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spiralruse

Krabbe-/HUMMERruse

Sammenklappelig,
nylon net 11 eller 18 mm, sort:

Model 49/4,
2 ruser m/6 mtr rad, 32 mm PET-net:

KOM I »NETTET« HOS
DACONET
123,75
Pris/stk.

Pris/sæt

kr.

M-ANKRE
www.daconet.dk
kr.

618,75

Krebsetejne

Krabbe-/Hummertejne

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

m/2 indgange, 30 mm PET-net:

M-ANKRE

På www.daconet.dk kan
du Daconet
se vort katalog,
bestille
er lagerførende
i galv. M-Ankre
varer, e-maile direkte til én
fraløbende
5 kg. op til 50 kg.
af de ansatte samt
str. 1: 57 cm lang x 38 cm bred x
se dé nyheder og tilbud, vi
30 cm
høj, vægt
2,6 kg,
Daconet er lagerførende
i galv.
M-Ankre
kan tilbyde.

Str.: 63 cm lang x 43 cm bred
frax 5 kg.
38 cm høj,
vægt
Klik
ind 15
- vikg:
glæder os til at

Pris/stk. »møde«
kr. 618,75
dig på nettet!

op Pris/stk.
til 50 kg.

kr.

350,00

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

kr.

387,50

Ring og fåAlle
et godt
tilbud til omgående levering.
priser er incl. 25% moms.
Kontakt
osgodt
for tilbud
yderligere
oplysninger.
Ring
og få et
til omgående
levering.
DENMARK

Marius Jensensvej 11 · 7800 Skive
2733
· 6960
Hvide
Tlf.: Numitvej
97 52 06
· Fax:
97Sande
51 06 00
Tlf.: 97 52 06 33 · Fax: 97 51 06 00
E-mail:
E-mail:daconet@daconet.dk
daconet@daconet.dk
www.daconet.dk
www.daconet.dk
www.daconet.dk

2

Af Arne Rusbjerg
Formand

Formanden skriver:
Er det rekreative fiskeri
under afvikling?
Det spørgsmål må man som formand
og fritidsfisker stille sig selv, når der
i indbakken på mailen, lige pludselig
ligger en mail fra den nye formand
for § 7 udvalget Bjørn Wirlander med
ordlyden:
I den forbindelse vil jeg gerne orientere §7-udvalget om, at der - som
led i at sikre en tilfredsstillende torskekvote inden for en bæredygtig
ramme til Danmark i forhandlingerne
– kan være mulighed for, at der skal
ses nærmere på visse begrænsninger
i forhold til det rekreative fiskeri efter
torsk i den vestlige Østersø, som bl.a.
også omfatter bælterne og Øresund.
Endnu er det kun et forhandlingsoplæg til et EU ministerråds møde. Når
deadline på dette blad er overstået.
Men som Fritidsfisker frygter man
hvad der kommer, når man får sådan
nogle mails. Jeg håber at ministrene
for de forskellige lande besinder sig,
og når frem til at det rekreative fiskeri på torsk i den vestlige del af
Østersøen Sundet og Bælthavet er minimal, og derfor ikke bør indgå som
en del at TAC kvoterne. I det øjeblik
vort fiskeri indgår i disse kvoter, vil

vi komme under maksimalt pres fra
erhvervsfiskerne. I det et rekreativt
fiskeri, så vil gå ud over deres kvoter
når der skæres i dem, og presset for
at få os ud, så de kan fiske på den del
af kvoten som vi teoretisk har, vil blive
uhyre stort. Hvis Danmark acceptere
en del af TAC kvoterne som rekreativt,
er det derfor magtpåliggende for os,
at kvoterne bliver nedsat særskilt, og
ikke kan sammenlægges med erhvervets kvote. På den måde, at man ikke
kan tage fra det rekreatives kvote, og
overføre dette til erhvervets. Eventuelle nedskæringer, og opgraderinger,
skal fordeles ligeligt mellem parterne.
Inden du tager ud efter Nytårstorsken, så husk at læse forsikringsbetingelserne. Vi er nu inde i perioden
hvor redningsvesten er påbudt for at
forsikringen dækker.
Hermed et ønske om en Glædelig Jul,
og et godt Nytår, til alle læsere af dette blad.

MØDEKALENDER:
Fremover kan formandens møde kalender læses på hjemmesiden.
www.fritidsfiskerforbundet.dk

Til bladets læsere, annoncører
og samarbejdspartnere!
Hermed et ønske om
en glædelig jul, samt et
godt nytår og med tak for
det forgangne!
Venlig hilsen redaktionen
Bruno

FiskerForum.dk - Fiskerportalen

FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

Fisker Forum er internetportalen for dansk fiskeri
og fiskerirelaterede virksomheder.
Daglige erhvervsnyheder, korte nyheder, auktionspriser, kutterinfo og meget mere.
Fisker Forum har nu mere end 50.000 besøgende
om måneden !
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Formand: Arne Rusbjerg
Engvej 42, 7490 Aulum
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98
teamstr@gmail.com
(FU)
Næstformand: Finn Frandsen
Skarvudvalg
Haslevgaarde Bakker 36, Als
9560 Hadsund
Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
finn@frandsennet.dk
(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)

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)



§7-UDVALGET:

FORBUNDSFANEN:

Finn Frandsen
Haslevgaarde Bakker 36, Als
9560 Hadsund
Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
finn@frandsennet.dk
(FU)
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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)

FISKERIUDVALG:
Formand: Arne Rusbjerg
Engvej 42, 7490 Aulum
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98
teamstr@gmail.com
	
(FU)
Bent Alnor
Lundgaardsvej 10,
6400 Sønderborg,
Tlf. 20 48 83 50
lundsgaardsvej10@gmail.com
Finn Frandsen
Haslevgaarde Bakker 36, Als
9560 Hadsund
Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
finn@frandsennet.dk
	
(FU)
Øvrige medlemmer er
hovedbestyrelsesmedlemmer
mrk. (FU) på denne side.
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Forsiden:Morgenmøde på Aabenraa Fjord
Foto: Bruno Müller

Første fritidsfiskerblad – del 3!
- og første fritidsfiskerforening i landet!
Som omtalt i forrige blad bringer
vi det tredie uddrag af det første
blad – AMATØRFISKEREN - der udkom i den nystiftede fritidsfiskerforening – der senere blev til to!
Nemlig Dansk Amatørfiskerforening
og vores - Dansk Fritidsfiskerforbund!
Hermed afskrift af begivenheder der
var gengivet i det første blad fra sommeren 1979! I følgende blade af FRITIDSFISKEREN fortsætter vi og bringer
og uddrag fra dette første fritidsfiskerblad og med stof fra pionerarbejdet,- fra den gang!

Et af de første hovedbestyrelsesmøder!
-uddrag af mødet!
- redigeret af Bruno Müller
Hovedbestyrelsesmøde 1979!
Hovedbestyrelsen samledes umiddelbart efter formandsmødet, - hvor
der bl.a. vedtoges følgende:
1. Hovedbestyrelsesmøde d. 29. august 1979
2. Landsmøde d. 17. november 1979.
3.	Erindre lokale foreninger ved en skrivelse omhandlende kontingentindbetaling til Landsforeningen i oktober måned 1979. Det indbetalte for medlemmerne i lokalforeningerne,- vil danne grundlag for
mandaternes fordeling til Landsmødet.
4.	Når lokale vedtægter oprettes eller korrigeres, vedtog hovedbestyrelsen at den forening, hvis fiskevand (vandområde) vedtægten vedrører, - at udpege en observatør til at give møde ved evt. indkaldelse.
Foreningen holder Dansk Amatørfiskerforenings forhandlingsudvalg
(Forretningsudvalget) underrettet om sagens behandling.
Møde sluttede,- og der var enighed om en begivenhedsdag!
P.N.
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Hvad er det
for en mærkelig fisk?

Der bladres i
”Moppedrengen”.

Kursus om fiskearter
- af Henning Andersen Foto: Flemming Hørsted
Nøglefiskerprojektet inviterede her
i efteråret fritidsfiskere på kursus i
artsgenkendelse af fisk i Ebeltoft. Det
var Maria Pedersen fra DTU Aqua, der
stod for arrangementet afholdt i Fiskerhavnens Maritime Foreningshus.
Hun havde fået fat i et par rigtige fiskenørder fra Naturhistorisk Museum
i København: Peter Rask Møller og
Marcus Krog.
Fiskeatlas for saltvand
Efter at være færdig med at registrere alle danske fiskearter i ferskvand har de nu kastet sig over et tilsvarende arbejde med saltvandsfisk.
Det synlige produkt bliver en moppedreng af en bog, et såkaldt fiskeatlas, der kommer i handlen om et
par år. Her spiller nøglefiskernes rapporter, om hvilke arter der fanges og
hvor, en vigtig rolle. DTU’s interesse
er mere hvor meget, der fanges og
hvornår, for dermed at følge udsvingene i fiskebestandene. Peter og
Marcus indsamler også selv oplysnin-

Kan I se den sorte plet?
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ger ved at snorkle på lavt vand. Specielt finder de mange arter om natten. Ind i mellem tager de harpunen
med, så der bliver en fisk til panden.
Hvad er det for en fisk?
På kurset blev der selvfølgelig fokuseret på arter, der er svære at adskille: Fx
ulke, kutlinger, læbefisk og torskefisk.
Eksempel på første gruppe: I modsætning til Almindelig ulk har Langtornet
ulk en lille skægtråd i mundvigene.
Kutlinger: Er der en sort plet forrest
i hver rygfinne, er det en Sortkutling.
Er der kun én plet bagerst i forreste
rygfinne er det (desværre) en Sortmundet kutling. Læbefisk: Havkarussen har en sort plet øverst på haleroden, mens Savgylten skal kendes
på de fine savtænder på gællelåget.
Torskefisk: Fanger man en torskefisk
uden skægtråd, skal man kikke på sidelinien. Er den lige, er det en Sej. Slår
den en bue (et loop!) er det en Lubbe.
De to arter kaldes i erhvervet for henholdsvis mørksej og lyssej, men de to
eksperter opfordrede os kraftigt til
at kassere disse navne. Så for eftertiden kalder vi dem altså Sej og Lubbe.
Biodiversiteten
Hvordan går det så med biodiversiteten i saltvand? Ja, det går faktisk
godt. I gennemsnit findes én ny art
hvert år, mens der kun er forsvundet
et par stykker de sidste 100 år. Her
blev nævnt Gudenålaksen og Skaden, en kæmpe rokke, der var talrig
i begyndelsen af forrige århundrede.
Tun og Stør ser ud til at være på vej
tilbage til de danske farvande. Men
så er der jo også Sortmundet kut-

ling, der jo skal betegnes som en invasiv art. Den er nu også registreret
på Langeland. Om den standser der,
er netop hvad Peter og Marcus skal
følge med i. Om Tyklæbet multe, som
er blevet ret almindelig i de senere år,
også er begyndt at yngle i de danske
farvande, er også noget de går op i.
Er eDNA fremtiden?
De to nørder er så småt begyndt at
kikke på en helt ny måde at registrere arter, nemlig ved eDNA. Det er en
metode, der går ud på, at man fra en
vandprøve kan udtrække DNA og dermed se hvilke arter, der har svømmet
rundt i vandet inden for den seneste
uges tid.
Det var et dejligt arrangement, fordi
vi her mødte engagerede personer,
der var i stand til at formidle deres
kolossale viden til almindelige fritidsfiskere!

Flot rygfinne!

Yacht-KaskoForsikringen

Yacht-AnsvarsForsikringen

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

Yacht-UlykkesForsikringen

Bådforsikring

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

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
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Er du interesseret i billige energilån?
Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer
til energiforbedringer - så finder vi en løsning.

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

Alt i
smedearbejde og propelservice!

ANKER
Værkstedsvej 2 · 6000 Kolding · Danmark
Tlf. +45 75 53 66 41
www.ankerjo.dk · mail: ankerjo@ankerjo.dk

AC BILSYN

Dansk lokal synsvirksomhed
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Vi har fleksible 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
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Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

VI SYNER ALLE
TYPER KØRETØJER
Incl. traliere, campingvogne, varevogne
og lastbiler.
Vi udfører også:
- Toldsyn
- Nummerpladeudlevering
- Tempo 100 godkendelser
- Udstedet danske og tyske miljømærker

AC Bilsyn Frederikshavn ApS
v/Allan Spring og Claus Jacobsen - Toftegårdsvej 20 - 9900 Fr. havn - Tlf. 98 42 92 92
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Ny fødevareminister- igen!
Eva Kjær Hansen hilses velkommen
-af Bruno Müller
Vi glæder os til samarbejdet og ser
frem til at holde den nye minister op
forbundets mærkesager,- og gøre opmærksom på at både ministeren og
vores forbund har en stor opgave til
fælles!
Jeg skrev en kort notits i forrige blad
om den nye minister,- og finder det på
plads at lave en mere ”Uddybende”
belysning af de mange ministrere som
vi og de øvrige fiskeriorganisationer
er underlagt!
Her som redaktør er der ingen politiske farver,- og jeg vil bestræbe mig på
at skrive og samarbejde med alle der
stort set går ind for vores målsætning
i forbundet,- og selvfølgelig ligeledes
dem som er imod!
Alle husker og ved at der i sidste ministerperiode, hvor Dan Jørgensen var
ved roret,- at han til tider undlod at
gøre det bedre for fritidsfiskeriet.
Det var der mange fritidsfiskere der
kritiserede og så med bekymring på
udviklingen i hans ministerperiode.
Den nye minister Eva Kjer Hansen der
også tidligere under VKO-regeringen
var fødevareminister i 2007-2010,- og
med hende er det en sjældenhed at
der endelig er en politikker der igen
besætter posten. Dette skulle give optimisme når man får en ”rutineret” på
taburetten. Hun bliver desuden miljøminister i den nye regering,- der skal
nu køre parallelt med landbruget og
fiskeriets interesser!
Det må være et stort ønske fra alle
organisationer med den nye minister,når hun kører den store kanon i stilling med ordene:
”Jeg kan godt forstå, hvis hverken

virksomheder, organisationer eller
borgere længere kan hitte rede i de
mange komplicerede love og regler.
Alene omfanget gør lovgivningen
svær at efterleve. Det betyder, at reglerne mister gennemslagskraft, og de
kommer til at udgøre en barriere for
vækst og nye arbejdspladser. Det stopper nu,” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen! Og imens der er
skruet op for ”Dampen” , fortsættes
der med en udmelding fra Eva Kjer
Hansen at-” ud af en tredjedel af bekendtgørelserne under det nye store
Miljø- og Fødevareministerium være
væk inden årets udgang”! Og til det
kan vi, - også i vores forbund og vel
sammen med øvrige, kun sige ”Hip”,i det at der gennem tiderne ikke har
der ikke været mindre end et utal af
love og bekendtgørelser på området!
Det blevet til 2.400 gennem årene, og
hertil kommer flere hundrede EU-retsakter og mange internationale konventioner og aftaler.
Og hvis den nedskæring holder,-så må
vi i Dansk Fritidsfiskerforbund se frem
til den ny samarbejdspartner, som vi
derfor glæder os til at høre meget
mere til!
For det er op ad bakke til tider for
fritidsfiskerne,- og efter mange episoder og kontroverser, og en kort leve
tid som fødevareminister, måtte Dan
Jørgensen endelig lægge nøglerne på
skranken i ministeriet.
Det skal dog siges at han ikke er den
eneste i rækken af ministre der ”Kommer og går”,- og det må snart være
et ønske for fritidsfiskerne at der
kommer en minister der holder fokus

på de virkelige problemer,- og ikke
farer rundt i medierne og ikke kan
snakke om meget andet end økologi
og sportsfiskere,- hvor han omkring
”Garnvogterne” roser dem i offentliggørelsen en storstilet plan for at
styrke lystfiskeriet.
Ministeren er yderst tilfreds dette initiativ, der skal styrke lystfisketurismen
og med de mange millioner kroner
der følger i kølvandet!
Som at det skulle redde nationens
økonomi!
Men! Det skal ikke undlades at man
er godt og grundigt trætte af, at
der bliver rykket rundt på ministertaburetterne inden for fiskeriet!
Og det gælder ikke kun i fiskerikreds
”at man melder ud, at ministerudskiftningen kommer alt for tit eller
tidlig,- og at man er godt træt af disse hyppige ministerrokader!
Dette gælder vel også for vores organisationer hos fritidsfiskerne,- hvor vi
kan konstatere fra sidelinjen,-at vi nu
har haft flere ministre på ganske få år.
Politisk set kan disse rokader jo ikke
undgås, for demokratiet virker jo i vores land,- også når der afholdes folketingsvalg!
Men fakta er at vi har haft 19 fiskeriministre fra november 1947 til december1996!
Og i nyere tid, på bare 18 år, har vi
haft 10 fødevareministre siden januar
1997 til nu!
Men embedsværket er ikke på valgde bliver!

ENERGIHUSET A|S
rådgivning & projektering
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NØGLEFISKERMØDET

Nøglerfiskerprojektet er stadig
nyttigt og populært
- Mødet på Fyn viste at nøglefiskerne fortsat bidrager til forskningen!
- tekst og foto af Bruno Müller
En oplagt Vagn Gram fra Dansk Amatørfiskerforening bød velkommen til
nøglefiskerne fra de to Fritidsfiskerorganisationer

Vagn Gram,
Dansk Amatørfiskerforening
Han gav samtidig en orientering om
at der kunne byttes grej udenfor og
udleveres nyt Nøglefiskergrej.
Også panelet med de ansatte ved DTU
Aqua var klar og ,- der hver havde sit
fagområde der skulle forelægges, var
klar til at mødet kunne startes op.
Der blev hurtig sat gang i mødet og
første indlægsholder var Eva Marie Nielsen,- der gennemgik og viste
fangstrapport fra 2014- 15! Eva Marie
kunne oplyse at der var en lille tilbagegang af tilmeldte i år!
Men samtidig kunne hun sige at de
sidste 2 var der år indsendt 1500 rapporteringer,- hvilket var meget tilfredsstillende! I forlængelse af dette

Eva Marie Nielsen,
DTU Aqua

hun gav info om fangstmængderne
der var udført af Nøglefisklerne!
Der blev lagt op til en drøftelse af ophævelse datogrænsen og det gav en
livlig debat! Så livlig at ordstyreren,
Vagn Gram måtte mane til mere ro
så indlægsholdere o g andre kunne
fremføre forslag og ideer til en eventuel ændring! Spørgsmålet om ophævelse af datogrænsen vil der blive arbejdet med!
Henvendelse fra Nøglefiskerne vedr.
at flagene kunne være bedre og at
der blev ønske nye!
Der blev sagt fra Eva Marie at der ville
blive set på at få sendt nye flag ud
hvor der er behov!
Og så kom der fra mødedeltagerne et
lille ekstra spørgsmål om gode råd om
human aflivning af ål!
Det kunne mærkes i debatten at alle
havde deres egen opskrift på hvordan
man ordnede denne affærer! En af de
mest vidtgående forslag der var, - at
når ålen lå i en pøs med vand- kunne
man sætte 220 volt i begge ender af
ålen i 3 sek. Og ikke mere, - for så ville
den koge! For ikke at få dyreværnsforeninger på nakken blev det hurtigt
manet til jorden som ulovligt.
Men det som ligeledes er lovligt, er
den mere kendte metode som alle
kender, salmiak og salt blev også
”Dømt Ned” og orienteret om at der
var faldet dom ved at det var ulovligt!
Igen kom opfordringen til mere samkørsel til Nøglefiskermøderne, - hvor
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til det blev foreslået at der blev udsendt adresselister. Josianne Støttrup
orienterede at man havde udsendt en
liste for et par år siden,- men af det
var begrænset af at man i flg. loven
kun måtte oplyse navn og ikke adressen.
Næste liste kommer så kun ud med
navn.

Josianne Støttrup, DTU Aqua
Til slut en orientering om de kommende Artkendingskurser.
Der blev rejst lidt kritik af den sene
indkaldelse og at det var eventuelt
var derfor at der p.t. kun var tilmeldt
10 på hvert hold. Vagn Gram foreslog
at et sådan og andre kurser skulle adviseres ca. et halvt år før det var berammet!
Men en god debat og der blev sendt
hilsen med en tak til Nøglefiskerne for
en god indsats og det gode arbejde.
Efter en kort pause var det Jacob
Hemmer Hansen. der havde et indlæg om ” DEL torsk” som nok er lidt
ukendt begreb hos fritidsfiskerne!
Men det er fisk der bevæger sig i vore
farvande og der samtidig har betegnelsen ØST-VEST fisk og hvor henne

de gyder! Han fortalte at man på ørestenene kun konstatere dette ,- og at
der ikke er mange af den dem som er
blandet genetisk.

Jacob Hemmer Hansen, DTU Aqua
Inden mødet fortsatte med oplægsholderne fra DTU Aqua bemærkede
DAFF FM til mødedeltagerne at det
var af stor værdi, det arbejde der blev
lagt fangstregistreringerne.
Han takkede endvidere
for alle de nøjagtige data
der var blevet indsendt
der var en stor hjælp når
organisationerne havde
forhandlinger med mynKaj
dighederne.
Poulsen
Og Arne orienterede om
produktionen på Venø
Mads
Christoffersen
havde også et godt indlæg om udsætning af
fisk og orienterede om
at det var svært at skaffe lokale fisk og at der
forsøges med at sætte
Arne
Rusbjerg
dem genetisk sammen,der det bedste for at få
et godt resultat.
Han roste kvaliteten af fisk der blev
modtaget fra Venø Fisk og skaldyr

??? De er meget fine og var uden sygdom,- kunne han konstatere.
Han syntes at udsætningerne var
spændende,- når man sætte ynglen
ud i virkeligheden hvor de skal vokse
sig store.
Han spurgte forsamlingen om svar på
Jens Ole, Dansk Fritidsfiskerforbund
hvilke fiskearter der udsættes gennem årene!
Mødedeltagerne ramte plet ved at for deres vedkommende var tallet 60nævne f.eks. Skrubber- Ål – Pighvar - 80.000 om året,- men at i år blev der
Helt og endelig Ørred der faktisk en udsat 130.000 stykker!
ferskvandsfisk og at det var Silkeborg
der stod for den fisk.
Indlæg fra Jens Ole, Dansk FritidsfiOplyste endvidere at der i årene fra skerforbund, Nissum, der berettede
1987 til 2015 i gennemsnit var blevet om at yngel der blev udsat i Nissum
ud sat ca. 4 mill. stk. åleyngel om året. Fjor var betænkeligt, - da de forsvandt
Af pighvar blev der udsat flest i 2004, ud af fjorden og ingen kunne give en
nemlig 80.000 og det var året hvor fornuftig forklaring om hvorfor?
der blev flest udsat gennem fiskeple- På spørgsmål om hvem der beslutter
jemidlerne. En sådan fisk som pighvar hvor de geografiske udsætninger blier en af de mest hurtigvoksende!
ver placeret!
Sidste år blev det til 40.000 stk. og i Svaret var at det var DTU Aqua der
år kom der ingen udsætninger af den stod for denne fordeling efter deres
eftertragtede fladfisk.
vurdering om hvor det er mest henAt de var eftertragtede skal ses i lyset sigtsmæssigt.
af at mange lokalforeninger havde Stine Kærulf Andersen Gennemgik
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- Fortsættes næste side

Fritidsfisker se her!
Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri!
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Mads Christoffersen DTU Aqua
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slutningen en udmærket demonstration,- nemlig fra Søren Nordshøj, Helsingør
Han viste muligheden med en lejder
til brug ved at komme op i jollen,- hvis
man er faldet udenbords!

Stine Kærulf Andersen, DTU Aqua
skeri,- og ligeledes om ar der fandtes
et Fiskeatlas!
Foruden de mere sjældne fisk der blev
fanget i redskaberne der fulgte med i
Nøglefiskerprojektet,- var men meget
velkommen til at ringe ind hvis man
fangede nogle sådanne i egne redskaber.
Fiskerikontrollør Steen Nielsen Opfordrede til at komme med spørgsmål og
at han så ville svar så godt som muligt.
-et af dem var om man måtte bruge
midterafmærkning på garn. Ja! Det
måtte man.

Afslutningsvis af ”Fri Debat” blev det
aftalt at næste møde blev afholdt d.
17.9. 2016!
Der var pæn interesse for arrangementet, og de lyttede interesseret til
oplæggene fra bl.a. Fiskerikontrollen
og DTU Aqua.
Under den efterfølgende debat
ved bordene var der mulighed for
dels at vende personlige erfaringer med Nøglefisker-projektet og
dels at drøfte ideer med fiskeriet!
Det var en rigtig god dag med spændende oplæg, en god og saglig debat,
samt en masse sparring og udvidelse
af netværk.
Alt i Alt – et godt møde der sluttede
om eftermiddagen.

Helt sikkert at den vil ramme plet
hos Søsportens Sikkerhedsråd og hos
medlemmerne,- samt andre gode
mennesker der har ”Livet kært”!

Dele af det materiale
der blev anvendt af DTU Aqua
på Nøglefiskermødet er lagt på
forbundets hjemmeside
under NYHEDER.

Fiskerikontrollør Steen Nielsen,
Fiskeriinspektorat, ØST
Hvor mange hummertejner måtte
man sætte og hvordan skulle de afmærkes?
Man må sætte 6 stk. i alt og så ikke
andet! Afmærkningen skal være en
rund genstand(eks. En nylonbøje) på
mindst 15 cm. I diameter!Han understregede at vedr. ålefiskeri var det forbudt at anvende rør, bildæk o.s.v..
Aktuelt var debatten om nye flagafmærkninger og at den midlertidigt
var sendt til hjørnespark ,- da der var
mange indsigelser fra de forskellige fiskeriorganisationer.
Der var et spørgsmål om brug af bly i
redskaberne?
Det var ikke ulovligt at bruge det bly!
Men havde man eksempelvis noget
der hjemme ,- kunne man bruge det!
Man ikke kunne bare ikke købe det
mere i Danmark.
Under” Fri Debat” var der inden af-
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Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se 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 · BYGADEN 1, ØRDING · 7990 ØSTER ASSELS · TLF. 97 76 61 63
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FF Handel i Skagen øger aktiviteten!
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Vi har alt hvad

Nye initiativer fører til flere kunder og øget omsætning både lokalt, regionalt og internationalt. Kursen er sat, og den
er fast i butikken hos FF Handel- og Olieafdeling. En styrket
indsats for at blive mere kendt i lokalsamfundet i Skagen.
Dertil som noget grundlæggende en øget aktivitet overfor
de store internationale fiskefartøjer, blandt lystsejlere og fritidsfiskere, der viser sig at give gode resultater.

Med en årlig omsætning på tilsammen omkring 170 mio. kr. og med ni
medarbejdere placerer de sig centralt
i virksomheden overfor både gamle
og nye kunder. Der er fremgang at
spore over hele linjen. Den daglige leder, butikschef Lars Tesgaard, glæder
sig over, at den styrkede indsats for
at gøre opmærksom på FF Handel og
butikken på havnen viser sig at give
resultater.

Fortsat fiskernes forretning
Forårsmarkedet to dage i maj med
fokus på skawboerne betød, at vi så
kunder, som vi ikke havde set tidligere, og de kommer igen, fortæller Lars
Tesgaard.

Styrket markedsføring
Der er en styrket markedsføring bag
fremgangen. I det perspektiv gør FF
Handel dét, som den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore blev
kendt for at sige: Er det ikke kendt, er
det ikke sket. FF Handel bruger i øget
grad nettet og facebook til at gøre
opmærksom på, hvor forretningen
ligger og på sine tilbud. Dertil kommer flere annoncer, også helsides an-
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noncer, i lokale og regionale dag- og
ugeaviser.

Ligeledes annonceres der bl.a. i forbundsbladet FRITIDSFISKEREN!
Sejlere, lyst,- og fritidsfiskere og
FF	
  Handel	
  -‐	
  Havnev
krydstogtskibe!
www.ffhandelskag
Butikken har den største afdeling
for · Havneve
FF 	
  Handel
lyst,- fritidsfiskere i Skagen www.ffhandelskagen
og omegn!
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  12
www.ffhandelskagen.d

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her
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Ældre fisker
bjærget
i land!
Sidst i september havde en ældre fritidsfisker fået garn i skruen og drev
hjælpeløs rundet i timevis. Heldigvis
gik det godt da en 75-årig fritidsfisker
fra Hadsund lørdag d. 19. september
ved midnatstid natten til søndag blev
bjærget i land af andre fritidsfiskere!
Han blev kørt på sygehuset i Hobro til
undersøgelse, hvor man konstaterede
at han var noget forkommen, men elles var glad for at han slap med en forskrækkelse!











PMU
Snedkeriet
Danmade
Tlf. 96780060

Få dit ”Farligt Vejr-Varsel” på en SMS!
-fra dit område eller hele landet
Abonnér gratis på DMI’s kommunale
SMS-varsler om farligt vejr!
Hent det på:
http://www.dmi.dk/vejr/tjenester/varsler-paa-sms/
Bruno

Rønnerhavnen
Frederikshavn
Tlf. 98 43 10 88


• 
• 
• 
• 
• 
• 



Husk!
Når du indsender stof til bladet,- så
husk at redaktøren sender en mail
retur om at dit stof er modtaget!
Så er vi dobbelsikret!
Bruno

Maritim Historisk Forening
Frederikshavn
Tlf. 98 42 05 00
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
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GLASEKSPERTEN
Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88

FRITIDSFISKER!
Læs på forbundets hjemmeside om:
Ny supercomputer til DMI sikrer bedre vejrudsigter til dig!
Der er en ny supercomputer på vej til DMI. Den skal amerikanske Cray levere,
og fra foråret 2016 overtager den ansvaret for det danske vejr - fra Island.

Spar op til 50 %

MØDE I SALTVANDSUDVALGET!
Referatet på forbundets
hjemmeside under: Publiceringer!

Fritidsfisker!

Jotun
Nonstop
2,5 liter

kr. 595,Hempel
Mille Xtra
2,5 liter

kr. 645,International

Gør båden forårsklar

Cruiser
3 liter

kr. 695,-

	
  
	
  

Havet har brug
for vores hjælp!

Tina!	
  Denne	
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  fra	
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  32	
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Fiskekortet.dk · Claus Sørensen · tlf. 40 74 31 20
Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900 Frederikshavn

Bliv
Havmiljøvogter!

Fritidsfisker!
Billeddelen med relations-id rId4 blev ikke fundet i filen.

Brug forbundets fane!

Til festlige og måske mindre festlige
lejligheder er det vigtigt at alle - og
især lokalforeningerne markerer sig
med Dansk Fritidsfiskerforbund fane.

 	

Kontakt
Bent Alnor
Lundgårdsvej 10,
6010 Sønderborg
Tlf. 20 48 83 50,
Mail:
lundsgaardsvej10@gmail.com

H avet har brug for vores hjæ lp!
Læs her om det
og
meld
Bliv H avm iljøvogter!
Læs her om det og meld

dig gratis ind her:
dig gratis ind her:

w w w .havm iljøvogter.dk

	
  
	
  
	
  
Fritidsfisker!	
  

www.havmiljøvogter.dk

Han sørger for at lave en aftale om
hvordan du får fremsendt fanen.
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Rokering og ny-ansættelse hos vores
samarbejdspartner From Grafisk
Af Bruno Müller
Tina Toft går af - men ikke helt! Tina
der i en årrække har været vores nærmeste kontakt til From-Grafisk, i det
at det var hende der ”Satte al stof”,
der blev modtaget på redaktionen og
videresendt! Men hos virksomheden
betød det ikke et varmt farvel til en afgående medarbejder,- i det, at Tina har
fået anden stilling og bliver i ”Huset”!

Tina Toft

Jeg vil på forbundets vegne takke Tina
for et rigtigt godt og pligtopfyldende
arbejde med bladet igennem en årrække! Samtidig et ønske om ”God
Vind fremover”!
Eva Marie Cederholm overtager som
nyansat! Også her fra skal der bydes
velkommen til Eva, der ligeledes har
været i branchen i flere år.
Vi har haft det første ”Goddag”- møde med Eva, og det blad som du sidder med nu er det første blad hun
”Har sat”!
Jeg glæder mig til de opgaver og samarbejdet med Eva og vi håber, at vi
fortsat, kan gøre det lige så godt som

Eva Marie Cederholm

til nu! Og om det lykkedes er afhængig af den accept vi opnår fra vore
medlemmer og omverden.
De bedste rammer findes allerede
med det snart 20 år gamle firma i Kolding og deres medarbejdere, - hvor
forbundet har været kunde i godt
halvdelen af tiden!

Redaktøren modtager gerne
nye og spændende artikler
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- gerne fra dit lokalområde med gode billeder eller andet om forbundet!
Sæt dig til tasterne og viderebring dine tanker eller oplevelser til glæde for læserne!
Du skal ikke selv ”Sætte bladet op”,- men skriv lige ud ad landevejen!
Så bliver det redigeret og ”Sat”!
Husk!
Når du indsender stof til bladet,- så husk at redaktøren sender en mail retur
om at dit stof er modtaget! Så er vi dobbelsikret!
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Venlig hilsen Bruno Müller
11640
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SE VORES GREJ TIL FRITIDSFISKERI!

I VORES BUTIK
PÅ VORES HJEMMESIDE kb@baadeog.com Tlf.98 31 87 66
Nørrem arksvej 31, 9270, Klarup/Aalborg m ail: klarup-baad@em ail.dk
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Tak til Jess Rasmussen fra Daconet – for denne gang

Fiskerikontrollen med det nye hjælpemiddel-Dronen

De nyeste produkter til fiskeriet
var med på Fiskerimessen!
Tekst og foto af Bruno Müller
DanFish International viste at
fiskeriet er en enorm størrelse!
Det var det indtryk jeg fik da jeg kom
ind i de store haller hvor de mange
hundrede udstillere fra 26 lande havde nogle imponerende stande,- og
hvor der var nok at kigge på!
Vi må ta’os i kragen, at den tid hvor vi
havde det gammeldags ror er ved at
ebbe ud til fordel for højteknologi af
al slags! Det kunne jeg konstatere på
fiskerimesse i Aalborg.
Messen der ligeledes havde en enorm
størrelse og må hører til de største
der bliver holdt,- og for alle! Men
naturligvis rettet mod fiskeriinteresserede,- både ”småfiskere ejerne af
kæmpetrawlere og de virksomheder
der producere al slags grej der til!
præsenteret af danske og internationale udstillere!
Var der noget for fritidsfiskerne?
Man kan så stille det spørgsmål om
egentlig var noget se på for fritidsfiskere?
Ja! Bestemt,-men ikke i det format
som de øvrige udstillere præsenterede!
Net, trawl, tov, wire, motorer, elektronik, navigations- og kommunikationsudstyr, opbevaringsudstyr, procesudstyr, redningsudstyr og meget,
meget mere. Også servicesektoren var
rigt repræsenteret på messen. Undervejs løb jeg da også på nogle af bladets annoncører og ligeledes fik skabt
kontakt til nye om et eventuelt samarbejde.

Der var noget for alle!
Er du bare nysgerrig som jeg eller
er du erhvervsfisker, skipper, fra et
skibsværft, bådebygger, ingeniør, repræsentant fra en havn eller andet!
Jamen så kan et besøg på DanFish
International informere og inspirere
dig,- set fra flere vinkler!

Men imponerende og stort var det,og efter fire-fem timer drog så nord
på efter en god en på ”Opleveren”!

En af vore annoncører
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Knap halvdelen tager vesten på!
Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har offentliggjort i en undersøgelse om sikkerhed til søs, der bl.a.
viser, at knap halvdelen undlader at
tage redningsvest på, når de tager ud
på vandet. Læs mere i nedenstående.
Samtidig lancerer de to parter en indsats for at højne sikkerhedskulturen
blandt fritidsfiskere og fritidssejlere.
Vedhæftet er plakater, som man i den
kommende tid kan se i havne i hele
landet.
Ny undersøgelse viser, at for mange
danskere ser stort på sikkerheden til
søs! Knap halvdelen af danskerne sejler uden redningsvest.
Danmark er en søfartsnation med
lange traditioner for at færdes på
vandet.
Men for 45 pct. af de danske fritidsfiskere og fritidssejlere er det ikke en
selvfølge at tage redningsvest på, når
de skal til søs. De bruger aldrig vesten
eller kun, når vejret er dårligt. Samtidig har hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været i en livstruende situation
på havet inden for de seneste fem år.
Tallene stammer fra en ny undersøgelse fra Søsportens Sikkerhedsråd og
TrygFonden, der nu vil sætte ekstra
fokus på sikkerhed til søs.
I 2014 druknede 19 danskere i forbindelse med fritidssejlads, og 12 af
dem bar ikke redningsvest, da de blev
fundet. Ud af de knap 1.500 fritidsfiskere og fritidssejlere, der medvirker
i undersøgelsen, har 55 pct. altid redningsvest på, mens 33 pct. kun bruger
redningsvesten i dårligt vejr, og
12 pct. aldrig tager den på. Ifølge Søsportens Sikkerhedsråd er det en farlig strategi.
- Det er en sejlivet
myte, at drukneulykker i forbindelse med fritidssejlads sker i dårSteen Emborg
ligt vejr. Langt de
fleste drukner, når solen skinner, og
der ikke er meget vind. Derfor er det
en god idé altid at tage redningsvest

på, når man færdes til søs. Hvert eneste år er der danskere, som drukner,
mens de dyrker deres fritidsinteresse
for sejlads eller fiskeri. De fleste dødsfald kunne være undgået, hvis de
havde brugt redningsvest, siger Sten
Emborg, sekretariatschef i Søsportens
Sikkerhedsråd, og fortsætter:
- I den professionelle verden er man
lykkedes med at reducere antallet af

af fatale drukneulykker og alvorlige
hændelser i forbindelse med fritidssejlads ved at styrke sikkerhedskulturen
uden at pege fingre. Med en redningsvest er man godt hjulpet, men det er
også vigtigt at have sejlkundskaber
og udstyret i orden – og ikke mindst
at have respekt for vandet, fortæller
René Højer, programchef med ansvar
for bade- og vandsikkerhed.
- Vi ønsker at ændre sikkerhedskulturen blandt sejlere og fritidsfiskere ved
at være til stede på havne og i sejlklubber med budskabet om at have
respekt for vand. Danskerne elsker
heldigvis at færdes på og i vandet,
men det er vigtigt, at man tænker
sig om, inden man sejler ud. At man
fx tjekker sit udstyr, tager redningsvesten på og er i stand til at samle sin
makker op fra vandet, hvis han ryger
overbord,” siger René Højer.

På med vesten!
fatale ulykker, men for fritidsfiskere
og fritidssejlere har tallet været nogenlunde konstant i de seneste 12 år.
Der er således et potentiale for at reducere antallet af ulykker, hvis fritidssejlere og fritidsfiskere ændrer holdning til det at bruge redningsvest.
Sikkerhed til søs er mange ting!
Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har netop indgået et nyt treårigt
samarbejde om at styrke sikkerheden
til søs. Målet er at nedbringe antallet

Undersøgelsen blev gennemført via
SurveyMonkey blandt knap 1.500 fritidsfiskere og fritidssejlere i november
og december 2014.
Gode råd til sejlere og fritidsfiskere
skal sammen med lokale ambassadører i havnene medvirke til at højne sikkerhedskulturen på vandet. I havnene
vil man blive mødt af plakater, som
bl.a. sætter fokus på at huske redningsvesten og at tjekke sit udstyr, før
man tager ud på vandet.
Fakta om de danske
fritidssejlere og fritidsfiskere
• 1 ud af 8 bruger aldrig redningsvest
• 4 ud af 10 sejler ofte eller altid alene
• 7 ud af 10 underretter altid familien
om, at de sejler ud
• Mere end 9 ud af 10 har en sejleruddannelse
• 4 ud af 10 har gennemført en mand
over bord-manøvre inden for det
sidste år
• Mere end 9 ud af 10 tjekker vejret
på smartphone eller internettet, før
de tager ud på vandet
• Mere end 9 ud af 10 har altid deres
mobiltelefon med på havet
- Fortsættes næste side
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To sejlture, der ender fatalt!
Den erfarne sejler ryger overbord
En 55-årig mand tager ud i sin sejlbåd
i selskab med en 28-årig mand. Da den
55-årige mand går op i stævnen for at
sætte sejl, slår en bølge ind fra siden
og skyller ham i vandet. Manden kan
ikke komme op i båden, og strømmen
fører ham væk. Den 28-årige mand
ringer straks 1-1-2. Han har ikke kendskab til sejlads og forsøger forgæves
at starte bådens motor, men uden
held. Redningsberedskabet kommer
og finder den 55-årige livløs i vandet –
han var ikke iført redningsvest.
To sejlere kæntrer efter motorstop
To mænd på henholdsvis 37 år og 46
år sejler ud for at røgte garn i en jolle.
Påhængsmotoren sætter ud, og jollen
kommer til at lægge på tværs af bølgerne, som på dette tidspunkt uden
varsel er blevet 1-1½ meter høje.
Jollen vælter, og mændene falder i
vandet. Den 46-årige mand kan ikke
holde fast i jollen, og hans waders er
fulde af vand – men han kan ikke tage
dem af. Kort efter ligger den 46-årige
mand på maven og med hovedet under vand.
Jollen driver mod land, og den 37-årige mand får fodfæste på havbunden
og går i land med jollen. Redningshelikopteren får den 46-årige mand
reddet op af vandet, og han erklæres
død. Ingen af de to mænd bar redningsvest.

Nielsen og undertegnede

Makrel tur til udmunding af Randers Fjord
- med stang og garn!
Da jeg før har skrevet et par indlæg til vores ellers udmærket fiskeriblad, og blev opfordret til at blive ved med at dele mine oplevelser! Da
jeg har et langt og erfarent liv inden for vores fælles interesse,- nemlig
fiskeri og natur oplevelser.
Vi var 3 gæve gutter der ville ud og prøve og fange nogle makrel. Vi tog
af sted fra Mellerup færgehavn, ved 9 tiden en lørdag i juli, hvor vejret
viste sig fra den gode side,25 graders varme og høj sol. Vi satte en blink
på og trak stille og roligt ud af fjorden. Vi sejlede i 2 både, Nielsen, mig
og min søn i min jolle, der skete ikke noget før vi kom ud af fjorden, da vi
fangede et par hornfisk. Vi løb ind i et par gutter ude ved jernhesten,hvor
det var nogle fra min fiskerforening.Vi tøjrede os til deres båd, og snart
fangede Nielsen en stor makrel, vi satte makrelforfang på og sejlede lidt
længere ud, og snart havde jeg 3 makrel på! Sønniken halede sin snører
ind,og vupti,5 makrel på. Dagens fangst 20 makrel,- og vi afsluttede dagen inde på pollende hvor vi grillede en pølse og fik en kold øl eller to.
Tidlig dagen efter sejlede jeg selv der ud,og var ved jernhesten kl.7.oo
, med stadig fint vejr. Inden kl. 10 havde jeg fanget 60 makrel, og de
20 smed jeg ud igen, men det var virkelig et fiske- eventyr som jeg ikke
glemmer lige med det samme. Makrellen er virkelig en figter,og så når
der sidder 5 på næsten hver gang,- så får man kamp til stregen.
Lige en oplysning. Jeg havde garn ude ca. ved Voer-Mellerup færgen
den 20 august, jeg nåede desværre ikke at tage billeder,men blev fulgt
af en delfin,der rigtig gjorder sig til, så der er ikke kun delfiner i Århus
bugten,men også Randers fjord,- men den lod da mig fange lidt fisk. Det
blev til 15 fladfisk, en aborre på 40 cm,en 3 kg gedde og en flot ørred på
8 pund.
Med venlig hilsen
Torben Moss Pedersen

Har I hørt!
På 18 år har vi haft 10
forskellige fødevareministre!

3 flotte fisk - vellykket dag

19

			

LOKALFORENINGER
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

Generalforsamling
Hals og omegns Fritidsfiskerforening afholdt torsdag
d. 24/9 den årlige generalforsamling. Dette var i år
henlagt til det nye Søsportscenter ved jollehavnen.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.
Alle blev genvalgt. Derefter var foreningen vært ved
lidt smørrebrød, samt øl og kaffe.
Men det var et usædvanligt dårlig fremmøde af
medlemmerne. Kun seks udover bestyrelsen. Det
går ikke i længden. Så kære venner, mød op og kom
frem med jeres meninger. Til dagligt når vi snakker
på havnen er der en masse spørgsmål, og enkelte er
meget utilfredse med de restrektioner vi bliver pålagt når vi udøver vores hobby. Og flere tiltag er på

trapperne. Her tænker jeg især på lystfiskerne som
vil have forbud mod fangst af havørreder i net, og
måske helt stop for ålefiskeriet da fangsten er hurtigt faldene. Flere steder i landet er der allerede flere begrænsninger.
Så mød venligst op på næste generalforsamling og
giv din mening til kende. Især lidt yngre medlemmer
med lidt interesse for fiskeriet ville være friskt pust i
bestyrelsen.
Hals og omegns Fritidsfiskerforening,
Preben Guldbæk

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
Ribegade 35 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 2180 3612
bcnr1@webspeed.dk

Kasserer:

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Peder Lajgaard Pedersen
Kasserer:
Virksundvej 49 · 8831 Løgstrup		
Tlf. 3029 2886		
pederlajgaard@gmail.com		

Tage Jensen
Enerico Dalgasvej 7 · Sparkær· 8800 Viborg
Tlf. 8664 5292 & 4035 1420
tage.jensen@mail.tele.dk

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

Thy-Mors Fritidsfiskerforening

Formand: Karsten Willemann
Kasserer:
Brombærvænget 9 · 7700 Thisted		
Tlf. 2324 0440		
willemann.karsten@gmail.com		

Søren Kvolsgård Lynge
Kjelstrupvej 49 · Kjelstrup · 7700 Thisted
Tlf. 9798 5570
sly@sparthy.dk		

Dødsfald

Hans Oddershede, Ørhagevej 59, Klitmøller er død
alt for tidlig, kun 72 år.
Det var med dyb sorg vi modtog meddelelsen om
Hans` pludselige død.
Hans var et meget agtet medlem af Thy-Mors Fritidsfiskerforening. Hans har været med i bestyrelsen
igennem flere år, han var et utroligt positivt menneske og altid god til at vende tingene i positiv retning
og på en stille og rolig måde at finde løsninger på
det meste.
Hans har været meget aktiv i forbindelse med at få
flere nye aktiviteter stablet på benene i vores forening, og han har således ydet en kæmpe indsats i
forbindelse med vores aktivitetsdag for børn ” Fritidsfisker for en dag”.
I de sidste år koncentrerede han sig om fiskeri fra
stranden i Klitmøller og røgning af fisk, som han gik
meget op i, det var også Hans, der fik flere af foreningens medlemmer gjort interesserede i fremstilling af eget røgeovn. Dette har gjort, at foreningen
ofte bliver inviteret med til arrangementer omkring
de små havne for at vise, hvordan man koldrøger de
forskellige fiskearter.
Efter han var gået på pension, engagerede han sig
bl.a. i fiskeriets historie i Klitmøller, og han var pri-

Hans til venstre
forklarer om
”Fiskekunsten”
mus motor bag en udstilling, som blev lavet i samarbejde med Museum Thy.
Han var meget aktiv omkring aktiviteterne vedrørende Nationalpark Thy, hvor han var frivillig guide.
Her var det også røgede fisk, der fyldte meget . Han
var altid optaget af at finde nye måder at gøre sine
omgivelser interesserede i fisk.
Kort før sin pludselige død nåede Hans Oddershede
sammen med Svend Sørensen fra museet at færdiggøre en bog om kro og badehotel i Klitmøller.
Hans havde den store sorg at miste sin hustru i april
i år.
Hans efterlader en datter og en søn samt tre børnebørn.
Ære været hans minde

Skive Fritidsfiskerforening
www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Jeppesen
Kastanievænget 64 · 7800 Skive
Tlf. 4019 3633
j.skytte@mail.dk

Kasserer: Børge Brøns
Liselund 5 · 7800 Skive
Tlf. 9752 0317
bbroens@mail.dk
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

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

Østjylland
Kalø Vig

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

...Fortsættes på næste side
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...Fortsat fra side 21
Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

Formand: Finn Frandsen
Kasserer:
Haslevgaarde Bakker 36 · Als · 9560 Hadsund		
Tlf. 3217 2142 / 2142 3637		
E-mail: finn@frandsennet.dk		

Henning Andersen
Mariagervej 78 · 9560 Hadsund
Tlf. 5191 8706
E-mail: hensol@mail.tele.dk

Generalforsamling 2015

Afholdes lørdag d. 14. november kl. 10 på Orkidéen,
Dania.
Vi får i år besøg af Mads Christoffersen fra DTU
Aqua. Han er tilknyttet fritidsfiskeriet.
Vodbinding 2015
Starter d. 6. januar på ”Mødestedet” i Assens, og kører hver onsdag frem til d. 6. april.
Kurset er gratis. Tilmelding til Finn.

Mads Christoffersen DTU Aqua

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
www.randersfjordfisk.dk

Formand: Leif Jepsen
Kasserer:
Villavej 4 · Gjesing · 8963 Auning
Tlf. 8648 3479 / 2423 5202		
ljepsen@mail.tele.dk		

Børge Lykkegaard
Fjordbakken 51, Mellerup 8930 Randers
Tlf. 86442203 / 42183558
E-mail: blykkeg@yahoo.com

Nyt fra Randers

Vi er nu i fuld gang med Klubaftner i Fritidscentret
der er godt besøgt,- og så du må hellere tage en friaften hver torsdag og komme ind og få en god snak.
Generalforsamlingen er vel overstået! Vi startede
som sædvanlig med Gule Ærter og vi var kun 19,
men der blev spist godt også af grisehalerne efter
spisningen startede selve generalforsamlingen
hvor Søren Espensen blev valgt til dirigent og efter
godkendelsen gav ordet til formanden (Leif) Leif
startede med at mindes 2 af vore trofaste medlemmer der i årets løb var døde Erik Jensen og Kurt Petersen.
I selve beretningen blev bla.a. omtalt Fisketurene fra
Hirtshals de 2 gange var der gode fangster Sidste
tur blev udsat flere gange pga. vejret, men vi kom
af sted kun 12 mand og der blev fanget 205 dejlige
store TORSK. En dejlig tur trods lidt for meget søgang. Ole fangede flest !
Sildeturen var med 7 både og der var godt humør
solskin,- og silden var bide lysten, så dagen sluttede
med medbragt frokost på Kanaløen.
Regnskabet blev godkendt med en kassebeholdning
på kr.28.523,35, dejlig der var et pænt overskud takket være Mellerup.
Kontingentet godkendt til samme som 2014. Medlemskab kr. 300,- Bådpladser i Mellerup 700,00
Husk: Beløbet skal indbetales senest 31.januar 2015
Vederlag blev vedtaget uændret.
Valg Jens Erik blev genvalgt. Kristian Smedegaard
ønskede ikke genvalg og nyvalg til Børge Lykkegaard Mellerup der blev valgt og overtog kassererpo-
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Ny kasserer
Børge Lykkegård

Æresmedlem
Søren Espersen

sten! STORT TILLYKKE til ham!
Suppleanter både til bestyrelsen og nye revisorer
blev valgt
Søren Espensen blev Udnævnt til ÆREDSMEDLEN
formanden takkede ham for det store arbejde han
har gjort for foreningen gennem mange år.
Aftenen sluttede med livlig debat om løst og fast
HUSK: 19 November JULEBANKO Hvor der spilles om
ænder og andre gode gevinster så mød op og deltag
i festen
3 December er der JULEAFSLUTNING med Æbleskiver. Husk lige at give formanden besked så han ved
hvor mange Æbleskiver han skal købe
2016:
7. Januar Opstart af Klubaften - d. 11. februar Banko17 Marts Banko - TORSKETUR i Uge 14
SILDETUR 30 April

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:
Kløvervænget 5 · 6900 Skjern		
Tlf: 30350862		
E-mail: arne.mogensen@3f.dk		

Erik Bahnsen
Holmehaven 13 · 6990 Ulfborg
Tlf. 24 27 03 39
E-mail: eriks.trafikskole@mail.com

Syd- og Sønderjylland
Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Bjarke Thiessen		
Knud Hansensvej 16 · 6000 Kolding		
Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80Telefon:		
E-mail: btbt@stofanet.dk		

Nyt fra Kolding.

Så er det blevet efterår med alt hvad det indebærer.
Det er ved at blive koldt, og mange tager bådene på
land for vinteren. En sæson er næsten slut. Arbejdet
på pladsen bliver også sat på pause, men jeg er sikker på at vi er friske igen næste år.
Vores trofaste vand/øl automat kan desværre ikke
mere, men vi arbejder med at få en ny og mere
moderne installeret. Royal Uni Brew har tilbudt at
hjælpe med en automat der kan bruges med kort
og telefoni. Måske kan vi også bruge poletter som vi
plejer. Vi får se hvad der sker.

Her er lige nogle datoer i skal huske.

Pladsmødet bliver afholdt den 20/2-16 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding.
Det
starter kl. 10.00 og forventes afsluttet kl. ca. 13.00.
Der serveres noget spiseligt, så husk tilmelding på
seddel i fællesskuret.

Kasserer: Ulrik Nielsen
Apotekervænget 15 · 6000 Kolding.
40914834
Mail: koff.kasser@gmail.com

Husk også her er der tilmelding på liste i fællesskuret. Vi får nemlig også lidt at spise, så det er nødvendigt. Jeg ønsker ikke at genopstille, men jeg er sikker
på at vi nok skal finde en dygtig afløser. Dagsorden
ifølge vedtægter.

Tak for denne gang!

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for rigtig
mange gode år i foreningen. Tak for godt samarbejde med forskellige bestyrelser og alle andre der har
støttet vores forening.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle
en rigtig glædelig jul samt et velsignet godt nytår.
Tak for mange gode oplevelser, og tak for den hjælp
jeg har fået. Vær nu alle med til at gøre vores forening endnu bedre og endnu mere hyggelig.
Bjarke Thiessen, formand

Generalforsamling 2016

Vi skal også have generalforsamling. Det bliver den
12/3-16. Det er også i Kvarterhuset kl. 10.00.
Aabenraa Og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Kvist Christensen
Kasserer:
Kirkegade 39 · Hjordkær · 6230 Rødekro		
Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20		
aab.fff@gmail.com		

Kurt Callesen
Skibbrogade 19 · 6200 Aabenraa
Tlf. 26 23 32 75
aab.fff@gmail.com

...Fortsættes på næste side
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...Fortsat fra side 23
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Bork
Sundparken 5 · Årøsund · 6100 Haderslev
Tlf. 74 58 45 23/ 51 52 00 29
formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
Privat: j.bork@mail.dk

Generalforsamlingen den 2. oktober 2015

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening afviklede den årlige ordinære generalforsamling på:
Strandgården, Loddenhøjvej 149, Barsmark 6200
Aabenraa.
Der blev holdt et minuts stilhed for at mindes de
medlemmer og familie samt venner som ikke er
iblandt os mere. Æret være deres minde.
Foreningen var vært med gule ærter med tilbehør.
Det var en lækker spise og 26 medlemmer inklusiv
bestyrelsen havde fundet vej til dette traditionelle
arrangement.
Efter indtagelse af de gule ærter blev generalforsamlingen holdt i god ro og orden efter dagsordenen.
Dagsorden:
01) Harry Lorentzen blev enstemmigt valgt som ordstyrer, som han beherskede til alles tilfredshed.
02) Generalforsamlingen var blevet annonceret igennem Dansk Fritidsfiskernes Medlemsblad.
03) Formandens beretning blev hørt og godkendt.
04) Kassererens fremlægning af årets regnskab blev
gennemgået, med få spørgsmål om teksten og som
kassereren havde svar på. Derefter blev regnskabet
godkendt.
05) Kontingent pr/medlem er 250,00 kr. på årsbasis.
Fra og med næste regnskabsår vil kontingent stige
med 25,00 kr. således at man skal betale 275,00 kr.
pr/år. Dette blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen, og stigningen skyldes stigende udgifter til bl.a. porto og indkøb af
kontorartikler og etc.
06) Indkomne forslag: Bestyrelsen havde forslag om
en vedtægtsændring, således at bestyrelsen blev
reduceret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer (§4).
Dette skyldes at det bliver sværere at finde personer som ønsker at blive bestyrelsesmedlem, enten
på grund af arbejde eller samvær med familie, eller
noget helt tredje, det samme gælder for bestyrelsesmøder, der næsten altid kommer afbud fra en eller
to bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringen blev
enstemmigt vedtaget af de fremmødte. Vedtægtsændringen træder i kraft den 02/Oktober 2015.
Bestyrelsen blev bedt om en eventuel revidering af
teksten i §8. Dette vil blive gjort og komme med som
forslag til næste års generalforsamling.
07) Valg iflg. vedtægter: Formand Jørgen Bork blev
genvalgt for 2 år. Sekretær Kornelia Laugesen ønskede ikke genvalg. Ejnar Albertsen blev valgt for 2
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Kasserer: Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 15 · Hovslund · 6230 Rødekro
Telf. 29 86 66 50
E-mail. hbfisken@gmail.com
år. Desværre havde vi 2 bestyrelsesmedlemmer som
ikke ønskede at fortsætte, efter kun et år på posten
som bestyrelsesmedlemmer, derfor måtte vi vælge 2
personer for eet år. Valgt blev Lars Nielsen og Viggo
P Jensen, som er på valg igen i 2016 sammen med
Hans Bomberg. Konstituering bliver udført på førstkommende bestyrelsesmøde.
Suppleant Stig Andersen blev genvalgt, samt Harry
Lorentzen og Poul Emil Schmidt genvalgt som revisorer.
Ny Revisor Suppleant blev Martin Priess.
08) Evt: Bødekurus starter den 22/Oktober 2015 på
Genner Skole. I løbet af kurset vil formanden prøve
at lære kursisterne om hvordan man kan binde et
knob og splejse et stykke reb, dette vil blive i samarbejde med vores tovholder Hans Peter. Bestyrelsen
arbejder med enkelte arrangementer i 2016. Ligeledes vil bestyrelsen holder sig opdateret med hovedforeningen.
Bestyrelsen arbejder med evt. arrangementer i 2016.
Der skal lyde en tak til såvel bestyrelse og medlemmer som er med til at holde gang i vores forening.
Samtidig en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i deres periode i bestyrelsen.
Pbv. Jørgen Bork.

Udsætning af 6000 ål!

Tirsdag den 21-07-2015 fik Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening levet 6000 stk. små ål til udsætning.
Hans Bomberg er tovholder på dette projekt og havde arrangeret udsætning som blev foretaget af Freddy Rist, en af foreningens medlemmer i Aarøsund.
Formanden deltog i udsætningen og sejlede med ud
og Freddy var den helt rigtige fritidsfisker til at styre
denne udsætning.
Efter at ålene var blevet afleveret i Aarøsund, fortsatte Hans Bomberg til Egernsund, hvor der også
skulle udsættes 9000 stk. små ål.
Hans Bomberg er tovholder på hele udsætningen.
Tak til alle som deltog i dette arrangement.

Kære Fritidsfiskere

Alle Ønskes En Rigtig Glædelig Jul
samt Et Godt Og Lykkebringende Nytår.
Ønskes af Bestyrelsen i
Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.

Als og Sundeved Fritidsfiskerforeningen

Formand: Bent Alnor
Kasserer:
Lundgaardsvej 10 · 6400 Sønderborg		
Tlf. 20 48 83 50		
E-mail: lundsgaardsvej10@gmail.com		

Conni A. Larsen
Gl. Landevej 8b · 6400 Sønderborg
Tlf. 47 77 79 96
E-mail: conniogjim@hotmail.com

Retur som rent vand!

Tirsdag d.6. oktober var vi på besøg på Sønderborg
Renseanlæg
Vi fik en rundvisning og fik forklaret hvordan man
renser det beskidte spildevand, så det igen kan rende ud i Alssund som rent vand!
Der var ikke for mange med på turen og vejret var
ikke så godt!
Bent Alnor, formand,
Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved

Røgdag gav nye medlemmer!

Lørdag d.26. september holdt vi røgedag ved Verdens Ende i Sønderborg.
Vi var heldige med vejret og det var også godt besøgt, - og da røgningen var færdig blev der udelt
smagsprøver! Vi fik også 3 nye medlemmer i Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Møller
Kasserer:
Søndervang 5 · 6840 Oksbøl		
Tlf. 75 27 18 89/23 37 08 86		
moller.oxbol@mail.dk		

Jens Kjær Jørgensen
Odeinsvej 35, 6840 Oksbøl
Mobil 28 51 68 31
eva.jens@bbsyd.dk

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:
Føns Strandvej 7 · 5580 Nr. Åby		
Tlf. 64 42 12 44		
ph-trading@fisker.mail.dk		

Tove Grün
Fønsskovej 30 · 5580 Nr. Åby.
Tlf. 64 42 18 20
tovegruen@gmail.com

25

Ny bådplads i Lønstrup!

Lønstrup Fiskeriforening & Hjørring Kommune
bag stort projekt til 2.7 millioner kroner!
Tekst og foto af Bruno Müller

Så kom Indvielsen af den længe savnede bådplads i Lønstrup! Lørdag den
26. september i år!
Med Lønstrup Fiskeriforening som primus motor har bådpladsen bl.a. fået
nyt spil, madpakkehus med fiskebassin, ny fiskebro ved den nordlige høfde,- og nyt slæbested til bådtrailere,
nye bænke og ny belægning. Der er
ligeledes også indrettet et fiskerenserum!
Det blev fejret samtidig med de nye
og forbedrede forhold for kyst- og
lystfiskere i Lønstrup i forbindelse
med Kultur- og Lysfestivalen Alt efter
vejret på dagen kunne man se de nye
faciliteter på bådpladsen i funktion.
Udstillingen i Redningshuset var åben
og fiskeriforeningen bød på en forfriskning akkompagneret af levende
musik..
Projektet er finansieret med tilskud
fra A. P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til almene formål, Realdania og FiskeriLAG Nord.
Projektet omfatter:
Renovering af bådplads - Ændring og
forlængelse af den nordlige høfde.
Etablering af fiskebro på den nordlige
høfde - Etablering af belægning
Etablering af slæbested for trail-bare
både langs den nordlige høfde
Opsætning af bænke på bådpladsenOpsætning af belysning langs stier på

bådpladsen -og opførelse af fiskebassin langs madpakkehuset.
Også nyt Spilhus
Det lille fine Spilhus, der var forældet
og forfaldent, er genopført, så det
kan skabe bedre rammer for formidling af kystkultur-historien til lokale
og besøgende børn og unge.
Spilhuset er indrettet med et formidlingsrum, hvorfra man kan kigge ind
til selve spillet. Der er også indrettet
et fiskerenserum og der er plads til
at spise sin madpakke både ude og
inde Huset vil i sommerperioden blive
omdrejningspunkt for aktiviteter på
stranden iværksat af Lønstrup Turistforening og Lønstrup Fiskeriforening,
ligesom faciliteterne vil kunne anvendes af skoleklasser og foreninger som
udflugtsmål.

Så blev der flaget

Svend Bjørnager

Så er slæbestedet klar

Friti
Fritid

Fritidsfisker!
Jeg kan også sælge
- din båd!
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Jeg ka
Jeg kan
- d
Lave o
Lave om

Vi præsenterer forbundets nye samarbejdspartner
vedrørende Dødsulykkesforsikringen!
Vi er med dig – i mere end én forstand!

Hos os er forsikringer ikke et spørgsmål om livrem og seler. Hos os handler
forsikringer om, at du skal kunne leve
et frit liv uden for mange bekymringer.
Du kan roligt regne med os
Derfor synes vi, at du skal leve det liv,
du vil. Og så er det dét, vi forsikrer.
For vi er med dig – både før og efter
eventuelle skader. Vores forsikringer
er nemlig, hvad de siger, de er: Forsikringer. De er ikke fyldt med ’kreative’
eller mærkelige undtagelser. De tager
udgangspunkt i din virkelighed. Og så
dækker de bredere og bedre i forhold

til de fleste andre. Og det er der én
god grund til.
Vores kunder = vores ejere
Vi er kundernes forsikringsselskab. Vi
er nemlig ejet af vores kunder – altså
også dig, når du er kunde hos os. Og
det giver mange fordele. En af dem er,
at vi ikke har en lang række aktionærer, vi skal aflevere overskud til hvert
år. Derfor kan vi koncentrere os 100%
om at give vores kunder den bedste
dækning, den bedste service og den
bedste kvalitet – til virkelig rimelige
priser.

LIMBO BÅDE i/s
LIMBO 16
Med 6 HK Suzuki
Med 15 HK Suzuki
Trejler Galaxy GS10

25.995,35.495,45.495,10.995,-

LIMBO 17
Med 15 HK Suzuki
Trejler Galaxy GS10

33.495,53.495,10.995,-

Kontakt os, få et forsikringstjek
– eller beregn selv din pris
Du er meget velkommen til at kontakte os på 78 76 07 22, hvis du vil høre
mere og have et uforpligtende forsikringstjek – eller du kan selv beregne
prisen på dine forsikringer hos os.
Vi er med dig!
• 100% ejet af vores kunder
• 100% fokus på vores kunder
• 0% aktionærhensyn og -udbetalinger
• Alt overskud bliver i selskabet
• Brede, udvidede dækninger
– til virkelig rimelig priser

VI HAR CA. 3
0 BRUGTE M

OTORER PÅ L
AG

ER

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 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

Limbo både er dansk produceret og bådene kan indrettes
efter ønske, kontakt os for et godt tilbud
Limbo både i/s
Havnevej 2 · 7770 Vestervig · 97 94 15 43
www.limbo.dk
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Var sportsfiskerne lidt for hurtige?
- af Bruno Müller
I Nordjyske Tidende skrev de d. 18.
september i år, med stor opsætning
om et groft tyvfiskeri i Mariager Fjord!
Et ulovligt fiskeri som vi alle tager afstand fra, da man med fem garn havde spærret ud,- og indløb ved Kastbjerg Å.
Garnene blev opdaget af to sportsfiskere, der omgående tog sagen i egen
hånd og fjernede de fem garn,- og
glemte at det ikke var dem som var
den udøvende magt!
Det er jo klart med denne handling,at det blev endnu mere besværlig at
få opklaret hvem ”Synderen” var,- og
den som havde sat garnene!
Hvis man endelig vil agere ”Garnpatrulje” bør man følge reglerne og lad
mig indledningsvis give udtryk for, at
man ikke skal uretsmæssigt tage en
sag i egen hånd, når den udøvende
magt er inden for rækkevidde. Det
kan man blive dømt for! Hvis de to
sportsfiskere er blevet anmeldt for
selvtægt,- er det som sagt noget domstolene afgør efter en anmeldelse
mod de to sportsfiskere, der i deres

Nyt fra Medlemskontoret
Behersket medlemsfremgang!
Der er siden sidste blad tilmeldt 60 nye medlemmer! Det er en fin medlemstilgang, -og tendensen til medlemskab af vores forbund er svagt stigende. Lad os håbe dette fortsætter, så vi igen kan komme op i nærheden
af de 2.500 medlemmer vi var for et par år siden.
Bladportoen stiger!
Bladportoen er varslet en ikke uvæsentlig høj stigning i 2016, og derfor vil
vi gerne at en del af vores medlemmer læser bladet på vores hjemmeside!
Vi henstiller i stedet for at modtage det fysisk, lige som i de tilfælde hvor
flere personer i husstanden er medlem, kun modtager èt blad. Skulle du
være interesseret i en af disse muligheder, må du meget gerne kontakte
medlemskontoret på mail.
Hilsen
Bjarne Christensen,
Kasserer og Medlemskontor
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iver for at få anmeldt denne ”Garnbandit”,- havde begået selvtægt ved
at fjerne beviserne og som gjorde fiskerikontrollen meget kede af det
skete!
Som jeg skrev indledningsvis er det
kritisabelt at sætte redskaber på denne måde og at vi i alle må bekæmpe
det med lovlige midler!
Men! Det der lige så kritisabelt er at
man ikke kan forstå at skille tale og
handling ad!
Og her efterfølgende står Fiskerikontrollen så med et antal garn som de
så undtagelsesvis ikke fik lov til at
bjærge selv!
Selv om det er en ”Tynd” sag for dem
på grund af denne klodsethed, - er det
af fiskerikontrollen blevet anmeldt til
politiet!
Med lidt eftertanke kan jeg kun sige,at jeg ønsker ikke de to sportsfiskere
anmeldt for at begå Selvtægt! I øvrigt
er det sjældent at domstolene dømmer for det,- men egentlig burde vore
lovgivere se på berettigelsen af, at
man med hjælp af selvtægt på denne
måde bliver en del af noget roderi!

Nyt fra
Medlemskontoret
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 60 nye medlemmer.
Hilsen Bjarne Christensen
Medlemskontoret

Meget nyt på hjemmesiden!
Siden sidste blad 4.15
-meget nyt på hjemmesiden!
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Øster Hurup Båd-& Garnhandel - alt i tilbehør til garnfiskeren
Kom og besøg mig eller min hjemmeside

Besøg min hjemmeside www.baad-garn.dk
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Gummitøj og Waders fra OCEAN RAINWEAR!
Renseknive fra Löwenmesser og Rådvad!
Bac Zinkanoder og aksel anoder!	
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   Maling!
Til foråret kan i bestille
Hempel
Vi har stadig lidt bådudstyr der er stærkt nedsat!
Kik forbi! Men ring venligst først!!
Telefon 98588197 - Mobil 30993028

Øster Hurup Båd-& Garnhandel

Dødsulykkesforsikring
Har du tjekket om
du har behov for
en begunstigelseserklæring?

Kongensvej 6, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Øster Hurup Båd & Garnhandel – alt i tilbehør til garnfiskeren
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www.furuno.dk

På havet kan du nemt blive meget alene...
...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.
C

M

Y

CM

SEJL SIKKERT –easyONE
FØLG DE 5 RÅD:

FastFind 220

MY

AIS Nødfyr

CY

Personligt AIS nødfyr med
indbygget GPS.

CMY

K

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.

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.

easyONE
1. LÆR AT

Satellit Nødfyr

Llille og ekstremt effektivt personligt nødfyr,

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

FastFind 220

SEJLE

Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

3.078,-

2.898,-

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

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

SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:

3. PLANLÆG DIN TUR
Tjek søkort, vejr
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE
TIL LAND

1. LÆR AT SEJLE
Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

Husk VHF, mobil og
besked til de nærmeste

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

5. BRUG VESTEN
Brug en farvestrålende
redningsvest i den
rigtige størrelse

SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:

3. PLANLÆG DIN TUR
Tjek søkort, vejr
og beklædning

www.sejlsikkert.dk

SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:

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

1. LÆR AT SEJLE
Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

1. LÆR AT SEJLE

2. HOLD DIT GREJ I ORDEN

Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

Giv dit udstyr og motor
et sikkerhedstjek

2. HOLD DIT GREJ I ORDEN

3. PLANLÆG DIN TUR

Giv dit udstyr og motor
et sikkerhedstjek
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Tjek søkort, vejr
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE

www.sejlsikkert.dk

UNDERVOGNSBEHANDLING
Hold
en depression
på afstand
– spis fisk!
Kosten er en vigtig del af menneskers
velbefindende og fortsatte gode helbred. Ny forskning, offentliggjort i
Journal of Epidemiology & Community Health underbygger også nødvendigheden af en varieret og alsidig
kost, rig på både frugt, grøntsager,
fuldkorn og fisk. Og specielt for fiskens vedkommende, har den vist sig
at være yderst effektiv mod depression.
Fisk mindsker risikoen for depression.
For mænd, vil en kost godt varieret
med fisk reducerer tilbøjeligheden for
depression med helt op til 20 procent
og for kvinders vedkommende, et fald
på omkring 16 procent.
Kilde: Journal of Epidemiology

PAVA
- NR. 1
UNDERVOGNSBEHANDLING
i effektiv rustbeskyttelse
Danmarks
anvendte
og gennemPAVAmest
SIKRER
DIG
EN
DANSK
prøvede
rustbeskyttelsesmidler
i biler.
KVALITET
GRUNDIG OG EFFEKTIV
RUSTBESKYTTELSE
AF DIN BIL
PAVA
- en go’ behandling

DANSK KVALITET

Vi afmonterer hjul, inderskærme,
bundplade og motorskjold, og
giver en grundig afrensning
inden behandlingen.

Center
Frederikshavn

Udviklingsvej 1 · 9900 Frederikshavn · Telefon 98 43 87 00
www.pavacenter.dk

CENTER

Udviklingsvej 1 . 9900 Frederikshavn
Tlf. 9843 8700 . www.pavacenter.dk

TIL SALG

Kegnæs 470
Helplanende, selvlænsende, med 40 HK.
Yamaha 4 takt, gået 120 timer.
Alle service er overholdt.
Der medfølger Brenderup 600 kg total
trailer med plade og papirer.
Garmin Gps 720S med kort Østersøen
og op til Århus
Dog er garn & bøjer ikke med.

Pris ide 72.000,- kr.
Kontakt:
Bjarne Nielsen
Møllegade 56
6310 Broager
Tlf. 20 28 94 70
Mail: Snedkerfirma@gmail.com

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 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

KEGNÆS BÅDE - Lundsgårdsvej 3 - 6400 Sønderborg - tlf. 22343085 (1630 - 1800) www.kegnaesbaade.dk
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Hvorfor Nøglefiskerne?
- Redigeret ved Bruno Müller

Ved et større møde evalueres projektet og vanlig vis kommer der mange
inputs og nyheder der undervejs bliver bragt på banen!
Men lidt tilbage i tiden indledte man
Nøglefiskerprojektet og derved fik
mere præcise tal om ”Fangstregistrering”!
Dette arbejde har båret frugt til gavn
for vore medlemmer!
DTU Aqua har siden 2002 samarbejdet
med fritidsfiskere om at registrere fiskefangsterne langs danske kyster og
fjorde. Formålet er at få information
om forekomsten af fisk i kystnære
områder og at undersøge, om der
sker forandringer i fiskeforekomsterne og hvorfor.
Fritidsfiskere og biolog Josianne Støttrup, DTU Aqua, tømmer
ruse for at kortlægge, hvilke fiskearter der indgår i fangsterne.
Projektet med fangstregistreringer
blev indledt i 2002 som et pilotprojekt. Årsagen var, at danske fritidsfiskere oplevede, at de fangede færre
fisk i de kystnære farvande, men do-

kumentationen manglede. Efter pilotfasen fortsatte registreringer af fangsterne i det såkaldte ”Nøglefiskerprojekt”, som har eksisteret siden 2005.
Hvor kommer de fra?
I Nøglefiskerprojektet registrerer
medlemmer af Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Fritidsfiskerforbund, hvad de fanger, hvor og
hvornår og indsender oplysningerne
til DTU Aqua. For at sikre sammenlignelige resultater, fisker nøglefiskerne
med ens redskaber (tre garn og/eller
tre ruser), som de får af DTU Aqua.
Desuden er der udlagt en temperaturlogger, der måler vandtemperaturen
omkring fiskeredskabet hver tredje
time året rundt. Data fra temperaturloggeren skal blandt andet afsløre
vandtemperaturens indflydelse på fiskenes udbredelse. Fiskeriet foregår
på samme positioner gennem hele
forsøgsperioden. Positionerne er valgt
af fiskerne selv i samarbejde med DTU
Aqua.
Redskaberne udleveres til Nøglefiskerne!
Fiskerne har fået tilladelse fra Natu-

rerhvervsstyrelsen til at fiske med de
udleverede redskaber udover deres
egne redskaber.
Projektet startede med ca. 30 tilmeldte fritidsfiskere i 2005-2007. Antallet
steg til over 100 fiskere i 2011-2013.
Hvis du er interesseret i at blive nøglefisker, kan du skrive til nfisk@aqua.
dtu.dk. Du skal være medlem af Dansk
Amatørfiskerforening eller Dansk Fritidsfiskerforbund.

Andre fisk i vore farvande
Megarok
Den giftige fjæsing er blevet mere
talrig på grund af klimaforandringer,
ligesom der med jævne mellemrum
bliver set kæmpehajer, enorme rovfisk
og megarokker i danske farvande. Det
fremgår af et projekt, hvor forskere
kortlægger Danmarks saltvandsfisk.
Danmark kan prale af kæmpestore
hajer, enorme rokker, grimme havtasker, blanke sværdfisk, bittesmå kutlinger og flere hundrede andre arter
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af saltvandsfisk i Nordsøen og Kattegat, de indre farvande og Østersøen.
Der er nok omkring 220 arter af saltvandsfisk herhjemme, og i forbindelse
med projektet »Atlas over danske saltvandfisk« forsøger forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU
Aqua at skabe et samlet overblik over
fiskene og deres udbredelse.

Hos fritidsfiskerne i Kolding
”Hørmer” det af miljø
- Af Bruno Müller

En af de sidste dage i september og i
et pragtfuldt vejr, så man skulle tro at
det var midt på sommeren,- aflagde
FRITIDSFISKEREN et besøg hos fritidsfiskerne i Kolding!
Ingen tvivl om at jeg følte mig meget
velkommen, - og det blev til en god
snak med en lille flok fritidsfiskere,
der livligt fortalte om deres herlige
fristed, - som var omkranset af et
prægtigt klubhus og en masse joller.

Man mærkede med det samme at jeg
var dumpet ned et sted der bar præg
af aktiv fritidsfiskerhavn der i højsædet gik ind for bevarelse af kultur-

miljøet! Mange forbinder stedet, der
ligger smukt lige ned til Kolding Fjord
og Lillebælt med den idylliske fiskerihavn, og derfor skal den bevares som
en aktiv fiskerihavn med fiskegarn og
et aktivt maritimt miljø. Derfor skal
den bevares med fiskeri og maritime
aktiviteter. Her kan man med god
samvittighed konkurrere med moderne byggeri, forkromede cafeer og
smarte restauranter, men det umistelige miljø der eksisterer på fiskerihavnen skal bevares for eftertiden. Det vil
være til gavn for alle! »Men ikke alle
forstår det, endnu!« sagde en af fritidsfiskerne”
Fritidsfiskerne var alle enige og fortalte stolt om stedet og nævnte bl.a.
at: »Det er nu og fremover, at der
skal gøres en indsats for at bevare det
unikke miljø på området og at det har
en stor historisk værdi.«
»Vi synes, at dette sted yder et bidrag til hele Kolding havns miljø, udvikling og kultur, -og lad os slå fast

med syvtommersøm at ”Stedet” er
et bevaringsværdigt område med et
spændende præg!« -De fortsatte med
at berette: »Det her er vigtigt for fritidsfiskeriet og handler især om en
kystkultur, der risikerer at dø ud,- hvis
ikke vi bevarer det gode sammenhold
der i vores forening,- der øvrigt bliver
dygtigt ført an af vores mangeårige
formand, Bjarke Thiessen«
Og afslutningsvis lå det i luften at
”Deres lille perle” har en stor fortælleværdi, som betyder noget for hele
området omkring fjorden”
Foto: Bruno Müller
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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.

kfforsikring.dk
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FRITIDSFISKER ! SE HER!
Søg tilskud til friluftsliv og naturoplevelser!
Har du en god idé, der kan skabe
mere friluftsliv og større forståelse for
naturen i dit lokalområde? Så er der
nu mulighed for at søge om del i de
60 millioner kroner, som Friluftsrådet
hvert år uddeler til friluftsprojekter
rundt om i Danmark.
Puljen støtter både små og store projekter, der giver bedre mulighed for et
aktivt friluftsliv og flere naturoplevelser i nærmiljøet. Der lægges vægt på,
at aktiviteterne kommer mange mennesker til gode. Initiativer, der inddrager flere forskellige foreninger eller
institutioner og som bygger på frivilligt engagement har høj prioritet. Tilskud kan søges af alle.
Tættere på naturen
”En stærk vilje til at bringe folk tættere på naturen. Det er ofte drivkraften
bag de mange lokale initiativer, som
vi hvert år er med til at støtte”, fortæller Mia Blaabjerg Pedersen, konsulent i Friluftsrådet.

”Projekterne spænder vidt - lige fra
lystfiskerklubben, der tager skoleelever med ud til vandløb for at fortælle
om fisk og naturpleje, til spejderforeningen, der arrangerer friluftsaktiviteter for familier, som kun sjældent
kommer ud i naturen. Eller landsbyen,
hvor lokale ildsjæle skaber et nyt samlingspunkt for friluftsliv”, siger Mia
Blaabjerg Pedersen og inviterer samtidig til dialog:
”Vi hjælper gerne på vej med udvikling af idéer, så de kan blive støttet
af puljen. Vi giver også gerne råd til
hvordan, man kan skrive sin ansøgning.”
For råd og vejledning kan du kontakte en af Friluftsrådets konsulenter.
Bruno
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TIL MEDLEMMERNE!
Vær med i lodtrækningen på forbundets
hjemmeside fritidsfiskerforbundet.dk og find
nedenstående på startsiden
God fornøjelse og Held og lykke!

KONKURRENCE

Fritidsfisker! Se her!

Vi har samlet en hel del omkring fiskepleje på forbundets hjemmeside!
Læs bl.a. om:
DTU Aqua
Udsætning - Opdræt af udsætningsfisk – Udsætning af pighvarrer
Udsætning af skrubber Resultat af udsætning - Udsætning af ål
Fisk med mærke -Fiskeriregulering Fangstregistrering - Kystbiologi
Vandløb - Søer - Kyst - Fiskebiologi.
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Lille Bjørn
Kendt for spændende legepladser i de danske havne

Ønsker I, samvær, hygge, leg og udfordringer på kajen
Kontakt

Touching your heart
Touching your heart
Touching your heart
Touching your heart
Touching your heart
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kinarbejde
t smede- & mas
· Svejsning sam
keri
· Hydraulik for fis
VI ER

VI ER

Rødbyhavn Motor& Maskinværksted
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I MARINEM

ER
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ORER
I MARIN

VI ER

54 60 51 5254 60 515452 60 51 52
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IALISTRER
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Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk

A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk
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Revisionsfirmaet
Martin Engbjerg A/S
Statsautoriseret revisor
Marklund 11 9900 Frederikshavn
Tlf.: 96 20 06 45 Fax: 96 20 06 46

Tank billigt
og støt samtidig
Dansk Fritidsfiskerforbund

Du kan støtte Dansk Fritidsfiskerforbund, hver gang du tanker. Det eneste,
du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. 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 kommer i gang med at tanke penge til dem.

www.ok.dk
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Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk
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✂ ✂ ✂

Skaf et nyt medlem
Kære medlem!
Deltag aktivt i Forbundets medlemskampagne!

✂ ✂

Alle fritidsfiskere bør være organiseret!

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!
Til dig der overvejer
at blive medlem:
Husk
porto

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 bådforsikringer
• 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 oplysninger, eller send blanketten og du vil modtage
al materiale vedr. medlemskabet.

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

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen
Ribegade 35
9900 Frederikshavn
Navn:
Adr.:
Postnr.:
By:
Tlf.:

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

Dit medlemskab er vigtigt!
• Vi kæmper for vor 1000-årige ret
til at fiske med garn m.v.
• Vi kæmper imod urimelige fredninger af bl.a. skarv og sæl
• Vi kæmper imod sandsugning
tæt på fiskenes opvækstområder
• Vi kæmper imod bundslæbende
fiskeredskaber i kystnære områder
• Vi ønsker enklere regler for det
rekreative fiskeri
Kontakt Dansk Fritidsfiskerforbunds medlemskontor på tlf. 98
42 83 06 eller gå til hjemmesiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk

