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Rasmus Post Ottesen med en flot laks fanget 24.oktober 2018. Genudsat. Foto: Rasmus Post Ottesen
Klik her og se at fisken bliver genudsat

December 2018
Status på fiskeriet
Året sluttede med rigtig mange laks på
vores fiskevand, og mange fik fisk de sidste
uger.
De foreløbige tal viser at der i hele 2018 er
indrapporteret 502 laks, 134 gedder og 37
havørreder. Alle havørreder blev genudsat
og af de 502 laks blev ca. 40% genudsat.
Tallene er opgjort på BSF’s fiskevand i
Gudenå hvor dobbelt indrapporteringer er
fratrukket.
Laks 95cm genudsat. Fanget 6-11-2018 af Erik
Søndergaard. Foto: Erik Søndergaard

Hjemmesiden
Desværre gik vores hjemmeside ned i
anden uge af november, men kom op igen
efter en dags tid da vores web hotel fik set
på sagen. Værre var det at vores
fangstrapport var nede i en uges tid. Det
blev derfor besluttet at indberetning af
fangst kunne ske via email til vores
kasserer, der så sørgede for at lægge
fangsterne ind.
Foreningen mangler en programmør der er
dus med Umbraco – henvend dig endelig
hvis du kan hjælpe os et par timer om
året
Billeder fangster
Billedserien viser nogle få fangster fra den
seneste måneds tid:

Aage Jørgensen med laks 4,775kg 85cm fanget sæsonens
sidste dag på spinner.

Laks 62cm fanget 14.november 2018 af Poul Buus.
Genudsat

Laks 3,25kg fanget af Mikkel Lager 9. november på reje.

Laks 76cm fanget 10.november af Casper Pedersen.
Genudsat.

Laks fanget af Rasmus Ottesen. Klik her og se at fisken
bliver genudsat.
Laks 6,43kg 94cm fanget af Mads Nørgaard Kristensen
9.november på flue.



20/11 Bjerringbro-Bamsebo
(7,6km),10 havørreder og 54 laks



21/11 Stenstrækning Ulstrup
(2km),3 havørreder og 9 laks

Ialt 32 havørreder observeret i 2018
på ca. 15,9km
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Arrangement med Dansk Grejsamler Klub
Dansk Grejsamler Klub kommer på besøg i
klubhuset Gudenåvej mandag 3. december
2018 kl. 19:00, hvor der er mulighed for at
mærke historiens vingesus.
Alle er velkomne.
Grejsamlerklubben vil høre om der er
nogen der har en fiskestang fra dengang
der lå et firma i Bjerringbro der som hed
ABC (Alfred B. Christensen)
Grejsamler klubbens oplæg til aftenen:
En anderledes klubaften
Alle foreninger under Danmarks
Sportsfiskerforbund i Østjylland-området
tilbydes besøg af to medlemmer fra Dansk
Grejsamler Klubs museumsudvalg.
Den ene af os vil indlede med af vise og
fortælle om gamle tackler (og
fiskemetoder) fra begyndelsen af 1800tallet til ca. 1930.

forventer vi, at jeres medlemmer hver har
en eller flere genstande, blink, spinner,
stang, hjul eller andet der relaterer til
lystfiskeriet, som de gerne vil høre mere
om.
En form for ”hvem, hvad, hvor” om fars
eller farfars gamle grej - måske det
ukendte blink i hjørnet af grejkassen, den
gamle stang eller noget helt tredje. Vi
håber at kunne svare på det meste.
Besøg af os er gratis. Kontakt os, hvis i er
interesserede.
Medlemmer kan evt. forinden se D.G.K.s
hjemmeside: www.grejsamler.dk
Ernst Christensen, 2647 2382,
ernstoghelle@gmail.com
Kurt Fisker Jensen, 3074 5930,
kurt@fiskerjensen.dk

Den anden fremviser og fortæller om
forskellige centerpin-hjul fra ca. 1890 til
ca.1960.

BSF’s kasserer Nicolai Parbst kommer og
lufter sin CAMO samling + nogle af de
gamle træhjul.

Hvert indlæg vil vare ca. 20-30 minutter –
afhængig af spørgelysten. Efter en pause

Vel mødt, seniorklubben

Gennemgang af gydebække
Lørdag 3. november havde
vandplejeudvalget indkaldt til gennemgang
af gydebække så de er klar til vinterens
opgang og gydning.
Der var mødt 7 personer op.
Herudover havde Erik Søndergaard og
Anders Stougaard gennemgået Gullev bæk
ugen før.
Vi fik gennemgået følgende:






Møllebækken fra Hedemølle til åen
Skibelundbæk fra Frisholtvej til
Skibelundvej
Kjeldbæk fra landevejen til åen
Hagenstrup Mølle Bæk fra top til
bund.

Vi var desværre ikke folk nok til at tage
Brandstrup bæk, hvilket er en skam. VPU
forsøger at finde nogen der kan tage den
en anden dag.

Opfordring:
Meld dig til arbejdsholdet hvis vi må
kontakte dig når vi har brug for hjælp, fx
gennemgang af gydebække. Det er
uforpligtende. Skriv til
naestformand@bjerringbro-spportsfisker.dk

Gullev bæk
Anders Stougaard og Erik Søndergaard var
igen i år en tur igennem Gullev bæk for at
sikre at havørrederne kan komme op og
gyde.

Gullev bæk november 2018 efter oprensning. Foto. Erik
Søndergaard

Erik beretter at ”bækken føles længere og
længere for hver gang, så det er nok
alderen der trykker lidt”.
Men efter 3,5 timer og en masse små
forhindringer skulle bækken være klar igen.
Dog bemærker Anders og Erik, at der er
naturlig plads til mange flere gydebanker I
bækken.
Nyd serien af billeder fra gennemgangen:

Gullev bæk november 2018 før oprensning. Foto. Erik
Søndergaard

Gullev bæk november 2018. Anders Stougaard med rødder
fra oprensningen af bækken. Foto: Erik Søndergaard.

Gullev bæk november 2018. Anders Stougaard renser op så
havørrederne kan komme op og gyde. Foto: Erik
Søndergaard.

Kjeldbækken
Casper Pedersen og søn var en tur igennem
Kjeldbækken for at fjerne to opstemninger
som havørrederne ikke kunne passere

Før oprensning er der en opstuvning som havørrederne ikke
kan passere. Foto: Casper Pedersen.

Casper’s søn i gang med beskæring af rødder. Foto: Casper
Pedersen

Efterer beskæring kan vandet igen løbe frit og fisken kan
passere. Foto: Casper
Pedersen.

Casper’s søn efter der er skab fri passage op og ned . Foto:
Casper Pedersen

Ny båd på Tange Sø – ”Nap Hans”
Foreningens fine Linder alu jolle ved Tange
Sø blev som skrevet i sidste nummer
stjålet fra pladsen ved Ans Sejlklub.
Tyveriet er anmeldt til politiet, men
chancerne for at vi får den retur er nok
ikke store selvom der med store røde
bogstaver står BSF hen af siderne.
Til erstatning har vi nu fået en brugt båd,
som Casper Pedersen har klargjort:



Når båden vendes så pas på
åregaflerne som er fast monteret



Båden kan vendes og trækkes op af
en person, men det er klart at
foretrække at være to



Motor ophænget skal forstærkes så i
skal ikke sætte mere end 6 HK på
den - indtil videre.

Efter at foreningens båd blev stjålet har
foreningen arbejdet på en løsning. Derfor
er det en stor glæde at vi kan annoncerer
at foreningen igen har en båd på Tangesø
ved Ans.
Båden er en donation til foreningen - og tak
til Rune Kjær for den flotte gestus. Båden
havde pyntet haven i Års et stykke tid så
lidt glasfiber arbejde var nødvendigt før
den var klar til kamp. Båden er nu sø
dygtig og i øvrigt så stabil at man sagtens
kan stå og fiske i den.

Der er monteret beslag for Berkley komposit stangholder på
”Nap Hans”. Foto: Casper Pedersen

Pas godt på den - og hvis i bemærker
noget som bør laves så kontakt Casper
Pedersen – i stedet for at efterlad
problemerne til næste fisker.

Foreningens nye båd ved Tange Sø, der er døbt ”Nap
Hans”. Foto: Casper Pedersen

Lidt praktisk:


Der er monteret et beslag til Berkley
komposit stangholdere.
(stangholderen Kan fås i de fleste
grej butikker til omkring 100kr)

”Nap Hans” på sin først tur i Tange Sø. Foto: Casper
Pedersen

Knæk og bræk, Casper

Indkaldelse til generalforsamling 2018
BSF afholder ordinær generalforsamling
torsdag 6. december 2018 kl.19:00 i
Bjerringbro Idrætspark,
Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.
Vi skal være i kantinen der ligger op mod
svømmehallen – der vil være skiltet fra
indgangen.
Dagsorden
Dagsorden er i.h.t. gældende vedtægter:
1.Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2årig periode) er:






Jon Rose, modtager ikke genvalg
Casper Pedersen, modtager genvalg
Søren Agesen, modtager genvalg
Erik Søndergaard, modtager genvalg
Jesper Knudsen, modtager genvalg

På valg som bestyrelses-suppleant for 1årig periode er:



Jesper Hougaard, modtager genvalg
Rasmus Ottesen, modtager genvalg

3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Jon Rose aflægger bestyrelsens beretning
og derudover er der en kort orientering fra
juniorklubben, vandplejeudvalget,
Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen.

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor for 2-årig periode er:

4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab
Nicolai Parbst fremlægger regnskab som
skal godkendes af forsamlingen.

På valg som revisor suppleant for 1-årig
periode er

5. Behandling af rettidigt fremsendte
forslag (30.oktober)
Indkomne forslag offentliggøres på
foreningens hjemmeside www.bjerringbrosportsfisker.dk senest 8 dage inden
generalforsamlingen. Der skal stemmes om
fremsatte forslag.
6. Orientering om budget herunder
kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og
kontingentsatser for 2019.





Sv.E.Sjællænder, modtager genvalg

Gert Nielsen, modtager genvalg

9. Eventuelt
Herunder uddeling af pokaler for årets
største laks og juniorfisk. Der er i år ingen
pokal til havørred pga. fredningen.
Efter generalforsamlingen er foreningen
som traditionen foreskriver vært ved
franskbrød m/rullepølse eller ost,
øl/vand/kaffe og naturligvis æblekage.
Vi glæder os til at se Jer!

Forslag til behandling på generalforsamlingen
Der er fremsat to forslag til behandling på
generalforsamling 2018:

Forslag #1
Forslagsstiller: BSF bestyrelsen
Forslag:
Følgende tilføjes vedtægter §7
Generalforsamlingen:

Forslag #2
Forslagsstiller: BSF bestyrelsen
Forslag:
Rettelse/præcisering af Vedtægter §2
Medlemskab, hvor sætning i stk 3 rettes
således:


Før
“Det samlede antal seniorer og
pensionister tilstræbes at være
maksimalt 600 personer+lodsejere.”



Ændret tekst
“Det samlede antal betalende senior
og pensionistmedlemmer tilstræbes
at være maksimalt 600.”

”Stk 7. Lodsejere der ønsker stemmeret
kan få dette ved henvendelse til
bestyrelsen.”
Begrundelse:
Nyt stykke 7 tilføjes for at sikre lodsejere
stemmeret ved generalforsamlingen
såfremt dette ønskes. Bestyrelsen mener at
det er vigtigt at lodsejere på lige fod med
øvrige medlemmer har indflydelse på
foreningens drift og udvikling.

Begrundelse:
Det er en præcisering at lodsejere ikke
tæller med i de 600 medlemmer og vi
medtager ikke ”gratister” (fx
bestyrelsesmedlemmer og
pasningsordning).
Desuden oplever vi ikke, at der er
pladsproblemer ved åen.

Besøg af juniorer fra Aalestrup Efterskole
I uge 44 havde vi besøg af Aalestrup
Naturefterskole som havde fået lov til at
låne vores fiskevand i.f.m. deres
undervisning. Læs beretningen fra deres
tur her – ingen tvivl om at et kuld nye
laksefiskere er født!

Aalestrup Naturefterskole’s fiskelinie besøger BSF-Gudenå
oktober 2018, og har nogle fantastisk gode oplevelser.
Foto: Aalestrup Naturefterskole.

Aalestrup Naturefterskole’s fiskelinie besøger BSF-Gudenå
oktober 2018, og har nogle fantastisk gode oplevelser.
Foto: Aalestrup Naturefterskole.

Uge 44 er der liniefagstur på Aalestrup
Naturefterskole. Hele skolen er afsted for at
gøre det de allerhelst vil lave, med deres
liniefag.
Fiskelinien er på fisketur en hel uge. De
sidste dage i oktober blev således brugt på
BSF´s fantastiske fiskevand. Det
afvekslende efterårsvejr med alt fra varmt
til regn, gav en masse flotte
naturoplevelser og ikke mindst
fiskeoplevelser.
Flere gedder, havørreder og laks kom på
land. Mange fangede deres første laks
nogensinde og mange drømme blev
indfriet. Her fortæller Johannes om sit
første møde med laksefiskeriet.

Aalestrup Naturefterskole’s fiskelinie besøger BSF-Gudenå
oktober 2018, og har nogle fantastisk gode oplevelser.
Foto: Aalestrup Naturefterskole.

teknikken i grøde. Efter et par timers fiskeri
mærker jeg et anderlede hug. I starten
føltes det som grøde igen, små nøk blev til
større, derfor gav jeg et hårdt modhug, og
der var fast fisk. ”LAKS”: lød det højt i
ådalen. En hidsig fight endte med, at jeg
kunne kane fisken over en lang
grødebræmme. Kort efter greb min
fiskelærer fisken om halen og jeg kunne
bryde ud i vild jubel. Min første laks var en
realitet.”
Der er mange flere billeder på
https://www.facebook.com/fiskelinien og i
løbet af vinteren bliver forhåbentligt også
lidt film ud af alt det video som vi optog.

Aalestrup Naturefterskole’s fiskelinie besøger BSF-Gudenå
oktober 2018, og har nogle fantastisk gode oplevelser.
Foto: Aalestrup Naturefterskole.

Johannes fortæller:
”Første dag fiskede jeg mest gedde, men
da en af mine kammerater fangede en laks
og vi havde set flere springe. Skiftede jeg
til spinner.
Dagen efter var jeg helt klar, jeg havde
skiftet til noget, som jeg var sikker på
virkede. En kondomspinner, der havde fået
en ny krog og et andet set up, som virker
bedre. Jeg gjorde som vi havde lært i
undervisningen. Et kast opstrøms og lod
den synke lidt. Den langsomme indspinning
sikrede at spinneren kun lige kørte rundt
og gik lige over bunden. Oftest resulterede

Aalestrup Naturefterskole’s fiskelinie besøger BSF-Gudenå
oktober 2018, og har nogle fantastisk gode oplevelser.
Foto: Aalestrup Naturefterskole.

Fra fiskelærerne på fiskelinien skal der lyde
et stort tak til BSF for at vi måtte låne
fiskevandet. Der er en fantastisk stemning
langs Danmarks længste å. Alle vi og ikke
mindst fiskeeleverne mødte var meget
hyggelige, gode til at hjælpe og give gode
råd. Det er sådan noget der giver en god
start på et fiskerliv.

Besøg fra forbundets Juniorleder-kursister
"Traditionen tro, så er alle kursisterne ude
og fiske på den sidste dag på det årlige
juniorlederkursus. Dette gjaldt for både
fiske 1, 2 og 3. Der var således mulighed
for at vælge sig på forskellige ture til kyst,
sø og å. En bus kørte til Gudenåen, hvor de
unge kursister blev sat af i to hold sammen
med et par instruktører.

Dagen var reddet, og busturen hjem til
Aalestrup virkede knap så lang.
Tak for lån af jeres pragtfulde fiskevand!
Tekst skrevet af instruktør Jonas Rygaard.

Det ene af holdene blev sat af ved
Bjerringbro Sportsfiskerforenings vand
neden for rideskolen. Her blev der lavet en
lille base ved bænkene ved gangbroen over
åen. Herefter blev kursisterne introduceret
i hvordan dagens fiskeri kunne gribes an nemlig fiskeriet efter nogle af Gudenåens
mange laks. Fiskeriet blev givet frit i håbet
om, at der snart ville komme laks på land.
Men da vi nåede frokost, og grillen blev
tændt op for at tilberede de medbragte
pølser og brød, var der fortsat ikke kommet
nogen på laks på land.
Efter frokosten fordelte vi os på ny over
fiskevandet, og der gik da heller ikke
længe, før end at Emil råbte højt op. FISK!
Dette fik hurtigt samlet alle mand, som
kunne overvære Emil fange sin første
Gudenå-laks. En flot hanlaks!

Emil fra DSF juniorlederkurset 2018 med
han laks fra Gudenå.

GØF: Elektrofiskeri og strygning
Der er 3. november 2018 elfisket i Alling å
hvorfra GØF har fået i alt 46 hunner og 11
hanner.
Randers foreningen stod for selve
elektrofiskeriet og PE-holdet sørgede for
transport.
Der elfiskes ikke i Gudenå i år da DTU Aqua
fraråder at vi fjerner nogle af de få
moderfisk der er i åen.

Der er 25. november 2018 elektrofisket i
Lilleå. Det gav 56 moderfisk fordelt med 39
hunner og 17 hanner.
Den først strygning er planlagt til søndag 9.
december.

Projekt ”Hvor bliver havørreden af i Gudenå?”
– Den store smolt undersøgelse
DTU Aqua har nu udarbejdet
projektbeskrivelse og budget for
undersøgelse af vilde havørredsmolts
overlevelse igennem nedre Gudenå og
Randers Fjord:

udvider dette til bestandsundersøgelser i
alle tilløb til Gudenåen nedstrøms
Tangeværket i 2019. Det vil give et samlet
overblik over bestandenes størrelse i de
enkelte vandløb og finansieres af
fiskeplejemidler.

Nedenfor bringes projektbeskrivelsen
og budget, og til sidst i artiklen
behandles BSF’s holdning til projektet
og forslag til financiering.

Der er dog også behov for at undersøge
overlevelsen af smolt på vandring gennem
Gudenåen og Randers Fjord, idet en
nedgang i havørredbestanden kan skyldes
øget smoltdødelighed. Det kan ikke
finansieres af fiskeplejemidler og kræver
ekstern finansiering

Formål
At vurdere vandringshastigheden og
overlevelsen af vilde ørredsmolt på
vandringerne i Gudenå fra Skibelund Bæk
opstrøms Bjerringbro og fra Hadsten Lilleå
nær Langå, til smoltene passerer Udbyhøj i
Randers Fjord.
Baggrund for undersøgelsen
Lystfiskernes fangster af havørreder på
gydevandring til Gudenåen ved Bjerringbro
er faldet markant i de senere år. Derfor har
lystfiskerne i 2018 frivilligt fredet
havørreden i Gudenåen mellem
Tangeværket og udløbet af Hadsten Lilleå.
Meget tyder dog på, at havørredbestanden
i hele Gudenåsystemet nedstrøms
Tangeværket (inkl. Hadsten Lilleå) er gået
meget tilbage i de senere år. Det er
uventet, set i lyset af de mange
vandløbsrestaureringer, der er gennemført
i området i samme periode, og som burde
have øget ørredbestandene betydeligt.
Derfor er der i 2018 startet et samarbejde
op mellem kommunerne, lystfiskerne og
DTU Aqua med henblik på at afdække
årsagerne til tilbagegangen. Det indebærer
bl.a., at der skal laves særlige
fiskeundersøgelser.
Ud over at deltage i projektsamarbejdet
laver DTU Aqua fiskeundersøgelser ved
elektrofiskeri i enkelte vandløb i 2018 og

DTU Aqua vurderer, at en væsentlig årsag
til nedgangen i havørredbestanden kan
skyldes øgede tab af ørredsmolt på
vandringerne fra vandløbene til Randers
Fjord, set i forhold til tidligere. Vi kan her
henvise til DTU Aquas undersøgelser i 2003
og 2005, hvor overlevelsen af ørredsmolt
på træk fra Hadsten Lilleå og ud forbi
Udbyhøj blev undersøgt. Her overlevede en
relativt stor andel, ca. 79 %, vandringen
forbi Udbyhøj.
En ny smoltundersøgelse kan belyse, om
der er ændringer i smoltens overlevelse/tab
på forskellige delstrækninger i Gudenåen
og Randers Fjord siden sidste
undersøgelse. Det foreslås, at den udvides
til også at omfatte strækningen fra
Tangeværket til Hadsten Lilleå, der ikke er
undersøgt tidligere.
Siden årtusindskiftet er der bl.a. blevet
etableret flere vådområder nær Randers,
og der er kommet mange skarv. Det er
velkendt, at der kan være betydelige
smolttab omkring vådområder, og at
skarven æder mange fisk, herunder smolt
af ørred og laks.
Dette notat beskriver, hvordan en
smoltundersøgelse kan gennemføres.
Senere kan resultaterne anvendes til at

lokalisere evt. områder med væsentlige
smolttab og kan indgå i overvejelserne af,
hvordan problemerne evt. kan løses.
Laksemolt er ikke inddraget i
undersøgelsen, da det vil fordyre projektet,
hvis der også skal mærkes laksesmolt med
akustiske sendere. Det ville dog godt kunne
lade sig gøre, hvis der kan skaffes
finansiering.
Detaljer om undersøgelsen
Undersøgelsen tager udgangspunkt i
erfaringen med de tidligere undersøgelser i
området og foretages om foråret i
smoltenes primære vandringsperiode
marts-maj. For bedst muligt at tage højde
for evt. klimamæssige forhold, der kan
variere fra år til år, anbefales det at
foretage undersøgelserne to år i træk.
Der elfiskes og mærkes 150 vilde smolt
hvert år i første halvdel af marts, fordelt
med 75 i Skibelund Bæk og 75 i Hadsten
Lilleå. Fiskene mærkes med akustiske
sendere, som udsender signaler til
automatiske lyttestationer, og hvor signalet
kan trænge gennem både fersk- og
saltvand.
Inden mærkningen er der opstillet
lyttestationer på strategiske steder i
vandløbet og fjorden inden 1 marts.
Informationerne fra disse stationer
overføres til DTU Aqua ca. hver 14. dag.
Umiddelbart foreslås det, at der sættes
lyttestationer op ved Bjerringbro, ved
Ulstrup, ved Langå (nedenfor Lilleåens
udløb), ved Jernbanesvinget nedstrøms
Langå, opstrøms Randers Bro, ved
Uggelhuse og ved Udbyhøj. Det vurderes,
at godt 20 lyttestationer er nødvendige for
dække områderne, og der skal være et par
i reserve (i tilfælde af nedbrud/forsvinden
af lyttestationer).
Herved kan overlevelsen dokumenteres på
relevante strækninger. Forsøget køres
smoltsæsonen ud, og herefter opgøres
resultaterne og samles i en kortfattet
rapport.

Forudsætninger og tidsplan
Undersøgelsen kræver specialviden og
foretages af DTU Aqua. Den kan ikke
finansieres af fiskeplejemidler og kræver
derfor ekstern finansiering. Der skal
indkøbes en del udstyr til undersøgelsen,
hvor der må påregnes leveringstid.
Desuden skal der afsættes de nødvendige
mandskabsressourcer.
DTU Aqua kan gennemføre den første
undersøgelse i foråret 2019, hvis der kan
skaffes ekstern finansiering senest 15.
december 2018. Ellers må undersøgelsen
udsættes til 2020 eller senere.
Budget
Der skal bl.a. indkøbes 25 lyttestationer og
150 akustiske sendere til undersøgelserne i
det første år, samt 150 sendere til det
andet år, hvor lyttestationerne kan
genbruges. Desuden vil der være
lønudgifter til DTU Aquas teknikere og
biologer, dels til selve feltarbejdet, dels til
at analysere data og skrive korte
projektrapporter.
Det samlede budget for to års
undersøgelser med årlig afrapportering vil
være på ca. 1,4 mio. kr., fordelt på ca.



807.000 kr for undersøgelserne i det
første år
584.000 kr i det andet år

Alle beløb er excl. moms.
BSF’s holdning til undersøgelsen
BSF bakker 100% op om undersøgelsen og
vi er sammen med vores lodsejere klar til
at yde et økonomisk tilskud så
undersøgelsen kan komme igang. Vi mener
det er vigtigt at der vises en vilje til
medfinanciering blandt os lystfiskere for at
få det resterende beløb dækket af
kommuner, fonde og andre:



BSF har pt. bevilget 50.000kr hvoraf
halvdelen er fra lodsejerne.
BSF har via formandssamarbejdet
opfordret Langå, Hadsten og Randers
foreningerne til også at bidrage
økonomisk.





BSF har herudover anbefalet
Ørredfonden, at overskuddet fra
årets Gudenå konkurrence doneres
til projektet.
Slutteligt er forbundets konsulent
kontaktet og vi har fået tilsagn om
hjælp til ansøgning af det resterende
beløb.

Alt sammen med håbet om at vi ikke skal
vente mange år for at finde forklaringen på
hvor havørrederne bliver af.
Mere herom i næste nummer af Gudenå
Nyt.

Vindere af månedens billede
Følgende har modtaget et gavekort som
vinder af månedens billede…

Vinder oktober 2018: Kent Nørris Jensen med laks fanget
29.oktober på 65cm. Genudsat.

Vinder juli 2018: Johnny Nielsen med havørred 1,3kg 50cm
fanget 29. juli i Lilleå på vores medfiskeri hos HLF.

Juni 18 – Ingen billeder indrapporteret, og derfor ingen
vindere

Vinder september 2018: Leif Jensen med laks 4,73kg 80cm
fanget 6.september på reje.

Vinder april 2018: Flemming Madsen med laks 7,7kg 92cm
fanget 12.april på reje.

Vinder august 2018: Harry Christiansen med laks på 3,6kg
73cm fanget 15.august på spinner.

Vinder maj 2018: Leif Sander med laks 8,1kg 94cm fanget
8.maj på blink.

Aktivitetskalender
Senior aftener
Senior aftener holdes hver anden mandag
fra kl. 19.00 i klubhuset (ulige uger) med
start mandag 19.november.

Generalforsamling 2018
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag 6.december kl 19:00 i Bjerringbro
hallen.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til
behandling på generalforsamlingen
offentliggøres på hjemmesiden jf.
vedtægter.

Bestyrelse, fiskeribetjente og
udvalg mv.
BSF Bestyrelsen
Jon Rose
Formand
formand@bjerringbrosportsfisker.dk
Per Frost Vedsted
Næstformand og GØF
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Per Hougaard
Tlf. 2946 2764
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Verner Jensen, tlf. 6170 6784
BSF fiskeribetjent, Gudenå
Steen Juhl Nielsen, tlf. 3035 6971

Nicolai Parbst
Kasserer
kasserer@bjerringbrosportsfisker.dk

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Erik Schøler, tlf. 2263 1424

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

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Teddy Laursen
Tlf. 2512 3618

Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com
Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk
Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
meki@bknet.dk

BSF fiskeribetjent, Tange Sø
Leif Kramer
Tlf. 4088 8547
BSF’s fiskeribetjente
Fælles email adresse
fiskeribetjent@bjerringbrosportsfisker.dk

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

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

Både Tange Sø
Nicolai Parbst, nøgler og
vedligehold
NN (ny person søges)
Gæstekort til Aulum Haderup og
Silkeborg
Kim Sørensen
Ørredfonden
Per Frost Vedsted
Gert Nielsen
Gudenasammenslutningen
lakseprojektet
Jon Rose
Thorbjørn Lager

Juniorklub
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@gmail.com
Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Mads Nørgaard, juniorleder
Jan Kristensen,
forældrerepræsentant
Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

Casper Pedersen
Bestyrelsesmedlem og vpu
casbirped@hotmail.com
Jesper Hougaard
Bestyrelsessuppleant og vpu
jrhjjh@hotmail.com

Vandpleje
Jesper Knudsen, formand
Casper Pedersen
Erik Søndergaard
Jesper Hougaard

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

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

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

