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Indkaldelse til 

generalforsamling 

Der indkaldes hermed til Vejle 

Sportsfiskerforenings 90. ordi-

nære generalforsamling 

Torsdag den 19. november 

2015 kl. 19.00 – 21.30 

i  

DGI-Huset, Vejle. 

Willy Sørensens Plads 5 

7100 Vejle 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Anders 

Christian Rasmussen 

2. Bestyrelsens beretning  

Herunder spørgsmål til ud-

valgenes skriftlige beretnin-

ger - se under nyheder på 

hjemmesiden. 

3. Regnskab  

Herunder også juniorafdelin-

gens regnskab. 

4. Indkomne forslag fra 

medlemmer 

5. Indkomne forslag fra be-

styrelsen 

6. Fastsættelse af kontin-

gent 

7. Valg til bestyrelsen  

På valg er Anders Christian 

Rasmussen, Henrik Bach, Leo 

Mikkelsen, Ole Damsgaard, 

Arne Rasmussen og Morten 

Løyche  

Anders Christian Rasmussen, 

Henrik Bach og Leo Mikkel-

sen modtager ikke genvalg 

8. Valg af bilagskontrollant 

På valg er bilagskontrollant 

Søren Østergaard og supple-

ant Knud Jørgensen  

9. Eventuelt  

 

Ad 4. Indkomne forslag fra 
medlemmer: 

Forslag 1: 

Henrik Hauge har indsendt føl-

gende forslag til tilføjelse til 

vedtægternes § 2 stk. 4: 

”Som minifiskere optages 

børn fra det fyldte 10. år til 

og med det fyldte 12. år, og 

som juniorer optages unge 

fra det fyldte 13. år til og 

med det fyldte 18. år.” 

Henrik Hauges bemærkninger: 

Bestemmelser ved optagelse af 

medlemmer i VSF bør generelt 

stå i VSF’s vedtægter. Forslaget 

harmoniserer aldersgrænserne i 

VSF og DSF. 

Bestyrelsen kan støtte forslaget. 

Forslag 2: 

Peder Rasmussen har indsendt 

følgende forslag til beslutning 

og tilføjelse til regler for fiskeri: 

”Fiskevandets zoner opdeles 

i flere delzoner og fiskeriet 

startes ved zonens start, og 

det er ikke tilladt at gå ned 

foran andre. Nogle zoner 

ændres til opstrøms fiskeri.” 

Bestyrelsen kan ikke støtte for-

slaget, da det vil betyde at fi-

skeriet vil foregå som et ”tog” 

hvor hastigheden bestemmes af 

den langsomste fisker, og hvor 

det ikke vil være muligt at tage 

en pause til f. eks. en snak med 

en anden fisker. Om, hvornår 

og hvordan man må overhale en 

anden fisker henhører under 

reglerne om god adfærd ved 

fiskevandet, og det er ikke be-

styrelsens opfattelse, at det er 

noget større problem. 

Forslag 3: 

Kim Iburg har indsendt følgende 

forslag til ændring af regler for 

fiskeri pkt. 7a: 

”I pkt. 7a ændres juni, juli 

og august til september og 

oktober” 

Kim Iburgs bemærkninger: Jeg 

har i 2014 og 2015 i ugerne 28 

til 33 flere gange om ugen fær-

des på Nørager stykket om af-

tenen, fisket min ene ugentlige 

fiskedag og øvrige dage hilst på 

de lokale naboer uden at måtte 

fiske, skønt der ikke var andre 

fiskere på stykket. Det er min 

opfattelse, at der ikke er behov 

for regulering på stykket i juni, 

juli og august, men behovet er 

der i september og oktober. 

Bestyrelsen kan ikke støtte for-

slaget. Det er bestyrelsens op-

fattelse at stykket på Nørager 

har det største fiskepres i hele 

Vejle å, det bekræftes af vores 

opsyn, og presset er størst i 

juni, juli og august måneder. 

Dertil kommer at fiskeriet med-

fører stor trafik på grusvejen, 

særlig om natten, og at p-

pladsen ofte er fyldt. 

Forslag 4: 

Gert Pedersen har indsendt føl-

gende forslag til ændring af pkt. 

3a, 1. punktum i regler for fi-

skeri: 

”Der må maksimalt hjemta-

ges 2 stk. laksefisk, regn-

bueørreder undtaget, pr. 

døgn pr. medlem. Begræns-

ningen gælder også dagkort-

fiskere” 

Bestyrelsen kan ikke støtte for-

slaget. Det er ganske få, der 

hjemtager 3 laksefisk pr. døgn. 

Der er nogen, der fanger 3 eller 

flere fisk pr. døgn, men flere af 

fangsterne genudsættes. Besty-

relsen mener ikke, det er et 

problem, og vi behøver ikke at 

ændre gældende regler. 

Forslag 5: 

Gert Pedersen har indsendt føl-

gende forslag til tilføjelse til pkt. 

3a i regler for fiskeri: 

”Der må maksimalt hjemta-

ges 10 stk. laksefisk, regn-

bueørreder undtaget, pr. år 

pr. medlem. Begrænsningen 

gælder også dagkortfiskere” 
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Bestyrelsen kan ikke støtte for-

slaget. Det er faktisk ikke ret 

mange fiskere, der hjemtager 

mere end 10 stk. laksefisk pr 

år. Lystfiskere må ifølge gæl-

dende regler ikke omsætte 

(sælge) sine fangster. Det giver 

en begrænsning i sig selv. Hvis 

vi fastsætter en begrænsning, 

kan det bevirke, at nogle ikke 

indrapporterer deres fangster. 

På den anden side må ”storfan-

gerne” også vise mådehold, og 

hvis bestyrelsen konstaterer at 

en eller flere hjemtager flere 

fangster, end det rimelige, vil 

bestyrelsen tage en snak med 

de pågældende   

Forslag 6: 

Gert Pedersen har indsendt føl-

gende forslag til generalforsam-

lingsbeslutning: 

”Klubhuset åbnes for med-

lemmer via udlevering af 

nøglebrik” 

Bestyrelsen kan ikke støtte for-

slaget. Klubhuset er af Vejle 

Kommune stillet til rådighed for 

VSF og ikke for de enkelte med-

lemmer med evt. ledsagere. En 

vedtagelse vil betyde et stort 

slid på klubhuset med øget ved-

ligeholdelse og rengøring til føl-

ge. Vi er p. t. mere end 700 

medlemmer, og hvis alle skal 

have adgang til klubhuset til alle 

tider, vil det antageligt være 

umuligt at fastholde klubhusets 

standard, og der vil være en 

nærliggende risiko for mislig-

holdelse, tyverier ol.. Bestyrel-

sen vil ganske enkelt ikke tage 

ansvaret. Der er faktisk allerede 

med den nuværende ordning 

enkelte problemer med rengø-

ring m. v. 

Forslag 7: 

Michael Døssing har indsendt 

følgende forslag til tilføjelse til 

vedtægternes § 3 stk. 3: 

”Retningslinjer for dirigen-

ten vedr. afvikling af ind-

komne forslag på general-

forsamlingens dagsorden. 

Dirigenten skal sikre, at de 

fremsatte forslag bringes til 

afstemning. Bliver der frem-

sat ændringsforslag, der re-

laterer sig til det stillede for-

slag, skal dette ligeledes 

bringes til afstemning. Er 

ændringsforslaget mere 

vidtgående end det oprinde-

lige forslag, skal det mest 

vidtgående forslag bringes 

til afstemning først. 

Dirigenten skal i sin vurde-

ring af ændringsforslaget 

kun vurdere, hvorvidt det 

kan relateres til det oprinde-

lige forslag, og ændringsfor-

slaget kan kun afvises, hvis 

det ingen relation har til det 

stillede forslag.” 

Michael Døssings motiverende 

bemærkninger:  

Ved behandling af sidste års 

generalforsamlings dagsorden 

punkt 4, forslag fra medlem-

mer, forslag 1, blev der inden 

afstemningen af undertegnede 

fremsat et ændringsforslag. 

Dette ændringsforslag under-

kendte Jørgen Asger Nielsen 

som led i sin dirigent rolle, med 

henvisning til at man ikke kun-

ne stille ændringsforslag til et 

forslag på generalforsamlingen 

der er mere vidtgående end det 

stillede forslag. Det er direkte 

forkert og der findes ingen 

skrevne regler på dette. Diri-

genten handler mod bedre vi-

den og misbruger på det grove-

ste sin rolle som dirigent på 

generalforsamlingen og sikre 

dermed ikke den demokratiske 

proces. 

Efter en klage til bestyrelsen 

vedr. ovenstående, fik, under-

tegnede et svar som følger: 

”Hvis der i vedtægterne er reg-

ler, om at forslag skal fremsen-

des inden en bestemt frist, for 

at de kan behandles på general-

forsamlingen, som det er tilfæl-

det med VSF’s vedtægter, skal 

dirigenten kontrollere at fristen 

er overholdt. Medlemmerne har 

således mulighed for at blive 

orienteret, f. eks. gennem den 

fremsendte dagsorden, om de 

forslag, der kommer til behand-

ling og afstemning på general-

forsamlingen og på grundlag 

heraf beslutte sig til, om de vil 

møde op eller blive hjemme, alt 

efter om de forslag, der er til 

behandling og afstemning er 

vigtige for medlemmet eller ej. 

Ved behandlingen af forslaget 

på generalforsamlingen kan der 

stilles ændringsforslag, men 

dirigenten skal påse at disse 

ændringsforslag ikke er mere 

vidtgående end det stillede for-

slag for at sikre rettighederne 

for de medlemmer, der ikke er 

mødt i tillid til, at dagsordenens 

indhold og de offentliggjorte 

forslag er overensstemmende 

med det, der skal behandles og 

stemmes om på generalforsam-

lingen. F. eks: Der er rettidigt 

stillet følgende forslag: ” Alt 

fiskeri mellem kl. 02:00 og sol-

opgang er forbudt”. De med-

lemmer, der kun fisker indtil 

midnat, vil ikke have noget mod 

forslaget, og en del af disse bli-

ver hjemme. På generalforsam-

lingen fremsættes et ændrings-

forslag: ” Alt fiskeri mellem sol-

nedgang og solopgang er for-

budt”. Dette ændringsforslag 

kan ikke sættes til afstemning, 

da det er mere vidtgående end 

det stillede forslag. 

Det er bestyrelsens opfattelse at 

det er denne praksis der lå til 

grund for, at Jørgen Asger Niel-

sen i sin rolle som dirigent afvi-

ste det fremsatte forslag, da det 

var mere vidtgående end det 

allerede stillede.” 

Som bestyrelsen beskriver 

ovenfor, er der opsat et sæt 

uskrevne regler der skal tilgo-

dese de medlemmer der ikke 

gider at komme til generalfor-

samlingen, fordi dagsordenen 

ikke har deres interesse. Det vil 

i praksis sige at der tages et 

større hensyn til dem der bliver 

hjemme i sofaen en til os der 

møder op på generalforsamlin-

gen og forsøger at påvirke for-

eningens udvikling. Dette skal 

der gøres op med og derfor be-

der jeg om at der stemmes for 

mit stillede forslag. 

Bestyrelsen kan ikke støtte for-

slaget. Bestyrelsen henviser til 

ovenstående besvarelse af for-

slagsstillerens klage og fasthol-

der, at det er væsentlig for 

medlemmerne, at de kan forbe-

rede sig og tage stilling til de 

fremsatte forslag, herunder væ-

re bekendt med forslagenes 

øvre grænse, specielt hvis det 

drejer sig om begrænsninger, 

kontingentfastsættelse m.m.  
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Ad 7. Valg til bestyrelsen 

Anders Christian Rasmussen, 

Henrik Bach og Leo Mikkelsen 

udtræder af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg til 

Per Holbæk Kristiansen, Matthi-

as Rieper Andersen. 

 

Per Holbæk Kristiansen: 

65 år, gift og har 2 voksne døt-

re samt 3 børnebørn. 

Jeg er uddannet murer og byg-

ningskonstruktør, og jeg arbej-

der som projektleder i en inter-

national byggematerialevirk-

somhed.. 

Jeg er både sportsfisker og jæ-

ger, hvor jagtinteressen for en 

del år tilbage førte til bestyrel-

sespost og formandskab i Vejle 

Jagtforening. 

Mit fiskeri i Vejle Å og Fjord 

startede i 1950’erne med min 

far som mentor. Dengang var 

medlemskab af VSF en eksklu-

siv affære, som min far måtte 

vente længe på. Det var før 

juniorafdelingens etablering, så 

jeg erindrer – måske forkert – 

at kunne fiske frit på min fars 

kort i drengeårene.  

Jeg håber på at få medlemmer-

nes opbakning til fremover at 

kunne yde en indsats i bestyrel-

sens arbejde. 

Jeg har ingen kæpheste, der 

skal rides, men ser overordnet 

sikringen af vores muligheder 

for fortsat at kunne dyrke vores 

fælles interesse som min per-

sonlige ledetråd. 

Per Holbæk Kristiansen 

 

 

 

Mathias Rieper Andersen: 

Jeg er 19 år og bor i Løsning. Til 

daglig arbejder jeg på Tulip. 

Jeg fisker rigtig meget i åen, og 

også en del på kysten. 

Jeg er aktiv i juniorafdelingens 

bestyrelse, som jeg er formand 

for. Hvis jeg bliver valgt ind i 

seniorafdelingens bestyrelse, 

regner jeg med at kunne være 

bindeled mellem de to afdelin-

ger. 

Mathias Rieper Andersen 

Formanden har ordet: 
 

 

Der har gennem de senere år, 

på baggrund af faldende fang-

ster, været sået tvivl om, hvor-

vidt Vejle Å nu også var selvre-

producerende. I år kan vi kon-

statere, at fangsterne har været 

stigende. I skrivende stund 

nærmer fangsten sig det dob-

belte af sidste års. Mange flere 

af foreningens medlemmer har 

fanget fisk - nogle flere end 

andre, og nogle få har hjemta-

get måske lige rigeligt. 

Bestandsanalysen fra 2014 har 

vist, at fiskebestanden i Vejle Å 

er lidt mindre end i 2006, men 

stadig stor. Så der er noget der 

tyder på, at Vejle Å er blevet 

selvreproducerende ikke mindst 

på grund af det store arbejde, 

der er udført af foreningens 

medlemmer. 

Der har igen i år været en del 

diskussion om manglende grø-

deskæring specielt i Rhoden Å. 

Om, hvornår og hvordan grøde-

skæring skal ske, bestemmes af 

kommunerne i. h. t. regulativet 

for åen. Grødeskæring sker ikke 

af hensyn til fiskeriet, men af 

hensyn til afvandingen af de 

tilstødende jorder. Vi må nok 

vænne os til, at grødeskæringen 

fremover, på grund af miljøhen-

syn, vil være mere skånsom, 

end vi har set tidligere. Åens 

grøde er med til at forbedre 

vandmiljøet til gavn for livet i og 

ved åen - herunder også for 

fiskene. 

Igen i år kan vi desværre kon-

statere en nedgang i antallet af 

medlemmer. Bestyrelsen har, 

som i tidligere år, fokuseret på 

at regulere udgifterne i forhold 

til indtægterne, så vi i år har 

balance i regnskabet. Fremover 

vil bestyrelsen være lige så op-

mærksom på evt. indtægtsned-

gang og foretage de nødvendige 

tiltag. Generelt har VSF en god 

og stabil økonomi, men det er 

klart, at hvis medlemsnedgan-

gen fortsætter i de kommende 

år, kan det blive nødvendigt 

med nogle kraftigere greb i de 

håndtag vi råder over. 

Basis for foreningens aktiviteter 

er den frivillige arbejdskraft 

såvel i bestyrelsen, i udvalgene 

og blandt medlemmerne i øv-

rigt. Bl.a. kan nævnes renove-

ring af klubhuset, beskæring af 

vegetation ved åen, kontrol og 

opsyn ved åen, deltagelse i og 

planlægning af diverse arran-

gementer, gennemgang og vur-

dering af forskellige officielle 

skrivelser og projekter, møder 

med vore lodsejere, ekspedition 

af den daglige post m. m. i se-

kretariatet, planlægge og gen-

nemføre arrangementer for ju-

niorerne og meget mere. Alle 

har ydet en rigtig god indsats. 

Tak for det! 

3 medlemmer af bestyrelsen 

har valgt ikke at fortsætte. 
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Henrik Bach har efter 8 år i be-

styrelsen valgt at stoppe. Henrik 

har som medlem af sekretaria-

tet medvirket til at få vores IT- 

systemer og hjemmeside udvik-

let. Henrik har siddet i og været 

formand for Fiskeriopsynet. 

Henrik stopper dog ikke helt, 

men vil fremover hjælpe til med 

driften af IT-systemerne m.m. 

Anders Chr. Rasmussen stopper 

efter 20 år i bestyrelsen. Anders 

har i gennem årene arbejdet i 

flere udvalg og været formand 

for foreningen i 3 år. Anders 

har, via sin uddannelse som 

biolog og sin ansættelse ved 

Kolding Kommune, kendskab til 

forholdene i det offentlige sy-

stem og været en rigtig god 

repræsentant for VSF i møder 

og forhandlinger med Vejle 

Kommune og andre offentlige 

myndigheder. Anders fortsætter 

i klubhusudvalget. 

Stor tak til Henrik og Anders. 

Sidst men ikke mindst: 

Æresmedlem Leo Mikkelsen 

stopper efter 45 år som kasse-

rer og medlem af bestyrelsen. 

Leo har i de 45 år holdt styr på 

regnskabet, som han med be-

gejstring år for år har forelagt 

for generalforsamlingen, besva-

ret spørgsmål med faglighed og 

humor, og der har ikke i de 45 

år kunnet sættes en plet på 

regnskabet.  

Ud over arbejdet som kasserer 

har Leo været et skattet besty-

relsesmedlem, som altid har 

været villig til at hjælpe andre, 

hvis der opstod problemer, eller 

man blot havde behov for en 

snak. Leo har også sørget for 

klubhusets drift med bl.a. ind-

køb og rengøring, hvilket han 

stadig vil være behjælpelig 

med. 

Stor tak til Leo for 45 års uvur-

derligt arbejde for VSF. 

Jørgen Asger Nielsen 

Fangst- 
rapporter 

2015 (status) 

3 uger før sæsonens afslutning 

er der 237 personer - svarende 

til 34 % af medlemmerne, som 

har indrapporteret fangster.  

Ifølge fangstrapporter pr. 10. 

okt. 2015 fordeler hjemtagne 

fangster fra Vejle å, Rohden å, 

og Grejs å, samt Vingsted og 

Fåruphuse sø sig som følger 

(endelige tal for 2014 er vist i 

parentes): 

Havørred 975 (611) 

Regnbue 171 (167) 

Laks 2 (8) 

Bækørred 17 (10) 

Gedde 4 (3) 

Suder 0 (1) 

Selvom havørred-fiskeriet kom 

sent i gang, har det være det 

bedste i de seneste 5 år. I for-

hold til 2014 er antallet af 

hjemtagne havørreder steget 

med ca. 50 %. Så vores håb i 

Medlemsinfo Efterår 2014 om 

bedre tider er blevet opfyldt. 

Endelig fangstrapport vil blive 

lagt på hjemmesiden i slutnin-

gen af november 2015. 

VSF Sekretariat 

Kontingentopkrævning 
2016 er ændret i forhold 
til tidligere 

Foreningens bestyrelse har be-

sluttet at lade Danmarks 

Sportsfiskerforbund (DSF) vare-

tage opkrævning af både VSF´s 

og DSF´s medlemskontingent. 

Opkrævning af kontingent for 

medlemmer, som er tilmeldt 

Nets-betaling, kan foregå via 

Nets (PBS Pengeinstitutternes 

BetalingsService).  

Medlemmer, som ikke er til-

meldt PBS, vil pr. brev modtage 

et giroindbetalingskort 

VSF-medlemskort udstedt af 

DSF vil fremtidig være gyldigt til 

fiskeri i VSF`s fiskevande.  

Det særlige VSF-medlemskort 

udstedt af VSF falder hermed 

bort. 

Mere information vil blive frem-

sendt til samtlige medlemmer 

pr. mail eller brev, så snart de-

taljerne er afklaret med DSF. 

 VSF Sekretariat 

 

Medlemsstatus  

Pr. 15. oktober 2015 er der i alt 

703 medlemmer, som er fordelt 

på følgende kategorier: 

Seniorer  459 (526) 
Pensionister 171  (163) 
Juniorer 25    (22) 
Minifiskere  6  (8)      
Samlever 20    (21) 
Passive  22  (26) 

I perioden 15. okt. 2014 til 15. 

okt. 2015 er der 138 (117) 

medlemmer, som er meldt ud, 

og der er optaget 75 (94) nye 

medlemmer, en netto nedgang 

på 63 medlemmer. (Tallene i 

parentes er for 2014). 

Foreningens har søgt at erhver-

ve nye medlemmer i forbindelse 

med naturens dag og tilbud om 

gratis medlemskab fra 1. august 

2015 mod straks-indbetaling af 

kontingent for 2016.  

Tilbagegangen i medlemstallet 

giver anledning til bekymring. 

Det medfører en noget an-

strengt økonomi for VSF. Derfor 

opfordres medlemmerne til at 

udbrede kendskabet til Vejle 

Sportsfiskerforening. Det er 

forudsætning for en sund for-

eningsøkonomi, at medlemskvo-

ten er fuldt udnyttet. 

VSF Sekretariat 

Forårsrengøring 

 

I 2016 vil der igen være affalds-

indsamling i Vejle Kommunes 

natur. Vejle Sportsfiskerforening 

deltager ligesom de tidligere år i 

Affaldsindsamlingen, som finder 

sted i weekenden den 16. og 

17. april 2016. 

Vi har brug for din hjælp, så 

reserver allerede nu denne 

weekend til at give naturen en 

håndsrækning. 

Ole Damsgaard 
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Ny Fiskeplejeplan for 

Vejle Å – systemet 

Den nye ”Plan for fiskepleje i 

Vejle Å” med resultaterne fra el-

befiskningen i 2014 er tilgænge-

lig på DTU Aqua’s hjemmeside 

og kan findes på følgende link, 

hvor du også finder fiskepleje-

planerne for de andre tilløb til 

Vejle fjord: 

http://www.fiskepleje.dk/Vandl

oeb/udsaetning/oerred/Udsaetni

ngsplaner/vandloeb-i-

Oestjylland 

Følgende er uddrag fra rap-

porten: 

På en række stationer er be-

standen af ½-års fisk mindre 

end i 2006. Der er dog også en 

række stationer, hvor bestan-

den er gået frem. Men samlet 

set må det konkluderes, at der 

ved denne undersøgelse i 2014 

er fundet en mindre bestand af 

ørred end ved undersøgelsen i 

2006. Undersøgelsen har ikke 

vist nogen indlysende årsag til 

dette. De stationer, hvor yngel-

tætheden er gået tilbage, ligger 

spredt i hele Vejle Å-systemet, 

og ligeledes ligger de stationer, 

der havde fremgang, også 

spredt. 

DTU Aqua har i en årrække un-

dersøgt en række stationer i 

forskellige vandløb med naturli-

ge ørredbestande, hvor der ikke 

bliver sat ørred ud. Den under-

søgelse har vist, at bestanden 

på naturlig vis kan svinge med 

over 50 % fra det ene år til det 

andet. DTU Aqua anser det for 

sandsynligt, at naturlige sving-

ninger er hovedårsagen til, at 

bestanden i 2014 er mindre end 

i 2006. Bestanden er dog fortsat 

langt højere end i alle de under-

søgelser, der blev foretaget før 

2006. 

Selvom bestanden er mindre 

end i 2006, er den fortsat stor, 

og DTU Aqua ser derfor ingen 

grund til at ændre det udsæt-

ningsstop, der har været gæl-

dende siden 2010. 

Bestyrelsen støtter op om rap-

portens konklusion. 

Ole Damsgaard 

Klubhuset  

Der er færdigrenoveret toiletter 

og entre, og klubhusfaciliteterne 

fremstår derfor igen i fin stand.  

Nu, hvor vinterens mange gø-

remål står for døren, er det vig-

tigt at understrege, at lokalerne 

altid skal efterlades i opryddet 

stand, og at der skal være sat i 

opvaskemaskine m.v..  

Niels Risak 

Klub 60+ 

60+ sæsonen åbner døren 

mandag den 2. november 2015.  

alle "ældre" medlemmer er vel-

komne hver mandag fra kl. 9:00 

til kl. 12:00. 

Kaffe og en øl eller vand er gra-

tis, men adgangsprisen er 25 

kr. 

Kurt Jørgensen 

Fiskeudflugt fra Fredericia 

 

Den 29. september havde for-

eningen besøg af en flok børn 

fra Frederiksodde Skolen i Fre-

dericia. Skolen er for mentalt- 

og psykisk handicappede. Der 

mødte 18 børn, heraf 7 i køre-

stole, og 10 voksne. Ikke alle 

børn var i stand til at fiske. Vi 

var 6 fra VSF, der hjalp med 

fiskeriet. 

Børnene blev fordelt i 4 hold, 

der fiskede i åen og i Fåruphuse 

Sø i et par timer. 

Skolen har meddelt, at det var 

en rigtig god dag for børnene, 

og det var det også for vi 6 

gamle, der hjalp til. 

Jørgen Asger Nielsen 

 

Info fra Juniorafdelingen 

Juniorafdelingen har haft en 

travl sommer og efterår, med 

en del hel weekendturer (med 

overnatning) og vores tirsdags-

fiskeriaftener. Alle turene er 

primært foregået i Vejle Å. Der 

er fanget godt med fisk primært 

havørreder, så juniorerne har 

også taget sin del af den store 

opgang af fisk, der har været i 

Vejle Å i år. De største ligger 

omkring 3 kg., så det er også 

blevet til pæne store fisk. De 

har også sat en del af de fange-

de fisk ud. 

 
Valdemar Brammann i Rohden å 

Der er en del juniorer, der har 

benyttet verandaen ved klubhu-

set til overnatning, når de har 

fisket længe og sent. De har 

simpelthen fisket det meste af 

aftenen/natten og så sovet i 

tørvejr på verandaen, hvorefter 

de er stået tidligt op og har så 

fisket igen. Det viser, at der er 

et godt sammenhold mellem de 

juniorer, der er aktive i klubben 

nu. Nye medlemmer har ikke 

svært ved, at komme ind i 

"varmen" og blive en del af fæl-

lesskabet. Der er her sidste på 

året kommet en del nye junio-

rer, som vi selvfølgelig vil gøre 

alt for, at de skal føle sig vel-

kommen i klubben. 

Der har her i efterårsferien væ-

ret 3 stk. juniorer på juniorle-

derkursus i Aalestrup. 2 på SF1 

(1.årselever) og 1 på SF2 

(2.årselev).  

Nu da vinteren står for døren, 

begynder vores aftener i klub-

huset, hvor vi skal binde fluer, 

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred/Udsaetningsplaner/vandloeb-i-Oestjylland
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred/Udsaetningsplaner/vandloeb-i-Oestjylland
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred/Udsaetningsplaner/vandloeb-i-Oestjylland
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred/Udsaetningsplaner/vandloeb-i-Oestjylland


VSF Medlemsinfo   ·   Efteråret 2015   ·   Side 6 af 6 

 

støbe blink, ordne grej, så vi 

kan være klar til næste sæson. 

Det er hver tirsdag aften kl. 19-

21, og vi starter tirsdag d. 3. 

november med et foredrag af 

Nikolaj Korsholm omkring ged-

defiskeri. 

Endelig har vi fået en ny hjæl-

per i juniorafdelingen. Det er 

Kristian Skytt, som gerne vil 

hjælpe os i juniorafdelingen 

med, at holde styr på det hele, 

så vi byder ham velkommen. 

Juniorafdelingen 

Ny adresse, telefon eller e-
mail? 

Medlemmerne opfordres fortsat 

til selv at vedligeholde deres 

data både hos DSF og VSF. Det 

gælder især adresseændringer, 

telefon og e-mail.  

Det er den eneste måde, du kan 

sikre dig at modtage informati-

on fra foreningen og Sportsfi-

skeren fra DSF.  

Så husk at du selv skal rette det 

på hjemmesiden, samt hos 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Sekretariatet 

Vinterprogram 2015-2016 

seniorafdelingen 

Der er klubaften hver mandag 

aften fra kl. 19:00 - 22:00. 

Velkommen til endnu en spæn-

dende sæson med klubaftener i 

Vejle Sportsfiskerforening. 

Vi har gjort vores bedste for at 

lave et program, hvor vi kom-

mer vidt omkring vores hobby. 

Blandt andet vil vi starte et be-

gynderhold op i fluebinding og 

fluekastkast. 

Der vil være mulighed for at 

lære at lave sine egne kon-

domspinnere, lære hvordan vi 

håndterer og tilbereder vores 

fangst, gennemgang og demo af 

skagit-fiskeri osv. 

Vi har også spændende foredrag 

på programmet igen i år, Jerk 

Sønnichsen vender tilbage, og 

det samme gør Henrik Morten-

sen. Derudover vil Nikolaj Kors-

holm holde foredrag om sin tur 

til New Zealand, og Dennis 

Flynder Rasmussen kommer og 

fortæller om det spændende 

fiskeri i Gels å. 

I 2015 havde vi en fantastisk 

tur til Mandalselven. Så god, at 

vi gentager succes'en i år, hvor 

vi håber, at endnu flere får lyst 

til at opleve godt kammerat-

skab, smuk natur og en fanta-

stisk elv, hvor alle har mulighed 

for at fiske, og mærke suget fra 

laksen, når den tager vores 

agn. 

Og vi har flere godter i posen, 

så følg med på hjemmesiden, 

Facebook og på opslagstavlen i 

klubhuset, så du kan se pro-

grammet for den kommende 

måned. 

Vi håber at se rigtig mange 

medlemmer, når vi mødes 

mandage kl. 19:00 i perioden 

fra november til april. 

På arrangementsudvalgets veg-

ne.  

Erik Nielsen 

PS: Der er ikke pligt til at delta-

ge i de programsatte aktiviteter. 

Man kan også bare møde op 

mandag aften for se på og få en 

sludder og en kop kaffe  

Vinterprogrammet i 
november 

Mandag d. 2. november: 

Opstart med introduktion til VSF 

Vinterprogrammet 2015/16. 

Vi hygger, ser fiskefilm og for-

tæller om de foredrag, kurser 

og lignende som vi har planlagt 

for jer i løbet af sæsonen. 

Mandag d. 9. november: 

Opstart fluebinding. 

Tilmelding til begynder kursus i 

fluebinding - vi laver et begyn-

der kursus i fluebinding. 

Denne aften kan man høre me-

re og melde sig til. 

Vi forbereder os også til DM i 

fluebinding Roadshow, ved at 

binde de 3 fluer der er kvalifika-

tionsfluerne til at deltage i DM. 

Mandag d. 16. november: 

DM i Fluebinding Roadshow: Vi 

har fået den store ære, at skyde 

dette nye tiltag i gang. Alle er 

velkomne, og der vil være in-

struktører der hjælper dig med 

tips og tricks, så du kan kvalifi-

cere dig til DM. 

Mandag d. 23. november: 

Tema aften om Mandalselven 

2015 turen. 

Vi havde en fantastisk uge ved 

Mandals elven, og vil gerne dele 

vores oplevelser med jer alle, 

og give interesserede til turen i 

2016 en mulighed for at høre 

om turen og elven fra de der 

var med. 

Mandag d. 30. november: 

”Verdens bedste foredrag” med 

Nikolaj Korsholm. 

 

Nikolaj viser billeder og fortæl-

ler om hans fantastiske tur til 

New Zealand, hvor fiskeriet by-

der på helt andre udfordringer 

og glæder end vi er vant til. 

 

Absolut et ’must’ at opleve dette 

foredrag. 

 

Alle arrangementer begynder kl. 

19:00 i klubhuset. 

Vinterfiskeri 

I søerne må der fiskes hele året 

med undtagelse af april måned, 

hvor gedderne skal have fred til 

at yngle. 

Bestyrelsen 

- rigtig god vinter! 
 


