
Velkommen til
    Frederikshavn Havfiskeklub     

                                                                                  

Når du har betalt  dit  kontingent pr. netbank (250,00 kr.),  er du registreret  som aktivt 
medlem i klubben. Du er herefter berettiget til  at  deltage som medlem på havture og 
øvrige arrangementer arrangeret af Frederikshavn Havfiskeklub.

Klubbens bankdata: Reg.nr.: 4780 Kontonummer: 4780242981. Har du ikke netbank kan 
formand  Henning  Thomsen  kontaktes  på  tlf.:   21675927  eller  email: 
henningogulla@webspeed.dk for fremsendelse af et girokort.
 
Du kan gå ind på vores hjemmeside, her vil du løbende blive orienteret om aktuelle ting 
der  rører  sig  i  klubben,  ligesom  du  her  vil  kunne  følge  med  i  både  klubrekorder, 
kommende  mesterskaber,  samt  evt.  ændringer  i  Havtursprogrammet.  Adressen  er 
http://www.frhavn-havfiskeklub.dk 

Skulle der være noget du vil vide mere om, eller har du et godt forslag, så er bestyrelsens 
medlemmer altid åbne for en god ide, og du er altid velkommen til at kontakte en fra 
bestyrelsen, han vil helt sikkert kunne svare dig på dine spørgsmål. 

Vi  skal  gøre  opmærksom  på  at  det  ikke  er  noget  krav  at  Havfiskeklubben  har  en 
ansvarsforsikring til  at dække de medlemmer der på den ene eller  anden måde skulle 
være så uheldig at komme til skade på en af klubben arrangeret 
havtur. Det kan i værste fald give livsvarige mén og måske invaliditet, hvis man falder, 
eller  på anden måde  kommer  galt  af  sted.  Så for  en sikkerheds skyld,  tjek din  egen 
familie forsikring, og vær sikker på at den dækker dig under udøvelse af din hobby, for 
uanset hvad, kan du ikke stille klubben til ansvar for skade lavet på dig selv eller dit grej. 

Inden du tager med på din første tur, er det en god ide at kontakte turlederen og få gode 
råd om bl.a. påklædning, grej og fortæring på vores, nogle gange, lange ture. 

Vi har på havturene indført et pointsystem, hvor du ved indvejning får point for fangstens 
vægt og et antal arter du har fanget. Når året så er omme vil de 4 bedste blive præmieret 
med enten et gavekort til næste års mesterskab, eller en anden form for havtur. 

Aktuelle telefonnumre/email-adresser på bestyrelsen finder du på hjemmesiden. 

Med venlig hilsen 

Henning Thomsen 
Formand

mailto:henningogulla@webspeed.dk

