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                 Akvarel: Jørgen Vind, 2010                                                                                                                  Nørager 
 

 

HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. 
GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7)



Side 2 

Vejle Sportsfiskerforening 
Buldalen 13, 7100 Vejle 
E-mail: VSF@vsf-vejle.dk 
Web: www.vsf-vejle.dk 
CVR-nr.: 25 83 29 22 

Bestyrelsen                                 vsf@vsf-vejle.dk 
(FU) = Forretningsudvalg               (sek) = Sekretariat 

Formand (FU) 
Niels Risak                                        niels@vsf-vejle.dk 
Skovstien 3, 7300 Jelling 25 67 81 09 

Næstformand 
Morten Løyche                          loeyche@vsf-vejle.dk 
Kærbøllingvej 126, 7182 Bredsten 21 49 40 89 

Kasserer 
Per Holbæk Kristiansen          kasserer@vsf-vejle.dk 
Ruevej 219, Skibet, 7100 Vejle 29 46 40 50 

Sekretær 
Uffe Ladegaard (sek)                   uffe@vsf-vejle.dk 
Eskelunden 5, 7300 Jelling  53 67 37 12 

Søren Lauridsen (FU)                  soeren@vsf-vejle.dk 
Skrænten 159, 7120 Vejle Øst 50 67 46 56 

Arne Rasmussen                             arne@vsf-vejle.dk 
Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle 20 63 35 18 

Mathias Rieper Andersen       mathias@vsf-vejle.dk 
Vandmøllevej 30, 8723 Løsning 75 65 02 32 

Ole Damsgaard                                  ole@vsf-vejle.dk 
Grejsdalsvej 88, 7100 Vejle 28 18 77 33 

Bent Vilain (FU, sek)                             vilain@vsf-vejle.dk 
Mølkærparken 65, Ødsted, 7100 Vejle 29 64 92 60 

Joe Ejlertsen                               joe@vsf-vejle.dk 
Hostrupvej 2, 7100 Vejle                          21 47 97 48 

Sekretariatet          sekretariat@vsf-vejle.dk 
Telefonsvarer:   24 89 53 50  
Morten Løyche, Bent Vilain, Dorthe Brejndahl, Uffe  
Ladegaard og Henrik Hauge Jacobsen 40 13 93 95 

Fiskeriopsynet                    opsyn@vsf-vejle.dk 

Joe Ejlertsen (formand) 21 47 97 48 75 83 36 41 
Tom Jensen 20 20 21 95 75 82 74 87 
Henrik Bach  20 56 77 07 
Kent Gude   40 59 93 94 
Leif Rasmussen  28 68 04 49 
Michael Christensen 22 98 80 18 75 80 00 15 
Per Andersen 20 34 25 67 75 82 20 90 
Per Palm  23 96 66 12 
Niels Høppner  50 92 64 65 

Arr.-udvalg              arrangement@vsf-vejle.dk 

Erik Nielsen (formand)  41 11 16 16 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 

Kasper Emil Nielsen  30 12 50 59 
Annette Dalsgaard Christensen 51 80 88 41 
Thomas Samuelsen  51 37 25 38 
Georgina Lomasney                                   28 72 86 11 
Bjarne Laursen  61 13 05 75 

Lodsejerudvalg            lodsejer@vsf-vejle.dk 

Arne Rasmussen (form.)  20 63 35 18 75 82 71 81 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Flemming Maack 40 26 57 52 75 86 57 52 
Brian Petrowski 22 13 32 43 75 72 19 24 
Kurt Jørgensen  75 81 44 01 
Simon V. Hansen  75 82 13 62 

Å-udvalg                           aaudvalg@vsf-vejle.dk 

Ole Damsgaard (formand) 28 18 77 33 
Claus Bjerremand  21 63 31 39 
Kim Andersen  61 26 39 08 
Bent Friborg  20 24 26 59 
Per Holbæk Kristiansen  29 46 40 50 
Jimmie Arnholtz  21 71 23 47 

Klubhus-udvalg            klubhus@vsf-vejle.dk 

Niels Risak (fdm.)  25 67 81 09 
Leo Mikkelsen  20 78 88 95 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 
Peder Rasmussen  28 59 41 88 
John Pedersen  61 31 40 37 
Anders Christian Rasmussen 26 70 13 80 

Klub 60+ 

Kurt Jørgensen  75 81 44 01 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Jørgen Asger Nielsen  75 82 72 43 

Sponsorudvalg 

Søren Lauridsen                                          50 67 46 56 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 
Morten Løyche  21 49 40 89 

Kogræsserlaug 

Peder Rasmussen  28 59 41 88 

Junior-afdelingen           junior@vsf-vejle.dk 

Kim Bentzen  74 55 31 11 
Per F. Kristensen  75 82 00 82 
Kaj Olander Pedersen 30 49 12 53 75 65 06 82 
Rasmus Kjeldsen  28 14 72 48 
Frank Brammann  24 29 05 50 
Mathias Rieper Andersen 75 65 02 32 

Juniorbestyrelse: 
Mikkel Eiberg Møller (formand) 60 45 85 74 
Sebastian Brammann  29 16 21 00 
Jeppe Almquist  50 56 61 68 
Viktor Meinert Larsen  53 69 84 74 
Sebastian Jepsen                                        27 89 70 00 



Side 3 

Kære medlemmer og lodsejere 

Vores formand Jørgen Asger Nielsen har af personlige 

grunde valgt at træde ud af bestyrelsen og dermed også 

stoppe som formand for foreningen. Det er der god 

grund til at beklage, for Jørgen Asger har været en 

særdeles god og aktiv formand, og vi vil komme til at 

savne hans store viden og gode humør i bestyrelsesar-

bejdet fremover. Heldigvis fortsætter han sit virke i klub 

60+, som han er med til at styre med hård og kærlig 

hånd. 

Bestyrelsen har efterfølgende ny-konstitueret sig med 

undertegnede som formand (igen) og Morten Løyche 

som næstformand, og sådan håber vi på at kunne arbej-

de for foreningen og medlemmerne indtil generalfor-

samlingen til november. 

Det er jeg nu også sikker på, at vi kan. Vi har i bestyrel-

sen allerede haft flere ekstraordinære møder med 

drøftelser om bl.a. honorering af bestyrelse og udvalgs-

medlemmer, adgang til klubhuset, tilgængelighed til 

fiskevandene og flere andre vigtige forhold, hvoraf en 

del blev diskuteret på sidste generalforsamling.  

Brug af klubhuset                                                                

Der er i bestyrelsen vedtaget et nyt sæt regler for brug af 

klubhuset, og de vil blive lagt på hjemmesiden snarest.  

For foreningens medlemmer betyder det, at man ved 

henvendelse kan bruge klubhuset til foreningsrelaterede 

arrangementer og formål.  

Der åbnes også mulighed for, at en gruppe medlemmer 

kan holde klubhuset åbent på bestemte dage og tids-

punkter, såfremt gruppen vil påtage sig ansvaret for 

huset og brugen af det. Man kan f.eks. forestille sig, at 

en gruppe går sammen om at etablere en turnusordning 

for at passe huset i en bestemt åbningstid, hvor man på 

skift har ansvaret for huset. Det vil bestyrelsen anse for 

et stort aktiv for foreningens sociale samvær, og jeg 

melder mig hermed til at være med i en sådan turnus. 

(der kommer mere om det på hjemmesiden) 

Honorering af foreningens særligt aktive                 

I al den tid jeg kan huske, har det været fast praksis, at 

bestyrelse og udvalgsmedlemmer blev honoreret med et 

frikontingent for deres særlige indsats for foreningen 

(dog ikke særkontingent og bidrag til DSF). 

Sådan er det også nu. Til gengæld bliver disse personer 

ikke honoreret på anden vis. Det vil sige, at de ikke får 

kørepenge til møder og almindeligt udvalgsarbejde. De 

får heller ikke kompensation for brug af telefoner, pc`er, 

printerpatroner, papir og lignende.  

Vi har regnet på det, og udgifterne til disse ting oversti-

ger udgifterne til frikontingenter.  

Der er antageligt ikke ret mange der forventer, at besty-

relse og udvalgsmedlemmer skal lave det store arbejde 

uden at få kompensation for de udgifter, de har i forbin-

delse med foreningsarbejdet 

Dertil kommer, at det vil medføre en betydeligt forøget 

administration at udbetale alle de små beløb løbende. 

Endvidere er bestyrelsen vidende om, at det vil blive 

vanskeligt at fastholde en del af disse aktive medlem-

mers arbejde, hvis vi går over til at føre et større boghol-

deri til betaling af sådanne udgifter. 

Derfor har bestyrelsen besluttet at blive ved med at 

honorere en særlig indsats for Vejle Sportsfiskerforening 

med et frikontingent. 

Økonomien og administrationsbesværet er dog ikke den 

væsentligste grund til at fortsætte med at honorere 

indsatsen med et frikontingent. 

Det væsentligste er, at foreningen på denne måde kan 

takke og anerkende de særlige ildsjæle, der brænder for 

Vejle Sportsfiskerforening, for en ekstraordinær arbejds-

indsats – til gavn for at vi alle kan have et fremragende 

fiskeri og gode klubfaciliteter. Tak til ildsjælene. 

Samtidig har bestyrelsen besluttet at se på, om der over 

nogle år kan skæres lidt ned på antallet af medlemmer 

med frikontingent. Det bliver ikke en let øvelse, fordi vi 

jo samtidig gerne vil have fuld valuta og service for 

pengene. Det er samtidig også sådan, at mange af de 

aktive sidder i både bestyrelse og indtil flere udvalg – og 

på den måde arbejder de ofte dobbelt. Men, bestyrelsen 

kigger på det. 
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Havørredfiskeriet 2016 

Det bliver utroligt spændende at fiske i åen dette år. 

Meget tyder nemlig på, at der både bliver rigtig mange 

havørreder i de generationer, der kommer op i åen i år. 

Der er faktisk også noget, der tyder på, at fiskene bliver 

med en større gennemsnitsvægt end sidste år, hvor der 

jo som bekendt blev fanget vældig mange, men ret små 

fisk.  

Jeg har talt med Jan Nielsen fra DTU-AQUA, som er af 

den opfattelse, at det må gælde for rigtig mange af 

landets havørredåer, som i 2015 fiskede fantastisk godt. 

Så forhåbentlig får vi mange og store glæder, når havør-

redsæsonen for alvor sætter ind. 

Regnbuer i åen  

Der er med de voldsomme regnmængder, der kom i 

juledagene, sket store oversvømmelser i ådalen, og det 

har afstedkommet, at nogle af dambrugernes damme 

med regnbuer er gået over deres breder hvilket har 

forårsaget en kraftig forurening med regnbueørreder. 

Der skal derfor lyde en appel til alle foreningens med-

lemmer om at komme ud at fiske efter buerne så tidligt 

som muligt, så de ikke kan gå på hugst i den nyudklæk-

kede yngel eller den udtrækkende smolt.  

Så Knæk & Bræk og god fornøjelse! 

Oversvømmelse 

Og apropos oversvømmelse, så stod også klubhuset 

under vand. Det gik ud over linoleum, tæpper, skabe, 

opvaskemaskine IT–grej og en hel del andet.  

Heldigvis har vores generøse ”udlejer”, Vejle Kommune, 

foreløbig dækket en stor del af skaderne. Men hvor er 

det da træls at opleve værdier gå tabt på den måde.  

En håndfuld af Tordenskjolds soldater fik dog ryddet op, 

så der kunne komme affugtere i sving, og så lokalerne 

igen kunne bruges.  

Tyveri fra klubhuset 

Foreningen har desværre også oplevet tyveri fra udhu-

set, hvor der blev stjålet splinternyt beskæringsgrej og 

plæneklipper. Det er mindst lige så træls, at vi ikke kan 

have vores grej i fred. Det er godt nok forsikret, men der 

forestår en masse bøvl og frivilligt arbejde med at regi-

strere, opgøre skadernes værdi og lave anmeldelser til 

politi og forsikringsselskab m.v.. Det kunne foreningens 

aktivmedlemmer (se ovenfor) godt være foruden. Men 

også tak til dem, der hjalp med dette arbejde.  

Shelters 

Foreningens sponsorudvalg er lige nu i fuld gang med at 

søge midler fra kommunens stipulje og andre fonde til 

opførelse af et shelter ved klubhuset og et shelter ved 

parkeringspladsen ved Knabberup. 

Det er tanken, at vores juniorer skal kunne bruge dem, 

når de i fiskesæsonen overnatter i weekenden. Måske 

også til brug for langvejsfra kommende medlemmer og 

dagkortkøbere. 

Det er din fiskeklub 

I foreningens bestyrelse og i udvalgene arbejders der 

hårdt og seriøst på at opfylde medlemmernes behov og 

drømme. Det gøres på en måde, hvor der hele tiden skal 

afvejes forskellige hensyn mod hinanden. Det betyder 

naturligvis, at bestyrelsen ind imellem kommer i mod-

vind, og det betyder også, at det enkelte medlem ikke i 

alle tilfælde kan få sine individuelle ønsker opfyldt. Det 

er præcist disse afvejninger en bestyrelse er valgt til at 

foretage og udmønte i praktisk gøren og laden. 

Bestyrelsen har ikke monopol på ”sandheden”, og har 

ikke til alle tider de bedste ideer. Derfor ser vi frem til, at 

flere medlemmer henvender sig til bestyrelsen eller 

udvalgsmedlemmer, når I har gode ideer eller ser for-

hold, der kunne forbedres. Skriv en mail om det, så 

kigger bestyrelsen på det. 

Knæk & Bræk 

Niels Risak                                                                            

formand                                                                                               

 

Akvarel på forsiden 
Akvarellen på forsiden er blot én af en serie på i alt 21 

akvareller fra steder langs Vejle å, malet af Jørgen Vind. 

Akvarellerne kan købes ved at rette henvendelse til 

Jørgen på tlf. 23 26 23 77. 
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Tilgængelighed ved vores fiskevand 

Tilgængelighed ved vores fiskevand har været behandlet 
på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. januar 
2016, og du kan finde referatet fra mødet på hjemmesi-

den under ”Alle Nyheder”. 

Å-udvalget er på skrivende tidspunkt i gang med at 
gennemgå alt vores lejede fiskevand for at kortlægge, 
hvor der kan laves bedre tilgængelighed. 
En del af denne tilgængelighed vil udvalget ligesom 
tidligere år selv løbende foretage henover året.  
 
Herudover er det besluttet at udføre tre større tilgænge-
lighedsprojekter, som kræver din hjælp. 
 
Da vi pt. ikke har projekterne klar, kan der på nuværende 
tidspunkt kun fastlægges datoerne for projekterne. 
Når de aktuelle projekter er fastlagt, vil de blive offent-
liggjort på hjemmesiden.  

Følgende datoer er fastlagt for tilgængelighedsprojek-
terne: 
3. april 2016: Vejle Å 
6. maj 2016: Vejle Å 
19. juni 2016: Rohden Å 
 
For at projekterne kan gennemføres, er det nødvendigt 
at du som medlem melder dig som frivillig til tilgænge-
lighedsprojekterne. 
Hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding til de enkelte 
projekter, vil de ikke blive gennemført.  

Endelig skal det indskærpes, at der på ingen måde må 
gribes til selvtægt. Hvis medlemmer begynder at beskæ-
re grene eller andet, risikerer foreningen at miste fiske-
vandet, og de pågældende medlemmer risikerer at miste 

deres medlemskab af VSF. 

Har I konkrete steder, hvor I mener der bør laves bedre 
tilgængelighed, skal I sende en mail til aaudvalget@vsf-

vejle.dk.  

Ole Damsgaard 
Å-udvalget 

______________________________ 

 

Information fra sekretariatet 

Vedtægter, regler for fiskeri og etik 

På generalforsamlingen blev der vedtaget en enkelt 

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. ” 

Tilføjelsen er udelukkende af teknisk karakter og har til 

formål at harmonisere aldersgrænserne i DSF og VSF. 

Hvis nogen har lyst til at læse foreningens vedtægter 

eller lave opslag heri, så kan de ajourført ses på  

foreningens hjemmeside www.vsf-vejle.dk.- 

 

Her før sæsonstart kan det også stærkt anbefales at gå 

ind på hjemmesiden og læse foreningens ”Regler for 

fiskeri” og ”Etiske regler”.  

Det er god viden og bagage at have med på fisketuren.  

Skælprøver 

For at få bedre indsigt i fiskenes livshistorie og de fakto-

rer, som påvirker bestandens størrelse, fortsætter 

skælprojektet i 2016.  

Det omfatter analyse af skælprøver udtaget på havørred, 

laks og bækørred fanget i foreningens fiskevande og i 

Vejle Fjord. 

Så husk at udtage skælprøve fra de fisk, du hjemtager i 

den kommende sæson og aflever dem i de dertil indret-

tede kasser ved fiskevandet og klubhuset. 

Kontingent og medlemskort 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) har overtaget 

udsendelse af girokort til indbetaling af kontingent for 

2016. Når du har betalt, vil du efter nogle dage modtage 

dit medlemskort for 2016 pr. mail. 

Hvis du ikke har modtaget et girokort til indbetaling, 
eller hvis du ikke kan modtage medlemskort pr. mail, 
bedes du kontakte  
Anne Holbæk hos DSF (AH@sportsfiskerforbundet.dk 
eller tlf. 76 22 70 70) for at få tilsendt girokort eller 
medlemskort pr. brev. 
 

 

Gældende fiskekort 
I forbindelse med overgang til DSF opkrævning er det 
tidligere VSF-medlemskort udstedt af VSF udgået. 

mailto:aaudvalget@vsf-vejle.dk
mailto:aaudvalget@vsf-vejle.dk
mailto:AH@sportsfiskerforbundet.dk
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Medlemskortet til VSF udstedt af DSF (blåt) er fremtidigt 
gyldig fiskekort til VSFs fiskevand. 
HUSK: Fiskekortet skal bæres synligt. 

Persondata 

Hvis du vil sikre dig, at du får tilsendt information fra DSF 

og VSF, skal du selv sørge for at adresse, mail og tlf. nr.  

er opdateret. 

Du kan logge ind på ”Min side” på VSF’s hjemmeside 

www.VSF-Vejle.dk med dit VSF eller DSF medlemsnum-

mer og din adgangskode til VSF og ajourføre dine data. 

Tilsvarende kan du logge ind på forbundets hjemmeside  

http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk med dit DSF 

medlemsnummer og den dertil hørende adgangskode og 

ajourføre dine data der. 

Hvis du ønsker at ændre medlemstype, skal det altid ske 

ved henvendelse til sekretariat@vsf-vejle.dk.     

 

Fangstrapportering 

I 2015 var det næsten halvdelen af fangsterne for Vejle 

Å, der blev rapporteret uden angivelse af, hvilken zone, 

de er fanget i. Det gør det meget vanskeligt at opfylde 

vores kontraktlige forpligtelser til at oplyse, hvor meget 

der er fanget på fiskevand lejet af Vejle Kommune og 

Naturstyrelsen.  

Oplysning om fangststed er også vigtig i vores forhand-

ling med lodsejere ang. fiskeleje og evt. opsigelse af 

lejemål de steder, hvor fangsterne ikke står mål med 

fiskelejen.     

Derfor har vi fjernet muligheden for blot at rapportere 

fiskevand ”Vejle Å” eller ”Rohden Å”. Derved tvinges 

man til at angive zone. Til gengæld vil fangststedet på 

den offentlige fangstrapport ikke fremgå med zone nr., 

men blot som Vejle Å eller Rohden Å.   

Vi arbejder også på indførelse af en funktion, hvormed 

man kan vælge, at ens navn ikke må fremgå på den 

offentlige fangstrapport. Endelig bliver der også mulig-

hed for at tage stilling til, om de billeder, I vedhæfter-

fangstrapporterne må offentliggøres i anden forbindelse. 

HUSK: at rapportere alle dine fangster og at aflevere 

skælprøver.   

Gæstekort 

I løbet af 2016 bliver der mulighed for køb af gæstekort 

med 24 timers interval. 

Dvs. at man som medlem af VSF kan tage en ven med ud 

og fiske hen over døgnet. F.eks. på et gæstekort, der er  

udstedt gyldigt fra kl. 18.00 og 24 timer frem. 

Med dette tiltag håber vi, at vi som ambassadører for 

VSF måske på den måde kan få flere medlemmer til 

vores forening.  

Medlemmer 

Som det ser ud lige nu, kommer foreningen måske atter i 

år til at mangle lidt medlemmer for at få økonomien til 

at løbe bedre rundt. Der skal derfor opfordres til, at alle 

vi medlemmer fortæller vores fiskekammerater og andre 

sportsfiskere, at foreningen ikke længere har venteliste - 

og at det er en super god forening at være medlem af. 

Hvis du gerne vil give en af dine venner et førstehånds-

indtryk af vores fiskevand og klubfaciliteter, kan du jo 

starte med at købe et gæstekort (24-timers) til vedkom-

mende og tage ham/hende med på fisketur. 

Benyt alle vores fiskevande 
Udover foreningens primære fiskevande ved Vejle Å og 
Rohden Å har vi også en række andre fiskevande, som vi 
enten lejer alene eller lejer i samarbejde med andre 
foreninger.  
Det drejer sig om Grejs Å, Omme Å, Gels Å samt Fårup-
huse Sø og Spjarup Mose og måske Vingsted Sø.  

Bestyrelsen opfordrer til, at vi også benytter disse fiske-
vande, som byder på et anderledes fiskeri.  
Både Gels Å og Omme Å er potentielle lakseåer.  
Grejs Å har både en havørred og en bækørredbestand. 
Søerne byder på varieret gedde- aborre- og suderfiskeri. 

Hjemmesiden 

Alle henvendelser omkring ting, der skal lægges på 

hjemmesiden skal ske pr.mail til sekretariat@vsf-vejle.dk 

Husk, at alle nyheder, der bringes på hjemmesiden, også 
bringes via Facebook - samt at du kan poste og dele dine 
fiskehistorier og billeder og evt. film gennem sæsonen 
hurtigt og nemt via Facebook.  

Sekretariatet 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsf-vejle.dk/
mailto:sekretariat@vsf-vejle.dk
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   Fredag 

   den 1. april 

 

På Premieredagen fredag den 1. april er der gratis rund-
stykker og kaffe i klubhuset fra kl. 8.00 til 9.00 serveret 
af juniorafdelingen og sponsoreret af Uhrhøj Bageren . 
 
Hvis der kan blive tilstrækkelige forudbestillinger serve-
rer Klub 60+ gule ærter fra kl. 12.00 til 13.00,  og samti-
dig griller juniorafdelingen pølser på terrassen 
De gule ærter koster 60,- kr. pr. kuvert og skal forudbe-
stilles hos Arne Rasmussen på mail arne@vsf-vejle.dk 
eller på telefon 20633518 senest tirsdag den 29. marts 
kl. 12.00.  
 
Juniorafdelingen afholder efter middag auktion primært 
over fiskegrej, men også andet bliver sat under hamme-
ren, så mød op og byd. Så støtter du Juniorernes tur til 
Norge 
Hvis du har noget du gerne vil have solgt, vil juniorerne  
meget gerne sælge det for dig mod et lille salær på 
min.15 % af salgsprisen.  
 
Kig på loftet, i udhuset, i kældre eller i fiskeværelset. 
 
Kontakt Frank Brammann på tlf.:61726961 eller mail: 
frank@fbtech.dk, senest 25. marts 2016. 
 

Juniorafdelingen, Klub 60 +og Arrangementsudvalget 

Forårets og sommerens 

arrangementer 2016 

 
Arrangementsudvalget, ser frem til en spændende 

sæson ved vore fiskevande, hvor vi som sædvanlig vil 

være værter ved å-premieren d. 1 april. 
 

Vi ser også frem til Naturens Dag, Lystfiskeriets Dag, og 

især DM i Fluekast, som Vejle Sportsfiskerforening har 

fået glæden og æren af at stå som værtsklub for i år. Så 

sæt et kryds i kalenderen på de datoer, der kommer for 

disse arrangementer, så vi kan støtte op vores klub på 

bedste vis. 
 

Vi vil i år prøve at arrangere fælles fisketure. Vi vil bl.a.  

tage til Gels å og fiske efter de laks, der bliver flere og 

flere af i denne perle af en å i det sydjyske. Hvad vi ellers 

finder på, må man følge på hjemmesiden, på Facebook, 

eller tjekke i opslag ved klubhuset. 
 

Vi vil også forsøge at gennemføre, at vi et par gange i 

sommerperioden starter grillen op ved klubhuset, hvor 

man kan få grillet sin medbragte mad og hygge sig over 

en god snak om fisk og meget andet. 

Disse hyggeaftner og de andre arrangementer vil blive 

annonceret på hjemmesiden, så: HUSK!!! at holde øje 

med hjemmesiden og Facebook-siden. 

Med ønsket om Tight lines 

Erik Nielsen  

Arrangementsudvalget 

 

_______________________________ 

 

Åbent klubhus hver mandag formiddag 

I fiskesæsonen holder vi åbent hus hver mandag formid-
dag kl. 9.00-12.00 for foreningsmedlemmer i alle aldre. 

Kom og hør sidste nyt om fiskeriet ved vores fiskevand 
og fortæl om dine egne oplevelser. 

Der er kaffe på kanden, og den er gratis. 

Klub 60+ 

_______________________________ 

ANNONCE 
Foreningens sekretariat søger hjælp 

Sekretariatet søger en ildsjæl, som vil hjælpe med  

 Drift og udvikling af hjemmesiden 

 Medlemsadministration 

 Fangststatistikker 
 
Hvis du er velbevandret i IT og er rutineret bruger 
af Word og Excel, vil vi meget gerne høre fra dig. 
 
Hvis du ønsker mere detaljeret information om 
opgaverne, kan du henvende dig til Henrik Hauge 
Jacobsen (hauge@vsf-vejle.dk, mobil 40 13 93 95). 
 

Bestyrelsen 

mailto:arne@vsf-vejle.dk
mailto:hauge@vsf-vejle.dk


Side 8 

Ændringer i fiskevandet 

Der er ikke er sket nogen ændringer i bestående lejekon-
trakter for 2016.  

Det kan oplyses, at da kontrakten med Naturstyrelsen 
om Vingsted Sø udløb med udgangen af 2015, blev det 
meddelt foreningen, at Naturstyrelsen havde valgt at 
udbyde fiskeriet i søen i en ny periode. Vejle Sportsfi-
skerforening kan så afgive bud på fiskelejen, og det 
forventes at ske i løbet af foråret 2016. Det vil blive 
meddelt på hjemmesiden, hvis foreningen får fiskeretten 
på søen. 

Foreningen har besluttet at åbne for fiskeriet i Zone 4 på 
sydsiden af Vejle å på Haraldskær Avlsgårds område fra i 
år. Der bliver i den forbindelse etableret en ny parke-
ringsplads på Vejle Kommunes areal langs venstre side af 
markvejen med indkørsel fra Ruevej. 

Arne Rasmussen 
Lodsejerudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selvom de er nødt til at kane fisken hjem, skal vi have 
endnu flere kvinder ud at fiske 

 

Kogræsserlauget 

 

 

 

 
 
 
På samme måde som sidste år, vil der igen i 2016 kom-
me til at gå et antal Hereford-kreaturer til afgræsning af 
engarealet omkring VSF’s klubhus. Og igen i år vil der 
blive startet et kogræsserlaug, der har til formål at tilse 
indhegningen og holde øje med, om kreaturerne har det 
godt. 

Til gengæld for dette arbejde, vil Kogræsserlaugets 
medlemmer få mulighed for at købe en anpart eller to af 
det herlige økologiske oksekød til en fornuftig pris, når 
de skal slagtes til oktober/november. 

Vil du vide mere om lauget eller tegne en anpart, så kan 
du kontakte Peder Rasmussen på 28 59 41 88 eller 
peder@vsf-vejle.dk. 

Peder Rasmussen 
Kogræsserlauget 

 
 
 

______________________________ 

 

Fangstrapportering inden 10 dage 

Husk at dine fangster skal være indrapporteret senest 10 
dage efter fangstdatoen (jf. vedtægterne § 7, stk. 5). 

Hvis du har adgang til internettet, opfordrer vi dig til at 

rapportere via hjemmesiden www.VSF-Vejle.dk. 

Log ind på din personlige side og åben menupunktet 
”Fangster”. 

Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du afleve-
re/indsende din rapport pr. brev til VSF, Buldalen 13, 
7100 Vejle, hvor du eventuelt også kan afhente skema. 

Sekretariatet 

_______________________________ 

mailto:peder@vsf-vejle.dk
http://www.vsf-vejle.dk/
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Affaldsindsamling 

Vejle Sportsfiskerforening har som de foregående år 

tilmeldt sig affaldsindsamling i Vejle Kommunes natur, så 

vi har brug for din hjælp til at give naturen en håndsræk-

ning. 

Dato: lørdag den 16. og søndag 17. april 2016. 

Sted: Langs vores fiskevand ved Vejle Å samt arealerne vi 

benytter ved parkering og færdsel til og fra fiskevandet. 

Sådan tilmelder du dig: Send en mail til ole@vsf-vejle.dk 

eller ring på: 28 18 77 33.  

Hvis I får lyste til at samle affald i løbet af weekenden og 

ikke lige har fået jer tilmeldt, kan der afhentes handsker 

og affaldssække ved klubhuset Buldalen 13.  

Her vil der være en liste med angivelse af de områder, 

hvor der er samlet affald.  

Vi ser meget frem til at bruge en hyggelig weekend i 

fællesskab på at gøre Vejle kommune endnu grønnere. 

Ole Damsgaard 

 
____________________________________________

mailto:ole@vsf-vejle.dk
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