
Forskelligt fiskeri 
Vores fiskeri omfatter ture 
på kysten og på havet. Vi 
fisker også ved forskellige 
vandløb, ligesom vi hvert  
år desuden tager på ture  
til Put & Take søer. 
 
Vi fisker naturligvis primært  
på Sjælland, men vi fisker 
også i de øvrige landsdele 
og i udlandet. Vi har således 
hvert år flere ture til f.eks. 
Sverige, hvor vi fisker laks 
og havørred i det kendte og 
givtige vandløb Lagan.  
 
Vores viden om gode fiske-
pladser, og om hvordan de 
skal fiskes, kan du få del i. 
Vores turledere har altid 
som opgave at vejlede de 
øvrige turdeltagere. 

Vores klubliv 
Vi har klubaften hver uge 
både mandag og torsdag 
aften, ligesom vi mødes til 
fluebinding stort set hver 
eneste tirsdag formiddag. 
 
Har du brug for hjælp til 
fluebindingen, så har vi 
bunker af erfaring, som du 
kan hente hjælp fra, så du 
hurtigt kan lære kunsten at 
binde fluer. Vil du lære at 
kaste med fluegrej, så får 
du også hjælp til det.  

Vandløbs– og fiskepleje 
Har du lyst til at lære om 
og deltage i vandløbspleje 
og fiskepleje, så kan du 
komme med i arbejdet 
med vores lokale vandløb 
Store Vejle Å. 

Socialt samvær 
Det skal både være lære- 
rigt og hyggeligt at være 
lystfisker. Derfor er det  
vores mål, at vi deler vores 
viden og vores oplevelser. 

Vi bor på Roskilde Kro 
Vores klublokaler finder du 
på den gamle Roskilde Kro 
på Egelundsvej 7-C, som 
ligger i Albertslund. Loka-
lerne er indrettet til både 
hyggeligt samvær og til 
undervisning.  
 
Desuden har vi indrettet  
et værksted med værktøj 
og maskinudstyr, som vi 
bruger til forskellige former 
for grejfremstilling. 
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Har du brug for nogle hyggelige, friske og entusiastiske fiskekammerater,  
som du kan fiske sammen med, binde fluer sammen med og også deltage  
i forskellige slags kursusaktiviteter sammen med, kammerater, som bestemt  
er villige til at lære fra sig, så har vi et rigtig godt tilbud til dig. Besøg os i Bjørnen,  
og tag også med på en tur, så du kan opleve vores fællesskab og sammenhold, og 
hvordan vi dyrker vores dejlige hobby. Læs mere om os på www.bjoernenfisker.dk 


