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Mads Nørgaard Kristensen med en flot december gedde på 11,3kg
fordelt på 110cm. Fanget i Tange Sø. Foto: Mads Nørgaard
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Rimfrost over Gudenå ovenfor Tange Sø. Foto: Erik Søndergaard ©

Glædelig jul og godt nytår
BSF ønsker alle lodsejere og medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår.

Generalforsamling 2018
I dette nummer kan du læse om den netop
overståede generalforsamling.

Lodsejer-repræsentantskabs-møde
Vi havde vores faste årlige lodsejerrepræsentantskabsmøde i november.

Ny formand
Jon Rose har efter 4 år som formand for
BSF valgt at stoppe. Vi takker Jon for hans
store indsats for foreningen og ikke mindst
arbejdet med at samle formændene langs
Gudenåen.

På mødet diskuteres året der er gået, evt.
udfordringer samt emner, som lodsejerne
mener, at foreningen gerne må fokusere
på.
Både lodsejerrepræsentanterne og BSF har
det indtryk, at vore medlemmer og
dagkortfiskere har udvist stort hensyn mht.
at benytte afmærkede P-pladser og finde
andre pladser, hvis der har været for stort
fisketryk ved en strækning af åen.
Hverken lodsejerne eller foreningen har
modtaget eller set nævneværdige
problemer gennem sæsonen.
BSF takker lodsejerne for deres velvillige
udlån af deres vand og for det gode
samarbejde endnu engang.

Som ny formand byder vi velkommen til
Casper Pedersen.
E-mail til formanden er rettet så den nu
tilgår Casper og ikke Jon: Email til
fomanden er fortsat:
formand@bjerringbro-sportsfisker.dk
Casper præsenterer sig i dette nummer
ligesom Jon siger tak for denne gang.
Projekt ”Hvor bliver havørreden af i
Gudenåen”
På generalforsamlingen fremlagde
bestyrelsen status på projektet. Læs mere
herom i dette nummer af Gudenå Nyt.
Læs status på projektet i dette nummer af
Gudenå Nyt.

Se også artikel om temaindslag lavet af TV
Midt Vest om problemstillingen.

Slutteligt er der en flot billedserie fra årets
sidste fiskedag i Gudenåen.

Ørredfonden
I Ørredfonden er den årlige strygning af
moderfisk i gang. Vi bringer en lille artikel
herfra.

Artikler i dette nummer:
(spring til en artikel: CTRL+klik)
Kom og hør om fiskeri i Peru’s jungle ....... 4

Revidering af udsætningsplan 2019
DTU Aqua gennemfører bestandsanalyse i
2019. Det betyder at de over 37 dage
elektrofisker i alle gydevandløb for at
vurdere om ørredtætheden lever op til det
som vandløbet kan bære. Hvis der mangler
yngel vil disse blive påført den fremtidige
udsætningsplan som Ørredfonden leverer
fisk til.

Casper Pedersen – ny formand for BSF..... 5

Vi skal helst stille med en frivillig eller to på
de dage hvor der elfiskes i vores vandløb.
Hertil har vi brug for mange frivillige. Det
er ikke fysisk hårdt – du skal hjælpe
biologen med at tælle fiskene, føre journal
og i øvrigt gå til hånde. Det er en fantastisk
mulighed for at lære vores gydevandløb at
kende. Arbejdet er på hverdage fra ca. 915.00.
Hvis du lyst og mulighed for at hjælpe så
bedes du henvende dig til
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
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Kom og hør om fiskeri i Peru’s jungle
Bjerringbro og omegns juniorklub vil gerne
invitere alle medlemmer på foredrag
torsdag 20 december kl. 19.00 i klubhuset.
Vi får besøg af en spændende lystfisker
som hedder Christian Boyum Johansen.
Han var en tur i Peru's jungle her i foråret.
Han vil fortælle om hans eventyr og alt der
høre med til det når man skal ud og fiske i
junglen.
Det er ganske gratis. Jeg vil gerne have
tilmeldinger på min mit mobil nummer så
jeg ved hvor mange æbleskiver jeg skal
købe ind. Tilmelding på 53623959 senest
onsdag 18/12 ved midnat😁
Vi ses på torsdag 20. december kl. 19.00
Rasmus Ottesen

Casper Pedersen – ny formand for BSF
Det er med stor glæde at jeg kan melde
mig på banen som ny formand for vores
forening.
Nu går året på hæld men allerede om en
månedstid starter sæsonen i Gudenåen
igen.
Hvis vejret arter sig kan vi se frem til et
par måneders (forhåbentligt) godt
geddefiskeri før vi marts måned vanen tro
ser de første fangster af blanklaks.
Forventeligt får vi et godt forår hvor
Gudenåen igen viser sig fra sin gav milde
side.
Jon har sat en god kurs for foreningen, en
kurs som jeg er enig i og som jeg har
tænkt mig at fører videre.
Hvad 2019 ellers skal bringe drøfter vi i
bestyrelsen på første møde efter nytår.
Til sidst vil jeg endnu engang takke Jon for
det flotte arbejde han har gjort for
foreningen de sidste 4 år og så vil jeg
ønske jer alle knæk og bræk i 2019 samt
en god jul og et godt nytår.
Casper Pedersen

Referat fra generalforsamling 2018
58 medlemmer deltog i BSF’s generalforsamling 6. december 2018, der blev afholdt
i Bjerringbro Idrætspark.

Herefter var der orienteringer fra
underudvalg:
Junior klub
Lasse Aagesen fortalte om juniorklubbens
aktiviteter i 2018.
Se separat artikel i dette nr. af Gudenå
Nyt.

Vandplejeudvalg
Casper Pedersen redegjorde for aktiviteter i
2018

Generalforsamling BSF 2018. Foto: Erik Søndergaard

1.Valg af dirigent
Steffen Toft Jensen valgt enstemmigt.
Dirigenten startede med at konstatere at
generalforsamlingen var lovligt varslet og
beslutningsdygtig.
2. Valg af 2 stemmetællere
Rasmus Ottesen og Jesper Hougaard blev
valgt.
3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Generalforsamlingen startede med at
mindes vores afdøde æresmedlem Arne
Ottesen, der var kasserer gennem 25 år for
BSF.
Jon Rose fremlagde bestyrelsens beretning
som blev godkendt.

Generalforsamling BSF 2018. Foto: Erik Søndergaard

Ørredfonden
Per Frost Vedsted orienterede om
Ørredfondens arbejde i 2018.
Se separat artikel i dette nummer af
Gudenå Nyt.
Status på projekt ”Hvor bliver
havørreden af i Gudenå?”
Per Frost Vedsted orienterede om status på
projekt ”Hvor bliver havørreden af i
Gudenå?”
Se separat artikel i dette nummer af
Gudenå Nyt.
Blækket er endnu ikke tørt på
bestandsanalyser og opgangsanalyser, men
vi fik et indblik de foreløbige konklusioner.
Det gav anledning til en livlig debat hvor
BSF fik meget positiv feedback på vores
involvering og tilgang til projektet krydret
med enkelte der ikke var enige.
Tilhængere
Langt de fleste var helt enige i at vi skal
have den store havørredsmoltundersøgelse sat igang snarest muligt og er
helt med på at vi lystfiskere selv må yde et
ikke ubetydeligt økonomisk bidrag.
Der er stor tilfredshed med at BSF og vores
lodsejere har bevilget tilsammen 70.000
kr. (de 25.000kr fra lodsejerne er under

forudsætning af at projektet sættes igang i
2019)
En foreslog om vi ikke samtidig kunne
mærke nogle af vores udsatte smolt fra
dambruget i Skibelund.

regnskab
Nicolai Parbst fremlagde regnskab. Der er
fuldt hus af medlemmer. Vi har et lille
overskud. Der er solgt ca. 40% færre
dagkort.
BSF støtter projekt hvor bliver havørreden
af i Gudenå med 25.000+20.000kr, og
vores lodsejere støtter projektet med
25.000kr. I alt 70.000kr fra BSF.
Regnskab blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamling BSF 2018. Foto: Erik Søndergaard

Modstandere
En enkelt kunne ikke se at det havde nogen
værdi - så hellere sætte nogle flere fisk ud
for pengene!
En enkelt mente at det var en opgave for
fiskeplejen alene!
En enkelt fremførte at kommunerne ikke er
interesseret i at det kommer frem at de
våde enge ikke virker!
Uanset hvad - så er BSF 100% med på
projektet og vi kæmper videre for at
lystfiskersiden bidrager økonomisk til
projektet så det snarest muligt kan
igangsættes.
3 medlemmer meldte sig som hjælpere når
DTU Aqua her i 2019 skal lave
bestandsanalyse i alle gydevandløb. Denne
undersøgelses er grundlaget for den
revideret udsætningsplan som vi forventer
at modtage om et års tid. Hvis flere ønsker
at være med i dette vigtige og spændende
arbejde så skal i bare henvende Jer til
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Generalforsamling BSF 2018. Foto: Erik
Søndergaard
5. Behandling af rettidigt fremsendte
forslag fremsatte forslag.
Forslag nr. 1
Forslagsstiller: BSF bestyrelsen
Forslag:
Følgende tilføjes vedtægter §7
Generalforsamlingen:
”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.
Afstemning: Enstemmigt godkendt

4. Fremlæggelse og godkendelse af

Forslag nr. 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.”

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.
Afstemning: Godkendt med stort flertal og
kun en stemme imod.
6. Orientering om budget herunder
kontingent
Bestyrelsen orienterer om budget og
kontingentsatser for 2019.
Der er uændret kontingent for 2019 i
forhold til 2018.
2019
Medlemsbidrag
BSF
Forbundsbidrag
Laksebidrag
Ialt

Senior og
Pensionist
580kr

Ungdom

Junior

215kr

300kr

Støtte
medlem
300kr

395kr

260kr

0kr

100kr

200kr

200kr

0kr

75kr

1.175kr

675kr

300kr

475kr

Budget fremlagt og gennemgået. Ingen
kommentarer.

Generalforsamling BSF 2018. Foto: Erik Søndergaard

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer valgt for en 2-årig
periode:





Casper Pedersen, genvalgt
Søren Agesen, genvalgt
Erik Søndergaard, genvalgt
Jesper Knudsen, genvalgt

Bestyrelsessuppleant for 1-årig periode:



Jesper Hougaard, genvalgt
Rasmus Ottesen, genvalgt

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant



Sv.E.Sjællænder, genvalgt som
revisor for 2-årig periode
Gert Nielsen, genvalgt som
revisorsuppleant for 1-årig perioder

9. Eventuelt
Hilsen fra Kaj Lindvig
Hanse viderebragte en hilsen fra tidligere
formand, æresmedlem Kaj Lindvig.
Forsamlingen sender de varmeste hilsner
og tanker til Kaj.
Pokaler
Pokal for året største laks gik til Helmuth
Dube - 12,15kg fordelt på 110cm.

elfiskeri fisket rigtigt mange helt hvilket er
unormalt. Skyldes nok den lave vandstand.
Indlæg
Morten Andersen læste et oplæg om sit syn
på fangstbegrænsninger, C&R og lystfiskeri
generelt.

Helmuth Dube modtog pokal for årets største laks 2018:
12,15kg fordelt på 110cm. Foto: Erik Søndergaard

Pokal for årets største juniorlaks gik til
Mads Nørgaard Kristensen - 6,43 kg fordelt
på 94cm

Fiskeri i november måned
Hanse konstaterede at der er mange der
nyder det sidste fiskeri i november, og
glædes ved at vi giver hinanden plads.
Johnny Nielsen opfordrede til at man
fordeler sig langs vandet – der er fisk
overalt!
Signal krebsefiskeri
Må man fiske signal krebs?
Anders Stougaard: Lystfiskere må kun fiske
med brikker og skal bliver på pladsen. Kun
lodsejere må sætte tejner, men husk
oddersikring. DTU Aqua arbejder på en plan
for krebsefiskeri. Mange af ynglen var bidt
af krebs ifm. bestandsanalysen.
Fiskeribetjent stopper
Per Hougaard stopper som fiskeribetjent.
Forsamlingen takkede Per Hougaard for i
en menneskealder at have passet på vores
fiskevand. Som en lille tak fik Per et
gavekort og et par flasker rødvin.

Mads Nørgaard modtog pokal for årets største juniorlaks
2018: 6,43kg fordelt på 94cm. Foto: Erik Søndergaard

Der er i år ingen pokal til havørred pga.
fredningen, men den største genudsatte
havørred er fanget af John Iversen – en flot
havørred på 90cm og ca. 9kg.
Største gedde i 2018 blev en delt
førsteplads mellem Jesper Møller og Mads
Nørgaard Kristensen, der begge har fanget
en på 110cm.

Elfiskeriet
Verner Jensen fortalte om elfiskeri og
udsætning af laksesmolt. Der er ved årets

Per Hougaard modtager et gavekort og en flaske vin som
lille tak for at han i en menneskealder har passet på vores
fiskevand som fiskeribetjent. Foto: Erik Søndergaard

Tak til afgående formand
Casper Pedersen takkede Jon Rose for de 4
år i formandsstolen. Det har været en
spændende periode for BSF. Jon har

formået at samle bestyrelsen og
uddelegere opgaver til alle i bestyrelsen.
Jon roses også for at samle alle
formændene langs Gudenå fra Skanderborg
til Randers – et formandssamarbejde vi alle
har og får glæde af fremover. Som en lille
tak modtog Jon et gavekort og 2 flasker
rødvin. Stor applaus til Jon fra forsamlingen


Ny formand
Casper Pedersen er ny formand i BSF.
Casper ser frem til at overtage posten med
stor ydmyghed. Casper vil arbejde videre
efter Jon’s linie og arbejde for et fortsat
godt fiskeri, samarbejde med lodsejere.
Casper er officer på Holstrbro Kasserne, og
bor i Rødkærsbro.
Efter generalforsamlingen var foreningen
som traditionen foreskriver vært ved
franskbrød m/rullepølse, ost, øl/vand/kaffe
og naturligvis æblekage.

Nicolai Parbst overrækker gavekort og en flaske vin til Jon
Rose som en lille tak for 4 års fantastisk flot indsats som
formand for BSF. Foto: Erik Søndergaard

Bestyrelsens beretning 2018
Fiskesæsonen 2018 er nu vel overstået, og
det er på tide at kigge lidt tilbage på det.
Årets aktiviteter i foreningen startede med
den traditionsrige lodsejerfest, som vi
holder hver andet år. Den blev holdt på
Nørgaards Højskole med god og rigelig mad
og drikke, god musik og masser af snak og
dans. Det var en rigtig fin fest.
Tilbagemeldingerne fra gæsterne tydede
også på, at nu havde vi fundet opskriften
på den gode fest, så det koncept prøver vi
igen.
16. Januar startede fiskeriet og de knapt så
kuldskære var selvfølgeligt ved åen.
Geddefiskeriet startede rigtigt godt. Der
blev taget rigtigt mange gedder med
største gedde på 110 cm fanget af Jesper
Møller og så endnu en her den 1. december

ligeledes 110 cm fanget af Mads Nørgaard.
Der er i alt indrapporteret 134 gedder,
hvoraf en af vore juniorer, Mads Nørgaard
Kristensen, har indrapporteret 47. Til
sammenligning blev der i 2017 fanget 82
gedder.
Den første laks blev fanget den 17. februar.
Det var en nedfaldsfisk, der allerede var
blevet blank igen. Den første opgangslaks
blev indrapporteret 9. marts
Marts og april fiskede ok med samlet 120
laks de to måneder. Herefter blev der
sommer i Danmark. Maj fiskede 11 laks
mens juni, juli og august gik helt i stå.
Sommeren og tørken blev værre og værre.
Vandstanden var lav og vandet varmt. Der
var perioder med temperaturer over 24
grader i åen, som regnes for dødeligt varmt

for laksen. I perioden blev laks observeret
drivende/svømmende ned af åen
formentligt i jagten på koldere vand. Andre
laks blev set stå ved bækkenes udløb.
Laksenes formentlige flugt mod koldere
vand førte til, at man ved Lilleåens udløb
pludseligt oplevede et fremragende
laksefiskeri. Sikkert mange af de laks, der
ellers ville have været hos os.
I midten af september begyndte
laksefiskeriet at komme i gang igen. De
sidste måneder fiskede fantastisk og det
endte med, at der blev fanget 502 laks. Til
sammenligning gav 2017 572 laks. De
sidste to måneder reddede statistikken
antalsmæssigt. Til gengæld kunne vi ikke i
år besætte top ti laks med laks over 10 kg.
Men der var da 8 over de 10 kg.
Største laks blev fanget af Helmut Dube, en
han på 110 cm med en vægt på 12,15 kg.
Helmut herfra skal lyde en stor tak til dig
for at tage denne laks netop på denne dag.
Det var nemlig til Gudenåkonkurrencen i
efteråret, hvor BSF vand endnu ikke var
kommet godt i gang, mens Langå stadig
fangede i store mængder. Du reddede
virkeligt forenings rygte ved at nappe
konkurrencens største på BSF vand. TAK😊
Største juniorlaks blev fanget af Mads
Nørgaard. En hanlaks på 6,3 kg
Tilbage til starten af året.
Havørreden blev fredet for hjemtagelse fra
2018 og fremadrettet. Denne fredning
trådte i kraft på baggrund af et grundigt
analysearbejde udarbejdet af Per Frost og
herefter fremlagt for DTU, myndigheder
samt kolleger langs åen. Tallene talte for
sig selv. Havørreden er tæt på helt at
forsvinde fra BSF vand. Langå
Sportsfiskerforening og Randers
Sportsfiskerklub valgte at følge trop og
fredede også havørreden for hjemtagelse i
deres stykker opstrøms udløb af Lilleåen.
Desværre har de triste tendenser, som vi
så de tidligere år forsat i 2018 med i alt
registreret 37 havørreder mod 43 sidste år.
Tallene her skal dog tages med et gran

salt, da det kan tænkes at nogle har
omlagt fiskeriet til at fiske mere dedikeret
efter laksen end både havørred og laks.
Største genudsatte havørred var omkring
90 cm og 9 kg fanget af John Iversen.
Som noget nyt i år har vi ved
elektrofiskeriet efter moderfisk spurgt DTUAqua om det kunne give værdi at
genudsætte havørrederne og så få
havørredmoderfisk fra Lilleåen igen. Det
har DTU-Aqua anbefalet, og dette er så
forsøgt. Under elfiskeriet i Gudenåen nu
kun efter laksemoderfisk er der i år
registreret nogle flere havørreder end
sidste år. Så måske har vores fredning af
havørreden en effekt. Her skal dog også
lige tilføjes, at vandstanden i vore
gydebække er stadig særdeles lav, så
videnskaben forventer ikke, at det store
rykind i bækkene er sket på
elfisketidspunktet. Men lad os nu hæfte os
ved, at der er set flere havørreder i åen i
forhold til sidste år.
Lørdag den 7. april blev Forårets
laksekonkurrence afholdt i Gudenåen for
første gang. Vejret viste sig fra den gode
lune side. Alle foreningerne nedenstrøms
Tangeværket havde tilsluttet sig
konkurrencen, og der var 156 deltagere.
Vandet var stadig koldt og der var en del
nedgængere i åen stadigvæk, men der blev
da fanget friske fisk. Største fisk var en
laks på 9,7 kg fanget af Jes Jørgensen.
Overskuddet blev på ca. 40.000kr som går
til ekstra udsætninger af laksesmolt. Herfra
skal lyde en kæmpe tak til
konkurrenceudvalget for at tage initiativet
og gennemføre denne konkurrence. Den
bliver gentaget næste år og mon ikke dette
er starten på en ny fast tradition i
Gudenåen.
Midt i september blev Gudenåkonkurrencen
afholdt som vanligt. Der var 277 deltagere
til arrangementet og der blev fanget godt
med laks. 42 for at være præcis. Langt de
fleste blev taget i gul Zone. Men som
tidligere nævnt, godt vi har Helmut. Den
største var fra BSF vand. Der blev landet

markant færre havørreder. 12 stk. mod 26
året før. Igen her skal lyde stor tak til
konkurrenceudvalget og sponsorerne og
alle de frivillige, der hjælper med til at
gennemføre et så fint arrangement.
Konkurrencen gav et overskud på 92000
kr.
Seniorerne har afviklet den traditionsrige
Gule Ærter fiskekonkurrence, hvor der i år
igen var fuldt hus. Fiskemæssigt gik det
ikke lige så godt som sidste år. Der blev
kun landet 3 laks med største fisk på 4,02
kg fanget af Bent Madsen. Sædvanen tro
var der efterfølgende gule ærter, lotteri og
masser af snak og godt humør.
Igen i år arrangerede foreningen
fremvisning af fiskevand. Dette har på få år
markeret sig som et fast årligt
arrangement med stor tilslutning. Det er
skønt at se den store åbenhed om grej, agn
og fiskespots- det er vi som forening stolte
af. Stor ros til Casper og Jan for at drive
dette.
Viborg Kommune har i 2018 gennemført
omløbsprojektet ved Hedemølle efterskole i
Møllebækken, så nu kan havørrederne frit
komme længere op i bækken. Det netop
overståede elektrofiskeri i bækken viste
med alt tydelighed, at renoveringerne kan
betale sig. Der blev fanget omkring 170
yngel på bare 40 m i møllebækken bag ved
den gamle møllesø ved Brogaard. Det er da
fantastisk. Hvorfor de så ikke kommer
tilbage igen? Det fortæller Per som sagt lidt
om senere.
Juniorklubben har også haft gang i
aktiviteterne. Klubben er meget aktive med
ture til spændende fiskevande og andre
aktiviteter. Lasse vil fortælle mere herom
senere.
GSL har ikke haft travlt i år. Jeg har
deltaget i møderne. De har mest haft
karakter af hygge og generel info
bestyrelsen imellem. Det tog det meste af
året at overtale Lars Kielsgaard, LSF til at
fortsætte som formand. Vi har talt om at
lade GSL være en hvilende forening, hvor

der er booket møder i kalenderen, men
hvor man kun mødes, hvis der er noget at
mødes om. De fleste af os har rigeligt
andet at bruge fritiden på.
Fiskerikontrollørerne har i år også været
aktive i at sørge for, at fiskeriet forgår som
foreskrevet. En af udfordringerne er stadig
at få alle medlemmer til at bære fiskekortet
synligt, mens man fisker langs åen som
foreskrevet, men ellers har der ikke været
rapporteret større problemer. Dog er der i
perioder spottet nogle, der fisker fra broer
og andre steder også i fredningsperioden.
I år har der været fuldt hus i foreningen.
Tallene kommer Nicolai ind på senere, men
herfra skal lyde stor ros til alle jer, der har
gået ved åen. På trods af masser af
sportsfiskere rundt på zonerne især her
sidst på året har vi ikke modtaget klager
fra hverken sportsfiskeren eller lodsejeren.
Tusind tak for at udvise stort tålmod og
hensyn, når I bevæger jer derude på vores
lodsejeres jorder.
Både vore lodsejere og nogle af
medlemmerne har nævnt, at der ofte ligger
affald langs åen. Foreningen og lodsejerne
er af den overbevisning, at dette ikke i
nævneværdigt omfang kommer fra
sportsfiskerne men nok fra andre brugere
af åen. En opfordring skal lyde herfra til
fortsat at medtage det affald man møder
langs åen. Efter etableringen af trækstien
er der kommet nogle flere meldinger om
løse hunde i engene. Det er ikke tilladt,
men er for os i foreningen svært at gøre
noget ved. Jeg tror, der er en god justits
langs trækstien, så de der går med løse
hunde nok skal få det at vide mange gange
nok til at forstå budskabet.
Vandløbspleje har vi dedikeret tre af
bestyrelsesmedlemmerne til at stå for.
Resultaterne af dette kommer Jesper ind på
senere, men jeg kan afsløre, at jo flere
frivillige, der melder sig til
arrangementerne, jo mere kan vi gøre. Vi
kan ikke selv.

Efter Jespers indlæg vil Per give en status
om arbejdet i GØF og herefter vil han bruge
lidt tid på at sætte jer ind i projekt: ”Hvor
bliver havørreden af i Gudenåen” og de
aktiviteter vi ser her.
Gudenånyt fik i vores analyse på sidste
generalforsamling stor ros. Det er vores
opfattelse, at bladet stadig er populært.
Herfra skal lyde en opfordring til
medlemmerne om at indsende historier
eller indlæg til bladet. Det må også rigtigt
gerne være nogle anekdoter og historiske
oplevelser. Send dem til Per Frost, som står
for bladet. For resten en stor tak til Per for
at samle og udsende dette. Ud over dette
blad har vi også vores facebookside. Hvis

ikke I er medlem af facebooksiden, så
overvej at blive det. Der kommer en del
information, gode historier og billeder fra
dagligdagen ved åen.
Til sidst er at sige tak til alle de frivillige,
der gør et kæmpe stykke arbejde for
foreningen. Uden jer var der ikke mange
aktiviteter, der kunne driftes. Tak til
lodsejerne for endnu et år med fint
samarbejde. Tak til DCV, naboforeningerne,
samarbejdspartnerne,
dagkortsalgsstederne og myndighederne
for godt og gnidningsfrit samarbejde.

Hermed afsluttes bestyrelsens beretning.

Orientering juniorklubben 2018
Herunder ses præsentationen af juniorklubbens aktiviteter i 2018, som Lasse Aagesen
fremlagde på BSF generalforsamling 6. december 2018:

Orientering Ørredfonden
Orientering om GØF på BSF
generalforsamling 6. december 2018
GØF har i 2018 opfyldt hele
udsætningsplanen, men der er lidt mørke
skyer forude mht. næste år da vi har haft
stor dødelighed her i sensommeren. Vi har
haft Costia, YDS og dykkersyge.
Dykkersygen blev opdaget for sent og
betød stor dødelighed. Som det ser ud lige
nu har vi lige netop det antal yngel gående
som vi har brug for næste år, men der er
ikke plads til flere sygdomme.
Udsætninger
Yngel
47.250 stk
1-års
5.600 stk
Smolt
61.705 stk
Store
23.700 stk
Halvårs
0 stk

Pligtudsætning
Vi har fortsat en divergens mellem hvad vi
får oplyst fra myndighedernes om
størrelsen af Tangeværkets pligtudsætning
og hvad Tangeværket selv mener at de er
forpligtet til at udsætte.
Tangeværket henholder sig til en aftale om
at de ikke skal betale mere end de gjorde i
2013, hvor myndighederne på den anden
side fastholder den oprindelige
udsætningsplan. Hvad der er op og ned i
den sag er svært at vide, men nu er der
kommet en ny sagsbehandler på i
ministeriet, og så håber jeg der snart
kommer en afklaring. Ørredfonden er i
denne sammenhæng opdrætsvirksomhed
og leverandør af fisk, der er direkte afkom
af vildfisk. Vi er ikke en politisk
organisation og det er ikke vores opgave at
vurdere hvem der har ret i den sag. Det er
igen i år de sidste udsætninger det går ud

over, nemlig de 10.200 stk halvårsfisk (ca.
14.000 kr)
Moderfisk
Elfiskeri i Gudenå blev aflyst i år da DTU
Aqua fraråder at der fjernes modefisk da
der er så få fisk i hovedløbet. I stedet for
tages der moderfisk fra Lilleå, der genetisk
regnes for samme stamme.



Elfiskeri Alling å
46hunner + 11 hanner
Elfiskeri Lilleå
39 hunner + 17 hanner

Der stryges første gang på søndag 9.
december og igen 28. december.
Gudenå konkurrence
277 deltagere hvilket er +20 ift. sidste år.
Der blev fanget 42 laks med den største på
12,15kg fordelt på 110cm fanget på zone
6. Der blev kun fanget 12 havørreder,
hvilket er færre end der plejer at være.
Den største havørred var på 2,19kg.
Rekordmange deltog i spisningen fredag
aften hvor Ole med hjælpere serverede
lækker helstegt gris med kartoffelsalet.
Et rigtig flot arrangement hvor udgifter er
blevet skåret til og det resulterede i et flot
overskud på godt 90.000 kr.
Morgenpasning dambrug
Vi har over de sidste måneder fået

installeret video overvågning så man kan
se om det hele er ok hjemmefra og ikke
behøver at køre derud om morgenne
medmindre der er noget galt.
Vi har igen i år haft en hyggelig
juleafslutning i november måned, hvor vi
både fik lidt godt at spise og ikke mindst
havde nogle rigtig hyggelige timer
sammen.
Tak til alle Jer der hjælper med at dette
kan lykkes!







Tak til Pasningsordning
Tak til PE holdet der sørger for at
anlægget hele tiden står tip top og
står klar til at hjælpe uanset hvad
jeg har af opgaver
Tak til arbejdsholdet – i er rigtig
flinke til at melde tilbage og komme
og hjælpe når i har tid
Tak til konkurrenceudvalget

Opfordring
Det er vigtigt at vi er mange på
arbejdsholdet – så meld dig hvis jeg må
sende en mail til dig. Vi tilstræber at skrive
rundt i god tid før vi mangler hjælp. Det er
uforpligtende – man melder tilbage hvis
man kan deltage og ellers er der ingen der
ser skævt hvis du ikke kan.

/Per Frost Vedsted

Jon Rose takker af som formand for BSF
En stille eftermiddag i efteråret 2014 blev
jeg spurgt om ikke jeg kunne tænke mig at
prøve laksefiskeriet i Gudenåen. Det ville
jeg mægtigt gerne. En tur blev arrangeret,
og i 3. kast fik jeg hug på en gammel
Myraspinner der havde ligget i en
fiskekasse i 15 år. Op kom en farvet
hanlaks, fantastisk oplevelse. Fantastisk å.
Jeg var solgt, og herefter var det ikke
svært at takke ja til at være med i
bestyrelsen for Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening.
Jeg må indrømme, at det var med
ærefrygt, at jeg som udefrakommende nu
skulle til at være formand for en så
traditionsrig og fornem forening, men
samtidigt så jeg det som en spændende
rolle at prøve kræfter med.
Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg kom i en
bestyrelse, hvor der var (og er) stor
harmoni og styr på tingene.
Bestyrelsesmøderne i klubben forløb fint ud
fra en fast dagsorden, og der blev gjort
noget ved de ting, der nu skulle gøres
noget ved.
Knapt var jeg blevet formand, før der kom
et brev fra Foreningen til Bevarelse af
Tange Sø, der bød mig velkommen. Her var
en problematik, der krævede noget arbejde
at komme ind i. Jeg var, som repræsentant
for BSF til flere møder hos den tidligere
formand for søforeningen og fandt hurtigt
ud af, at her var nogle uløselige
problematikker, der vil kræve beslutninger
langt højere oppe i det danske samfund.
Debatten førte til, at vi i foreningen tog
stilling til, hvad vi mente ville være en god
løsning og meldte dette ud. Jeg vil mene,
at en løsning for Gudenåen ved Tange Sø
skal løses nationalt til gavn for naturen og
biologien og baseres på facts i stedet for
postulater og følelsesmæssige udbrud.
Samarbejdet sportsfiskerforeningerne
imellem fungerede sporadisk. BSF havde
mest samarbejde med foreningerne

nedenstrøms Tangeværket og mest om
fælles aktiviteter.
Gudenåsammenslutningen, GSL, var eneste
sted, hvor medlemmerne af GSL mødtes og
snakkede løst og fast. Her sad vi typisk de
samme fra foreningerne nedenstrøms
Tange Sø sammen med repræsentanter fra
myndighederne og Dansk Center for
Vildlaks.
Vi vurderede i BSF, at det kunne være
interessant at se, om der kunne være
behov for at opstarte et
formandssamarbejde alle
sportsfiskerforeninger langs Gudenåen
imellem. Vi tog initiativet til et uformelt
samarbejde, hvor formændene kunne
mødes og diskutere lokale og fælles
udfordringer. Det blev taget vældigt godt
imod. I dag plejer vi at mødes med
repræsentanter fra ca. 8-10 foreninger
hver gang. Vi har i fællesskab taget
problemstillinger op som: garnfiskeri i
ferskvand og fjord, spærringer, skarv,
medlemsop- og nedgang, grøde og meget
andet. Det har ved flere lejligheder ført til
skrivelser til ministre og myndigheder samt
indlæg i lokale medier. Der har været nogle
vældigt gode møder med vigtige emner at
diskutere, og der har været stor enighed og
opbakning foreningerne imellem til fælles
holdninger til mange af emnerne.
Der blev ved flere lejligheder i GSL
diskuteret om det nu var nødvendigt med
dette formandsforum, når nu vi havde GSL,
men efter noget debat og fælles møde blev
det besluttet, at der var behov for begge
fora. Derfor fortsætter
formandssamarbejdet på fuld kraft.
Grøden viste sig at være et stort problem i
åen især i det tidlige efterår. Vi satte os
ned i BSF og kigge lidt på videnskaben, der
forskede i grødens vækst ved klipning.
Dette førte til, at vi udarbejdede et forslag
til grødeskæring, som vi kaldte: ”Intelligent
grødeskæring”. Videnskaben påstod, at en

enkelt grødeskæring ville ikke føre til
forøget grødevækst. Derfor tænkte vi, at
man kunne jo skære grøde to gange, hvis
man blot gjorde det i forskellige dele. Dette
førte til forslaget om den intelligente
grødeskæring. Vi fik besøg af
miljøministeren med følge og præsenterede
også ideen for ham med en efterfølgende
tur til Gudenåen, hvor forslaget blev vist i
praksis med armbevægelser og ord.
Forslaget blev også forevist myndigheder
og andre og blev efterfølgende diskuteret
på møde med de respektive kommuner.
Princippet er endnu ikke forsøgt praktiseret
nedenstrøms Tangeværket.
Havørreden er gennem årene blevet så
presset, at det førte til, at BSF, LSF og
Randers Sportsfiskerklub fredede
havørreden for hjemtagelse fra udløb
Lilleåen og op til Tangeværket. Jeg tror
desværre, at der går en del år før årsagen
til nedgangen er fundet og problemet er
forsøgt løst. Der foreligger et projektforslag
udarbejdet af DTU-Aqua. Nu ligger arbejdet
i at finde finansieringen. Jeg håber virkeligt

for havørreden, at projektet gennemføres
inden for overskuelig tid, så vi igen kan se
en god havørredbestand i Gudenåen.
Nu er stafetten givet videre til Casper. Jeg
er sikker på, at Casper sammen med
bestyrelsen vil sørge for, at BSF til
stadighed er en Sportsfiskerforening, hvor
samarbejdet mellem medlemmerne,
lodsejerne og alle de frivillige fortsat er
unikt stærkt. Herudover håber jeg, at
samarbejdet sportsfiskerforeningerne
imellem i hele Gudenåsystemet bliver
endnu stærkere fremadrettet. Der er en del
sager at kæmpe fælles for. Især vil jeg se
frem til den dag, hvor Gudenåen igen har
en selvreproducerende havørred- og
laksebestand.
Tak for lån af den fremragende forening:
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening.

Mvh. Jon Rose

Status på havørredprojektet
Status på projekt ”Hvor bliver havørreden af i Gudenå” – fremlagt på BSF generalforsamling
6. december 2018

Bestands- og opgangsanalyse GullevSkibelund-Møllebækken - resultat
Her er en kort opsummering af
opgangsanalyserne der er gennemført i
slutningen af november måned og starten
af december 2018 i Viborg og Favrskov
kommuner.
Mandag 26. november
Bestandsanalyse Møllebækken,
Jon Rose og Kim Sørensen hjalp Kim
Iversen, DCV som Viborg Kommune havde
hyret ind til opgaven.
Masser af yngel i bækken og 2 gydebanker
konstateret
Tirsdag 27. november
Opgangsanalyse Gullev bæk,
Anders Stougaard og Erik Søndergaard
hjalp Kim Iversen, DCV som Viborg
Kommune havde hyret ind til opgaven.
Stadig masser af yngel, men ingen
opgangshavørreder og heller ingen
gydebanker.

Onsdag 28. november
Opgangsanalyse Skibelund bæk.
Casper Pedersen og Jens Strandberg hjalp
Kim Iversen, DCV som Viborg Kommune
havde hyret ind til opgaven.
Dagen var både en succes og en
påmindelse om hvor vigtigt der er at
bækkene bliver gennemgået forud for
gydningen.
Lad os starte med den gode nyhed.
Skibelundbækken har en sund bestand af
yngel hele vejen fra Gudenåen og op til
Sahlvejen hvor vi stoppede. En vurdering
er 1-2 stk yngel pr meter bæk, hvilket
eftersigende er tegn på et vandløb i fin
form. Ynglen var en blanding af flere
årgange og et miks mellem laks og

havørrede yngel. Vi fandt lakse yngel helt
oppe ved Sahlvejen.
Den lidt trælse del var at bækken var
spærret lige oven for udløbet i Gudenåen,
hvilket nok også var årsagen til at vi kun
elfiskede en opgangsfisk!! Spærringen er
nu historie så der er ihvertfald fuld adgang
til gydepladserne i år😉. Den 9.oktober da
der blev lavet bestandsanalyse var de kun
50m nedenfor Skibelundvejen – denne
spærring var helt nede ved røret hvor
bækken løber ud i Gudenåen og den har
været der i langtid bedømt på den sand
ophobning der var sket opstrøms
spærringen. Endnu engang viser dette hvor
vigtigt det er at vi får lov til at gennemgå
bækkene for spærringer.
Dagen gik i hyggeligt selskab og Kim
underholdte undertegnede med en lektion i
at kende forskel på havørrede og lakse
yngel. Havørreden har et tykkere haleror,
et mindre markant V i halen, prikker under
midterlinjen, et mindre øje og er bare
noget mere kompakt end laksen. Laksen
har et tyndere hale ror, et dybt kløvet V i
halen, et stort øje i forhold til hovedet, en
meget stor brystfinne og ingen prikker
under midterlinjen.
En goddag i naturen som bør give håb om
at havørrederne i Gudenåen, trods den
store nedgang, ikke er på vej til helt at
forsvinde.
Med venlig hilsen Casper

Eneste opgangsfisk ovenfor spærringen – en flot Havørred
Foto: Casper Pedersen

Havørrede smolt - bemærk den tykke haleror, det lille øje,
og den kompakte krop. Foto: Casper Pedersen

Stor gydning fra dette efterår. Fiskene var trukket ud igen.
Foto: Casper Pedersen

Kim fra DCV i sit rette element. Foto: Casper Pedersen

Lakse smolt - bemærk den store brystfinne, det store øje
og det dybe V i halen. Foto: Casper Pedersen

bækørreder fundet i gydedragt. Ingen
havørreder 
Kjeldbæk
Kun 1 stk årsyngel på 50m strækning. Et
meget ringe resultat.
I.f.m. opgangsanalyse blev der
overhovedet ikke fanget nogen moderfisk.

Flere steder var der meget stor yngeltæthed. Foto: Casper
Pedersen

Brandstrup Bæk
2-23 ½-års ørredyngel pr. 50 m på tre
forskellige stationer. Her er vi også meget
langt fra bestandsniveauet for 10-15 år
siden.
Opgangsanalyse 30/11-2018: Ingen
havørred. Et par små bækørred-hanner,
men på grænsen til at de var gydemodne 
Tjærbæk
1-3 ørreder pr. 50 m fordelt på 3 stationer.
Bestanden er nærmest ikke-eksisterende.
Der er så få fisk, at de i princippet kan
stamme fra 1 gydning i hele Tjærbæk, eller
blot er trukket op fra Gudenåen. Det er en
meget usædvanlig situation, at et helt
naturlig vandløb producerer så få fisk. Der
er ingen tegn på forurening eller tiltagende
sandtransport.
Opgangsanalyse ikke gennemført endnu.

Spærringen lige ovenfor røret helt nede ved Gudenå.
Spærringen er nu væk, men ville helt sikkert have stoppet
størstedelen af fiskene fra at komme ind i bækken. Foto:
Casper Pedersen

Torsdag 29. november
Opgangsanalyse Møllebækken,
Rasmus Ottesen og Svend-Erik
Sjællænder-Pedersen hjalp Kim Iversen,
DCV som Viborg Kommune havde hyret ind
til opgaven.
Der blev igen fundet masser af yngel, men
kun to opgangshavørreder. To gydebanker i
det nye omløbsstryg blev observeret.
Favrskov Kommune
Hagenstrup Møllebæk
Acceptabel tæthed i omløbsstryget (ca. 1
stk. ½ årsfisk pr m), men ringere i nedre
del af bækken, og tyndt besat ved de
øverste, udlagte gydebanker. Der er plads
til mange flere fisk.
Opgangsundersøgelse 03/12-2018: Kun 2

Konklusion
Der må mangle gydefisk i tilløbene til
Gudenå. Og nu er vi sandsynligvis inde i en
selvforstærkende effekt, når der er få
yngel, så bliver der tilsvarende få
havørreder, som er målrettet efter at
trække op i gydebækkene.
Det er derfor en klog beslutning, at vi har
fredet havørreden i Gudenå!
Næste år, når fredningen har varet 1 år, og
der potentielt har været mulighed for flere
gydefisk at vandre op i de små tilløb, så må
vi sammen med DTU Aqua og kommunerne
vurdere, om der kan være behov for også
at lave yderligere frivillige
fangstindskrænkninger nedstrøms Lilleåens
udløb. Det er ikke til at vide, om de
havørreder, der fanges i Gudenå nedstrøms
Lilleåens udøb, ville have gydet i ex.
Tjærbæk, hvis de fik muligheden.

Sidste fiskedag 2018
Erik Søndergaard havde kameraet med den
sidste fiskedag og det gav en række
fantastiske billeder der dokumenterer den
gode dag som mange af vores medlemmer
nød. Nyd selv billedserien:

Poul Verner, Kim, Sven-Erik, Arne, Carsten og Bent i godt
humør på årets sidste fiskedag. Foto: Erik Søndergaard

Søren og Hanse prøver til. Foto: Erik Søndergaard

Morten Andersen med en laks på årets sidste fiskedag.
Foto: Erik Søndergaard
Poul Møller slutter 2018 sæsonen af. Foto: Erik
Søndergaard

Mortens gedde fanget på årets sidste fiskedag. 91cm. Foto:
Erik Søndergaard

Poul verner i fuld kontrol i fårefolden.

Kim, Teddy og Bent får en snak ved åen. Foto: Erik
Søndergaard

Kaj Christensen i fårefolden på årets sidste fiskedag. Foto:
Erik Søndergaard

Carsten Høgh nyder årets sidste fiskedag.
Foto: Erik Søndergaard

Arne Clausen venter på bid. Foto: Erik Søndergaard

Senioraften 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.

Senior aften med Dansk Grejsamler Klub. Foto: Nicolai
Parbst

Mandag 3. december var Dansk Grejsamler
Klub forbi senioraftenen i klubhuset.
Kurt og Ernst øste ud af deres imponerende
viden om CAMO og BOCA hjulene samt
gamle engelske endegrej og tackler.
Derefter var det tid til at få en snak om
medlemmernes medbragte hjul, endegrej
og spitcanestænger.

Senior aften med Dansk Grejsamler Klub. Foto: Nicolai
Parbst
Senior aften med Dansk Grejsamler Klub. Foto: Nicolai
Parbst

Alle blev rige på viden men stangen / hjulet
der kunne sikre en tidlig pension dukkede i
op denne aften.
Stor tak til opbakningen til dette
arrangement og ikke mindst Dansk
Grejsamler Klub.
Husk juleafslutning i seniorklubben mandag
den 17. december kl. 19.00 vel mødt!

Senior aften med Dansk Grejsamler Klub. Foto: Nicolai
Parbst

Senior aften med Dansk Grejsamler Klub. Foto: Nicolai
Parbst

Senior aften med Dansk Grejsamler Klub. Foto: Nicolai
Parbst

TV Midt Vest med kort temaindslag om
projekt ”Hvor bliver havørreden af i Gudenå?”
Onsdag 5. december bragte TV Midtvest et
tema indslag om problemer med få
havørreder i Gudenå og Skjernå systemet.

været hyret ind af Viborg Kommune til at gennemføre
opgangsanalyserne i Viborg kommune 2018.
Udsendelse TV Midt-Vest

Klik på billedet for at afspille indslaget fra TV Midtvest der
omhandler de manglende havørreder

Klik på billedet for at læse artiklen på TV Midt-Vest, der
omhandler de manglende havørreder i Gudenå og Skjernå
systemerne. På billedet ses Kim Iversen fra DCV. Kim har

GØF - Strygning af fisk
Søndag 9.december 2018 strøg vi de første
moderfisk.
Vi startede med at gennemgå moderfiskene
fra Lilleå/Gudenå. Generelt er Lilleå fiskene
i år angrebet af svamp hvilket giver
udfordringer på dambruget. Af de i alt 56
moderfisk er 6 døde som følge af svamp.
Af de 39 hunner var der kun 5 der var
modne idet et par stykker allerede havde
smidt rognen. De gav 1,8 liter rogn.
Herefter var turen kommet til Allingå
fiskene som har det betydelig bedre idet de
overhovedet ikke er angrebet af svamp. Af
de 46 hunner var de 20 klar til strygning og
de gav i alt 10,4 liter.

Allingå moderfisk der ikke er kalr til at blive strøget

De to æresmedlemmer Gert Nielsen og Søren Andersen får
sig en snak om gamle dage i Ørredfonden. Per Hørdum ser
til.

Kurt Levring i gang med at stryge en fin havørred.

Søren Agensen stryger mens Bent Riis går til hånde.

Efter strygning blev fiskene sat tilbage i
deres vandløb så de kan komme sig og
trække til havs igen.

det tid til at de forsigtigt lægges i klækkbakker. 1 liter i
hver bakke.

Tak til de trofaste hjælpere på dagen!
Tak til Jens og Per Hougaard for hjælp med
transport af fiskene retur til deres vandløb.
Tak til Bent Riis for vask af håndklæder og
handsker.
Der stryges igen 28. december i Skibelund.

Rogn stryges i en ren balje
Efter strygning er det tid til lige at bliver skyllet ren 

Efter rogn er blevet befrugtet med sæd og har svulmet er

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

Fiskeri i Peru’s jungle
Bjerringbro og omegns juniorklub inviterer
alle medlemmer på foredrag torsdag 20
december kl. 19.00 i klubhuset.
Vi får besøg af en spændende lystfisker
som hedder Christian Boyum Johansen.
Han var en tur i Peru's jungle her i foråret.
Han vil fortælle om hans eventyr og alt der
høre med til det når man skal ud og fiske i
junglen.

Det er ganske gratis. Jeg vil gerne have
tilmeldinger på min mit mobil nummer så
jeg ved hvor mange æbleskiver jeg skal
købe ind. Tilmelding på 53623959 senest
onsdag 18/12 ved midnat😁

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
Gert Nielsen
Gudenasammenslutningen
lakseprojektet
Jon Rose
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

