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Nakskov
Sportsfiskerforening
Vejlegade 37 • 4900 Nakskov

www.nsf-nakskov.dk

Info
Nakskov Sportsfiskerforening tæller i dag godt 160 medlemmer, inkl. en ungdomsafd. på ca. 40 til 50 juniorer.
Foreningen har siden dens start i 1944 haft fiskeretten i
Nakskov Indrefjord, fiskeriet her efter fjordens store Aborre
har kendetegnet foreningen gennem hele dens lange historie og har været med til at gøre foreningen til det den
er i dag, der må der kun fiskes i Nakskov Indrefjord med
gyldigt medlemsskab af Nakskov Sportsfiskerforening.
Fiskeriet i foreningen spænder bredt. Ved siden af fiskeriet i Nakskov Indrefjord efter de store brakvands Aborre
og Gedder, fiskes der også på kysterne og fjordene rundt
omkring efter Havørred og Hornfisk, lige som fiskeriet efter
Torsk og Fladfisk i Langelandsbæltet ikke bliver glemt. Foreningen giver økonomisk tilskud til deltagerprisen på alle
ture, tilskuddet gives til både seniorer og ikke mindst foreningens juniorer.
Foreningen råder også over et klubhus hvor der holdes
klubaftener en gang om ugen for alle medlemmer, her
holder foreningens mange juniorer til. Grejfremstillingen
her fylder meget, og der bliver bundet fluer, lavet spinnere,
støbt lodder, blink, pirke, bygget stænger, kejser osv. eller
blot hygget i foreningen eksklusive lokaler, det er gratis at
komme på klubaftnerne.
Det gode gamle skib LAKSEN, der siden 1968 har været
i foreningens eje, er en 21 fods. Bredgaard jolle udstyret
med en 10 hk. Saab diesel, skibet bliver bla. brugt til forenings ture men kan også lånes gratis/lejes af medlemmerne når de har gennemført et kursus i brug af LAKSEN.
Foreninger har også en velopdateret hjemmeside, den er
i dag blevet foreningens talerør, her vil du finde alle praktiske oplysninger om foreningen og meget meget mere, så
klik ind og se mere på www.nsf-nakskov.dk
Kontingent:
		
		
		

Senior: kr. 350,Junior: kr. 200,Senior over 67 år: kr. 200,Indmeldelsesgebyr: kr. 50,-

Forår 2017
*Turene er først åben for tilmelding fra d. 1. februar 2017
Turene med Amigo sejles fra Langø/Onsevig, alt efter
hvor der fiskes fisk i perioden, deltagerne bliver informeret
derom i ugen op til turen.
4. januar: Klubaften begynder kl. 19.00 til 21.00.
26. februar: *Pirketur med Amigo fra Langø/
Onsevig, kl. 8.00 til 15.00, sen. 300 kr. jun. 200 kr.
23-26. marts: *Weekendtur til Møn,
sen. 500 kr. jun. 400 kr.
31. marts: Generalforsamling i klubben, kl. 19.00.
8-9. april: Klubmesterskab i kystfiskeri,
sen. 50 kr. jun. 30 kr.
19. april: Instruktionskursus i Laksen, kl. 18.00.
23. april: *Pirketur med Amigo fra Langø/
Onsevig, kl. 7.00 til 14.00, sen. 300 kr. jun. 200 kr.
26. april: Klubaften holder sommerferie.

Efterår 2017
*Turen er først åben for tilmelding fra d. 1. juli 2017
20. august: Nakskov Torskefestival 2017,
program udkommer ca. 1. juni.
27. september: Klubaften begynder 19.00 til 21.00,
denne aften bindes der tackler til pighvar turen.
1. oktober: *Pighvartur med Amigo fra Langø/
Onsevig, kl. 8.00 til 15.00, sen. 350 kr. jun. 250 kr.
15. oktober. *Havmedetur med Skjold fra Onsevig,
kl. 8.00 til 15.00, sen. 300 kr. jun. 200 kr.
22. oktober: Åbent L.F. Mesterskab i Aborrefiskeri,
kl. 9.00 til 14.00, sen. 100 kr. jun. 60 kr.
26.-29. oktober: *Weekendtur til Møn,
sen. 500 kr. jun. 400 kr.
5. november: *Havmedetur med Skjold fra Onsevig,
kl. 8.00 til 15.00, sen. 300 kr. jun. 200 kr.
11. november: Aborrekonkurrence i Nakskov
Indrefjord, kl. 13.00 til 16.00, sen. 50 kr. jun. 30 kr.
25. november: Klubmesterskab i Aborrefiskeri i
Nakskov Indrefjord, kl. 13.00 til 16.00,
sen. 50 kr. jun. 30 kr.

7. maj: Hornfisketur på Nakskov fjord,
kl. 8.00 til 16.00, sen. 120 kr. jun. 80 kr.

13. december: Julehygge i klubben 19.00 til 21.00

18. juni: *Klubmesterskab i Havfiskeri med
Amigo fra Langø/Onsevig, kl. 7.00 til 14.00,
sen. 300 kr. jun. 200 kr.

30. december: *Nytårstorsken fanges med
Skjold fra Onsevig, kl. 8.00 til 15.00,
sen. 300 kr. jun. 200 kr.

For yderligere oplysninger se
www.nsf-nakskov.dk

13. december: Klubaften holder juleferie.

For yderligere oplysninger se
www.nsf-nakskov.dk

