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El-fiskeri 

Hvorfor Bjørnens Sportsfiskerforening 
Er du lystfisker, eller vil du gerne være det, så har vi et 
rigtig godt tilbud til dig, et tilbud om fællesskab, viden 
og hyggelige fisketure. 

Som medlem i vores forening får du nemlig adgang til 
en solid pakke med bl.a. dette indhold: 

 Du kan komme med ud på en række  

forskellige slags fisketure i løbet af året. 

 Du kan hygge dig sammen med gode  

fiskekammerater på vores ture og i vores 
klublokaler. 

 Du kan få alt mulig hjælp med dit grej  

og dit fiskeri, hvor vi lærer dig at fiske. 

 Du kan deltage i kurser om forskellige  

fiskeriformer, om teknik og grej. 

 Du kan lære om forskellige fiskearter. 

 Du kan fremstille noget af dit eget grej  

i vores værksted. 

 Du kan lære at vedligeholde dit grej. 

 Du kan medvirke ved lokal vandløbs-  

og fiskepleje. 

 Du kan også medvirke i vores Naturskole, 

hvor de lokale skoleelever lærer om naturen. 

 Du kan fiske gratis i de to lokale søer  

Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. 

 Du bliver samtidig medlem af Danmarks 

Sportsfiskerforbund. 

 Du får både klubblade og fiskemagasinet  

Sportsfiskeren.  

 Du kan desuden følge det hele på vores  

hjemmeside. 

Det er bare nogle af de områder, som du får adgang til 
som medlem i Bjørnens Sportsfiskerforening. Læs mere 
i denne folder om, hvordan vi i Bjørnen dyrker denne 
dejlige hobby, og hvad du kan deltage i.  

På vores hjemmeside kan du se meget mere om vores 
aktiviteter og vores forskellige ture, alt det, som du som 
medlem kan blive en del af.  
 

Læs mere på www.bjoernenfisker.dk 

Om Bjørnen og om at blive medlem 

Bjørnens Sportsfiskerforening er en mindre og meget 

hyggelig lystfiskerforening, hvor vi lægger stor vægt på 

vores fællesskab og vores fælles interesse for fisketure, 

hvor vi også hygger os sammen. 

Vi deler naturligvis også vores viden inden for de forskel-

lige fiskeriformer, som vi dyrker. 

Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982, som en lokal lyst-

fiskerforening udelukkende for beboere i Bjørnens Kvar-

ter i Albertslund. Sådan er det bestemt ikke længere, og  

i dag er alle meget velkommen i Bjørnen.  

Som medlem i Bjørnen bliver du samtidig medlem af 

Danmarks Sportsfiskerforbund, og du støtter dermed det 

vigtige arbejde, som Sportsfiskerforbundet udfører inden 

for lovgivning, miljø- og fiskeplejearbejde til glæde for 

alle lystfiskere og vores vandmiljø.  

Din alder bestemmer, om du bliver senior-, junior- eller 

pensionistmedlem, men du kan også vælge et familie-

medlemsskab, som omfatter hele din familie på din 

hjemadresse. Kontingenterne kan du se på det medføl-

gende indstik. Bjørnen har renoverede klublokaler på den 

gamle Roskilde Kro i Albertslund, hvor vi flyttede ind i 

begyndelsen af 2012. Vi har klubaftener hver uge både 

mandag og torsdag, og tirsdag formiddag mødes vi som 

regel også til fluebinding. 

Vi sørger naturligvis for, at du kommer godt ind i vores 

fællesskab. Som nyt medlem får du nemlig helt fra star-

ten en mentor, et medlem, som hjælper dig tilrette, og 

som sørger for, at du kommer hurtigt ind i fællesskabet. 

Han vil også sørge for, at du får den nødvendige hjælp 

med dit grej og dit fiskeri, så du med det samme får 

glæde af dit medlemskab. Skal du købe nyt grej hjælper 

et af vores erfarne medlemmer dig også med det, så du 

får det bedst mulige grej for dine penge. 

Du er også meget velkommen til at deltage i vores vand-

pleje- og fiskeplejearbejde samt vores Naturskole, hvor vi 

arbejder på forbedringer af det lokale vandmiljø, og hvor 

vi samtidig underviser bl.a. skoleelever i Albertslund 

Kommune. 

Du er meget velkommen til at besøge os i vores klub-

lokaler, og du er også meget velkommen til at deltage  

på et par ture, inden du endelig beslutter dig for at blive 

medlem i Bjørnen. Vores kontaktoplysninger finder du på 

det medfølgende indstik. 



Fiskeri, fællesskab og konkurrencer 
På vores mange fisketure konkurrerer vi også indbyrdes 
om en række årspræmier. Det gælder naturligvis om, 
hvem der fanger de flotteste fisk. 

 
 

Vi afholder kurser af for-
skellig art, hvor vi deler 
vores viden, og undertiden 
henter vi gæsteforedrags-
holdere, så vi også af den 
vej får ny inspiration til 
vores fiskeri. 

Det betyder, at du også 
kan få ny viden. Du kan 
også få hjælp med dit grej 
og dit fiskeri. Vi har også 
et værksted, hvor du kan 
fremstille forskelligt grej 
og udstyr. 

Vi binder naturligvis også 
fluer sammen. Det gør vi 
f.eks. tirsdag formiddag i 
vores klublokaler og ved 
aftenkurser. Du kan altså 
få god hjælp til at lære 
kunsten at binde fluer. 

Vi tager ud på fælles klub-
ture flere gange om måne-
den. Er det ikke nok til at 
dække dit behov for fiskeri, 
er der naturligvis altid gode 
muligheder for at arrangere 
flere ture. 

Vi fisker, og vi deler viden i Bjørnen 
Vi dyrker meget forskelligt fiskeri både på og omkring 

Sjælland. Vi fisker således på havet, langs med vores 

kyster, vi fisker i åer og i søer, og hvert år når vi som 

regel på en eller flere ture til de øvrige landsdele. Vi når 

hvert år også på ture til udlandet. F.eks. fisker vi flere 

gange om året i det svenske vandløb Lagan. 

Når vi tager ud på ture, arrangerer vi naturligvis fælles 

bilkørsel, således at de, der ikke har bil, kan få kørelejlig-

hed. Vi har ofte grillen med, så vi f.eks. på en kysttur ude 

ved fiskevandet kan samles omkring grillen til fælles og 

hyggelig spisning. Vores turudvalg planlægger turene, og 

på hver tur er der udnævnt en turleder, som blandt an-

det har som opgave at sørge for, at de mindre erfarne 

deltagere bliver guidet med hensyn til deres fiskeri. 

Idégrundlaget for vores forening og vores fællesskab kan 
beskrives med ganske få ord, nemlig: 

”Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser”  
Det gør det både nemt og sjovt at være lystfisker. 

Undervisningen sker enten 
på skolen eller i vores klub-
lokaler på Roskilde Kro. Vi 
tilbyder også andre former 
for naturoplevelser, som  
for deltagerne betyder, at 
de får større naturviden. 

Naturpleje og Naturskole 

I starten af 2011 indledte Bjørnen et samarbejde med 

Albertslund Kommune omkring vores lokale vandløb Store 

Vejle Å. I forvejen har vi igennem rigtig mange år interes-

seret os for vores to lokale søer Tueholm Sø og Vallens-

bæk Sø. Dette arbejde bruger vi nu i en Naturskole, som 

primært er for skoleelever i Albertslund Kommune. 

Målet er at udvikle Store 
Vejle Å som opvækst– og 
gydevandløb for både 
vilde bækørreder og vilde 
havørreder bl.a. ved at 
etablere gydepladser og 
skjul for fiskene.  

Naturskolen fungerer efter 
modellen - Viden først - 
Naturen bagefter. Målet er, 
at vi gør vores lokale skole-
elever til gode naturbruge-
re med forståelse for og 
respekt for naturen. 

Vores Naturskole giver os mulighed for at lære vores 

lokale skoleelever om den natur, som vi heldigvis har så 

meget af i Albertslund. De lærer at forstå naturen, og de 

lærer at arbejde med naturen. Det giver dem ny glæde 

ved at opleve naturen, samtidig med at vi arbejder for, at 

naturen også får glæde af dem. At vi så samtidig i fælles-

skab får skabt en bedre natur, gør vores Naturskole til et 

projekt med flere vindere. 

I Naturskolen underviser  
vi først skoleeleverne om 
vores lokale vandmiljø, om 
fiskene og f.eks. en vand-
plejeopgave, hvor vi så 
bagefter sammen udfører 
vandplejen ude ved åen. 

Bjørnen bor på: 

Roskilde Kro 

Egelundsvej 7-C 

2620 Albertslund 
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