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OVERORDNET
VISION & MÅLSÆTNING FOR
VARDE SPORTSFISKERFORENING
For at kunne opfylde den overordnede VISION &
MÅLSÆTNING har Varde Sportsfiskerforening
nedsat en række forskellige udvalg, som hver
især udfører nogle delmål/opgaver, som er
fastlagt for det enkelte udvalg.
Hvert udvalg varetager en række specifikke
arbejdsopgaver og bidrager på denne måde til at
nå den overordnede VISION & MÅLSÆTNING
for Varde Sportsfiskerforening.

Det er Varde Sportsfiskerforenings overordnede
VISION & MÅLSÆTNING at:
l Skabe rammerne for en spændende og attraktiv forening, som alle
vore medlemmer kan være stolte af at være en del af samt at
kunne tilbyde vore medlemmer og dagkortfiskere en stor naturoplevelse ved et af Danmarks mest spændende og attraktive
fiskevande.
l Genetablere den oprindelige bestand af laksefisk i Varde å-systemet. Ved udlægning af gydegrus, opfiskning af moderfisk og efterfølgende udsætning af yngel at bringe bestanden på et niveau, hvor
den fremadrettet kan reproducere sig selv ved naturlig gydning og
uden hjælp fra VSF.
l Opretholde og udbygge det gode samarbejde med alle foreningens
lodsejere for herved at sikre, at de tiltag, der løbende bliver gjort
fra VSFs side, altid tilgodeser naturen og er i overensstemmelse
med både VSFs og den enkelte lodsejers interesser.
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RYGEPOLITIK FOR
VARDE SPORTSFISKERFORENING
FORMÅL:
At ingen medlemmer eller besøgende imod deres vilje udsættes for
passiv rygning, når de færdes i VSFs
lokaliteter.
Kravet er, at alle skal kunne bevæge sig frit hos Varde Sportsfiskerforening, Engdraget 18 uden at blive generet af tobaksrøg.

Det vil sige:
At hele klubhuset skal være røgfrit, herunder:
l Opholdsrum
l Værksted
l Køkken
l Toiletter og gangområder
l Mødelokale
l Klækkeri
Det er tilladt at ryge udendørs under halvtaget, såfremt de
ophængte askebægre benyttes.

WWW.VARDE-SPORTSFISKERFORENING.DK
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MISBRUGSPOLITIK FOR
VARDE SPORTSFISKERFORENING
SENIORER:
For alle seniormedlemmer er der under ophold
i klubhuset mulighed for at nyde både øl og
sodavand.
Ved arrangementer afholdt af VSF, hvor spisning
er en del af arrangementet, vil der endvidere
være mulighed for at nyde vin til maden. Der vil
ved enkelte lejligheder også være mulighed for
at nyde spiritus.
Ud over indtagelse af øl, vin og spiritus, er det
under ophold i VSFs lokaler ikke tilladt at
opbevare eller indtage andre former for euforiserende stoffer.

JUNIORER (12-18 år):
For alle foreningens ”juniormedlemmer” samt for gæster og andre
unge mennesker under 18 år, som opholder sig i klubhuset Engdraget
18, eller som deltager i et af klubbens arrangementer på eller uden
for klubhusets adresse, gælder følgende regel:
l Det er strengt forbudt at opbevare og/eller indtage øl, spiritus
eller andre former for euforiserende stoffer under ophold i VSFs
klubhus eller til arrangementer afholdt i VSFs regi.
Såfremt en ”juniorleder” eller et ”seniormedlem” bliver gjort bekendt med, at ovenstående regel ikke overholdes, skal et bestyrelsesmedlem straks kontaktes, hvorefter den unge mand eller piges
forældre kontaktes og informeres om misbruget.
l Unge under 18 år kan på klubaftener og ved arrangementer købe
sodavand.

WWW.VARDE-SPORTSFISKERFORENING.DK
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MEDLEMSPOLITIK
FOR MEDLEMMER AF
VARDE SPORTSFISKERFORENING
SOM MEDLEM AF VSF FORVENTES DET:
l At du har læst og sat dig ind i foreningens
overordnede VISION & MÅLSÆTNING.
l At du har læst og sat dig ind i foreningens love,
vedtægter og øvrige politikker.
l At du orienterer dig om det arbejde, der
løbende pågår i foreningens forskellige udvalg
samt at du i lighed med de øvrige medlemmer
bidrager til dette arbejde.
l At du ved fiskevandet optræder som ambassadør for VSF og altid udviser en høj ”fiskemoral” over for både medfiskere og lodsejere.
l At du ved fiskevandet altid behandler naturen
så skånsomt som overhovedet muligt.
l At du overfor omverdenen altid optræder som
et medlem både VSF og de øvrige medlemmer
kan være stolte af.

WWW.VARDE-SPORTSFISKERFORENING.DK

FORMÅL:
At sikre, at de mangeartede arbejdsopgaver, der nødvendigvis skal
løses, for at foreningen fungerer optimalt, fordeles over så stor en
gruppe af medlemmer som muligt og ikke kun på nogle få hænder.
At sikre at foreningens gode renommé og omdømme til stadighed
bevares og altid opfattes positivt af alle foreningens interessenter,
herunder:
l Lodsejere
l Øvrige medlemmer mm.
l Kommunale myndigheder
l DTU Aqua
l Danmarks Sportsfiskerforbund
l Fiskeridirektoratet
l Andre relevante organisationer/foreninger
POLITIK:
Ud over det fiskevand foreningen råder over i dag, har man som medlem af VSF mulighed for at benytte sig af alle klubbens faciliteter,
herunder et nyt og moderne klubhus samt en lang række arrangementer og aktiviteter, som afvikles hen over både sommer- og vintersæson.
Tilstedeværelsen af alle disse aktiviteter er dog betinget af, at man
som medlem bidrager til det store frivillige arbejde, der nødvendigvis
skal gøres, for at foreningen fungerer optimalt.
For at sikre ovenstående har VSF udarbejdet denne politik indeholdende en række forventninger, som gælder for såvel nye som gamle
medlemmer af foreningen.
6
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ARBEJDSOPGAVER FOR
”PRAKTISK UDVALG” I
VARDE SPORTSFISKERFORENING
TYPISKE ARBEJDSOPGAVER FOR
”PRAKTISK UDVALG” KAN F.EKS. VÆRE:
l Vedligehold af udlagte spang samt udlægning
af nye
l Beskæring af træer og buske langs åen
l Etablering og vedligehold af VSFs
parkeringspladser
l Vedligehold af klubhus såvel ude som inde
l Vedligehold af skilte langs åen samt
opsætning af nye
l Gå til hånde, hvor der er brug for det

I praktisk udvalg er arbejdsopgaverne mangeartede, men aldrig
kedelige. Her er altid plads til et medlem, som ikke er bange for at
tage fat.
Udvalget er normalt sammensat af 6 -7 mand, som sammen med udvalgsformanden planlægger de arbejdsopgaver, der skal løses henholdsvis før og efter sæsonstart.
Medlemmerne udfører almindeligvis de arbejdsopgaver, der dukker
op hen over sæsonen, men ved større opgaver bliver der suppleret
med det antal ”hænder”, der er behov for til den pågældende opgave.
Med andre ord - det er her, du skal henvende dig, hvis du har lidt energi
tilovers og gerne vil give en hånd med. Henvend dig trygt til
udvalgsformanden, som efterfølgende vil koordinere eventuelle
arbejdsopgaver.

Praktisk udvalg ser frem til at høre fra dig.
Formændene for de respektive udvalg fremgår
af VSF-NYT og VSFs hjemmeside:
www.varde-sportsfiskerforening.dk
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VSF dækker et stort område rent geografisk, derfor er det praktiske
arbejde opdelt på følgende områder:
l
l
l
l
l
l

Varde å
Linding å
Ansager å
Holme å
Grindsted å / Mølby-Eg-stykket
Klubhuset
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ARBEJDSOPGAVER FOR
”VANDPLEJEUDVALG” I
VARDE SPORTSFISKERFORENING
Formændene for de respektive udvalg fremgår
af VSF-NYT og VSFs hjemmeside:
www.varde-sportsfiskerforening.dk

Vandplejeudvalget står for vedligehold af alle foreningens vandløb og
ikke mindst de mindre vandløb med forbindelse til Varde å-systemet.
Disse er alle potentielle gydepladser for laks og havørreder.
Mange af disse mindre vandløb/bække er overordentligt interessante
for VSF, idet det er kvaliteten og miljøforholdene heri, som er bestemmende for, hvorvidt laks og havørred vælger at gyde netop her.
Forhold som vandføring, vandkvalitet, strømforhold og bundforhold
m.m. er alle forhold, som spiller ind på resultatet af gydningen.
Desværre ser vi flere steder, at disse vandløb enten ”sander til” eller
på anden måde mister de egenskaber, som gør dem interessante som
gydepladser, og det er netop her vandplejeudvalget med initiativer til
vandløbsforbedringer kommer ind i billedet.
Efter aftale med lodsejerne og når de nødvendige tilladelser fra
kommunale myndigheder er på plads, er det vandplejeudvalget, som
står for arbejdet med udlægning af ”gydegrus” på nogle i forvejen
anviste strækninger.
Herudover står vandplejeudvalget for indkøb og udsætning af laks og
havørreder, hvilket altid sker i tæt samarbejde med fiskeopdrætterne
og altid i henhold til ”udsætningsplanen”.
Såfremt ovenstående arbejde har din interesse, hører vi gerne fra dig.

WWW.VARDE-SPORTSFISKERFORENING.DK
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ARBEJDSOPGAVER FOR
”BLADUDVALG” I
VARDE SPORTSFISKERFORENING
For at sikre at medlemmer, lodsejere og andre
interessegrupper altid er opdateret omkring de
seneste nyheder og tiltag i foreningen, har vi i VSF
nedsat et bladudvalg, som på professionel vis OPS
står
KRIFT...
GRAVAD LAKS
RO
KRØGEB
MED
for den redaktionelle
side
af
VSF-NYT
samt
for
HAR
DAMBRUG
SENNEPSSAUCE
VÆRET UDSAT
artikler og nyhedsstof
tilRKVSFs hjemmeside: Side 27
FOR HÆRVÆ
Side 10
www.varde-sportsfiskerforening.dk

VSFs hjemmeside udmærker sig ved at være en af Danmarks mest
læste hjemmesider inden for naturområdet, hvorfor bladudvalget gør
meget ud af, at hjemmesiden altid er opdateret med relevant information til læserne.
Hjemmesiden har den fordel, at vigtig information (her-og-nu stof) kan
bringes øjeblikkeligt modsat VSF-NYT. Et eksempel er information om
laksestop.

Det er bladudvalgets målsætning, at VSF-NYT
skal indeholde en blanding af artikler, fotos,
annoncer og information til medlemmerne samt
kortmateriale over fiskevand, hvor VSF har lejet
fiskeretten.

På hjemmesiden finder man
relevant information om en lang
række ting, herunder:

Herudover kan man til
fisketuren finde
information omkring:

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

ENING.DK
ORTSFISKERFOR
WWW.VARDE-SP

Det er endvidere bladudvalgets målsætning, at
VSFs hjemmeside skal være både medlemmer og
andres foretrukne medie, når det drejer sig om at
indhente relevant information om VSF.
Bladudvalget står for udgivelsen af VSF-NYT 4
gange årligt (marts, juni, september og december)
i et oplag på ca. 1300 ekspl.
Bladet udsendes til medlemmer, lodsejere,
annoncører, politikere og samarbejdspartnere m.fl.
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Overordnet VISION & MÅLSÆTNING
Politikker
Udvalgsarbejde
Vedtægter
Bestyrelse
Fangstindrapportering
Lodsejerkontakt
Info fra Varde å-sammenslutningen
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Overnatningssteder
Fangstrapporter
Medlemstegning
Dagkortsalgssteder
Juniorsider
Fotos
Kortmateriale
Relevante links m.m.

ARBEJDSOPGAVER FOR
”OPSYNSUDVALG” I
VARDE SPORTSFISKERFORENING
Formanden for opsynsudvalget (VSFs formand)
foretager 2 gange årligt indberetning til
Fiskeridirektoratet vedrørende antal kontrollerede lystfiskere samt evt. overtrædelser og
antallet af udstedte girokort.

VSF råder over et antal fiskeriopsynsmænd og fiskeriopsynsassistenter, hvis hovedopgave er at kontrollere fiskekort og fisketegn ved vandløb, hvor VSF har lejet fiskeretten.
Fiskeriopsynsmændene er underlagt Fiskeridirektoratet og har
derfor myndighed til at udstede girokort, såfremt der iagttages
overtrædelser af gældende regler. Fiskeriopsynsmændene har ret til
at kontrollere både fiskekort udstedt af Varde Sportsfiskerforening
og statsfisketegn.
Fiskeriopsynsassistenterne har kun ret til at kontrollere fiskekort
udstedt af VSF.
Foruden kontrol af fiskekort og fisketegn er opgaven også at vejlede
omkring etik og regler ved vore fiskevande. Opsynsudvalgets
medlemmer er alle erfarne fiskere med et stort lokalkendskab, som
de gerne deler med vore mange medlemmer og dagkortfiskere.
VSFs opsynsudvalg kontrollerer årligt 350-500 lystfiskere ude ved
fiskevandene.

WWW.VARDE-SPORTSFISKERFORENING.DK
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ARBEJDSOPGAVER FOR
”KLÆKKERI- OG ELFISKEUDVALG” I
VARDE SPORTSFISKERFORENING
Typiske arbejdsopgaver for klækkeri- og
elfiskeudvalget kan være:
l Vedligehold af båd, kar og
fastspændingsstænger
l Vedligehold af elektroder og fangstnet
l Kontrol og service af generator og strømboks
l Klargøring af iltudstyr og kar
l Klargøring af båd og motor
l At udarbejde kontrolskemaer og rapporter til
Fiskeridirektoratet og DTU
l Vedligehold og pasning af klækkeriet
Udvalget planlægger selv alt det praktiske arbejde i forbindelse med ovenstående, herunder
også at ansøge myndighederne om tilladelse til
elektrofiskeriet.

VSF arbejder på at opbygge en selvproducerende bestand af laks og
havørred. Desværre er nogle af gydepladserne endnu ikke gode nok,
hvorfor det er nødvendigt at give bestanden en ”hjælpende hånd”.
Dette gøres ved at elektrofiske efter ”moderfisk” af både laks og
havørred. For laksens vedkommende transporteres de fangede fisk
direkte til ”Danmarks Center for Vildlaks” (DCV), som herefter står
for strygning af moderfisk og opdræt af lakseyngel.
De opfiskede havørreder transporteres efter opfiskning direkte til
VSFs klubhus, hvor de ”går” i et stort udendørs bassin, indtil de er
klar til strygning.
Efter endt strygning går æggene videre til ”klækkeriet”, hvor de
plejes og tilses, indtil de bliver til ”øjenæg”. Æggene er nu så robuste, at de uden problemer kan transporteres til et dambrug, som
sørger for videre opdræt.
Klækkeri- og elfiskeudvalget består normalt af 3 personer, men i den
periode, hvor der elektrofiskes, er der mulighed for at trække på en
større gruppe af medlemmer, som alle har gennemgået de lovpligtige
kurser for elfiskeri.

WWW.VARDE-SPORTSFISKERFORENING.DK
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ARBEJDSOPGAVER FOR
”ARRANGEMENTSUDVALG” I
VARDE SPORTSFISKERFORENING
Ud over en række forskellige klubhusaktiviteter,
som finder sted i vinterhalvåret, hører følgende
aktiviteter også under arrangementsudvalget:
l
l
l
l
l
l
l
l

Premieredag for fiskeriet
Gule ærter første weekend efter sæsonstart
Sct. Hans arrangementet
Arbejdsfrokosten
Besøg af Svendborgfiskere
Varde å-dagen
Røgedagen i klubhuset
”Open Air”-arrangementet

Kort sagt masser af arrangementer, som kræver
”hjælpende hænder”, og her gælder ikke ”At for
mange kokke fordærver maden”, så formanden
for arrangementsudvalget glæder sig til at høre
fra dig.
Formændene for de respektive udvalg fremgår af
VSF-NYT og VSFs hjemmeside:
www.varde-sportsfiskerforening.dk
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Da VSF er en stor og aktiv forening, er der naturligvis altid en lang
række forskellige arrangementer og aktiviteter, som skal afvikles
hen over sæsonen.
Når man deltager i disse arrangementer tænker man måske ikke
umiddelbart over det store arbejde, som ligger bag, men nyder blot at
være en del af fællesskabet og et godt arrangement.
Et er dog sikkert, arrangementsudvalget har altid en finger med i
spillet, både når det drejer sig om planlægning og om afvikling af de
praktiske forhold i forbindelse med et arrangement.
I erkendelse af, at dette udvalgsarbejde ofte kræver en del
”hænder”, er udvalget besat med 10–12 personer, som i samarbejde
med formanden planlægger og udfører alt det praktiske i forbindelse
med arrangementerne.
Det er med stor tilfredshed, at VSF i dag kan tilbyde arrangementsudvalget de bedst tænkelige arbejdsforhold, idet klubhuset netop er
blevet udbygget med et stort og moderne ”anretterkøkken”, som er
udstyret med alle tænkelige hjælpemidler.
Typiske arbejdsopgaver i forbindelse med et arrangement kan være:
l Planlægning
l Indkøb af mad-/drikkevarer
l Tilberedning af mad
l Borddækning
Ved større arrangementer vil
l Afvikling/servering
der om nødvendigt blive tilført
ekstra kræfter til udvalget.
l Oprydning/rengøring
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ARBEJDSOPGAVER FOR
”JUNIORUDVALG” I
VARDE SPORTSFISKERFORENING
Juniorudvalget står selv for både planlægning og
afvikling af de aktiviteter, som foregår hen over
sæsonen. Aktiviteterne kan typisk være:
l Laks- og havørredture til Varde å
l Hornfisketur til Svendborgsund
l ”Overspringernes” klubmesterskab
l Ture til Holme å, Ansager å og Grærup sø
l Sct. Hans arrangement
På de lange vinteraftener er det klubhuset og det
tilhørende værksted, der danner rammerne for
juniorernes aktiviteter, hvoraf bl.a. kan nævnes:
l Fluebinding
l Stangbygning
l Fremstilling af endegrej
l Filmvisning, konkurrencer mm.
I VSF lægger vi vægt på, at alt arbejde med de unge
mennesker foregår i et sundt og godt miljø.
Dette vil i praksis sige et ”røgfrit miljø”, ligesom
enhver form for indtagelse af øl og spiritus naturligvis er strengt forbudt.
Se også ”Misbrugspolitik” og ”Rygepolitik” for VSF.
WWW.VARDE-SPORTSFISKERFORENING.DK

Alle voksne lystfiskere ved om nogen, hvad det er for glæder og
dejlige naturoplevelser, man kan opleve gennem fiskeriet.
Her tænkes ikke kun på det ”sus”, det giver i kroppen, når proppen
forsvinder under vandoverfladen, eller når laksen tager fluen, men
også på de mange dejlige stunder man har med ligesindede, og de
venskaber, der bygges op over årene. Er man først blevet ”rigtig ”
lystfisker, er det som regel noget, der varer ved hele livet.
Rundt omkring i lokalområdet er der mange unge drenge og piger, som
stadig har disse dejlige naturoplevelser til gode, og dem vil vi i VSF
gerne hjælpe på vej, så ikke alt skal læres på den hårde måde.
Vi ønsker naturligvis at lære de unge mennesker alt om de mange variationer, der findes inden for fiskeriet, men vi ønsker i lige så høj
grad, at de nye unge lærer, hvordan man optræder og færdes i
naturen samt noget om god fiskemoral og etik.
VSF har af denne grund nedsat et juniorudvalg, som henover
sommer- og vinterhalvår står for aktivering og instruktion af de unge
mennesker (også kaldet ”Overspringerne”).
Udvalget består som regel af en formand og to voksne medlemmer.
Herudover er der tilknyttet 3 af foreningens dygtige juniorledere,
som alle har gennemgået ”Juniorlederuddannelsen” hos Danmarks
Sportsfiskerforbund.
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Varde Sportsfiskerforening
Engdraget 18, 6800 Varde
Telefon 75 21 20 54
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