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Omløbsstryg er nu etableret omkring mølledammen ved Hedemølle Efterskole. Maj 2018. Foto: Erik Søndergaard. 

 

  



 

 

Juli-august 2018

Status på fiskeriet 

Som følge af det ekstremt varme og tørre 

forår og nu også sommer er vores fiskeri i 

Gudenå gået helt i stå, og der fanges ingen 

fisk! 

Det er også yderst begrænset hvor mange 

lystfiskeren, der i det hele taget er ved 

åen. 

Vandtemperaturer på op mod 22°C som 

målt i maj-juni er mere end laksen bryder 

sig om. Lad os håbe at en del laks trækker 

nedstrøms tilbage til dybere og koldere 

dele af åen hvor de venter på ”bedre” vejr.  

Andre bliver dvaske stående og kan søge 

lidt koldere vand udfor de små tilløb. 

 
Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Kongensbro for 
perioden 11.juni til 12.juli 2018. Kilde: Hydrometri.dk 
 

 
Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Langå for perioden 
11.juni til 12.juli 2018. Kilde: Hydrometri.dk 

 

Samtidig har grøden nu vokset sig stor og 

dækker fra brinkerne til langt ud i åen, 

hvilket heller ikke er befordrende for 

fiskeriet. 

Så alt i alt et dårligt fiskeri i maj-juni-juli. 

 

Medfiskeri 

Husk vi har adgang til et fint medfiskeri i 

Silkeborg søerne, Lilleåen og i Karup å – 

læs artikel herom i dette nummer. 

Hedemølle projektet 

I dette nummer er der en artikel om 

projektet med etablering af omløb ved 

Hedemølle Efterskole. 

 

Gudenå konkurrencen 

Deltag og støt arbejdet for Gudenåens 

Havørreder, læs mere herom i dette 

nummer af Gudenå Nyt. 

 

 
Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Kongensbro for 

perioden 28.april til 27.maj 2018. Kilde: Hydrometri.dk 

 
Fig: Vandtemperatur i Gudenåen ved Langå for perioden 

28.april til 27.maj 2018. Kilde: Hydrometri.dk 

 

 

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. 

http://hydrometri.dk/kommune/randers/index.html
http://hydrometri.dk/kommune/randers/index.html
http://hydrometri.dk/kommune/randers/index.html
http://hydrometri.dk/kommune/randers/index.html


 

 

Langå foreningen har fredet havørreden 

opstrøms Lilleåens udløb i Gudenå. 

 

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 folkeregister-

adresse 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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Omløbsstryg Hedemølle

Hedemølle projektet 

Viborg Kommune er ved at have afsluttet 

projektet med etablering af omløbsstryg 

ved Hedemølle. 

I forhold til det projekterede omløb har det 

gennem projektets udførelse været 

nødvendigt at foretage en del ændringer. 

Dels som følge af at det nye løb ikke kunne 

graves ind i skrænten op mod skoven, og 

dels fordi der var så meget trykvand på 

den øverste del af omløbet at man i stedet 

for stryg har været nødt til at lave pools. 

 Faldet i omløbsstryget er derfor blevet 

større end planlagt og betyder at ørrederne 

ikke kan gyde i selve omløbet, men der er 

skabt passage til de øvre fine strækninger 

af Hedemølle bækken.  

 

Nyd Eriks fine billedserie fra projektets 

sidste fase! 

 

Det bliver spændende at følge udviklingen i 

antallet af gydninger på strækningen  

 

Foto: Hedemølle projektet under udførelsen. Foto: Keld 

Schrøder Thomsen, Viborg Kommune 

 

 
Foto: Hedemølle projektet under udførelsen. Foto: Keld 
Schrøder Thomsen, Viborg Kommune 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Foto: Erik 

Søndergaard 

 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Foto: Erik 

Søndergaard 

 



 

 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Faldet er 

blevet større end planlagt som følge af landskabet og 

bygningerne på stedet. Foto: Erik Søndergaard 

 
 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Foto: Erik 

Søndergaard 

 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Det var 

oprindelig planen at omløbet skulle graves længere ind i 

skrænten. Foto: Erik Søndergaard 

 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Foto: Erik 

Søndergaard 

 
 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Der er 

anlagt en sti langs bækken og flere små broer. Foto: Erik 

Søndergaard 

 
 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Bækken 

slynger sig om en rododendron ved efterskolen. Foto: Erik 

Søndergaard 



 

 

 
Foto: Hedemølle projektet i den afsluttende fase. Foto: Erik 

Søndergaard 

 

 
Foto: Hedemølle projektet. Foto: Erik Søndergaard 

 

 

 

 

 
Foto: Morgenstemning ved Gullev bæk, maj 2018. Foto: Erik Søndergaard 
 

  



 

 

Ørredfonden søger 2 m/k - til 

pasningsordningen

Steffen Toft Jensen har meddelt, at han 

pr. 1. august desværre må stoppe i 
pasningsordningen som følge af et nyt job.  
 

 
Foto: Steffen Toft Jensen sorterer fisk 
 
Det efterlader to huller vi skal have fundet 

nye til: morgen vagterne og en makker til 
Aage. 
 

Hvis du selv har tid og lyst, eller kender en 
der måske kunne være interesseret, så sig 

endelig til! 
 

 
Foto: Nils Thorup m.fl. sorterer fisk 
 

1 person til morgen tilsyn 

Arbejdet indebærer et dagligt tilsyn på 

dambruget om morgenen på hverdage hvor 

det tilses at vandt løber som det skal og at 

alt i øvrigt er i orden. Dette er normalt et 

kortvarigt tilsyn. 

 

Det vil være en stor fordel hvis det kan 

kombineres med at du alligevel har et 

ærinde i nærheden af Skibelundvej 59, 

Bjerringbro, fx til eller fra arbejde. 

 

Hvis der er dage du ikke kan så er der 

afløser ordning. 

 

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. 

 

Anlægget gennemgås, fiskene tilses, riste 

renses og der gøres rent ved fiskene. 



 

 

 
Foto: Yngel i kar placeret i klækkehuset 
 

For begge stillinger tilbyder vi 

 Oplæring 

 Gratis medlemskab i din 

hjemforening og gratis fiskekort til 

de øvrige foreninger under GØF 

 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 

 
Foto: Der flyttes fisk 
 

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@bjerringbro-

sportsfisker.dk

Du kan også aftale et møde på dambruget 

med Ove hvor du kan se hvad det helt 

nøjagtigt drejer sig om. 

 

 

Vandpleje 

Vi har holdt møde med Viborg Kommune og 

aftalt at BSF skal gennemføre et mindre 

vandpleje projekt i samarbejde med 

kommunen.  

Det drejer sig om udlægning af mere 

gydegrus i omløbsstryget i Møllebækken 

ved Mølleparken. 

Vi forventer at kunne gennemføre dette 

projekt her i efteråret inden vinterens 

gydning.

  

https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=ove.h.pedersen@(sletdette)get2net.dk
https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk


 

 

Oversigt over medfiskeret

I perioden juli/august er BSF vand ofte lidt 

sværere at befiske, da grøden har godt fat.  

Der er dog stadig en del gode muligheder 

for at komme ud at fiske på tilgængeligt 

vand, både på eget vand men også på 

andre foreningers vand.  

Foreningen har lavet gensidige bytteaftaler 

(medfiskeret) med foreninger rundt om os.  

Dette betyder, at BSF medlemmer kan 

gratis benytte sig af disse tilbud. Med dette 

indlæg vil prøve at beskrive de aftaler vi 

har med andre foreninger samt beskrive 

hvordan man kan benytte disse.  

Herudover søger vi også at give et indblik i, 

hvilke gæstefiskere man kan møde på BSF 

vand. 

Fælles for alle aftaler er, at et BSF medlem, 

der benytter sig af et af tilbuddene, sætter 

sig grundigt ind i reglerne for fiskeriet ved 

den pågældende forening og sætter sig ind 

i evt. specielle vilkår og begrænsninger i 

forbindelse med aftalen for medfiskeret.  

I dette skriv prøver vi at opsummere 

vilkårene. Disse ligger også i de altid 

opdaterede udgaver på BSF hjemmeside 

under fanen ”fiskeri” og punktet 

”medfiskeri for BSF medlemmer og se 

hvem der har medfiskeret på BSF´s vand”. 

BSF har aftaler om medfiskeret med 

følgende: 

 

Viborg Fiskeriforening, (VF) 

Viborg Søerne administreres af Viborg 

Kommune. Lystfiskeriet i søerne er frit for 

alle. BSF medlemmer må benytte VF’s båd i 

Søndersø.   

Regler for benyttelse af VF’s robåd: 

Båden ligger fortøjet og aflåst i syd-enden 

af Søndersø, ved Strandparken. 

Båden er udstyret med årer, åregafler, øse 

og anker. Redningsveste, som loven 

kræver under sejlads, skal man selv 

medbringe. 

 

Booking af båden foregår ved at sende en 

SMS til Kim Sørensen, BSF på tlf. 

20491859 senest to dage før den ønskede 

booking. Kim kigger om båden er ledig i 

bookningsdatabasen og booker denne. Du 

modtager en bekræftende sms og en kode 

til låsen på båden. Medlemskort fra BSF 

skal medbringes. 

Efter brug skal båden rengøres, fortøjes og 

låses korrekt. Eventuelle skader eller 

mangler på båd, årer, fortøjning og 

lignende skal straks efter brug meddeles til 

VF. Båden kan reserveres for 12 timer ad 

gangen. Genreservering kan finde sted, 

hvis andre ikke har reserveret. 

 

Brug af båden er helt på eget ansvar. 

Viborg Fiskeriforening eller Bjerringbro og 

Omegns Sportsfiskerforening kan ikke på 

nogen måder gøres ansvarlige ifm. sejlads 

eller fiskeri fra båden. 

 

Hadsten Lystfiskeriforening, (HLF). 

Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforening har fået medfiskerret 

på noget af Hadsten Lystfiskeriforenings 

fiskevand. 

Nærmere bestemt strækningen på vest 

siden af Lilleåen mellem den gamle 

jernbanebro (silkeborgbanen) og haverne i 

Kongstrup. 

Der er link til kortudsnit på BSF´s 

hjemmeside. 

Regler: 

 Fiskeri tilladt fra 1. marts til og med 

31. oktober 

 BSF-fiskekort skal bæres synligt 

 Der må maks. hjemtages 3 ørreder 

pr. dag 

 Fangstrapporter er obligatoriske, kan 

sendes via BSF´s hjemmeside 



 

 

 Hunde må ikke medtages ved åen. 

Aarhus Lystfiskerforening 

Bjerringbro og Omegns 

Sportsfiskerforening har fået medfiskerret 

på noget af Aarhus Lystfiskerforenings 

fiskevand. 

Nærmere bestemt det af ALF lejede stykke 

fiskevand i Gudenåen nedstrøms Åstedbro. 

Der er link til kort på BSF´s hjemmeside. 

Reglerne for fiskeri er følgende: 

Fiskeri foregår på begge sider af åen, 

nedstrøms hovedlandevejen 

Horsens/Nørre-Snede, hvor vejen krydser 

åen. 

Regler: 

 Fiskeri er tilladt fra 1. marts til og 

med 15. november. 

 Stallingen er fredet fra 15. marts til 

15. maj. 

 BSF-fiskekort skal fremvises på 

opfordring. 

 Der må max. hjemtages 3 ørreder 

eller stallinger pr. dag. 

 Fangstrappporter er obligatoriske, 

kan sendes via BSFs hjemmeside. 

 Det forventes at der udvises korrekt 

sportsfiskermæssig adfærd. 

 Alle gængse lystfiskermetoder kan 

anvendes. 

 

Medfiskeri Karup å, Haderis å og Storå 

Bjerringbro Og Omegns 

Sportsfiskerforening har i 2010 indgået en 

aftale om medfiskeret med Aulum-Haderup 

Sportsfiskerforeningen. Aftalen gælder 

fiskevand i Karup Å, Haderis Å og Storå. 

Aftalen om medfiskeret indeholder 

udveksling af to fiskekort mellem 

foreningerne som kan lånes af medlemmer. 

 

Procedure for udlån af fiskekort 

Procedure for udlån af fiskekort for 

medfiskeret i Aulum Haderup 

 BSF har to fiskekort til Aulum 

Haderup foreningen til rådighed. De 

kan lånes for et døgn (24 timer) ad 

gangen af BSF's medlemmer. 

 Udlån sker ved henvendelse til: 

Kim Sørensen, tlf.: 2049 1859 

I forbindelse med udlevering af 

fiskekortet skal du aflevere dit BSF 

medlemskort som "depositum". 

 

 Et gæstekort kan også rekvireres 

ved at sende en SMS-forespørgsel til 

Kim senest to dage før. Han vil, ved 

ledigt kort sende en sms retur med 

beskrivelse af tidspunkt for 

gæstefiskeri. 

 

Fiskevand og regler 

 Hvis du låner fiskekortet er det 

dit ansvar at sætte dig ind i de 

regler der gælder for fiskeriet på 

Aulum-Haderup 

Sportsfiskerforening's fiskevand. 

 Reglement udleveres sammen 

med fiskekortet. 

 Det er især ved fangst af laks i 

Storåen, at man grundigt skal 

undersøge den aktuelle situation 

for evt. tilbageværende 

laksekvote 

og fangstrapporteringspligt. 

 På BSF´s hjemmeside kan du 

finde kortudsnit over de relevante 

stræk 

 

Silkeborg Fiskeriforening, (SFS). 

BSF og Silkeborg Fiskeriforening (SFS) har 

fra april 2016 indgået aftale om at udveksle 

byttekort til hinandens vande. 

Der er to byttekort til hvert vand. 

Proceduren for medfiskeri 

 Hvis du som BSF medlem ønsker at 

fiske på SFS vand sendes en SMS 

forespørgsel til Kim Sørensen (tlf 

20491859). Nøgler til både kan 

afhentes hos Kim, der har 2 nøgler. 



 

 

 Hvis du som SFS medlem ønsker at 

fiske på BSF vand kontaktes Nils 

Thorup (tlf. 40272911). Nøgle til 

Tange Sø båd kan afhentes hos Leif 

Kramer, Tlf.4088 8547 eller Nicolai 

Parbst Tlf 42412030. 

 

 SMS skal i videst muligt omfang 

sendes senest 2 dage før fiskeriet 

ønskes påbegyndt. Fiskekort til eget 

vand samt bekræftende SMS skal 

kunne forevises på den andens vand. 

 

Regler: 

 Som gæst har du pligt til at sætte 

dig ind i den anden forenings regler, 

og gøre dig bekendt med hvor fiskeri 

er tilladt, lokale fredningstider, 

mindstemål mm, samt følge de 

henvisninger fiskeri-opsynsmænd og 

lodsejere giver. 

 Ved kontrol på den anden forenings 

vand skal medlemskort til eget vand 

samt sms kunne fremvises. Dagkort i 

den ene forening giver ikke ret til at 

bruge byttekort i den anden. 

 På SFS's hjemmeside kan du læse 

om regler for fiskeri mv. 

 

Oversigt over foreninger der har aftale 

om medfiskeret på BSF vand: 

Fælles for alle medfiskere på BSF vand er, 

at BSF regler for fiskeri skal overholdes. 

 Hadsten Lystfiskerforening 

Medlemmer af Hadsten 

Lystfiskerforening har ret til at fiske 

på BSF Zone 6. 

 

 Århus Lystfiskerforening 

Medlemmer af Aarhus 

lystfiskerforening har ret til at fiske 

på BSF Zone 6. 

 

 Aulum Haderup 

Sportsfiskerforening 

Aulum Haderup Sportsfiskerforening 

kan benytte to gæstekort til BSF 

vand 

 

 Silkeborg fiskeriforening 

Silkeborg Fiskeriforening kan benytte 

to gæstekort til BSF vand 

 

  

http://silkeborg-fiskeriforening.dk/


 

 

Gudenå Konkurrence 2018 

  



 

 

Gudenå konkurrencen 2018 

Gudenåens Ørredfond afholder den 

traditionsrige Gudenåkonkurrence i dagene 

fredag 14.september 2018 kl 16.00 til 

lørdag 15.september 2018 kl 16.00. 

 

Fiskevand 

Der er åbent for fiskeri på Bjerringbro, 

Langå, Randers og Hadstens foreningernes 

fiskevand i Gudenåen og Lilleåen. 

Hent oversigtskort for fiskevand til 

konkurrencen her 

Husk at respektere lokale skiltninger. 

 
Foto: Fra indvejning ved Gudenåkonkurrencen 2017. Foto: 

Bjarne Bach 

  

Indvejning & Præmieuddeling 

Indvejning sker igen på Langå Stadion. Der 

vil være åbent for indvejning i hele 

konkurrencetiden, Indvejning afsluttes 

lørdag kl. 16:00. Fiskene anbringes efter 

indvejning i kølevogn. 

Præmieuddeling lørdag kl. 16:15. 

 

Grill 

Fredag aften 20.00-23.00 kan der købes en 

menu bestående af helstegt pattegris, 

kartoffelsalat og øl/vand for kun 100 kr. 

Foregår på Langå Stadion. 

 

 
Foto: Glade vindere I 2017 

 

Præmier og sponsorer 

Der er præmier for over 100.000 kr 

Ørredfonden takker vores gode sponsorer: 

 Entreprenør Poul Pedersen A/S, 

Århus 

 Grejbiksen, Trige 

 H.B.Jensen diamantboring og 

skæring, Bjerringbro 

 Haucon 

 Bygma 

Vennelyst Bageri, Kristrup (rundstykker 

lørdag morgen) 

Deltagerkort 

Prisen for at deltage: 

 300kr for voksne 

 100 kr for juniorer (under 18 år) 

(juniorer kan frit vælge at købe et 

senior deltagerbevis og derved 

deltage i præmierækken for senior) 

 

Husk !!!!! 

Billetsalg slutter fredag kl 16.00 

 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/498253/fiskekort.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/498253/fiskekort.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/452131/oversigtskort_guden_konkurrence_2017.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/452131/oversigtskort_guden_konkurrence_2017.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/457524/resultat_af_guden__konkurrencen_2017.pdf


 

 

Deltager kort kan købes følgende steder: 

 Grejbiksen Trige 

 07-22 kiosken, Bjerringbro 

 Langå Camping 

 Bamsebo Camping 

 Lystfisk.dk 

 Randers Jagt og fiskeri 

 fiskekort.dk - brug disse links: 

o Senior 

o Junior 

 JAFI, Viborg 

 

Konkurrence regler 

Havørreden er fredet i Gudenåen fra 

Jernbanebroen i Langå og opstrøms. 

 Der er kun præmier til laks og 

havørred 

 Fiskeri må påbegyndes fredag kl 

16.00, og slutter lørdag kl. 16:00 

 Indvejning indtil 16.00 om lørdagen 

 Der må kun fiskes med 1 stang pr. 

deltager 

 Fiskeriet skal foregå i det på kortet 

anviste fiskevand: Gudenå fra 

Skibelund til Randers Bro samt i 

Lilleåen nedstrøms Hinnerup til 

udløbet i Gudenåen. 

 I enkelte enge er fiskeri IKKE tilladt. 

Disse strækninger er tydeligt skiltet. 

 Respekter skiltning - spørg hvis du 

er i tvivl. 

 Fisk til indvejning indleveres urenset. 

 Deltagere mellem 18 og 65 år SKAL 

medbringe Det statslige Fisketegn. 

 Fiskekort/fisketegn skal fremvises på 

opfordring. 

 Rykfiskeri og andre usportslige 

fiskemetoder er strengt forbudt. 

 Affald skal i skraldespanden, ikke i 

naturen. 

 Luk låger, led og hegn efter passage. 

 Parkering skal så vidt muligt foregå 

på de indtegnede pladser på kortet. 

 Det er den tungeste fisk der vinder 

GØF konkurrencen. Såfremt der er 

flere fisk der vejer det samme er det 

den korteste der vinder (bedst 

kondition). 

 Længde måles fra snude til halespids 

(med normalt udspredt halespidser). 

 I juniorrækken er der 5 præmier til 

de største laks/havørreder 

 Mindstemål: 

o Havørred 40 cm 

Bemærk havørred er fredet 

i Gudenåen opstrøms 

Jernbanebroen i Langå. 

o Laks 40 cm 

Konkurrencens Face Book og online 

fangst resultater 

 Link til Gudenåkonkurrencens Face 

Book side 

 Link til fangstresultater der løbende 

opdateres 

 

Overskud 

Ørredfondens bestyrelsen har besluttet at 

overskuddet fra Gudenåkonkurrencen går 

til Ørredfondens arbejde for havørreden i 

Gudenåsystemet.  

Ørredfondens bestyrelse vil senere på året 

vurdere om en del af overskuddet kan 

doneres til ekstraordinær udsætning af laks 

i Gudenå. I 2014 og 2015 blev der således 

doneret 15.000kr, i 2016 25.000kr og i 

2017 20.000kr til ekstraordinær udsætning 

af laksesmolt i Gudenå. 

 

Konkurrence folder 

Konkurrence folder kan downloades her 

  

Vel mødt ! 

Gudenåens Ørredfond 

 

https://www.fiskekort.dk/foreninger/46/bjerringbro-og-omegns-sportsfiskerforening/begivenheder/70/gudenaakonkurrencen-2018-deltagerbevis-senior
https://www.fiskekort.dk/foreninger/46/bjerringbro-og-omegns-sportsfiskerforening/begivenheder/71/gudenaakonkurrencen-2018-deltagerbevis-junior
https://www.facebook.com/groups/622442637857662/
https://www.facebook.com/groups/622442637857662/
http://www.gudenaasammenslutningen.dk/sider/statistikudskriftOF.php
http://www.gudenaasammenslutningen.dk/sider/statistikudskriftOF.php
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/media/504620/folder_2018.pdf


 

 

Aktivitetskalender

Laksetur til Mandal** 

Mandag den 30 Juli til lørdag den 4 august 

Den årlige laksetur til Mandal 

– egenbetaling 650,-kr. Tilmelding sker ved 

at du indbetaler 650,- til klubbens 

kontonummer 2331 6750 855 127. 

Tilmelding er senest den 1. marts så vi kan 

få bestilt færgebilletter.  

  

Børnekonkurrence ** 

Lørdag den 18 august fra klokken 13 til 16 

ved klubhuset.  

Gudenåkonkurrencen 2018 

Fra fredag 14.september kl 16.00 til lørdag 

15.september kl 16.00. Bemærk kortsalget 

slutter når konkurrencen begynder fredag 

14.september kl 16.00.  

Støt Ørredfondens arbejde for havørreden i 
Gudenå ved at købe et deltagerbevis – kan 
købes online her: 

 Køb deltagerbevis Senior 

 Køb deltagerbevis Junior 

Læs mere om Gudenåkonkurrencen 

 
Junior klubaftener ** 

Torsdage fra i klubhuset Gudenåvej 22a. 
 

** Tilmelding junior ture 
Tilmeldingen til turene kan komme på sms 
efter, juniorklubben har sendt deres sms 

ud til turen på 20833449 – Keld Nielsen. 

  

https://www.fiskekort.dk/foreninger/46/bjerringbro-og-omegns-sportsfiskerforening/begivenheder/70/gudenaakonkurrencen-2018-deltagerbevis-senior
https://www.fiskekort.dk/foreninger/46/bjerringbro-og-omegns-sportsfiskerforening/begivenheder/71/gudenaakonkurrencen-2018-deltagerbevis-junior
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/gudenaakonkurrence-2018.aspx


 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 
udvalg mv. 

BSF Bestyrelsen 

 
Jon Rose 
Formand 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 
naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Nicolai Parbst 
Kasserer 
kasserer@bjerringbro-

sportsfisker.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 
 
Casper Pedersen 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
casbirped@hotmail.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@bjerringbro-
sportsfisker.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 
 

 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Erik Schøler, tlf. 2263 1424 

 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Teddy Laursen 
Tlf. 2512 3618 
 

 
BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 
 
BSF’s fiskeribetjente 

Fælles email adresse 

fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.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 

 
 

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@bjerringbro-
sportsfisker.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 
 
Kim Sørensen 

meki@bknet.dk 

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