
    2012 - åben for nye medlemmer - 2012 

� Mere end 54 km attraktivt fiskevand i:
�� KKaarruupp ÅÅ
�� SSkkjjeerrnn ÅÅ
�� VVoorrggoodd ÅÅ
�� OOmmmmee ÅÅ
�� KKaarrssttoofftt ÅÅ

� Mange medlemsfordele 
� Hytte ved Skjern Å 
� Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund
� Bladet ”Sportsfiskeren” 



Lystfiskerforeningen af 1926 

er en af Danmarks ældste lystfiskerforeninger. I
1938 var vi medvirkende til stiftelsen af
Danmarks Sportsfiskerforbund, som vi stadig er
medlem af. LF26 startede oprindeligt som en 
landsdækkende forening, der kunne tilbyde
masser af fiskevand over hele landet. I dag er vi 
”kun” landsdækkende med medlemmer og
koncentrerer primært vores fiskevande omkring
2 af Danmarks nok mest attraktive åer:

Hytte ved Skjern Å! 

Fiskeoplevelser for alle! 

Karup Å ved Karup, Høgild, Åkær (Fly)
og Skive – kendt for de mange store og
kamplystne havørreder.
Skjern Å ved Skarrild og Sdr. Felding –
med en god bestand af laks, havørred, bæk-
og regnbueørred samt stalling.
Skjern Å ved Kodbøl / Albæk – topklasse 
fiskeri efter laks, havørred og steelhead. 
Vorgod Å, Omme Å og Karstoft Å – fint 
fluefiskeri efter stalling, bæk- og havørred
og gode muligheder for en laks.

For mange lystfiskere er det mindst lige så
vigtigt at have en stor naturoplevelse. Dette er
der rig mulighed for langs de naturskønne å-
strækninger. Odder og isfugl hører til blandt de
oplevelser, som venter den opmærksomme. At 
kunne fiske uforstyrret er også noget, mange
værdsætter – og på LF26´s mange kilometer 
fiskevand kan man nemt finde en strækning for
sig selv, hvor der er fred og ro.

Foreningen råder over en hytte med plads til 4.
Hytten er ideelt beliggende på Sdr. Felding
Camping, dvs. meget centralt for foreningens
fiskevand i Skjern Å, Vorgod Å og Karstoft Å. 
Hytten udlejes billigt til medlemmerne, som 
gratis kan benytte campingpladsens faciliteter.
Den skal altid forudbestilles, hvis man vil 
overnatte. På hjemmesiden kan man se, hvornår
hytten er ledig.
Hytten bruges også som samlingssted ved den
traditionsrige ”Skjern Å premiere”.

"Man skal have fisket laks gennem mange år, 
tabt adskillige og fanget flere endnu, før man tør
betegne sig selv som en virkelig laksefisker -
men man behøver kun at have fanget én laks for
at have tabt sin sjæl."
Citat fra Svend Saaby: "Lystfiskerliv".

Langs Karstoft Å ved Clasonsborg, ånder alting 
fred og ro. Her har ”flittige hænder” ryddet
mange meter langs den idylliske åbred.

”Lakse-Hytten” på Sdr. Felding Camping ved
Skjern Å benyttes flittigt af medlemmerne året
rundt – også til foreningens ”Sæson-premiere”.

Se mere på www.lf26.dk 

Medlemsfordele:

Ud over at få adgang til LF26´s attraktive vande,
vil du også få tilsendt ”Sportsfiskeren” – bladet
der har fingeren på fiske-pulsen og bugner af 
aktuelle artikler, beretninger og gode fisketips.
Medlemsfordele som arrangementer, rabatter på 
overnatning, salg af dagkort, sæsonpremiere og
-afslutning hører også med i foreningslivet.

På foreningens omfattende hjemmeside kan du
bl.a. få aktuel information om fiskeriet her og nu 
og læse om kommende arrangementer. Du kan 
også læse spændende artikler om fiskeriet og
fisketips – og selvfølgelig se og downloade helt
nyt og informativt kortmateriale over
fiskevandene. Ligeledes er der mange fotos fra 
vores naturskønne fiskevande – hvor der ind 
imellem også dukker et billede eller to op med
en pæn fisk på. Der er et omfattende fotogalleri
med billeder fra fiskevandene, men også fra 
fisketure til ind- og udland.

Sådan bliver du medlem: 

Du bliver medlem af Lystfiskerforeningen af
1926 ved at udfylde nedenstående blanket og
indsende den til foreningen – send hele siden og
husk frimærke! 
Hvis du ønsker at spare tid og frimærke, kan du 
tilmelde dig direkte på: www.lf26.dk. Her kan 
du også finde oplysninger om kontingentformer
og priser.
Formanden, Tonni Kjær Jensen, kan kontaktes
på tlf. 97 11 96 22. Kassereren, Per Fredskild, 
kan kontaktes på tlf. 97 32 27 70. 

Anmodning om medlemskab af Lystfiskerforeningen af 1926
(HUSK alle navne ved familie-medlemskab – brug venligst blokbogstaver) 

Navn/navne: …………………………………………………………………………...

Adresse: ………………………………………………………………………………..

Postnummer: ……………..... By: ………………………………………………...

Dato: ……../………-……….. Underskrift: ………………………………………...
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Lystfiskerforeningen af 1926 
V. Per Fredskild, kasserer 

Grønlandsgade 6 
6950 Ringkøbing

Karup Å:  4,5 km 
Estvad – Skive 

Karup Å:  2,2 km 
Åkær (Fly)

Karup Å:  2,6 km 
Høgild

Karup Å:  0,2 km 
Karup Kirke 

Vorgod Å:  15,0 km 
Troldhede

Skjern Å:  4,5 km 
Skarrild

Skjern Å:  0,7 km 
Sdr. Felding

Skjern Å:  8,5 km 
Kodbøl / Albæk

Karstoft Å:  3,0 km
Clasonsborg

Omme Å:  10,0 km
Stovstrup / Sønderskov

Omme Å:  3,0 km 
Farre
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