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Indkaldelse til 
generalforsamling 

Der indkaldes hermed til Vejle 
Sportsfiskerforenings 89. ordi-

nære generalforsamling 

Torsdag den 20. november 
2014 kl. 19.00 – 21.30 

på 
 Signatur Hotel Haraldskær 

Skibetvej 140  

7100 Vejle 

Der serveres en øl eller en vand 
samt kaffe og kage. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslår Jørgen 

Asger Nielsen. 

2. Bestyrelsens beretning  
Herunder spørgsmål til ud-

valgenes skriftlige beretnin-
ger - se under nyheder på 

hjemmesiden. 

3. Regnskab  
Herunder også juniorafde-

lingens regnskab. 

4. Indkomne forslag fra 
medlemmer 

5. Indkomne forslag fra 
bestyrelsen 

6. Fastsættelse af kontin-

gent 

7. Valg til bestyrelsen  
På valg er Tom Jensen, Bri-

an Petrowski, Niels Risak, 
Bent Vilain og Jørgen Asger 
Nielsen  

 Tom Jensen og Brian 
Petrowski modtager ikke 
genvalg.  

8. Valg af bilagskontrollant 

På valg er bilagskontrollant  
Flemming Maack og supple-

ant Knud Jørgensen.  

Flemming ønsker ikke at 
modtage genvalg 

9. Eventuelt  

 
 

Ad 4. Indkomne forslag fra 
medlemmer: 

Forslag 1: 
Kim Iburg har indsendt føl-
gende forslag til tilføjelse til  

vedtægternes § 7 stk.5 og til 
regler for fiskeri pkt. 6a: 

”Alle fangster offentliggø-

res på hjemmesiden. Of-
fentliggørelsen kan ske 
uden navneoplysning, hvis 

det ønskes. ” 

Kim Iburgs bemærkninger: 
Det er gratis reklame for VSF i 

forbindelse med medlems-
hvervning, hvis vi viser vores 
fangstrapport offentlig. Det er 

kutyme ved de fleste andre 
fiskevande, så hvorfor ikke her 
hos os? 

Bestyrelsen kan støtte forsla-
get. 

Forslag 2: 

Per Palm og Claus Jelling har 
indsendt følgende forslag til 
tilføjelse til vedtægternes § 5 

stk. 3: 

”For de medlemmer, der pr. 

31/12-2014 ikke er på 
pensionistkontingent eller 
ikke er berettiget hertil pr. 

01/04-2015, nedsættes 
pensionist rabatten fra 
01/04-2016 til kr. 300,00 

pr. år. 

Fra 01/04-2018 bortfalder 
pensionist rabatten helt. 

For de medlemmer, der pr. 
31/12-2014 er på pensio-
nistkontingent eller er be-

rettiget hertil pr. 01/04-
2015 gælder 1. og 2. afsnit 
uændret.” 

De medlemmer, der efter 
01/04-2015 vil være beret-
tiget til pensionistkontin-

gent, kan ansøge herom jf. 
afsnit 1 og 2 og få en rabat 

på kr. 300,00 i 2016 og 
2017. 

Per Palms og Claus Jellings 
bemærkninger: Forslaget skal 
ses som en mulighed for at 

styrke foreningens økonomi, 
hvor det bliver stadig vanske-
ligere at opretholde en sund 

økonomi. 

Mange foreninger har ikke 
pensionist rabat, og af de der 

har, er rabatten kun i få tilfæl-
de det halve af senior kontin-
gentet, men typisk langt min-

dre. 

Forslaget får ingen betydning 
for de medlemmer, der nu er 

på pensionistkontingent eller 
kunne være det. 

Bestyrelsen kan støtte forsla-

get. 
 

Ad 5. Indkomne forslag fra 

bestyrelsen 

1: Bestyrelsen foreslår en til-
føjelse til vedtægternes § 4 

stk. 2 

”Såfremt et bestyrelses-

medlem fratræder i det 1. 
år af sin valgperiode, væl-
ges en afløser på første 

generalforsamling efter 
fratrædelsen. Det nye be-
styrelsesmedlem indtræder 

i den fratrædendes valg-
periode.” 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Hvis et bestyrelsesmedlem 
fratræder i det 1. år af sin 
valgperiode, kan posten stå 

ledig i op til 2 år. Med tilføjel-
sen bliver posten kun ledig i 
max. 1 år. 

Bestyrelsen 
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Ad 7. Valg til bestyrelsen 

Tom Jensen og Brian Petrow-
ski udtræder af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg til 

Joe Ejlertsen og Uffe Lade-
gaard. 

Joe Ejlertsen: 

 

Jeg hedder Joe Ejlertsen og 
har boet i Vejle hele mit liv. 
Jeg er 39 år og uddannet ba-

ger og tømrer. Stort set al min 
fritid bruger jeg med en flues-
tang i hånden. 

Mit fiskeri følger årstiderne, og 
hver ting har for mig sin egen 
charme. Jeg fisker kyst og 

fjord i de kolde måneder, og 
starter som regel på havørred-
fiskeriet i Vejle å midt i maj. 

Jeg har fisket i Vejle å så læn-
ge jeg kan huske, og åen har 
gennem tiderne givet mig alt 

fra ro og fordybelse til spæn-
ding og action. 

Bag alle mine oplevelser står 

en forening, som er en af ho-
vedårsagerne til, at mine na-
turoplevelser og mit fiskeri 

bare er blevet bedre og bedre 
med årene. 

Jeg mener, at det er på tide at 

jeg bidrager lidt til fællesska-
bet, og på den måde giver lidt 
tilbage af det, jeg har nydt 

godt af i så mange år. 
Joe Ejlertsen 

Uffe Ladegaard: 

 

Mit navn er Uffe Ladegaard. 
Jeg er 44 år gammel og bosid-

dende i Jelling sammen med 

min kone og tre sønner. 

Til dagligt arbejder jeg på UC 
Lillebælt, hvor jeg har været 

tilknyttet læreruddannelsen i 
Jelling i efterhånden mange 
år. Lige nu er jeg i gang med 

en ph.d. på Aarhus Universi-
tet. 

Fritiden nyder jeg bedst i 

nærheden af vand, hvor jeg 
enten sejler kajak eller fisker. 

Jeg har været medlem af 

sportsfiskerforeningen siden 
familien flyttede tilbage til  
Vejle-egnen i 1997. Jeg har 

her nydt godt af mange men-
neskers store arbejde og sy-
nes derfor, at det er på tide, 

at jeg betaler noget af dette 
tilbage.  

Uffe Ladegaard 

Formanden har ordet: 
 
 

 
 
 

 

 

 

Endnu en fiskesæson er ved at 
være slut. Så er det tid til at 

gøre en kort status over året, 
der er gået, og se fremad for 
det nye år. 

Fiskeriet 

For langt de fleste af forenin-
gens medlemmer er det tem-

melig vigtigt, om man får fan-
get fisk og gerne en stor fisk. 
Hvis vi ser på vores fangst-

journal, så har der indtil nu – 
hvor der er ca. to uger tilbage 
af sæsonen - ikke været fan-

get så mange store fisk over 5 
kg.  

Der kan være flere forklarin-

ger på det vigende antal fan-
gede fisk i åen og deres stør-
relse. Det vil der sikkert blive 

spurgt om på generalforsam-
lingen. Personligt glæder det 
mig, at vi fisker på en selvre-

producerende fiskebestand. At 
opgangen kan svinge i antal 
og størrelse – ja det må vi jo 

nok leve med - uanset at de 

fleste gerne vil fange en stor 
fisk. 

Vi har i år haft store perioder 

med iltsvind i de indre danske 
farvande, og om det så er for-
klaringen på de ”manglende” 

store fisk er et åbent spørgs-
mål. Jeg har dog fået oplyst 
fra en god ven, som er lystfi-

sker og dykker, at ude på dybt 
vand i vores fjord har der væ-
ret rigtig mange og store hav-

ørreder hele sommeren. Så 
fiskene er der tilsyneladende. 
De er bare ikke kommet op i 

åen til os - endnu.  

Åen 

DTU AQUA benytter Vejle Å, 

som et skoleeksempel på et 
selvreproducerende vandløb – 
hvor lokale tiltag sammen med 

det offentlige tiltag er gået 
hånd i hånd og har båret 
frugt. 

De foreløbige meldinger fra 
årets bestandsanalyse af Vejle 
Å systemet tyder på, at fiske-

bestanden på stort set alle de 
undersøgte lokaliteter har en 
så stor tæthed, at det ikke kan 

anbefales, at der skal udsæt-
tes fisk. 

Foreningens drift 

Bestyrelsens mål for sæsonen 
2013/2014 har været sikker 

drift - herunder at få aflastet 
de personer i bestyrelsen og 
sekretariatet, som har alt for 

mange arbejdsopgaver. Men 
hensyn til at sikre driften er 
det min vurdering, at vi er 

kommet i mål. Med hensyn til 
aflastning og ”dobbelt” be-
manding på centrale poster til 

administration og regnskab 
m.v. er vi godt på vej. 

Hvis vi ser på foreningens drift 

og regnskab, så kommer vi ud 
med et lille overskud i forhold 
til et budgetteret mindre un-

derskud. Det skyldes dels 
mindre forbrug og især mindre 
varmeudgifter i klubhuset. 

Vi har stadig ingen venteliste 
til foreningen, og medlemstal-
let ligger under de 700 med-
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lemmer. Derfor har bestyrel-

sen for den kommende sæson 
nedjusteret de forventede ind-
tægter, og der er også for 

2015 budgetteret med et lille 
underskud. 

Serviceniveau 

I lyset af, at vi er en forening, 
der bygger på frivilliges ar-
bejdskraft, har vi i bestyrelsen 

bl.a. drøftet om foreningens 
serviceniveau er sat for højt. 

Hvis man henvender sig til 

foreningen/sekretariatet ek-
sempelvis pr. mail, skal man 
så absolut have svar indenfor 

et døgn eller en uge. Hvad er 
jeres forventning? Det kunne 
vi godt tænke os at høre lidt 

nærmere om, og derfor kunne 
vi godt tænke os at drøfte 
emnet på generalforsamlin-

gen.   

Til de mange frivillige 

Jeg vil her gerne bringe en 

stor tak til alle jer frivillige, 
der arbejder i udvalgene, men 
også en stor tak til de af jer, 

som har givet en hånd med på 
anden vis for at hjælpe for-
eningen. Uden jeres hjælp 

ville vi være en ”fattigere” 
sportsfiskerforening. 

Et af mange eksempler hvor 
der er mange, der har ydet en 
ekstraordinær indsats for for-

eningen, er de mange frivilli-
ge, som i sensommeren har 
hjulpet DTU-AQUA med at 

gennemføre bestandsanalyse i 
Vejle Å systemet.  

To medlemmer af bestyrelsen 

Brian og Tom har valgt at 
træde ud af bestyrelsen. Helt 
forlader de os ikke. De forsæt-

ter foreningsarbejdet i et eller 
flere af foreningens udvalg 
som hidtidig – og heldigvis for 

det. Til dem begge skal der 
lyde en stor tak for deres hid-
tidige indsats i bestyrelsen. 

Som I kan se her i medlemsin-
foen opstiller bestyrelsen på 
generalforsamlingen to nye 

kandidater til bestyrelsen, Joe 
Ejlertsen og Uffe Ladegaard, 
som vi mener begge har gode 

kvalifikationer og kompeten-

cer.  
  

Anders Christian Rasmussen 

 

Fangst- 
rapporter 

2014 (status) 

2 uger før sæsonens afslutning 
er der 225 personer - svaren-

de til ca. 30% af medlemmer-
ne, som har indrapporteret 
fangster.  

Ifølge fangstrapporter pr. 15. 
okt. 2014 fordeler hjemtagne 
fangster fra Vejle å, Rohden å, 

og Grejs å, samt Vingsted og 
Fåruphuse sø sig som følger: 

(endelige tal for 2013 er vist i 

parentes): 

Havørred 518 (612) 

Regnbue 139 (105) 

Laks 5 (4) 

Bækørred 7 (5) 

Gedde 3 (10) 

Suder 1 (16) 

Antallet af indrapporterede 
hjemtagne havørreder er på 

niveau med fangsterne på 
samme tidspunkt i 2013.  

Elbefiskning i august 2014 i 

hovedparten af tilløbene til 
Vejle å har vist samme høje 
niveau som for 7 år siden. Vi 

ser frem til at modtage den 
endelige rapport medio 2015. 
Ved elbefiskning i hovedløbet 

ved Vingsted genslyngning var 
ørredtætheden den højeste, 

der er målt i et dansk vandløb.  

Mon ikke der er grundlag for 
at tro på gode tider fremover.   

VSF Sekretariat 
 

Kontingentopkrævning 

2015 

Kontingentopkrævninger for 
2015 vil blive udsendt pr. mail 

eller med brev primo januar 
2015. 

            HUSK! 

  Betalingsfristen er  
1. februar 2015 

Foreningen opfordrer med-

lemmerne til at betale med 
kreditkort via betalingsmodu-
let på hjemmesiden. Fordelen 

ved denne betalingsform er, at 
medlemskortet for 2015 vil 
være klar til udskrivning 

umiddelbart efter, at betalin-
gen er gennemført. Betaling 
via betalingsmodulet indebæ-

rer en betydelig lettelse for 
medlemsadministrationen. 

Det vil fortsat være muligt at 

indbetale via netbank eller ved 
bankoverførsel. Ved denne 
betalingsform vil medlemskor-

tet være klar til udskrift eller 
blive udsendt inden 31. marts 
2015. 

Medlemsstatus  

Pr. 15. oktober 2014 er der i 
alt 766 medlemmer, som er 

fordelt på følgende kategorier: 

Seniorer  526 
(550) Pensionister 163 
(156) Juniorer 22   

(30) Minifiskere  8      
Samlever 21   

(23) Passive  26  
(28) 

I perioden 15. okt. 2013 til 15. 
okt. 2014 er der 117 (111) 
medlemmer, som er meldt ud, 

og der er optaget 94 (99) nye 
medlemmer, en netto nedgang 
på 23 medlemmer. (Tallene i 

parentes er for 2013). 

Foreningens har søgt at er-
hverve nye medlemmer i for-

bindelse med naturens dag og 
tilbud om gratis medlemskab 
fra 1. august 2014 mod 

straks-indbetaling af kontin-
gent for 2015.  

Da der fortsat er plads til ca. 

70 nye medlemmer, opfordres 
medlemmerne til at udbrede 
kendskabet til Vejle Sportsfi-

skerforening. Det er forudsæt-
ning for en sund forenings-
økonomi, at medlemskvoten 

er fuldt udnyttet. 

VSF Sekretariat 
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Klubhuset  

Installationen af en luft til 
vand varmepumpe i kombina-
tion med solceller på taget af 

klubhuset ser ud til at bære 
frugt. Vi har ganske vist ikke 
endnu fået afregningen på det 

el, der er produceret i solcel-
lerne, men alligevel kan vi 
allerede nu se en temmelig 

stor besparelse på varmereg-
ningen i forhold til, da klubhu-
set blev opvarmet med oliefyr. 

Brian Petrowski 

Kvindedag i foreningen 

Arrangementsudvalget tog et 

super initiativ, da de valgte at 
lave en fiskedag kun for kvin-
der, og søndag den 6. april 

2014 mødtes 18 kvinder ved 
klubhuset kl. 09.00. Udover 
kvindelige medlemmer af VSF, 

var der deltagere fra kvinde-
foreningerne Sportsfiskerpi-
gerne og Pink Ladies.  

Formålet med arrangementet 
var at søge at få flere kvinde-
lige 

medlemmer ind i foreningen - 
samt at skabe et kvindenet-
værk. 

Dagen var tilrettelagt sådan, 
at der først blev fortalt om, 

hvad foreningen kan tilbyde 
ved et medlemskab, og in-
struktør i Danmarks Sportsfi-

skerforbund, Ingelise Frier, 
holdt et indlæg om det at væ-
re kvindelig lystfisker og be-

tydningen af at skabe net-
værk. 

Efter en god frokost fortalte 

Henrik og Brian om fiskeriet i 
Vejle å, standpladser, fiskeetik 
og foreningens regler, samt 

lidt om grejet. 

Dagen sluttede med et par 
timers fiskeri i åen, hvor pi-

gerne blev guidet af erfarne 
medlemmer fra foreningen.  

Det blev en vellykket dag og 

resulterede i flere nye indmel-
delser. Arrangementet blev 
fulgt op af flere ture for kvin-

derne, der dog ikke resultere-
de i fangster.  

Fremover håber vi, at kvin-

derne vil deltage i klubbens 
almindelige arrangementer, 
vinterklubaftener - og især vil 

være at træffe ved fiskevandet 

Henrik Skøtt 

Bestandsanalyse i Vejle Å 

systemet 

Først og fremmest vil jeg ger-
ne benytte lejligheden til at 

takke alle dem, der deltog i el-
befiskningen og dermed gjor-
de det muligt at få befisket 

alle stationerne i vandsyste-
met. 

El-befiskningen foregik i sam-

arbejde med biolog Jørgen 
Skole Mikkelsen fra DTU Aqua 
i Silkeborg, og resultatet vil 

danne grundlag for den nye 
Fiskeplejeplan for Vejle Å sy-
stemet. 

Lige efter at el-befiskningen 
var afsluttet for hele vandsy-
stemet var det Jørgen Skole 

Mikkelsens umiddelbare vur-
dering, at der er masser af 
yngel fra dette års samt fra 

sidste års gydning i alle små-
bækkene. 

Nogle af bækkene har haft 

fremgang og andre en lille til-
bagegang i forhold til sidste 

befiskning for 7 år siden. Men 
generelt vurderes hele vand-
systemet til at have samme 

høje niveau som ved sidste el-
befiskning, og der vil forsat 
ikke være behov for udsæt-

ninger. 

De to nedenstående beretnin-
ger fra Arne Rasmussen om 

el-befiskningen fra de to dage 
han var med understøtter den 
generelle opfattelse af forlø-

bet. 

”Der blev undersøgt flere sta-
tioner i Kongskov Bæk og Ød-

sted Bæk, hvor vi havde nogle 
gode oplevelser med el-fiskeri 
af en god fiskebestand af ør-

reder. I begge vandløb viste 
undersøgelsen en tæthed på 3 
til 4 ørreder pr. m2 og fine 

gydeforhold. Helt øverst i Ød-

sted bæk ved Vesterby var der 

særlig mange ørreder.” 

”Vi fiskede på 2 stationer i 
Grejs Å og en station i Hørup 

Bæk, der er et tilløb til Grejs 
å. Første station var på 50 m 
på vort lejede stykke lige op-

strøms fra Vejlevej. Her var 
der en tæt bestand af yngel og 
1 års fisk - ca. 120 stk. - på 

de 50 m, samt mange pæne 
bækørreder fra 32 til 36 cm og 
havørreder på omkring 42 til 

45 cm. På næste station ved 
Hopballe Mølle, nedstrøms 
spærringen ved turbinen, var 

der den samme tæthed, men 
flere større bæk- og havørre-
der op til 2,5 kg - og flere sto-

re mistede vi, inden de kom i 
nettet. I Hørup Bæk, der har 
meget mindre vandføring ca. 

100 stk. yngel og 1 års fisk på 
de 50 m. Biologen oplyste os 
om, at bestanden på de 3 sta-

tioner er mindst på højde og 
nogen steder højere, end i 
undersøgelsen for 7 år siden.” 

Den ny fiskeplejeplan forven-
tes offentliggjort i juni 2015 
og vil gælder for 7 år. 

Ole Damsgaard 

Sammenslutningen for Vej-

le Å og Miljøforum 

Vandplanerne fylder meget i 
Vejle kommune, og både her 

og i sammenslutningens for-
eninger er der stor frustration 
over, at der er så få midler til 

at gennemføre planerne for.  

Planerne og tegningerne for 
fjernelse af opstemningerne 

ved Randbøldal og Hopballe 
Mølle ligger næsten klar, men 
der er problemer med økono-

mien og mange involverede 
beboere i Randbøldal. Rand-
bøldal-projektet er mere end 

usikkert, men ved Hopballe 
bliver et omløbsstryg måske 
en realitet inden for et par år.  

Vejle Kommune arbejder i dis-
se år en del med at imødegå 
påvirkningerne fra klimaforan-

dringer og ekstreme sky-
brudshændelser. Forsinkelse 
er nøgleordet – herunder kon-
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trollerede oversvømmelser af 

engene, etablering af forhøje-
de diger langs dele af åen, 
forsinkelser på de enkelte be-

boelsesgrunde og befæstede 
køre- og parkeringsarealer og 
lignende tiltag. 

Kommunen er også i gang 
med en forbedret rensning af 
spildevandet, og det indebæ-

rer, at der skal nedlægges 7 
rensningsanlæg, så kun 4 su-
peranlæg bliver tilbage. 

Det kan anbefales at se en 
video på YouTube: ”Havørre-
dens opvækstområder 1 og 2”. 

 
Brian Petrowski 

Klub 60+ 

60+ sæsonen åbner døren 
mandag den 3. november 
2014. 

Alle ”ældre” medlemmer er 
velkomne hver mandag fra kl. 
9:00 til kl.12:00. 

Kaffe og en øl eller vand er 
gratis, men adgangsprisen er 
kr. 20,00. 

Kurt Jørgensen 

Fiskevandet. 

I løbet af 2014 har vi fået alle 

udløbne kontrakter genfor-
handlet og fornyet ved Vejle å 

og Rohden å. 

Nyt fiskevand er lejet på en 1-
årig kontrakt, og det omfatter 

217 meter i zone 3 på nordsi-
den opstrøms Tages Bro. Lige-
ledes har vi på zone 8 mellem 

Ravning og Vork, tegnet en 5- 
årig kontrakt om leje af 93 
meter fiskevand på sydsiden 

af åen. 

Vi vil fra 2015 indgå aftale 
med Karl Erik Jøker om leje af 

fiskeriet i hans mose i Spja-
rup. 

Det betyder at vi igen har fået 

forøget vort samlede fiskevand 
i løbet af 2014. 

Arne Rasmussen 

 

Ny adresse, telefon eller e-

mail? 

Medlemmerne opfordres fort-
sat til selv at vedligeholde de-

res data både hos DSF og VSF. 
Det gælder især adresseæn-
dringer, telefon og e-mail.  

Det er den eneste måde, du 
kan sikre dig at modtage in-
formation fra foreningen og 

Sportsfiskeren fra DSF.  

Så husk at du selv skal rette 
det på hjemmesiden, samt hos 

Danmarks Sportsfiskerfor-
bund. 

Sekretariatet 

VSF’s Kogræsserlaug 

Det lakker det mod enden for 
VSF`s kogræsserlaug i 2014.  

Vi havde en lille krise kort tid 
før kreaturerne skulle sendes 
til slagtning. Landmanden, vi 

køber kreaturerne ved, kom 
ud for en meget slem ulykke. 
Adskillige halmballer væltede 

ned over ham. Men efter et 
ophold på hospitalet, er han 
kommet godt igennem det. 

Torsdag 2/10 og fredag 3/10 
fik vi udleveret vores anparter 
fra Bjerre Kød i Hornsyld. 

I år har vi være 26 anpartsha-
vere, der har holdt tilsyn med 

kreaturerne omkring klubhu-
set. Vi har sendt 6 kreaturer til 
slagtning, og fordelt 1700 kg 

kød (krog vægt). I år har an-
parterne været fra 30 – 40 kg 
(pr. 1/8), og medlemmerne 

har aftaget mellem 30 -160 
kg. 

Inden dette år slutter, afhol-

des der et evaluerings møde, 
men denne dato er dog ikke 
fastlagt endnu. Ellers starter vi 

op igen i marts - april 2015 og 
håber på lige så god opmærk-
somhed og tilslutning som i år. 

Peder Rasmussen 

 

 

Vinterprogram 2014-2015 

seniorafdelingen 

Der er klubaften hver mandag 
aften fra kl. 19:00 - 22:00. 

På bagsiden kan du se vinter-
programmet for den første del 
af vinteren. 

I december bliver programmet 
for anden del af vinterens ak-
tiviteter offentliggjort på 

hjemmesiden. 

Der er ikke pligt til at deltage i 
de programsatte aktiviteter. 

Man kan også bare møde op 
mandag aften for se på og få 
en sludder og en kop kaffe  

Henrik Skøtt 

Forårsrengøring og affalds-
indsamling 2015  

Til orientering bliver Forårs-
rengøring/Affaldsindsamling 
2015 afholdt i weekenden den 

18. og 19. april 2015. 

Vejle Sportsfiskerforening vil 
ligesom de forrige år deltage, 

og jeg vil gerne opfordre alle 
medlemmer til at deltage et 
par timer i løbet af denne 

weekend. 

Vi koncentrerer os om at sam-
le affald omkring vores parke-

ringspladser, stierne til og fra 
fiskevandet samt langs åen på 

de strækninger, hvor vi har 
fiskeretten.  

Ole Damsgaard 

Vinterfiskeri 

I søerne må der fiskes hele 
året med undtagelse af april 

måned, hvor gedderne skal 
have fred til at yngle. 

Bestyrelsen 

 

 
Svensk skærgårdsfiskeri 2014 

 
 
 

Alle ønskes 
en rigtig god vinter! 



VSF Medlemsinfo   ·   Efteråret 2014   ·   Side 6 af 6 

 

                       VSF VINTERPROGRAM 

Vintersæsonen 2014-2015 – del 1 
 

 

 

 

 

Medmindre andet er angivet, begynder arrangementerne kl. 19.00 og slutter kl. 22.00 

Eventuel lørdags fluebinding, fisketure og ændringer til programmet, annonceres på hjemme-
siden og på Facebook. 

 

HUSK, at mandag aften er for alle foreningens medlemmer! 
  

NOVEMBER 

2014 
  

Mandag 3/11 3/11 Opstart med grundig introduktion til VSF Vinterprogrammet 
2014/15.. Hygge og en fiskefilm 

Mandag 10/11 Laksefiskeri på økonomiklasse. Introduktion til foreningsturen 2015 

Mandag 17/11 Fluebinding 

Mandag 24/11 Temaaften. Mandalselven - fisketeknikker 

DECEMBER 
2014 

  

Mandag 1/12 Debataften: Fangstrapporter og/eller skælprøver  

Mandag 8/12 Trofæfisk i træ 

Mandag 15/12 Juleafslutning med gløgg og æbleskiver 

 

http://www.vsf-vejle.dk/
http://www.vsf-vejle.dk/
https://www.facebook.com/VsfVejleSportsfiskerforening

