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Hvad koster det at være medlem af Odsherreds Sportsfiskerforening? 
 
Det er gratis i resten af 2020 mod betaling for 2021. 
  

Kontingentsatser 2020 2021* 2022** 

Senior 670kr. 725kr. 740kr. 

Ungdom (18-25 år) 535kr. 580kr. 590kr. 

Junior 145 kr. 155kr. 155kr. 

Familie1 (flere over 18 år) 795 kr. 860kr. 880kr. 

Familie2 (betalende medlem over 26 år og 
øvrige under 18 år) 

695 kr. 750kr. 765kr. 

Familie3 (betalende medlem 18-26 år og 
øvrige under 18 år) 

560 kr. 605 kr. 615 kr. 

Pensionist 540kr. 590kr. 605kr. 

 
 

Hvordan melder man sig ind? 
Du går ind på medlemssiden på o-s-f.dk: 

 https://ny.o-s-f.dk/om-osf-hidden/medlemsskab/ 
 
Her følger du linket til fiskekort.dk:  

 https://www.fiskekort.dk/foreninger/123/odsherreds-sportsfiskerforening 
 
Vælger imellem personligt medlemskab eller familiemedlemskab, folder mulighederne ud og vælger det 

helt rigtige medlemskab for dig. 

Tilføj personer, læg i kurv og gennemfør betaling så er du i mål       

Hvilke fiskevande og aktiviteter har Odsherreds Sportsfiskerforening lokalt 

og i partnerskaber? 
Aktiviteter finder du her:  

https://ny.o-s-f.dk/?post_type=tribe_events 
 

Fiskevande lokalt og partner fiskevande du må fiske i, finder du her: 

https://ny.o-s-f.dk/fiskevande/lammefjordskanalen/ 
https://ny.o-s-f.dk/fiskevande/moser/ 
https://ny.o-s-f.dk/fiskevande/tissoe/ 
https://ny.o-s-f.dk/fiskevande/su/ 
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Hvad får du ud af et medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund: 

Magasinet Sportsfiskeren 4 gange årligt 
 

Som medlem af Odsherred Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund får du det lækre 

Sportsfiskeren.magasin 4 gange årligt. Det er fyldt med grejnyheder, guides, portrætter, pladsanvisninger, 

natur- og miljøpolitik og en masse tips til dit lystfiskeri. Læs mere: 

 
https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/magasinet-sportsfiskeren 
 

Kurser og aktiviteter 
Som medlem af Odsherred Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund får du adgang til en 

række kurser og aktiviteter – mange gratis og nogle med en mindre egenbetaling. På grund af Corona er der 

desværre meget få aktivitetstilbud for øjeblikket, men der er stadig enkelte begivenheder – blandt andet 

Fiskeakademiet for børn og unge i uge 42. Læs mere: 

 
https://www.sportsfiskeren.dk/kurser 
 

Medlemsfordele og rabatter 
Som medlem af Odsherred Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund får du adgang til en 

række medlemsfordele, der bl.a. omfatter overnatning, transport, oplevelser, bådleje, med mere. Det kan 

du læse mere om her: 

 
https://www.sportsfiskeren.dk/medlemsfordele 
 

20% rabat på ikke nedsatte varer i Outdoor i Asnæs 
 

Forbundet taler din sag 
Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for et renere vandmiljø med store bestande af vilde fisk – og de 

arbejder sideløbende for at gøre lystfiskeriet i Danmark mere tilgængeligt. Er du nysgerrig på, hvad 

Forbundets politik er på en række områder, kan du læse mere om alt fra deres arbejde for at få sunde 

vandløb til en mere fair regulering af eksempelvis garnfiskeri på kyster og i søer her: 

 
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik 
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