
Program 2022. 

JUNIOR - hver onsdag fra 2/3(undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 17.30-20.00 ved/i 

klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Efter 

sommerferien tager vi igen på Sorø Sø.  Spørgsmål vedr. Juniorafd. til Juniorleder Michael 

Jørgensen på tlf. 40548924 eller mail: hemic@stofanet.dk. 

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm 
Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@outlook.dk. 

MEDE - Fælles for alle konkurrencerne er, at der fiskes 4 timer. Det vil normalt være 10.00-14.00 

(eller fra alle er klar!). Der er ingen agn- eller foderbegrænsning. Der vil inden alle turene blive 

udsendt SMS'er som reminder om tilmelding og agnbestilling. Tilmelding via svar på SMS eller via 

Sorø Mede Teams Facebookside. Turene er åbne for "ikke medlemmer". Der vil være mulighed for 

nybegyndere, i begrænset omfang, at låne grej, men det skal aftales ved tilmeldingen. Evt. 

spørgsmål kan rettes til Peter på tlf. 21420565 eller soroelystfiskerforening@sport.dk. 

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på 21420565 - 

soroelystfiskerforening@sport.dk. 

29/1 Generalforsamling 2021. Start kl. 14.00 – i pausen er der GF for Team Sorø. Efter 

GF er der fællesspisning. Maden er gratis – betal kun for drikkevarer. 

3/2 Køb-, salg-, bytteaften i klubhuset. 19.00-. Så er der igen mulighed for at få ryddet 

ud i grejsamlingen eller erhverve sig mere til rimelige priser. 

2/3 Klubtur til Sport Dres, som ekstraordinært holder åbent for Sorø Lystfiskerforening 

fra kl. 18.00. Hvis der ønskes fælleskørsel er der afgang fra Sorø kl. 17.00. Tilmelding 

til Simon tlf. 24850083 / simon.machholdt@gmail.com. 

2/3 Junioraften i Sport Dres – se ovenstående. 

9/3 Junioraften 17.30-20.00 i klubhuset. 

12/3 Venskabsmatch med ISK. Vi mødes i klubhuset kl. 6.30 og spiser morgenmad. 

Derefter tager vi alle på søerne og fisker til kl. 14.00. Tilmelding til Peter på 

21420565 eller soroelystfiskerforening@sport.dk. 

16/3 Junioraften 17.30-20.00 i klubhuset. 

23/3 Junioraften 17.30-20.00 i klubhuset. 

30/3 Junioraften 17.30-20.00 i klubhuset. 

6/4 Junioraften 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 

13/4 Junioraften 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 

20/4 Junioraften 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 

27/4 Junioraften 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 
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1/5 Geddepremiere - Sorø Sø. Vi fisker kun efter gedder, og der er flotte præmier. 

Fisketid 7.00-14.00. Tilmelding til Michael Kristiansen - 30480347. 

4/5 Junioraften. 17.30-20.00.  Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder 

og aborrer. 

5/5 Klubaften. 19.00-?. Vi tager på Sorø Sø, og ser om gedderne er i hugget. Tilmelding 

til Peter. 

7/5 Åletur. Vi starter kl. 20.00 og fisker til 01.00. Præmie til højeste samlet vægt af 3 ål. 

Pris 30,- for seniorer og 20,- for juniorer. OBS. Reservation af evt. både påhviler 

deltagerne selv! 

11/5 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

18/5 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

20-22/5 World Carp Classic Kvalifikation Danmark. 1. afdeling. Der fiskes i Sorø Sø. Info 

Paule Bräsel tlf. 60481474. 

25/5 Junioraften 17.30-20.00.  Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder 

og aborrer. 

1/6 Junioraften 17.30-20.00. Tuel Sø - vi mødes ved bådene og tager på søen efter 

sandarter, gedder og aborrer. 

2/6 Klubaften på Tuel Sø. Vi mødes kl. 17.00 ved bådene, og ser om sandarterne er i 

hugget. Tilmelding til Peter – soroelystfiskerforening@sport.dk eller 21420565. 

5/6 Sandartpremiere. Vi fisker kun efter sandart. Og der er flotte præmier til de største. 

Fisketid 7.00-14.00. Tilmelding til Michael Kristiansen - 30480347. 

8/6 Junioraften 17.30-20.00. Tuel Sø - vi mødes ved bådene og tager på søen efter 

sandarter, gedder og aborrer. 

10-12/6 World Carp Classic Kvalifikation Danmark. 2. Afdeling. Der fiskes i Sorø Sø. Info 

Paule Bräsel tlf. 60481474. 

15/6 Junioraften 17.30-20.00. Tuel Sø - vi mødes ved bådene og tager på søen efter 

sandarter, gedder og aborrer. 

23/6 Sct. Hans. 18.00-?. Vi griller det medbragte kød - foreningen giver tilbehøret. 

Tilmelding senest den 20/6 til Peter. 

22/6 Junioraften 17.30-20.00. Tuel Sø - vi mødes ved bådene og tager på søen efter 

sandarter, gedder og aborrer. 

 Sommerferie i Juniorafdelingen. Der er dog Sorø Sportsråds 

Sommerferieaktiviteter hver onsdag i ferien fra 16.00-19.00. Dette 

foregår i/fra klubhuset. 



2/7 Artstur – Tuel Sø. Vi fisker efter arterne: sandart & ål. Vi mødes ved bådene i Tuel 

Sø kl. 20.00. Indvejning 3/7 kl. 7.00 i klubhuset. Efter indvejning spiser vi 

morgenmad. Tilmelding til Michael Kristiansen 30480347. 

3/7 Dametur. Så har den bedre halvdel mulighed for at vise, hvad de du’r til. Der skal 

bruges roere (af hankøn) til at ro bådene. Tilmelding til Brian Jørgensen – 

28725789/b-j@stofanet.dk. 

15/7 Åletur. Vi starter kl. 20.00 og fisker til 01.00. Præmie til højeste samlet vægt af 3 ål. 

Pris 30,-/20,-. OBS. Reservation af evt. både påhviler deltagerne selv! 

3/8 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

4/8 Klubaften. 19.00-21.00.  

5/8 Åletur. Vi starter kl. 20.00 og fisker til 01.00. Præmie til højeste samlet vægt af 3 ål. 

Pris 30,-/20,-. OBS. Reservation af evt. både påhviler deltagerne selv! 

10/8 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

17/8 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

20/8 Makreltur på Øresund. Vi har booket Martin Hubert til turen. 8.00-14.00. Vi fisker 

med naturlig agn og der er chummaskiner i begge sider. Pris kr. 400,-. Tilmelding til 

Simon tlf. 24850083 / simon.machholdt@gmail.com. 

21/8 Artstur – Tuel Sø. Vi fisker efter arterne: gedde, sandart, aborre og fredfisk. Vi 

mødes ved bådene i Tuel Sø kl. 7.00. Indvejning kl. 16.00. Tilmelding til Michael 

Kristiansen 30480347. 

24/8 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

31/8 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

1/9 Klubaften. Køb-, Salg- og Bytteaften. Her er der mulighed for at købe eller sælge til 

fornuftige priser. 19.00-21.00. 

7/9 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

9/9 Åletur. Vi starter kl. 20.00 og fisker til 01.00. Præmie til højeste samlet vægt af 3 ål. 

Pris 30,-/20,-. OBS. Reservation af evt. både påhviler deltagerne selv! 

14/9 Junioraften 17.30-20.00. Vi mødes ved klubhuset og tager på Sorø Sø efter gedder og 

aborrer. 

15-18/9 Sorø KarpeCup – Karpefiskeri. Info kommer senere. 

21/9 Junioraften. 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 
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28/9 Junioraften. 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 

5/10 Junioraften 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 

6/10 Klubaften. 19.00-21.00. 

7-9/10 Tuel KarpeCup – Karpefiskeri. Info kommer senere. 

12/10 Junioraften 17.30-20.00. Vi fisker fra broen ved klubhuset. 

16/10 Aborretur på Sorø Sø. Fisketid 7.00-14.00. Præmier til 3 største aborrer. Tilmelding 

til Michael Kristiansen 30480347. 

 Uge 42 - efterårsferie i Juniorafdelingen. 

26/10 Junioraften 17.30-20.00. 

2/11  Junioraften. 17.30-20.00. 

3/11 Klubaften. 19.00-21.00. 

9/11 Junioraften. 17.30-20.00. 

12/11 Venskabsmatch med Ishøj Sportsfiskerklub. Vi mødes i ISK's klubhus kl. 6.30 til 

morgenmad. Derefter fisker vi til frokost. Vi kører fra Sorø kl. 5.45 Tilmelding til 

Peter på 21420565 eller soroelystfiskerforening@sport.dk. 

13/11 ”Den sidste”. Geddetur på Sorø Sø 7.00-14.00. Vi fisker om flotte præmier. Og spiser 

sammen efter fiskeriet. Pris kr. 50,-. Tilmelding til Michael Kristiansen senest fredag 

12/11. 

16/11 Junioraften. 17.30-20.00. 

23/11 Junioraften. 17.30-20.00. 

26/11 Julefrokost. Vi afholder den traditionelle julefrokost fra kl.17.00. Alle deltagere skal 

medbringe 2 pakker á ca. kr. 30-40 pr. stk. Pris kr. 150,- incl. drikkevarer. Tilmelding 

til Simon 22850139 eller simon.machholdt@gmail.com. 

30/11 Junioraften. 17.30-20.00. 

1/12 Julebanko. Årets tilløbsstykke i klubhuset. 18.30 -?. Fra kl. 18.45 spiller vi om de 

flotte præmier, undervejs drikker vi glögg og spiser æbleskiver. Pris for plader: kr. 

10,- pr. stk.. 

7/12 Junioraften. 17.30-20.00. Vi spiller banko, hygger os med æbleskiver, og ønsker 

hinanden Glædelig Jul og Godt Nytår. 

 Juleferie. Juniorafdelingen holder pause indtil 1/3 2022. 

Husk alle ture har udgangspunkt fra klubhuset, medmindre andet er oplyst. 
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