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Entreprenørfirmaet
Otto Chrestensen A/S

Formanden har ordet

Håber alle kom godt ind i det nye år, og er klar til en ny og spænden-
de fiskesæson. Sønderjysk Sportsfiskerforening har allerede taget 
hul på den nye sæson. Det skete søndag den 19. januar 2020 med 
vores sædvanlige sæsonpremiere ved Slivsø og Hoptrup Å. 

Dagen startede med rundstykker og kaffe med tilbehør i små glas. 
De fremmødte hyggede sig og flere fik banket rusten af fiskehjulet. 
Fangster var der ikke mange af, selv om flere ihærdigt forsøgte at 
overliste fiskene. 

Det er en fast skare af medlemmer som møder op denne morgen, 
år efter år. Trods fint fiskevejr blev de fleste siddende i det lune klub-
hus, og for at nyde kaffen nogle timer, inden fiskestangen blev fundet 
frem. Vandet i Slivsø og Hoptrup Å var meget klart, og det var svært 
at færdes langs søen og åen, uden at skræmme fiskene. Men nu er 
vi i gang og det er altid godt med frisk luft på en fisketur.

Husk at der afholdes generalforsamling i Æ fiskehus i Gram onsdag 
den 18. marts kl. 19.30 – mød op og deltag i generalforsamlingen og 
gør din indflydelse gældende. 

Vi arbejder lige nu på at forny vores hjemmeside. Bestyrelsen har 
i løbet af 2019 set beskrivelser af tekster og regler ved vores fiske-
vande igennem og prøvet på at ensrette dem, så mindstemål m.m. 
er ens de fleste steder. Så husk at tjekke regler for fiskevandene før 
du tager ud og fisker i 2020. Der kan være ændret på mindstemål 
m.m. ved de fiskevande, du plejer at fiske i.

Vores kortmateriale bliver også fornyet og det vil fremover være let-
tere at orientere sig ved å eller sø og se hvor det er tilladt at fiske. Det 
samme gør sig gældende for de parkeringspladser, vi råder over.

I skrivende stund er der tikket en mail ind med en trist besked. Dan-
marks Sportsfiskerforbunds Forbundsformand Verner W. Hansen er 
afgået ved døden fredag den 7. februar 2020. Verner har været for-
mand for Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2004 og havde netop 
besluttet at stoppe som formand ved forbundskongressen den 14. 
og 15. marts 2020. Han har været en dedikeret formand og har altid 
arbejdet for forbundets bedste. Både i og uden for lystfiskerkredse 
har Verner være vellidt og respekteret. Mere herom andet sted i bla-
det.

I Resten af foråret indtil slutningen af marts måned er der stadig 
klubaftener, husk at møde op, der fortælles mange gode historier om 
årets fiskeri og oplevelser langs vores fiskevande og her kan knyttes 
bekendtskaber med andre som har lystfiskeri som fritidsinteresse.      

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand 

nr. 57 · 15. årgang
Februar 2020

Udgives 4 gange årligt:
Medio februar, maj, august og 
november.

redaktion
Niels Ole Kjær 29 62 29 79
Mail: laksefiskeren70@gmail.com

Foreningens bestyrelse
Preben Nielsen 74 61 80 70
 22 31 24 31

Peter Krüger  74 53 39 43
 21 20 16 12

Kaj Olesen  74 52 81 53
 29 70 81 53

Allan Kjærgaard  23 73 10 93

Martin Skov  74 82 22 10

Michael Røge 60 48 96 62

Lars Røge 25 36 71 51

Forside
T.B. spinnere

Billede
Torben Brodersen

      TRÆNGER DU TIL AKTIV FERIE?       LILLEBÆLT LIGE FOR DØREN

SVØMMEHAL

STOR LEGE-

PLADS

ALLETIDERSHYTTE- FERIETLF. 74 58 41 70
WWW.GAMMELBRO.DK

S I N C E  1 9 5 8    · Å R Ø S U N D

Gengivelse tilladt med kildeangivelse
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• Kursus- og konference faciliteter
• 3-stjernede hotelværelser

Nørregade 2A | 6500 Vojens | Tlf. 74 54 13 31 | hotel@hotel-vojens.dk | www.hotel-vojens.dk

• Helaftensarrangementer fra kr. 498,-
• Á la carte restaurant

... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter

Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag......................  8.00 til 12.00
Eller efter aftale. 

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04

Tirsdag den 3. marTs 2020 kl. 19.00
kan du møde Torben brodersen 

Torben er kendt som Danmarks – måske –
mest opfindsomme Lystfisker

I Gram klubhus vil han holde et foredrag og 
fortælle om teknik, aflæsning af vandspejl og 
standpladser i åen. Derudover har Torben lavet 
en masse spændende, specielle og hjemmela-

vede spinnere, som han viser frem.

Torbens favoritvand er Varde Å og Storåen. 
Torben Brodersen blev »verdensberømt« i 
danske lystfiskerkredse, efter han kreerede en 
spinner lavet af en økologisk gulerod og efterføl-
gende fangede laks på gulerods-spinneren.

Torben medvirker desuden i filmen »De tre årsti-
der«, som kan ses på: vimeo.com/212574703

Torben har en blog på Facebook der hedder T.B 
Fishing. Pivskør – men på den gode måde.

spændende 
arrangement 
i klubhuset 
i gram

in
vi

ta
ti

on
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El-fiskeri efter laks i Ribe Å Systemet
Samarbejdsudvalget for Ribe Å Syste-
met fiskede som planlagt efter moder-
fisk lørdag den 7. december. El-fiskeriet 
startede, hvor Gelså krydser hovedvej 
24 og sluttede ved Staunagerbro. Vejret 
var rigtig fint og der var mange laks. 

Da man nåede ud til Amerikaneren, 
vest for Poulsens plads i Ribe Å, var der 
fanget det antal moderfisk, der skulle 
bruges til dette års strygning. Derfor 
blev det ikke nødvendigt at el-fiske den 
8. december.

Der blev fanget 47 hunfisk, heri blandt 
nogle rigtig store. Der blev fanget 51 
hanfisk, hvor den største var på præg-
tige 123 cm. Der blev set 10 snæbler, 
her i landt nogle store hunner. Ligeledes 
blev der også set pæne havørreder. I år 
blev der kun fisket med éen elektrode-
fører midt i båden og med en netmand 
på hver side af elektrodeføren. Dette 
var et forsøg på at begrænse antallet 

af hondaskader på de laks, DCV mod-
tager, samt på de laks der bliver tilbage 
i åen for at gyde naturligt. Vi elfiskede 
i samarbejde med Naturstyrelsen ved 
Michael Deacon, der registrerede de 
snæbler, vi fik opfisket.

Koordinationsgruppen for 
lakseudsætninger i Jylland
Status for lakseudsætninger i 2019 i 
Ribe Å: Der er udsat 30.000 stk. ½-års 
laks og 20.000 stk. 1-års laks. De ud-
satte laks er omfattet af mærkningspro-
grammet som har til formål at dokumen-
tere effekten af udsætninger, herunder 
estimere andel af lakseopgang, der er 
baseret på hhv. udsætnings- og naturligt 
producerede laks. 

Mærkningen af ½-års og 1-års fisk 
består af en fedtfinneklipning. Det er 
planen fremadrettet at forsætte med 
denne mærkning. 

Det forventes, at kunne opfylde fiske-

Lidt af hvert ...
Af Preben Nielsen

Dødsfald
Det er med stor sorg, at vi i Sønderjysk Sportsfiskerforening har modtaget un-
derretning fra Danmarks Sportsfiskerforbund om, at Forbundsformand Verner 
W. Hansen er afgået ved døden fredag den 7. februar 2020. 

Verner har været formand for Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2004. Han 
har været en dedikeret formand, og har altid arbejdet for forbundets bedste. 
Både i- og uden for lystfiskerkredse har Verner være vellidt og respekteret. Han 
vil blive savnet. 

Vores tanker går til familien.

Æret være Verners minde. 
Bestyrelsen

plejens udsætningsplan for laks i 2020. 
30.000 stk. ½-års laks og 20.000 stk. 
1-års laks i 2020.

Udsætning af ½-års laks sker den 4. 
april 2020 og 20.000 stk. 1-års laks den 
10. oktober 2020. 

Effekten af signalkrebs 
på tætheder af lakseyngel
Den invasive signalkrebs (Pacifastacus 
leniusculus) blev registreret for første 
gang i Skjern Å-systemet i 2010, i øvre 
Rind Å. Siden er bestanden af signal-
krebs i Rind Å blevet meget stor lokalt, 
ligesom krebsen har spredt sig langt op i 
tilløbet Fjederholt Å.

Signalkrebsen er altædende og har 
med sin adfærd en negativ påvirkning 
på andre arter, som eksempelvis flod-
krebsen, ligesom signalkrebsene me-
nes at kunne påvirke bestande af lak-
sefisk negativt, gennem prædation på 
fiskeæg og -yngel, og ved at ændre de 
fysiske og biologiske forhold i vandlø-
bene.  

For at undersøge en evt. effekt af 
massiv tilstedeværelse af signalkrebs 
på tætheder af lakseyngel, blev der 
i marts 2018 udlagt 2.500 lakseøje-
næg i kunstige gydegravninger på fire 
gydebanker i Skjern Å-systemet: To 
gydebanker med store tætheder af 
signalkrebs i Rind Å, og to sammenlig-
nelige gydebanker uden signalkrebs i 
hhv. Karstoft Å og Vorgod Å. 

Ved effektundersøgelser, udført ved 
kvantitativt elfiskeri i juni og august, blev 
der fundet en gennemsnitlig lakseyn-
geltæthed på 13 lakseyngel pr. 100 m2 

på de to gydebanker med signalkrebs 
i Rind Å. Det var kun 11% af den gen-
nemsnitlige tæthed fundet på gydeban-
kerne uden signalkrebs (115 lakseyngel 
pr. 100 m2) i Vorgod Å og Karstoft Å. 

Undersøgelsens resultater sandsyn-

liggør, at signalkrebsen kan blive en reel 
trussel mod en fortsat positiv udvikling 
af laksebestandene i danske vandløb. 

Konklusion
I marts 2018 blev der udlagt 2.500 lak-
seøjenæg i gruset på to gydebanker 
med signalkrebs og to gydebanker uden 
signalkrebs. 

Ved effektundersøgelser udført ved 
elfiskeri i juni og august samme år, blev 
der fundet i gennemsnit 13 lakseyngel 
pr. 100 m2 på gydebankerne med sig-
nalkrebs, og 115 lakseyngel pr. 100 m2 
på gydebankerne uden signalkrebs. 

Altså var der ca. ni gange større tæt-
hed af lakseyngel på gydebankerne 
uden signalkrebs. Undersøgelsens re-
sultater indikerer, at signalkrebsen kan 
blive en stor og reel trussel mod den 
danske vildlaks. Maveindhold fra to 
aborrer fra Alling Å viste signalkrebse-
yngel og 1 signalkrebs. Elfisket bækør-
red på 22 cm havde 1 signalkrebs i mun-
den. 

Hvis du vil læse hele undersøgelsen 
kan du finde den her: 
danmarksvi ld laks.dk/wp-content/
uploads/2020/02/Effekten-af-signal-
krebs-på-tætheder-af-lakseyngel.pdf 

Generalforsamling 18. marts 2020
Der afholdes generalforsamling 
i Æ Fiskehus,  Råstedhøjvej 10

6510 Gram, kl. 19.30. 

Dagsorden i henhold til 
foreningens vedtægter. 

Se mere på www.sydfisk.dk 

Forslag til generalforsamling
Bestyrelsen har ingen 

forslag modtaget.



98

Generalforsamlingen kan under punkt 12 ikke træffe beslutninger eller holde bindende af-
stemninger. Der kan rettes henstillinger til bestyrelsen, fremsættes ønsker, afgives meld-
inger og debatteres. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2020.       

På valg er
u. pkt. 6. formand Preben Nielsen Ikke på valg.

u. pkt. 7. best. medlem Peter Krüger Ikke på valg. 
   best. medlem Kaj Olesen På valg. Modtager genvalg.
   best. medlem Michael Røge På valg. Modtager genvalg.
   best. medlem      Lars Røge     På valg. Modtager genvalg.
   best. medlem Allan Kjærgaard På valg. Modtager ikke genvalg.
   best. medlem Martin Skov Ikke på valg.
   best. medlem Åge Hertzum Ikke på valg.
   best. medlem Niels N. Petersen Ikke på valg.

u. pkt. 8 best. suppleant Preben Kristensen På valg. Modtager ikke genvalg.
   best. suppleant  Erik Tveskov På valg. Modtager genvalg.

u. pkt. 9 revisor   Hans Fürst Sørensen På valg. Modtager genvalg.
   revisor  Kaj Tonnesen Ikke på valg.

u. pkt. 10 revisor suppl. Benny Callesen På valg. Modtager genvalg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

geNeralFOrSaMlINg 2020
I SØNDerJYSK SPOrTSFISKerFOreNINg

Onsdag den. 18. marts kl. 19.30 i  Æ’ Fiskehus, råstedhøjvej 10 i gram

DagSOrDeN
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
	 3.	 Aflæggelse	af	årsregnskab	
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Uddeling af præmier
 6. Valg af formand – kun i ulige år

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

Søndag den 22. marts i Vojens-hallerne, er der igen mulighed for at få pudset kaste-
formen af i trygge rammer. Lars Jakobsen og Thomas Lang fra FFFD er instruktører, 
og sørger for, at alle er i gode hænder, 
uanset hvor meget eller lidt erfaring, 
man har. Tag dit eget grej med, men 
sørg for at binde en stump rød uldgarn i 
enden af forfanget.

Vi starter med enhåndsgrej og efter be-
hov kan man efterfølgende få instruktion 
i kast med tohåndsgrejet. Man sørger 
selv for madpakke/frokost (den kan evt. 
købes i cafeteriet). Foreningen står for 
kaffe og øl/vand.

Prisen er 100 kr. pr. person. 
Vi har hallen fra klokken 10 til 15.

Der er kun 10 pladser, så skynd dig at 
melde dig til hos:

Erik Tveskov
Tlf.:  30281673.
Mail: erik@tveskov.com

Fluekast i Vojenshallerne
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Hvert år er der en gruppe lystfiskere, 
som ser frem til den Store Bededag og 
første weekend i november, hvor Søn-
derjysk Sportsfisker Forening (SSF) af-
holder fællestur til Barsø. Nogle er med 
for første gang, mens andre har været 
med utallige gange. 

Turen er startet af Haderslevforenin-
gen for mange år siden, men er ført vi-
dere efter sammenlægning af forenin-
gerne i SSF.

I år var vi ca. 20 deltagere, som op-
levede blandet efterårsvejr og fiskeri på 
tur nummer 92. Langt de fleste mødtes 
ved færgen kl ca. 8.30 fredag, og an-
kom til Barsø i højt humør og en forvent-
ning om alt det dejlige fællesskab, som 
weekenden hver gang bringer med sig.

Vi har altid været så heldige at have 
dygtige turledere, som sørger godt for 
os med indkøb, færgebilletter, leje af 
hytte og hvad der ellers kræves. De sid-
ste mange år har det været Lene, som 
har påtaget sig opgaven og har klaret 
det i fin stil hver eneste gang.

Vel ankommet til øen samles vi typisk 
til rundstykker og kaffe. Nogle medbrin-
ger lokale fødevarer f.eks. pølse, ost og 
drikkevarer, som flittigt deles og kom-
menteres. 

Turlederen informerer om tur-jubilæer 
og hvad der ellers er relevant, ligesom 
listen med opgavefordeling hænges op. 
Bortset fra de typisk to opgaver, som 
hver deltager tildeles, er man helt herre 
over sig selv det næste par døgn. Nogle 
fisker meget og andre kun ganske lidt. 
Om man fisker, taler sammen, sover, 
spiller kort eller noget helt andet be-
stemmer man helt selv.

Der kæmpes desuden i al venskabe-
lighed om Barsøbægeret, som er et lille 
tin-snapsebæger, som uddeles til stør-
ste ørred over mindstemålet. På denne 
tur gik bægeret til Erik Garde, som fan-

Barsøtur nr. 92
Af Bo Brodersen
Fotos: Lars Østergaard Jensen
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gede en ørred på 51 cm og 1,4 kg. Der 
fanges på turen ind imellem også nogle 
rigtig fine fladfisk.

Ofte har Ole&Co kvalitetspølser med, 
som grilles i fællesskab ved middags-
tid fredag ved poplen som er et træ lidt 
oppe ad stranden. Det er altid rigtig hyg-
geligt.

Det er meget forskelligt hvad der fi-
skes med. Nogle bruger flue, andre 
bobleflåd og sild eller orm. Jeg bruger, 
som mange andre, et klassisk sæt spin-
negrej.

På efterårsturen bruges meget tid i 
hytten, som ligger lige ved færgelejet. 
Der bliver fortalt en masse om oplevel-
ser, fiskevande og fisk. Noget af det er 
muligvis sandt. Men der er også tid og 
mulighed til at tale mere dybt og fortro-
ligt.

Når vi ankommer til hytten er den ty-
pisk ganske kold, men der bliver hurtigt 
fyret op, så der i løbet af kort tid er fint og 
komfortabelt.

Barsø er delvist opdyrket, men der er 
også områder med strandeng, som kre-
aturer græsser af og på den måde plejer 
landskabet. 

Øen er ikke større end at man sagtens 
kan gå rundt om den. Det er en tur på ca. 
6 km. Men det er også en fin oplevelse 
at gå op over øen på de små grusveje, 
hvor man heldigvis har bevaret hegnene 
af forskellige småtræer og buske, som 
giver så fantastiske rede-muligheder for 
småfuglene.

Personligt nyder jeg at deltage på tu-
ren, da den har et stort socialt indhold, 
men jeg fisker også normalt en del. Og 
så giver det mulighed for total afslap-
ning, hvis man slukker telefonen og ba-
re er en del af selskabet.

Jeg er en af dem, som ikke har min 
daglige gang i Sønderjylland, så på den 
måde er turen også en god anledning 
til at komme »hjem« og følge lidt med i 
hvad der sker.

Turen om efteråret er typisk lidt mere 
rå og kold end forårsturen, men de har 
hver deres charme. På forårsturen er 
der normalt en bonus-naturoplevelse, 
idet man ud på aftenen kan høre frøerne 
kvække i vandhullerne, hvilket for mig er 
en af de dejligste lyde i foråret. 

Håber vi (igen) ses på tur 93.
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lørdag 28. marts 2020 kl. 10.00-15.00

Grej marked

Sønderjysk Sportsfiskerforening afholder Grejmarked 
i klubhuset, Råstedhøjvej 10, 6510 Gram.

 
Alle nuværende eller tidligere medlemmer som vil 

købe eller sælge fiskegrej er velkommen denne dag. 

Mød op og udnyt muligheden for at lave en god handel. 

Tilmelding ikke nødvendigt.  

Bestyrelsen
Lasse Aditya Kjær med 8 kilos blanklaks fra Fladså den17. april 2017. Foto: Niels Ole Kjær.

Forårslaksen er noget helt særligt. Lynende blank, stærk og frisk fra havet. 

En oPLEVELSE For LIVET 

Så kom og vær med til den traditionsrige og spændende premieredag

Torsdag den 16. april 2020 

Klubhuset åbner kl. 7.00 med kaffe og morgenmad

invitation

premiere i de vestvendte åer

Du er velkommen igen til middag for at spise »rester« eller din medbragte madpakke 
og få tanket varm kaffe i maven. Derudover kan du måske se fangede laks eller selv 

fremvise en, hvis du har været så heldig og dygtig at fange én om formiddagen. 

De sidste år har premieredagen været ventet med længsel og spænding af mange 
medlemmer. Premierefiskeriet er noget helt særligt, og er du så heldig at få en blank 

laks på krogen, venter der dig en god fight, men også mange misundelige blikke fra de 
fiskere, der måske ikke har været så heldig som dig, og få blanklaks på land. 
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Ved trollingfiskeri kan man præsentere fiskene for flere forskellige typer af agn nede på det dybe vand, 
hvor chancen er stor for at få en af de helt store trofæ-fangster på krogen.

Tegninger af Lars Østergaard Jensen
Et gammelt kolbetøj snittet 

i træ med flettet fiskeline og 
hjemmestøbt pirk til isfiskeri 

i gamle dage på Mossø.

En snart længe savnet fisk i foreningens vande, stallingen.
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Alle som har en lystfisker gemt i maven kan 
prøve fiskeriet i Dyringkær Put & Take, ganske 
gratis. Kom og prøv de mange gode oplevel-
ser ved fiskevandet

På dagen er der mulighed for at prøve at  
fiske. Der vil stå en erfaren lystfisker parat 
til at hjælpe dig med at komme i gang. 
Medbring fiskestang – har du ingen så ring 
– vi vil så prøve, om vi kan skaffe en »låne-
fiskestang«.

Arrangementet afholdes ved Dyringkær Put 
& Take Sø. Vi mødes ved søen, Ribe Landevej 
152, 6100 Haderslev (følg skiltene), hvor det 
er muligt at fiske efter regnbueørred, gedde, 
aborre, skalle, brasen, karpe og ål.

Alle er velkomne på Lystfiskeriets Dag, og 
gode oplevelser fylder mest, hvis du deler 
dem med andre. Så tag du bare din bedste 
ven, mor, far, bedstemor eller bedstefar med 
– her kan alle være med.

Lystfiskeriets Dag er et landsdækkende initi-
ativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor 
alle under kyndig vejledning kan prøve kræf-
ter med lystfiskeriets mange facetter. Der er 
denne dag en lang række arrangementer 
over hele landet.

arrangør: sønderjysk sportsfiskerforening, www.sydfisk.dk 

Preben Nielsen, formand, 30 85 11 01, preben.n@stofanet.dk

Fang fisk i Dyringkær Put & Take 
søndag den 17. maj 2020

Lystfiskeriets dag

læs mere om arrangementet 
og lystfiskeriets dag på:
www.sportsfiskeren.dk/lystfiskerietsdag 
eller www.sydfisk.dk

Mød op 
mellem kl. 9-13

og få en spændende 

dag og fang mange 

gode oplevelser!

BARSØTUR I
Tur nr. 93 | 8.-10. maj 2020

Kom og vær med i kampen om det meget eftertragtede bæger, 
præmier, æren, håneretten m.m. Tilmelding og betaling på 

mobilpay (husk navn) eller netbank, senest fredag den 1. maj.  

Da foreningen flot har øget sit tilskud til turen, er det glædeligt at kunne 
nedsætte turens pris til 500,- kr. som er inkl. færgebillet, overnatning 

samt mad fra fredag aften til søndag middag. Det er SÅ hyg’ligt!

Er der flere ledige pladser, er det muligt at medtage en gæst. 
Prisen for gæster er 600,- kr.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at 
kontakte turlederen Lene på tlf. 29 42 78 77

Et par stemningsbilleder fra tidligere ture: God mad, hygge, overdrevne fiskehisto-
rier, fiskeri og Turlederens vinderfisk fra 2019. Billede nederst til venstre; Vi starter 
med fælles morgenmad fredag når vi ankommer. Herefter starter fiskeriet. Billede 
nederst til højre; Aftensmadsholdet og dem der gerne vil lære lidt. Erik Garde under-
viser lidt i sin fritid.
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www.sydfisk.dk

V/ Peter tramm · FabriksVej 11 · 6500 Vojens · tlF. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...
Vi gi’r op til 2.700,- Krogh’s Autoophug

Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram
Telefon 74 82 27 99 · www.kroghs-autoophug.dk
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Lystfisker 
- se her!

Tlf.: +45 74 52 13 47
haderslev@danhostel.dk
www.danhostel-haderslev.dk

Danhostel Haderslev    
Haderslev Campingplads
Erlevvej 34   
DK-6100 Haderslev   

Lystfisker 
- se her!

Moderne vandrerhjem og 
campingplads – beliggende i 
naturskønne omgivelser, tæt 
på attraktive fiskepladser, og 
kun 10 minutters gang fra
Haderslev Centrum. 
Mulighed for slagtning og 
indfrysning af fisk samt salg af
fiskekort m.v.  
Vi giver gerne tilbud, incl. 
forplejning til grupper.

Lystfiskerann.  02/02/12  15:54  Side 1

 

tHermoruden
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sikkerhedsFilm · solFilm
butiksruder · termoruder

v/Erling Rostermund
Ribevej 55, Skrydstrup · 6500 Vojens

Tlf. 40 45 41 69 · erling@omegaglas.dk

Kære medlem

Mod forevisning af gyldigt 
medlemsbevis til 

Sønderjysk Sportsfiskerforening 
ydes der rabat ved køb af 
termoruder eller diverse.

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

deadline
Lystfisker nr. 58

1. maj 2020

AutoPartner.dk
Ørderup Kirkevej 45
6520 Toftlund

Tlf.: 74 83 23 23
www.oves-auto.dk

OVE’S AUTO APS

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Vi er flyttet i nye lokaler og har skiftet navn 
til Ove’s Auto. Du vil stadig få den samme 
gode service og vi reparerer stadig alle biler, 
uanset mærke og årgang – også i garanti- 
perioden på helt nye biler.

Vi glæder os til at servicere dig og din bil i 
vores nye lokaler!

HT AUTOCENTER ER 
BLEVET TIL OVE’S AUTO

www.cac-certi�ceret.dk



Dyringkær 
Put & Take

Ribe Landevej 152 • 6100 Haderslev

Søen er åben fra 1. marts til 31. oktober

Medlemmer af 

Sønderjysk 

Sportsfiskerforening

50% på prisen!


