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Formandens beretning - 2019  

Kære Køge Sportsfiskerforening 

KSF er en gammel forening. 

Foreningen er fra 1944, hvilket betyder, at vi har 75 års jubilæum i år. Vi har stolte traditioner, som er værd 

at bygge videre på. KSF er en åben klub, der byder nye lystfiskere velkommen. KSF har et ønske om at 

tilbyde unge som ældre en hobby, der er sund for både ånd og legeme. Vi kærer os samtidig for den natur, 

der er forudsætningen for vores hobby. 

De grundlæggende principper i KSF er dialog med medlemmerne og omgivelserne, ydmyghed i forhold til 

samarbejdspartneres interesser, en pragmatisk tilgang til de udfordringer vi møder, men også en insisteren 

på at naturen er vigtig for de nuværende og kommende generationer. Vi skal derfor passe på og forbedre 

naturen. 

Et fantastisk år for KSF. 

2018 har været endnu et godt år for KSF på medlemssiden. For tredje år i træk har vi haft en 

medlemsfremgang og er nu 388 medlemmer, hvilket er et plus på 39 medlemmer i forhold til 2017. Det er 

bestyrelsen både stolte og glade over.  

Vi har mange medlemmer, der har lagt en indsats i KSF gennem årene og det skal de alle have en stor tak 

for.  Vi er os samtidig bevist om, at hvis denne fremgang skal fastholdes og udbygges, skal vi have aktiveret 

endnu flere medlemmer, der ønsker at byde ind med frivillige timer til gavn for KSF’s medlemmer.   

Har du lyst og tid til at sætte en aktivitet i gang, eller hjælpe til med nogle af de nuværende, bedes du 

kontakte bestyrelsen. Det er i opgangstider, at vi skal danne grundlaget for noget at stå imod med, når 

tiderne ændre sig og det bliver knapt så sjovt igen. 

Fiskebroer og ægte ildsjæle. 
Vi har haft meget glæde af de 3 fiskeplatforme, som ligger på prambro stykket. De har givet mulighed for at 
der har kunnet fiskes på et svært tilgængeligt stykke. Alderen har dog sat sit præg på dem; De var rådne og 
vores forsøg på at lappe dem sammen virkede ikke. 
Bestyrelsen fik indhentet tilbud hos en produktionshøjskole. Prisen per fiskebro var dyr og 3 broer ville blive 
til rigtig mange penge. 
Efter at have drøftet sagen på et bestyrelsesmøde sagde Søren (næstformand): ”Lad mig lige se hvad jeg 
kan gøre”. På næste bestyrelsesmøde sagde Søren:” Jeg har talt med morten, og vi vil gerne bygge 
fiskeplatformene og sætte dem op, fordi foreningen har brug for dem”. 
Søren og Morten har brugt adskillige weekender på at bygge nye fiskeplatforme og sætte dem op. De har 
også lavet en overgangsbro ved betonbroen og en ved Ammerup stykket over Krogbækken. 
Resultatet kan ses på billederne på Facebook - De er blevet rigtig flotte. 
Nu har det altid været reglen at arbejde der udføres for foreningen er frivilligt og ulønnet. Det har det også 
været i dette tilfælde. Alligevel drøftede bestyrelsen på sidste møde om foreningen skulle sige tak for dette 
ekstraordinære arbejde med en vingave til Søren og Morten. Alle var enige - undtagen Søren som stemte 
mod.  
 
Jeg vil derfor gerne give denne besked til Søren og Morten: 
Det er gutter som jer, der gør det fedt at være med i en forening som KSF. Tusind tak for den store indsats 
med fiskeplatformene. Jeres indsats har sparet KSF for mange titusinder af kroner og vingaven som I har 
fået kan kun ses som en symbolsk tak.  
Nu er der imidlertid sket det at denne gode historie er kommet en af foreningens sponsorer for øre. 
Reaktionen hos sponsoren var lige så positiv, som den var for os andre. Sponsoren, som ønsker at være 
anonym, har doneret et gavekort til en middag for 4 personer på restaurant Esmeralda i Strøby Egede. 
Så kan hjemmefronten også plejes ovenpå den store indsats. Endnu engang - Mange tak for indsatsen! 
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Skiltning. 
Vi valgte sidste år at få udskiftet samtlige skilte på vores fiskestræk i Tryggevælde å. Der manglede desuden 
skilte på flere stræk. Samtidig ville vi gerne have ensartede skilte, der er informative for både KSF 
medlemmer og dagkortløsere. Skiltene er ved at blive sat op. Vi håber I bliver glade for de nye skilte. 
 
Bænke på skov- og Prambrostykket.  
Der er sidste år sat 5 bordebænkesæt op på skovstykket og 1 på Prambrostykket.  Bordebænkesættende 
har vist sig at være et naturligt samlingssted for medlemmerne og dagkortløserne, hvilket vi er meget 
tilfredse med.  
 
Politisk arbejde.  
Bestyrelsen har hen over året været i tæt dialog med Køge kommune for at skaffe KSF et nyt klubhus, da 
vores nuværende faciliteter langt fra er optimale. Det er endnu ikke lykkedes at få et klubhus med den rette 
beliggenhed og den rigtige størrelse. Vi har dog fået en masse gode kontakter og har afholdt flere møder 
med politikere og embedsfolk. Vi vil i 2019 arbejde videre med udfordringen i håb om at det lykkes at skaffe 
et nyt klubhus til KSF. 
 
Er aborren på vej tilbage? 
Der har været en del tilbagemeldinger i år om fangst af flere aborre i Tryggevælde å end vi har set de 
foregående år. Gennemsnitsvægten er endnu i den beskedne ende på mellem 300-700 gram med enkelte 
pænere fisk. Da vi jo ved at aborrer vokser rigtigt hurtigt i starten af deres liv for derefter at vokse 
langsomt, når de har rundet 1 kg, så følger vi med spænding de kommende års fangster. Selve gyde- og 
opvækstforholdende for aborrerne i Tyggevælde å og Køge å er bedre nu, end den gang Tryggevælde å var 
verdenskendt i Danmark for sine store aborrer.  
Den store udfordring kan derfor ligge i havet, hvilket vi vil arbejde videre med i 2019.  
 
Klubmesterskab.  
I 2018 genoplivede vi klubmesterskabet i en ny udformning. Det første år er gået og vi glæder os til at 
uddele præmierne til vinderne senere i aften. Herfra skal lyde en lille bøn til de mange af vores 
medlemmer, der fisker i vores vande: Tilmeld jeres fangster til klubmesterskabet, dermed er I - udover 
chancen for at vinde selve mesterskabet - tillige med til at promoverer KSF, så vi kan udbygge vores 
forening. 
 
Øvrige konkurrencer.  

De gammelkendte konkurrencer. Geddekonkurrencen i starten af maj og Åben å om efteråret er nu igen 

blevet traditioner vi afholder hvert år. Begge konkurrencer giver os mulighed for at møde hinanden i en 

hyggestund, hvor vi udveksler lystfiskerhistorier og dyster om præmier. Samtidig er konkurrencerne 

samlingspunkter, der giver de enkelte medlemmer mulighed for at mødes med ligesindede og udveksle 

ideer og fif. Konkurrencerne er med til at styrke sammenholdet i KSF.  

Havnekonkurrencen er et tilbud vi har skudt i gang i 2017 og er en stor mulighed for at gøre KSF synlig i 

lokalsamfundet. Havnekonkurrencen bliver lavet i samarbejde med Køge Marina på Havnens dag, hvilket 

giver os en unik mulighed for at nå ud til mange nye lystfiskere og deres familier. 

I 2018 startede vi en ny konkurrence. Stevnscuppen, som havde til formål at lave noget for de mange af 

vores medlemmer, der ønsker at dyrke kystfiskeriet – også om natten. Ydermere har vi mulighed for at få 

endnu flere kystfiskere får kendskab til KSF og vandplejearbejdet. Ved at gøre opmærksom på, at 

vandplejearbejdet er fundamentet for kystfiskeriet, håber vi at flere kystfiskere vil være en del af KSF og 

meget gerne også nogle, der ønsker at gøre en positiv forskel for naturen. 

Sommersjov er et tilbud i sommerferien og en del af Køge kommunes tilbud til børn og unge i 

sommerferien. I 2018 arrangerede KSF junior udvalg med børnefiskeri i Køge å. I år var der fuldt hus. 
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Der var 30 børn og unge der deltog sammen med deres familie. Det var en kæmpe succes og KSF vil igen 

i år arrangere børnefiskeri som et ”Sommersjov” arrangement med Køge kommune. 

En sidste konkurrence, som er blevet en fast tradition, er ”Fang en and” konkurrencen, hvor juniorerne 

inviterer alle til at dyste om juleanden. Igen i år var denne konkurrence flot besøgt, hvilket vidner om et 

juniorudvalg, der bare kan det der med at arrangere.  

Medlemsundersøgelse – Fiskeret. 

Ifølge den seneste medlemsundersøgelse er det vigtigste for vores medlemmer mere fiskeret. Bestyrelsen 

har fået genforhandlet fiskeretten på fluestykket, hvilket gav mulighed for mere fiskeret i hovedløbet af 

Tryggevælde å, så medlemmerne nu kan fiske på en samlet strækning på hele fluestykket.  

Vi har desuden løbende forhandlinger med andre lodsejere, som endnu ikke er afsluttet. Det håber vi sker i 

2019 med et positivt resultat, så vi kan imødekomme vores medlemmers ønske om mest muligt fiskeret for 

kontingentet. 

Fiskeret fordrer gode aftaler med lodsejere, men samtidig også at de lodsejere vi har aftaler med føler sig 

godt behandlet at KSF og vores medlemmer. Derfor er relationen til lodsejerne vigtig for foreningen. Derfor 

vil jeg gerne rose vores medlemmer for at have opført sig ordentligt.  Jeg har ikke fået en eneste klage fra 

vores lodsejere over dårlig opførsel i år - Det er god KSF stil! 

Medlemsundersøgelse – Arrangementer.  

Et andet ønske fra KSF’s medlemmer er flere sociale arrangementer. Det ønske har vi ageret på med flere 

arrangementer hen over året. Vi er startet ud med foredraget med Steen Ulnits den 25. februar om 

havørredens biologi og fiskeriet efter dem i bred forstand. Flere arrangementer vil blive annonceret i løbet 

af året. Har du ønsker om et foredrag/arrangement som kunne være spændende, så er bestyrelsen åbne 

for ideer - Kontakt os venligst hvis du har en ide. 

Kontrollør kort.  

Salg af dagkort og evnen til at beskytte vores vande beror i den grad på vores formåen til at tjekke dag – og 

medlemskort. Det kan dog for det enkelte medlem være en svær barriere at overskride: At gå hen og 

spørge en fremmed om at se dennes bevis for retten til at fiske. 

Derfor har bestyrelsen udfærdiget et kontrollørkort, som medlemmer der måtte ønske det, kan erhverve 

sig ved at skrive til formanden. Du skal blot medsende et vellignende billede at dig selv, så sender jeg et 

kort tilbage til dig, som du kan printe ud og laminere. Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at alle 

medlemmer af KSF har ret til at spørge andre om de vil vise deres dag – medlemskort.  Vi kan ikke få for 

mange til at kontrollere. 

Vores vigtigste kontrollør har igen i år været Bjarne, tjekker fiskekort flere gange om ugen. Tusind tak til 

Bjarne - Det er et meget vigtigt arbejde Bjarne udfører og der har været flere nye medlemmer, der har rost 

at der er styr på tingene.  

Kimmerslev og Dalby sø. 

Vores båd på Kimmerslev sø har været godt brugt i år, og der er fanget pænt med Gedder. Dalby sø, hvor 

Jesper Stenkilde har sponsoreret en båd til i år, har dog ikke været brugt i samme omfang. Tak til Jesper at 

have sponsoreret endnu en båd til foreningen – Denne gang til Dalby sø.  
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Stor ros til Torben. 

Torben har valgt at sige tak for denne gang som bestyrelsesmedlem i KSF pga nye arbejdstider. 

Jeg vil gerne sige dig stor tak for dit engagement i KSF og din store indsats. Du har været en stor 

humørspreder og har været en vigtig del af at samle bestyrelsen. Selv om du træder ud af bestyrelen nu, 

ved vi at du i mange år frem vil være et stort aktiv for KSF, og vi glæder os til at se dig aktiv i andre 

sammenhænge i KSF. Tak for indsatsen – Vi ses igen! 

Til sidst. 

Samlet set kan vi se tilbage på et godt år for KSF. Det skyldes til dels alle vores gode medlemmer, der ud 

over at nyde KSF’s faciliteter, ligeledes lægger mange frivillige timer for KSF. Personligt vil jeg gerne rose 

bestyrelsesmedlemmerne i KSF. De mange fantastiske timer vi har tilbragt sammen, og de mange opgaver I 

har løst, har været et stort privilegie at være vidne til. I gør en stor forskel for KSF. Tak for det og tak for 

ordet. 

Formand 

John Østergaard  

 

 

 

 

 


