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Carsten Kappel Bøgh med gedde 105cm fanget på flue 20. januar 2019, C&R. Foto: Carsten Kappel Bøgh.

Februar 2019
Status på fiskeriet
En ny fiskesæson er startet og
geddefiskeriet er i fuld gang.
Der fanges mange gedder og en del
medlemmer har stor glæde af dette fiskeri.
Bestyrelsen
Den nye bestyrelse med Casper Pedersen
ved roret er kommet godt fra start.
Opgaver fra vore tidligere fomand Jon Rose
er på fineste vis overdraget til Casper.
På det seneste bestyrelsesmøde har
bestyrelsen drøftet hvilke indsatsområder
der skal have fokus i 2019. Vi vil igen
fokusere på opgaver som vi med en
koncentreret indsats kan lukke i
indeværende år.
Ørredfonden
I Ørredfonden er vi efter tre gange blevet
færdige med strygning af de vilde
moderfisk fra åen. Der er i alt indlagt 19,5
liter rogn som sikrer de næste års
udsætninger i Gudenå.
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.
Vi skal helst stille med en, men gerne to
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. 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. Du 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

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 (klik på linket nedenfor):
Medhjælp bestandsanalyse Gudenå
delområde 3
Tilmelding til Per Frost Vedsted på mail
eller SMS 2577 2772, så vil vi 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.

Carsten Kappel Bøgh, gedde 105cm fanget på flue 20.
januar 2019. C&R.
Emil Nørgaard med gedde 106cm 11,6kg fanget 26. januar
2019 på flue.

Gedde 102cm fanget på flue af Lars Wiis Jensen 17. januar
2019, C&R.
Gedde 84cm fanget på flue af Erik Søndergaard 21. januar
2019. C&R.

Gedde 83cm fanget på flue af Jan Hyllested 17. januar
2019, C&R.
Thomas Harling gedde 108cm fanget 21. januar 2019. C&R.

Artikler i dette nummer:
(spring til en artikel: CTRL+klik)
Senioraften: Kom med til udsalg i
Lystfisk.dk ............................................ 5
Fremvisning af fiskevand 2019 ................ 5
Kanon sæsonstart 5 minutter gammel da
gedde på 116cm blev fanget! .................. 6
En skøn dag ved Gudenåen ..................... 7
Regler og vejledning til geddefiskeri
Gudenå ................................................ 9
Optælling af gydninger ......................... 11
Hjælp søges til bestandsanalyse ............ 12
Ørredfonden søger m/k til
pasningsordningen............................... 13
GØF - Strygning af fisk ......................... 14
Aktivitetskalender ................................ 16

Gedde 116cm 13,63kg fanget på flue 16.januar 2019 af
Mads Nørgaard, C&R.

Senioraften: Kom med til udsalg i Lystfisk.dk
Senioraften d. 28 januar bliver en tur ud
til Lystfisk i Randers.

Ud over dette, er der 10 % på alle vare der
ikke i forvejen er på udsalg.

Vi mødes ved klubhuset SENEST kl. 18 30.
og fordeler os i de biler der er nødvendig.
Herefter går turen til Randers hvor vi skal
være kl. 19.

Der vil være div. forfriskninger, samt en
gratis FC-spinner i en specialudgave, til alle
fremmødte.
Vel mødt!

Man kan selvfølgelig også bare møde op
derude hvis det er lettere.
Messingvej 20 G. 8940 Randers SV.
Lystfisk kører januarudsalg, og i kan selv
gå ind på deres hjemmeside og se de gode
tilbud.

Fremvisning af fiskevand 2019
Så er sæsonen skudt i gang.
Lørdag den 2.marts gentager vi succesen
fra sidste år og arrangerer rundvisning ved
fiskevandet.
Vi mødes kl. 08:00 i klubhuset til
rundstykker og kaffe.
Her taler vil grej og fiskeri med reje, orm,
spin og flue. Der vil være folk tilstede fra
foreningen med stor erfaring med alle
metoder - så der bliver rig mulighed for at
spørge indtil fiskeriet uanset hvad man
fisker med.
Efter kaffen kører vi til åen. Forvent at vi
slutter omkring kl. 12:00.

Kanon sæsonstart 5 minutter gammel da
gedde på 116cm blev fanget!
Af: Mads Nørgaard, BSF
Fiskesæsonen 2019 var kun 5 minutter
gammel inden Mads Nørgaard Kristensen
slog sin egen PR med en flot stor gedde:
Mads’s egen beretning fra natten:
”Jeg startede ud med at køre ned til
Gudenåen på den udvalgte plads omkring
klokken 18 for at tjekke vandstand og
strøm. Herefter kørte jeg hjem og riggede
fluestangen til og skiftede fra en
intermidiate line til en Synke 3 line. Jeg
skiftede forfanget til et i cirka 10 fod i rent
fluocarbon. Fluen jeg ville fiske med, bandt
jeg lige inden turen, da jeg gerne ville have
en bestemt størrelse og farvekombination,
forklarer Mads og fortsætter:
Klokken 23:30 kørte jeg ned til åen, og gik
ned til pladsen. Klokken 00:01 startede mit
fiskeri, og allerede i første kast, var der
noget der tog fluen, men grundet dårlig
koncentration, missede jeg fisken. Jeg
ventede et lille minuts tid, og to kast efter
var der igen en fisk på fluen, men som ikke
tog fluen.

Gedde 116cm 13,63kg fanget af Mads Nørgaard. Foto:
Mads Nørgaard.

Efter en kort vejning og fotoshoot kom
gedden tilbage i vandet”
Det var en massiv hunfisk, som Mads fik
lokket op fra åen.
Mads har et ambitiøst mål om at fange 65
gedder i de kommende to måneder. Sidste
år nåede han op på hele 49 gedder i
samme periode.

Jeg ventede igen lidt og to kast efter kom
hugget. Gedden trak med det samme ud i
midten af åen, og ville ikke med ind. Jeg
kunne mærke, at det var en pæn fisk, så
jeg fik tændt pandelampen og kunne
klokken 00:11 lande min nye PR på 116 cm
og 13.63 kg.

Gedde 116cm 13,63kg fanget af Mads Nørgaard.

En skøn dag ved Gudenåen
Af: Carsten Kappel Bøgh, BSF
Havde aftale med Emil fra Mors, om at vise
hvordan vintergedder skulle fanges på flue.
Efter vi mødtes og fik vi styr på leader,
forfang og udvalgt en flue, og gik mod åen.
Jeg var skeptisk om den kolde nat med
hård frost, ville få gedderne til at trykke sig
til bunden. Vi startede da også med is i
øjerne. Men omkring middagstid var det
plus grader i solen.
Flot gedde fanget januar 2019. Foto: Carsten Kappel Bøgh.

Fra en kold dag ved Gudenåen januar 2019. Foto: Carsten
Kappel Bøgh.

Ved et træ, fiskede vi på hver side. I andet
kast forsvinder min flue i gabet på en
gedde. Min første tanke er en god gedde på
plus 90. Den tager et tungt udløb
nedstrøms og efter en kort tung fight, er
den klar. Da ser vi størrelsen, +100 cm!
Ved fælles hjælp, får vi nogle fine fotos i
kassen og målt den tykke 'Geddemadamme' til 105 cm. Inden hun får friheden
og svømmer roligt ud i strømmen. Highfive og en 'Unterberg'.

Flot gedde fanget januar 2019. Foto: Carsten Kappel Bøgh.

Emil med flot gedde fanget januar 2019. Foto: Carsten
Kappel Bøgh.

Emil prøver 2 kast samme sted og får bid
af en mindre han gedde. Hans første flue
gedde under målrettet fiskeri.
Efter frokost går vi længere opstrøms.
Mellem nogle høje siv, får jeg listet fluen
ud. Og i 1 kast sidder endnu en pæn
gedde. Efter en kort fight, med masser rusk
med hovedet, får jeg den ind. Stående i
vandet får jeg den målt til præcis 1 meter.
Tager 2 kast samme sted, og hug igen.
Denne gang en ilter en på 86 cm.
Emil med flot gedde fanget januar 2019. Foto: Carsten
Kappel Bøgh.

Catch and Release virker!
Gedde på 105cm havde en skadet
gællegitterstav i højre side (gammel skade)
Vedlægger li fotos.
Thomas Harling genfangede den i
mandags. Godt nok målt til 108cm (jeg har
snakket med Rasmus Ottesen, som så den,
om gællegitterstave 

Emil med flot gedde fanget januar 2019. Foto: Carsten
Kappel Bøgh.

Længere opstrøm, har Emil haft en efter
fluen et par gange. Da vi fisker nedad,
kroger jeg en 4-5 kg under egen bred. Den
mister dog krogholdet efter 20 sekunder.
Som afslutning på en vild tur, fanger jeg og
får en god fight med en 90 cm gedde.

Emil med flot gedde fanget januar 2019. Foto: Carsten
Kappel Bøgh.

Regler og vejledning til geddefiskeri Gudenå
Regler for geddefiskeri i
Gudenå






Mindstemål
Kun gedder mellem 60 cm og 80 cm
må hjemtages fra Gudenå. Større og
mindre gedder skal nænsomt
genudsættes
Agnfisk
Der må ikke benyttes agnfisk i
Gudenå
Fredningstid
De officielle fredningstider gælder for
geddefiskeri i Gudenå, dvs. fredet fra
1. april til 30. april.

Vejledning til geddefiskeri i
Gudenå
Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening
ønsker med disse råd at vejlede og
medvirke til en ansvarligt geddefiskeri i
Gudenå.
Her følger nogle gode råd til korrekt
håndtering af gedden:
1. Husk at medbringe
Medbring altid en lang tang, gab åbner,
digitalkamera, vægt, samt målebånd.
2. Vejning - brug en våd pose
Hvis det er meget vigtigt at veje fisken,
skal du sørge for at medbringe en Ikea
pose eller afkrognings-måtter. Sørg for at
disse er våde inden brug.
3. Fight af fisk
Undgå en unødig lang udtrætning af fisken,
men sørg for at den alligevel er så træt, at
en håndlanding ikke bliver kaotisk og vild,
med skade til følge for fisken.
4. Krog og afkrogning
Benyt modhageløse kroge. De kroger
glimrende, og vi bemærker ikke forskel.
Ved fiskeri med trekroge kan det af og til
blive nødvendigt at klippe krogene eller Oringene, for at kunne få krogene ud. Så hav

altid en tang med til dette også. Men
klipper man nu krogene, så klip dem i
krumningen, sådan at skæftet ikke
forbinder den med de andre kroge på 3krogen. Sådan en 3-krog kan gøre utrolig
stor skade, hvis den havner i maven på en
gedde.
5. Minimer tiden som gedden er ude af
vandet
Gør tiden som gedden er oppe af vandet så
kort som mulig. Tænk på, at gedden netop
har udkæmpet en kamp for livet, for
derefter at blive taget op af vandet, hvor
den ikke kan "ånde". Det gælder derfor om
at have styr på tingene, inden fisken
kommer op, så man ikke først skal til at
lede efter tænger, kamera, vægt mm. Jo
før fisken kommer ud igen, jo bedre er
dens chancer for at overleve.
6. Gællegrebet
Gællegrebet er noget af det, som mange
har svært ved at lære. Til at starte med
kan det også virke lidt
grænseoverskridende, at stikke sine fingre
ind under gællelåget og ind til de skarpe
tænder. Men når det sidder på rygraden, så
er det absolut den bedste måde at lande og
håndtere gedder på. Man stikker
pegefingeren ind bag gællelåget, og fører
den frem mod munden langs kanten på
gællelåget. Man skal være sikker på, at
man ikke har fået fat i gællerne, da disse er
meget følsomme. Næsten helt oppe ved
munden kommer der modstand, og det er
her, at grebet skal sidde. Klem sammen
omkring gællelåget, sådan at fisken ikke
kan ruske sig fri, og man kan hurtigt
mærke, om grebet sidder der, og om man
har ordentlig fat i gedden. Gællegrebet gør
det desuden nemt at få afkroget fisken, da
gabet er åbent.

9. Genudsætning
Når gedden sættes ud, så hold fisken op
imod strømmen, da det at få vand baglæns
ind over gællerne eftersigende skulle kunne
overilte fisken. Er fisken meget svag kan du
evt. skubbe fisken frem og tilbage.
10. Agnfisk
Der må ikke benyttes agnfisk i Gudenå.
I Tange Sø er der ikke forbud mod brug af
agnfisk fanget i søen.

Foto: Gællegrebet. Anvendes til landing af gedden og
håndtering i forbindelse med afkrogning og genudsætning

7. frostvejr
I tilfælde af frostvejr, bør man håndtere
fisken i vandet så vidt muligt. Skal den op
skal en evt. måling foregå hurtigt og
tjekket, så frostskader undgås.
8. Fotografering
Ved fotografering bør gedderne
understøttes under bugen, da især de store
rogntunge fisk kan skades ved at hænge i
gællegrebet.

Foto: Genudsætning - sørg for at gedden får ilt inden den
slippes - om nødvendigt trækkes den forsigtigt frem og
tilbage for at der kommer ilt til gællerne

Optælling af gydninger
Så er det igen tid til den årlige optælling af
gydninger i bækkene.
Denne optælling er utrolig vigtig i forhold til
vandpleje. Her skal det nævnes at det er
en af de ting som biologerne påskønner og
lægger stor vægt på ved f.eks. projektet
”Hvor bliver havørreden af i nedre
Gudenå?” – disse opgørelser hvor vi kan
fremlægge facts med en årelang statistik
batter virkelig når man skal diskutere om
der er fremgang, status quo eller
tilbagegang. Så stor ros til Jesper og alle
jer der hjælper med dette vigtige arbejde.

Havørred på leg i en gydebæk

Årets optælling sker lørdag den 2.februar
2019 og vi mødes i klubhuset kl. 8.00
Vi starter med rundstykker og hygge inden
vi går i bækkene.
Eventuelt nye, bliver taget med til
Møllebækken, hvor der vil være oplæring i
at spotte en gydning.
Af hensyn til planlægning og rundstykker,
bedes i melde tilbage til Jesper på
jesperknudsen1976@gmail.com

Gydebanke med tydelige spor efter aktivitet.

Hjælp søges til bestandsanalyse
DTU Aqua har nu planen for
bestandsanalyse i Gudenå delområde 3
klar.
Datoer for de enkelte vandløber således
fastsat, se link nedenfor.
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 815.30. 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 3
Mvh Per Frost Vedsted
Mail
SMS: 2577 2772

Ørredfonden søger m/k til pasningsordningen
1 person til pasning fisk
Her kommer du til at være på hold med en
makker og i har sammen
eftermiddagsvagten på en fast ugedag og
hver femte weekend.






En lille sommer og vintergave
En årlig julefrokost
Km godtgørelse for transport
Og ikke mindst bliver du en del af et
stærkt fællesskab og vores hobby –
fisk og fiskeri

Opgaver: Anlægget gennemgås, fiskene
tilses, riste renses og der gøres rent ved
fiskene.

Foto: Der flyttes fisk

Foto: Yngel i kar placeret i klækkehuset

Vi tilbyder:



Oplæring
Gratis medlemskab i din
hjemforening og gratis fiskekort til
de øvrige foreninger under GØF

Hvis du er interesseret eller ønsker at vide
mere er du meget velkommen til at
kontakte enten



Ove Horn på 2161 8863, e-mail
ove.h.pedersen@get2net.dk eller
Per Frost Vedsted 2577 2772, e-mail
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

GØF - Strygning af fisk
Strygning og indlægning af æg fra de vilde
moderfisk fra åen er afsluttet for i år.
Det blev til 19,5 liter fordelt med 4,7liter
Gudenå/Lilleå og 14,8 Allingå.
Det var et svært år hvor mange fisk ikke
blev modne selvom vi strøg tre gange med
sidste gang 20. januar 2019. Alle fisk er nu
genudsat hvor de kom fra.
Status 9/12+ 28/12+20/1
Lilleå/Gudenå: 4,7 liter
Allingå 14,8 liter
Ialt 19,5 liter
Nyd Erik Søndergaard’s billedserie fra
tredje strygning 20. januar 2019 – en kold
dag hvor vi måtte have terrassevarmeren i
brug.

Aktivitetskalender
Senior aftener
Senior aftener holdes hver anden mandag
fra kl. 19.00 i klubhuset (ulige uger) med
start mandag 19.november.
Optællinger gydninger
2. februar 2019, vi mødes i klubhuset kl.
8.00
Af hensyn til planlægning og rundstykker,
bedes i melde tilbage til Jesper på
jesperknudsen1976@gmail.com
Fremvisning fiskevand
2.marts 2019.
Vi mødes kl. 08:00 i klubhuset til
rundstykker og kaffe.
Efter kaffen kører vi til åen. Forvent at vi
slutter omkring kl. 12:00.

Laksekonkurrence
6.april 2019. Mere information senere.

Lystfiskeriets dag 2019
19.maj 2019.

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.

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

Nicolai Parbst
Kasserer
kasserer@bjerringbrosportsfisker.dk

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Teddy Laursen
Tlf. 2512 3618

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

BSF fiskeribetjent, Tange Sø
Leif Kramer
Tlf. 4088 8547

Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com

BSF’s fiskeribetjente
Fælles email adresse
fiskeribetjent@bjerringbrosportsfisker.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

Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk

Juniorklub
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@gmail.com

Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
meki@bknet.dk

Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Mads Nørgaard, juniorleder
Jan Kristensen,
forældrerepræsentant

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

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@bjerringbrosportsfisker.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

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

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

