
Et forløb med 10 mødedage kunne se sådan ud: 

Dag 1: Introduktion til forløbet og intro til regler og grej 

•       Introduktion til projektet – herunder præsentation af program for en del af eller hele 

forløbet, forventninger til deltagerne (at de møder op, melder afbud ved fravær og så videre), hvad 

byder foreningerne ind med videre. 

•       Præsentation af deltagerne og underviserne. Brug navneskilte. Giv jer tid til at høre 

på deltagernes baggrund, hvis de gerne vil fortælle om den. 

•       De skrevne regler - vis præsentation 1 (udarbejdet af DSF) – som gennemgår nogle 

af de vigtigste regler: Fisketegn og dagkort, fredningstider, mindstemål, fredningsbælter med videre. 

•       Hvis det er muligt guides deltagerne, der er ældre end 18 år, i at købe det statslige 

fisketegn. Dette finansieres af projektet. Alle deltagere får udleveret medlemskab til klubben – og 

herunder medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund + Sportsfiskeren. 

•       Introduktion til fiskeri og fiskegrej. Formålet med dette punkt er at give deltagerne 

en appetitvækker – så spændende er lystfiskeriet! Og så give dem en introduktion til, hvordan 

fiskegrej virker, hvordan det monteres, hvordan man kan kaster med det – denne del foregår udendørs. 

Og så skal det være en introduktion til, at deltagerne på næste møde får deres eget grej.   

Kommentarer: Foreningerne udvælger selv det grej, som de mener er relevant for deltagerne i 

kursusforløbet. Kastelektionen kan indeholde forskellige kastediscipliner (underhånds, overhånds, 

over skulderen, enhånds etc.), ligesom der kan laves længde- og præcisionskast. Der kan senere i 

forløbet eller på dagen laves konkurrencer. Færdigheder, så som at vælge det rigtige grej til forskellige 

fiskeformer og forhold, hvordan man affisker fiskevandet, binder knuder og lignende, kommer senere 

i forløbet. 

Dag 2: Fiskegrej og knuder 

•       Introduktion til fiskeriet i de fiskevande, deltagerne skal lære at fiske i – en kort 

introduktion til, hvad der fiskes efter, og hvilket grej man anvender til det. Evt. noget om beklædning. 

•       Udvælgelse/udlevering af fiskegrej – denne del kan for eksempel efter aftale med 

den lokale grejbutik finde sted i butikken. Inden laves der en aftale om sponsorat med ejeren, sådan at 

det beløb, som udbetales til foreningen til køb af udstyr, giver mulighed for at købe grej med store 

rabatter.  

Kommentarer: Hver deltager bør som udgangspunkt have udstyr, der gør det muligt at 

gennemføre en fisketur. Det vil sige stang, hjul med line, boks med kroge, agn og andet nødvendigt 

udstyr, tang til afkrogning, eventuelt fiskekniv. Beklædning og fodtøj finansieres ikke, ligesom 

deltagerne i forløbet også kan få brug for udstyr som for eksempel agntyper som spinnere, wobler og 

lignende, som ikke indgår i udstyrspakken. Vi vil opfordre til, at de deltagende foreninger laver en 

indsamling blandt medlemmerne, der helt sikkert har masser af grej, de aldrig bruger. Det vil i givet 

fald øge kendskabet til projektet internt, det signalerer bæredygtighed (genbrug), og det giver 

mulighed for at etablere nye netværker mellem deltagere og foreningen.  
 

Dag 3: Besøg ved fiskevandet – med fokus på grej, knuder, affiskning, håndtering af fisk og adfærd 

ved fiskevandet. 

Der er inspiration at hente her:  

·       Knuder: http://www.altomfiskeri.dk/archives/926  

·       Sådan dyrker man forskellige former for fiskeri: http://fiskeguiden.info/  

·       Adfærd ved fiskevandet: http://fishingzealand.dk/baeredygtigt-lystfiskeri/god-stil-ved-
vandet/  
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·       Genudsætning af ørred/laks: https://www.youtube.com/watch?v=rM3gmN84lvc  

·       Genudsætning af gedder: https://www.youtube.com/watch?v=Dfq9yrXnkYc  

 

Dag 4: Fokus på fisken – dissektion af fisk (regnbueørred) og tilberedning. 

•       Regnbueørred dissekeres – se materiale om dissektion af regnbueørred. 

•       Fisken tilberedes og spises. 

Kommentarer: Fisken kan købes på dambrug eller eventuelt fanges af kursisterne. Dette modul kan 

derfor flyttes, så det passer ind i forhold til fiskeriet. 

Dag 5: Besøg på Ferskvandsmuseet Aqua i Silkeborg/Fjord og Bælt i Kerteminde. Der laves 

aftale med museet om sponsorat og billig/gratis adgang samt rundvisning. 

Dag 6: Fiskeri – fisketur. 

Dag 7: Fælles arrangement for alle deltagere ved Sportsfiskeriets Hus. Mulighed for at fiske i Put 

& Take-søer, kastelektioner i fluekast, kastekonkurrencer, info om affiskning af åen, grill, hygge og 

evt. levende musik. 

Dag 8: Grejfremstilling og vedligeholdelse – sådan laver og passer man sit eget fiskegrej. 

Fluebinding, fabrikation af spinnere, udskiftning af kroge og rustne springringe, smøring af hjul og 

lignende. Foreningerne har stor erfaring med det!  

Dag 9: Besøg i fremmed fiskevand – for eksempel et laksevandløb. DSF formidler kontakt og laver 

aftale om fiskeriet, sådan at udgiften til dagkort ikke belaster budgettet. 

Dag 10: Afslutning – den planlægger foreningerne selv. Men et vigtigt element er, at så mange af 

deltagerne som muligt efterfølgende skal fortsætte med at fiske og helst i foreningens regi. Vi skal 

overveje, om der findes muligheder gennem fonde, kommunale initiativer eller lignende for at 

facilitere den proces. 
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