Fiske for livet!
Sportsfiskets år 2014

Bli med oss
på fisketur!
I Sportsfiskets År – 2014 skal
vi legge til rette for at du kan
bli med på fisketur, der du bor.
Kunnskap om fisken, tips om de
beste fiskeplassene, opplæring i alt
innen fiske, det byr vi på!

Sportsfiske gjør
deg rikere!
•

Som sportsfisker blir du et friluftslivsmenneske.
Det er en stor helsegevinst å hente i et aktivt liv ute i
naturen. Gode naturopplevelser beriker også sinnet
og styrker din mentale helse. Du har vel aldri sett en
vårslapp sportsfisker?

•

Sportsfiske tilpasses enkelt alle nivåer av mestring,
noe som gjør at nybegynnere og erfarne kan fiske
side om side og ha utbytte og glede av fisket.
Som sportsfiskere har vi felles opplevelser på tvers
av generasjoner, uavhengig av kjønn eller kulturell
bakgrunn.

•

Et levende fiskevann er et tegn på en sunn natur.
Derfor er sportsfiskere opptatt av en god naturforvaltning. Vi bryr oss om naturen!

•

Sportsfiske er en livslang hobby som kan utøves
nær sagt over alt, og til alle årstider.

Vårt ambisiøse mål er at vi gjennom Sportsfiskets År skal få
200.000 nye sportsfiskere. NJFF stiller opp med tusenvis av
frivillige fra 580 lokale jeger- og fiskeforeninger.
I LØPET AV ÅRET TILBYR VI:
• Fiskesommer-/Fiskevinterarrangement Vi tilbyr en konsentrert fiskeopplevelse fra bryggekanten eller på
isen. Spesielt tilrettelagt for de yngste på over 200 steder rundt om i hele landet. Alt er gratis, vi stiller
med nødvendig fiskeutstyr.
• Grunnkurs i sportsfiske Vi lærer deg hvordan du kaster med stang, binder gode fiskeknuter, velger
riktig agn, tar vare på fisken osv. Ta med hele familien!
• Actionfylte fiskeaktiviteter og fiskecamper for ungdom over hele landet.
• Storbyfiske et urbant fisketilbud særlig rettet mot skoleklasser og etniske minoritetsgrupper i storbyene.
• Tilrettelegging av fiskevann for enklere fiskemuligheter i nærmiljøet, blant annet med fokus på
tilgjengelighet for alle.
• Kurs og opplæring i praktiske fiskestells- og naturverntiltak lokalt,
slik som restaurering av gytebekker og stell og tilrettelegging av fiskevann.
• Fiskekonkurranser, fiskefestivaler og annet som et tilbud til den etablerte sportsfiskeren.
Det skal koke av aktiviteter i Sportsfiskets År – 2014!

Sportsfiske er verdifullt
for samfunnet!
En livslang hobby for alle
• En gang sportsfisker - alltid sportsfisker!
• Sportsfiske er helsefremmende og passer for både ung og gammel.

Bra for lokalsamfunnet
• Lokale fiskevann gir muligheter for sunne og positive aktiviteter.
• Sportsfiske gir grunnlag for lokal verdiskaping.

Sammen for naturen
• Sportsfiskerne bryr seg om naturen.
• Vi sikrer levende vann og vassdrag.

www.njff.no

Erik Tanche Nilssen AS - Foto; iStockphoto, Henning Ottarsrud

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Jakt og fiskeglede til alle –for alltid!

