejlkroget og kunne ikke del-
tage i konkurrencen. 
 

Cirka kl. 14.30 var alle både i havn igen og dagens 
fangst kunne indvejes. Imens vi ventede på resultatet, 
blev der solgt lotteri, og der var mange fine præmier 
som efterfølgende kunne fragtes hjem. 
 

Resultatet af konkurrencen blev følgende: 
 

Kalundborg fik guld for 481 point 
Kolding fik sølv for 365 point 
Bramming bronze for 352 point 
KS Individuel blev det til en 5 plads til Mogens Laur-
sen, en 8 plads til Kurt Pedersen, en 17 plads til Bent 
Jensen, 23 plads til Jørgen Roed Sørensen og en 25 
plads til Thorbjørn Johansson. 
Bramming individuel blev det til en 6 plads til Børge 
Møller, en 7 plads til Lasse Hansen, 10 plads til Michael 
Therkildsen, 20 plads Kaj Lund, 26 plads Ib Lyngsøe, 
29 plads Lars Therkildsen. 
 
Med Fiskerhilsen 
Mogens Laursen 
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Vi glæder os igen i år til at se fuldt hus i Storhytten til denne hyggeaften for hele familien. 
 

Denne aften er spændingen vendt fra et muligt hug til håbet om den store gevinst.  
 

Til årets julebanko glæder foreningen sig til at se medlemmer, børn og børnebørn og til at være 

vært og serverer gløgg og æbleskiver. 

Julebanko i Storhytten 
Torsdag den 10. dec. kl. 19.00 
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Æbelø tur med Niels Hougaard 
Søndag den 27. september 

Gå ikke glip af denne oplevelse ved en af Fyns bedste 

kystpladser for havørredfiskeri - og ikke at forglemme, 
en fantastisk naturoplevelse. 
Turen til Æbelø foregår på “gåben” fra fastlandet, og 
der må forventes vandring i vandet. Gåturen tager ca. 1 
time. Medbring fluegrej, instruktør Niels Hougaard er 
til stede med gode tips og vejledning. Er du til blink 
eller bobleflod er du også meget velkommen. 
Afgang fra parkeringspladsen ved IBC Kolding, Tved-
vej 7 kl. 05.00 – Så er vi ved Lindøhoved kl. 06.00 for-
ventet ankomst til Æbelø kl. 07.00. Vi forventer at væ-
re tilbage i Kolding kl. ca. 19.00. Der køres i private 
biler. Min. 5 deltagere. Tilmelding senest d. 23. sep-
tember til Niels Hougaard nichho18@gmail.com 

Godt tilbud om fællesspisning til alle madglade mænd 

og koner i KS fire gange om året i Storhytten 

Første gang er torsdag den 22. oktober.  

Vi mødes kl. 17.00 og spiser kl. 19.00. 

Datoerne meddeles fra gang til gang - typisk en torsdag 
i hver tredje måned. 

Hvad kan I forvente: Mad med årstidens råvarer, fisk 
indgår altid i menuen, maden laves i fællesskab og 
selvfølgelig i godt selskab med de seneste fiskehistori-
er. 

I betaler 125 kr. pr. person for hvert arrangement. Pri-
sen dækker mad - vin/øl - kaffe. 

Tilmelding til mail: emfrisendal@gmail.com  
senest 30. september, betaling via KS mobilepay 56822 
med tekst ‘KS Gourmet'. 

 
Knæk og bræk fra arrangementgruppen 

Irene og Erling Maigaard 

Hanne og Ib Noes 

mailto:nichho18@gmail.com
mailto:emfrisendal@gmail.com
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Veteraner 2020 

Mandagsmøder i Storhytten: 
 
 

Mandage i lige uger mødes vi kl. 09,30 i Stor-
hytten, binder fluer, og drikker morgenkaffe. 
 
Når vi binder fluer, kan alle være med, tempo-
et er helt nede i pensionist fart, vi har også 
værktøj hvis du ikke har det selv. 
 
På mandage i ulige uger, mødes vi kl. 09,30 i 
Storhytten, drikker morgenkaffe, snakker, hyg-
ger og fortæller løgnehistorier  
 
MVH. Niels 
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Vinter aktiviteter i hytten annonceres på hjemmesiden sidst i september 

Der blev afhold generalforsamling den 27. august, en 

generalforsamling, som på grund af Covid 19, var ble-
vet udsat og med begrænsninger på antal deltager og 
med fravalg af forslag, mad, lotteri m.m. 
Det betød også et begrænset antal fremmødte. 
 
Tim Larsen blev valgt til dirigent. 
 
Formanden beretning blev godkendt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Der var ingen forslag, da bestyrelsen havde valgt at 
trække deres forslag til senere, når det igen er muligt at 
afholde generalforsamling uden begrænsninger. 

Torben Lindholst blev genvalgt som formand. 
 
Thomas Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 
Peter Graff Madsen blev genvalgt som bestyrelsesmed-
lem. 
 
Lasse Fast jensen blev valgt som ny bestyrelsesmed-
lem. 
 
Niels S. Knudsen blev valgt som ny bestyrelsesmed-
lem. 
 
Yves Hald blev valgt som ny suppleant for 1. år. 
 
Lars Petersen blev valgt som ny suppleant for 2. år. 
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skal der betales mult på 200 kr. 

FANGSTRAPPORT 2020 

Navn:___________________________    Medlems nr.____________  Email:_____________________ 
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Formand: 
Lasse Fast Jensen 
Adr.: se bestyrelsen 
 
 

Martin Nørgaard 
Kløvervej 27. 8 Th. 
6000 Kolding 
tlf. 29 65 15 07 
mnoergaard71@gmail.com 
 
 

Thomas Maigaard 
Elkærholmparken 22 
6040 Egtved 
Tlf. 29 82 02 56 
Thomas_maigaard@hotmail.com 
 

 
 

 Å-brink pleje 

Afsender: 
Kolding  
Sportsfiskerforening 
Bladansvarlig: 
Mogens Laursen 
Langagervej 46 
6000 Kolding 

Formand & Sekretær:   
Torben Lindholst 
Brennerpasset 38 a 
6000 Kolding 
tlf. 42 32 51 85 
t.lindholst@mail.dk 

 
Kasserer:  
Michael P. Petersen 
Hvidtjørnvej 37 
5200 Odense V 
tlf. 51 16 94 73 
mpp@jschou.dk 

 
Best. Medl.: 
Kaare H. Andersen 
Fuglebakken 8 
6000 Kolding 
tlf. 20 13 60 78 
kaarehorlykandersen@gmail.com 

 
Best. Medl.: 
Thomas Jensen 
Sønderled 18 
6000 Kolding 
tlf. 40 34 11 59 
rp89867hotmail.com 

 
Best. Medl.: 
Peter Graff Madsen 
Carl Ploug Vej 122, 2 tv 
6000 Kolding 
tlf. 22 81 15 83 
peterpoppop@msn.com 
 

Best. Medl. 

Lasse Fast Jensen 

Agertoften 6A 

6000 Kolding 

Tlf. 61 33 22 31 

Lasse.fast@gmail.com 

Best. Medl. 
Niels S. Knudsen 
Anemonevej 12 
6000 Kolding 
tlf. 40 21 03 43 
anemonevej@outlook.dk 
 
Suppleant: 
Lars Petersen 
Sportsvej 14 
6000 Kolding 
tlf. 40 76 95 48 
larspp@me.com 

 
Suppleant: 
Yves Hald 
Højervej 4 
6000 Kolding 
Tlf. 28 40 29 72 
yveshald@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: 
Mogens Laursen 
Langagervej 46 
6000 Kolding 
tlf. 61 20 84 35 
mogens@lauer.dk 
 
Webmaster: 
Torben Lindholst 
Adr.: se bestyrelsen 

 
 
 

KS’s bestyrelse  Vandplejeudvalg  
vandløb 

 Kolding Fiskeren´s 
Redaktion og  
Info-udvalg  

 

Kontakt person:  
  
Niels S. Knudsen 
Anemonevej 12 
6000 Kolding 
tlf. 40 21 03 43 
anemonevej@outlook.dk 

 

Adresse: 
Koldingvej 101 
Vester Nebel 
6040 Egtved 
 
Udlejning af hytten foretages fra 
vor webside: 
www.koldingsportsfisker.dk 
under ”køb dagkort og medlem-
skab” Se regler under ”Klubhus og 
Hytter”. 
 

 
 

 

 

Formand: 
Peter Graff Madsen 
tlf. 22 81 15 83 
peterpoppop@msn.com 
 
Morten Lorenzen 
tlf. 42 77 82 12 
mortenlorenzen1977@gmail.com 
 
Peter Topcu 
tlf. 60 20 27 09 
dealers@inc hotmail.com 
 
Eske Braun Larsen 
tlf. 26 83 47 15 
ebl@post.cybercity.dk 
 
Morten Bertelsen 
bertelsen@privatmail.dk 
 
Thomas Faucheur 
faucheur82@gmail.com 

  
Peter Graff Madsen 
Adr.: se bestyrelsen 
 
 

Torben Lindholst 
Adr.: se bestyrelsen 
 
 

Erling Maigaard 
tlf. 60 51 35 54 
emfrisendal@gmail.com 
 
Ib Noes 
tlf. 60 88 70 23     
ibnoes.noes@gmail.com 

Formand: 
Tommy K. Jensen 
Vesterlykke 23 
6091 Bjert 
tlf. 20 81 27 04 
tkj@live.dk 
 
Tim Larsen 
tlf. 22 22 50 82 
tplpaludan@gmail.com 
  
Erling Maigaard 
tlf. 60 51 35 54 
emfrisendal@gmail.com 
 
Ib Noes 
tlf. 60 88 70 23     
ibnoes.noes@gmail.com 

 

 

Formand: 

Niels Knudsen             tlf. 40 21 03 43 
anemonevej@outlook.dk 
 
 
Kolding Å og Harte– Donssøerne 

samt  Bynære Søer  
 

 

Niels Knudsen             tlf. 40 21 03 43  
 
 

Harte– Donssøerne samt 

Bynære Søer 
 
Peter Horn Larsen       tlf. 24 27 19 58 
 

Morten Lorenzen         tlf. 42 77 82 12 
 

Peter Topcu                 tlf. 60 60 27 09 
 

John Pedersen          tlf. 40 34 28 05 
 
 

Kolding Å 
 
Kenneth Langelykke    tlf. 26 74 21 52 
 

Rene Staal          tlf. 28 12 04 93 
 

Kaare H. Andersen      tlf. 20 13 60 78 
 
Søren Overgaard          tlf. 26 25 80 30  
 

Freelance 
 
 

Martin Poder           tlf. 51 36 20 26  
 

Ole Nielsen          tlf. 40 78 48 70 
 
Casper Klivager           tlf. 27 64 33 31 
 
 

Fiskerikontrollen 

Afdelingen i Kolding 
Eltangvej 230 
6000 Kolding 
 

Telefon: 72 18 58 30 
Telefon- og åbningstid:  
Alle hverdage: 09.00-15.00 

 Konkurrenceudvalg 

Veteranerne 

Fiskeriopsynsmænd  

Klubhus 

Aktivitetsudvalg  

 Vandplejeudvalg 
søer 

 

Formand:  
Kaare H. Andersen 
Adr.: se bestyrelsen 
 
 

Niels S. Knudsen 
Adr.: se bestyrelsen 
 

Arno Dahl-Hansen 
tlf. 22 88 80 04 
arnohellehansen@gmail.com 
 

Formand:  
Carsten Carstensen 
tlf. 21 63 69 30 
kontakt@cc79.dk 

Junior ledelse 

mailto:mpp@hpschou.com
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+efbmfst_jodAipunbjm/dpn');
mailto:anemonevej@outlook.dk

