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Laks 12,15kg 110cm fanget 15. september 2018 af Helmut Dube på reje i zone 6. Vinder af 1.præmien ved årets
Gudenåkonkurrence. Foto: Helmut Dube.

Oktober 2018
Status på fiskeriet
Efterårsfiskeriet er i fuld gang og
resultatmæssigt er det på det jævne.
Nyd billedserien med udvalgte fangster fra
den seneste måneds tid:

Laks 3,9kg fanget 25.septembver på flue af Henrik
Andersen

Laks 4,9kg – 84cm fanget 2.oktober 2018 på spinner af
Emil Nør

Laks 5,1kg – 80cm fanget 24. september 2018 på flue af
Jens Søndergaard
Laks 1,95kg 61cm fanget 26. september 2018 på spinner af
Harry Christiansen

fra Gudenåens hovedløb: Gudenåens
havørreder er presset voldsomt, og derfor
er det vigtigt at have flest mulig havørreder
der kan gyde vores tilløb.
DCV planlægger at elfiske i uge 47 fra
tirsdag 20. november til torsdag 22.
november på strækningen fra Tangeværket
til Ulstrup. Hvis de ikke får fisk nok på de
tre dage vil vi sandsynligvis fiske igen på
strækningen Bjerringbro til Bamsebo
mandag den 26. november.

HUSK havørred er fredet i Gudenå
Havørred bestanden i Gudenå er truet og
derfor har BSF besluttet af frede
havørreden. Foreningerne i Silkeborg,
Hadsten, Randers freder også havørreden.
Langå foreningen har fredet havørreden
opstrøms Lilleåens udløb i Gudenå.

Laks 5,05kg – 84cm fanget 15. september på spinner af
Leif Mikkelsen

Laks 4,9 og 1,8kg fanget 10.septmber 2018 på spinflue af
Lars Wiis Jensen

El-fiskeri
Årets el-fiskeri er i planlægningsfasen. DCV
står igen for elektrofiskeriet. Til forskel fra
tidligere år genudsættes havørrederne da
DTU Aqua fraråder at GØF tager moderfisk

Medlemskab – venteliste oprettet
Vi har nået medlemsloftet på de 600
medlemmer (igen) og optager jvf. reglerne
kun lokale medlemmer resten af året.
Lystfiskere der ikke har folkeregisteradresse i et af postnumrene 8840, 8850,
8860 eller 8881 kan derfor kun tilbydes en
plads på ventelisten til medlemsskab.

Husk fangstindrapportering
Husk at alle fangster skal indrapporteres
på BSF’s hjemmeside senest 5 dage efter
fangst, uanset om du hjemtager eller
genudsætter fisken. Uanset om det er en
gedde eller havørred eller laks.
Link til indberetning
Hint: Indberetter du mange fisk, så
behøver du anden gang kun at skrive første
bogstav, så foreslår den det sammen som
sidst.
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Gule Ærter konkurrence 2018
Så er det igen tid til den traditionsrige
gule-ærter-konkurrence, og det vil glæde
os at se jer medlemmer lørdag d. 13.
oktober til en hyggelig dag.
Konkurrencen starter ved solopgang og der
er indvejning ved klubhuset Gudenåvej
senest kl. 13.30.
Efter den venskabelige dyst ved åen vil der
som altid være mulighed for en god portion

gule ærter i klubhuset. Efter dette vil der
blive budt på en kop kaffe og en omgang
amerikansk lotteri.
Hvis du ønsker at spise med så er prisen
100 kr.
Tilmelding til Erik Søndergaard på tlf 2396
2181 senest d. 7. oktober.
/Bestyrelsen

Gudenå Konkurrence 2018 - resultat
I lighed med sidste år blev der fanget
masser af laks. 42 stk helt præcis, hvilket i
øvrigt er 1 mere end 2017.
Vi fik også en vinderlaks af dimensioner.
Helmut Dube formåede at lande en
megalaks på 12,15 kg og 110 cm, hvilket
jo er med til at cementere Gudenåens
potential som laksevand.
2. og 3. pladsen gik til laks på 8,20 kg og
7,22 kg.
Langt hovedparten af laksene blev i år
(Som nævnt mange gange) fanget på gul
zone og på spinner.

Vi endte med respektable 277 deltagere.
Det er faktisk vigtigt for os at have mange
deltagere, da hele formålet med
konkurrencen jo er at lave et overskud som
Gudenåens Ørrefond kan bruge til fremme
af fiskebestanden i Gudenåsystemet.
Så alt i alt stor tak til alle deltagerne og
ikke mindst vores mange sponsorer – i
særdeleshed Grejbiksen. Uden jer ville vi
ikke have en konkurrence.
Vi ses igen næste år langs Gudenåens
bredder.

Til gengæld blev Helmuts megalaks fanget
på zone 6 på reje, så ingen regel uden
undtagelser.
Havørrederne var til gengæld lidt af en
mangelvare. Kun 12 stk. blev det til, og
med en vinderfisk på kun 2,19 kg fanget af
Morten Mortensen, var det bestemt ikke
noget at prale af. Sidste år gav som
sammenligning 26 havørreder.
Forklaringen er nok, at den kraftige nedbør
ugen forinden havde sendt havørrederne
længere op i Lilleåen.

Vinder af Gudenåkonkurrencen 2018, Helmut Dube med
laks 12,15kg og 110cm fanget på reje zone 6. Foto: Helmut
Dube

Juniorerne klarer sig som sædvanligt også
godt. Her blev vinderfisken en laks på 5,22
kg fanget af Victor Munk.
I år var der også en kåring af smukkeste
fisk. Den gik til Oliver Seiersen for en smuk
laks på 4,22 kg
Så alt i alt må fiskeriet betegnes som godt

Som sædvanligt var der god tilslutning til
spisningen fredag aften, og det
amerikanske lotteri gik også godt.
Vi var ca. 20 personer mere til spisningen
end sidste år, hvilket giver rigtig god
mening, da vi også var 20 deltagere flere
end sidste år.

Fra indvejning Gudenåkonkurrence 2018. Foto: Jan
Hyllested

9. Jonas Schøler 75cm 4.43kg
10.Ove B. Kristensen 81cm 4.40kg

TOP 10 Havørred
1. Morten Mortensen 55cm 2,19kg.
2. Lasse Israelsson 56,5cm 2,11kg
3. Søren Holm Mogensen 55cm 1,94kg
4. Jens Åge Staunsbjerg 52,5cm
1,80kg.
5. Paul Dascalu 51cm 1,71kg
6. Morten Mortensen 51,5cm 1,60kg
7. Lars Spey Christensen 50cm 1,47kg
8. Thorbjørn Lager 48cm 1,41kg
9. Thorbjørn Lager 46,5cm 1,10kg
10.Finn Søgaard 45,5cm 1,0kg

Fra indvejning Gudenåkonkurrence 2018. fisk i
kølecontainer. Foto: Jan Hyllested

TOP 5 Juniorer
1. Victor Munk laks 80cm 5,22kg
2. Lasse Jungersen laks 80cm 4,71kg

Top 10 Laks
1. Helmut Dube 110cm 12.15kg
2. Jonas Basse 98cm 8.20kg
3. Brian Søgaard 94,5cm 7.20kg
4. Andi Jensen 89,5cm 6.27kg
5. Simon Holm 83,5cm 5,68kg
6. Jan Madsen 83,5cm 5.38kg
7. Jan Madsen 78cm 4,98kg
8. Paul Dascalu 81.5cm 4,94kg

3. Oliver Seiersen laks 75cm og 4,22kg
4. Oliver Seiersen laks 72cm og 3,08kg
5. Joshua Holm laks 62,5cm 2,04kg

På konkurrenceudvalget vegne, Jan

Projekt ”Hvor bliver havørreden af i Gudenå?”
Møde i projektgruppen 28. august
2018
Der blev afholdt møde i projektgruppen 28.
august 2018


Favrskov kommune vil elfiske yngel
og moderfisk her i efteråret i 3
bække (Bradstrup bæk, Tjærbæk og
Hagenstrup bæk / Kjeldbækken ?)
BSF og LSF sørger for at sende de
nødvendige frivillige til at støtte op
om analysen.



Randers Kommune vil også elfiske og
kontrollere yngel her i efteråret



Viborg Kommune meddelte på
mødet, at de desværre ikke har

ressourcer til at elfiske i år.
Efter mødet er det kommet i stand at
Viborg Kommune også elfisker, se
artikel senere!


Jan Karnø tilknyttes som
repræsentant fra Vandråd
”Vandopland 1.5 Randers Fjord”



Kaare fra forbundet tilknyttes for
bl.a. at hjælpe med ansøgninger

Læs om resultat af gennemgang
Hagenstrup bæk, Danstrup bæk og
Kjeldbækken i artiklen nedenfor.

Bestands og opgangsanalyse i tilløb til
Gudenå, Viborg kommune
Viborg Kommune meldte i første omgang
pas på opgaven med bestandsanalyse og
opgangsanalyse.
Heldigvis er der efterfølgende opnået en
rigtig fin aftale med Viborg Kommune
således der gennemføres både
 En bestandsanalyse hvor der måles
hvor mange yngel er der i
gydebækkene
 En opgangsanalyse hvor der måles
hvor mange moderfisk der trækker
op i gydebækkene
BSF er rigtig glad for Viborg Kommunes
deltagelse i projektet og professionelle
tilgang hertil.

Følgende vandløb undersøges:
 Skibelund bæk
 Gullev bæk
 Møllebækken
Selve undersøgelserne foregår ved elfiskeri
med en biolog og der er brug for et par
frivillige hjælpere, der dels skriver ned
hvad der fanges, dels hjælper med det
praktiske. Dette er en enestående chance
for at lære vores gydebække bedre at
kende.
Der er stor hjælpsomhed fra medlemmer til
at deltage som frivillig hjælper, og det skal
i have ros for 
Kontakt bestyrelsen hvis du vil hjælpe eller
skrives på listen over hjælpere som vi må
kontakte! naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk

Bestands og opgangsanalyse i tilløb til
Gudenå, Favrskov kommune
Onsdag 25.september elfiskede Favrskov
Kommune i 3 af BSF’s gydevandløb som led
i undersøgelse af hvor havørrederne bliver
af. Erik Søndergaard og Anders Stougaard
deltog som frivillige hjælpere fra BSF.

Resultatet blev:
Hagenstrup Møllebæk
Der var 1 ørred pr meter i Hagenstrup
Møllebæk. Med en bredde på ca. 60cm er
dette meget tilfredsstillende. I det nyslyngede forløb i toppen var der kun 1fisk
ialt, men der har de jo heller ikke gydt
endnu.

Foto: Analyse af yngel september 2018, Hagenstrup
møllebæk, øverst. Foto: Erik Søndergaard

Keldbækken
Der var kun 1 – skriver en - fisk i
Keldbækken. Dette er skuffende lavt.
Danstrup bæk
Der blev ikke fundet yngel i Danstrup bæk.
Det er også skuffende, men skyldes nok at
den var udtørret i sommer.

Det bliver spændende at se resultatet fra
Favrskov Kommunes øvrige gydebække
med tilløb til Gudenå. Ligeledes bliver det
spændende at se resultatet når der senere
elfiskes i de samme gydebække for at se
om der går moderfisk op i bækkene for at
gyde – og om det er laks eller havørred.
Nyd billedserien fra el-fiskeriet efter yngel i
Hagenstrup møllebæk, Danstrup bæk og
Keldbækken:

Foto: Analyse af yngel september 2018, Keldbækken. Foto:
Erik Søndergaard

Foto: Analyse af yngel september 2018, Hagenstrup
møllebæk. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Analyse af yngel september 2018, Hagenstrup
møllebæk. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Analyse af yngel september 2018, Hagenstrup
møllebæk. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Analyse af yngel september 2018, Hagenstrup
møllebæk. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Analyse af yngel september 2018, Hagenstrup
møllebæk. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Analyse af yngel september 2018, Drikkested i
Keldbækken. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Analyse af yngel september 2018, Hagenstrup
møllebæk. Foto: Erik Søndergaard

Gudenåens Ørredfond – moderfisk fra Gudenå
Ørredfonden har bedt DTU Aqua om at
vurdere om det er fornuftigt at udtage
moderfisk fra Gudenåens hovedløb til
opdræt på dambruget i Skibelund.
DTU Aqua har svaret tilbage at de
anbefaler at alle moderfisk elfiskes i Lilleå
for at sikre flest mulige opgangsfisk til
gydebækkene i Gudenå, og det giver jo god
mening når vi ser på havørredens
tilbagegang i Gudenå.

Vi håber på forståelse herfor hos Lilleå
foreningerne i Langå, Hadsten og Hinnerup.
Nb! Tidligere år har vi også suppleret med
havørreder fra Lilleåen når vi ikke har
været i stand til at fange nok moderfisk i
Gudenå.

Aktivitetskalender
Gule ærter konkurrencen
Lørdag 13.oktober. Indvejning ved
klubhuset senest kl. 13:30.
Pris for spisning 100kr – tilmelding til Erik
Søndergaard på tlf 2396 2181 senest d. 7.
oktober.
Juniorleder kursus 14-20.oktober
14-20. oktober afholder
Sportsfiskerforbundet juniorleder kursus,
og i den forbindelse har vi givet juniorerne
og lederne adgang til at fiske i vores del af
Gudenå. De kommer nok kun en af dagene.
De fisker på et frikort udstedt af forbundet
på vegne af BSF.

Holstebro juniorer 29.oktober
29. oktober 2018 får BSF’s juniorklub
besøg af juniorklubben fra Holstebro, og
der skal i fællesskab fiskes efter laks i
Gudenåen – knæk og bræk!

Forslag til generalforsamling
Sidste frist for indsendelse af forslag til
behandling på generalforsamlingen er 30.
oktober. Sendes til formand@bjerringbrosportsfisker.dk

Gennemgang gydebække
3.november med start kl. 8:00 I klubhuset
Gudenåvej Bjerringbro. Tilmelding til
Jesper.

Sidste fiskedag i Gudenå
15.november er sæsonens sidste fiskedag i
Gudenå

Senior aftener
Senior aftener holdes hver anden mandag
fra kl. 19.00 i klubhuset (ulige uger) med
start mandag 19.november.
Elfiskeri Gudenå
Tirsdag 20. november til torsdag 22.
november. DCV elfisker laks på
strækningen Tangeværket – Ulstrup.

Generalforsamling 2018
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag 7. 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

