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NY T JOB: KOORDINATOR FOR AKTIVITETER OG MEDLEMSHVERVNING
Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.
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2 MIO KR TIL NATUROPLEVELSER VED SPORTSFISKERIETS HUS
Nordea-fonden støtter oplevelsesprojekt ved Sportsfiskeriets Hus i Vejle Ådal med over 2 mio kr. Nu skal danskerne tættere på fiskene i naturen.
Det er Danmarks Sportsfiskerforbund, der er primus motor på det store oplevelsesprojekt i Vejle Å dal i tilknytning til det nye Sportsfiskeriets Hus. Sammen med Vejle Kommune og Vingsted Hotel-og Konferencecenter etableres der et naturoplevelsesområde lige udenfor Sportsfiskeriets Hus, hvor alle kan komme tættere på
fiskene og opleve naturen i og omkring åen.
Naturoplevelsesprojektet beløber sig til 4,5 mio kr, og netop Nordea-fondens støtte sikrer, at der nu kan sættes gang i projektet.
ÉT HUS TIL ALLE DANSKE SPORTSFISKERE
Vedlagt i det nye nummer af Sportsfiskeren finder du en folder med alt om Sportsfiskeriets Hus: Historien om
den lange vej mod en byggestart, hele ideen med Sportsfiskeriets Hus og økonomien bag. Du kan også læse
folderen online her www.sportsfiskeren.dk/et-hus-til-alle-danske-sportsfiskere
Danmarks Sportsfiskerforbund er stolte af, at kunne præsentere og stå i spidsen for det første officielle, fælles samlingssted nogensinde for danske lyst- og sportsfiskere. Vi glæder os til at se dig, når
Sportsfiskeriets Hus står klart til efteråret. Læs også lederen fra Verner W Hansen, fmd for DSF, her:
www.sportsfiskeren.dk/blog/verner-w-hansen/sportsfiskeriets-hus
FISKEKORT.DK – K ØB DIT FISKEKORT HER
Nu kan du købe dine fiskekort og foreningsmedlemskaber online på det nye Fiskekort.dk
Det er Danmarks Sportsfiskerforbund, der har lanceret den nye hjemmeside, hvor alle foreninger og fiskevandsudbydere kan sælge fiskekort til deres fiskevand og eller medlemskaber til foreninger. Der vil på sigt også
blive mulighed at booke guides, kurser, charterbåde og meget mere.
Man finder og vælger blot sit ønskede fiskested eller forening på et stort Danmarkskort. Kvitteringen med
gyldigt fiskekort, kort over fiskevandet samt relevant information om fiskevand, parkering, lokale regler med
videre sendes i printbar PDF eller som link til download på mobiltelefon eller tablet.
– Vi er dog godt klar over, at alt nok ikke lige fungerer helt perfekt fra første klik, og Fiskekort.dk skal naturligvis udvikles og forbedres hele tiden fremover, så både foreninger og brugere får en god oplevelse med at
bruge Fiskekort.dk, slutter Ole Wisler.
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L AKSEK VOTEN 2013
Laksen i de vestvendte åer er totalt fredet. Derfor fiskes der på
dispenserede kvoter. Kvoterne bliver tildelt efter hvor store bestandene er i de respektive åer, og typisk regnes der med, af sportsfiskeriet kan udøves bæredygtigt, hvis der ikke hjemtages mere end
10% af opgangen af vilde laks.
Der er ikke de store ændringer i laksekvoten for mellem- og storlaks i de danske lakseåer for 2013.
Laksekvoterne er tildelt efter nogle generelle principper samt overvågning af de tendenser, der er observeret på de foregående års
fordeling. I de vandløb, hvor der er lavet egentlige undersøgelser
af lakseopgangen bliver det seneste observerede antal opgangslaks
grundlaget for kvoteberegningen.
Man skal så, før man kan høste. Det er princippet for tildelingen
af laksekvoter. Alle lakseåerne rummer i sig selv et større potentiale end den aktuelle opgang

Vandløb

Total

>75 cm

≤75 cm

Storå 2012
Storå 2013*
Skjern Å 2012
Skjern Å 2013
Varde Å 2012
Varde Å 2013
Sneum Å 2012
Sneum Å 2013
Kongeå 2012
Kongeå 2013
Ribe Å 2012
Ribe Å 2013
Brede Å 2012
Brede Å 2013
Vidå 2012
Vidå 2013

170
190
400
420
160
120
80
80
50
50
100
115
60
60
50
60

85
90
180
185
80
55
40
40
25
25
50
50
30
30
25
30

85
100
220
235
80
65
40
40
25
25
50
65
30
30
25
30

*Opstrøms Vandkraftsøen i Storå tildeles en kvote på 5 laks
(ikke størrelsesopdelt). Totalkvote i Storå derfor 195 laks.

Laksekvoten 2012 og 2013. Kvoterne er delt ud på to størrelsesgrupper: Større end 75 cm samt 75 cm og mindre. Der skilles
ved 75 cm, fordi tallene fra en årrække viser, det er under 75 cm, man finder smålaksen. Der tildeles generelt en lidt større kvote til smålaks, men i vandløb hvor man ikke har tal for opgangen (Sneum Å, Kongeå, Brede Å og Vidå) tildeles kvoten 50:50 mellem
smålaks og gruppen mellem- og storlaks.

L AKSEREGLER 2013 – FIND DEM HER
Sidste år lykkedes det at lave fælles regler for laksefiskeriet i de vestjydske åer. Denne ordning fortsætter i
2013, og du kan finde reglerne på www.sportsfiskeren.dk/DLH
Her finder du også Danmarks Sportsfiskerforbunds smukke folder om de unikke danske lakse- og havørreder,
hvor du kan se, hvordan laksen skal håndteres, såfremt du skal genudsætte den.
Alle foreninger med fiskeret i lakseåer er velkomne til at linke til reglerne på www.sportsfiskeren.dk – og DSF
giver hermed også tilladelse til at printe reglerne ud og uddele til medlemmer og dagkortfiskere.
DSF VINDER SAG OM HUNDSHAGE HAVBRUG
Danmarks Sportsfiskerforbund har vundet klagesag over Hedensted kommunes miljøgodkendelse af et af
havbrugene tæt på mundingen af Horsens fjord.
DSF har klaget over miljøgodkendelsen, da den ikke lever op til habitatdirektivets krav til myndighedsvurderingerne. Myndighederne må ikke meddele miljøgodkendelse med mindre det på baggrund af videnskabeligt
grundlag kan sandsynliggøres, at godkendelsen ingen negativ påvirkning vil have for Natura 2000 områdets
integritet. Dette gælder, uanset om aktiviteten ligger inde i selve habitatområdet eller i tilknytning til det.
DSF mener desuden, at påvirkning af vandområdet med nærings- og affaldsstoffer, vil være størst på et kritisk
tidspunkt af året. Foderforbruget i havbruget vil stige med fiskenes tilvækst og dette sker i årets sidste halvdel.
På denne årstid vil henfald af alger til bunden påvirke iltniveauet negativt. Det må endvidere forventes, at forbrug af medicin og hjælpestoffer, vil stige med dårlige iltforhold omkring anlægget. Disse forhold er ikke vurderet i miljøgodkendelsen, og derfor giver Klagenævnet DSF medhold og henviser sagen til fornyet behandling
i Hedensted kommune. Læs mere på hjemmesiden under sagsbehandling.
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NY T NUMMER AF M&V ONLINE NU
Hvordan forbedrer man vandløbene, så fiskene har det perfekt, og hvad er velfungerende vandløb med sunde
havørredbestande værd?
Det er emnerne i den nyeste udgave af Danmarks Sportsfiskerforbunds fagblad Miljø- og Vandpleje, der netop
er udkommet på www.sportsfiskeren.dk
Artiklerne er skrevet af de dygtigste fagfolk på området og af sportsfiskere med stor erfaring i arbejdet med
vandløbene. Miljø- og Vandpleje henvender sig både til ansatte i kommuner, stat og rådgivningsfirmaer – og
selvfølgelig til aktive sportsfiskere, der vil vide mere. Du kan hente Miljø- og Vandpleje nr 37 – Vandløbsrestaurering og værdien af fisk – her: www.sportsfiskeren.dk/miljoe-vandpleje
OPRÅB: STOP FRANKENSTEINS L AKS
Danmarks Sportsfiskerforbund er yderst betænkelig ved at tillade genmanipulerede laks, og anbefaler derfor
alle at støtte den store internationale underskriftindsamling mod Frankensteins Fisk. Protesten er indtil videre
bakket op af mange hundrede tusinde underskrivere. Du kan give din underskrift her:
www.avaaz.org/en/stop_frankenfish_r/
Det, som for få år siden blev betragtet som et vildt science fiction mareridt, er nu blevet barsk virkelighed;
nemlig indførelsen af gensplejsede laks også kaldet ”Frankensteins laks”. Efter 17 års politisk og økonomisk
pres fra producenten AquaBounty, er de gensplejsede laks netop blevet godkendt hos de amerikanske sundhedsmyndigheder.
Der er dog det store aber dabei, at godkendelsen skete på grundlag undersøgelser, som producenten selv har
indleveret og betalt. Hvad også vækker stærk bekymring er, at disse gensplejsede laks ikke behøver at blive
mærket.
Fordelen ved den gensplejsede laks er, at den kan vokse dobbelt så hurtigt som almindelige, naturlige vild- eller havbrugslaks. Det vil selvklart øge indtjeningen betragteligt hos hav- og dambrugsindustrien.
Omvendt peger mange eksperter, forbrugerorganisationer og videnskabsfolk på de mange kendte og ukendte,
potentielle farer for helbredet hos forbrugerne og ude i miljøet samt i forhold til de naturlige vilde laksstammer, der i forvejen er under hårdt pres. Selv hos Dansk Akvakultur er man af den mening, at den amerikanskcanadiske genmanipulerede ikke laks lever op til deres kriterier.
Dan Jørgensen, næstformand for Europaparlamentets miljøudvalg har derfor bedt EU-kommissionen om at
undersøge sagen. Han udtaler til pressen:
– Det er helt tåbeligt, at begynde at eksperimentere med vores biologisk arv på den måde. Vi skal ikke spille
russisk roulette med vores miljø.
RANDZONELOV GÆLDER – MEN SPØRG LIGE LODSEJEREN
Der skal være dyrknings-, gødsknings-, og sprøjtefrie randzoner – 10 meter striber langs alle vandløb og søer
større end 100 m2 ude på landet. Det skal der ifølge Randzoneloven, der trådte i kraft 1. september 2012.
Randzonerne skal mindske udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til søer og vandløb. Samtidigt skabes
ny sammenhængende natur på i alt ca. 50.000 ha.
Der er offentlig adgang til de brede bræmmer, men for at offentligheden må gå på arealerne, skal der være et
naturligt plantedække.
Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler dog under alle omstændigheder at spørge lodsejeren om lov, inden
man bare vandrer derud af. Det er endvidere vigtigt at vide, der stadig skal indhentes tilladelse hos lodsejeren
i forbindelse med al vandplejearbejde – herunder også elektrofiskeri.
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BEVIST: L AKSELUS DRÆBER L AKSEN
Lakselus fra havdambrug påfører helt klart vildlaksen øget dødelighed. Det viser en nylig offentliggjort undersøgelse af otte irske og to norske elve foretaget fra 1999 til 2008. Undersøgelsen er lavet af NINA (Norsk
Institut for Naturforvaltning)
Hele 280.000 smolt blev undersøgt. Heraf blev halvdelen kemisk behandlet mod udvendige parasitter før udsætningen, mens den anden halvdel ikke fik nogen behandling. Ved to elve måtte smolten passere forbi havdambrug. Udsætninger ved den irske vestkyst udgjorde 90% af de indsamlede data, mens 10% kom fra de
norske Agdenes og Daleelva.
Undersøgelsen konkluderer, at dødeligheden ligger 39% højere hos de ikke-behandlede smolt. I en nyere, længerevarende undersøgelse foretaget fra 1997 til 2011 i Dalaelvem, der blev fremlagt i januar viser resultat dog
kun 17% højere dødelighed. Forskellen i dødeligheden kan forklares med risikoen for, at smolten bliver smittet med lus varierer i tid og sted.
Forskeren Bengt Finstad udtaler, at infektionsrisikoen i områder med mange havbrug er den væsentligste årsag til den høje dødelighed blandt de ikke-behandlede udsatte smolt.
Den højere dødelighed er alarmerende for alle lakseelve, men nok mest for de vilde laksestammer i mindre
elve. I elve med mindre bestande kan høj dødelighed formindske den genetiske variation, så bestandene bliver
mere sårbare – også overfor andre påvirkninger i elven og ude i havet.
FISK OG SMERTER
Lystfiskere har sandsynligvis diskuteret, om fisk kan føle smerte, lige så længe, som fiskeriet med stang og snøre har fundet sted. Indtil 2003 var holdningen blandt forskerne, at fiskene sandsynligvis ikke kunne mærke
krogen i munden. Men efter et forsøg, hvor ørreder blev stukket i munden med bigift og syre og deres adfærd
observeret, var konklusionen den modsatte: Nemlig at fiskene med stor sandsynlighed kunne føle smerte. Den
vurdering blev efterfølgende bekræftet i to tyske rapporter.
Fiskenes evne til at føle smerte er dog stadig til debat, men nu viser det sig, at påstanden om, at fisk kan føle
smerte, er udokumenteret i følge fyldig artikel, publiceret i december 2012 i det velanskrevne tidsskrift Fish
and Fisheries.
Artiklens syv forfattere, fra Europa, USA, Canada og Australien, anfører i deres artikel ”Can fish really feel
pain?”, at konklusioner skal baseres på videnskabelige og velunderbyggede argumenter i modsætning spekulative og udokumenterede påstande, som det tidligere har været tilfældet. Læs hele artiklen ”Can fish feel
pain” på: www.sportsfiskereren.dk
OMFAT TENDE ILTSVIND I ØSTERSØEN
Ifølge en svensk undersøgelse står det mere end galt til med Østersøen. I løbet af de senere år er større og større
områder af bunden blottet for ilt og liv op mod 20 procent.
I en pressemeddelelse udtaler Bertil Håkansson fra Havsförvaltningen vid Havs- och Vattenmyndigheten, at
det lave iltindhold alvorligt påvirker det økologiske system. Ved lave iltmængder forsvinder først fiskearter
som torsk, hvilling og rødspætter. Både salt- og iltindholdet er vigtige for torskens evne til at formere sig. Som
regel passer saltindholdet nede på det dybe vand, men her er iltmængden nu mange steder yderst kritisk eller
slet ikke eksisterende.
Miljøministre fra Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Sverige samles
i København for at diskutere og træffe vigtige beslutninger om Østersøen fremtid.
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KOM MED DIN BEDSTE FRILUFTSIDÉ
Miljøminister Ida Auken efterlyser ideer fra danskerne til den nationale friluftspolitik, og lover
50.000 kroner til de bedste idéer.
Friluftspolitikken har otte pejlemærker, der skal opfylde regeringens målsætning om naturen som et
velfærdsgode, der er "tilgængelig og til glæde for alle i både hverdag og ferier", som der står i regeringsgrundlaget.
For at føre den nationale friluftspolitik ud i livet, bliver der hver måned i resten af 2013 udloddet 50.000 kroner til de bedste ideer, som befolkningen kommer med. Ideer kan sendes ind på
http://idestorm.naturstyrelsen.dk/friluftspolitik, som Naturstyrelsen står bag. Her kan borgere lægge
deres ideer op til skue for andre friluftsinteresserede. Tanken er, at de mest spidsfindige og originale
ideer bliver samlet sammen. Hver måned kåres den bedste idé, og de 50.000 kroner, der følger med,
skal bruges til at føre projektet ud i livet.
SØG PENGE TIL FRILUFTSLIV
Har du en ny ide, der forbedrer mulighederne for friluftsliv, kan du søge tilskud fra Tips- og Lottomidler til
Friluftslivet til at realisere den.
Friluftsrådet uddeler hvert år 20 millioner til at realisere små og store projekter, der på forskellig vis giver nye
muligheder for friluftsliv eller giver større naturforståelse. Det kan være faciliteter som bålhytter, stier, bådebroer og fugletårne eller det kan være naturformidling, nye naturområder eller friluftsudstyr.
Alle kan søge tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, men for at få tilskud skal en række kriterier
være opfyldt. Friluftsrådet rådgiver gerne undervejs i processen og det er nemt at søge på det elektroniske ansøgningsskema.
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet har ansøgningsfrist tre gange om året: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansøgning sker på et elektronisk ansøgningsskema på www.friluftsrådet.dk/tilskud , hvor du også kan finde
ideer til projekter og se kriterier for støtte.
NYE GYLLEREGLER
Nu nærmer gyllesæsonen sig og nye regler er trådt i kraft med bekendtgørelsen, som kan læses her:
https://retsinfo.dk/Forms/R0710.aspx?id=142174#Kap14
Gylle må nu igen udbringes fra 1. februar, men der er mange forbedringer i forhold til tidligere. Der er f.eks.
indført forbud om udbringning på frosne og snedækkede arealer. Det er desuden præciseret at udbringning af
gylle omkring 1. februar kun er en nødløsning, hvor der er problemer med tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Der skal være opbevaringskapacitet til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel
for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.
DSF frygter, at det våde efterår 2012 og den sene høst forværrer problemerne i år på grund af at mange landmænd ikke kunne udbringe gylle i efteråret.
DSF MED I FØLGEGRUPPE TIL DE NÆSTE VANDPL ANER
Med henblik på at forbedre det faglige grundlag for vandplanerne og reducere usikkerhederne har Naturstyrelsen besluttet, at der frem mod næste generationer af vandplaner 2015-2021, skal udvikles/videreudvikles en
række vandplanværktøjer under inddragelse af den nyeste forskningsviden på området. Disse værktøjer omfatter 3 modelkomplekser, henholdsvis oplandsmodeller (vand- og stofkredsløb inkl. grundvand) samt vandkvalitetsmodeller for søer og kystvande.
Naturstyrelsen har inviteret DSF til at deltage i en følgegruppe til dette arbejde. Fra Sekretariatet deltager fiskebiolog Kaare Manniche Ebert og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen.
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VANDL ØBSFORUM – DSF MED I SAMTLIGE ARBEJDSGRUPPER.
Miljøminister Ida Auken forsætter sin stil med åbenhed og inddragelse. Senest er Vandløbsforum etableret og
består af en række arbejdsgrupper, der er opdelt i to spor: 1) Forberedelse af anden generations vandplaner 2)
Vandløb generelt.
Vandløbsforums arbejde startede med en 1 dags workshop i december, hvor det blev drøftet, hvordan nedenstående emner kan blive yderligere belyst i forhold til anden vandplanperiode, samt hvilke andre forhold omkring vandløb generelt, der kan være relevant at se på. Arbejdsgrupperne kan tilknytte forskningsinstitutioner
og rådgivere med kompetence inden for vandløbsområdet. De enkelte arbejdsgrupper rapporterer selvstændigt til Naturstyrelsen. De færdige arbejder lægges på Naturstyrelsen hjemmeside, i takt med at de færdiggøres og vil også være at finde på www.sportsfiskeren.dk/vandnatur
DSF er repræsenteret i samtlige arbejdsgrupper og kommissorier for de enkelte grupper vil være at finde på
http://www.sportsfiskeren.dk/vandnatur følgende grupper er nedsat med DSF repræsentanter i parentes:
Arbejdsgruppe om grundlag for prioritering af en styrket vandløbsindsats gennem en vurdering af danske
vandløbs naturværdi.(Jens Ole Frier & Kaare Manniche Ebert)
Arbejdsgruppe om kriterier for udpegning af stærkt modificerede vandløb. (Christian Skotte & Verner Hansen)
Arbejdsgruppe om virkemidler, herunder alternative virkemidler, til forbedring af de fysiske forhold
I vandløb. (Hans-Martin Olesen & Kaare Manniche Ebert)
Arbejdsgruppe om vandplanindsatsernes samspil med klimatilpasning. (Lars Brinch Thygesen)
Arbejdsgruppe om vandløb generelt. (Jan Karnøe & Lars Brinch Thygesen)
FLY FESTIVAL 2013 – EN VERDEN AF FLUEFISKERI
Kom og mød Danmarks Sportsfiskerforbund på Fly Festival 2013 i Kolding i weekenden den 23 og 24 marts.
Du finder os på højresiden ”hovedgaden” ligefrem for indgangen og først for.
Fly Festival summer som sædvanlig af en hel verden af fluekast, fluebinding og fluefiskeri. Masser af grejnyheder, kendisser, film, fremvisninger og foredrag. Kom og vær med når en hel verden af fluefiskere mødes i
Kolding. Se mere om det store arrangement på www.flyfestival.dk
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DM I FLUEBINDING 2013
Så er finalisterne til årets DM i fluebinding fundet. Dommerne fra Danmarks Sportsfiskerforbund og FFFDanmark har gennemgået de mange kvalifikationsfluer og udvalgt 40 fluebindere fordelt med 20 i henholdsvis
junior og seniorklassen. De skal dyste i finalen på Flyfestival i Kolding. Om lørdagen fra kl 10.00 – 14.00 er
det juniorerne, der kæmper, og om søndagen fra kl 10.00 – 14.00 er det seniorerne.
Kom og oplev de dygtige fluebindere live. De vil helt sikkert være 100% på for at sikre sig et DM og en de fede
præmier fra VISION, SIMMS, LAMSON WATERWORKS og FLY CO.
Finaledeltagere – junior:
Michael Mortensen, Aalestrup
Magnus Bjørn Madsen, Hjørring
Claus Møller, Aalestrup
Nikolai Brix Lindholm, Løkken
Mikkel Holt Nielsen. Grindsted
Thomas Smed Larsen. Silkeborg
Christian Dyhrberg, Roskilde
Emil Olesen, Engesvang
Aleksander Eriksen, Silkeborg
Mikkel Nordsæter, Løkken
Rasmus Frost, Brønderslev
Jeppe Jacobsen, Brønderslev
Emil Pedersen, Herning
Anders Schneider, Havndal
Jeppe Bøgh Rasmussen, Grindsted
Mathias A. Jensen, Knebel
Jakob Hansen, Knebel
Frederik Brink, Aalborg

Finaledeltagere – senior:
Morten Bøgelund Frederiksen, Haderslev
Henrik Schouboe, Mårslet
Kristian Myrup Jensen, Aars
Frits Broe Jensen, Nørager
Poul Erik Jensen, Gedsted
Dennis Jensen, Nørager
Søren P. Kiilerich, Herning
Louise Irene Nielsen, Thisted
Lars Fabrin, Odense NØ
Børge Lund, Vamdrup
Peter Thinghuus, Silkeborg
Daniel Schmidt Brodersen, København Ø
Jonas Ribergaard Rasmussen, Aarhus N
Rene Sørensen, Horsens
Torben Dambak, Lemvig
Kjeld Hansen, Hasselager
Mads Birkholt, Brønderslev
Palle Baade Andersen, Aars
Jonas Rygaard, Højbjerg

INVITATION TIL FISKE 4-KURSUS – PÅSKEN 2013
Så er det snart at juniorlederkursets 4. del – Fiske 4. kurset afholdes på Kerteminde Vandrerhjem i påsken
2013 – fra onsdag d. 27. marts til og med søndag d. 31. marts.
På kurset arbejdes der med bl.a. miljøret, naturgenopretning samt juniorarbejde. Foreningsarbejde og foreningsledelse vil også indgå i undervisningen, samt lektionerne omhandlende Danmarks Sportsfiskerforbunds
politiske arbejde og miljøarbejde.
Et vigtigt element på kurset er undervisningslære, som der vil blive brugt megen tid på.
Alt det lærte samt inspirationen fra de øvrige deltagere vil kursisten kunne bruge i foreningen til det aktive
foreningsarbejde.
Tilmelding sker på: www.sportsfiskeren.dk/fiske4-2013 senest d. 4. marts 2013. Kursusgebyret kan man typisk få refunderet helt eller delvist hos kommunen.
Prisen for kurset udgør kr. 2.150,- som dækker fuld forplejning og overnatning på vandrerhjemmet.
Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til kursusleder Anders Hasselbalch Christensen på tlf.
23 80 83 80 – eller e-mail: a.hasselbalch@mail.dk
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DET SKER I 2013
Nu kan du finde Danmarks Sportsfiskerforbunds aktivitetskalender for 2013 på nettet. Listen opdateres løbende året igennem, så følg med på: www.sportsfiskeren.dk/aktivitetskalender-2013
NY T JOB: KOORDINATOR FOR AKTIVITETER OG MEDLEMSHVERVNING
Danmarks Sportsfiskerforbund søger en frisk m/k, som Koordinator for Aktiviteter og Medlemshvervning til
forbundets kontor i Vingsted. Vi søger en person med gode samarbejdsevner, der med gejst, entusiasme, og
nytænkning, og i samarbejde med kollegerne i huset og øvrige interessenter, kan koordinere og udvikle aktiviteter til gavn for foreninger og medlemmer. Der er mange aktiviteter, som allerede er i gang, og disse indgår
naturligvis også i jobbet. Se mere på www.sportsfiskeren.dk/job
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