
Til dig der er organiseret fritidsfisker

- og dig der ikke er det !!

Nær fjorden og med 
kun kort fra hav til 
hav blev stranden lang    
og det frie fiskeri blomstrede 
i Danmark!

Vi – fritidsfiskerne – er dets arvtagere!

Det er vi stolte af!

Fritidsfiskerne i dag er bærere af den kultur af i går…
Den kultur gjorde vores forbund til et godt sted at være!

Læs på siderne om hvordan vi arbejder

Vil du være med, 

eller er du det allerede?



Det handler stadig om kultur....
- fritidsfiskeriets ældgamle kultur
Dansk Fritidsfiskerforbund er 
i dag bærere af kystfiskeriets 
kultur af i går, og det kan ikke 
undgås at vore medlemmer en 
gang imellem får tanken om 
hvordan det var engang.

Det gør de, selvom deres grej i 
dag er domineret af al nutids, 
med motorer, bedre garn, og 
ruser ombord, moderne elek-
tronik og redningsmidler.

Engang imellem er nutidens 
fritidsfiskeri skræmt af myn-
dighederne, der gør det stadig 
mere centralt styret, hvilket vi 
kan se, når det til tider slår det 
traditionelle fiskerimønster i 
stykker.

I Dansk Fritidsfiskerforbund har 
vi ikke lyst til at se bagud eller 
læne os tilbage i stolen og ven-
te på hvad der sker!
Det er derfor vi er repræsente-
ret i en stor del fiskeriudvalg, 
- både i organisationer og det 
offentlige. 

Med denne folder vil vi gøre 
dem som ikke er organiseret 
opmærksom på, at vi ønsker 
dig velkommen som medlem. 
Formålet er at vi sammen kan 
benytte sammenholdet og de 
herligheder vi selv finder i fri-
tidsfiskeriet, 
- netop i dag og i fremtiden.

Ved at sige velkommen til dig, 
får vi fortsat som et landsdæk-
kende forbund, endnu flere 
værktøjer ude i lokalforeninger-
ne, der kan være med til at ska-
be en stor resurse for friluftsli-
vet. 
                                                                                                         
Det kan arbejde for et endnu 
bedre rekreativt fritidsfiskeri!

- fritidsfiskeriets ældgamle kultur



Hvad får jeg for mit kontingent?

• Være med i arbejdet for at opretholde det rekreative fiskeri i danske farvande, med 
bevaring og udsætning af forskellige fiskearter og ligeledes være med til at bevare 
vores miljø og natur.

• Være med til at, vi kan beholde rettighederne til at vi fortsat kan dyrke fritidsfiske-
riet med det antal redskaber som bekendtgørelsen viser, og at antallet ikke bliver 
reduceret af politikkerne.

• Være med til at opretholder eksistensen af lokale ”Fritidsfiskerforeninger” under 
forbundets regi og deltage i fastlagte arrangementer.

• Være med til at, deltage i bødekurser (sykurser) og reparere eller fremstille nye 
redskaber til fiskeri. Lokalforeningen vil være behjælpelig med indkøb til favorable 
priser.

• Være med til at, få indført regulering af Skarv og Sælbestanden i Danmark til fordel 
for alle 

• Være med på forbundets Årsmøde hvor vi træffer beslutninger om vores virke og 
samarbejde med andre.

Det lokale kontingent indebærer at man er dødsulykkesforsikret for 200.000 Kr. under 
fiskeri, men også fra man forlader hjemmet, til man er hjemme igen ad den lige vej.  
Under fiskeri være iført redningsvest fra havn til havn. 
Som medlem får man medlemsbladet tilsendt 5 gange årligt, med relevante oplysnin-
ger om rekreativt fiskeri og informationer om nye tiltag. Samtidig hvor også man kan 
stille relevante spørgsmål og få svaret oplyst og meddelt i foreningsarbejdet. I bladet 
er der meget relevant fritidsfiskerstof og hver lokalforeningen sit eget afsnit.

    

Forbundet har rabataftale for medlemmerne der ønsker billig bådforsikring!   
Læs priser på hjemmesiden.

     
Forbundets hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk  opdateres konstant med nyt 
for alle!

Se fordelene som medlem i Dansk Frtidsfiskerforbund



Hvad er kontingentet i lokalforeningerne?
Gennemsnitskontingentet var i 2017 ca. 275,- kr. årligt!
Ønsker du at være medlem uden om lokalforeningerne og kun i 
forbundet, - og med samme rettigheder,  er kontingentet 240,- kr. årligt.

Årlige kontingenter 2018 i Lokalforeningerne
Læsø FF  220,-
Føns Vig FF 500,-
Virksund FF 245,-
Nissum Fjord FF 250,-
Mariager FF 300,-
Randers FF 300,-
Hals FF  230,-
Nordsjællands FF 310,-
Vendsyssel FF 240,-
Kolding FF 350,-
Kalø Vig FF 180,-
Thy-Mors FF 280,-
Varde FF 225,-
Als- Sundeved FF 300,-
Skive FF  250,-
Ndr. Sdr. Jyllands FF 275,-
Ringkøbing-Stadil FF 300,-
Nordvestjysk FF 200,-

Der er forskel på kontingentet i lokalforeningerne!
Der vil altid være mindre justeringer i kontingenterne og 
forskelle på aktiviteterne, da det er lokalforeningerne der 
individuelt selv fastlægger dem,- og derved omkostningerne!
Som medlem vil du opdage et Fritidsfiskerforbund med en 
gennemsund økonomi.
- og uden kontingentforhøjelse de sidste 8 år. 
Vi sætter en ære i at holde et konstruktivt og  fremadrettet 
organisationsarbejde til medlemmernes fordel!

Til dig der ønsker at
være medlem!
Dit medlemskab er vigtigt!

Vi kæmper for vores ret til at fiske med
garn m.v.

Vi kæmper mod urimelige fredninger af
bl.a. skarv og sæler

Vi kæmper mod sandsugning tæt på 
fiskenes opvækstområder

Vi kæmper mod bundslæbende 
fiskeredskaber i kystnære områder

Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri 

KONTAKT: 

Dansk Fritidsfiskerforbund
Medlemskontoret
Tlf. 2180 3612 
Mail: bcnr1@webspeed.dk 

Indmeldelse
Vil du være medlem?
Så kontakt os og få gavn af de mange fordele vi har,ved at
være sammen i et landsdækkende forbund.

• Vi er 2000 medlemmer  
• Vi har 20 lokalforeninger
• Vi er et godt organiseret forbund
• Vi har landets billigste forbundskontingent
• Forbundsbladet udkommer gratis 5 gange årlig
• Vi har mange oplysninger på forbundets 
hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk 
• Kurser i syning af garn og ruser
• Vi tilbyder en af landets billigste bådforsikringer
• Alle medlemmer er gratis dødsulykkesforsikret for 
200.000,- kr. under fiskeri og under til,- og fra 
havnen eller pladsen
• Vi varetager fiskeripolitiske opgaver i forskellige udvalg

Kontakt os på tlf. 2180 3612 for oplysninger, eller send blan-
ketten, og du vil modtage al materiale vedr. medlemskabet.
Du kan også sende en mail til medlemskontoret : 
bcnr1@webspeed.dk
Du kan også melde dig ind  på www.fritidsfiskerforbundet.dk

Husk
porto

Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:____________________________

Adr.:_____________________________

Postnr.:___________________________

By:______________________________

Tlf:______________________________

Mail:_____________________________
I mit medlemskab ønsker jeg at være 
medlem i lokalforeningen:
_________________________________
Forbundsmedlem: (sæt kryds) ________

 Folderen er produceret af Fritidsfiskerens redaktion.   Foto: Jørgen Jeppesen, Jørgen Jensen og Bruno Müller 


