
Til Gribskov Kommune,

Fishing Zealand er i år med-arrangør af Danmarks Mesterskaberne i Surfcasting sammen med Dansk 

Surfcastingklub, der hører under Danmarks Sportsfiskerforbund.

Surfcasting er i bund og grund fiskeri med bundsnøre og agn, som vi alle kender fra strand og moler, når vi 

skal fange fladfisk og torsk. I surfcasting er fiskeriet bare raffineret med kraftigt grej, så man kan kaste meget

længere og fiske i alt slags vejr og vindretninger. Der er faktisk ingen begrænsninger, udover hvad din egen 

fantasi tillader og med hensyn til hvilke fiskearter, du vil prøve kræfter med. I denne form for fiskeri er 

kastelængder på over 100m ganske almindeligt, og de bedste kaster op i nærheden af 200m.

Mesterskabet skal bl.a. være med til at udbrede kendskabet til surfcasting og kystfiskeriet på den 

sjællandske nordkyst. Surfcasting er en meget stor sport i udlandet, især i Holland og Tyskland. Vi har derfor 

allerede planer om at lave et internationalt arrangement næste år. Her vil vi især henvende os til hollandske 

og tyske surfcastere, hvilket vil give øget fokus på denne fiskeform i udlandet, men især også øget forkus på 

at dette fiskeri kan foregå på den nordsjællandske kyst. I den forbindelse vil det nordsjællandske område 

blive kraftigt brandet gennem artilker og lign i tyske og hollandske fiskemedier. 

Hele arrangementet løber over weekenden 26.-27. September og har om lørdagen base på Tisvilde Strand, 

mens det om søndagen foregår på Fredbogård i Græsted. Selve konkurrencen er opdelt i to discipliner, hvor 

deltagerne om lørdagen fisker og fanger så mange fisk som muligt, mens der om søndagen afholdes 

kastekonkurrence på land. Den samlede vinder af de to discipliner, vil blive kåret som Danmarksmester 

2015. Ligeledes kåres der også en vinder af hver enkelt disciplin.

Planlægningen af arrangementet forløber fremragende, og der er allerede tilsagn fra kokken Jan Gildam 

(kendt fra Storrygeren på TV) om at komme og lave lækre retter af de fangede fisk. Derduover vil 

Fiskeavisen og bladet Sportsfiskeren bringe artikler fra arrangementet både før og efter. Ligeledes vil der 

blive bragt blog-indlæg på Fishing Zealands blog, taget kontakt til lokal presse, samt TV2 Lorry. Der er 

ligeledes allerede indgået aftale med Fiskemagasinet på DK4, der vil lave et progam over weekenden. Gaver 

til præmierne er på plads fra velvillige fiskegrejsponsorer, der gerne støtter arrangementet.

Opgaven med at koordinere og arrangere arrangementet varetages af Fishing Zealand fiskeguide Niels 

Lagergaard Pedersen. I den sammenhæng vil vi høre Gribskov Kommune, om de vil støtte arrangementet 

med 6500 kr. til lønning af Niels Lagergaard Pedersen. 

Arrangementet har allerede fået en del omtale i danske fiskemedier og vi vil også tage en artikel med om 

eventet i det kommende Fishing Zealand Magazine som Niels står for at skrive. 

Vi håber at Gribskov Kommune ser velvilligt på denne ansøgning, da det vil skabe en del omtale af 

lystfiskeriet på den sjællandske nordkyst.

- Gordon P. Henriksen, Fishing Zealand

- Niels Lagergaard Pedersen, Fishingguidedenmark.dk


