
Formandens beretning 2021 

Kære medlemmer af Køge Sportsfiskerforening (KSF), 

2020 har i sandhed været et år vi sent vil glemme. Et år i Coronaens skygge har også været et år hvor mange 

mennesker har valgt naturen til, nu de var forhindret i at leve et normalt liv, så bl.a. derfor har 2020 trods 

alle udfordringerne været et godt år for KSF.    

Med 440 medlemmer er KSF nu en sportsfiskerforening, der af både navn og gavn har en anseelig størrelse. 

Det er vi både glade og stolte over, men vi er samtidig også meget ydmyg omkring opgaven med at udvikle 

KSF endnu mere de kommende år – Til gavn og glæde for vores mange medlemmer. 

KSF er deltagende de steder, hvor vi kan øve indflydelse til glæde for KSF og for naturen. Det Grønne råd er 

et godt eksempel på sådan et sted. Sammen med de grønne organisationer, og med udgangspunkt i fiskeriet, 

er vi tilstede der, og andre steder hvor det giver mening for KSF. Det er et arbejde, der ikke altid er synligt for 

alle, men ikke desto mindre et meget vigtigt og til tider også omfattende arbejde for KSF.  

 

Arrangementer og konkurrencer 

KSF har en lang historie med stolte traditioner og deriblandt vores faste konkurrencer, som vi har genoplivet 

de senere år i nye eller justerede udformninger. 

Det samlede klubmesterskab blev vundet af Gert for andet år i træk. Det må få flere af vores dygtige og 

dedikerede medlemmer op af stolen og ud at fiske – Udfordringen er hermed givet! 

Som noget nyt tilføjede vi i 2020 lodtrækningspræmier til klubmesterskabet. I hver kategori er der nu to 

lodtrækningspræmier af 250 kr stykket. Udover dysten om de øverste 3 pladser inden for hver art, så har alle 

tilmeldte fisk derudover en chance for at få fingrene i lodtrækningspræmierne. Dermed har alle mulighed for 

at vinde noget inden for hver art - Uanset hvor meget tid man har, eller om man kun fisker efter bestemte 

arter. Endnu en god grund til at du tilmelder dine fangster til klubmesterskabet.  

Vores geddekonkurrence kunne vi desværre ikke afholde i 2020, men Åben å-konkurrencen var det muligt at 

afholde og den gav en god dag med hygge og fiskeri. Det særlige ved den konkurrence er, at vi ofte møder 

rigtig mange deltagere, der ikke er medlem af KSF men deltager for fiskeriet i Tryggevælde å. Det giver os 

mange gode input udefra.  

StevnsCup 2020 måtte afvikles som en online konkurrence i år. Det til trods havde vi rekorddeltagelse med 

hele 85 deltagere, hvilket indikerer, at modellen ikke var helt skudt ved siden af. 

KSF’s juniorudvalg organiserer flere arrangementer og konkurrencer. Sidste år lavede juniorudvalget, i et 

godt samarbejde med Køge kommune, igen sommersjov som primært henvender sig til de mindste børn. 

Ydermere afholdte juniorudvalget ”UngSommer”, der var et Corona arrangement, som henvendte sig til de 

ældre skoleelever. Ved begge arrangementer stillede KSF fiskegrej, agn og ekspertise til rådighed for de 

deltagende.  

Juniorerne afsluttede året med et brag af en ”fang-en-and” konkurrence med 65 deltagere. 

Aborrekonkurrencen bliver arrangeret af vores ældste juniorer og de skaffer selv præmier, sørger for 

promovering og for afviklingen af konkurrencen – Det var rigtig godt gået. 

Der er kommet nye folk til i kystudvalget, der arrangerer kystture næsten året rundt.  

Det er nogle folk med evnerne og selvtilliden i orden – og det kan de også godt tillade sig, når man ser på 

fangsterne på turene gennem året. Udvalget gennemførte en lang række vellykkede kystturer i 2020. 

På en normal generalforsamling vil de enkelte udvalgsformænd give en status for det forgangne år. 

En sådan status per udvalg skal i selvfølgelig ikke snydes for, når vi nu ikke ved, hvornår vi kan afholde 

generalforsamlingen. Derfor har jeg talt med de enkelte udvalgsformænd for at kunne dele alle de gode og 

spændende ting, der foregår i udvalgene. 

 



Havudvalget 

Som resten af verden blev havudvalget også berørt af covid-19 og måtte derfor udskyde den første tur, der 

var en fladfisketur. Denne vil i stedet blive afholdt 16/5-2021, hvis restriktion osv tillader det til den tid. De 

fleste pladser er afsat til dem der havde tilmeldt sig den oprindelige tur, men de resterende pladser vil blive 

gjort mulige for tilmelding snarest. En enkelt tur efter makrel blev det dog til i september. En tur der på trods 

af svære forhold gav fint med fisk og bød på massere af hygge. 

Juniorudvalget 

Fisketurene i juniorudvalget har som vanligt været et bredt program med alt fra torsketur til Københavns 

havn, ørredtur i Ørsted og i Hove efter stør. Juniorerne har været med på KSF’s havture og været på deres 

efterhånden traditionsrige weekendtur til Kolding å, hvor sammenholdet hos juniorerne for alvor blomstrer 

og der skabes venskaber på kryds og tværs. Juniorerne har selvfølgelig også haft en masse ture til Køge- og 

Tryggevælde å, på molerne i Køge og deltaget i forskellige fiskekonkurrencer. 

Klubhuset har i år været brugt flittigt, når det har kunne lade sig gøre. Året startede med grejfremstilling i 

klubhuset. Vi har oprustet så vi efterhånden kan lave alt det, som vi har lyst til af endegrej. Der bliver lavet 

massere af grej af juniorerne, som også giver gevinst i form af fisk på turene.  I år lavede alle juniorerne f.eks. 

deres egen fiskestang, hvilket var et stort hit og de blev super flotte. 

Vi har i år haft glæde af vores første egenudviklede juniorleder i nyere tid, Frederik, der blev færdiguddannet 

sidste år og i 2020 har været fuldt på som leder - Fødekæden er i gang og der er flere på vej. 

Det har også været et år, hvor der generelt har været en masse juniorer med på turene og endnu mere 

glædeligt er det, at der er kommet en hel del nye meget aktive juniorer i juniorudvalget.  

Bådudvalget 

Med et utal af gedder har begge søerne fisket godt i 2020.  Den største på 9,2kg i Kimmerslev sø. 

2020 blev året, hvor vi fik online bookning af bådene i drift. Dette forsætter selvfølgelig igen i 2021, hvor den 

nye bådsæson starter d. 1/3-2021. Det har også været muligt for foreningens medlemmer at låne grej til 

søerne – Det har helt klart været en positiv ting. 

Bådudvalget har skiftet navn til Søudvalget, da det er mere retvisende. 

Der arbejdes f.eks. aktivt på mulighederne for at få sandarten tilbage i søerne. 

Vi ser frem til 2021, som forhåbentligt bliver et super godt år på søerne. 

Kystudvalget 

Kystudvalgets ture er læring, hygge og udvikling for både nybegyndere og øvede kystfiskere i KSF, som 

ønsker en indgang til både kystfiskeri og Stevns. Meget bliver filmet så alle kan se de mange fisk de fanger og 

føle den hyggelige stemning. I 2020 startede kystudvalget derudover en ny konkurrence: KSF’s 

Kystmesterskab. Havørred-konkurrencen strækker sig fra 2021 over hele året – fra 1 januar til 31 december.  

Jeg glæder mig til at se om 2021 fangstmæssigt bliver lige så flot som 2020, hvor top 4 alle var havørreder 

over 4 kg. Det er ikke så ringe endda, som man siger. 

Vandplejeudvalget 

Vandplejen har i 2020 stået i vandplanernes tegn. KSF deltog som vanligt i vandrådene, der har til formål, at 

komme med input til politikkerne vedrørende forbedring af landsdelens vandløb.  Sammen med Solrød 

Sportsfiskerklub og Ishøj Sportsfiskerklub kom vi med mange konstruktive og konkrete forslag til forbedring 

af de økologiske forhold i vandløbene i vores område. Vi ser frem til at mange af forslagene bliver realiseret i 

den kommende periode. 

Elfiskeriet var absolut ikke nemt i år. Der blev elfisket mere end 3 gange så meget å, som de forgangne år. 

De gæve elfiskegutter fik det til trods lige akkurat klaret at få moderfisk nok i bassinerne. Desværre endte 

det igen med meget få fisk fra Tryggevælde å.  



Juniorudvalget stod igen i år for strygningen af moderfisk til udsætningerne i vores område. Der var flere 

nye, der fik lært kunsten af stryge fisk for rogn, hvilket tegner godt til fremtiden. 

I julen og i starten af januar var jeg dog ude at tælle gydebanker - Det var til gengæld opløftende.  

Der var gydt på mange strækninger og på mange gydebanker KSF har lavet igennem årene. 

Derfor er teorien, at de svære elfiskeforhold havde mere at gøre med den manglende nedbør på tidspunktet 

end en generel mangel af opgangsfisk. Det skal dog siges, at det var tydeligt at den tørre sommer i 2018 har 

været hård for bestanden – Der var skræmmende få havørreder i den størrelse. 

Vanen tro blev der også i 2020 udsat en masse fine ørreder i vores åer og mundinger ud til Køge Bugt. I 

foråret blev der således udsat ca. 28000 smolt og i efteråret ca. 9000 ørredyngel. Kombinationen af disse 

udsætninger og restaurering af vores åer vil forhåbentlig fortsat danne rammen om et godt ørredfiskeri til 

glæde for mange. Et stort tak til alle de frivillige der har hjulpet til med udsætningerne, og forhåbentlig på 

gensyn når det igen går løs her i 2021.  

I slutningen af 2020 blev det store aborreprojekt, der skal løbe over 2 år, skudt i gang. 

Det har længe været et ønske i bestyrelsen at monitorere aborrebestandens størrelse, få mere viden om 

gydeområder, og specielt viden om teorien om migreringer mellem de lokale åer. Med en sådan viden kan vi 

langt bedre beskytte bestanden, samt bibeholde den opadgående kurve for Tryggevælde å og Køge å. 

Takket være midler fra Køge kommune,  ”Grosserer Schiellerup og hustrus Fond”, Statens Naturhistoriske 

Museum, samt en stor mængde frivilligt arbejde fra KSF’s medlemmer, blev det endelig muligt – Det er vi 

virkelig glade for. 

Der skal lyde en stor opfordring til alle om at indberette sine fangster til projektet – Specielt mærkede 

aborrer. Det har stor betydning for den viden vi vil få om aborrebestanden i de to vandløb og dermed en 

meget bedre mulighed for at passe på dem fremadrettet. 

Arbejdsudvalget 

Vi har i 2020 igen opsat flere bænke ved vores fiskestræk i Tryggevælde å, og det er også planen fremover, 

der hvor det giver god mening. Der er blevet arbejdet hårdt med at rydde fiskepladser i løbet af sæsonen i 

de mest besøgte zoner. Det er et stort arbejde, og alle er derfor meget velkommen til at kontakte formanden 

for arbejdsudvalget, Michael Dangkel, såfremt man har lyst til at give en hånd med i et eller andet omfang. 

Derudover er der opført en ny overgang i skoven på zone 2, hvor også medefiskerne kan få deres grejvogne 

med over – Et rigtig flot arbejde udført af Søren, der i øvrigt sammen med Morten byggede flydebroerne for 

år tilbage. 

Til slut vil jeg gerne byde alle de mange nye medlemmer velkommen til verdens bedste sportsfiskerforening i 

Danmark – Jeg glæder mig til at møde jer ved vores fiskevande eller til foreningens arrangementer, når det 

bliver muligt igen  

 

Med håbet om et fantastisk fiskeår i 2021 til alle medlemmer og venner af KSF – Knæk og bræk! 

Tak for ordet, 

 

John Østergaard 

Formand 

Køge Sportsfiskerforening 


