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Januar 2016

Gullev bæk, en af BSF’s vigtigste gydebække for havørreder,
efter orkanen Gorm passerede gennem Gudenå dalen

søndag 29. oktober. Foto: Anders Stougaard



Januar 2016
Julen er nu ovre og alle er forhåbentlig kommet godt ind i det nye år.

Der er nu kun et par uger til fiskeriet åbner igen i Gudenå, hvor især fiskeriet efter de store
gedder er noget der ”snakkes om” - selv langt væk fra Gudenå.  Der er gennem vinteren
blevet bundet store geddefluer, som skal overliste de glubske fisk – knæk og bræk!

Den 16. januar 2016 afholder vi den traditionsrige lodsejerfest. Vi glæder os som forening til
at møde vores lodsejere, og det er en god lejlighed, hvor naboer langs åen kan mødes i
festlig lag.

I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer til såvel lodsejere som sports/lystfiskere
ved åen:

 Kortbog 2016
 Nye regler vedr. fangst indberetning
 Nyt fiskevand
 Høj vandstand i Gudenå
 Senioraftener
 Kontingent og medlemskort 2016
 Gorm’s rasen gennem Gudenådalen
 Lodsejerfest og betaling for fiskevand
 Renovering af klubhus
 Strygning af moderfisk Gudenåens Ørredfond
 Vandplejeudvalg: Kom og hjælp med optælling af gydninger i bækkene

Husk, at I kan tilmelde jer nyheder fra
foreningen, herunder nyhedsbrevet, ved at
ajourføre jeres e-mail adresse under Jeres
medlemsregistrering på Sportsfiskeren.dk –
alternativt kan du skrive til
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
med oplysning om navn, adresse og email.

Foto: Frisk gydebanke, der har været anvendt – det ses af
det lyse grus som fiskene i.f.m. gydningen har vendt rundt i
med halen.



Kortbog 2016

Kortbog og aktivitetsprogram 2016 er gået
i trykken.

Som noget nyt udsendes folderen fremover
kun til lodsejere eller udleveres i
forbindelse med lodsejerfesten. Denne
ændring er indført for at spare porto.

Medlemmer kan hente den trykte folder hos
Statoil Bjerringbro eller i klubhuset. Det vil

blive oplyst på hjemmesiden, når den er
klar til afhentning.

Folderen kan også downloades via
hjemmesiden og evt. printes.

Folderen uddeles desuden til
dagkortfiskere, der køber dagkort ved
vores salgssteder excl. salg via WEB shop.



Nye regler for indrapportering af fangst
Tvungen fangst indrapportering
Fangst indrapportering skal fremover ske
løbende senest 5 dage efter fangsten via
foreningens hjemmeside Bjerringbro-
sportsfisker.dk – brug linket øverst på
forsiden.

BSF’s fangstrapport skal anvendes til alle
fangster i BSF’s fiskevand – også for
gæster, der fisker på medfiskeret via f.eks.
Hadsten Lystfiskeriforening.

Hvis du som BSF medlem fisker i andre
foreningers fiskevand på BSF-medfiskeret,
så skal du anmelde fangster på den
pågældende forenings
fangstrapport/hjemmeside.

Indsæt gerne et billede af fangsten.
Indrapportering gælder også, hvis fisken er
genudsat.
Hvis du ikke har mulighed for at
indrapportere elektronisk så aflever den
udfyldte fangstrapport i postkassen ved
klubhuset Gudenåvej 22a, 8850 Bjerringbro
(under halvtaget ved døren) eller send den
med posten eller pr. mail med oplysning
om fangsten til fangstrapport@bjerringbro-
sportsfisker.dk

Med dette tiltag bortfalder års-fangst-
rapporten.

NB! Hvis du af den ene eller anden grund
ønsker at være anonym på vores online
statistik, kan du markere dette, når du
indrapporterer.

Deltagelse i konkurrence om årets
største laks/havørred
For at deltage i senior konkurrencen om et
gavekort på 1.000kr for årets største
havørred og laks, skal fisken fortsat
indvejes hos en af foreningens vejemestre:

Kim Sørensen
tlf.: 2049 1859

Søren Agesen
tlf.: 8668 0465 / 2852 2501

Jan Ottesen
tlf.: 5096 5066

I forbindelse med indvejning vil
vejemesteren aftegne omridset af fisken,
så der kan fremstilles en træfisk, hvis den
ender med at være sæsonens største.



Nyt fiskevand

BSF har indgået lejeaftale om fiskeretten
på Røngegården fra januar 2016.

Der er tale om et stykke på 486 m.Det nye
stykke er markeret på kortet med gul
farve.

Velkommen til Røngegården som ny
lodsejermedlem af foreningen og et stor
tak til vores dygtige lodsejerkontakt Niels
Jørgen Ottesen (Nille), der har stået for
aftalen.

Nyt fiskevand ved Røngegården markeret med gult.

Høj vandstand i Gudenå
I weekenden 27-28. december steg
Gudenåen ved Brogade til lige knap 5
meter over dansk normal nul. Dette gav en
voldsom oversvømmelse af arealer i byen
og enge i ådalen.

Graf: Vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro december
2015.

Foto: Gudenåen 28. december 2015 set fra klubhuset ud
over den oversvømmede sportsplads mod åen og den nye
cykel/gangbro.

Foto: Gudenåen 28. december 2015. Sportspladsen
nedenfor klubhuset er oversvømmet.



Foto: Gudenåen 28. december 2015 set fra broen ved
klubhuset ind mod brogade.

Foto: Gudenåen 28. december 2015 set omfartsvejen mod
øst.

Graf over vandstand fra 1. juli 2015 til 31. december 2015
(nulpunkt er kote 3m DNN)

Senior aftener i klubhuset

Husk, at der holdes senior aftener i
klubhuset Gudenåvej fra november til
marts på mandage i ulige uger.

Det er fra kl. 19.00. Værter er Kim og
Søren.

Rammerne for aftenerne er deltagerne selv
med til at sætte. Der er f.eks. mulighed for
fluebinding, hygge, foredrag, film m.m.
ligesom der er kaffe på kanden.



Kontingent og medlemskort 2016
Kontingentsatser for 2016:

Junior: 300 kr
Ungdom: 655 kr
Senior: 1.155 kr
Pensionist: 1.155 kr

For senior og pensionist er indeholdt 200
kr, der går til ekstraordinær udsætning af
laks i Gudenå.

Kontingentopkrævning udsendes i januar
måned og gælder fra 1. marts 2016 til 28.
februar 2017.

Du kan fiske på kortet fra 2015 frem til 29.
februar 2016.

Medlemskort skal du printe via forbundets
hjemmeside – dette er der åbent for i den
sidste halvdel af februar måned – vel at
mærke, når du har betalt og betaling er
registreret hos forbundet. På forsiden af
foreningens hjemmeside er der et link til
print af medlemskort.

Gorm’s rasen gennem Gudenå dalen
Onsdag aften d. 9. december.
De sidste par dage har det været fantastisk flot klart vejr. Dejligt efter en periode med rusk
og regn. Sidste weekend regnede og stormede det fra jeg fik fri fredag til jeg gik i seng
søndag aften. Weekenden inden raserede orkanen Gorm landet (søndag 29. oktober) – igen
gik det hårdt ud over beboerne i Holstebro, hvor Storåen gik over sine bredder.

Gudenåen ved Bjerringbro har mere form
af en fjord end en å, og store områder af
markerne er oversvømmede – jorden kan
ikke suge mere.

Midt i al dette triste vejr får jeg en herlig
mail i min indbakke. Den er fra en af vores
gode gydebæks-lodsejere Anders
Stougaard.

Anders beretter:

”Sender et par billeder fra Gullev Bæk “til
minde om” Gorm! Jeg har ryddet, så der er
fri fra åen og helt op til mig.

De store stammer må “ejerne” selv bakse
med, de hindrer ikke noget nu, og så håber
jeg, at de bliver “trukket på land”, når de
saves over.

Status 9.12.15: “Frie vandveje” i Gullev
Bæk, fra Åen (der næsten ligner en fjord)
og helt op”

Med venlig hilsen Anders Stougaard

Foto: Stormfalv ved Gullev bæk december 2015. Anders
Stougaard.



Foto: Bækken er spærret af væltede træer. Anders
Stougaard.

Foto: Efter stormfald er passage sikret i bækken. Anders
Stougaard.

Foto: Bækken er spærret af grene. Anders Stougaard.

Foto: Spærring med grene vist ovenfor er nu væk og
fiskene kan igen frit passere. Anders Stougaard

Det varmer at vi har ildsjæle som Anders –
STOR ros til Anders for den store indsats!

Kjeldbbækken
Per Hougaard har været et par ekstra ture
forbi Kjeldbækken for at sikre, at der stadig
er fri bane efter Gorm’s rasen over landet,
og den megen nedbør vi har haft i
december måned.

Der er blæst og skyllet meget grenaffald ud
i bækken – fra Per Hougaard forlyder det,
at det står godt til i Kjeldbækken.



Lodsejerfest og betaling for fiskevand
Husk, at den traditionsrige lodsejerfest
afholdes lørdag 16. januar 2016.

Festen holdes igen på Bjerringbro
Gymnasium, og der bliver traditionen tro
noget godt at spise, musik, dans og
hyggeligt samvær.

På lodsejerfesten vælges desuden
lodsejerrepræsentanter.

Vi ser frem til en hyggelig aften sammen
med vores lodsejere.

Alle har på nuværende tidspunkt modtaget
invitation sammen med betaling for
fiskevandet – husk venligst at seneste
frist for tilmelding er 8. januar på
fest@bjerringbro-sportsfisker.dk

Renovering af klubhus
Vi har igangsat renovering af klubhuset. I
bestyrelseslokalet og på toilettet er de
øverste vinduer udskiftet – disse var før
enkeltlags glas, så det trak voldsomt
herfra.

Foto: Nye vinduer er monteret i klubhus mod nord-øst.

I bestyrelseslokalet er der desuden
etableret en flugtvej via et nyt vindue – det
er lovpligtigt, at der er flugtvej.

I forbindelse med udskiftningen af
vinduerne opdagede vi, at hulmuren ikke er

isoleret, så det skal vi have sat på
ønskelisten.

Næste etape bliver at få udskiftet de sidste
vinduer mod syd og vest, bl.a. i det nye
lager lokale til juniorerne.

Foto: Der er etableret en flugtvej via vindue i
bestyrelseslokalet.

Udskiftningen er foretaget af en lokal
tømrermester.



Strygning af moderfisk Gudenåens Ørredfond
To dage har været reserveret til strygning
af moderfisk fra Gudenå og Allingå.

Foto: Ørredfonden blev stiftet i 1971. Vores navneskilte har
fået en tiltrængt renovering: Egetræspladen er pudset op,
og har fået en gang lak. Fisken og teksten er blevet renset
og malet sort. Det ser bare godt ud!

Målet er at få strøget 23 liter rogn, der
indlægges i klækkebakker.

Der var i god tid blevet indkaldt via vores
mail liste over hjælpere til Ørredfonden, og
der var ca. 10 tilmeldte de to dage

Kurt Levring og Erik Pedersen (Blondie) var
igen tovholdere for strygningen.

Gert Nielsen var tovholder og sørgede for
befrugtning og klækkebakker.

Bent sørgede for vask af håndklæder og
handsker, så der var rene og tørre klæder.

Foto: Moderfiskene går i et par damme på dambruget i
Skibelund. Plasttønderne ynder fiskene at gemme sig i.

Brødrene Per og Jens Hougaard havde lovet
at køre fisk retur til åen efter strygning.

Foto: GØF’s nye trailer med transportkar gøres klar, så
strøgne fisk kan genudsættes i Gudenå.

Resultat 13.december 2015

Alle fisk blev gennemgået. Størstedelen var
endnu ikke modne til strygning - det er vist
også tilfældet i andre vandløb.



Foto: Moder og faderfisk fanges nænsomt med net i
dammen.

Foto: Kurt vurderer om hun er moden til strygning.

Det blev til ialt 5,5 liter rogn, der er
indlagt: Fra Gudenå strøg vi 10 hunner, der
efter strygningen blev sat ud i Gudenåen
sammen med 4 hanner vi ikke ville gemme.
Rognen fra de 10 hunner blev befrugtet af
sæd fra 6 hanner. Det gav 2 liter rogn.

Fra Allingå strøg vi 8 hunner og de 7
hanner, der var. Det gav 3,5 liter rogn.

Foto: Blondie stryger en hun for rogn.

Foto: En han gøres klar til strygning.



Foto: Blondie stryger sæd fra en hanfisk. En af vores mange
juniorer hjælper til.

Foto: Fiskene længdemåles efter bedøvelsen og gøres klar
til strygning (tørres let ved gattet)

Resultat 27.december 2015
Alle moderfisk blev gennemgået, der er
stadig mange, der ikke er modne endnu, og
derfor bestemte vi, at der stryges igen om
14 dage dvs. søndag 10. januar kl 8.30.

Det blev til ialt 4,5 liter rogn der er indlagt:
Fra Gudenå strøg vi 9 hunner der blev sat
ud i Gudenå sammen med 4 hanner, som
vi ikke ville gemme. Rognen fra de 9
hunner blev befrugtet med sæd fra 12

hanner. Det gav 3 liter rogn

Fra Allingå strøg vi 5 hunner og 6 hanner.
Det gav 1,5 liter rogn.

Foto: Moderfiskene gennemgås. Dem, der ikke er klar til
strygning, går i et kar, indtil de kan komme retur i
dammen.

Foto: Allan stryger under kyndig vejledning af Gert.

Nu sætter vi vores lid til den tredje og
sidste strygning 10. januar 2016. Vi skal
meget gerne have 13 liter rogn mere og er
alle moderfisk modne er det ikke urealistisk
– naturen er lunefuld og vi forstå ikke helt,
hvorfor de i år ikke er modne, som de
plejer at være.

Tak til alle Jer, der hjalp med moderfisk og
strygning.



Kom og hjælp vandplejeudvalget med
optælling gydninger i tilløb til Gudenå.
Lørdag 6. februar 2016 foretages den årlige
optælling og kortlægning
af gydebanker i bækkene.

Vi mødes kl. 8 ved klubhuset. Dette er en
enestående mulighed for at lære om
havørredens liv ved Gudenå og vigtigheden
af vores gydebække.

Så er du interesseret og kan du hjælpe os
en halv dags tid, så tilmeld dig hos Jesper
Knudsen på jk@bjerringbro-sportsfisker.dk

Foto: Frisk gydebanke, der har været anvendt – det ses af
det lyse grus som fiskene i.f.m. gydningen har vendt rundt i
med halen.
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