
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

Marts 2019 

 
En prægtig rogntung geddemadamme på 113cm fanget af Thomas Harling på flue. Ny personlig rekord på flue.  

Sivene er våde og temperaturen over frysepunktet, så der er tid til et hurtig foto inden gedden nænsomt er genudsat.  
Foto: Thomas Harling. 

 

  

  



 

 

Marts 2019

Status på fiskeriet 

Vi venter på laksen – så kort kan det siges 

for rigtig mange medlemmer! 

I mellemtiden er der mange af vores 

medlemmer der dyrker det attraktive 

geddefiskeri i Gudenå og Tange Sø med 

flotte fangster. 

 

Nyd billederne af et par af de gedder der er 

indrapporteret siden sidst. 

 
Revidering af udsætningsplan 2019 

DTU Aqua har nu fastsat datoer for 
bestandsanalyse i de enkelte gydebække – 

det er i perioden uge 32-37, hvor de 
elektrofisker for at undersøge om 
ørredtætheden lever op til det som den 

enkelte bæk kan bære. Hvis der mangler 
yngel vil disse blive påført den fremtidige 

udsætningsplan som Ørredfonden leverer 
fisk til. Hvis der mangler vandpleje bliver 
dette noteret. 

Til at hjælpe med bestandsanalysen skal vi 

stille med frivillige til at hjælpe biologen. 
Det er ikke fysisk hårdt – du skal hjælpe 

biologen med at notere resultat, tælle fisk, 
transportere fisk og i øvrigt gå biologen til 
hånde.  

Det er en enestående mulighed for 

 lære vore gydebække at kende og  

 lære om havørredens biologi 

 hjælpe os videre i arbejdet for en 

selvreproducerende havørredstamme 

i Gudenå 

Læs mere i artikel i dette nummer og meld 

dig til hvis du vil hjælpe havørreden tilbage 

til Gudenåen! 

Jo før du melder dig til jo større er 

muligheden for at du kan deltage i nøjagtig 

de gydebække som du finder mest 

interessante. 

 

Thomas Harling, Gedde 100cm fanget på flue 21. februar 
2019. C&R. 
 

 
Lars Wiis Jensen. Gedde 72cm fanget på flue 19. februar 
2019. C&R 
 

 
Erik Søndergaard med gedde 97cm fanget på flue 
15.februar 2019. C&R. 
 



 

 

 
Karsten Kappel Bøgh med gedde 88cm fanget på flue 
14.februar 2019. C&R. 
 
 

 
Ved det godt!! Men der var sol - plusgrader og våde siv og 
så var denne prægtige hun en ny pr. Så vurderer at en 
hurtig tur på brinken tog hun ikke skade af. Thomas Harling 
gedde 113cm fanget på flue 30.januar 2019. C&R. 
 

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. 

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 
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Print af fiskekort 

Så har DSF åbnet op for at alle der har betalt 
rettidigt kan printe deres fiskekort til 
sæsonen 2019-20. Medlemskortet kan 

printes fra forbundets hjemmeside: 
http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/ 

 
Log ind med dit medlemsnummer og din 
adgangskode. Derudover har vi udsendt en 

mail til alle hvor medlemskortet er 
vedhæftet, lige klar til print. 
 

HUSK!!!  
Fiskekort skal bæres synligt under 

fiskeriet. 

 
 

Laksekonkurrencen 2019 

Laksekonkurrencen I Gudenå afholdes I år 

6.april. Sæt kryds i kalenderen.  

Udover at du får en herlig dag ved åen med 

mulighed for en flot blanklaks, så støtter du 

lakseprojektet da overskuddet fra 

konkurrencen ubeskåret går til 

ekstraordinær udsætning af laksesmolt i 

Gudenå. 

 

Fremvisning af fiskevand 2019

2019 sæsonen skudt i gang og vi venter nu 

spændt på laksen! 

 
Lørdag den 2.marts gentager vi succesen de 

seneste år og arrangerer rundvisning ved 
fiskevandet. 

Vi mødes kl. 08:00 i klubhuset til rund-

stykker og kaffe.  

Her taler vil grej og fiskeri med reje, orm, 

spin og flue. Der vil være folk tilstede fra 

foreningen med stor erfaring med alle 

metoder - så der bliver rig mulighed for at 

spørge indtil fiskeriet uanset hvad man 

fisker med.  

Der åbnes op for godteposen og hot-spots er 

ikke noget vi går og putter med – vores 

fiskevand er nemlig fantastisk over store 

stræk og der er plads til alle  

Efter kaffen kører vi til åen. Forvent at vi 

slutter omkring kl. 12:00. 

Tilmelding til Casper på SMS 5370 9440 

 

 

 

 

http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/


 

 

Absolut sidste frist for betaling af 

medlemskab 2019 

Hvis du ikke allerede har betalt for dit 

medlemsskab til BSF i 2019, så er det 

absolut sidste chance nu! 

Ellers bliver din betaling afvist og du 

henvises til ventelisten. 

 

BSF kortbog og program 2019 

BSF’s Kortbog og program 2019 er nu 

sendt i trykken.   

Kortbogen sendes ikke længere ud til alle 

medlemmer da det er for dyrt i porto. Du 

kan se den online eller selv printe den. 

Kortbogen bliver også hængt op i alle vores 

info standere, der i øvrigt nu er angivet på 

kortet i kortbogen. 

Print venlig version i A4 

Den printvenlige A4 version kan du 

downloade her og printe på 4 sider A4. 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Printvenlig%20A4%20version%20BSF%20kortbog%202019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Printvenlig%20A4%20version%20BSF%20kortbog%202019.pdf


 

 

Mistet P-plads ved sandskreddet

 

Vi har desværre mistet den forholdsvis nye 

P-plads ved sandskreddet – nærmere 

betegnet den P-plads, der ligger når man 

følger vejen til venstre i stedet for at dreje 

ned til højre til den gamle udløb af 

Danstrup bæk, se kortet 

Da der stadig er medlemmer der bruger 

pladsen bedes i hjælpe med at sprede 

budskabet. Det vil på sigt øge muligheden 

for at vi måske kan få en ny P-plads i 

området. 

 
Mistet P-plads ved Sandskreddet opstrøms 

Nord-Syd stykket. Den gamle ved Danstrup 

Bæk har vi fortsat. 

 

Bord/bænke sæt og spange 

I 2019 har vi i bestyrelsen besluttet at 

sætte lidt penge af til opsætning af nye 

bænksæt og etablering af spang. 

 

I den forbindelse har jeg behov for jeres 

hjælp. 

 

Hvor skal der etableres spang langs åen og 

hvor er der behov for bord/bænksæt. 

 

For at lette arbejdet vil jeg bede jer om at 

tage et billede fra google earth af jeres 

forslag til placering og vedlægge en kort 

beskrivelse. 

Forslaget sendes til undertegnede, se 

eksempel nedenfor. 

 

På forhånd tak 

 

Casper Pedersen 53709440 

 

Eksempel: 

 

 
Øst for Vellevmose zone 6 mangler der et 

spang. grøften er ca. 1,5m bred



 

 

Projekt ”Havørreden tilbage til Gudenå” 

Vores projekt der hidtil har heddet ”Hvor 

bliver havørreden af i Gudenå?” har nu 

resulteret i at der er dannet et nyt projekt 

med bred opbakning langs nedre Gudenå.  

Projektet hedder nu ”Havørreden tilbage 

til Gudenå” da vi med arbejdstitlen ønsker 

at signalere at det her handler om at sikre 

den allerede eksisterende vilde bestand af 

havørreder.  

Havørreden er en indikatorart, og når den 

har det godt, så har alle de andre arter af 

planter og dyr det også godt i vandløbet.  

Projektet har kun nedre del af Gudenå som 

interesseområde, da problematikken 

omkring passage ved Tangeværket er dette 

projekt uvedkommende. 

Med projektet skal vi: 

1. Tilvejebringe et økonomisk grundlag, 

som kan sikre projektets gennem-

førelse 

2. Organisere og planlægge 

undersøgelser  

3. Gennemføre analyse og 

undersøgelse af, hvorfor havørreden 

er i tilbagegang nedstrøms 

Tange Sø. (den store 

smoltundersøgelse) 

4. Med udgangspunkt i analyse og 

undersøgelsens resultat give et bud 

på, hvad der kan gøres for at 

forbedre havørredbestanden og 

dermed muligheden for, at der igen 

kan dyrkes et attraktivt lystfiskeri 

efter havørred i Gudenåen 

 

Projektgruppe 

Der er nedsat følgende projektgruppe med 

følgende deltagere: 

• Projektejere 

Lystfiskerforeningerne i Bjerringbro, 

Langå, Randers og Hadsten. 

Hver forening deltager med én 

repræsentant i projektgruppen. 

• Partnere 

Viborg, Favrskov og Randers 

Kommuner. Hver kommune deltager 

med en repræsentant i 

projektgruppen. 

• Rådgivere: 

DTU Aqua. Deltager med Jan 

Nielsen. 

• Projektleder og sekretariat 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Deltager med Kaare M. Ebert 

(fiskeribiologi) og Lars Rasmussen 

(projektledelse). 

• Følgegruppe 

Sammensættes bredt. Heriblandt 

Miljøstyrelsen. 

 

Overordnet tidsplan 

 2019: Projekt etablering og funding 

 2020: Smoltundersøgelse første år 

 2021: Smoltundersøgelse andet år 

 2022: Konklusion og fastsætte tiltag 

DSF’s rolle 

Danmarks Sportsfiskerforbund påtager sig 

projektledelsen og sekretariat. Fiskebiolog 

Kaare Manniche Ebert og direktør Lars 

Rasmussen deltager og løser følgende 

opgaver i 2019: 

• Planlægge, forberede og lede 

møderne 

• Skrive referater 

• Afholde møder med potentielle fonde 

eventuelt bistået af enkelte 

styregruppemedlemmer 

• Udarbejde ansøgninger, som 

godkendes af styregruppen 

 



 

 

Økonomi 

Kommunerne har hver givet tilsagn om 

34.000kr, i alt 104.000kr pr. år, der kan 

dække projektlederrollen og sekretariatet. 

Der skal dog fremsendes ansøgning til hver 

enkelt kommune. 

 

 
Fra opstartsmøde i projekt ”Havørreden tilbage til 
Gudenåen” 7. februar 2019møde i BSF klubhus. 
 

Funding undersøgelse 

Til financiering af smoltundersøgelsen vil vi 

ansøge fonde, eksempelvis: 

 Aage V. Jensen’s fond 

 Nordea fodnen 

 Villum fonden 

 Velux fonden 

 Salling fonden 

 Elro fonden 

  

Plan for arbejdet i 2019 

 7. februar  

Første møde mellem interessenter - 

afklaring  

 

 Februar/marts  

Gennemskrivning af sammendrag. 

Uge 7: Ansøgning om finansiering af 

projektledelse i 2019 hos de tre 

kommuner 

Ansøgning om finansiering af 

projektledelse i 2020 sendes til 

Favrskov Kommune medio marts  

 

 14. marts 2019   

Styregruppemøde 

 

 April/maj 

Møder med potentielle fonde  

 

 Ultimo maj 

Styregruppemøde 

Tilbagemeldinger fra møder med 

fonde 

Budskaber i fondsansøgninger  

 

 Juni/august 

Udarbejdelse af ansøgninger  

 

 Primo september  

Statusmøde lokale politikere, 

følgegruppen, etc. 

  



 

 

Resultat af optælling af gydninger 2019 

Af Jesper Knudsen, BSF 
 
Så foreligger resultatet af BSF's optælling af 

gydninger i tilløbene til vores fiskevand. 
 

Vi var gennem bækkene første lørdag i 
februar som tidligere år (2/2-2019). Som 
altid gør det det lidt svært at spotte 

gydningerne så sent, men så er vi udenfor 
jagtsæsonen og der er taget hensyn til 

jægerne. 
 
 

 
Havørred på leg 

 
Møllebækken 

Møllebækken er faldet tilbage på tidligere 
års niveau efter rekordåret sidste år. Der er 
dog god spredning på hvor gydningerne er. 

Dem der var igennem den var lidt ovenfor 
Hedemølle, som der er skabt passage ved, 

men var ikke helt oppe i toppen af den. 
 
Generelt 

Alle bække er generelt i tilbagegang og der 
er en kedelig tendens hvor vi er gået fra 90 

gydninger i 2015 til 39 gydninger i år. 
 
Jeg ser derfor et stort behov for analysen af 

hvad der sker med vores yngel når de 
forlader bækkene. Der er mange hypoteser, 

men der er brug for fakta, så der kan blive 
sat målrettet og gerne hurtigt ind overfor 

problemet eller problemerne. 
I forhold til den uheldige udvikling vi ser, så 
er det desværre lidt det jeg havde forventet. 

 

Der er mange gisninger om hvad problemet 
er, uden der er nogen der kan sige med 
sikkerhed hvad der går galt. 

 
Vi har jo i Bjerringbro startet projektet ”Hvor 

bliver havørreden af i Gudenåen” – nu 
omdøbt til ”Havørreden tilbage til 
Gudenåen”, hvor Kaare M. Ebert fra 

forbundet er kommet med i projektgruppen, 
hvor også DTU-Aqua, kommunerne og nabo 

foreninger deltager. 
 
I forhold til vores optælling af gydninger, så 

blev der sat i system i 2008 og er blevet 
gjort systematisk siden. 

 
Vi gør det på den måde, at hvert år den 

første lørdag i november måned gennemgår 
vi alle bækkene for spærringer.  
 

Dette med fokus på spærringer fra grene, 

børns dæmninger 😊 samt halmballer mm. 

der kan være endt i bækkene og laver 
spærringer som ørrederne ikke kan passere. 

Så det er med fokus på små lette løsninger. 
 

Optællingen af gydninger har vi placeret 
første lørdag i februar. Det gør det lidt svært 
at se alle gydninger, da stenene kan have 

fået en del farve igen. Men tidspunktet har 
vi valgt for at være udenfor jagtsæsonen og 

der ved ikke kommer til at genere nogle 
jægere sidst på deres sæson.  

 

 
Gydebanke med tydelige spor efter aktivitet. 

 

 
Det gør for så vidt ikke så meget at vi 
overser en gydning eller to, da forholdene er 

de samme år efter år. Vi går altid to og to 



 

 

sammen, så der ikke kommer nogen ud til 

en bæk uden erfaring. Det er vigtigt at der 
er en erfaren sammen med evt. nye 

personer. Det er vigtigt både for resultatet, 
men selvfølgelig også for at nye får en god 
oplevelse. 

 

 

 
 

 
 
 

 
Samlet udvikling i antal gydninger i BSF’s gydebække fra 2008 til 2019. Samlet set er det egentlig ret stabilt dog med en 
nedgang i år. Ser man derimod i udviklingen i de enkelte bække, så er der en meget større variation i perioden. ©BSF 
 
 

 
Samlet udvikling i antal gydninger i BSF’s gydebække fra 2008 til 2019. Samlet set er det egentlig ret stabilt dog med en 
nedgang i år. Ser man derimod i udviklingen i de enkelte bække, så er der en meget større variation i perioden. ©BSF 
 
 

På de følgende sider gennemgås de enkelte bække en for en.

  



 

 

Skibelundbækken 

 

 
Gydninger i Skibelund bæk. 6 gydninger. Gennemgået fra 
Skibelundvej og opstrøms. Efter der ikke blev talt gydninger 
i 2016+17 har der nu de seneste to år været 6 gydninger, 
men der er langt op til tidligere tiders ca. 25 gydninger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettinghøj bæk 

 
 

 
Gydninger i Kettinghøj bæk. Ingen gydninger, da der er en 
spærring i bunden af bækken. Uændret siden 2008. 
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Bøgelund bæk 

 
 

 
Gydninger i Bøgelund bækken. Ingen gydninger. Mangler 

gydegrus. Uændret siden 2008. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møllebækken 

 

 
 
Gydninger i Møllebækken. 14 gydninger mod 33 sidste år. 
Skuffende specielt set i lyset af det store arbejde med 
omløbsstryg der er gennemført ved Møllen. Har ligget ret 
stabilt omkring 12-15 gydninger om året siden 2008. 
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Åhusets bæk 

 

 
 
Fig: Gydninger i Åhusets bæk. Ingen gydninger. Mangler 
gydegrus. Siden 2008 er det kun i 2012 at der blev talt en 

gydning.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statoil bækken 

 

 
Fig: Gydninger i Statoil bækken. 1 gydning, måske 3 men 
det var svært at vurdere. Mangler gydegrus. 
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Gullev bæk 

 

 
 
Fig: Gydninger i Gullev Bæk. 13 gydninger. Lille tilbagegang 
siden sidste år og der er langt op til de gode år med 40 
gydninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danstrup bæk 

 

 
Fig: Gydninger i Danstrup bæk. Ingen gydninger. Meget 
sand i bækken og den var udtørret i sommeren 2018. 
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Trine Møllebæk 

 
 

 
 
Gydninger i Trine Møllebæk. Ingen gydninger i perioden 
2008-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjeldbækken 

 

 
Gydninger i Kjeldbækken. 1 gydning. Varierer meget fra år 
til år. 
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Hagenstrup Møllebæk 

 

 
Gydninger i Hagenstrup Møllebæk. 3 gydninger. Der er en 
del sand i bækken. Varierer meget fra år til år 2008-2019. 

 

 

Brandstrup bæk 

 

 
Gydninger i Brandstrup bæk. 1 gydning. Varierer meget fra 
år til år i perioden 2008-2019. 
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Hjælp søges til havørred-bestandsanalyse 

DTU Aqua har nu planen for 

bestandsanalyse i Gudenå delområde 2+3 

klar. 

 

Datoer for de enkelte vandløber således 

fastsat, se link nedenfor. 

 

Vi lystfiskere skal helst stille med en, men 

gerne to til at hjælpe med 

bestandsanalysen de enkelte dage, så vi 

har brug for din hjælp!!  

 

Det er hjælp med at notere resultat, tælle 

fisk, transportere fisk og i øvrigt gå 

biologen til hånde. Rent praktisk vil 

medhjælperne blive kontaktet dagen før 

ved 17 tiden for at aftale mødested og 

tidspunkt. Arbejdet vil normalt foregå fra 8-

15.30. Medhjælpen skal medbringe waders 

og regntøj, samt mad og drikke. 

Det er en enestående mulighed for 

 dels at lære vore gydebække at 

kende 

 dels at lære om havørredens biologi 

 og ikke mindst hjælpe os videre i 

arbejdet for en selvreproducerende 

havørredstamme i Gudenå 

Nedenfor kan du læse lidt mere om 

undersøgelsen. 

Tilmelding til undertegnede på mail 

eller SMS, så vil jeg sørge for at 

opdatere planen og få den sendt til 

DTU Aqua. 

Jo før du melder dig til jo større er 

muligheden for at du kan deltage i 

nøjagtig de gydebække som du finder 

mest interessante. 

Planen med datoer for de enkelte 

gydebække kan du læse online her: 

Efterhånden som I tilmelder Jer bliver de 

påført listen, så man løbende kan se hvilke 

dage der er ledige: Medhjælp 

bestandsanalyse Gudenå delområde 2+3 

 
Fig: udsnit af skema med datoer og med grønt markeres 
når hjælper er påført. Klik på billedet for at åbne 
dokumentet der er på flere sider 

 

Mvh Per Frost Vedsted 

Mail 

SMS: 2577 2772 

 

 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf
mailto:naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/Gudenaanyt/Bestandsanalyse_Gudenaa_2019.pdf


 

 

Nyt fra Ørredfonden 

Af: Per Frost Vedsted 

 

Pasningsordning 

Vi har budt velkommen til to nye i 

pasningsordningen : 

 Karl. J. Kruse Nors fra Ulstrup, der er 

startet i pasningsordningen. Karl er 

lodsejer hos os her i BSF og er 

startet på fredagsholdet sammen 

med Kjeld og Ove. 

 

 Mads Nørgaard Kristensen. Vi har 

endnu ikke aftalt med Mads hvilket 

hold han tilknyttes. 

Herudover har vi endnu et lokalt medlem, 

der har vist interesse for at deltage i 

pasningsordningen, og det er jeg 

overordentlig glad for. 

 

Arbejdshold 

Hvis der blandt læserne er nogle der kunne 

tænke sig at komme på vores arbejdshold-

liste så send endelig en mail til 

naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk.  

Det er ganske uforpligtende – du modtager 

i god tid en anmodning om hjælp – og kan 

du deltag melder du dig til. Det kan fx 

være ifm. udsætning af fisk, sortering eller 

ifm. vandplejeaktiviteter. 

 

Udsætning af smolt 

Vi planlægger at sætte smolt ud fredag 12. 

april hvor den store fisketransport lastbil 

læsses sidst på eftermiddagen således 

fiskene sættes ud om aftenen. Det er vores 

håb er at prædationen fra fx skarv bliver 

mindre ved lige at give fiskene natten til at 

fordele sig og ”komme til sig selv”. 

Vi holder lørdag 13. april i baghånden. 

CCTV installeret 

På dambruget i Skibelund er vores 

kamerasystem (CCTV) nu installeret og 

oppe at køre. Stor tak til John Eistrøm for 

arbejdet med at få anlægget etableret. 

 
Eksempel på CCTV oversigtsbillede fra Skibelund 
Havørredopdræt hvor 6 kameraer overvåget nu driften. 

Det betyder at man hjemmefra kan se om 

vandet løber som det skal og derved spare 
en køretur til dambruget om morgenen – 
så vi kun kører derud når der er behov for 

at morgentilsyn. 

 
Eksempel på CCTV billede fra Skibelund Havørredopdræt 
hvor 6 kameraer overvåget nu driften. På billedet kan man 
se at vandet fra belufteren løber som det skal. 
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Aktivitetskalender

Senior aftener  

Senior aftener holdes hver anden mandag 

fra kl. 19.00 i klubhuset (ulige uger) med 

start mandag 19.november. 

Fremvisning fiskevand 

2.marts 2019. 
Vi mødes kl. 08:00 i klubhuset til 
rundstykker og kaffe.  

Efter kaffen kører vi til åen. Forvent at vi 

slutter omkring kl. 12:00. 

Fly Fair i Kolding * 

Søndag 3.marts. Der arrangeres fællestur 

til Fly Fair i Kolding 

Put and Take tur * 

Søndag 10.marts. Fællestur med andre 

juniorklubber. 

Laksekonkurrence 

6.april 2019. Mere information senere. 

Kysttur * 

Søndag 7.april. Vi mødes ved klubhuset 

klokken 08:00 

 

Sidste klubaften * 

Torsdag 25.april – sidste klubaften om 

torsdagen.  

 

Sildetur til Randers fjord * 

Søndag 28.april. Sildetur til Randers fjord – 

vi mødes ved klubhuset klokken 09:00 

Søfiskeri fra båd * 

Torsdag 2.maj. Vi er inviteret til fællestur 

med juniorerne i Silkeborg. Søfiskeri fra 

båd. 

Familietur til Put and Take * 

Torsdag 16.maj. Vi mødes ved søen. Sted 

kommer senere. Klubben giver grillmad. 

Lystfiskeriets dag 2019 

19.maj 2019.Informationsmøde om  

Mandals turen * 

Torsdag 23.maj. Her har du og evt. dine 

forældre mulighed for at få alle 

informationer om vores tur til Mandal.  Vi 

mødes ved klubhuset klokken 19:00 

Størtur til Ny Thorup Fiskepark * 

Søndag 2.juni. 

 

Signalkrebs * 

Lørdag 15.juni. Som noget helt nyt skal vi 

prøve at fange Signalkrebs. 

 

Laksetur til Mandal * 

Mandag 29. Juli til lørdag den 3. August 

Den årlige laksetur til Mandal. Tilmelding 

sker ved at du indbetaler 650,- til klubbens 

kontonummer 2331 6750 855 127. 

Tilmelding er senest den 15. marts så vi 

kan få bestilt færgebilletter.  

Børnekonkurrence * 

Lørdag 17.august fra klokken 13 til 16 ved 

klubhuset.  

Gudenåkonkurrrence 2019 

Fredag 20. september kl 16:00 til lørdag 

21. september kl 16:00. Læse mere her 

Gule-ærter-konkurrence 2019 

Lørdag 12. oktober 2019. Mere information 

senere. 

 

Gennemgang gydebække 

2. november 2019.  

 

Sæsonens sidste fiskedag 

15. november. 

 

Generalforsamling 

5. december 2019.  

 

* =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.   
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Bestyrelse, fiskeribetjente og 
udvalg mv. 

BSF Bestyrelsen 

 
Casper Pedersen 
tlf 5370 9440 
Formand og VPU 
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 
 
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 

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 
 

 

Gudenasammenslutningen 
lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Thorbjørn Lager 

 
 

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@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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