
Vejle Sportsfiskerforening afholder sin årlige fiskekonkurrence ved Vejle Å.
For medlemmer er der mulighed for, at fiske på alt VSF fiskevand i Vejle å, undtaget zone 6 " Nørager"

For dagkort deltagere er det muligt at fiske zone 1-5 i Vejle å.
Konkurrencen løber fra fredag aften kl. 21.00 til søndag kl. 09.45 

seneste indvejning er søndag kl. 09.45 
( indvejning sker ved VSF klubhus.)

Præmie overrækkelse er søndag kl. 10.00 ved klubhuset.

Følgende muligheder for deltagelse:
  Fiskekonkurrence inkl. dagkort ( for ikke medlemmer af VSF )   kr.    316,00
  Fiskekonkurrence for VSF medlemmer senior & ungdom     kr.    166,00
  Fiskekonkurrence for nye VSF medlemmer & nye DSF   *)  kr. 1.066,00
  Fiskekonkurrence for nye VSF medlemmer ( er DSF medlem. ) *) kr.    516,00
  Fiskekonkurrence for junior         kr.        0,00
               *)  ( Medlemsskabe/årskort gældende fra d. 19.aug og resten af 2022 )

Tilmeldning og betaling via dette link:  https://www.fiskekort.dk/fiskespots/116/vejle-aa ( Bindende )
Betaling via Fiskekort.dk Skriv i tekstfelt: navn og Email adresse. ( husk kvittering/fiskekort & statstegn)

Alle er velkommen til de hyggeligste dage ved vores skønne Vejle å.  
Hvor vi i år giver nye og gamle VSF medlemmer nye muligheder for at fiske i 

( næsten ) hele åen til konkurrencen.
Vi har sat prisen ned i forbindelse med konkurrencen så nye medlemmer fisker i resten af 2022 

til en særdeles fordelagtig pris.

Søndag morgen er der gratis rundstykker til de første 50 fiskere fra kl. 08.00 -09.30
Lørdag aften, i forbindelse med Anderæs vil der være grill fest ved klubhuset. 

Der sælges Spareribs m/ tilbehør til kr. 85,00
Køb gerne madbillet på fiskekort.dk

FISKEKONKURRENCE
Vejle å d. 19.-21. august 2022

Arrangementsudvalget Vejle Sportsfiskerforening 
Buldalen 13, 7100 Vejle  E-mail: arrangement@vsf-vejle.dk

22.07.22

Oplevelser f
or livet!

                             Følg 
             Vejle Sportsfiskerforening
                     på Facebook -
                  og på 
   Vejle Sportsfiskerforenings
            hjemmeside:  vsf-vejle.dk
                    

TILMELDING VSF Fiskekonkurrence senest d. 19. august.2022 TILMELDING VSF Fiskekonkurrence senest d. 19. august.2022 


