
 
 

 

Vingsted, den 9. februar 2015 

 

Organisationsændringer i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

Verden omkring os er under konstant forandring. Og selv om både frivillige og ansatte konstant ar-

bejder hårdt for at forbedre forholdene for dansk sports- og lystfiskeri, så er det tydeligt, at der er 

behov for mere. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor besluttet at oprette en ny stilling som 

fundraiser og kommunikationsrådgiver. En stilling som skal sikre, at organisationen kommer 

bedre i synk med nye behov og væsentlige udfordringer – som eksempelvis:  

 

 Et behov for at skaffe ekstra midler til arbejdet med at forbedre forholdene for dansk sports- 

og lystfiskeri. En fondsstrategi skal identificere områder, der kan finansieres eksternt – både 

hos sekretariatet og hos medlemsforeningerne. 

 

 Et behov for at få vendt medlemstilbagegangen og styrket mandatet for Danmarks Sportsfi-

skerforbund, så vi sikrer en større positiv indflydelse og konstruktiv påvirkning på relevante 

beslutningsprocesser og beslutningstagere. 

 

 Et behov for at få kommunikeret, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund kan, bør og skal. Hvad 

arbejder vi med, hvordan arbejder vi og hvorfor. Vi vil fokusere på åbenhed, øget meddelsom-

hed, samarbejde og imødekommende dialog med alle interessenter i sports- og lystfiskerverde-

nen. Her tænker vi især på medlemmer og potentielle medlemmer. 

 

 Et behov for at forbedre Danmarks Sportsfiskerforbunds image og fremkomme med en frem-

strakt hånd til de, der af forskellige årsager er kritiske overfor Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Vi vil arbejde på at få de gode kræfter tilbage i forbundet og øge kendskabet til vores fælles 

sag – et bedre lyst- og sportsfiskeri. 

 

Ingen er bedre til at varetage disse udfordringer end vores egen Ole Wisler. Ole har de sidste 17 

år haft ansvar for magasinet Sportsfiskeren og forbundets interne og eksterne kommunikation. 

 

Sportsfiskeren har Ole udviklet til et moderne, stramt redigeret, meget værdsat og respekteret 

magasin. Med høj faglighed, stor professionalisme og stædighed har Ole drevet kommunikatio-

nen i forbundet, og han har derved spillet en bærende og meget væsentlig rolle for det forbund, 

vi kender i dag. Ole har udvist et dybtfølt og smittende engagement i forbundets arbejde. Men 

det er klart, at skal Ole gå ind i nye opgaver med fuld styrke, er der noget, han skal slippe. 

  

Jakob Sørensen får ansvaret for produktion af magasinet Sportsfiskeren, sportsfiskeren.dk, de 

sociale medier og andre moderne kanaler samt forbundets pressekontakt. Ole Wisler og Jakob 

Sørensen deler fortsat ansvaret for forbundets annoncesalg. 

 

Organisationsændringerne har virkning fra 1. marts 2015, og du vil inden da få direkte besked, 

hvis ændringerne har betydning for dit virke i forbundet. 

 

Afstedkommer denne orientering spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef 

Lars Rasmussen på tlf. 2484 0758. 

 

Med Venlig hilsen 

Lars Rasmussen 

Sekretariatschef, Danmarks Sportsfiskerforbund   

 

 



                     

 

 


