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                 Akvarel: Jørgen Vind, 2010                                                                                                                    Nørager 
 

 

HUSK PREMIEREN: LØRDAG DEN 1. APRIL 2017 I KLUBHUSET 

GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 27. 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               

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

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

Kasserer 
Erik K. Asmussen           kasserer@vsf-vejle.dk 
Musvitvej 12, 7100 Vejle 21 48 75 36 

Sekretær 
Tom Jensen (FU)                   tom@vsf-vejle.dk 
Gl. Landevej 30, 7100 Vejle 20 20 21 95 

Søren Lauridsen              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 

Per Holbæk Kristiansen (FU)         phk@vsf-vejle.dk 
Ruevej 219, Skibet, 7100 Vejle 29 46 40 50 

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

Torben Flyvholm          flyvholm@vsf-vejle.dk 
Tagesvej 6b, 7120 Vejle Øst 81 61 81 69 

(Liste over udvalg og udvalgsmedlemmer ses side 8) 

 

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. 

 

Kære medlemmer og lodsejere 

Vejle Sportsfiskerforenings mangeåri-
ge formand Kurt Jørgensen er død 

Kurt døde søndag den 5. marts af en ondartet lunge-

betændelse, som han havde døjet med i nogen tid.  

Vi er mange, der vil savne ham for bordenden mandag 

formiddag i klubhuset, og Kurt vil blive husket og 

savnet i Vejle Sportsfiskerforening, som han viede en 

stor del af sit liv til. 

Kurt var naturligvis æresmedlem af Vejle Sportsfisker-

forening, som han var medlem af i ikke mindre end 75 

år. Han sad i bestyrelsen i 44 år af disse, og mon ikke 

39 år i formandsstolen er rekord i en dansk lystfisker-

forening? 

Kurt var en ildsjæl, der arbejdede hårdt for at forbedre 

forholdene for medlemmerne i foreningen, og som 

hele tiden forsøgte at leje så meget fiskevand langs 

Vejle og Rohden å som muligt.  

Han havde et fantastisk fint forhold til lodsejerne, 

hvoraf han kendte de fleste personligt. 

I Kurts formandstid skete der rigtig mange forbedrin-

ger af fiskevandskvaliteten i Vejle å, og med etablerin-

gen af foreningens eget klækkeri kom der for alvor 

gang i ophjælpning af havørredbestanden - og dermed 

også i medlemstilgangen. Dette lange seje træk var 

Kurt som formand gennem mange år en meget stor 

del af. 

Kurt var desuden en af initiativtagerne til stiftelse af 

Gelså Sammenslutningen og var i lang årrække også en 

agtet formand for denne sammenslutning. 

Vi har mistet en stor personlighed, en sportsfisker af 

de sjældne og en ildsjæl, der brændte for Vejle Sports-

fiskerforening. Vi har mistet en legende. 

 

Æret være hans minde. 

Niels Risak 

formand 



Side 3 

Sæsonen 2017 står for døren! 

Så varer det ikke så længe, som det har gjort! Vi skal 

snart ud at fiske i åen. Og lad os håbe på, at det atter 

bliver en god sæson med mange fine fangster af vilde 

ørreder - og ikke mindst mange gode naturoplevelser i 

en af landets smukkeste ådale.  

Nyd det, selvom der fortsat opfordres kraftigt til at 

fange og hjemtage så mange som muligt af de und-

slupne regnbuer fra katastrofen i havdambruget ved 

Årø i efteråret. 

Og apropos dette, så dækker ordet skandaløst meget 

godt det kedelige faktum, at den nuværende regering 

agter at tillade etablering af endnu flere forurenende 

havdambrug. For at få det igennem foreslår regerin-

gen så kompenserende muslingeavl. Men effekten 

heraf er udokumenteret, og muslingeavlen foregår 

ikke det samme sted, som der, hvor forureningen fra 

havdambrugene finder sted. Dertil kommer den store 

risiko for faunaforurening ved udslip – og risikoen for 

voldsom opblomstring af lakselus.  

Med andre ord: DET ER EN OMMER. Det er fint med 

fødevareproduktion i bæredygtige akvakulturer, men 

de skal på land i recirkulerede anlæg, hvor forurenin-

gen kan styres/renses, og hvor der kan føres effektiv 

kontrol med hele processen. 

Skarvreguleringsbestræbelser  

 

Sammenslutningen ved Vejle Å (SVÅ) og VSF igangsat-

te i november 2016 den første handleplan for regule-

ring af skarv i Vejle Ådal. I starten gik det dog særdeles 

trægt med at få indhentet meldinger om lokaliserede 

skarv-rastepladser. De første oplysninger, vi modtog 

fra medlemmer herom, viste sig desværre ikke at 

holde stik. Så først efter Nytår kom der lidt gang i 

sagerne. 

De nødvendige tilladelser fra Naturstyrelsen kom i hus, 

og den egentlige reguleringsindsats blev påbegyndt på 

grundlag af en melding om en skarv-rasteplads fra 

vores naboforening i Nørup-Randbøl. Senere blev en 

større rasteplads lokaliseret ved Tørskind af VSF-

medlemmer. 

For at sikre den bedst mulige styring og koordination 

af skarv-reguleringen har vi indgået et samarbejde 

med ’Jægerkorpset’, en særligt uddannet gruppe af 

reguleringsjægere, der også samarbejder med Vejle 

Kommune gennem det lokale Jægerråd under Jæger-

forbundet. 

Selv om vi kom sent i gang i denne første sæson af 

Forvaltningsplanens 5-års løbetid, har vi ikke ændret 

målsætningen om at reducere skarvers indhug i Vejle 

Å’s selvreproducerende ørredbestand. Vi håber blot 

på en endnu mere aktiv medvirken af foreningens 

medlemmer i lokalisering af rastepladserne i de kom-

mende sæsoner. 

Tilgængelighedsprojekter 

Bestyrelsen besluttede ved sin konstituering at ned-

lægge Å-udvalget i dets hidtidige form – og i stedet 

nedsætte et decideret Vandplejeudvalg og et nyt 

Tilgængelighedsudvalg. 

Vandplejeudvalget skal herefter kun tage sig af vand-

løbsrestaurering med grusudlægning, gydebanketæl-

ling, eventuelt beluftning af gydebanker og lignende 

tiltag samt sagsbehandling i forhold til den type sager. 

Bestyrelsen og udvalgets formand, Ole Damsgaard, 

satser derfor på, at der årligt kan blive flere ressourcer 

til at etablere endnu flere gydebanker. 

Tilgængelighedsudvalget skal alene tage sig af opgaver 

med at gøre fiskevandet mere fiskbart og tilgængeligt 

for medlemmerne. Det er f.eks. opgaver som topkap-

ning af siv og beskæring af buske og træer samt etab-

lering af spange, gangbrædder og broer. 

Det bliver ikke nogen let opgave, og ligesom kommu-

nen har skullet godkende måden at topkappe siv og 

beskære træer og buske på, skal de også fremover 

godkende tilgængelighedsprojekter, der indebærer fx 

etablering af faste gangbrædder på udvalgte sumpede 

steder langs fiskevandet.  
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Tilgængelighedsudvalgets formand Tom Jensen udta-

ler, at det ærlig talt er lidt op ad bakke og temmelig 

bureaukratisk, når projekterne skal godkendes både i 

henhold til Vandløbsloven, Naturbeskyttelsesloven og 

Planloven.  

Foreløbig er det aftalt med kommunen, at der laves et 

lille gangbræt-pilotprojekt lige ud for udløbet af det 

gamle renseanlæg ved Knabberup. Kan kommunen 

godkende udformningen af dette projekt, kan Tilgæn-

gelighedsudvalget gå i gang med at ansøge om andre 

lignende projekter. 

Det er svært at sætte tid på kommunens sagsbehand-

lingstid, men det forventes, at pilotprojektet måske 

kan etableres inden sommerferien, og at et lidt større 

projekt opstrøms for ”Automaten” måske kan laves 

engang i efteråret. 

Ved opsplitningen i de to udvalg bliver der ikke flere 

udvalgsmedlemmer, men der rykkes lidt rundt på de 

eksisterende udvalgsmedlemmer i det gamle Å-udvalg 

og Opsynet. 

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

Ideer og Visioner 

Lørdag den 2. september arrangerer foreningen en 

idedag/visionsdag, hvor alle medlemmer, der har lyst 

og tid, kan deltage. 

Det er tanken at lægge op til en debat om stort og 

småt, hvor vi får mulighed for en anden og mere 

grundig snak om, hvordan vores forening kan og skal 

udvikle sig fremover. Vi håber, at vi på den måde kan 

få inspiration af hinanden, og at foreningen kan få nye 

ideer og pejlemærker at arbejde videre med. 

Vi er i bestyrelsen endnu kun lige gået i gang med 

planlægningen, og vi ved derfor endnu ikke i detaljer, 

hvordan dagen skal struktureres. Men det vil der 

komme mere om på hjemmesiden senere, så hold øje 

med den. 

Sikkert er det dog, at man skal tilmelde sig arrange-

mentet. Det er dels nødvendigt af hensyn til forplej-

ningen og dels af hensyn til opdeling i grupper og 

afvikling af arrangementet i øvrigt.  

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 

forhold, der kunne forbedres. Der er ingen grund til at 

vente til den 2. september eller til generalforsamlin-

gen Skriv en mail om det så snart det dukker op, så 

kigger bestyrelsen på det. 

Og apropos generalforsamlingen, så skal man faktisk 

være i god tid med at indsende forslag. De skal efter 

vedtægterne være indsendt inden den 1. oktober. 

Ungdomsklub 
Der er dannet en ny ungdomsafdeling med det formål 
at få samlet foreningens medlemmer, som er mellem 
18 og 25 år i et fællesskab af jævnaldrene lystfiskere, 
der deler den samme passion for fiskeri og Vejle å. 

Ungdomsklubbens aktiviteter vil vi typisk være at 
arrangere fællesture, både i Vejle og Rhoden å, men 
også i andre åer, samt ture på kysten, på havet og i 
søer. 

I vinterhalvåret er det planen at de unge mødes hver 
torsdag aften i klubhuset på Buldalen 13, hvor der vil 
være mulighed for at binde fluer, vride spinnere, og 
lignende aktiviteter.  

Alle der er mellem 18 og 25 år kan møde op. Det 
kræver ikke tilmelding, man kommer bare forbi til en 
snak og en kop kaffe. 
 

 
Juniorer kan også… 

Oprydningsdag 

Der har de senere år været alt for få, der har meldt sig 

til Vejle Sportsfiskerforenings afdeling af kommunens 

årlige affaldsindsamling rundt om i pastoratet. 

mailto:tom@vsf-vejle.dk
mailto:tom@vsf-vejle.dk
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Derfor har bestyrelsen besluttet, at foreningen i år 

ikke deltager i den kommunale kampagne. MEN det 

betyder ikke, at vi ikke skal være med til at rydde op, 

og vi lystfiskere har i den henseende generelt et godt 

ry. Der opfordres derfor fortsat til at vi rydder op efter 

os, når vi færdes ved fiskevandet. Det gælder simpelt-

hen ALT! Papir, flasker, afklippede kroge og liner – og 

IKKE MINDST skodder efter filtercigaretter. Hvis man 

ryger filtercigaretter, skal et fast inventar i fiskevesten 

være en blikdåse til skodderne. Basta! 

Klubhuset, vejen og diget 

Også her i vinter har der til tider været temmelig høj 

vandstand i åen, og området ved klubhuset har også 

været ret vandfyldt. 

Som mange sikkert har bemærket, er foreningen i 

samarbejde med vores ”udlejer”, Vejle Kommune, i 

færd med at etablere et lille dige rundt om klubhuset. 

Der har i vinterens løb været lidt vejrmæssige udfor-

dringer undervejs, men det er håbet, at diget kan være 

fuldt funktionsdygtigt, hvis vi skulle opleve en forårs-

flom. 

I tilknytning hertil er der gang i et projekt til renove-

ring af hele adgangsvejen fra asfalten til klubhusets 

parkeringsplads. Lige nu er projektet i udbud, så der 

kommer nok til at gå noget tid, inden det kan sættes i 

værk. Det er dog også her håbet, at det kan realiseres 

en gang i løbet af foråret. Vi forventer dog ikke, at det 

kan nås til 1. april, hvor der traditionen tro kommer 

mange i klubhuset. Så kør forsigtigt mellem hullerne. 

Knæk & Bræk 

Bestyrelsen 

Information fra sekretariatet 

Kontingent og medlemskort  

På generalforsamlingen 2016 blev det vedtaget at 

ændre vedtægternes § 2, stk. 4: 

”Minifiskere omfatter medlemmer, som pr. 1. januar 

er fra 10 til og med 12 år, Junior omfatter medlemmer, 

som pr. 1. januar er fra 13 til og med 17 år. Ungdom 

omfatter medlemmer som pr. 1. januar er fra 18 til og 

med 25 år. Senior omfatter medlemmer som pr. 1. 

januar er fyldt 26 år.” 

På linje med Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) 

tiltag for at hverve nye medlemmer er det samtidig 

besluttet, at medlemskabet for Minfiskere er gratis, 

Juniorer betaler 100 kr. og Unge slipper med halvt 

seniorkontingent. Endelig er indmeldelsesgebyret på 

100 kr. bortfaldet. 

DSF overtog i 2016 kontingentopkrævning. Mange har 

benyttet sig af muligheden for at tilmelde kontingent-

opkrævning til betalingsservice, hvilket har betydet en 

administrativ forenkling for alle parter. Når du har 

betalt, vil du efter nogle dage modtage dit medlems-

kort for 2017 pr. mail. 

Hvis ikke kontingentet er blevet trukket via din beta-

lingsservice, eller hvis du ikke har modtaget et girokort 

til indbetaling, eller hvis du ikke kan modtage med-

lemskort 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. 

Persondata 

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

DSF og VSF, skal du selv sørge for, at din 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 medlems-

nummer og din adgangskode til VSF og ajourføre dine 

data. Tilsvarende kan du logge ind på forbundets 

hjemmeside http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk  

Fangstrapportering 

I 2016 blev der for 99 % af fangsterne for Vejle Å 

rapporteret i hvilken zone, de blev fanget. FLOT.  

For første gang har vi derfor på et velunderbygget 

grundlag kunne opfylde vores kontraktlige forpligtel-

ser med hensyn til at oplyse, hvor meget der er fanget 

på fiskevand lejet af Vejle Kommune og Naturstyrel-

sen.  

Oplysning om fangststed indgår også i vores forhand-

ling med lodsejere ang. fiskeleje og evt. opsigelse af 

lejemål de steder, hvor fangsterne ikke står mål med 

fiskelejen. 

Husk at al fangst skal være indrapporteret senest 10 

dage efter fangstdatoen (jf. vedtægterne § 7, stk. 5). 

mailto:AH@sportsfiskerforbundet.dk
http://www.vsf-vejle.dk/
http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/
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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. 

Gæstekort 

Husk at der er indført 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 på et gæstekort, der f.eks. 

er udstedt gyldigt fra kl. 18.00 og 24 timer frem. 

Medlemmer 

Som det ser ud lige nu, kommer foreningen måske 

atter i år til at mangle lidt medlemmer for at få øko-

nomien til at løbe bedre rundt. Der skal derfor opfor-

dres til, at alle vi medlemmer fortæller vores fiske-

kammerater 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 første-

håndsindtryk af vores fiskevand og klubfaciliteter, kan 

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

vedkommende 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.  

Det drejer sig om Grejs Å, Omme Å samt Fårup-huse 

Sø og Spjarup Mose.  

Bestyrelsen opfordrer til, at vi også benytter disse 

fiskevande, som byder på et anderledes fiskeri. 

I Omme Å, hvor der fra denne sæson er åbnet op for 

laksefiskeri på den lille såkaldte ’B-kvote’ (se de særli-

ge fiskeregler på zonekortet).  

Grejs Å har både en fin havørred- og bækørredbe-

stand. 

Søerne byder på varieret gedde- aborre- og suderfi-

skeri. 

NB: VSF MEDLEMMER HAR IKKE LÆNGERE FISKERET 

VED GELS Å. 

MEDLEMMERNE HENVISES TIL AT KØBE DAGKORT. 

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.  

Henrik Hauge Jacobsen 

Sekretariatet 

Åbent klubhus hver mandag formiddag 

I fiskesæsonen holder vi åbent hus hver mandag 
formiddag 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+ 

 

Gydebanketælling i sæsonen 2016/17  

Vi har været 10 medlemmer der i løbet af december 

2016 og januar 2017 har været igennem 17 bække, og 

generelt har der været god aktivitet i gydegruset.  

Men gydningen er foregået sent denne gang pga. 

manglende nedbør, og den sidste registrerede opgang 

kom med regnen midt i januar 2017. 

Det er vores mål at tælle alle tilløbene til Vejle Å 

(hovedløb + 32 tilløb) og Grejs Å (hovedløb + 9 tilløb), 

men for at vi kan opnå det, er der behov for at der i 

Der vil blive et opstartsmøde sammen med en biolog, 

hvor vi gennemgår en bæk så alle bliver opdateret 

med viden om, hvordan en gydegravning skal se ud. 

Dato for opstartsmødet vil blive annonceret på hjem-

mesiden i oktober 2017. 

Ole Damgaard 
Vandplejeudvalget 

 

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

   Lørdag 

   den 1. april 

 

På premieredagen lørdag den 1. april er der gratis 
rundstykker og kaffe i klubhuset fra kl. 8.00 til 9.00 
serveret af juniorafdelingen  

Hvis der kan blive tilstrækkelige forudbestillinger 
serverer Klub 60+ gule ærter fra kl. 12.00 til 13.00,  og 
samtidig griller juniorafdelingen pølser på terrassen 

De gule ærter koster 60,- kr. pr. kuvert og skal forud-
bestilles hos Arne Rasmussen på mail arne@vsf-
vejle.dk eller på telefon 20 63 35 18 senest mandag 
den 27. marts kl. 12.00.  

Vi håber på stort medlemsfremmøde. 

Juniorafdelingen, 

Klub 60 + 

og Arrangementsudvalget 

Ændringer i fiskevandet 

Der er sket lidt ændringer ved vores fiskevand i  
Vejle å. 

Vor tidligere lodsejer Paw Linde Nielsens fiskevand på 
zone 6 i alt 148 m er blevet opsagt, da han har solgt 
ejendommen og den nye ejer ønsker ikke at udleje 
fiskevandet. 

Ved forhandling med lodsejer Per Johansen i februar 
2016, opnåede vi ikke enighed om vilkårene og kon-
trakten blev derfor ikke fornyet på hans fiskevand på 
zone 7 og 8 på åens nordside, i alt ca.505 m. 

På zone 9 har Ib Pabsts ejendom skiftet ejer, og vi 
forhandler i øjeblikket med den nye ejer om at genleje 
stykket på 575 m på åens sydside i Tørskind. 

Da vor 5 års kontrakt med Naturstyrelsen udløb i 
januar 2017, blev det meddelt os, at de havde valgt, at 
udbyde deres fiskevand i alt 2820 m i Vejle å for en ny 
femårig periode. VSF er indbudt til at afgive tilbud 
senest 27. marts, og vi kan forvente en afgørelse om 
buddet inden 1. april 2017. 

Arne Rasmussen 
Lodsejerudvalget 

 

Arrangementer 

Der planlægges i foråret ikke særlige arrangementer, 
men der satses på en pighvar tur eller to. 

Der kan ikke sættes en dato på allerede nu, da vejret 
afgør om turene bliver til noget, så hold øje med 
hjemmesiden og Facebook.  
 

 
Grillen er klar! 
 

Demonstration ved kastesøen 

 

 
Forår på Nørager 

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

Udvalg 
Sekretariatet                        sekretariat@vsf-vejle.dk 
Telefonsvarer:   24 89 53 50  
Henrik Hauge Jacobsen  (formand) 40 13 93 95 
Morten Løyche  21 49 40 89 
Torben Flyvholm  81 61 81 69 
Dorthe Brejndahl  52 15 95 80 
Erik K. Asmussen  21 48 75 36 
Stefan Lambæk   71 70 03 99  

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 
Michael Gehrt  21 29 10 49 
Bent H. Jensen  61 68 87 83 

Arr.-udvalg                       arrangement@vsf-vejle.dk 
Thomas Samuelsen (formand)                 51 37 25 38 
Arne Rasmussen 20 63 35 18       75 82 71 81 
Kim Iburg                             20 13 10 40 
Peter Rødsgaard Jensen                             30 69 40 47 
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 
Per Holbæk Kristiansen                             29 46 40 50 

Vandplejeudvalg                   vandpleje@vsf-vejle.dk 
Ole Damsgaard (formand) 28 18 77 33 
Kim Andersen  61 26 39 08 
Bent Friborg  20 24 26 59 
Per Holbæk Kristiansen  29 46 40 50 

Tilgængelighedsudvalget                 tilg@vsf-vejle.dk 
Tom Jensen (formand)  20 20 21 95 
Erik K. Asmussen  21 48 75 36 
Arne Rasmussen                              20 63 35 18 
Torben Flyvholm  81 61 81 69 
Henrik Bach  20 56 77 07 
Kent Gude   40 59 93 94 
Niels Risak                                                    25 67 81 09 
Michael Christensen 22 98 80 18 75 80 00 15 
Per Andersen 20 34 25 67 75 82 20 90 

Klubhus-udvalg                         klubhus@vsf-vejle.dk 
Anders Christian Rasmussen (formand) 26 70 13 80 
Niels Risak   25 67 81 09 
Per Holbæk Kristiansen  29 46 40 50 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 
Peder Rasmussen  28 59 41 88 
John Pedersen  61 31 40 37 

Klub 60+ 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Jørgen Asger Nielsen  75 82 72 43 

Sponsorudvalg                                    ps@vsf-vejle.dk 
Søren Lauridsen                                          50 67 46 56 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 
Morten Løyche  21 49 40 89 

Ungdomsudvalget                    ungdom@vsf-vejle.dk    
Mathias Rieper Andersen(formand) 75 65 02 32 
Mikkel Eiberg Møller  60 45 85 74 

Kogræsserlaug 
Peder Rasmussen  28 59 41 88 

Junior-afdelingen                         junior@vsf-vejle.dk 
Per F. Kristensen   20 28 21 14 
Frank Brammann  24 29 05 50 
Kaj Olander Pedersen 30 49 12 53 75 65 06 82 
Rasmus Kjeldsen  28 14 72 48 
Mathias Rieper Andersen 75 65 02 32 
Kristian Skytt 

Juniorbestyrelse: 
Victor Mejnert Larsen (formand) 53 69 84 74 
Sebastian Roed Brammann 29 16 21 00 
Sebastian Jepsen                                        27 89 70 00 
 
 
 

 
Et sjældent syn at se formanden lave noget… 
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