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Kenneth Bertelsen med sin første laks 4,67kg.
Læs Kenneth’s spændende beretning om fangsten i dette nummer af Gudenå Nyt

September 2019
Status på fiskeriet
Efter en både varm, men til tider også våd
sommer er fiskeriet så småt ved at komme
i gang igen. Sommeren har igen været
præget af varmt vand i Gudenå og meget
grøde, og det har sat sine begrænsningen i
fangsterne hen over sommeren.

Mark Hemmingsen med rimte på 1,95kg. 10.juli 2019.
Genudsat. Fanget på brød. Mark har fanget en hel stribe
flotte rimter på knap 2kg i juli 2019.

Temperatur i Gudenå ved Langå 27. juni til 27. juli 2019.
Temperaturen var kritisk høj i den begyndelse og slutningen
af perioden.

Temperatur i Gudenå ved Langå 29. juli til 28. august 2019.
Temperaturen var kritisk høj i begyndelsen af perioden.

Vi har sammensat et nummer af
Gudenå Nyt med lidt forskelligt læsestof
som vi håber i finder interessant.
Nyd også billederne af nogle af de flotte
laks der er landet siden sidste Gudenå Nyt:

Laks 5,9kg 90 cm fanget af Jacob Kjær Madsen 4.august
2019 på spinner.

I dette nummerer der en kort beretning fra
en af turene i tilløb omkring Bjerringbro.

Husk indberetning af alle fisk !
Alle fisk – både havørreder, laks og gedder
skal indberettes senest 5 dage efter
fangsten på foreningens hjemmeside.
Uanset om du hjemtager eller genudsætter
fisken.
Du har mulighed for at være anonym.
Laks 80cm genudsat. Fanget 14.august 2019 af Johnny
Nielsen.

Er du så heldig at fange mere end en fisk
så skal de ind på hver sin rapport – og det
er ganske nemt, for når du har indsendt
den første, så står vinduet stadig åbent og
du kan tilrette data på fisk nummer to og
indsende denne og så fremdeles.
Årsagen er den simple at vi har brug for en
dækkende statistik, og denne er baseret på
automatisk udtræk af fra databasen – så
husk en fisk = en rapport.
Vigtigheden af fangststatistik kan ses i
havørredprojektet hvor eksperterne roser
vores gode statistiske grundlag til
skyerne

Laks 4,7kg 82cm fanget på spinner af Arne Jensen
14.august 2019.

Husk, at selvom du indvejer din fisk på
Langå Camping, så skal du også selv
indberette på BSF’s hjemmeside.
Artikler i dette nummer:
(spring til en artikel: CTRL+klik)

Laks 6kg 85cm fanget på spinner af Harry Christiansen 22.
august 2019.

Revidering af udsætningsplan 2019
Bestandsanalysen i nedre Gudenå og tilløb
til Randers Fjord er i fuld gang i disse uger.
Der er mange der har meldt sig som
frivillige hjælpere – tak for det 😊
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Gudenå konkurrence 2019

Bord-bænkesæt
Af: Søren Agesen
Der er opstillet nye bord-bænkesæt på
udvalgte steder langs åen. De mest kritiske
er sikret så der ikke er nogen der kommer
til at smide dem i åen.

Bænk opsat ved sandskreddet. Foto: Søren Agesen

Bord-bænkesæt opstillet på den nye P-plads ved
Fårefolden. Foto: Søren Agesen

Bord-bænkesæt opstillet på den nye P-plads ved
sandskreddet. Foto: Søren Agesen

Servicemeddelelse Tour de Gudenå
Af: Bestyrelsen
Service information til medlemmer og
dagkortfiskere:
”Tour de Gudenå” afholdes i år lørdag 7.
september 2019

I år er det både kajak, havkajak, Stand up
padle board og kano, så der må forventes
stor aktivitet på åen.

Min første laks
Af: Kenneth Bertelsen

Her var en anden lystfisker netop steget ud
af bilen, og gået ned til pladsen, så jeg
begav mig lidt opstrøms fra ham..😊
Der var desværre heller ingen hjemme, og
min tålmodighed var allerede stærkt
presset efter 4 timers fiskeri, uden nogen
form for liv, men det var ikke første gang
for mig i Gudenåen..🙈😅
Jeg satte mig i bilen, og overvejede om jeg
skulle køre hjem igen, så jeg kunne hygge
med familien inden de skulle ud af døren,
men jeg valgte, at rette GPS’en mod
Fårefolden (zone 1)

Kenneth’s først laks. Foto: Kenneth Bertelsen

I morges kl 4:15 ringede alarmen.. 😴
Endelig kom dagen, hvor jeg havde tid til
endnu en tur til Gudenåen..🎣
Bilen var pakket fra dagen før, så det var
bare, at brygge en go stærk kop kaffe, og
så ellers afsted mod Gudenåen..😊
Jeg landede ved Krumkagen ca kl 5:00 og
afsted ned til vandet det gik..
Der var desværre ingen hjemme på
pladsen, så kørte hurtigt videre til
Sandskredet..👍🏻🎣

Jeg ankom, og parkerede ved siden af
broen, og tjekkede hvor jeg egentlig måtte
fiske på strækket, og gik op på broen for,
at nyde udsigten lidt.😊
Imens jeg nød udsigten, opdagede jeg en
Laks der sprang helt fri af vandet længere
nedstrøms, og jeg tænkte, at den måske
ville lege med mig.. Man ved jo
aldrig..🤷🏻♂️
Der var virkelig meget vand i Gudenåen, og
det satte selvfølgelig sine begrænsninger
for hvor tæt ned til grødebrammen jeg
kunne komme, men jeg havde dog været
så forudsigelig, at tage waders på
idag..😅👍🏻
Udstyret med en Mepps 25 gram gik jeg
igang med fiskeriet igen, og imens jeg stod
og tænkte, at Laksen nok var trukket væk,
kom der er kæmpe sug i min stang..
Der var bid, og ud af vandet kom, hvad for
mig, lignede et monster af en Laks, med
min spinner i munden..😍

Kenneth’s først laks. Foto: Kenneth Bertelsen

Laksen kæmpede helt vildt, og min kære
Bearkly stang bøjede helt sammen, trods
det er en meget stiv stang..🎣

Laksen satte sig ned i første grødebramme,
og der skulle kæmpes, for at få den fri..🤨
Det gjorde den 4 gange i træk, og var
endelig inde ved inderste grødebramme
mod land, hvor jeg tænkte, at nu måtte det
briste eller bære, strammede bremsen
yderligere, og trak Laksen hen over det
sidste grøde..🎣😍

tanke, at jeg skulle ringe til lillemor, og op
til drengen ved Lystfisk.dk, for at vise min
første Laks frem..😊🎣
Man kan vist roligt sige, at jeg er hårdt
ramt af Laksefeber nu..😍
Knæk og Bræk herfra..🎣

Efter ca 20-22 minutters fight med Laksen
landede den sikkert ved siden af mine ben,
og jeg kunne tage den i halen, også få den
på land..🤘🏻🎣😍
88cm og 4,67 kg’s ren ondskab, med et
haleror større end min hånd lagde nu ved
siden af mig, adrenalinen pumpede afsted,
og følelserne væltede frem i mig af
forløsning..😍😭🎣😱😆
ENDELIG...!!!!!!!! Kom min første Laks på
land, og jeg kunne med stolthed vikle mig
galge fra Woodfish om halen, og så var min

Kenneth Bertelsen med sin første laks 4,67kg. Foto:
Kenneth Bertelsen

Gule Ærter konkurrence 2019
Så er det igen tid til den traditionsrige
gule-ærter-konkurrence, og det vil glæde
os at se jer medlemmer lørdag d. 12.
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. 6. oktober.
/Bestyrelsen

Første tur i sensommeren 2019
Af: Carsten Kapel Bøgh, der her beretter
om sin første tur til Gudenå her I
sensommeren 2019:

der ikke var sket noget, inden jeg tog fat
om haleroden og fik laksen op på brinken.
Så efter en meget hektisk fight på ca.
1,5minut var laksen landet.
Senere kom min far ned og tog et foto af
laksen ved åen

Carsten Kappel Bøgh med sin Gudenå laks taget på
sensommerens første tur 2019.

Besluttede at prøve en lille aftentur til åen
torsdag aften. Ankommet til åen, blev
spinnestangen fundet frem og den hvide
FC-spinner, som blev givet til Klubaften hos
Lystfisk.dk bundet på.

Carsten Kappel Bøgh’s Gudenå laks taget på første fisketur i
sensommeren 2019

Efter at have set nogle laks springe, blev
troen ikke mindre. Jeg fortsatte videre op
af åen, mens regnen dalede over åen.
Imellem et par træer tog jeg et par kast,
og da spinneren var ud for grøden kom
hugget. Et tung sug og laksen kom hurtigt
til syne. Den ruskede med hovedet, men
havde slugt spinneren og havde rigtig godt
kroghold. Så her besluttede jeg hurtigt at
den skulle ha 'kniven', da der ikke var
plads til udløb. Så bremsen blev spændt
endnu mere. Laksen tog et kort udløb langs
egen bred og satte sig kortvarigt i en
grødebusk. Men fletlinen fik skåret den fri.
Da den var fri, holdte jeg den i overfladen i
et lille frit område og kanede den ind. Da
jeg bukkede mig ned for at tage fat i
haleroden, sprang den op og laksens snude
bankede ret hårdt ind på siden af mit øje.
Måtte li blinke et par gange og mærke at

Carsten Kappel Bøgh tager her en selfie med sin Gudenå
laks taget her i sensommeren 2019

Parkering Nord-Syd – vigtig info
Af: Bestyrelsen
Lukket på grund af jagt
5. oktober og 20.oktober må der på grund
af jagt ikke parkeres før efter 12:00 på den
nye parkeringsplads ved nord-syd stykket.

P-pladsen er nu færdigindrettet
Den nye parkeringsplads er nu
færdigindrettet idet der er opsat hegn
omkring pladsen ligesom der er opsat skilt
der viser hvordan du går til og fra åen.

Den nye P-plads opstrøms Sandskreddet. Skiltet viser vej til
og fra åen. Foto: Casper Pedersen.

P-plads Nord-Syd. Bemærk at færdsel fra øverste P-plads til
åen skal følge den markerede rute.
Lukket for adgang 5+20.oktober 2019 på grund af jagt.

Ingen adgang over markerne!
Al færdsel fra P-plads til åen og omvendt
skal følge det på den markerede rute langs
markskellet til toppen af Nord-Syd stykket,
se kortet. Dvs. absolut ingen adgang på
markerne!

Den nye P-plads opstrøms Sandskreddet. Der er god plads
og området er hegnet ind. Foto: Casper Pedersen.

Bestandsanalyse 2019 – dagsrapport
Af Erik Søndergaard
Her følger en kort status fra vores
deltagelse i bestandsanalyse 2019 i
Skibelund bæk, Gullev bæk og Kettinghøj
bæk d. 13-08-2019.

Laks og havørred ungfisk fanget i Skibelundbækken ved
bestandsanalysen 13-8-2019. Foto: Erik Søndergaard

Biolog han-Jørgen sammen med Anders Storgaard i gang
med optælling i forbindelse med bestandsanalyse 13-82019 i tilløb til Gudenå. Foto: Erik Søndergaard

Skibelund bæk
Skibelund var ok på den nederste
stykke, (60/20) med forholdsvis mange
laks ca. 25%.
Som i kan se på billedet var der også 1 stor
ørred, som biologen Hans-Jørgen nok
mente kunne tage for sig af retterne.
På det øverste stræk var der ikke mange
ørreder, men også laks her.

Flotte fisk fra Skibelundbækken. Foto: Erik Søndergaard

Gullev bæk
Gullev skuffede også lidt, også her var der
forholdsvis mange laks.
Kettinghøj bæk
Bækken neden for klækkeriet var helt
tilgroet, men vi fik en god snak med ejerne
om det.
Trinemølle bæk
I Trinemøllebæk var der ingen fisk
opstrøms landevejen. Nedstrøms røret var
der 11laks, 2 havørreder, og en gedde.
Så der er stadigvæk noget at arbejde med!

Fangst i.f.m.bestandsanalyse i Skibelundbæk 13-8-2019.
Bemærk den store ørred. Foto: Erik Søndergaard

Aktivitetskalender
Gudenåkonkurrrence 2019
Fredag 20. september kl 16:00 til lørdag
21. september kl 16:00. Læs 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.
* =Junior ture Pris og tilmelding
Alle ture undtagen turen til Mandal turen er
gratis, for juniormedlemmer.
Tilmelding på sms til Keld på 2083 3449
eller sidste klubaften op til turen.

Bestyrelse, fiskeribetjente og
udvalg mv.
BSF Bestyrelsen
Casper Pedersen
tlf 5370 9440
Formand og VPU
formand@bjerringbrosportsfisker.dk
Per Frost Vedsted
Næstformand og GØF
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk
Nicolai Parbst
Kasserer
kasserer@bjerringbrosportsfisker.dk
Jan Ottesen
Bestyrelsesmedlem og veje
jo@pp-as.dk
Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com
Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk
Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
meki@bknet.dk
Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com
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

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

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

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Teddy Laursen
Tlf. 2512 3618

Ørredfonden
Per Frost Vedsted

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Gheorghe Nan
Tlf: 2144 9777

Gudenasammenslutningen
lakseprojektet
Casper Pedersen
Thorbjørn Lager

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

Fiskeristyrelsens kontrollør,
distrikt Randers
Fiskeribetjent Lars Høgild
Tlf. 7218 5687

Juniorklub
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@gmail.com
Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Jeppe K. Christensen, juniorleder
Jan Kristensen,
forældrerepræsentant
Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@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

