
Loppefiskeren 

Mange foreninger har ikke længere et blad, bl.a. fordi trykning og forsendelse er dyr og klarer sig med en 

hjemmeside. 

I vores klub har vi engang vedtaget, at bladet betyder meget og vi vil påtage os de mange udgifter. Nu er 

situationen måske en anden, men at gøre bladet digitalt som foreslået kræver jo også en redaktør. Jeg vil 

gerne appellere til, at vi bibeholder et fysisk blad på 4-5-6 numre årligt. 

Helge har gjort det godt, og andre før ham, men jeg håber, man vil forsøge at finde en ny redaktør og jeg vil 

godt foreslå Per Ekstrøm, som har leveret fine artikler, eller Steen Vinkel, som ved meget om grej, eller 

Thomas Darrell, som har leveret gode input til bladet de senere år. Jeg skal gerne begynde at skrive igen til 

”Loppen” (det gjorde jeg for år tilbage), men vil ikke påtage mig redaktørjobbet. 

Flere medlemmer 

Skal vi have flere medlemmer, skal vi være mere aktive. Så nytter det ikke, at man aflyser vores deltagelse i 

Fly Fair – vi skal deltage mange flere steder. Da foreningen har en fin økonomi, er der råd til at give nogle 

medlemmer ”gode kørepenge og måltider,” hvis nogen vil stille op til diverse events. 

I min lokale lystfiskerforening har vi haft tilbagegang i medlemstallet. Det har vi fået vendt ved at stille op til 

alle mulige lokale messer, ”open by night” o.s.v. – og ved disse events har vi gerne et godt og lidt billigere 

tilbud på medlemskab.  Det virker godt. 

Vi forsøger også at være synlige i lokale medier. DGK kunne også forsøge at blive synlige i landsdækkende 

fiskeblade. Vi har faktisk nedsat et PR-udvalg. Det kunne DGK også gøre. 

Mange af os handler og bytter jo, også med ikke-medlemmer. Derfor kan man lave en brochure, der ganske 

kort fortæller om DGK. Man sender så nogle ex til hvert medlem som kan vedlægge et par stk. i de pakker 

de sender. (Det var Jacob Vierecks idé for år tilbage – men den er vist ikke blevet prøvet). 

Plads til alle 

Jeg hører fra de seneste træf, at det ikke er muligt at få et bord, men kan så se, at nogle stor-samlere har 

fået mange. Det er en skidt udvikling og bestyrelsen må sørge for, at flere kan få et bord inden 

storsamlerne tildeles mange borde. 
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