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Kære nye medlem!
Tak for din henvendelse. Du kan benytte vedlagte girokort til at melde dig ind i vores forening.
Dit kontingent dækker udover medlemskab af Kolding Sportsfiskerforening også medlemskab Danmarks
Sportsfiskerforbund, hvilket bl.a. indebærer, at du modtager ”Sportsfiskeren”. Hvis du allerede er medlem af
en anden forening under DSF, vil du senere få refunderet dobbelt betalingen fra DSF.
Så snart DSF har registreret din indbetaling, kan du selv udskrive dit medlemskort og fiskekort. Dette gøres
fra DSF hjemmeside, www.sportsfiskeren.dk Indtil da vil girokortet med post-, bankvæsnets stempel eller
betalingskvittering fra netbank være gyldigt medlemsbevis. Du kan altså roligt begynde at nyde vort fiskevand, så såfremt du vælger en af før nævnte muligheder.
På vor Web side www.koldingsportsfisker.dk kan du orienterer dig om foreningens vedtægter, fiskevande,
aktiviteter, samt benytte dig af vor elektroniske fangstrapport. Vort medlemsblad ”Kolding Fiskeren” kan
også læses på vor Webside eller det kan afhentes i byens grejbutikker.
Kolding Sportsfiskerforening er fra 1926 og hører til blandt landets ældste foreninger. Vi er en aktiv
forening, som har holdninger omkring vandpleje, miljøpolitik, fiskeetik og natursyn – vel at mærke
holdninger som vi kan og tør stå ved, og som vi arbejder aktivt for at føre ud i livet! Dette er bl.a. stærkt
medvirkende til, at Kolding Å systemet i dag regnes blandt noget af Danmarks bedste fiskevand for så vidt
angår havørredfiskeri. Jeg skal i den forbindelse oplyse, at medlemmer jf. foreningsvedtægter (§7, stk. 6)
skal indsende sin fangstrapport, over fisk fanget i foreningens fiskevand, senest d. 15. december. Udeladelse
heraf medfører betaling af mult = opkrævning på 100 kr.
Ved tilmeldelse til den elektroniske fangstrapport på forsiden af vor Web side www.koldingsportsfisker.dk,
samt årlig indberetning, har du opfyldt kravet om indsendelse af fangstrapport. Hvis du et år ikke skulle
fange noget, er kravet til fangstrapport opfyldt ved at du blot går ind på den elektroniske fangstrapport.
Udover fiskeriet i Kolding Å og Vester Nebel Å kan vi også byde på et spændende fiskeri i HarteDonssøerne med tilhørende kanaler efter bl.a. karpe, gedde, sandart, aborre. Gennem foreningens
medlemskab af Gelså - sammenslutningen har vi sammen med en række andre foreninger fiskeret i ca. 42
km. af Gelsåen fra Immervad Bro til Gels Bro. Gelsåen byder på et fornemt fiskeri efter stalling, bækørred
og havørred. Endelig har foreningen fiskeretten i ca. 3 km af Sneum Å fra Hjortkær Fiskeri og opstrøms. Her
er der ligeledes et fin fiskeri efter havørred, laks, bækørred og regnbueørred.
I vinterhalvåret er vores klubhus åben mandag formiddag 9.00-11.30 hvor vore ”Veteraner” mødes. Tirsdag
aften 19.00-21.30 er for alle. De tidligere år har vi kunnet tilbyde fluebinding med instruktør. Dertil kan
kommer spændende foredrag holdt af både forenings egne medlemmer og af gæster inviteret udefra.
For juniorer vil klubhuset ligeledes være åben i vinterhalvåret, onsdag i ulige uger fra kl. 19.00 til 21.00.
Vi laver blink, binder fluer, bygger knive og stænger, samt meget andet. I sommerhalvåret tager vi på
forskellige fisketure. På alle ture er der voksen juniorleder med til at hjælpe og vejlede.
Vi glæder os meget til at se dig ved vore dejlige fiskevande og til foreningens aktiviteter. Vi håber således, at
du får glæde af dit medlemskab.
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