Medlemskab

Kontakt

Et medlemskab af Lommeulken indeholder samtidig et
medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), der
er hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i
Danmark. DSF’s formål er at beskytte danske vandområder
og varetage lystfiskernes interesser – med andre ord, DSF
kæmper for rent vand og flere fisk.

På vores hjemmeside, www.lommeulken.dk, vil du kunne
finde de fleste informationer om foreningenen, men har du
yderligere spørgsmål er du velkommen til at skrive til formand@lommeulken.dk.

Som medlem af DSF modtager Lommeulkens medlemmer
derfor lystfiskermagasinet Sportsfiskeren, der udkommer
10 gange årligt, og medlemskabet giver desuden en række
kontante rabatter på fiskekort, hytteleje og flere andre
ting. Se evt. mere om DSF på www.sportsfiskeren.dk.
I tillæg til DSF er Lommeulken medlem af Aarhus Universitets Sport (AUS), som er en paraplyorganisation for
foreninger ved Aarhus Universitet.
Et medlemskab af Lommeulken koster 466 kr. årligt, hvoraf
de 343 kr udgør medlemskabet af DSF, mens de resterende 123 kr er Lommeulkens eget kontingent. Er man
allerede medlem af DSF, refunderes de 343 kr naturligvis.

Ved du allerede nu, at du kunne tænke dig at blive medlem,
så skal du blot sende en mail til kasserer@lommeulken.dk,
hvor du oplyser:
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Studieretning
Telefonnummer
E-mail adresse
Ønsket brugernavn til hjemmesiden

Vi ser frem til at høre fra dig!

Det eneste krav for at blive medlem af Lommeulken er, at
man skal være optaget på en videregående uddannelse
i Aarhus. Det er dog muligt at fortsætte medlemskabet
efter endt studietid.

*Foreningens robåd og elmotor er venligst sponsoreret af
Tuborgfondet

Lommeulken
Hvem er vi?

Baggrund
Lommeulken – Jysk Akademisk Lystfiskerforening – er en
lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus.
Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk felttur til Polen,
og var på daværende tidspunkt tiltænkt biologistuderende.
Sidenhen er foreningen blevet åbnet for alle studerende på
videregående uddannelser i Aarhus, og består i 2013 af 46
medlemmer fra forskellige studieretninger.
Lommeulkens primære formål er, at skabe et godt lystfiskermiljø for de studerende, hvor der er mulighed for at mødes
med ligesindede lystfiskere, udveksle erfaringer og lære
nye fiskepladser at kende, og naturligvis at tage på en lang
række fælles fisketure.

Aktiviteter
Lommeulken arrangerer og afholder hvert år 15-20 af disse
fælles fisketure. Turene spænder over alt fra aftensture til
nære vande, til forlængede weekender i sommerhus, hvor
der fiskes igennem om dagen og hygges om aftenen.
Turene går til vidt forskellige destinationer, og vi fisker efter
mange forskellige fiskearter alt efter årstiden. Nogle af de
traditionelle ture er f.eks. efter havørred på kyst og i å, gedder og sandart på søerne, fladfisk fra land eller båd, vesterhavstur, samt brasen og karpe i sommernatten.
Foreningen råder over mange dygtige medlemmer, der
gladelig deler ud af deres viden. Så der er ingen undskyldning for ikke at tage med på turene, hvor alle får mulighed
for at dygtiggøre sig og
stifte bekendtskab
med nye
fiskeformer.
I vinterhalvåret er der
desuden
foreningsaftener, hvor
vi mødes til

fluebinding, grejfremstilling og foredrag om såvel
hjemligt fiskeri som vilde
fiskerejser.
I de senere år har Lommeulken også stået for
flere små vandløbsrestaureringsprojekter, hvor
der er blevet fjernet
spærringer og udlagt
gydegrus i mindre bække
tæt på byen, i håbet om at
fremme havørredbestanden omkring Aarhus.

Hjemmeside
Det meste af Lommeulkens kommunikation kører over
e-mail og gennem foreningens hjemmeside, www.lommeulken.dk.

Lommeulkens aktiver

Hjemmesiden
indeholder et
lukket forum,
hvor medlemmerne kan
tilmelde sig
til foreningsturene, og
aftale kørsel,
overnatning
med videre.
Ligeledes er der
her mulighed
for at finde fiskekammerater til øvrige fisketure, ligesom
der frit kan stilles spørgsmål og diskuteres fiskevande, grej
og metoder.

Lommeulken ejer en robåd*, som er beliggende ved
Brabrand Sø i cykelafstand af Aarhus. Båden kan gratis lånes
af foreningens medlemmer, og foreningen ejer desuden et
ekkolod og en elmotor, der kan gøre en hel dags geddefiskeri
på søen lidt mere komfortabelt.

Størstedelen af indholdet på hjemmesiden udgøres af
Lommeulkens interne konkurrence for medlemmerne.
Dette er en venskabelig (men seriøs) konkurrence, som
løber over et helt år, og har præmieoverrækkelse til generalforsamlingen hvert år i december.

Om vinteren, når vandene bliver lukket af is, bliver fiskeriet
indstillet for manges vedkommende. Lommeulkene kan dog
låne foreningens isbor, så fisketrangen kan dulmes i den
kolde tid.

Konkurrencen handler i store træk om at fange de største
fisk i en række forskellige arter og melde dem til på vores
hjemmeside. På den måde får vi igennem hele året en
konstant aktivitet på hjemmesiden, og alle får mulighed
for at beundre de øvrige
medlemmers
fangster og
inspirere
hinanden til
at komme ud
til vandet.

Hvert efterår arrangerer
Lommeulken den traditionsrige Unisøkonkurrence, hvor
man i to-mandshold dyster i at fange flest fisk i Universitetssøerne. Denne konkurrence er åben for alle studerende
– ikke kun Lommeulke – og er altid velbesøgt.

