Blåt medlemskab
af Danmarks
Sportsfiskerforbund

DET BLÅ FORENINGSMEDLEMSKAB
PRIS: 250 KR/MEDLEM PR. ÅR

Bliv blåt medlem
i Danmarks
Sportsfiskerforbund
Vi arbejder bl.a. for:
• Flere vilde fisk og et bedre
vandmiljø
• At alle havbrug kommer på land
i lukkede, recirkulerede anlæg
• At vandløb slippes fri af
spærringer
• At flere lystfiskere får glæde af
lystfiskeriet
• Strengere regulering af garnog redskabsfiskeri i fjorde og
flaskehalse

Det blå forenings
medlemskab omfatter:
• Foreningsservice i form af
kontingentopkrævning og
medlemsadministration
• Salg af medlemskaber og
fiskekort på Fiskekort.dk
• Adgang til hjemmeside
skabelon, herunder gratis hosting
og support af hjemmesiden
• Adgang til Forbundets kurser og
arrangementer for foreningens
medlemmer*
• Mulighed for at gøre brug
af Forbundets instruktører til
arrangementer og lignende
* Gælder ikke kurser i natur- og fiskepleje

VÆR OPMÆRKSOM PÅ...
... at ved et blåt
foreningsmedlemskab bliver
foreningens medlemmer
ikke automatisk
medlemmer af forbundet.
De modtager således ikke
Sportsfiskeren, er ikke
dækket af Forbundets
kollektive ansvars- og
arbejdsskadeforsikringer,
og de kan ikke benytte sig
af de øvrige fordele, som
medlemmer af fuldgyldige
medlemsforeninger har.

KONTAKT OS PÅ 75 82 06 99 ELLER POST@SPORTSFISKERFORBUNDET.DK FOR YDERLIGERE INFORMATION

Grønt medlemskab
af Danmarks
Sportsfiskerforbund

DET GRØNNE FORENINGSMEDLEMSKAB
PRIS: 150 KR/MEDLEM PR. ÅR

Bliv grønt medlem i Danmarks
Sportsfiskerforbund
Vi arbejder bl.a. for:
• Flere vilde fisk og bedre vandmiljø
• At alle havbrug kommer på land
i lukkede, recirkulerede anlæg
• At spærringer fjernes i vandløb
• At flere lystfiskere får glæde af
lystfiskeriet
• Strengere regulering af garnog redskabsfiskeri i fjorde og
flaskehalse

Det grønne forenings
medlemskab omfatter:
• Rådgivning og støtte inden
for natur, miljø, fiskepleje og
fiskeriforvaltning
• Kurser og kompetenceudvikling
inden for natur, miljø, fiskepleje
og fiskeriforvaltning
• Mulighed for aktiv deltagelse
i møder, hvor natur-, miljøog fiskeriforvaltning er på
dagsordenen

VÆR OPMÆRKSOM PÅ...
... at ved et grønt
foreningsmedlemskab bliver
foreningens medlemmer
ikke automatisk
medlemmer af forbundet.
De modtager således ikke
Sportsfiskeren, er ikke
dækket af Forbundets
kollektive ansvars- og
arbejdsskadeforsikringer,
og de kan ikke benytte sig
af de øvrige fordele, som
medlemmer af fuldgyldige
medlemsforeninger har.

KONTAKT OS PÅ 75 82 06 99 ELLER POST@SPORTSFISKERFORBUNDET.DK FOR YDERLIGERE INFORMATION

