Æresmedlem Holger Klausen
Hvalstad 22.02.14
Takk for Holger Klausen store innsats for det nordiske sportsfiskersamarbeid!
Norges Jeger og Fiskerforbund ønsker med dette å rette en stor takk til Holger Klausen som representant
for Danmark Sportsfiskerforbund og Køge Sportsfiskerforening for den store innsatsen og engasjementet
han har hatt gjennom mange år for havfiskesporten i Norden.
Holger var en av initiativtagerne til og stifterne av Nordisk Havfiskeunion, en union som fremmet
havfiskesporten og det nordiske samarbeidet gjennom arrangement av Nordisk Mesterskap hvert år og
frekvente samarbeidsmøter på nordisk plan.
Undertegnede, som mangeårig leder av Sportsfiskeutvalget i NJFF og nå leder av organisasjonen, ble tidlig
kjent med Holger både gjennom styrevervet i Nordisk Havfiskeunion, NHU, som deltager på konkurransene
og ikke minst i det sosiale felleskapet.
Holger ble fra første dag en slags fadder for meg, og det utviklet seg en sterkt personlig vennskap både for
meg og min familie. Holger ble "en god onkel i Danmark" for mine 3 barn, noe som har gitt dem vennskap,
fiskeglede og kameratskap på tvers av landegrensene. Vi har også hatt gleden av å få besøk fra Køge
Sportsfiskerforening ved flere anledninger til min lokale forening, Bamble Jeger og Fiskerlag.
Holger gjorde en stor innsats i Nordisk Havfiske Union gjennom nærmere 30 år. Han har i alle år vært med i
styret, hvor han har vært både leder, sekretær og kasserer ved flere anledninger. Holger var den "røde
tråden" i NHU arbeidet, og hadde alltid orden på rekordlister, resultatlister, papirene og historien. Holger er
en person med gode gjennomførings- og leder evner og med svært godt utbygde sosiale antenner.
Forbrødring og samarbeid står høyt! Hans mangeårige innsats har fremmet og videreutviklet samarbeidet
mellom de nordiske sportsfiskerorganisasjonene, og det er mange innen havfiskesporten som er
takknemlige for denne innsatsen han har gjort på vegne av Danmark Sportsfiskerforbund og NHU.
I tillegg til hans store engasjement organisasjonsmessig, er han en meget dyktig sportsfisker som nesten
alltid var blant de 10-beste på resultatlistene i de Nordiske Mesterskaper, og ofte ble det medaljer av edelt
metall. Kameratskapet, rausheten og gleden Holger fremviser på fisketurene og under konkurransene er
med på å skape fiskeglede for alle.
Fra Norges Jeger og Fiskerforbund og alle hans fiskevenner i Norge ønsker jeg å takke han for innsatsen for
fremme av havfiske og sportsfiskerglede gjennom mange år, en riktig "ildsjel" som det står stor respekt av.
Sportsfiskerhilsen fra
Norges Jeger og Fiskerforbund
Runar Rugtvedt, styrelede
Hej Holger.
Hils dine venner i Køge Sportsfiskerforening og ønsk tillykke med foreningens jubilæum.
Dit fine” skudsmål” som andre har givet dig, kan jeg fuldt og helt tilslutte mig ”Et klap på skulderen” er jo
altid velkommen og i dette tilfælde er det absolut fortjent. Desværre må vi jo erkende, at vi har den bedste
tid bag os, men jeg tror vi bliver ved alligevel -” før krigsmodeller” af lystfiskere er gjort af et særligt stof:-)
Mange hilsner
Jørn / Viborg Fiskeriforening

