Dan m arks Sportsfiskerforb u n ds j u niorl e d erku rsus:

Fiskeuddannelse i

verdensklasse

Siden midt i halvtredserne har juniorlederkurset været en vigtig inspirationskilde for senere storfiskere. Arkivfoto.

Ingen andre steder i verden kan unge sportsfiskere få en
fiskeuddannelse som den, Danmarks Sportsfiskerforbund
tilbyder landets juniorfiskere. I år afholdes juniorlederkurset for 54. gang
Af Orla Bertram Nielsen
obn@sportsfiskeren.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund har et helt
enestående tilbud til landets junior-fiskere, nemlig Juniorlederkurset, som kører i
den kommende efterårsferie for 54. gang nu med Aalestrup Naturefterskole som base og med Himmerlands guddommelige fiskevande inden for en bekvem kasteradius.
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Kurset er både i tid, form og indhold
helt unikt. En tilsvarende uddannelse for
talentfulde lystfisker-spirer findes ganske
enkelt ikke. Hverken i Skandinavien, Europa, USA – eller resten af verden.
Tidssvarende evergreen

Gennem mere end en menneskealder har
kurset været båret af en dyb passion for fiskeri og natur. Og det formidles af kursets

unge team af idealistiske instruktører, som
selv har været »igennem møllen«, som er
ajour med fiskeriets nyeste tendenser.
Kurset er altså på samme tid en evergreen og helt up to date. Så hvis du er vild
med at fiske og ønsker at få fuldt udbytte
af din hobby - og hvis du samtidig har lyst
til at være aktiv hjemme i juniorafdelingen
og støtte din forening, skal du seriøst overveje at være med - og glæde dig til at møde
en masse jævnaldrende fisketosser fra hele landet.
I det følgende kan du læse, hvordan Juniorlederkursets har udviklet og fornyet sig
gennem mere end halvtreds år.
Tipsmidler var afsæt

Ideen til kurset fik Sportsfiskerforbundets
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formand, Asger Truelsen, da Friluftsrådet
først i halvtredserne var begyndt at uddele
penge fra tipsmidlerne til lederkurser i forskellige ungdomsorganisationer. Det fik en
håndfuld af forbundets ildsjæle til at udklække ideen om et landsdækkende kursus
for unge lystfiskere.
En særlig inspirationskilde var de legendariske og succesfulde seniorkurser i Sønderborg, som Sportsfiskerforeningen Als
havde startet nogle år tidligere og som i høj
grad var med til at udvikle vor senere »nationalsport«, kystfiskeriet efter havørred.
Som tænkt så gjort: Den 18.-22. oktober 1955 løb det første juniorlederkursus af stablen på den nys indviede Jyske
Idrætsskole i udkanten af Vejle. Der deltog 28 drenge fra 10 forskellige foreninger
rundt om i landet. Egenbetalingen var 50
kr. Det var mange penge dengang, 10 år efter anden verdenskrig.

Hårmoden var en anden, men interessen for insektlivet var den samme i tresserne. Arkivfoto.

Et sandt eldorado

Den dynamiske formand for Vejle Sportsfisker Forening, P.E. Junge, var begejstret
for ideen. Han stillede fluks foreningens
fine fiskevand til rådighed, organiserede
samarbejdet med Idrætsskolen, bustransport og anden praktisk logistik, mens flere
af foreningens medlemmer stillede op som
»kendtmænd« på fisketurene.
Naboforeningen i Kolding tilbød desuden Harte-søerne som en del af kursets
fiskevand. Og i løbet af få år havde hovedparten af de sønderjyske foreninger stillet
deres fiskerige vande til rådighed. Så de
praktiske fisketure var et sandt eldorado
for deltagerne.
Ved kursets første jubilæum i 1964 deltog tre piger og 83 drenge fra 42 foreninger og da Vejle-epoken sluttede i 1967 pga.
pladsmangel, var kurset eksploderet til 155
personer - heraf 128 kursister.
Pioner-årene

De første tre år var Sportsfiskerens kreative fritids-redaktør, Bent Lemche kursusleder. Derpå tog junior-formand for Lystfiskerforeningen af 1940, Hans Møller samt

P.E. Junge et år hver på posten, inden legendariske Julius Wedege trådte til - med
fru Ellinor som sekretær og »blæksprutte«.
De næste år skabte parret tegningen til
det fantastiske kursus, vi kender i dag: En
tre-trinsraket med tre årgange af elever:
Begyndere, fortsættere og øvede - og hver
årgang var opdelt i flue- og spinnehold.
En perlerække af tidens hotteste lystfiskere stillede op som undervisere og forelæsere. Blandt kasteinstruktørerne optrådte flere danske og nordiske mestre, ja sågar verdensmestre, personificeret ved navne som Bruno Jensen, Christian »Sejlgarn«,
Ove Nielsen og senere Bent W. Rasmussen.
Blandt koryfæerne sås også skomagermester Hans Bache, senere statsbiolog
Knud Larsen, medstifter af DSF C. HøghPetersen, perfektionisten over dem alle Reno Jensen, vejlenserne Gunnar Lawcock
og Carl Albech, som startede »KE-fluer«
i 1962, multikunstneren Svend Saabye og
mange flere.
Snart blev det dog naturligt at supplere
de eksterne instruktører med de ivrigste og
mest talentfulde blandt tidligere deltagere,

og efterhånden blev instruktører af »egen
avl« dominerende. Dermed var grundstenen lagt til en anden af forbundets store succeser: Instruktørsammenslutningen
(IS), der i dag tæller over 50 aktive medlemmer.
Guldalderen

Kursets første pigefisker, Kirsten Vedel fra
Søborg, startede samtidig med Wedeges og
de følgende år deltog typisk 4-5 juniorer af
hunkøn. Et antal, som ikke er overgået siden. En af de ivrigste var Inge Lise Frier,
der er still going strong som instruktør og
fiskelærer på Aalestrup Naturefterskole –
og som sikkert stadig gemmer den storfangernål, hun fik af Kolding-foreningen for
en megagedde fra Harte-søerne.
Mellem kurserne turnerede Julius rundt
til landets foreninger for at rekruttere nye
deltagere i de eksisterende juniorafdelinger – og tilmed opstarte nye afdelinger, når
lejlighed bød sig. Som nybagt junior i Varde Sportsfiskerforening lærte Julius mig at
svinge min Jaguar splitcane fluestang, da
han besøgte byen i foråret 1962.
Bortset fra en kæmpe vable på højre
tommel betød det, at jeg sammen med tre
ældre Varde-drenge gled ind på juniorlederkurset samme efterår. Og bortset fra, at
jeg fangede kursets hidtil største bækørred
på 58 cm, var de tre år i Vejle hovedårsagen
til, at resten af mit liv gik i fisk...
Nye boller på suppen

I dag står unge, engagerede instruktører for juniorlederkurserne. Foto: Jacob Madsen
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Efter Vejle-æraen nåede Wedege-ægteparret at indlogere kurset på Hoptrup Højskole i 1969, inden de overdrog ledelsen til
makkerparret Benny Larsen og Jørn Christensen året efter. Fraset en afstikker til
Højbjerg Højskole i 1984 var Hoptrup en
velegnet og velplaceret base, indtil kapaciteten definitivt blev for lille i 1986.
»
Sportsfiskeren
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Jørn og Benny konsoliderede og udbyggede kurset de næste mange år. Timeplanerne voksede, og lektionerne blev mere
specialiserede, ligesom det generelle undervisningsniveau blev højnet flere gange. Blandt de mange instruktører og kendisser, der knoklede for de unge, kan bl.a.
nævnes Leif Dupont, Erik Nielsen, Harry Nielsen, Kaj Lindvig, Niels Risak, Arne Hansen, Stig Christensen samt kursets
første kvindelige instruktør, Regitze Müller – senere fulgt af Inge Lise Frier og gemalen Jens-Ole.
Ventelisten voksede

Da jeg blev headhuntet til kurset i 1979 var
»Store Erik« Vangsgaard ny leder med Aage
Hertzum som assistent. Kurset havde fundet sin form og var næsten »selvkørende«,
men pladsproblemerne på Hoptrup medførte, at der opstod en voksende venteliste.
Derfor oprettede DSF nok et juniorlederkursus i Hillerød på Den Internationale Højskole med ægteparret Hanne og
Bjørn Thurmann og Søren Mathiesen som
»høvdinge«. De startede en ny medelinje og
kørte flot i tre år, indtil ventelisten var slut.
Derpå fortsatte kurset igen solo i det sønderjyske.
I 1983 fik kurset en overbygning kaldet
SF 4, altså en fjerde årgang, under ledelse
af Jens-Ole Frier.

Tanken var at styrke de praktiske juniorledere, og da mange havde nået en alder, hvor de ikke længere har fri i efterårsferien, kørte kurset separat i påsken og
foregik på Vejle Vandrehjem. Hovedtemaer var biologi, vand- og fiskepleje, praktisk foreningsarbejde og avanceret kasteinstruktion. Kurset har siden kørt hvert andet år. Næste gang i 2011 – og foreløbig
for 15. gang.
Min egen »karriere« varede i 16 år og
startede på spinnehold 2 sammen med Per
Balle. Da kurset definitivt flyttede til Vojens Ungdomsskole i 1987, arvede jeg den
samlede fluebinding efter Laurits Flowbinner, og da »Store Erik« pludseligt døde året
efter, trak hans tro følgesvend, Aage Hertzum, sig efter et enkelt år på posten.
Nutid og - din - fremtid

Hans Lindegaard og jeg overtog ledelsen
og i årene 1991 til 96 holdt jeg alene tømmerne. Vi udvidede programmet til bristepunktet med bl.a. frivillig grejtilvirkning
og fluebinding mellem kl. 22-24, genindførte medelinjen og udgav en jubilæumsavis i 1995, da kurset fyldte ”fyrre, frisk og
fabelagtig«, som daværende formand for
IS, Per Jørgensen formulerede det.
Siden har Torben Kaas, IS’ nuværende formand, Thomas Brandt, kunstneren
Thomas Weiergang og Jonas Holck haft
førertrøjen på. Hver især har de sat deres positive og eksperimenterende præg på

Sidste år flyttede kurset til Himmerland.
Foto: Bo Frier

kurset. Ikke mindst fluekasterne fik et løft
med folk som Henrik Mortensen, Christian Eriksen, Peter Stoltze og Bjarke Horst
som indpiskere.
Sidste år rykkede kurset sig selv op med
rode og forlod Vojens og Sønderjylland
til fordel for Aalestrup Naturefterskole i
Vesthimmerland med Flemming Mortensen ved roret.
Dermed er en ny epoke startet i Juniorlederkursets lange solstrålehistorie. En historie, som du også kan blive en del af, hvis du
er så heldig at være mellem 13 og 18 år. Det
er den bedste og nærmeste genvej, hvis du
vil være med til at forme fremtiden for din
forening, forbundet og dit eget lystfiskerliv.
Tilmeldingsblanketten venter hos din juniorleder eller din foreningsformand
n

I de senere år har man gjort mere ud af at flytte undervisningen fra klasselokalet og ud i naturen. Foto: Thomas Weiergang
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