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Kasket�������������������������������������������������� 30 kr./stk.
T-shirt................................................... 50 kr./stk.
Sweat-shirt / Polo-shirt....................... 120 kr./stk.
Busseronne......................................... 400 kr./stk.
Fiskesæt............................................. 600 kr./stk.
Overalls............................................. 400 kr./stk.
DAFF logoklistermærker
små GRATIS, store............................ 15 kr./stk.
Tommerup røgeovn......................... 5.945 kr./stk.
Røgetermometer fra............................ 100 kr/stk.
Røgekroge, store 12 kr., små................ 10 kr./stk.
Røgesmuld fin bød eller
rødel 5,5 liter................................... 60 kr./stk.
Røgesmuld fin bød eller
rødel 15 liter.................................. 175 kr./stk.
Rødel røgeflis ca. 15 kg...................... 195 kr./stk.
Røgebøger.......................................... 200 kr./stk.
Strandbål............................................ 845 kr./stk.
Pandekagepander............................... 199 kr./stk.
Røgekursus......................................... 700 kr./stk.
Fiskeplancher .................................... 100 kr./stk.
Vi kan også hjælpe med indkøb af garn og
ruser til fordelagtige priser. Alle priser er incl.
moms og excl. forsendelsesomkostninger.
Mere information findes på
www.danskefritidsfiskere.dk under ”Salgsartikler”.
Støt arbejdet med at bevare retten til at fiske med garn og ruser.
Bestil hos Frederik Svendsen - medlemskontoret Fjordgade 8, 9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39 - daff.medlemskontor@live.dk
Brugte nøglefiskergarn 65 mm............. 50 kr./stk.
Brugte nøglefiskerruser dobb. 7-rings.200 kr./stk.
Disse brugte garn og ruser købes ved henvendelse til :
Vagn Gram - 20 16 74 37 - vgram@live.dk

BLIV FRITIDSFISKER

Bliv medlem af Danmarks ældste og største organisation for fritidsfiskere

Hvad gør DAFF?
• DAFF taler fritidsfiskeriets sag lokalt og på landsplan
• DAFF arbejder for at værne miljøet og sikre fiskebestande
• Ulykkesforsikring under samt til og fra fiskeri
• Kurser i garn- og rusesyning

Vil du vide mere?
Kontakt venligst et medlem af forretningsudvalget, se evt. side 15 - www.danskefritidsfiskere.dk

DANSKE FRITIDSFISKERE - AUGUST 2019

Formanden siger:
Så fik vi nye ministre igen. For vores
vedkommende blev det dermed til
en afsked med Fiskeriminister Eva
KJær Hansen, som vi gerne vil takke for et godt samarbejde.
Det betyder derfor også et velkommen til den nye minister, som
bliver Minister for fødevarer, fiskeri
og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen.
Vi ser frem til et mindst lige så
frugtbart samarbejde med den nye
minister.
Vi skal dele ministerens opmærksomhed med mange andre, og derfor er vi naturligvis nysgerrige for at
finde ud af, hvordan vi kan få den
rette og tætte dialog med Mogens
Jensen.
Slår du Mogens Jensen op på Google eller Wikipedia, vil du opdage,
at Mogens Jensen har en lang historie på den politiske scene.
Det giver et udgangspunkt for seriøse diskussioner og debatter med
manden for bordenden.
Fiskeriet og ikke mindst fritidsfiskeriet er alvorligt. Ikke mindst de
udfordringer vi møder på vores vej.
Men Mogens Jensen er også kendt
som en hyggelig og humoristisk
person, som kunne parodiere Poul
Nyrup Rasmussen, og det lover
godt for nogle møder, hvor vi kan
have det hyggeligt, samtidig med at
vi arbejder koncentreret.

Nye spændende opgaver
Vi er kommet med i en arbejdsgruppe ved Danmarks Radio og
Friluftsrådet. Den gruppe, vi er
med i, hedder: Under overfladen.
Projektet skal starte i 2020.

I denne gruppe skal vi lave langborde i flere byer, hvor vi skal servere og fortælle, hvad der findes
under overfladen.
Hvordan vi får dette projekt til at
nå langt ud, ved vi ikke med sikkerhed endnu, men alene det, at vi
deltager, betragter vi som en blåstempling af vores forening.

PR-indsats
Ud over deltagelse i Under overfladen skal vi i den nærmeste fremtid
til at arbejde mere med PR.
Hovedbestyrelsen har iværksat en
proces, hvor vi skal prøve at sætte
nogle mål op.
Disse mål skal nås ved nytænkning, men også ved at skabe større
synlighed og øge interessen for vores fritidsinteresse.
Første del af processen vil du kunne læse lidt om på side 31 i dette
blad, men det er kun begyndelsen.
Fremtiden
I hovedbestyrelsen og i forretningsudvalget har vi hele tiden fokus på,
hvordan vi kan udvikle foreningen
til glæde for vore medlemmer.
Det forudsætter en finger på pulsen, og det er det, vi oplever, at
vores blad blandt andet er med til.
Inspiration og historier fra hele
landet øger vores opmærksomhed,
som indgår i den samlede plan for
foreningens fremtid.
Jeg vil slutte med at ønske jer en
fortsat god sommer, og husk at bruge de gode timer i gode venners
selskab. Det er både lærerigt og
hyggeligt.
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