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NY KNIVLOV PÅ VEJ! 
- hilses velkommen

hos fritidsfiskerne!
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KOM I »NETTET« HOS
DACONET

www.daconet.dk
På www.daconet.dk kan
du se vort katalog, bestille
varer, e-maile direkte til én
af de ansatte samt løbende 
se dé nyheder og tilbud, vi
kan tilbyde.

Klik ind - vi glæder os til at
»møde« dig på nettet!

DENMARK

www.daconet.dk

 

 Numitvej 27 · 6960 Hvide Sande
Tlf.: 97 52 06 33 · Fax: 97 51 06 00

E-mail: daconet@daconet.dk

www.daconet.dk

M-ANKRE
Daconet er lagerførende i galv. M-Ankre 

fra 5 kg. op til 50 kg.

Ring og få et godt tilbud til omgående levering.

Marius Jensensvej 11 · 7800 Skive
Tlf.: 97 52 06 33 · Fax: 97 51 06 00

E-mail: daconet@daconet.dk

www.daconet.dk

M-ANKRE
Daconet er lagerførende i galv. M-Ankre 

fra 5 kg. op til 50 kg.

Ring og få et godt tilbud til omgående levering.
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Krabbe-/HUMMERruse
Model 49/4, 
2 ruser m/6 mtr rad, 32 mm PET-net: 

Pris/sæt  kr. 618,75

Krabbe-/Hummertejne
m/2 indgange, 30 mm PET-net:

 
Str.: 63 cm lang x 43 cm bred x 
38 cm høj, vægt 15 kg:

Pris/stk. kr. 618,75

Vidste du, at Daconet også 
forhandler følgende redskaber?

Alle priser er incl. 25% moms.
Kontakt os for yderligere oplysninger.

spiralruse
Sammenklappelig, 
nylon net 11 eller 18 mm, sort:

Pris/stk. kr. 123,75

Krebsetejne
m/2 indgange, 22,5 mm PET-net:

 

str. 1: 57 cm lang x 38 cm bred x 
30 cm høj, vægt 2,6 kg,

Pris/stk. kr. 350,00
str. 2: 84 cm lang x 38 cm bred x 
31 cm høj, vægt 3,6 kg, m/sovekammer,

Pris/stk. kr. 387,50
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Formanden skriver: Af Arne Rusbjerg
Formand

Godt Nytår, og på med 
arbejdshandskerne!

Det nye år er startet, og vi skal til at 
gøre os klar til en ny sæson. Nogen 
har fisket hen over vinteren, men de 
fleste benytter vinteren til at få grejet 
gjort klar til foråret.
I forbundet er vi nu ved at forbere-
de årsmødet som i år afholdes d. 19. 
marts på Orkideen Dania i Mariager.
Der afholdes §7 udvalgsmøde d. 2. Fe-
bruar. Mødet skulle være afholdt i no-
vember, men blev udsat på grund af 
travlhed i NaturErhvervstyrelsen, hvor 
de af Miljø og Fødevareministeren har 
fået besked på at de skal rydde op i 
bekendtgørelserne, og simplificere 
disse. 
Det er noget vi som Fritidsfiskerorga-
nisation godt kan lide. Det betyder at 
det også, for vores medlemmer bliver 

lidt mindre problematisk at fiske. Dog 
skal vi huske, at vi stadig selv har an-
svaret som Fritidsfisker for at tjekke 
op på om der er særlige regler for det 
område vi fisker i. 
Der er gået besked fra ministeren ud 
til inspektoraterne, om at de skal ind-
tage en mere rådgivende holdning. 
Frem for at fare frem med bødestraf 
med det samme. Det står meget godt 
i tråd, med min holdning, om at ingen 
Fritidsfisker med bare en lille smule 
fornuft, sætter sine garn ulovligt med 
vilje. Slet ikke med de straffe der er 
for ulovligt fiskeri i dag.
Der lysner også på andre områder. Mi-
nisteren har nu været ude at sige at 
det skal være muligt at regulere på 
sælbestanden i Danmark. Kravet til 
de som skal regulere sælen, er at de 
deltager i et reguleringskursus under 

Danmarks Jægerforbund. Vi afventer 
så spændt et udspil fra Jægerforbun-
det, på et relevant kursus indhold.
Den skarvforvaltningsplan der skulle 
have været bragt i høring i efteråret, 
er ikke bragt i høring endnu. Mit gæt 
er at ministeren ikke finder planen 
fyldestgørende nok. Det tager vi i 
forbundet ikke som en kritik af vores 
arbejde i Skarvudvalget. Vi finder hel-
ler ikke resultatet af planen tilfreds-
stillende. Men det var det resultat vi 
kunne opnå med modspillere som 
Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes 
Beskyttelse og Danmarks Naturfred-
ningsforening som modspillere. Så lad 
os se om planen ikke kommer i høring 
her i foråret, og med et aftryk af mini-
sterens holdninger.

Knæk og Bræk,
venlig hilsen Formanden

Politikkerne er på vej med en helt ny 
knivlov, hvor kursen skærpes over for 
knive i blandt andet nattelivet, men 
hvor reglerne samtidigt lempes for 
almindelige mennesker, så man kan 
tage på jagt eller fisketur uden at 
bekymre sig om at overtræde loven. 
I forslaget ligger der det, at man 
strammer reglerne i forhold til knive,- 
og at man ved lov skærper straffen 
for dem der misbruger loven! Det dre-
jer sig især om i de kriminelle miljøer, 
ved at f. eks medbringe den i bl.a. i 
nattelivet og ved andre lejligheder. 

Mere gennemsigtighed i forslaget!
Ligeledes kan vi se frem til at det inde-
bærer en ny og forenklet lovgivning 

om knive, og reglerne om at knive 
samles i en ny og selvstændig knivlov.  
Personlig mener jeg at dette forslag 
giver god mening,- i det at det vil sik-
re bedre overskuelighed og gennem-
sigtighed for eks. Fritidsfiskere,- der i 
en årrække har haft svært ved at tol-
ke den nuværende lov, der nu endelig 
ser ud til at ophøre.
Vi må jo frem til at dette forslag bli-
ver vedtaget,- og vi vender tilbage her 
bladet med den endelige lov-tekst! 
Længe savnet er det,- at det er for-
nuftigt at det handler om at komme 
knivene i nattelivet og i de kriminelle 
miljøer til livs.
Samtidig er det tilfredsstillende,- at vi 
kan se frem til en lempelse af reglerne 
for almindelige menneskers brug af 
knive til fornuftige formål.

Sagen der vakte opsigt!
Vi mindes måske om en af de sager 
der vakte op sigt 2010,- da en 53-årig 
mand, der var ude og lufte sin hund, 

skulle nu syv dage i fængsel. Man-
den havde en foldekniv i sin lomme, 
og både by- og landsret vurderede, 
at det skulle udløse en frihedsstraf! 
Strafferammen på det tidspunkt var 
at i førstegangstilfælde som altover-
vejende hovedregel var der fastsat en 
kort ubetinget frihedsstraf på syv da-
ges fængsel.
Det mildnede lidt i 2012 at der skete 
en lempelse af knivloven, så straffen 
var bøde, og kun ved skærpende om-
stændigheder fængsel!

Ved deadline af denne udgave af FRI-
TIDSFISKEREN forelå der ikke lovved-
tagelse! Hvis den vedtages,- hvilket 
er sandsynligt,- bringes lovindholdet 
i næste blad eller evt. på vores hjem-
meside! Forslaget er omtalt på for-
bundets hjemmeside!

Ny forenklet 
knivlov på vej!
- af Bruno Müller
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HOVEDBESTYRELSEN:

Formand:
Arne Rusbjerg 
Engvej 42, 7490 Aulum 
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98
teamstr@gmail.com
Fiskeriudvalget (FU)

Næstformand:
Finn Frandsen
Haslevgaarde Bakker 36, Als
9560 Hadsund
Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
finn@frandsennet.dk
Fiskeriudvalget
Skarvudvalget
P-7 udvalget (FU)

Sekretær:
Henning Andersen, 
Mariagervej 78, 9560
Hadsund, Tlf. 51 91 87 06
hensol@mail.tele.dk  (FU)

MEDLEMSKONTORET:

Kasserer og Medlemskontor:
Bjarne Christensen, 
Ribegade 35, 
9900 Frederikshavn, 
Tlf.: 21 80 36 12
Træffetid:
Man-torsdag 17.00-19.00
bcnr1@webspeed.dk  (FU)

MILJØ-UDVALGET:

Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 15, Hovslund 
6230 Rødekro
Tlf. 29 86 66 50
hbfisken@gmail.com (FU)

MEDLEM FORRETNINGSUDVALG:

Jørgen Bork
Sundsparken 4 , Årøsund
6100 Haderslev
Tlf. 74 58 45 23 / 51 52 00 29

formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk 
Privat: j.bork@mail.dk (FU)

BÅD- OG LIVSFORSIKRING:

Bjarke Thiessen
Knud Hansensvej 16, st. tv.
6000 Kolding 
Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80
btbt@stofanet.dk  (FU)

REDAKTION:

Dansk Fritidsfiskerforbund
Bruno Müller
Knudensvej 82, 
9900 Frederikshavn
Tlf. 23 45 81 87
bruno@knudensvej82.dk 

FORBUNDSFANEN:

Udlån til lokalforeningerne 

Rekvirering af fanen:
Bent Alnor
Lundgaardsvej 10, 
6400 Sønderborg, 
Tlf. 20 48 83 50
lundsgaardsvej10@gmail.com
Fiskeriudvalget

HJEMMESIDEN:

www.fritidsfiskerforbundet.dk
Webmaster:
Palle Thomsen
Hirsholmsvej 4
9900 Frederikshavn
Tlf. 26 84 26 55
pth@frederikshavn.dk

 

Forsiden: Ny knivlov ventes
Foto: Bruno Müller
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Dansk

Fritidsfiskerforbund
www.fritidsfiskerforbundet.dk

FRITIDSFISKEREN
Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne og forbundets samarbejdspartnere og annoncører. 
Ligeledes til landets fiskerirelaterede organisationer, aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske ordførere, 
biblioteker og forhandlere af relateret grej til fritidsfiskeriet.
Stof til bladet indsendes elektronisk.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Synspunkter og stof, der fremføres i bladet, kan ikke generelt tages som udtryk for forbundets stilling.
Injurierende stof bringes ikke i bladet!
Oplag: 2400.
Tryk: FROM-grafisk AS · Gejlhavegård 23 · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 77 11 · www.from-grafisk.dk

GODT NYTÅR
Forbundet ønsker
alle og deres
familie et godt nytår,
-  samt tak for godt samarbejde
i året der gik!
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Som omtalt i tidli-
gere blade bringer 
vi det fjerde uddrag 
af det første blad – 
AMATØRFISKEREN 
- der udkom i den 
nystiftede fritidsfi-
skerforening – der 

senere blev til to!                                                                                              
Nemlig Dansk Amatørfiskerforening 
og vores - Dansk Fritidsfiskerforbund!

Første fritidsfiskerblad – del 4
- og første fritidsfiskerforening i landet!

Næste Årsmøde
holdes lørdag
d. 19. marts 2016

FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

FiskerForum.dk - Fiskerportalen    
Fisker Forum er internetportalen for dansk fiskeri 
og fiskerirelaterede virksomheder. 
Daglige erhvervsnyheder, korte nyheder, auktions-
priser, kutterinfo og meget mere.    
Fisker Forum har nu mere end 50.000 besøgende 
om måneden !

Også forvirring i 1979

Også i den spæde begyndelse for den første fritidsfiskerorganisation, - var 
der lige som i dag lidt forvirring om afmærkning af redskaberne!
Læs om det på forbundets hjemmeside
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Lupinvej 4, 9500 Hobro • Tlf.: 98 65 12 57 • kamas@kamas.dk

Bådudstyr og Motorer
Salg, reparation og opbevaring

Hobro Marine

Kamas

Bådudstyr og MotorerBådudstyr og Motorer
Salg, reparation og opbevaringSalg, reparation og opbevaring

Maskiner og værktøj
Salg, reparation og specialopgaver

H
ob

roMarine

Kamas

Vinteropbevaring af din båd
Vi tilbyder nu indendørs vinteropbevaring hvor din båd kan stå trygt og godt

Den nye forsikring!
Redaktionen har modtaget følgende, 
der er værd at vide!

Kære Bruno 
På bagsiden under ”skaf et nyt medlem” er anført at vores 
forsikring dækker under transport til og fra fiskeri, er det 
stadig gældende?
 
De bedste hilsner
Peter Hald Skive, Fritidsfiskerforening

SVAR: Det gælder stadig! 

Foto: Bruno Müller
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Elliots projekt om kystnære ungfisk 
i Danmark blev omtalt ved vores se-
neste Nøglefiskermøde i september 
2015. Her lovede vi, at vi vil lave en 
beskrivelse af projektet. I løbet af fe-
bruar 2016 vil vi sammen med Vagn 
Gram finde ud af, hvilke nøglefiskere 
der kan/vil deltage i projektet. Om-
kring begyndelsen af marts holder vi 
et møde med alle de fiskere, der kom-
mer til at deltage i dette projekt for 
at snakke detaljerne igennem og sø-
sætte projektet.

Formål:
Vi vil undersøge, hvor og hvornår 
ungfisk (0-årige) kommer ind for at 
opholde sig på sandbunden langs ky-
sten, samt hvornår de 1-årige ankom-
mer til kysten. 
Disse informationer vil hjælpe os med 
at identificere vitale områder for de 
0-årig fisk og vigtige opvækstområder 
for 1-årige fisk. 

Metoder:
Vi vil gerne have dækket 8 områder 
i de indre danske farvande, med 2-3 
nøglefiskere i hvert område. Hver fi-
sker får tre reje-ruser på en til to po-
sitioner i nærheden af deres normale 
fiskeriområde.  For hver position skal 
ruserne være i vandet i 24 timer den 
anden og fjerde  uge i hver måned fra 

starten af april til slutning af august 
(altså 2 gange om måneden over 5 
måneder).

Fladfisk skal identificeres, optælles og 
måles efter hvert 24 timers fiskeri. Én 
gang om måneden skal der fryses:
• 10 stk. skrubbe/rødspætte
• 10 stk. pighvar/slethvar
•  3 stk. af hver af de andre
 fladfisk arter 
Et lavere antal fisk kan identificeres, 
optælles og måles, hvis fangsterne 
ikke er store nok. Der skal ikke fore-
tages ekstra fiskeri, hvis fangsterne er 
utilstrækkelige. 

Hvis du er forhindret i at foretage 
fiskeriet to gange hver måned, vær 
venlig at kontakte os, så vi har mu-
lighed for at sikre, at fiskeriet bliver 
foretaget alligevel.
Fisker:
Frivillige nøglefiskere forsynes med 
særlige ruser og tilhørende redskab.  
Alle udgifter til benzin dækkes af pro-
jektet. 

Se farvandskortet på
forbundets hjemmeside

Er du nøglefiske og interesseret i at 
hjælpe med dette projekt, vi skal 

bruge ca 25 nøglefiskere, 2-3 pr om-
råde jævnt fordelt over de indre 
danske farvande. For at deltage skal 
du tilmelde dig til Koordinator Vagn 
Gram, inden den 20 februar, 2016.  
mail:vgram@live.dk
De udvalgte fiskere vil blive indbudt 
til et informationsmøde Lørdag den 
19. marts kl 10.00 på ØHAVSCENTRET i 
Faaborg, der vil også denne dag blive 
udleveret de nødvendige redskaber 
som skal bruges.

Hvor og hvor mange af årets ungfisk
(0- og 1-årige fisk) kommer til kysterne
i de indre danske farvande?

Læs på forbundets
hjemmeside!

Om den giftige fisk 
der formerer sig 
som aldrig før!

Eva!	  Vil	  du	  sætte	  en	  ramme	  omkring	  (skal	  ikke	  være	  for	  stor)	  

	  Læs	  på	  forbundets	  hjemmeside!	  
Om	  den	  giftige	  fisk	  der	  formerer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sig	  som	  aldrig	  før!	  

	  	  

SMS-Varsel
DÅRLIG VEJR
FRA DMI OPHØRER!

I stedet kan det ses
på www.dmi.dk 
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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

Yacht-Pool Danmark A/S
Vinkelvej 9 . Dk-6100 Haderslev

Tel. +45 7022 8070 . Fax +45 7022 8060
Internet: www.yacht-pool.dk . E-mail: info@yacht-pool.dk

CVR 32283020

YACHT-POOL
I N T E R N A T I O N A L Bådforsikring

Bestil forsikringstilbud på www.yacht-pool.dk eller tlf. 7022 8070

A4_Layout 1  25/03/14  09.28  Side 1
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ducenter i verden, kan Scanmarine DK 
nu supportere den maritime branche 
i Danmark herunder naturligvis også 
de danske fritidsfiskere, med såvel 
elektroniske og manuelle rednings-
midler samt brandslukningsudstyr til 
motorrum

Med en opstart midt i finanskrisen, 
har ideen bag Scanmarine DKs kon-
cept allerede vist sin berettigelse på 
det danske marked for sikkerhedsud-
styr, hvor der har manglet en leveran-
dør, der udbyder et bredt sikkerheds 
sortiment.
De to ejere, Gordon Skinner og Peter 
Visby, har begge arbejdet i den mari-

time branche i mere end 30 år hvor de 
har tilegnet sig et kolossalt kendskab 
indenfor sikkerhed til søs. Det var 
ønsket om at have foden under eget 
bord, der satte gang i veerne og førte 
til fødslen af Scanmarine DK.
Med en produktlinje, valgt til at bestå 
udelukkende af kvalitetsprodukter, 
fra nogen af de absolut førende pro-

Sikkerhed
Scanmarine DK leverer specialprodukter,
der sikrer søens folk!

Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  |  al-bank.dk

Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer
til energiforbedringer - så fi nder vi en løsning.

Er du interesseret i billige energilån?

HUSK
FREDERIKSH

AVN

MOTORKONTO
R

- det er os!

(Også åbent lørdage)

Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

AC BILSYN
Dansk lokal synsvirksomhed

Vi har � eksible åbningstider og
syner også uden tidsbestilling

Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 9.00-13.00

VI SYNER ALLE
TYPER KØRETØJER
Incl. traliere, campingvogne, varevogne
og lastbiler.

Vi udfører også:

- Toldsyn

- Nummerpladeudlevering

- Tempo 100 godkendelser

-  Udstedet danske og tyske miljømærker

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man

også reservere

tid online

24 timer

VI SYNER ALLE

HUSK
FREDERIKSHAVN

MOTORKONTOR

- det er os!

(Også åbent lørdag)

AC Bilsyn Frederikshavn ApS

v/Allan Spring og Claus Jacobsen - Toftegårdsvej 20 - 9900 Fr. havn - Tlf. 98 42 92 92

Flemming
Michael

Claus
Allan

Kom sikkert i land med ScanMarine DK. Specialister indenfor 
sikkerhed og kommunikation. Fra nødsendere til brandsluknings 

udstyr, VHF antenner til AIS udstyr.

Se mere på www.scanmarine.dk eller ring på 
tlf. 8194 9820 for nærmeste forhandler

Ocean Signal PLB1. 
Verdens mindste PLB. 
Sender i min. 24 timer. 
pris inkl. programme-
ring af MMSI nr. 
Kr. 3195,-

Aqua Spec 40
Solas godkendt vestelys. Vand-
aktiveret, lyser i min. 40 timer!
Kr. 185,-

Markus Nødstige
2,7 m lang. UV bestandig, 
med rustfri spænde.
Kr. 1330,-

Odeo Flare mk 3
LED nødblus, slut 
med farlige nødblus.  
“Brænder” i ca. 6 timer 
på alm. AA batterier
Kr. 1095,-

Autotether Trådløs 
dødmandskon-
takt. Passer til alle 
påhængsmotorer
Kr. 2995,-

Ocean Signal MOB1. 
AIS nødsender kan byg-
ges ind i alle oppustelige 
veste sender i min. 24 
timer.  
Kr. 2795,-



9

ENERGIHUSET A|S
rådgivning & projektering

 S d r .   R i n g v e j   2 1   -   D K - 9 3 0 0   S æ b y   |   + 4 5   5 1 2 6   0 0 0 6   |   w w w . e n e r g i h u s e t - a s . d k

4-takt

Mangler du ny
motor til din båd
Autoriseret forhandler af
•	 Mercury
•	 Mariner
•	 MerCruiser

Vi udfører
Service på alle
typer motorer,
og reparation
af bådtrailere

Hals Bådcenter
Bygmestervej 7
9370 Hals
Tlf. 98 75 33 33
www.halsbaadcenter.dk

Fiskegrej
& tilbehør

Alt i fiskegrej
beklædning og
fiskeri-tilbehør

Ebenezervej 6
Stenbjerg
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 81 33

www.stenbjergnet.dk
stenbjergnet@mail.dk

Åben året rundt

Ganzjährig geöffnet

Stort udvalg i
endegrej & pirke
Sandorm, live-bait &
Tobis stænger & hjul
Termo-heldragter,
waders, støvler,
handsker mm.

Alt til fritids-
og erhvervsfiskeri

StenbjergNetStenbjergNet

Hvad hedder 
Rødspætten 
- uden for Danmark?

 
Norge: Rødspette, gullflyndre
Sverige: Rödspätta, rödspåtta  
Finland: Pleuronectes Platessa
England: GoldbuttPlaice  
Tyskland: Scholle
Frankrig: Plie, carrelet 
Færøerne: Reyðsprøka Skarkoli
Latin: Platessa

HAVBARS

Til intern orientering og eventuelle 
bemærkninger fremsendes hermed 
en korrektion af forslaget om fiskeri-
muligheder for 2016, som vi har fået 
fra Kommissionen den 2. december.
Korrektionen vedrører bestemmelser 
for restriktioner for det rekreative fi-
skeri efter Havbars.
Læs mere på forbundets hjemmeside

	  
HAVBARS	  
	  

	  
	  
Til	  intern	  orientering	  og	  eventuelle	  bemærkninger	  fremsendes	  hermed	  en	  korrektion	  af	  forslaget	  om	  
fiskerimuligheder	  for	  2016,	  som	  vi	  har	  fået	  fra	  Kommissionen	  den	  2.	  december.	  Korrektionen	  vedrører	  
bestemmelser	  for	  restriktioner	  for	  det	  rekreative	  fiskeri	  efter	  Havbars.	  
Læs	  mere	  på	  forbundets	  hjemmeside	  
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Ved første øjekast vakte det mærke, 
som vi på DTU Aqua modtog med 
posten for nogle dage siden, stor un-
dren. Mærket havde siddet i en pig-
hvar, og var blevet indsendt af Restau-
rant AOC, som ligger i København. 
Det var et såkaldt t-bar mærke– et 
mærke som typisk bliver brugt, når 
marine udsatte fisk skal kunne gen-
kendes fra vilde fisk. Vi undrede os, 

fordi det var et gammelt mærke, så 
det dermed måtte stamme fra en 
gammel pighvar. Folkene der havde 
fået fisken ind på restauranten, havde 
heldigvis både vejet og målt fisken og 
havde også taget nogle fine billeder 
af den, inden den var blevet tilberedt. 
Størrelsen på fisken afslørede at fi-
sken var gammel, den vejede nemlig 
5,98 kg, og var 680 mm lang og 550 
mm bred. Det er som udgangspunkt 
ikke en usædvanlig stor pighvar, da de 
er registret væsentligt større, men så 
store individer findes sjældent i de in-
dre danske farvande, hvor denne fisk 
var fanget.  Pighvarren blev fanget i 
begyndelsen af september 2015, af en 
garnbåd, og landet på Langø Havn på 
Lolland.  
Lidt detektivarbejde viste, at fisken 
var blevet udsat ved Munkebjerg i 
Vejle fjord d. 2. oktober 2006. Den 
blev altså fanget 9 år efter at den var 
udsat. ”Det er meget sjældent, at DTU 
Aqua modtager fiskemærker der har 
siddet så længe i fisk. Men at fisken 
her har klaret sig så godt som den 
har, er et eksempel på, at udsatte fisk 
kan overleve og vokse som deres vilde 
artsfælder. Vi sætter stor pris på at 
folk der finder mærker i fisk indsen-
der dem til os – hvert enkelt mærke er 
brugbar viden for os”. fortæller Mads 
Christoffersen fiskeplejekonsulent på 

DTU Aqua. Der er i Danmark registret 
pighvar op til ca. 15 kg. 
Souschef på Restaurant AOC Jeppe 
Christiansen kunne i øvrigt fortælle, 
at pighvarren blev bagt i enebærbusk, 
og pakket ind i saltet spæk, hvorefter 
den blev serveret med en creme af 
pighvarrerogn og enebærsalt. 

Infoboks
Der er de senere år gjort et stort styk-
ke arbejde for at ophjælpe bestanden 
af eksempelvis pighvar i Danmark. 
Dette er blandt andet gjort ved hjælp 
af udsætninger i forskellige dele af 
landet. Pighvar til udsætning opdræt-
tes i opdrætsanlæg i Danmark indtil 
optimal størrelse nås, typisk når fiske-
ne er 6-9 cm, og derefter udsættes fi-
sken. De seneste år har Venøsund fisk 
& skaldyr på Mors opdrættet pighvar 
til udsætning.  
Grunden til at DTU Aqua vælger at 

mærke fisk inden de sættes ud er så 
det er muligt at få oplysninger om de 
udsatte fisk når de genfanges. Disse 
oplysninger kan derefter bruges til 
at undersøge blandt andet overle-
velse og vækst, som er nyttig viden i 
det videre arbejde med at optimere 
udsætningerne.  Alle udsætninger i 
Danmark finansieres af indtægterne 
fra de fisketegn, som lyst- og fritids-
fiskere skal indløse. Det er NaturEr-
hvervstyrelsen under Miljø- og Føde-
vareministeriet, som administrerer 
pengene og fordeler dem til forskel-
lige formål, herunder udsætning af 
fisk. Hvis du ønsker at læse mere om 
udsætninger eller om det arbejde der 
gøres for at skabe bedre vilkår for fisk 
i danske farvande så besøg
www.fiskepleje.dk. 
Læs mere om pighvarren på
fiskepleje.dk: http://www.fiskepleje.
dk/fiskebiologi/pighvar.aspx

Overraskende fangst af
stor pighvar med mærke
Af marine fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen DTU Aqua,
foto. Restaurant AOC og Mads Christoffersen

              

Fremstilles	  i	  4-‐farvet	  
	  135	  m.m.	  høj	  x	  120	  m.m.	  bred	  (2	  spaltebredder)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fritidsfisker se her!     

Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri! 	  
Med	  ikke	  mindre	  end	  butikkens	  5.000	  varenumre	  og	  god	  rådgivning	  

fra	  professionelle	  fagfolk	  -‐	  der	  ved	  hvad	  de	  taler	  om!	  
Har	  du	  specielle	  ønsker	  -‐	  skaffer	  vi	  det	  fra	  dag	  til	  dag!	  

	  

	  
FF	  Handel	  -‐	  Havnevej	  12	  -‐	  9990	  Skagen	  –	  Tlf.	  45	  98	  44	  12	  70	  
www.ffhandelskagen.dk	  	  	  	  e-‐mail:mail@ffhandelskagen.dk	  
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Fritidsfisker se her!     

Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri! 	  
Med	  ikke	  mindre	  end	  butikkens	  5.000	  varenumre	  og	  god	  rådgivning	  

fra	  professionelle	  fagfolk	  -‐	  der	  ved	  hvad	  de	  taler	  om!	  
Har	  du	  specielle	  ønsker	  -‐	  skaffer	  vi	  det	  fra	  dag	  til	  dag!	  

	  

	  
FF	  Handel	  -‐	  Havnevej	  12	  -‐	  9990	  Skagen	  –	  Tlf.	  45	  98	  44	  12	  70	  
www.ffhandelskagen.dk	  	  	  	  e-‐mail:mail@ffhandelskagen.dk	  

	  

Fritidsfisker se her!    
Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri!

Med ikke mindre end butikkens 5.000 varenumre 
og god rådgivning fra professionelle fagfolk 

- der ved hvad de taler om!
Har du specielle ønsker - skaffer vi det fra dag til dag!

FF Handel · Havnevej 12 · 9990 Skagen · Tlf. 45 98 44 12 70
www.ffhandelskagen.dk · E-mail: mail@ffhandelskagen.dk
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Kom sikkert i land med ScanMarine DK. Specialister indenfor 
sikkerhed og kommunikation. Fra nødsendere til brandsluknings 

udstyr, VHF antenner til AIS udstyr.

Se mere på www.scanmarine.dk eller ring på 
tlf. 8194 9820 for nærmeste forhandler

Ocean Signal PLB1. 
Verdens mindste PLB. 
Sender i min. 24 timer. 
pris inkl. programme-
ring af MMSI nr. 
Kr. 3195,-

Aqua Spec 40
Solas godkendt vestelys. Vand-
aktiveret, lyser i min. 40 timer!
Kr. 185,-

Markus Nødstige
2,7 m lang. UV bestandig, 
med rustfri spænde.
Kr. 1330,-

Odeo Flare mk 3
LED nødblus, slut 
med farlige nødblus.  
“Brænder” i ca. 6 timer 
på alm. AA batterier
Kr. 1095,-

Autotether Trådløs 
dødmandskon-
takt. Passer til alle 
påhængsmotorer
Kr. 2995,-

Ocean Signal MOB1. 
AIS nødsender kan byg-
ges ind i alle oppustelige 
veste sender i min. 24 
timer.  
Kr. 2795,-
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Bjørn Wirlander oplyste, at NaturEr-
hvervstyrelsen er orienteret om, at der 
på Saltvandsudvalgsmødet den 12. 
august 2015 blev drøftet flagafmærk-
ning og han roste organisationerne 
for en god og konstruktiv drøftelse/
tilgang. 
Bjørn Wirlander oplyste, at drøftel-
serne omkring flagafmærkning har 
været i gang i længere tid. Drøftel-
serne er startet på grund af uklarhed 
omkring lovligheden af garn og ruser 
henholdsvis inden for og uden for 100 
m linjen, og deraf følgende henven-
delser fra særligt tyske turister. Natu-
rErhvervstyrelsen finder det vigtigt at 
holde formålet for øje, når der skal 
findes en løsning. Og hvis formålet er, 
at det skal blive tydeligere, at de red-
skaber, der står inden for 100 m lin-
jen er lovlige, mener styrelsen, at det 
umiddelbart lyder som et omfattende 
krav, at pålægge alle de relevante 
fiskere at indkøbe og montere nye 
flag på deres redskaber. Spørgsmål er 
også, hvor lang tid der vil gå, førend 
kravet er fuldt effektueret, set i sam-
menhæng med, at kun en mindre del 
af de ca. 33.000 registrerede fritidsfi-
skere er organiseret. Derudover kan 
der med en ændring af de flagfarve-
markeringer, som befolkningen ken-
der, risikere at komme henvendelser 
omkring visuelle gener fra lodsejere 
og bruger af kysterne. Det er der er-
faring med i forbindelse med marine 
opdrætsanlæg. 
Bjørn Wirlander oplyste, at det derfor 
er vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen, 
inden beslutning om det førnævnte 
forslag til afmærkning træffes, over-
vejer, om ressourcerne er bedre be-
nyttet ved at fokusere på at oplyse 
omkring de gældende regler for brug 
af garn og ruser, også set i lyset af mi-
nisterens øgede fokus på regelforenk-
ling. 
Bjørn Wirlander foreslog, at man i 
stedet for flagafmærkningen, kunne 

sætte ind med målrettet information 
til de tyske lystfiskerturister og andre, 
der har stillet spørgsmålstegn ved lov-
ligheden af det fiskeri, der finder sted 
inden for 100 m zonen. 
Bjørn Wirlander bad om udvalgets be-
mærkninger. 

Allan Buch bemærkede, at det nem-
meste altid er, at lade ting være som 
de er. Men der er behov for, at det 
bliver tydligere, hvad der er lovligt og 
ulovligt. Forslaget om en tydeligere 
flagafmærkning var også til for at 
hjælpe NaturErhvervstyrelsen. Det var 
ikke forventet, at det skulle indføres 
over natten, menover tid fx løbende i 
forbindelse med fornyelse af fritidsfi-
skertegnet. Han mener, at det er nød-
vendigt, at der gøres noget. Han er af 
den opfattelse. 

Allan Buch bemærkede, at det nem-
meste altid er, at lade ting være som 
de er. Men der er behov for, at det 
bliver tydligere, hvad der er lovligt og 
ulovligt. Forslaget om en tydeligere 
flagafmærkning var også til for at 
hjælpe NaturErhvervstyrelsen. Det var 
ikke forventet, at det skulle indføres 
over natten, men over tid fx løbende 
i forbindelse med fornyelse af fritids-
fiskertegnet. Han mener, at det er 
nødvendigt, at der gøres noget. Han 
er af den opfattelse, at også NaturEr-
hvervstyrelsens egne kontrollører sy-
nes, at det er en god ide. Fiskerne vil 
rigtig gerne undgå, at der sker hær-
værk på deres redskaber, som det sker 
i dag. 
Kaare Manniche Ebert forklarede, at 
det er unikt, at alle brugere vil belaste 
sig selv med en ekstra regel. Han me-
ner derfor, at NaturErhvervstyrelsen 
skal klø på, da det vil gøre en masse 
fiskere glade. 
Flemming Kjærulf påpegede, at pro-
jektet var vokset lidt og man med 
fordel kunne holde afmærkningen så 
simpel som mulig. 
Arne Rusbjerg bakkede Allan Buch op. 
Udvalget bakkede alle op om initiati-
vet med en bemærkning om, at reg-
lerne om afmærkning skal holdes så 
enkelt som muligt. 

Flagafmærkning
Emnet blev behandlet i § 7 Udvalget den 16. september 2015,- og her refereret!
Som omtalt af Ejvind Jensen andet sted i denne udgave vedrørende 
”Flagproblematikken”- følger vi op med uddrag af referatet fra udvalgsbehandligen!

Har I hørt! 

I England reklamerer man 
for fisketegn via TV spots!

Foto: Bruno Müller
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Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

FISKEGREJ
Rødspættegarn ...................  fra 378,-
Ørred/Laksegarn ...............  fra 398,-
Åleruser 80/7 ....................  fra 1348,-
Overtræk 80/7 ......................  fra 85,-
Rejeruser 160/4 ................  fra 1998,-
Hummergarn 100 m/m ....  fra 418,-
Waders ................................  fra 368,-
Flydedragter .......................  fra 998,-
Redningsveste ....................  fra 288,-
Flåtænger - Åletænger - Knive 
Liner - Tviner

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

SYDMORS JAGT & FISKERI · BYGADEN 1, ØRDING · 7990 ØSTER ASSELS · TLF. 97 76 61 63

Klippeskær 
slog hul
i båden!
- af Bruno Müller
 
To mand blev sent sidste år reddet 
tæt ved land, Nord for Hammershus 
på Bornholm!
- Til FRITIDSFISKEREN siger indsatsle-
der, Jacob Deleuran, Beredskabssty-
relsen:
”De to mænd var den 2. november på 
fiskeri tæt på land i en 32 fods båd, 
- og på et tidspunkt er de så tæt på 
land at de rammer et klippeskær, der 
slår hul i skroget og båden begynder 
hurtigt at tage vand ind!”

Hurtigt nødkald!
”Situationen var ved at blive me-
get kritisk og der blev slået alarm kl. 
15.58 og de får hurtigt smidt deres 
redningsflåde i det kølige vand, - og 
deres formentlige held var, - at de 
begge havde overlevelsesdragter på”, 
siger Jacob Deleuran!
Imens bl. andet Falcks dykkere, Rønne 
Redningsstation og politi er på vej til 
ulykkesstedet havde de to forulykke-
de svømmet ind og fik sig bjerget op 
på nogle klippeskær.

Måtte se deres båd synke!
”Det var lidt nord for Hammeren 
Havn at redningsmandskabet kunne 
redde de to lidt forkomne, - men 
trods alt meget heldige op,- og efter 
omstændighederne havde de det no-
genlunde”, sagde Jacob Deleuran!

 
Billedet taler for sig selv, - og at red-
ningsmandskabet ingen muligheder 
havde for at redde båden, - og det var 
alt imens de to forkomne blev reddet 
og de så den synke tær på land!

Sveriges Nationale åleforvaltningsplan og Havs- och
Vattenmyndighetens analyse af behovet for at
revidere den nationale forvaltningsplan for ål!

- læs den omfattende rapport på forbundet hjemmeside! 



14















• 
• 
• 
• 
• 
• PMU

Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

Totalløsninger til alle rum i Deres bolig.
Lad os kigge forbi i vores veludstyrede gardinbus.

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

Maritim Historisk Forening
Frederikshavn

Tlf. 98 42 05 00

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

 

Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  

                 

 

 

 

	  

Også om vinteren hvor der ikke er den 
helt stor sejlads ud og ind i havnen,- 
udnyttes den omfattende udskift-
ning,- selv med lidt is i havnen.
Udskiftning og renovering af havne-
nes flydebroer og deres forankring 
har været i en kritisk tilstand og det 
blev vurderet at samtlige udskiftes 
løbende over en længere periode,- af 
hensyn til sikkerhed og funktion. Fly-

debroerne produceres i et beskæfti-
gelsesprojekt,- og havnens personale 
lægger dem selv ud i havnen. 
Drifts- og vedligeholdelsesindsatsen 
koordineres mellem Park og Vej, Ejen-
domscenteret og Rønnerhavnen.

- Bruno

Flydebroerne på
Rønnerhavnen skiftes
Udføres i et kommunalt projekt

De nye er klar til søsætning

Ny og gammel er klar til at skifte plads
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Jotun
Nonstop
2,5 liter

kr. 595,-

International

Cruiser
3 liter

kr. 695,-

Hempel
Mille Xtra
2,5 liter

kr. 645,-

Fiskekortet.dk · Claus Sørensen · tlf. 40 74 31 20
Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn

Gør båden forårsklar

Spar op til 50 %

Brug forbundets fane!
 

Til festlige og måske mindre fest-
lige lejligheder er det vigtigt at alle 
- og især lokalforeningerne marke-
rer sig med Dansk Fritidsfiskerfor-
bund fane.
 
 Kontakt 
 Bent Alnor 
 Lundgårdsvej 10, 
 6010 Sønderborg
  Tlf. 20 48 83 50, 
Mail: lundsgaardsvej10@gmail.com 

Han sørger for at lave en aftale om
hvordan du får fremsendt fanen.

NaturErhvervstyrelsen
inviterer til Dialogmøde
om Nybøl Nor
 
NaturErhvervstyrelsen sendte den 30. oktober sidste år 
et udkast til bekendtgørelse om fiskeri og frednings-
bælter ved Nybøl Nor i høring, - og på baggrund af de 
indkomne høringssvar er det vurderet, at der er behov 
for yderligere dialog om de nye regler i Nybøl Nor. 
Der vil derfor i begyndelsen af 2016 blive udsendt in-
vitationer til et dialogmøde om den nye bekendtgø-
relse.

- Bruno

Fordeling af 
Fisketegnsmidlerne
Indtægter for Fiskeplejen i 2014 viste at fritids-
fiskerne bidrog med ca. 1/3 af tilsammen af
Lystfiskertegn 30.900.000
Fritidsfiskertegn 10.100.000 
Der henlå i uforbrugte midler fra 2014 1.200.000 
I alt 42.200.000 - Samlet basisdrift 5.200.000 -
Vandløbsrestaurering vandplaner 10.000.000 
Til rådighed 27.000.000 Marin fiskepleje 
7.200.000 Fiskepleje ferskvand 19.800.000
Det skal bemærkes, at tallene er baseret på
finanslovstal.
Indtægt i mio. kr.: 2014 2015 Lystfiskertegn 31,5  
Fritidsfiskertegn 10,5 
Overførte midler 1,2 1,2 Finanslovsmidler i alt: 
43,3 42,2.

- Bruno
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Der findes ikke noget sted uden for 
landets grænser, hvor der er så meget 
dansk historie samlet på ét sted som i 
det tidligere De Vestindiske Øer, som 
i dag hedder Jomfruøerne, eller US 
Virgin Islands, og er et amerikansk ter-
ritorium.
Vores rejse i 16 dage til De dansk Vest-
indiske øer var for at slappe af! Men 
det var ikke blot en mulighed for at 
nyde sol og dejlige badestrande, men 
også for at stifte bekendtskab med 
det store udbud af fremmede fisk!
Et par gange kunne jeg ikke styre min 
nysgerrighed over for al den frem-
mede kultur,- og jeg måtte af sted og 
finde de lokale fiskere!

Hos de lokale fritidsfiskere
Den ene gang gik min hustru, Karin 
med,- og jeg havde kameraet og et 
par øl i muleposen! Vi strøg mod de-
res lokale lille fiskerihavn i buldrende 
varme med 30 grader,- og  hvor mit 
første indtryk var,- at her var der en 
anderledes atmosfære hos de lo-
kale fritidsfiskere end hjemme hos 
os! Og selvfølgelig, som forventet, 
var der et meget større ”Udbud” 
af fisk i alle farver og størrelser! 
Alt gik i slowmotion og med glæde 
hos de lokale fritidsfiskere eller hvad 
de nu kaldte sig! Det var sandsynligt 
at det var også var andre der skulle 
nyde godt  de friske forsyninger fra 
det Caribiske hav. Noget blev der bå-
ret til restauranterne,- og det gjorde 

man sikkert på grund af fattigdom. 
Hvis man var så heldig at ha´ et arbej-
de, eksempelvis i service branchen, så 
var lønnen 3 dollars, og det var ca. 27 
kr. om dagen. Men alligevel lyste livs-
glæden ud af dem mens de fortalte 
om deres båd og familien,- hvor det 
var almindeligt at konen var med ude 
og fiske.
På de små fiskerihavne og de strande 
hvor der blev fisket fra,- var det en på 
”opleveren” jeg fik ved at betragte de 
mange slags fisk der blev landet!
Det var ikke svært at med deres gæst-
frihed, at jeg nemt fik jeg ”Snuset” 
meget op om deres hverdag.

Også fiskeri fra strandene
På en af strandene fik jeg talt med en 
fritidsfisker der hed André, der var ved 
at ordne noget grej inde i skyggen un-
der de mange palmetræer! Hans kone 
var med ude sammen med en fritids-
fisker og dens  kone og fiske dagens 
fangst! De lå med jollen ca. 50 meter 
fra kysten hvor de to koner sad og tog 
imod de fisk som manden fangede. 
Det foregik på den måde at han gik 
rundt om jollen med en ketch,- og i 
det klare vand og fiskenes nysgerrig-
hed,- var det nemt for ham at tage 
dem og lange op til konerne der lag-
de dem i kasser og spande.

Den lokale fiskerihavn var
med mange farver
Som så mange andre steder i det 
sydlige var deres joller, der ikke var 
helt små, godt dekoreret med alle 
slags farver – og påhængsmoto-
rerne var ikke alle af nyere dato! 

Hos Fritidsfiskerne i Caribien
Af Bruno Müller

Diego viser sit sortiment frem

Konerne hjælper til

Der mangler ikke kulør på bådene
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Alt gik i slowmotion på en beha-
gelig og afslappet facon! Jeg bed 
mærke i at dem som havde et eller 
andet problem med en motor eller 
noget andet grej,- så var der altid 
3-4 mand om at lave det! Det foregik 
med højt snakken og gestikuleren.   
Tanken om de nogensinde blev fær-
dig, den var der!
I et tilfælde var der en af fritidsfisker-
ne der følte,- at nu var det tid til en 
middagssøvn! Det var der råd for,- og 
han smed sig op på en af deres ren-
seborde,- smed en madras oven på al 
muligt! Lagde sig på ryggen og trak 
hatten ned over øjnene! Så fik han 
startet den middagssøvn og de andre 
arbejde bare videre!  

Ingen tvivl om fiskeri har altid været 
vigtigt for befolkningen på øerne! 
Selv  efter turismens opblomstring ud-
gør fiskeriet stadig en betydelig del af 
økonomien for det fiskeri som de kan 
lande til deres familie,-og ikke over-
raskende til byens mange fiskerestau-
ranter. Disse kan så nyde godt af den 
direkte adgang til friske forsyninger. 
Specielt omkring Jomfruøerne er fi-
skeriet yndet med mulighed at fange 
både Sværdfisk, Tun, makrel, Barracu-
daer, Bonefish, Tampon, Snapper, - og 
det  store trofæ - Mahi-Mahi fisken!

Mahi-Mahi fisken
- Den bliver også kaldet Guldmakrel-
len”, og det på grund af dens skøn-

hed, størrelse, og store fødevare-
kvalitet. Guldmakrellen er populær 
hos de lokale beboere og i mange 
restauranter! - Det var mit indtryk 
at her på øerne er det den mest po-
pulære spisefisk og det går fint for 
den med at formere sig i det tropiske 
havvand! Ikke kun ved øerne hvor 
vandtemperaturen er ca. 26 28 gr. ,- 
men også ligeledes i det hele taget 
det caribiske hav , hvor temperatu-
ren i vandet nok ligger lidt lavere ! 
Hunnerne kan gyde to til tre gange 
om året, og producerer mellem 80.000 
og 1.000.000 æg pr. begivenhed. 
Når den er udvokset har den en gen-
nemsnitsvægt på mellem 7 – 13 kg.,- 
men kan dog i enkelte tilfælde veje 
20-  og højst 25 kg.
Ikke utænkeligt med vores stigende 
vandtemperatur her hjemme,- at man 
en dag om nogle generationer, vil 
kunne stifte bekendtskab med en del 
af disse fisk?
Vi er jo begyndt at se nogle nye arter!
- Bruno

André blev på land og ordnede grej Og så en ordentlig ”Morfar”

Mahi-Mahi fiskene - ”Guldmakrellen”

Høns over alt!
De kom engang fra 

Danmark
Vi var velkomne til at 

få dem med hjem igen
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Indkøbsturen til Daconet i Hvide San-
de lørdag d. 31. oktober havde igen 
god tilmelding fra Fritidsfiskerfor-
eningen for Als og Sundeved, Aaben-
raa og Omegns Fritidsfiskerforening 
og Nordlige Sønderjyllands Fritidsfi-
skerforeningen. Der blev startet med 
bussen, der kørte fra Sønderborg kl. 
7.30 og samlede op i Aabenraa og Ha-
derslev, - og efter at alle 49 var kom-
met med i bussen fik alle medbragt 
rundstykker og kaffe. Vejret var fint 
og kl. ca. 11.00 var fritidsfiskerne i 
Hvide Sande hos Daconet,- hvor de 
blev modtaget med rundstykker, wie-
nerbrød, kaffe og en lille en til halsen. 
Derefter blev der vist rundt og der 
blev handlet livligt og til priser der 
var til at ha´ med at gøre. Da alle var 
færdig med at se og handle blev der 
”Tanket op, - og der blev serveret pøl-
ser med brød, øl og vand!

Lodtrækning
Som et uventet, - men positivt ind-
slag,- lancerede Daconet en lodtræk-
ning imellem fritidsfiskerne der var 
på besøg! Præmien var et fire- dages 
ophold i Daconets luksushytte på cam-
pingpladsen!

Det var Lars Frydendahl, Daconet, der 
havde fornøjelsen at overrække præ-
mien til Hans Bomberg fra Nordlige 
Sønderjyllands Fritidsfiskerforening!
Endnu engang et fremragende godt 
”Virksomhedsbesøg” og af de tre lo-
kalforeninger blev der takket af til 
Daconet for en fin dag, - med tanke 
på at det kunne ønskes for øvrige lo-
kalforeninger i forbundet!

Besøg på Redningsstationen
inden hjemturen!
Efterfølgende kom alle i bussen igen 
og kørte den korte bustur til Hvide 
Sande Redningsstation! Her blev vi 
vist rundt og fik en god og fyldig for-
klaring om deres arbejde! Ingen tvivl 
om at det var professionelt, - og det 
var bare godt at se det fra den side.                                                                                                                            
Tiden nærmede sig sin afslutning, 
så kl.14.00 gik turen hjem igen.                                                         
Det var en god tur og et godt sam-
menhold de 3 foreninger imellem 
 

Et halvt hundrede medlemmer besøger 

Daconet i Hvide Sande
- de tre sønderjyske lokalforeninger havde en vellykket tur!
Tekst og foto: Bent Alnor, Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved

Og så blev der handlet grej

Hans Bomber med sin præmie flankeret 
af Hans Frydendahl, Daconet

Foran en af Redningsstationens biler
-Søren Larsen, Indsatsleder

Der blev budt på et godt kaffebord
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Formand Jørgen havde ideen og fik 
hurtig overbevist resten af bestyrelsen 
og byggeudvalget om at det var pro-
jektet for 2015. 

Hvem støttede økonomisk
Bestyrelsen i samarbejde med byg-
geudvalget besluttede så i maj 2015 
at ansøge Spar Vest fonden og Skive 
Kommunes Kultur og Fritidsudvalg 
om et kontant tilskud på fra hver. Spar 
Vest Fonden og Skive Kommune be-
vilgede hver et beløb på kr. 49.000 til 
det nye Garnklaringshus. De resteren-
de ca. 39.000 har foreningen ”fundet” 
i kassen.
Nu kunne den endelig planlægning 
gå i gang. Vi valgte at købe støbear-
bejdet, tagdækning, el- og blikarbej-
det. Vi skulle så selv rejse huset.

Byggeprocessen
Det gamle Garnklaringshus blev fjer-
net og støbearbejdet var klar i uge 41. 
Byggeriet skulle begynde i uge 42 og 
forventet færdig med udgangen af 
uge 43. 
Byggeriet blev færdig ved udgangen 
af uge 42, det var en helt fantastisk 
oplevelse at opleve den store hjælp-
somhed fra alle de der kom og gav en 
stor hånd med i arbejdet. Under forlø-
bet var der medlemmer der kom med 
proviant til at slukke tørsten, det var 
meget kærkommen. 

Hele byggeprocessen blev afsluttet 
med lidt smørrebrød og en lagkage 
med billede af vores Garnklaringshus. 
Lagkagen sponseret af Konditorba-
gere Leif.
Da der var kommet lidt i maven ret-
tede formanden en stor tak til alle der 
havde hjulpet med byggeriet og de 
der havde sponsoreret forplejning.

Projektets økonomi
I maj besluttede bestyrelsen i samar-
bejde med byggeudvalget, at ansøge 
Spar Vest fonden og kommunens kul-
tur og fritidsudvalg om et kontant 
tilskud til renovering af det nedslidte 
garn klarings hus, der ansøgtes om 
49.000,- kr. fra hver og begge accep-
terede, hvorefter planeringen af byg-
geriet kunne gå i gang. Vi valgte at 
købe støbearbejdet, el arbejdet, tag 
arbejdet og blik arbejdet, men byg-
gede selv det egentlige hus. Det gik 
over stok og sten og da først soklen 
og bunden var færdig i uge 41 på-
begyndte vi byggeriet, som vi havde 
planlagt skulle foregå i ugerne 42 og 
43 men takket være den kæmpe store 
frivillige indsats stod huset allerede 
klar i slutningen af uge 42 - EN STOR 
-STOR TAK TIL ALLE DER HAR GIVET 
EN HÅND MED !

Hele projektet var budgetteret til 
131.000,-kr.men prisen landede på 
ca. 137.000,- kr. pga. nogle ekstra til-
køb, såsom et større tag, afløbsrende 
og rustfri stålplader til endevæggen. 
herfra skal jo trækkes de 98.000,- kr. vi 
har fået og egenbetalingen er således 
på ca. 39.000,- kr.

Så er det ganske vist....

2015 blev året hvor
Skive Fritidsfiskerforening
fik sit nye Garnklaringshus
- af Peter Hald
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Nordenfjords & Nordjylland

Hals og omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Henning Pedersen Kasserer: Bjarne Dam Jensen 
 Gl. Kongevej 34 · 9362 Gandrup  Svalevej 2 · Vester Hassing · 9310 Vodskod
 Tlf. 6466 0960 · Mobil 5152 8051   Tlf. 9825 6812
 glkvej@gmail.com

Læsø Fritidsfiskerforening

Formand: Ole Winther Olsen Kasserer: Ib Petersen
 Kromarksvej 12 · 9940 Læsø  Gl. Kirkevej 35 · Byrum · 9940 Læsø
 Tlf. 4240 1126  Tlf. 9849 1184
 o.olsen26@gmail.com
 

Vendsyssel Fritidsfisker Forening

www.vendsysselfritidsfisker.dk

Formand: Bjarne Christensen Kasserer:
 Ribegade 35 · 9900 Frederikshavn
 Tlf. 2180 3612
 bcnr1@webspeed.dk

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Peder Lajgaard Pedersen Kasserer: Tage Jensen 
 Virksundvej 49 · 8831 Løgstrup  Enerico Dalgasvej 7 · Sparkær· 8800 Viborg 

 Tlf. 3029 2886  Tlf. 8664 5292 & 4035 1420
 pederlajgaard@gmail.com  tage.jensen@mail.tele.dk

LOKALFORENINGER

GENERALFORSAMLING I VOFF 
Onsdag de 24. februar 2016 kl. 19.00
 afholdes ordinær generalforsamling.
I Medborgerhuset Langgade 32 Sparkær 8800 Viborg
Program: Medlemmer med ægtefæller/ledsager indbydes 
til ordinær generalforsamling  med ta` selv pølsebord.
Kl. 18:00 – 19:00:
Pølsebord med diverse tilbehør til 60,- pr. person.
Foreningen er derefter vært med kaffe og småkager.

Generalforsamlingen
Afholdes fra kl. 19:00. -og afsluttes amerikansk lotteri
Dagsorden iflg. Vedtægter
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Nødvendig tilmelding til undertegnede eller Tage Jensen 
på tlf. 40351420 eller e-mail:tage.jensen@mail.tele.dk
Med venlig hilsen, Peder Lajgaard Pedersen,
Virksundvej 49, 8831 Løgstrup Tlf. 30292886 eller
e-mail: pederlajgaard@gmail.com
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GENERALFORSAMLING
Vendsyssel Fritidsfisker Forening indkalder til Generalforsamling 
Onsdag den 2 marts 2016 kl. 19.00   
Rønnerhavnens klubhus på Rønnerhavnen i Frederikshavn.
Mød op, vi skal have valgt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden iht. vedtægterne.

TIL LOKALFORENINGERNE!
Tiden er ved at nærme sig til de kommende generalforsamlinger i starten af 2016!
Hvis I ønsker at annoncere det i næste blad,- så gøres der opmærksom på at det
udkommer ca. d. 12.-13. april,- og med deadline d.15. marts.
Man er ligeledes velkommen til at benytte forbundets hjemmeside til annonceringen og  hvor 
den vil være på få dage efter indleveringen til redaktionen.

1

FRITIDSFISKEREN

MEDLEMSBLAD FOR DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

www.fritidsfiskerforbundet.dk

35. ÅRGANG 
NOVEMBER 2015 

NR. 5

 

Den nye forsikring

Redningsvesten SKAL

bæres under sejlads

i perioden 1.okt. – 31.maj!
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Vesthimmerland og Han Herred Fritidsfiskerforening

www.vhimhanh.dk
  
Formand: Erik Andersen Kasserer: Svend Damsgaard
 Ullerupvej 130 · Aggersund · 9670 Løgstør  Brogade 42 · Aggersund
 Tlf. 9822 1064  Tlf. 9822 1043
 erik.andersen.epost@mail.tele.dk  svend@damsgaard-jensen.dk

Thy-Mors Fritidsfiskerforening 

Formand: Karsten Willemann Kasserer: Søren Kvolsgård Lynge
 Brombærvænget 9 · 7700 Thisted  Kjelstrupvej 49 · Kjelstrup · 7700 Thisted
 Tlf. 2324 0440  Tlf. 9798 5570
 willemann.karsten@gmail.com  sly@sparthy.dk  

Skive Fritidsfiskerforening

www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Jeppesen Kasserer: Børge Brøns
 Kastanievænget 64 · 7800 Skive Liselund 5 · 7800 Skive
 Tlf. 4019 3633 Tlf. 9752 0317
 j.skytte@mail.dk bbroens@mail.dk

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Rusbjerg
 Engvej 42 · 7490 Aulum
 Tlf. 9747 1918 / 2535 6298
 E-mail: teamstr@gmail.com

Vestjylland

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

Formand: Jens Ole Nielsen Kasserer: Bruno Andersen
 Hagevej 14 · Fjand · 6990 Ulfborg  Hyttevej 107 · Skalstrup · 7570 Vemb
 Tlf. 97 48 50 85/20 20 71 96  Tlf. 23 42 26 30
 E-mail: jenson@mail.dk

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Formand:  Arne Mogensen Kasserer:  Erik Bahnsen
 Kløvervænget 5 · 6900 Skjern  Holmehaven 13 · 6990 Ulfborg 
 Tlf: 30350862  Tlf. 24 27 03 39 
 E-mail: arne.mogensen@3f.dk  E-mail: eriks.trafikskole@mail.com

21
...Fortsættes på næste side
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Syd- og Sønderjylland

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Møller Kasserer: Jens Kjær Jørgensen
 Søndervang 5 · 6840 Oksbøl  Odeinsvej 35, 6840 Oksbøl 
 Tlf. 75 27 18 89/23 37 08 86  Mobil 28 51 68 31
 moller.oxbol@mail.dk  eva.jens@bbsyd.dk

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Bjarke Thiessen  Kasserer: Ulrik Nielsen
 Knud Hansensvej 16 · 6000 Kolding  Apotekervænget 15 · 6000 Kolding.
 Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80Telefon:  40914834 
 E-mail: btbt@stofanet.dk  Mail: koff.kasser@gmail.com

Aabenraa Og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Kvist Christensen Kasserer: Kurt Callesen
 Kirkegade 39 · Hjordkær · 6230 Rødekro  Skibbrogade 19 · 6200 Aabenraa
 Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20  Tlf. 26 23 32 75
 aab.fff@gmail.com  aab.fff@gmail.com 
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...Fortsat fra side 21

Nyt fra Kolding
Det vi nok kan kalde vinter har endelig ramt os. Det er 
koldt, og vi får sne. Mange bliver hjemme og hygger sig, og 
bådene ligger stille. Vi er startet på et nyt år, men arbejdet 
på pladsen må vente lidt endnu. Broerne er færdige, men 
der ligger stadig mange opgaver og venter på færdiggø-
relse. Vi skal nok lige have nogle højere varmegrader inden 
vi går i gang.

Indbrud
Vi har fået en anden vand/øl automat, men desværre har 
der igen været indbrud, og det så slemt at vi nok skal have 
en anden. Jeg forstår ikke hvorfor vi har indbrud. Der er 
ingen penge at hente, så det er tåbeligt at lave indbrud. 
Man kan højst opnå en straf, da vores vagtværn fungerer 
upåklageligt. 

I skal lige huske nogle datoer
Den 20/2-16 kl. 10.00 afholder vi pladsmøde i Kvarterhuset, 
Junghansvej 121. Her kan i møde op med ros og ris og gode 
forslag. Husk tilmelding på seddel i fællesskuret.

GENERALFORSAMLING
Den 12/3-16, også kl. 10.00 i Kvarterhuset afholder vi gene-
ralforsamling. Husk også at tilmelde jer, da vi også her får 
lidt spiseligt. Dagsorden ifølge vedtægter.

Jeg ønsker alle god vind, og snarligt forår, så fiskeriet kan 
gå i gang igen.

Bjarke Thiessen.

Besøget hos DACONET!
Artiklen om det det fælles besøg med
de andre 2 lokalforeninger fra det
Sønderjyske,- kan du se på side 18

Fællesbesøget 
hos Daconet

- se omtalen
side 18
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Als og Sundeved Fritidsfiskerforeningen

Formand: Bent Alnor Kasserer: Conni A. Larsen
 Lundgaardsvej 10 · 6400 Sønderborg  Gl. Landevej 8b · 6400 Sønderborg
 Tlf. 20 48 83 50  Tlf. 47 77 79 96
 E-mail: lundsgaardsvej10@gmail.com  E-mail: conniogjim@hotmail.com
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Fællesbesøget 
hos Daconet

- se omtalen
side 18

Referat af generalforsamling
den 20. oktober 2015 hos Brag.   

Vi startede som sædvaneligt med spisningen.
 
Punkt 1. Valg af dirigent: Orla Frandsen blev foreslået som diri-
gent, men gjorde opmærksom på at det krævede en dispensation 
fra vedtægterne, da han vare medlem af bestyrelsen. Generalfor-
samlingen gav dispensationen, Orla takkede derefter for valget, 
at og konstaterede så at generalforsamlingen var indkaldt ifølge 
lovene og dermed beslutningsdygtig.
Punkt 2.Valg af 2 stemmetællere
Henrik og Johanne blev valgt.
Punkt 3. Formandens beretning
Formanden bød velkommen og udtrykte sin glæde over at der var 
mødt så mange. Der var en særlig velkomst til vores forbundsfor-
mand Arne Rusbjerg. Formanden startede med at mindes de med-
lemmer som ikke var her mere.
Medlemstal: Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved har 
ca.180 medlemmer, nogle var gået fra, men der kom heldigvis 
også nye til. Her fulgte så en opfordring til alle om at skaffe nye 
medlemmer. 
Forsikring: Vi har fået en ny forsikring fra 1. august 2015.10.21. 
Forsikringssummen er stadig på ca. 200.000 kr. ved død, i forbin-
delse med ulykkestilfælde sket under fiskeri i fritiden, samt den 
direkte vej til og fra havn. Det er en forudsætning for forsikrings-
dækning, at man bærer redningsvest i perioden 01.10 – 31.05.
Men HUSK: Tag redningsvesten på hver gang.
Møder: Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, de afholdes i 
Vester Sottrup på forsamlingsgården, det er gratis at låne lokale 
der, og vi må selv tage kaffen med.
Vi har deltaget i årsmødet i Mariager, samt i 2 møder i fiskeriud-
valget. Derudover har vi deltaget i møder vedrørende Dan Jørgen-
sens ideer om fredning af Nybøl Nor og Norsminde Fjord, Arne 
kommer ind på det lidt senere.
På hovedbestyrelsesmødet den 2. december blev vores livsforsik-
ring diskuteret.
Udsætning af fisk: Der blev udsat 9.000 ål i Nybøl Nor og Flens-
borg fjord. Hans Bomber kom med ålene og Henrik med hjælpere 
klarede udsætningen.
Aktiviteter: Der har været afholdt lottospil i Nybøl Klubhus med 
god tilslutning, så mød op igen den 25. februar 2016 i klubhuset i 
Nybøl og tag naboer og venner med.
Den 26. september var der røgedag ved SSM´s klubhus ved Ver-
dens Ende. Johns, Tims og Flemmings klarede røgningen. Vi solgte 
igen pølser, medens klubhuset stod for salg af øl og vand. Kim var 
der med påhængsmotorer og både, og Theodor var der også med 
sin røgeovn. Vejret var godt og formanden udtrykte derfor sin dy-
beste tak til alle for en vellykket dag!
Tirsdag den 6 oktober var der en regnfuld rundvisning Sønder-
borg rensningsanlæg.
Lørdag den 31. oktober er der arrangeret tur til Daconet sammen 
med foreningerne i Åbenrå og det nordlige Sønderjylland.
En særlig tak til alle der har sendt os deres mail adresse, vi har 
sendt aktivitetskalender og indkaldelse til generalforsamling til 
dem, alle kan se det i bladet. Det har sparet på portoen.
Formanden takkede på bestyrelsens vegne for året der var gået.

PS.: HUSK send jeres mail-adresse til Conni, og TAG redningsvest 
på.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren: Regnskabet blev 
uddelt til alle fremmødte. Conni gennemgik regnskabet, både 
indtægts- og udgiftsposterne. Vi kom ud med et pænt overskud 
på ca. 9.300 kr. Regnskabet godkendt.
Kassereren meddelte at datoen for indbetaling af kontingent til 
landsforeningen er ændret, så fremover opkræver vi kontingentet 
pr. 15 august, ændringen blev taget til efterretning af generalfor-
samlingen.
Punkt 5. Forslag: Ingen indkomne forslag.
Punkt 6. Fastlæggelse af kontingent Uændret.Godkendt.
Punkt 7.Valg til bestyrelse
Følgende er på valg: Orla Frandsen -John Christiansen- Henning 
Bjerre Johansen, Conni Alnor Larsen-Flemming Æbleø- Hans J. 
Snerling - Theodor Morthorst
Genvalgte: Orla Frandsen, John Christiansen, Henning Bjerre Jo-
hansen, Conni Alnor Larsen. 
Punkt 8. Valg af bestyrelsessuppleanter: Flemming Æbleø, gen-
valg
Punkt 9. Valg af revisorer. Som ny revisor blev Kai Warnecke valgt.
Punkt 10. Valg af revisorsuppleant. Theodor Morthorst modtog 
genvalg.
Punkt 11. Eventuelt. Formanden takkede for en god generalfor-
samling. Kort rygepause!

Forbundsformand Arne Rusbjerg kom i sit indlæg ind på flere em-
ner blandt andet:
At landsforeningens opgave er at koordinere lokalforeningernes 
ønsker, samt bringe tingene videre til div udvalg, ministre osv. Og 
hvor man i øvrigt kan fremme fritidsfiskernes interesser.
Et ministermøde var den 5. marts hvor fredningen af Nybøl Nor 
var på dagsordenen, ministeren ønskede en halvårs fredning for 
garnfiskere. Vores holdning er at det er OK hvis det også gælder 
sportsfiskerne; men nu må vi se når forslaget kommer til høring i 
november måned.
Et stort problem er at der er ca. 100.000 sportsfiskere (stemmer), vi 
er sammen med Amatørfiskerne under 5.000.

Fiskerikontrollen har i de forskellige afdelinger varierende hold-
ning til om der udskrives bøder eller om problemerne klares med 
en advarsel. Vi kæmper i øjeblikket med at få ens regler over hele 
landet og for alle der fisker.
Vedrørende sammenlægning med amatørfiskerne så er vi i øje-
blikket i gang med at undersøge om vi kan sammenlægge vores 
blade.
Vi har i øvrigt forsøgt at få ændret forsendelsen af bladet til e-
mail, med der var meget lille opbakning, selvom der i forslaget 
indgik at kunne hente en papirudgave lokalt.
Skarv: Der sker ikke så meget i øjeblikket.
Ål: Ingen ændringer for os i 2016.
Der var efterfølgende stor spørgelyst, så en helt igennem vellyk-
ket aften.
- Henning

...Fortsættes på næste side
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Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Bork Kasserer: Hans Bomberg
 Sundparken 5 · Årøsund · 6100 Haderslev Tavlsbjergvej 15 · Hovslund · 6230 Rødekro
 Tlf. 74 58 45 23/ 51 52 00 29 Telf. 29 86 66 50
 formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk E-mail. hbfisken@gmail.com
 Privat: j.bork@mail.dk 
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...Fortsat fra side 23

Så ruller vi det nye år 2016 ud!
Her fra bestyrelsen ønsker vi alle vore medlemmer og deres fa-
milie et rigtig godt og lykkebringende nytår ,- samt  tak for det 
gamle!
- Jørgen Bork, formand

Fælles indkøbstur til Daconet i Hvide Sande
Den 31. oktober 2015 gik turen til Hvide Sande. Børge Petersen 
var tovholder og havde arrangeret turen med bus for Als og 
Sundeved, Aabenraa og Omegns, - og Nordlige Sønderjyllands 
Fritidsfiskerforening, hvor vi var i alt 48 personer. Vi startede 
med at med at uddele smurte rundstykker til den medbragte 
kaffe, og derefter var der en lodtrækning i bussen.
Hos Daconet blev vi budt velkommen, og fik rundstykker og 
kaffe, samt en lille ’en til ganen. Daconet havde mange gode 
tilbud og rabatter og købelysten var stor. Ved middagstid var 
der grillpølser m.m. til alle. Daconet havde desuden sponsoreret 
et 4 dages ophold i en hytte på   Hvide Sande Camping , som der 
var lodtrækning om. 
Vi kørte derefter til redningsstationen i Hvide Sande, hvor Søren 
Larsen gav os et godt og yderst interessant indblik i arbejdet 
på redningsstationen. Alle syntes turen var vellykket, og vi blev 
opfordret til at gentage succesen.    
- Hans Bomberg
NB! Se øvrig omtale af
den fælles tur inde i bladet.

Julefrokost
Den 10. december-2015 18:00-22:00 blev der
afholdt julefrokost i fælleslokalet på Genner Skole.
Der var alt godt fra havet og fra landet som hører en julefrokost 
til, og maden kom til at svømme på den ene eller anden måde. 
Otte af de ti personer som deltager i bødekurset var fremmødt 
med hver sin specielle ret! To personer var desværre ramt af in-
fluenza og måtte melde afbud. En rigtig hyggelig aften hvor 
mange emner om fritidsfiskeri og bødning blev vendt.
Det er dejligt at man kommer hinanden ved indenfor fritidsfi-
skeriet, - og tak til alle deltagere. 
Jørgen Bork, formand

HUSK! HUSK! HUSK!
VINTERFEST 2016

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening afholder
Vinterfest fredag den 04-Marts-2016 kl. 18:00
På: Restaurant Strandgården, Loddenhøjvej 151,
Barsmark 6200 Aabenraa.
•  MENU: BUFFET, KAFFE og KRINGLE. DRIKKEVARER ER FOR 

EGEN REGNING.
• Pris 140,00 kr. pr. person.
•  Efterfølgende, spilles der lotto og udtrækkes amerikansk lot-

teri med mange fine gevinster.
•  Alle deltagere, bedes medbringe en gave til en værdi af ca. kr. 

50,00, som der spilles om?????
• Sponsorgaver kan ikke byttes.
•  Hvert medlem af foreningen som deltager i vinterfesten har 

mulighed for at invitere hustru og/eller familiemedlemmer/
venner med.

•  Medlemmer fra Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening, 
inviteres til at deltage, på samme vilkår. 

HUSK BINDENDE TILMELDING,
SENEST MANDAG DEN 29-FEBRUAR-2016 TIL:
Hans Bomberg, 
E-mail: hbfisken@gmail.com 
Tlf. 29 86 66 50 
Eller
Jørgen Bork, 
E-mail: j.bork@bbsyd.dk eller
formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
Tlf. 74 58 45 23 / 51 52 00 29

Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde af medlemmer, sæt 
derfor kryds i jeres kalender og vær med til at gøre festen til en 
hyggelig og uforglemmelig aften i fritidsfiskernes tegn.

På vegne af bestyrelsen, Jørgen Nielsen Bork

Fællesbesøget 
hos Daconet

- se omtalen
side 18

Julefrokost
Den 10. december-2015



Østjylland

Kalø Vig

Kontaktperson
 Ejvind Jensen
 Tendrupvej 10B · 8543 Hornslet
 Tlf. 86 99 53 46/23 27 90 70
 ejvind.jensen.8543@gmail.com

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

Formand: Finn Frandsen Kasserer: Henning Andersen
 Haslevgaarde Bakker 36 · Als · 9560 Hadsund  Mariagervej 78 · 9560 Hadsund
 Tlf. 3217 2142 / 2142 3637  Tlf. 5191 8706
 E-mail: finn@frandsennet.dk  E-mail: hensol@mail.tele.dk

 
Randers Fjord Fritidsfiskerforening

www.randersfjordfisk.dk
 
Formand: Leif Jepsen Kasserer: Børge Lykkegaard
 Villavej 4 · Gjesing · 8963 Auning  Fjordbakken 51, Mellerup 8930 Ran-
ders
 Tlf. 8648 3479 / 2423 5202  Tlf. 86442203 / 42183558
 ljepsen@mail.tele.dk  E-mail: blykkeg@yahoo.com

Øerne

Nordsjællands Fritidsfiskerforening

Formand: Torben Jæger Kasserer: Claus Duro 
 3060 Espergærde  Granvænget 4 · 2980 Kokkedal
 Tlf. 49 13 54 75  Tlf. 4557 0068
 contor-jaeger@mail.tele.dk
 

Føns Vig Fritidsfiskerforening

www. Foensvigjollehavn.dk

Formand Per Hauptmann Kasserer: Tove Grün
 Føns Strandvej 7 · 5580 Nr. Åby  Fønsskovej 30 · 5580 Nr. Åby. 
 Tlf. 64 42 12 44  Tlf. 64 42 18 20
 ph-trading@fisker.mail.dk  tovegruen@gmail.com
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MEDLEMSKONTINGENT!  
 Det er på tide at få betalt kontingent medlemmer igen i år kun 
kr. 300,- og dem med bådpladser betaler kr. 1000,-
Betalingen haster! Så skynd dig at overføre pengene til konto 
Nr. 9331 0004207939

Godt Nytår til alle! Håber i er kommet godt ind i den 2015 som 
var et godt år for Randers! Klubafterne var godt besøgt, - og  
selv generalforsamlingen hvor næsten halvdelen af medlem-
merne var mødt op! Det må man vist sige var godt og banko-
afterne var ligeledes et tilløbsstykke, hvor sidste banko viste at 
der aldrig har der været så mange,- og der var også et pænt 
overskud TAK til alle for den interesse der vises hver gang vi 
afholder noget.

Vi har igen BANKO d. 11 februar og igen17. marts og der er som 
sædvanlig gode gevinster! Så tag blot lillemor eller naboen med 
til en god hyggeaften. 

HIRTSHALS: Vi skal igen på torsketur,- og det bliver i uge 14 hvis 
vejret tillader det!

Kontakt Leif med tilmelding og for tidspunkt! Vi regner med 
prisen holdes nede på ca. 400-500 kr. pr. næse (der er ikke ga-
ranti for ingen søsyge)

SILDETUR: Vi skal 30. april en tur på fjorden med alle mand for 
at fange SILD! Turen starter fra Mellerup kl. 9.30 og vi tager ud 
til spidsen af Kanaløen og faaaanger mange sild! Efterfølgende 
går vi i land på Kanaløen og spiser vores egen medbragte mad-
pakke. Du tilmelder dig til Leif og oplyser hvor mange du har 
med i båden

KLUB AFTEN slutter d. 14. april og starter igen efter en god fi-
skesommer d. 22. september

Vi forsøger at få Mads Christoffersen, DTU Aqua til Randers en 
gang til efteråret! Han er en livlig fortæller og bl.a. vil han nok 
snakke lidt om muligheden for Pighvars mulighed for at over-
leve i Fjorden! Derom senere 

HUSK NYHEDERNE KOMMER ALTID PÅ HJEMMESIDEN
God Sommer til alle og HUSK Redningsvesten!
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Fritidsfisker!
Jeg kan også sælge

- din båd!
Lave omkostninger! 
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Det var de to herrer på billedet, der 
på fritidsfiskernes generalforsamling, 
kunne fortælle nyt om fiskene i Ma-
riager Fjord. Det er nemlig sådan, at 
formanden, Finn Frandsen (billedet 
tv.), er nøglefisker, hvilket betyder, at 
han de første 10 dage i hver måned 
har forpligtet sig til at registrere, hvad 
han fanger og indberette det til Mads 
Christoffersen (billedet th.). Mads er 
ansat ved DTU Aqua, hvor han som 
marin fiskeplejekonsu-lent får indbe-
retningerne fra de andre nøglefiskere 
fordelt over hele landet.

Nøglefiskerprojektet
Idéen med nøglefiskerprojektet er at 
holde øje med fiskebestandene i de 
danske farvande. Det kan sammen-
lignes med ornitologernes fugletæl-
linger og ringmærkning. Mads har 
mærket mange forskellige fisk. En 
be-mærkelsesværdig tilbagemelding 
var om en 5 cm lang pighvar, udsat i 
Vejle fjord i 2006, som blev genfanget 
i år ved Lolland. Her var den endt på 
en fin fiskerestaurant 70 cm lang og 
med en vægt på 6 kg. Fanger man en 
mærket fisk, får man en lille dusør for 

ulejligheden ved at sende mærket ind 
til Mads.
Også Henning Andersen er nøglefi-
sker. Mads havde lagt deres indberet-
ninger sammen. I alt havde de siden 
2009 fanget 3300 fisk: flest ål, så åle-
kvabber, hundestejler og skrubber. 
Dertil kommer så en halv snes andre 
arter i mindre antal. Da Finn og Hen-
ning begge fisker ved Hadsund efter-
lyste Mads flere nøglefiskere: en der 
kunne fiske fra Als Odde og en fra 
Øster Hurup. Man får udleveret fiske-
redskaberne, og hvert år får man en 
julegave!

Fiskepleje
Fiskepleje dækker bl.a. over at un-
dersøge, hvad der har betydning for 
fiskenes levevilkår. Ålegræs er godt, 
og genskabelse af stenrev er godt. 
Udsætninger skal derimod betragtes 
som symtombehandling. For at beva-
re de små genetiske forskelle på fisk 
fra forskellige områder er det nu ble-
vet sådan, at vil man have udsat fisk 
i sit område, skal fritidsfiskerne selv 
fange fiskene. De skal så opbevares i 
hyttefad, indtil der kommer nogen fra 

klækkeriet på Venø for at stryge mo-
der- og faderfiskene. Finn havde fået 
aftale med Venø om, at hvis fi-skerne 
bliver klar med 50 gydemodne skrub-
ber, så kan de regne med at kunne 
udsætte 25-30.000 yngel  i Mariager 
Fjord til næste år. Pengene kommer 
fra fiskerne selv gennem deres beta-
ling for fisketegn.

Ålens gåde
Mads var med på den seneste ekspe-
dition til Sargassohavet. Gåden er, at 
man aldrig har fundet voksne gy-den-
de ål dér, kun de helt små ålelarver, 
selv om man fra dansk side har ledt 
intenst efter dem i over 100 år. Mads 
løste dog ikke gåden denne gang. Til 
gengæld har han fundet ud af gen-
nem mærkning af ål i Karrebæk Fjord, 
at de kunne være klar til rejsen til de 
varme vande allerede 3-5 år efter ud-
sætning. Hidtil havde man ment, det 
varede dobbelt så længe. 

Sikkerhed til søs
Endelig skal der også lige reklame-
res for den rebstige Finn står med 
på billedet. Det er en redningsstige, 
der sammenpakket fastgøres på ræ-
lingen, og som kan udløses nede fra 
vandet, hvis man er faldet overbord. 
I øv-rigt angående sikkerhed, så er 
det netop blevet bestemt, at fritids-
fiskernes ulykkesforsikring kun dæk-
ker, hvis man bærer redningsvest fra 
1. oktober til 31. maj, altså i perioden 
hvor vinden blæser mest og vandet er 
koldt.

Nyt fra fiskenes verden
Tekst og foto: Henning Andersen
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LIMBO BÅDE i/s
LIMBO 16 25.995,-
Med 6 HK Suzuki 35.495,-
Med 15 HK Suzuki 45.495,-
Trejler Galaxy GS10 10.995,-

LIMBO 17 33.495,-
Med 15 HK Suzuki 53.495,-
Trejler Galaxy GS10 10.995,-

LIMBO 18 fra 34.495,-
Med 15 HK Suzuki 54.495,-
Fås også med egetræs ringdæk

LIMBO 585 fra 69.995,-
Med 50 HK fra 119.495,-
Trejler Galaxy G1000 20.995,-
Laves i mange udgaver

SUZUKI MOTORER TILBUD
2,5 HK Suzuki 4.950,-
4 el. 5 HK Suzuki 7.495,-
9,9 HK kort ben 15.495,-
15 HK Suzuki 19.995,-
25 HK Suzuki fra 29.995,-
60 HK Suzuki 51.995,-
90 HK XL 66.995,-

Limbo både i/s
Havnevej 2 · 7770 Vestervig · 97 94 15 43

www.limbo.dk

Limbo både er dansk produceret og bådene kan indrettes 
efter ønske, kontakt os for et godt tilbud

VI HAR CA. 30 BRUGTE MOTORER PÅ LAGER

	  Blad	  2.	  2014	  _______________________________________________________________________________________	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  -‐1	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  -‐2	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  bilag	  __________________________________________________________________________	  Fritidsfisker!	  Sejlsæsonen	  er	  fuld	  gang!	  Brug	  din	  iphone	  eller	  android	  
__________________________________________________________________________	  Dansk	  Åleekspedition	  2014:	  Første	  del	  gennemført	  med	  succes	  
__________________________________________________________________________	  

Mindstemål	  
link	  til	  den	  endelige	  bekendtgørelse	  om	  mindstemål	  og	  fredningstider	  for	  fisk	  og	  krebs	  i	  
ferskvand.	  

I	  forhold	  til	  den	  hidtil	  gældende	  bekendtgørelse	  er	  der	  følgende	  nye	  bestemmelser:se	  her	  
_________________________________________________________________________________________________	  

	  	  

	  
Se	  billeder	  fra	  Dansk	  Åleekspedition	  2014	  	  DTU's	  havforskningsskib	  Dana	  er	  i	  marts	  og	  april	  2014	  i	  Sargassohavet	  for	  at	  undersøge,	  	  

hvilken	  rolle	  klimabetingede	  ændringer	  i	  ålens	  gydeområder	  spiller	  for	  ålens	  voldsomme	  tilbagegang	  i	  Europa.	  	  	  ____________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Ålen	  -‐	  Et	  overblik	  	  

MEGET NYT PÅ HJEMMESIDEN!
Siden sidste blad 5 2015 -meget nyt på hjemmesiden!
• Naturstyrelsen rydder op i ”Bekendtgørelserne”
• Dagsorden til næste møde i § 7-Udvalget
• NY knivlov på vej! - hilses velkommen hos fritidsfiskerne!
 Læs her hvad justitsministeren siger!
• Ny moniteringskutter til DTU Aqua
• Vigtige rev i Kattegat og vestlige Østersø beskyttes
• Støt vores forbund med sponsorkroner fra OK Benzin
• Giftig fisk formerer sig som aldrig før!
• Ny knivlov tilgodeser blandt andet fritidsfiskerne
• Varsel via SMS ” Dårlig Vejr” fra DMI ophører
• Dagsorden til næste møde i § 7-udvalget Den 2. februar 2016
• Også forvirring om afmærkning af redskaberne i 1979!
• Nyt Nøglefiskerprojekt på vej i foråret 2016
• Fiskerikontrollens adresser i landet
• Kan den invasive sortmundede kutling sprede sig til Skagerrak og Nordsøen?
• Sveriges Nationale åleforvaltningsplan!
• Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand. Fra 1. januar 2016
• Endelig bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord.
• Til Lokalforeninger vedrørende de kommende generalforsamlinger i 2016
• Kommissionen ændrer regler for fiskeri af Havbars!
• Udkast til Handlingsplanen for Fiskepleje 2016
• Læs her om verdens nordligste ål!
• Naturstyrelsen køber katamaraner
• Sidste udgave i år af FRITIDSFISKEREN – nr. 5. 2015.
• Stor pighvar på farten i 9 år! - blev genfanget med mærke på
• Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nybøl Nor & Nissum Fjord
•  Høring vedr. udkast til Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
•  Åleudsætninger skal hjælpe bestanden - og se hvor ålene blev udsat!
•  Referat fra sidste møde i § 7-udvalget!
•  Nøglefiskermødet på Fyn i september 2015 - materialet der blev anvendt!
•  Medlemsorientering! Særlige lokale regler for Fritidsfiskeri
•  Formandens kalender

1
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Organisationer mister medlemmer!
- men væksten i vores forbund er rimelig stabil!
- af Bruno Müller

Medlemstallet hos os i Dansk Fritidsfi-
skerforbund er begrænset svingende 
og det er fortsat en kamp at fastholde 
et tal som vi har sat visionerne efter!

Nye melder sig ind og er det nok?
Vi ved alle, at det især er de yngre år-
gange vi sukker efter som medlemmer 
i forbundet.
Og dog! Jeg mener at vi til dels må 
sige at det er nogenlunde tilfredsstil-
lende at vi kan fastholde de ca. 2000 
medlemmer der organiseret hos os. 
Dette uanset, at vi for en del år siden 
havde det højeste antal i en periode 
– nemlig ca. 2500, som medlemskon-
toret skrev om i forrige udgave af FRI-
TIDSFISKEREN.
Samme sted skrev Bjarne Christensen 
at Medlemskontoret har siden sidste 
blad 4. til 5.2016, har forbundets lo-
kalafdelinger samlet modtaget 60 nye 
indmeldelser! På to måneder er der 
fremgang! Det er tilfredsstillende, - 
bare der modsat ikke er flere der er 
udgået!

Også i det nye år er der tilgang!
Men fakta er ,- at efterfølgende er der 
fra blad 5.2015 og til nu med dette 
blad du har her, er der budt velkom-
men til yderlig 28 nye medlemmer! 
Trods alt med denne svingende udvik-
ling, - så kommer sådan set ikke bag 
på nogen! Det er der blevet skrevet 
og talt om i årevis! Vi ved også at der 

fortsat bliver arbejdet i lokalforenin-
gerne med at sætte fokus på vore for-
sikringsordninger! Både dødsulykke, - 
og bådforsikringerne, og i det hele ta-
get være organiseret og på den måde 
at blive orienteret om hvad der ”Rør” 
sig inden for fritidsfiskerriet!

Det samme hos vore kollegaer!
Når vi vender blikket over til vore 
kollegaer i Dansk Amatørfiskerfor-
ening, fremgår det i deres sidste med-
lemsblad, at de står stort set med de 
samme problemer, og måske værre 
lige nu for tiden, i det at de trods ny 
medlemmer har mistet ca. 200 med-
lemmer indenfor en periode,- hvor to 
lokalforeninger er ophørt!
Udfordringen på medlemsområdet 
ligger klar for begge fritidsfiskeror-
ganisationerne! Op på hesten igen og 
videre med at skaffe nye medlemmer!

Sportsfiskerne har Mega-visioner!
Det er utvivlsomt også det som Dansk 
Sportsfiskerforbund er nødsaget til – 
at skaffe nye!
Her er overliggeren drønet til vejrs! 
Man har store visioner om at, fra et 
medlemstal i 2014 med godt 20.000 
og de næste 5-6 år, vil opnå at have 
ca. 150.000 på medlemslisten!
Det er noget der ”Batter” og det ville 
være ønskelig at andre organisationer 
der lider af medlemsafgang,- kunne 
lure sportsfiskerne af om hvordan 

man kan hverve ca. 130.00 nye med-
lemmer på kun 5- 6 år!
Men fakta er,- at  potentialet er til ste-
de lige uden for deres dør! Det viser 
en undersøgelse fra også 5- 6 år siden, 
og som blev udført af Fødevaremini-
steriet, - der viste, at ikke mindre end 
400- 500.000 her i landet smider kro-
gen i vandet – af og til!

Hos Danmarks
Naturfredningsforening
er der gang i svingdøren!
Hvis vi bevæger os lidt væk fra ”Fiske-
riet” og retter blikket mod de grønne 
organisationer,- så står for de flestes 
vedkommende ret skidt til!
For eksempel i Danmarks Naturfred-
ningsforening, - der har man måtte 
se en afgang i en periode på de sidste 
knap 30 år at mange medlemmer har 
forladt foreningen!
Alene fra 1987 og med godt 260.000 
medlemmer,- står man tilbage i dag 
og kan kun registrere ca. 125.000 
medlemmer!
Når man i vores forbund sidder og 
betragter disse kæmpetab, så væk-
ker det tanken! At det sådan set er 
tilfredsstillende at vi en årrække har 
kunne fastholde et par tusinde med-
lemmer!
Nogen vil nok sige at ”Det er ikke så 
ringe endda” ,- men kunne blive bed-
re!

Kursus indenfor: speedbådskørekort – duelighedsbevis – yachtskipper – SRC Radio – motorpasser 

                                        Erhverv: Erhvervsduelighed – ROC radio - motorpasser 

 

 

Tilmelding og info mob. 4025 2330 – je@marineskolen.dk – www.marineskolen.dk 
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Træffetid:
Bjarne Christensen
træffetid:
mandag til torsdag
mellem 17.00 og 19.00

98 42 83 06 – 21 80 36 12
eller på mail: 
bcnr1@webspeed.dk

Husk at oplyse forening og kode! 

Der er siden sidste blad
kommet 28 nye medlemmer.

Hilsen Bjarne Christensen
 Medlemskontoret

Nyt fra 
Medlems-
kontoret

Øster Hurup Båd-& Garnhandel - alt i tilbehør til garnfiskeren 
Kom og besøg mig eller min hjemmeside 
Besøg min hjemmeside www.baad-garn.dk 
Jeg er leveringsdygtig i alt til fritidsfiskeren 

Rødspttegarn     Pighvargarn        Åleruser 
 Laksegarn            Toggegarn          Bøjer 
  Ørredgarn            Sildegarn             Ankre 
   Tungegarn            Makrelgarn         Tovværk 
 
Alt kan købes umonteret til gør det selv manden! 
 
Gummitøj og Waders fra OCEAN RAINWEAR! 
 
Renseknive fra Löwenmesser og Rådvad! 
 
Bac Zinkanoder og aksel anoder! 
 
Til foråret kan i bestille Hempel Maling! 
 
Vi har stadig lidt bådudstyr der er stærkt nedsat! 
 
Kik forbi! Men ring venligst først!! 
 
Telefon 98588197  -  Mobil 30993028 
 

Øster Hurup Båd-& Garnhandel 
Kongensvej 6, Øster Hurup, 9560 Hadsund 

 

 Øster Hurup Båd & Garnhandel – alt i tilbehør til garnfiskeren

Helt sikkert gælder dette ikke for fi-
skerne i Kaløvig, men som sejler ople-
ves tit, at fiskernes afmærkning ikke 
er i orden, desværre. Mange sejlere 
er ofte i tvivl om afmærkningerne af 
fiskeredskaberne, og med god grund. 
Sejlerne vil gerne undgå fiskernes 
garn og sejle uden om, men mange 
fiskegarn er kun afmærket med en 
meget kort pind, som ofte skjuler 
sig i bølgerne, og med laser af flag 
som burde have været skiftet ud for 
længst. 

Skal vi have respekt for hinanden, bør 
fiskeredskaberne afmærkes ordent-
ligt. En vager skal være mindst 1,2 me-
ter over vandoverfladen, men gerne 
længere. Vægten i bunden af vageren 
skal være så stor, at vageren ikke lig-
ger og flyder i vandover-fladen ved 
mindste blæst. 
Længst mod vest sættes en vager med 
to flag, hvoraf den korteste side i fla-
get er mindst 25 cm. I den østlige en-
de afmærkes garn med en vager og et 
flag. Ud over flagene på vagerne af-

mærkes de endvidere med 2 reflekser 
mod vest og 1 mod øst. 
Flagene skal være ens på begge vage-
re. Vælg farver, der er tydelige at se, 
eneste begrænsning er, at farven hvid 
ikke må anvendes til afmærkningen. 
Farven sort anvendes til faste redska-
ber 
Overholdes disse simple regler udviser 
vi respekt for hinanden.

Vager-afmærkning
- af Ejvind Jensen Foto: Bruno Müller
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1. LÆR AT SEJLE 
Ha’ styr på, hvordan du redder 

en mand om bord igen

2. HOLD DIT GREJ I ORDEN 
Giv dit udstyr og motor  

et sikkerhedstjek

3. PLANLÆG DIN TUR 
Tjek søkort, vejr  
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE 
TIL LAND 

Husk VHF, mobil og  
besked til de nærmeste

5. BRUG VESTEN 
Brug en farvestrålende 

redningsvest i den 
rigtige størrelse

 SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:  

www.sejlsikkert.dk
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...men med Personligt Sikkerhedsudstyr fra FURUNO er hjælpen aldrig langt væk. 
Få mulighed for hurtig og præcis alarmering - og skab samtidig tryghed for dem, der venter derhjemme.

På havet kan du nemt blive meget alene...

www.furuno.dk

3.078,-
easyONE

2.898,-
FastFind 220

easyONE
AIS Nødfyr

FastFind 220
Satellit Nødfyr

Llille og ekstremt effektivt personligt nødfyr, 

Sender dit nødsignal og GPS position til det 
globale COSPAS/SARSAT Search and Rescue 
Satellite System, som virker overalt på jorden. 
Sender også 121,5 MHz pejle signal, og har 
også en kraftigt SOS-Flash funktion til 
nær-signalering.

Efter aktivering sender den i 24+ timer. Kræver 
programmering med dit fartøjs MMSI-nummer.

Personligt AIS nødfyr med 
indbygget GPS.

Passer i langt de fleste redningsveste og 
kan nemt og hurtigt aktiveres og udsende et 

AIS symbol, som kan ses på kortplottere/radar 
på eget og omkringliggende skibe. 

Sender med 1 Watt og har batteri til mindst 36 
timer, flyder og og har også en kraftigt SOS-Flash 
funktion til nær-signalering.

Pris inkl. moms Pris inkl. moms

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

Fritidsfiskeren_annonce_FURUNO.pdf   1   20-05-2015   16:02:24
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Kegnæs 470 HE KA
Kegnæs 470 HE JO
Kegnæs 470 HE
Vægt 350 Kg (470 HE KA)
Personer 4

Godkendt til 30 HK
CE Kategori  C

KEGNÆS BÅDE - Lundsgårdsvej 3 - 6400 Sønderborg - tlf. 22343085 (1630 - 1800)  www.kegnaesbaade.dk

KEGNÆS 470 på bestilling
Dam, stor eller lille

Hardtop, lang eller kort
Læns, selvlæns

Leveres fra forår 2016

NYDAM 465 I på lager
21.500 Kr

Se flere gode tilbud på www.hvalpsund.com

Hvalpsund Net A/S
Havnepladsen 16 
Hvalpsund 
9640 Farsø, Danmark

Tlf. +45 98 63 81 88
Fax +45 98 63 82 03
www.hvalpsund.com 
e-mail: info@hvalpsund.com

Professional Fishing Outfitter

ALT TIL FRITIDSFISKERI
 Flydeliner, blyliner og fletliner fra eget fletteri • Flagbøjer, ankre mm
 • Beklædning, gummitøj, støvler, thermokedeldragter mm • Net knudet/knudeløst

Det er småt med fiskeriet i øjeblikket 
men der fanges en del sild af mindre 
størrelse. De smager henrivende, men 
der måtte gerne være sild af en stør-
relse, som kan bruges til syltning. 

Ina har været en smut i Begtrup for at 
se, om der skulle være et par flade. 
Hele fem blev det til efter alle an-
strengelserne, men heldigvis giver 
mandskabet ikke så let op. Så i stedet 
tog John Fut på stangfiskeri med John 
Prut efter makreller i indsejlingen til 
Knebel vig. Og det er ganske vist, at 
fem fjer kan blive til ti høns. 

De to joller lå side om side og medede 

efter makreller på sildeforfang Da 
ingen af bådene fik bid af makreller, 
syntes John P at nu skulle der ske no-
get. Han tog fladfisk, som han havde 
gående i dammen og hængte på sil-
dekrogene, hvorefter han til John Futs 
store forbavselse, hev den ene fladfisk 
efter den anden op af vandet. 

Hvor uretfærdig verden dog kan væ-
re; her stod John Fut og fiskede efter 
makreller uden bid, mens John P hev 
den ene fladfisk efter den anden in-
denbords alt sammen på kroge til sild. 

Det siges, at John Futs traume var så 
stort, at han absolut måtte berette til 

Gud og hvermand, at mens de begge 
medede med sildekroge efter makrel-
ler hev John P den ene fladfisk op 
efter den anden, mens John Fut ikke 
fangede det mindste. 

Og det er ganske vist!.... 

Og nu vi er ved Futterne, synes fisker-
ne at der er noget sært ved de Futter, 
som udenforstående skal vide er ansat 
ved DSB. En slags fobi, måske. 

 Hver gang de har været ude at sejle 
tager de motoren ud for at se, hvorfor 
motoren fungerer.

Livet på

BRYGGEN
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Fiskerne i Kalø Vig har en formand, 
Carsten Meier, med hænderne rigtig 
skruet på. Carsten er lokomotivfører 
ved DSB, og kaldes derfor ”Carsten 
Fut” imellem venner, for ikke at blive 
forvekslet med en anden Carsten i 
flokken.

For nogle år siden 
henlå en forsømt 
skønhed i havnen 
i form af en NY-
STED garnbåd på 
22 fod fra 1980 
med shelter og 
bakke foran og 
styrehus agter.

Ejeren på det tidspunkt havde hel-
bredsproblemer, og båden led vold-
somt herunder. Alt på det tidligere 
”smykkeskrin” var gået i forfald. Saab 
motoren på 30 hk og vendbar skrue 
fra 1986 virkede ikke mere, der var 
gået råd i styrehuset, døre og luger 
kunne ikke længere lukkes, og lak og 
maling var så godt som forsvundet. 

Carsten købte båden for 3 år siden, 
satte den på land i første omgang 
på havnens standplads, men siden 
forsvandt hun hjem i hans have. Car-
sten gik i gang med at splitte alt ad, 
og nysgerrige kikkede ind over hæk-
ken og rystede medfølende på hove-
det. Styrehuset og enkeltdelene stod i 
bunker på jorden i indkørslen. Mange 
fiskere på havnen frygtede, at de ikke 
ville se hende igen, og lidt venlige, 
animerende drillerier dukkede da og-
så op om projektet f.eks. som følgen-
de annoncetekst, der kunne læses i 
fiskernes interne nyhedsbrev i foråret 
2014: ”Carsten Fut, fiskemanagering, 
tager imod bestilling på fisk fra 1/9 
2014 kl. 10.00. I tilfælde af at planen 
ikke skulle holde, så fra 1/9 2015”.
I tidlig forår 2015 dukkede Carsten 
skib op igen i havnen. Det er stadig et 
projekt, men det ingen overdrivelse 
at sige, at hun har undergået en for-
vandling. Alt er renoveret, renset, ma-
let, udskiftet fra køl og til top inklusiv 
styrehuset, som nu er helt nyt. 

Som eksempel på Carstens omhyg-
gelighed og omtanke kan tjene føl-
gende: Motoren ligger under dørken i 
styrehuset, og har altid været vanske-
lig at komme til. Nogen tid efter gen-
søsætningen blev det klart, at gear-
kassen mistede olie. En pakning var 
vendt forkert og olien sivede ud. Det 
var helt umuligt at komme til igen-
nem lemmen i styrehusdørken, og fi-
skerne omkring Carsten begyndte al-
lerede at have ondt af ham, da han nu 
øjensynlig var bombet langt tilbage i 
projektet.
Alle blev imidlertid ganske imponeret, 
da Carsten en lørdag formiddag sejle-
de ind under én af havnens kraner, og 
med dennes hjælp og 2 stk. korte læg-
ter placeret ind under styrehusets ruf-
udhæng løftede hele styrehuset op på 
kajen, frigjorde derefter motor med 
gearkasse fra hende, og løftede disse 
op på en trailer på kajen. Pakning, 
som var grunden til udsivningen blev 
placeret rigtig, motor og gear blev sat 
tilbage i båden, styrehuset ligeledes, 
og Carsten sejlede hende tilbage til fi-
skerbryggen og han kunne nå hjem til 
frokost. Sådan.
Tillykke og tak til Carsten for at redde 
et smukt skib fra undergang. Fiskerne 
er alle imponerede, og er enige om, 
at hun igen vil indtage sin plads som 
havnens smukkeste fiskerbåd.

EN ”NYSTED 22”
FISKEKUTTER REDDES
- tekst & foto: Ejvind Jensen

Carsten Fut
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Ideer kan blive
til virkelighed

Sidder du med en ide til en lokal ak-
tivitet eller et projekt? Så kan den 
godt blive til virkelighed. Hvert år ud-
deler Friluftsrådet ca. 60 mio. kr. i ud-
lodningsmidler til friluftsliv (tidligere 
tips- og lottemidlerne). En del af disse 
midler går til projekter med og for 
amatør- og fritidsfiskere. Måske er dit 
projekt det næste?
Friluftsrådet har bl.a. støttet mange 
havneprojekter rundt om i landet. I 
2010 åbnede et kombineret shelter, 
udkigstårn og grillområde i Rønner-
havnen ved Frederikshavn. Det tiltræk-
ker hvert år et stort antal besøgende, 
og mange lokale frivillige bidrager til 
vedligehold og opsyn. 
Og de tilsandede havne ved Haarum 
(Harboøre) og Nordre Skanse (også i 
Frederikshavn) er med tilskud fra Fri-
luftrådet blevet reetableret som ak-
tive fritidshavne med bl.a. slæbested, 
flydebro og handicapkran. Områderne 
fungerer i øvrigt som lokale attrakti-
onspunkter for naturelskere. 
På Ebeltoft Skudehavn har Ebeltoft 
Amatør- og Fritidsfiskerforening i 
2011 opstillet en røgeovn, som er sam-
lingspunkt for fritidsfiskerne og bru-
ges til åbne arrangementer. 
Lidt længere sydpå har Faaborg Ama-
tørfiskerforening anskaffet sig under-
visnings- og aktivitetsudstyr til brug i 

Formidlings- og Aktivitetscenter på Fa-
aborg Havn, til at formidle den mariti-
me natur blandt børnefamilier, lokale 
og turister i området. 
Friluftsrådet har også givet tilskud 
til at DTU Aqua kan afholde 4 kurser 
(hvoraf 2 er afholdt) om artsgenken-
delse af sjældne og nye arter. Eva Ma-
ria Pedersen fra DTU Aqua fortæller, 
at ”tilskuddet har gjort det økonomisk 
muligt at afholde disse kurser. Delta-
gerne har fået en øget opmærksom-
hed på vigtigheden af at melde ind til 
Fiskeatlas, hvis de fanger noget ”an-
derledes”. Det vil bl.a. øge kvaliteten 
af de fangstrapporter vi modtager fra 
Nøglefiskere, der har deltaget i kur-
set”. 
Der er altså stor mulighed for at gen-
nemføre spændende lokale projekter 
og aktiviteter med et tilskud fra Fri-
luftsrådet. 

Formålet med udlodningsmidlerne
Med udlodningsmidlerne ønsker Fri-
luftsrådet at støtte projekter, som 
bidrager til øget naturforståelse gen-
nem oplevelser i det fri. For Frilufts-
rådet er det vigtigt, at projekter in-
deholder en stor grad af frivillighed, 
og at projekterne gennemføres i sam-
arbejde mellem flere partner og/el-
ler foreninger lokalt. Det er fordi, at 
projekterne skal komme flest muligt 
til gavn og fordi de således er med til 
at skabe et lokalt engagement. Rådet 
prioriterer også at støtte projekter, 
som er nyskabende og som kan være 
til inspiration for andre.
Afslutningsvis i denne artikel runder 
konsulent i Friluftsrådet, Susanne Ra-
ben Rasmussen af med at sige til FRI-
TIDSFISKEREN ”at der ofte  er tale om 

tilskud til materialeudgifter, men det 
afhænger helt af det enkelte pro-
jekt. Derudover er tilskuddet en slags 
’hjælp til selvhjælp’, hvor resten af fi-
nansieringen skal findes andre steder. 
” 

Her er lidt om fremgangsmåden!
Det er nemt at søge om tilskud og alle 
kan søge. Ansøgningen udfyldes og 
indsendes elektronisk på Friluftsrådets 
hjemmeside, og fristerne er hvert år: 1. 
marts, 1. juli og 1. november. På hjem-
mesiden kan du også få gode råd til 
hvordan du søger, læse om fokusom-
råder og allerede støttede projekter. 
Friluftsrådets sekretariat giver meget 
gerne vejledning til ansøgningsproce-
dure eller til udvikling af idéer, og kan 
kontaktes på tlf. 33 79 00 79 (tryk 2) 
eller e-mail: tips@friluftsraadet.dk.

FAKTA!
I 2014 blev der uddelt 66,6 mio. kr. 
af udlodningsmidler til friluftsliv. Fri-
luftslivspuljen udgør 3,39 procent af 
udlodningsmidlerne (tidligere Tips- 
og Lottomidler). Udlodningsmidlerne 
udgør overskuddet fra Danske Lotteri 
Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det 
Danske Klasselotteri A/S. 

- af Susanne Raben
Rasmussen,
Friluftsrådet 

Bruger vi Friluftsrådets muligheder
for tilskud nok?
- af Bruno Müller

FRITIDSFISKEREN har haft en samtale med konsulent i Friluftsrådets, Susanne 
Raben Rasmussen, om vi til bladet kunne få en uddybning af mulighederne 
for at opnå økonomisk støtte! En støtte som fritidsfiskerne og i øvrigt alle 
friluftsorganisationer eventuelt kan opnå hvis de har en ide om et projekt! 
Foruden denne artikel står alt hvad man skal vide på Friluftsrådets hjemmeside 
www.friluftsraadet.dk. Prøv at lade tankerne ”Snurre”,- og eventuelt drøft mu-
lighederne  med dine kollegaer eller jeres lokalbestyrelse. Og ikke mindst! Husk 
at forbundet har kredsrepræsentanter i Friluftsrådet, - og dem finder du på vo-
res hjemmeside  www.fritidsfiskerforbundet.dk

Bruger	  vi	  Friluftsrådets	  muligheder	  for	  tilskud	  nok?	  
-‐	  af	  Bruno	  Müller	  

FRITIDSFISKEREN	  har	  haft	  en	  samtale	  med	  konsulent	  i	  Friluftsrådets,	  Susanne	  Raben	  Rasmussen,	  om	  vi	  til	  
bladet	  kunne	  få	  en	  uddybning	  af	  mulighederne	  for	  at	  opnå	  økonomisk	  støtte!	  En	  støtte	  som	  fritidsfiskerne	  
og	  i	  øvrigt	  alle	  friluftsorganisationer	  eventuelt	  kan	  opnå	  hvis	  de	  har	  en	  ide	  om	  et	  projekt!	  
Foruden	  denne	  artikel	  står	  alt	  hvad	  man	  skal	  vide	  på	  Friluftsrådets	  hjemmeside	  www.friluftsraadet.dk	  
Prøv	  at	  lade	  tankerne	  ”Snurre”,-‐	  og	  eventuelt	  drøft	  mulighederne	  	  med	  dine	  kollegaer	  eller	  jeres	  
lokalbestyrelse.	  Og	  ikke	  mindst!	  Husk	  at	  forbundet	  har	  kredsrepræsentanter	  i	  Friluftsrådet,	  -‐	  og	  dem	  finder	  
du	  på	  vores	  hjemmeside	  	  www.	  fritidsfiskerforbundet.dk	  	  

Ideer	  kan	  blive	  til	  virkelighed	  

	  

-‐	  af	  Susanne	  Raben	  Rasmussen,	  Friluftsrådet	  	  	  

Sidder	  du	  med	  en	  ide	  til	  en	  lokal	  aktivitet	  eller	  et	  projekt?	  Så	  kan	  den	  godt	  blive	  til	  virkelighed.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvert	  år	  uddeler	  Friluftsrådet	  ca.	  60	  mio.	  kr.	  i	  udlodningsmidler	  til	  friluftsliv	  (tidligere	  tips-‐	  og	  
lottemidlerne).	  En	  del	  af	  disse	  midler	  går	  til	  projekter	  med	  og	  for	  amatør-‐	  og	  fritidsfiskere.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Måske	  er	  dit	  projekt	  det	  næste?	  

Friluftsrådet	  har	  bl.a.	  støttet	  mange	  havneprojekter	  rundt	  om	  i	  landet.	  I	  2010	  åbnede	  et	  kombineret	  
shelter,	  udkigstårn	  og	  grillområde	  i	  Rønnerhavnen	  ved	  Frederikshavn.	  Det	  tiltrækker	  hvert	  år	  et	  stort	  antal	  
besøgende,	  og	  mange	  lokale	  frivillige	  bidrager	  til	  vedligehold	  og	  opsyn.	  	  

Og	  de	  tilsandede	  havne	  ved	  Haarum	  (Harboøre)	  og	  Nordre	  Skanse	  (også	  i	  Frederikshavn)	  er	  med	  tilskud	  fra	  
Friluftrådet	  blevet	  reetableret	  som	  aktive	  fritidshavne	  med	  bl.a.	  slæbested,	  flydebro	  og	  handicapkran.	  
Områderne	  fungerer	  i	  øvrigt	  som	  lokale	  attraktionspunkter	  for	  naturelskere.	  	  

På	  Ebeltoft	  Skudehavn	  har	  Ebeltoft	  Amatør-‐	  og	  Fritidsfiskerforening	  i	  2011	  opstillet	  en	  røgeovn,	  som	  er	  
samlingspunkt	  for	  fritidsfiskerne	  og	  bruges	  til	  åbne	  arrangementer.	  	  

Lidt	  længere	  sydpå	  har	  Faaborg	  Amatørfiskerforening	  anskaffet	  sig	  undervisnings-‐	  og	  aktivitetsudstyr	  til	  
brug	  i	  Formidlings-‐	  og	  Aktivitetscenter	  på	  Faaborg	  Havn,	  til	  at	  formidle	  den	  maritime	  natur	  blandt	  
børnefamilier,	  lokale	  og	  turister	  i	  området.	  	  

Friluftsrådet	  har	  også	  givet	  tilskud	  til	  at	  DTU	  Aqua	  kan	  afholde	  4	  kurser	  (hvoraf	  2	  er	  afholdt)	  om	  
artsgenkendelse	  af	  sjældne	  og	  nye	  arter.	  Eva	  Maria	  Pedersen	  fra	  DTU	  Aqua	  fortæller,	  at ”tilskuddet	  har	  
gjort	  det	  økonomisk	  muligt	  at	  afholde	  disse	  kurser.	  Deltagerne	  har	  fået	  en	  øget	  opmærksomhed	  på	  
vigtigheden	  af	  at	  melde	  ind	  til	  Fiskeatlas,	  hvis	  de	  fanger	  noget	  ”anderledes”.	  Det	  vil	  bl.a.	  øge	  kvaliteten	  af	  
de	  fangstrapporter	  vi	  modtager	  fra	  Nøglefiskere,	  der	  har	  deltaget	  i	  kurset”.	  	  

Der	  er	  altså	  stor	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  spændende	  lokale	  projekter	  og	  aktiviteter	  med	  et	  tilskud	  fra	  
Friluftsrådet.	  	  

Formålet	  med	  udlodningsmidlerne	  
Med	  udlodningsmidlerne	  ønsker	  Friluftsrådet	  at	  støtte	  projekter,	  som	  bidrager	  til	  øget	  naturforståelse	  
gennem	  oplevelser	  i	  det	  fri.	  For	  Friluftsrådet	  er	  det	  vigtigt,	  at	  projekter	  indeholder	  en	  stor	  grad	  af	  
frivillighed,	  og	  at	  projekterne	  gennemføres	  i	  samarbejde	  mellem	  flere	  partner	  og/eller	  foreninger	  lokalt.	  
Det	  er	  fordi,	  at	  projekterne	  skal	  komme	  flest	  muligt	  til	  gavn	  og	  fordi	  de	  således	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  lokalt	  
engagement.	  Rådet	  prioriterer	  også	  at	  støtte	  projekter,	  som	  er	  nyskabende	  og	  som	  kan	  være	  til	  inspiration	  
for	  andre.	  

Afslutningsvis	  i	  denne	  artikel	  runder	  konsulent	  i	  Friluftsrådet,	  Susanne	  Raben	  Rasmussen	  af	  med	  at	  sige	  til	  
FRITIDSFISKEREN	  ”at	  der	  ofte	  	  er	  tale	  om	  tilskud	  til	  materialeudgifter,	  men	  det	  afhænger	  helt	  af	  det	  enkelte	  
projekt.	  Derudover	  er	  tilskuddet	  en	  slags	  ’hjælp	  til	  selvhjælp’,	  hvor	  resten	  af	  finansieringen	  skal	  findes	  andre	  
steder.	  ”	  	  

Tilskud til Rør ved fisken

Tilskud til Børn med ud og
sætte & røgte garn
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kfforsikring.dk 

Få et forsikringstjek og 
en gratis trafikvest

Dansk Fiskeriforbund har allerede indgået en aftale med Købstædernes Forsikring, 
men hvad med dig? Hvornår har du sidst fået tjekket, om du er dækket optimalt?  

Måske kan du fjerne unødvendig dækning måske skal der tilføjes nye dækninger. 
Det finder vi ud af sammen. 

Ring og få et forsikringstjek på 33 45 74 75. 
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem 8.30-16.00.

Husk at oplyse, at du er er medlem af Dansk Fiskeriforbund, når du ringer, 
så kvitterer vi med en trafikvest kvit og frit. 
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kfforsikring.dk 

Få et forsikringstjek og 
en gratis trafikvest

Dansk Fiskeriforbund har allerede indgået en aftale med Købstædernes Forsikring, 
men hvad med dig? Hvornår har du sidst fået tjekket, om du er dækket optimalt?  

Måske kan du fjerne unødvendig dækning måske skal der tilføjes nye dækninger. 
Det finder vi ud af sammen. 

Ring og få et forsikringstjek på 33 45 74 75. 
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem 8.30-16.00.

Husk at oplyse, at du er er medlem af Dansk Fiskeriforbund, når du ringer, 
så kvitterer vi med en trafikvest kvit og frit. 

Havnen i Skaven ved 
Ringkøbing fjord er 
blevet renoveret. Det 
er også til gavn for
fritidsfiskerne.

Havnen i Skaven har gennemgået en 
omfattende renovering. Den gamle 
havn var efter mere end 40 år to-
tal nedslidt. Fortøjnings broerne var 
stærkt angrebet af råd og derfor usik-
re at færdes på og kaj arealerne var 
underminerede idet man brugte kam-
pesten lagt i beton da man etablerede 
havnen. Vandstanden skifter meget i 
årets løb og dette sammenholdt med 
hårde vestenstorme har i årenes løb 
betydet en kraftig underminering og 
ophobning af slam i bassinet.
Fortøjningspælene var ligeledes tynd-
slidte og det var nok kun et spørgsmål 
om tid inden der skete noget der ikke 
skulle ske.

Privat havn
Havnen i Skaven er i modsætning til 
de fleste havne omkring Ringkøbing 
fjord, privat ejet. Det bagved be-
liggende store sommerhus område 
har for mange år siden etableret en 
grundejerforening, og det er denne 
forening der ejer havnen og står for 
dens vedligehold.

En så omfattende renovering kræver 
god økonomi, derfor har det selv-
følgelig været en stor beslutning at 
træffe og der er også blevet brugt en 

del energi på at søge om midler fra di-
verse fonde m.m.  Der var især en tro 
på, at kommunen ville yde støttes da 
havnen har et stort turist potentiale.
Alt slog fejl, så til sidst var der kun for-
eningens kasse, frivillig arbejde samt 
lån til at løfte projektet, men det er 
også gået fint.

Bedre forhold for fritidsfiskerne.
Renoveringen af havnen har også be-
tydet forbedringer for fritidsfiskerne 
på Skaven havn. 

Havnen har i mange år været hjem-
havn for en del fritidsfiskere. De har 
været gode til at stå sammen i Ring-
købing & Stadilfjordes fritidsfiskerfor-
ening, derfor blev det med forenin-
gens hjælp i 2012 muligt, at få bygget 
de første seks fiskerhytter på havnen.
Hytterne blev hurtigt populærere og 
selv om tre fritidsfiskere delte om 
hver hytte, kunne det ikke dække be-
hovet. Derfor besluttede grundejer-
foreningen at bygge seks mere som 
blev indviet i 2013.

Ny op reder plads er det også blevet 
til, og med renoveringen af havnen 
er der også blevet sikre fortøjnings-
forhold og forbedrede og mere sikre 
gang arealer samt en bedre vanddyb-
de.

Godt sammenhold.
Der hersker et særligt sammenhold 
mellem fritidsfiskerne på havnen. Fle-
re tager sammen på fjorden og fisker, 
og der er altid hjælp at hente omkring 
vedligehold af både båd og redskaber 
samt det at færdes på fjorden, og alle 
har udleveret en liste med navne og 
telefon numre hvis man skulle komme 
i nød under sejlads.

Man skal næsten være indfødt for at 
finde rundt i øgenavnene og det gør 
heller ikke noget man har lidt hår på 
brystet i forhold til den godmodige 
mobning.
Nogle af eksemler på øgenavne er.: 
Onassis, Æ landråver, Skipper Skrald, 
Æ bankmand, Admiralen, Æ Pind 
o.s.v. 

- af Arne Mogensen, formand,
Ringkøbing FF 
Foto: Kirsten Ostersen, Skjern

Havnen i Skaven nyrenoveret
i flot stil!

- Fortsættes næste side
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@madkongen.dk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.dybvadkro.dk	  

	  

	  

	  
	  

Det er helt naturligt, at have et øge-
navn og der bliver holdt meget skæg 
med hinanden, men er der nye i ( er-
hvervet ) der gerne vil ind, bliver de ta-
get særlig godt imod, og man venter 
pænt med at give dem øgenavn indtil 
de vænnet sig til miljøet.

Fælles udfordringer
Fritidsfiskerne ved Skaven havn og 
rundt om hele Ringkøbing fjord, har 
fælles udfordringer. Skarven æder så 
meget yngel og småfisk, at der går 
hårdt ud over lakse og havørred be-
standen i Skjern å systemet. Det får 

nogle til at tro, at det er fritidsfiskeriet 
der trykker bestandene.
Det er naturligvis ikke tilfældet. For 
det første er det forbudt direkte at fi-
ske efter disse arter og for det andet 
er det forbudt at tage arterne med ind 
som bifangst.
Bierhvervsfiskeriet er også en stor ud-
fordring. De må sætte alle de garn de 
vil og de må fiske med længere garn 
end fritidsfiskere samt mindre maske 
størrelser.
Der er set eksempler på at der er sat 
op til 90 – 100 garn pr. båd. Det være 
sig både Helt og Skrubbe garn.

Sådan et fisketryk kan fjorden ikke 
holde til, men det er man meget ufor-
stående overfor i bierhvervsfisker 
kredse, dette på trods af, at man bl.a. 
har set et kraftigt fald i Helt bestan-
den 2014.

Det er udfordringer der må og skal 
gøres noget ved hvis det rekreative 
fiskeri i både Ringkøbing og Stadil 
fjorde skal bevares for de kommende 
generationer og det arbejder Fritidsfi-
skeriforeningen naturligvis på.

Admiralen vender hjem fra fjorden og
har sikret sig, at han ikke fryser ørerne.

PORTOSTIGNINGEN 
RAMTE IKKE OS!
- og vi undgik at
skulle bruge brevduer!

Medlemskontoret oplyser at
den nye stigning ikke rammer
bladomdelingen!

- Bruno
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 

T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

Quicksilver
Captur Arvor
Både med indenbords
diesel motorer.
Perfekte til fiskeri.

Quicksilver
Captur Pilothouse
Både til påhængsmotorer
fra 5,5 m til 9 m.
Perfekt til fiskeri og turbåd.

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  
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Tank billigt
og støt samtidig 
Dansk Fritids-
fiskerforbund

Du kan støtte Dansk Fritidsfiskerforbund, hver gang du tanker. Det eneste, 
du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsor-
aftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du 
tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.

Kontakt foreningen og hør, hvordan du hurtigt og nemt kom-
mer i gang med at tanke penge til dem.

www.ok.dk

Revisionsfirmaet
Martin Engbjerg A/S

Statsautoriseret revisor

Marklund 11 9900 Frederikshavn
Tlf.: 96 20 06 45 Fax: 96 20 06 46
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Gejlhavegård 23
6000 Kolding 
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk



Til dig der overvejer 
at blive medlem:

Dit medlemskab er vigtigt!
•  Vi kæmper for vor 1000-årige ret 

til at fiske med garn m.v.
•  Vi kæmper imod urimelige fred-

ninger af bl.a. skarv og sæl
•  Vi kæmper imod sandsugning 

tæt på fiskenes opvækstområder
•  Vi kæmper imod bundslæbende 

fiskeredskaber i kystnære områ-
der

•  Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri

Kontakt Dansk Fritidsfiskerfor-
bunds medlemskontor på tlf. 98 
42 83 06 eller gå til hjemmesiden 
www.fritidsfiskerforbundet.dk

Kære medlem!
Deltag aktivt i Forbundets medlemskampagne! 

Klip denne annonce ud og tag den med på havnen, 
bådebroen o.s.v. 
hvor der evt. er en fritidsfisker 
– som ikke er medlem i din lokalforening!

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:

Adr.:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Er du fritidsfisker? 
Så kontakt os og få del i de mange fordele vi har, 
ved at være sammen i en landsdækkende forening.

•   Vi er ca. 2100 medlemmer i Jylland
•   Vi har 20 lokalafdelinger
•   Vi har et godt organiseret forbund
•    Vi har landets billigste forbundskontingent
•    Kurser i syning af garn og ruser
•   Vi tilbyder en af landets meget billige bådforsik-

ringer
•    Alle medlemmerne er gratis livsulykkeforsikret 

for 200.000 kr. under fiskeri, og under transport 
til og fra

•   Varetager fiskeripolitiske opgaver i forskellige 
udvalg

•   Kontakt os på telefon 25 35 62 98 og få oplys-
ninger, eller send blanketten og du vil modtage 
al materiale vedr. medlemskabet.

I mit medlemskab ønsker jeg
at være medlem af denne lokalforening:

   :

Husk 
porto

Du kan også melde dig ind på: www.fritidsfiskerforbundet.dk

✂
✂

✂
✂

✂

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør være organiseret!


