
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

April 2019 

 
En prægtig laks på 7,75kg og 91cm fanget på reje 6. april 2019 af Søren Agesen. 

Foto: Søren Agesen 
 

  

  



 

 

April 2019

Status på fiskeriet 

Laksefiskeriet startede allerede i marts 

måned, og der er siden landet mange rigtig 

flotte laks på vores vand  

Top 10 listen for laks pr. 8. april 1019: 

 
Top-10 for laks pr. 8.april 2019 
 

Nyd billederne af nogle af de flotte laks der 

er landet her i foråret herunder. 

Vinterens og forårets geddefiskeri i Gudenå 

har også været helt fantastisk med utrolig 

mange store gedder. Top 10 listen på 

gedder: 

 
Top-10 for gedder pr april 2019 

 

 

 
 

 
Søren Agesen, laks 7,75kg og 91cm fanget 6.april på reje. 

 

 
Laks 10,7kg og 101cm fanget af Peter Mejlhede på spinner 
1. april 2019 

 

 
Laks 7,5kg og 95cm fanget på reje af Henrik Johansen 27. 
marts 2019 

 



 

 

 
Laks 8,5kg og 95cm fanget af Flemming Madsen på reje 31. 
marts 2019 

 

 
Laks 8,7kg og 95cm fanget på spinner af Henrik Thue 
Pedersen 31. marts 2019 
 

 
Laks 7,5kg 94cm fanget på reje af Erik Søndergaard 25. 
marts 2019 
 
 
 
 

 
Laks 7,8kg 93cm fanget på spinner af Kim Andersen 21. 
marts 2019. 
 



 

 

 
Laks 10,1kg 98cm fanget på reje af Jørgen Nielsen 
10.marts 2019. 

 

 
Laks 12kg, 102cm fanget på Spinner af Oliver Seiersen 
3.marts 2019 
 

 
Laks 8.9kg 96cm fanget på fluejig af Poul Møller 1.marts 
2019 
 

 
Laks 8,7kg 92cm fanget af Helmuth Dube på reje 27. 
februar 2019 

 

Revidering af udsætningsplan 2019 

DTU Aqua har nu fastsat datoer for 
bestandsanalyse i de enkelte gydebække – 

det er i perioden uge 32-37, hvor de 
elektrofisker for at undersøge om 
ørredtætheden lever op til det som den 

enkelte bæk kan bære. Hvis der mangler 
yngel vil disse blive påført den fremtidige 

udsætningsplan som Ørredfonden leverer 
fisk til. Hvis der mangler vandpleje bliver 
dette noteret. 

Til at hjælpe med bestandsanalysen skal vi 

stille med frivillige til at hjælpe biologen. 
Det er ikke fysisk hårdt – du skal hjælpe 

biologen med at notere resultat, tælle fisk, 
transportere fisk og i øvrigt gå biologen til 
hånde.  

Det er en enestående mulighed for 

 lære vore gydebække at kende og  

 lære om havørredens biologi 

 hjælpe os videre i arbejdet for en 

selvreproducerende havørredstamme 

i Gudenå 

Læs mere i artikel i dette nummer og meld 

dig til hvis du vil hjælpe havørreden tilbage 

til Gudenåen! 

Jo før du melder dig til jo større er 

muligheden for at du kan deltage i nøjagtig 

de gydebække som du finder mest 

interessante. 

 



 

 

 

Fangstrapport kører langsomt 

Kære medlemmer. 

Vi har desværre oplevet en del problemer 
med visning af fangstrapporter på 
foreningens hjemmeside. Hvad problemet 

helt præcist skyldes vides ikke, men vi 
arbejder på en løsning. Da problemet er 

begrænset til fangstrapport visnings 
funktionen er det stadig muligt at 
indrapporterer fangster og i øvrigt 

orienterer sig på resten af siden.  
 

Indtil vi har løst problemet vil vi bede jer 
have lidt tålmodighed med systemet. 
 

På forhånd tak, bestyrelsen 

Husk indberetning af alle fisk ! 
Alle fisk – både havørreder, laks og gedder 

skal indberettes senest 5 dage efter 
fangsten på foreningens hjemmeside. 

Uanset om du hjemtager eller genudsætter 
fisken. 
Du har mulighed for at være anonym. 

Er du så heldig at fange mere end en fisk 

så skal de ind på hver sin rapport – og det 
er ganske nemt, for når du har indsendt 

den første, så står vinduet stadig åbent og 
du kan tilrette data på fisk nummer to og 
indsende denne og så fremdeles. 

Årsagen er den simple at vi har brug for en 
dækkende statistik, og denne er baseret på 

automatisk udtræk af fra databasen – så 

husk en fisk = en rapport. 

Vigtigheden af fangststatistik kan ses i 
havørredprojektet hvor eksperterne roser 

vores gode statistiske grundlag til 
skyerne 

Artikler i dette nummer: 

(spring til en artikel: CTRL+klik) 

Formanden har ordet! ............................ 6 

Fremvisning af fiskevand 2019 ................ 7 

BSF bidrag til laks runder nu 1,6 millioner 

kr. ....................................................... 8 

Mistet P-plads og ny P-plads på vej ved 

sandskreddet ........................................ 9 

Projekt ”Havørreden tilbage til Gudenå”.. 10 

Juniortur efter havørred og sild ............. 11 

Trend Aa’s juniorafdeling på tur til Gudenå

 ......................................................... 12 

Af Orla Bertram, Trend Aa 

Lystfiskerforening   Beretning fra Trend 

Aa juniorafdeling’s geddetur til Gudenå v/ 

Bjerringbro ...................................... 12 

Hjælp søges til havørred-bestandsanalyse

 ......................................................... 14 

Nyt fra Ørredfonden ............................. 15 

Aktivitetskalender ................................ 16 

 

 
  



 

 

Formanden har ordet! 

 
Casper Pedersen, formand, BSF 

 

Kære medlemmer så er sæsonen godt 

igang og de første flotte fisk er landet. 

 

Som formand for foreningen vil jeg benytte 

lejligheden til, at dele et par betragtninger 

om vores fælles fiskevand. Foreningen 

råder over rigtig mange kilometer attraktivt 

fiskevand, som danner rammen om vores 

fælles hobby. 

 

Foreningens fiskevand er velvilligt stillet til 

rådighed af lokale lodsejere som alle har 

indvilliget i at udleje deres vand til 

foreningen. Den tillid som lodsejerne har 

vist os, må vi ikke tage for givet. Vi 

lystfiskere har vandet til låns og hvis vi 

misbruger deres tillid vil det formentligt, 

over tid, betyde at lodsejeren opsiger 

kontrakten. Vi som lystfiskere skal være 

det gode eksempel og vi skal værne om 

naturen langs å og i øvrigt følge 

lodsejerens anvisninger. 

Det har langt de fleste medlemmer 

heldigvis forstået, og jeg kender mange 

medlemmer som gør en aktiv indsats for at 

holde naturen ren, og i øvrigt har gjort det 

i årevis. 

 

Når jeg fisker ved åen (hvilket jeg gør en 

del) så sker det alligevel engang i mellem, 

at jeg finder affald som kan henføres til 

lystfiskerne. Om affaldet er smidt af med-

lemmer, dagkortfiskere eller 

forbipasserende kanosejlere er 

underordnet. For en lodsejer er 

lystfiskeraffald - smidt af en lystfisker, og 

det har derfor en negativ indflydelse på 

foreningens forhold til vores lodsejere. - 

eller sagt på en anden måde en lystfisker 

der smider affald langs åen skader 

foreningen og modarbejder det kæmpe 

arbejde foreningens ildsjæle gør for 

foreningen. Skåret helt til benet - Smider 

man affald eller følger man ikke lodsejerens 

anvisninger så er man ikke velkommen i 

foreningen. 

 

Vi som lystfiskere skal gøre en ekstra 

indsats for at holde ådalen ren. Vi skal 

følge anvisningerne om adgang til 

fiskevandet og hvis uheldet er ude og vi 

kommer til at ødelægge et hegn hos en 

lodsejer så sørger vi for at lodsejeren bliver 

underrettet, hvis vi ikke selv kan udbedre 

det. 

 

Lad os alle gå den ekstra meter for at 

bevarer et godt forhold til vores lodsejere 

og fremstå som det gode eksempel. Tag 

det affald i finder langs vandet og på  

P-pladserne med hjem uanset hvem der 

har smidt det. 

 

HUSK i er alle repræsentanter for 

foreningen når i færdes ved vandet. 

 

Knæk og Bræk 

Formanden



 

 

Fremvisning af fiskevand 2019

Af: Casper Pedersen 

Lørdag den 2 marts gentog foreningen 

succesen fra sidste år og inviterede 

foreningens medlemmer til rundvisning ved 

fiskevandet.  

Igen i år var mange nye medlemmer mødt 

op til begivenheden. Flere gamle kendinge 

var havde også fundet vej til klubhuset. - 

Om det var rundstykkerne eller Jan’s 

maleriske fortælling om rejefiskeriet 

lyksaligheder eller noget helt tredje der 

trak står hen i det uvisse.  

  

Under morgenmaden gik snakken lystigt 

suppleret Erik, Jan og undertegnede som 

fortalte om teknikker og erfaringer med de 

mest gense fiskemetoder.  

Efter morgenmaden delte forsamlingen sig i 

to hold og de næste par timer blev brugt på 

at fremvise foreningens fiskevand.  

 

Vi sluttede dagen ved klubhuset hvor 

foreningen var vært ved en forfriskning.  

Vi har allerede besluttet at gentage 

arrangementet til næste forår hvor vi 

overvejer at udvide dagen med en praktisk 

del for dem som ønsker teknikerne 

demonstreret ved åen.  

 

Knæk og bræk! 

 

 

Nyd et par af billederne fra dagen. 

 

 

 

 
Fremvisning fiskevand 2019: Sandskreddet. Foto: Erik 
Søndergaard 

 

 
Fremvisning fiskevand 2019: Sandskreddet. Foto: Erik 
Søndergaard 
 

 
Fremvisning fiskevand 2019: Zone 1og 2. Foto: Erik 
Søndergaard 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

BSF bidrag til laks runder nu 1,6 millioner kr. 

Af: Bestyrelsen 

BSF har siden 2009 støttet det tidligere 

Foslaks/Brusgaard, nu en del af Dansk 

Center for Vildlaks (DCV), med et samlet 

beløb på over 1,6 million kroner – helt 

nøjagtigt 1.635.365 kr. 

 

Vi har årligt støttet DCV med et betydeligt 

beløb med henblik på at sikre det attraktive 

laksefiskeri i Gudenåen.  

Støtten bunder i en erkendelse af, at 

laksefiskeriet er en af de væsentligste 

forudsætninger for foreningens eksistens, 

og så længe laksen ikke har mulighed for 

naturlig selvreproduktion i Gudenå 

systemet, er fiskeriet afhængig af frivillige 

bidrag. 

I 2018 bestod støtten af følgende satser:  

 Lodsejere (2 kr/m) 

 Salg af dagkort (50kr/dagkort) 

 Medlemsbidrag (200 kr/år) 

Et imponerende beløb, som vi alle med 

rette skal være stolte af at have bidraget 

med, og resultatet ses jo også i form af 

flotte laksefangster 

 
Fig: Laksefangster på BSF’s fiskevand 1993-2018 
sammenholdt med udsætning af laksesmolt i Gudenå. 
©BSF 
 

 

 

 
Fig: BSF’s støtte til ekstraordinære udsætninger af laks i Gudenå 2009 til 2018, ialt 1.635.365kr. 

  



 

 

Mistet P-plads og ny P-plads på vej ved 

sandskreddet

 

Mistet P-plads 

Vi har desværre mistet den forholdsvis nye 

P-plads ved sandskreddet – nærmere 

betegnet den P-plads, der ligger når man 

følger vejen til venstre i stedet for at dreje 

ned til højre til den gamle udløb af 

Danstrup bæk, se kortet 

Da der stadig er medlemmer der bruger 

pladsen bedes i hjælpe med at sprede 

budskabet. Det vil på sigt øge muligheden 

for at vi måske kan få en ny P-plads i 

området. 

Ny P-plads på vej 

Det er en fornøjelse at kunne meddele at 

foreningen har indgået aftale om etablering 

af en ny parkeringsplads ved sandskredet. 

P-pladsen vil blive lavet så snart 

entreprenøren har tid i kalenderen.  

Indtil P - pladsen er etableret må i nøjes 

med de 4 pladser som p.t er til rådighed 

og  såfremt disse er optaget finde et andet 

sted at fiske. 

Tak til lodsejeren og de ildsjæle som har 

sat projektet i søen  

 

 
Mistet P-plads ved Sandskreddet opstrøms Nord-Syd 
stykket. Den gamle ved Danstrup Bæk har vi fortsat. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

  



 

 

Projekt ”Havørreden tilbage til Gudenå” 

Vores projekt der hidtil har heddet ”Hvor 

bliver havørreden af i Gudenå?” har 

som tidligere skrevet resulteret i at der er 

dannet et nyt projekt med bred opbakning 

langs nedre Gudenå.  

Projektet hedder nu ”Havørreden tilbage 

til Gudenå” da vi med arbejdstitlen ønsker 

at signalere at det her handler om at sikre 

den allerede eksisterende vilde bestand af 

havørreder.  

Havørreden er en indikatorart, og når den 

har det godt, så har alle de andre arter af 

planter og dyr det også godt i vandløbet.  

Projektet har kun nedre del af Gudenå som 

interesseområde, da problematikken 

omkring passage ved Tangeværket er dette 

projekt uvedkommende. 

Siden sidst 

Der har været afholdt projektmøde i 

”Havørreden tilbage til Gudenåen”. 

Oprindelig var det kun planen at den store 

havørredundersøgelse skulle anvende 

akustiske sendere på smolten. Vi har nu 

besluttet at ansøge om midler så der også 

kan anvendes radiosendere. 

Akustiske sender 

Den akustiske sender anvendes til 

automatisk at registrere hvornår smolten 

passerer en række lytteposter, så fiskens 

færd ned gennem åen og ud gennem 

fjorden kan dokumenteres. Den akustiske 

sender virker både i ferskvand og i 

saltvand. 

 

Radiosender 

Radiosenderen skal anvendes til manuelt at 

spore hvor fisken (senderen) er henne. 

Dette kræver en pejling der sker manuelt. 

Med radiosenderen kan døde fisk spores til 

hen til fx en skarvkoloni hvor senderen så 

typisk vil ligge under reden. 

Radiosenderen virker desværre kun i 

ferskvand 

Næste fase i projektet der nu er i gang er 

kontakt til fonde med henblik på 

finansiering af smolt undersøgelsen. 

  

  



 

 

Juniortur efter havørred og sild 

Af Jeppe Koudal Christensen, BSF 

juniorklub 

 

Vi havde planlagt en havørred tur til 

Mariager fjord, men efter lidt overvejelser 

blev det til en tur med båd på Randers 

fjord ved Mellerup/kanaløen efter sild og 

havørreder.  

 

 

Vi var 5 afsted så det skulle nok blive en 

sjov tur. Vi startede godt ud med masser af 

sild, men vi bestemte at nu skulle vi fange 

en ørred.  

 

Efter kort tid, fik Tjalfe en flot havørred på 

30 cm. Vi havde to som fiskede fra land 

som også, fik et par fine sild. Det blev til en 

ørred og 60 sild i det hele.  

Vi havde alt i alt en super tur med masser 

af skæld og godt humør. 

 

 

  



 

 

Trend Aa’s juniorafdeling på tur til Gudenå

Af Orla Bertram, Trend Aa 

Lystfiskerforening  

 

Beretning fra Trend Aa juniorafdeling’s 

geddetur til Gudenå v/ Bjerringbro 

 

Emil T, Emil M og Kristoffer med mig som 

chauffør var tilmeldt den årlige tur efter 

vintergedder på Bjerringbro-foreningens 

strækning af Gudenå. 

Vi plejer at få et par gedder – og nogle år 

både mange og store! I år var 

forventningerne i top, da geddefiskeriet 

dernede har oversteget alle forventninger 

med de 10 største fisk over meteren her 

midt i februar… 

 Vi startede som vanligt på zone 6 ved 

Ulstrup. Drengene fiskede med bl.a. åle-

jigs og spinnere, men gedderne var ikke 

rigtig i hugget. Under frokosten hilste vi 

dog på Klaus Balleby (tidligere 

aktivitetskoordinater mm. ved Danmarks 

Sportsfiskerforbund) og han havde 

genudsat 3 pæne fisk ved Stærkær 

længere opstrøms – og han havde mistet 

en magnum-gedde, som udrettede krogen 

på hans flashflue. 

Efter frokost prøvede vi et nyt sted ved 

Bollers Eng opstrøms Bjerringbro og her 

lykkedes det Emil M at redde turen med en 

gedde på 60-65 cm.  

 
Orla Bertram gedde 114cm 12 kg. Foto: Orla Bertram 

 
Emil fra Trend Aa Lystfiskerforening’s juniorafdeling med 
gedde fra Gudenå. Foto: Orla Bertram 
 

Jeg fik stort set ikke fisket, fordi jeg brugte 

tiden til at fremstille 2 skydehovedet (F + 

FS) til Emil T af en par gamle liner. Så jeg 

kørte i stedet alene retur til zone 6 den 

følgende tirsdag og viftede med lidt min 

enhånds stang og en slidt flashflue. Som 

det ses på fotoet var fiskeguderne mig 

venligt stemt, idet jeg efter en hård fight 

kunne genudsætte en rognfyldt 

geddemadam på 114 cm og anslået 12 kg. 

Heldigvis kom en hjælpsom medfisker 

forbi, som hjalp mig med landingen og et 

par hurtige billeder. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hjælp søges til havørred-bestandsanalyse 

DTU Aqua har nu planen for 

bestandsanalyse i Gudenå delområde 2+3 

klar. 

 

Datoer for de enkelte vandløber således 

fastsat, se link nedenfor: 

Medhjælp bestandsanalyse Gudenå 

delområde 2+3 

 

Vi lystfiskere skal helst stille med en, men 

gerne to til at hjælpe med 

bestandsanalysen de enkelte dage, så vi 

har brug for din hjælp!!  

 

Det er hjælp med at notere resultat, tælle 

fisk, transportere fisk og i øvrigt gå 

biologen til hånde. Rent praktisk vil 

medhjælperne blive kontaktet dagen før 

ved 17 tiden for at aftale mødested og 

tidspunkt. Arbejdet vil normalt foregå fra 8-

15.30. Medhjælpen skal medbringe waders 

og regntøj, samt mad og drikke. 

Det er en enestående mulighed for 

 dels at lære vore gydebække at 

kende 

 dels at lære om havørredens biologi 

 og ikke mindst hjælpe os videre i 

arbejdet for en selvreproducerende 

havørredstamme i Gudenå 

Nedenfor kan du læse lidt mere om 

undersøgelsen. 

Tilmelding til undertegnede på mail 

eller SMS, så vil jeg sørge for at 

opdatere planen og få den sendt til 

DTU Aqua. 

Jo før du melder dig til jo større er 

muligheden for at du kan deltage i 

nøjagtig de gydebække som du finder 

mest interessante. 

Planen med datoer for de enkelte 

gydebække kan du læse online her: 

Efterhånden som I tilmelder Jer bliver de 

påført listen, så man løbende kan se hvilke 

dage der er ledige: Medhjælp 

bestandsanalyse Gudenå delområde 2+3 

 
Fig: udsnit af skema med datoer og med grønt markeres 
når hjælper er påført. Klik på billedet for at åbne 
dokumentet der er på flere sider 

 

Mvh Per Frost Vedsted 

Mail 

SMS: 2577 2772 

 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf


 

 

Nyt fra Ørredfonden 

Af: Per Frost Vedsted 

 

Smoltudsætning 

Fredag 12. april sætte smolt ud i Hevringå, 

Allingå og Gudenå.  

 

Som noget nyt udsætter vi smolten hen 

under aftenen for at give dem bedre 

mulighed for at skjule sig for skarv, gedder 

mv. 

Smoltudsætning i Gudneå koncentreres i to 

portioner: En ved Langå Bådelaug og en 

ved Dannebrogspladsen i Ulstrup. Dette for 

at de kan trække til fjords i to store stimer 

fremfor flere små. Dette skulle også gerne 

mindske dødeligheden på den farefulde 

færd gennem nedre Gudenå og Randers 

Fjord mod havet hvor de skal vokse sig 

fede. 

 

Type Store 

Type store til Silkeborg der skal udsættes 

ca. 1.juni skal i år finneklippes. DTU Aqua 

står for dette. 

 

Yngeludsætning 

Årets yngeludsætning er ændret til 

udsætning af ½-årsfisk som følge af 

bestandsanalysen: Ved ikke at udsætte 

yngel kan man via elfiskeri fastsætte hvor 

mange naturlige yngel der er i de enkelte 

vandløb. Efter undersøgelsen kompenserer 

vi så ved at udsætte ½-års fisk i forholdet 

1:4 som nogenlunde modsvarer 

dødeligheden fra yngel til ½-års fisk i 

vandløbene. 

 

  



 

 

Aktivitetskalender

Senior aftener  

Senior aftener holdes hver anden mandag 

fra kl. 19.00 i klubhuset (ulige uger) med 

start mandag 19.november. 

 

Sidste klubaften * 

Torsdag 25.april – sidste klubaften om 

torsdagen.  

 

Sildetur til Randers fjord * 

Søndag 28.april. Sildetur til Randers fjord – 

vi mødes ved klubhuset klokken 09:00 

Søfiskeri fra båd * 

Torsdag 2.maj. Vi er inviteret til fællestur 

med juniorerne i Silkeborg. Søfiskeri fra 

båd. 

Familietur til Put and Take * 

Torsdag 16.maj. Vi mødes ved søen. Sted 

kommer senere. Klubben giver grillmad. 

Lystfiskeriets dag 2019 

19.maj 2019.Informationsmøde om  

Mandals turen * 

Torsdag 23.maj. Her har du og evt. dine 

forældre mulighed for at få alle 

informationer om vores tur til Mandal.  Vi 

mødes ved klubhuset klokken 19:00 

Størtur til Ny Thorup Fiskepark * 

Søndag 2.juni. 

 

Signalkrebs * 

Lørdag 15.juni. Som noget helt nyt skal vi 

prøve at fange Signalkrebs. 

 

Laksetur til Mandal * 

Mandag 29. Juli til lørdag den 3. August 

Den årlige laksetur til Mandal. Tilmelding 

sker ved at du indbetaler 650,- til klubbens 

kontonummer 2331 6750 855 127. 

Tilmelding er senest den 15. marts så vi 

kan få bestilt færgebilletter.  

Børnekonkurrence * 

Lørdag 17.august fra klokken 13 til 16 ved 

klubhuset.  

Gudenåkonkurrrence 2019 

Fredag 20. september kl 16:00 til lørdag 

21. september kl 16:00. Læse mere her 

Gule-ærter-konkurrence 2019 

Lørdag 12. oktober 2019. Mere information 

senere. 

 

Gennemgang gydebække 

2. november 2019.  

 

Sæsonens sidste fiskedag 

15. november. 

 

Generalforsamling 

5. december 2019.  

 

* =Junior ture Pris og tilmelding 

Alle ture undtagen turen til Mandal turen er 

gratis, for juniormedlemmer. 

Tilmelding på sms til Keld på 2083 3449 

eller sidste klubaften op til turen.   

  

mailto:http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2019.aspx


 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 
udvalg mv. 

BSF Bestyrelsen 

 
Casper Pedersen 
tlf 5370 9440 
Formand og VPU 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Per Frost Vedsted 
Næstformand og GØF 
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 

 
Nicolai Parbst 
Kasserer 

kasserer@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Jan Ottesen 
Bestyrelsesmedlem og veje 
jo@pp-as.dk 

 
Søren Agesen 
Bestyrelsesmedlem 
lsagesen@gmail.com 
 
Erik Søndergaard 

Bestyrelsesmedlem og vpu 

efs@fiberpost.dk 
 
Kim Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 
meki@bknet.dk 
 
Jesper Knudsen 

Bestyrelsesmedlem og vpu 
jesperknudsen1976@gmail.com 
 
Jesper Hougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
jrhjjh@hotmail.com 

 

Rasmus Ottesen 
Bestyrelsessuppleant og juniorklub 
rasmus_ottesen@hotmail.com 
 
BSF Bestyrelsen 
Fælles email til hele bestyrelsen 

bestyrelsen@bjerringbro-
sportsfisker.dk 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 

Verner Jensen, tlf. 6170 6784 
 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Steen Juhl Nielsen, tlf. 3035 6971 
 
 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Erik Schøler, tlf. 2263 1424 
 
 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Teddy Laursen 
Tlf. 2512 3618 

 
 
BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 
 

BSF’s fiskeribetjente 
Fælles email adresse 
fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

 

Vandpleje 

Jesper Knudsen, formand 
Casper Pedersen 
Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 

Nicolai Parbst, nøgler og 
vedligehold 
NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 

Silkeborg 
Kim Sørensen  
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
 

 

Gudenasammenslutningen 
lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Thorbjørn Lager 

 
 

Juniorklub 

Lasse Aagesen, formand 
aagesenlasse@gmail.com 

 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 
Jeppe K. Christensen, juniorleder 
Jan Kristensen, 
forældrerepræsentant 
 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Veje og P-pladsen 

Jan Ottesen 
jo@pp-as.dk 
 

Klubhus adresse og bestyrer 

Gudenåvej 22A 
8850 Bjerringbro 
Kim Sørensen, bestyrer klubhus 
Tlf. 2049 1859 
 

Broer, bænke og skilte 
Søren Agesen 
lsagesen@gmail.com 
 
Kim Sørensen 

meki@bknet.dk 

Lodsejerkontakt 
Niels-Jørgen Ottesen 
Tlf. 8668 3929 / 2217 7750 
njottesen@hotmail.com 
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