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Efterår 2023Forår 2023Info

Nakskov Sportsfiskerforening har siden dens start i 1944 
haft fiskeretten i Nakskov Indrefjord, fiskeriet her efter 
fjordens store Aborre har kendetegnet foreningen gennem 
hele foreningens lange historie og har været med til at 
skabe en solid platform og gøre foreningen til det den 
er i dag, der må der kun fiskes i Nakskov Indrefjord med 
gyldigt medlemskab af Nakskov Sportsfiskerforening. 

Fiskeriet i foreningen strækker sig bredt, ved siden af 
fiskeriet i Nakskov Indrefjord efter Aborre, Gedder samt en 
masse fred fisk, fiskes der også på de mange kyster samt 
på fjordene rundt omkring os, ligesom der ivrigt bliver fisket 
efter Torsk og Fladfisk i Langelandsbæltet på foreningens 
mange Havture, ved siden af dette, afholder vi også et 
par årlige weekend ture rundt i landet, her specifikt efter 
Havørred og ikke at forglemme,det hyggelige samvær. 
På alle foreningens ture givers der et økonomisk tilskud 
til deltagerprisen, både for seniorer og ikke mindst til 
foreningens juniorer. 

Foreningen råder også over et større klublokale hvor der 
bla. holdes klub og grejaftener, invejning til div. konkurrencer 
og meget andet året igennem, her er alle medlemmer 
velkommende og det er gratis at komme på Klubafterne.

Vi har også over et skib, det er foreningens gode gamle 
skib LAKSEN, der siden 1968 har været i foreningens eje, 
LAKSEN er en 21 fod. 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.

Ved siden af alt dette, har foreningen også en vel opdateret 
Facebook og hjemmeside, de er i dag blevet foreningens 
talerør, her vil du finde alle praktiske oplysninger om 
foreningen, tur referater, medlems rapporter, gallerier og 
meget meget mere….
Så klik ind og se mere på www.nsf-nakskov.dk eller følg os 
på Facebook….

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

*Turen er først åben for tilmelding fra d. 1. februar 2023.                                                                                     
*Turene sejles fra Langø, hvis ikke andet er  
meldt ud fra turlederen.      

5. januar: Klubaften, nytårskur i klubben 
kl. 19.00 til 21.00 

2. februar: Klubaften kl. 19.00 til 21.00

2. marts: Klubaften kl. 19.00 til 21.00

10. marts: Generalforsamling i klubben, kl. 19.00

18-19. marts: Klubmesterskab i kystfiskeri   
Gratis deltagelse, Husk tilmelding….                                                                                             

23-26. marts: Weekendtur til Langeland                                                                                                                               
sen. 700 kr. jun. 600 kr.

13. april: Klubaften kl. 19.00 til 21.00     

16. april: Kystkonkurrence kl. 0.00 til 14.00
Gratis deltagelse, Husk tilmelding…. 

23. april: *Pirketur med Drost kl. 8.00 til 15.00
sen. 350 kr. jun. 300 kr.

27. april: Instruktionskursus i brug af Laksen              
kl. 18.00, ved Nybro plads 17 

Lørdag 29. april: Hornfisketur på Nakskov fjord 
kl. 8.00 til 16.00, sen. 120 kr. jun. 80 kr. 

4. maj: Klubaften, sommer afslutning, med grill i  
baggården. kl. 18.00 til kl. 21.00, Husk Tilmelding 

Lørdag 13. maj: *Pirketur med Drost kl. 8.00 til 15.00 
sen. 350 kr. jun. 300 kr.

11. juni: *Pirketur med Skjold kl. 8.00 til 15.00 
sen. 350 kr. jun. 300 kr.

For yderligere oplysninger se
www.nsf-nakskov.dk

For yderligere oplysninger se
www.nsf-nakskov.dk

*Turen er først åben for tilmelding fra d. 1. juli 2023.                      
Turene sejles fra Langø, hvis ikke andet er  
meldt ud fra turlederen.

7. september: Klubaften, sæson start med grill i 
baggården kl. 18.00 til 21.00  Husk tilmelding….

24. september: *klubmesterskab i havfiskeri
Fladfisketur med Dost, kl. 8.00 til 15.00 
sen. 350 kr. jun. 300 kr.

5-8. oktober: Weekend tur til Møn                                                                                                                                   
sen. 700 kr. jun. 600 kr.

12. oktober: Klubaften kl. 19.00 til 21.00             

15. oktober: Klubmesterskab i Aborrefiskeri                  
i Nakskov Indrefjord kl. 9.00 til 13.00                                                                                           
Gratis deltagelse, Husk tilmelding…. 

22. oktober: *Fladfisketur med Dost, kl. 8.00 til 15.00 
sen. 350 kr. jun. 300 kr.

29. oktober: Kystkonkurrence kl. 0.00 til 14.00             
Gratis deltagelse, Husk tilmelding…. 

2. november: Klubaften kl. 19.00 til 21.00 

7. december: Klubaften , Julehygge i klubben 
kl. 19.00 til 21.00

Lørdag 30. december: *Nytårstorsken fanges med 
Drost, kl. 8.00 til 15.00, sen. 350 kr. jun. 300 kr.

4. januar 2024: Klubaften, nytårskur i klubben 
kl. 19.00 til 21.00 

på 50 49 51 06
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