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Jeg er meget tilfreds med SKF som den lille meget hyggelige klub vi har her er. Henrik satte for et 
års tid siden ord på tingene ved at sige hvad klubben var for ham. Drenge klubben hvor vi mødes 
over lidt øl, meget løgn, klubliv, øregas osv. Det er noget han ikke vil undvære.   
 
Det er en utrolig glæde og fornøjelse at være formand i en forening hvor folk er så aktive og 
engagerede som det er tilfældet med SKF. Jeg vil gerne fremhæve de kræfter der rykker i det 
daglige, der tænker jeg især på to mennesker der holder liv i klubben, Ejvind er der bare hver gang 
og klubaftenen kører ”af sig selv”  
Hjemmesiden der på eksemplarisk og entusiastisk vis redigeres af Gert. 
Ups og nu vi er ved ham Gert, så har han også en meget velplaceret hånd i vandløbsgruppen hvor 
bla. Gerts kyndige tilsyn sikrer at tømning af sandfang, udlægning af grus sten mm. og gruset bliver 
benyttet siger han, jeg jubler bare rigtigt fedt… tak for godt og solidt arbejde til dig. 
Henning det er jo bare ham der kasse mesteren, stort trælst arbejde tak for din indsats på området og 
tak for mange gode indspark.   
 
En af klubbens virkelige kærneværdier er og bliver de mange gode ture der arrangeres i klub regi 
det er virkeligt kvalitets fiske ture og på Bornholm kom jeg lidt på den tanke at det her det er 
virkeligt noget særligt noget med ”fiske oplevelser i særklasse” Stor tak til Michael og i andre der 
lige banker en tur sammen. 
 
Jeg talte om en udadrettet profil sidste år og det må vi da sige at vi får med 2½ arrangementer i 
foråret, foredraget med Jacob, Limfjordens ørreddage og ved Oddesund Open, der falder sammen 
med lystfiskernes dag vil vi forsøge at organisere en eller to der fortæller lidt om klubben… Til 
efteråret vil Klaus Frimor holde et foredrag der minder om det vi laver med Jacob blot giver Klaus 
foredraget til klubben gratis. Målet er at øge offentlighedens opmærksomhed på klubben og få lidt 
flere medlemmer.  
 
Antændt af hellig ild smider, Henrik og Paw lige et klasse arrangement som Limfjordens Ørreddage 
helt sikkert bliver, ind i forårsprogrammet, jeg ved ikke hvem der har forhekset sponsorerne, men 
det er utroligt godt gået af jer, store roser og meget stor tak for en fremragende indsats, håber også 
at i er på banen i 2008 osv. 
 
Jeg ser frem til en sæson spækket og pakket med ”fiskeoplevelser i særklasse!” 
 
    
 
 
 
  
  
 


