
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

November 2019 

 
Frederik Kofoed Madsen, Laks 84cm fanget 27. oktober 2019 på blink 

 
  

  



 

 

November 2019

Status på fiskeriet 

Sæsonen lakker nu mod enden. Der har 

sædvanen været godt gang i fiskeriet efter 

laks her i den sene sæson. Mange har fået 

en laks og mange har genudsat deres 

fangst😊 

 

Et lille udpluk af fangster i den seneste 

måned: 

Christian Jensen laks 24.oktober 2019. Christian beretter: 
Er det C&R når Laksen bøjer krogen, springer fri af vandet 
og spytter spinneren ind på land hvorefter den svømmer 
tronende videre - ej spøg til side, sikke en uge fangede min 
første laks for 2 dage siden og mærker min anden laks idag, 
på 2 dage. Hvor er Bjerringbro dog et dejligt sted.... står 
tilbage med en bøjet 3 krog fra en spritny Fc-spinner og 
tanken om den der slap, men er stadig smilende op over 

begge ører 😊 

 

Gytis Su, havørred, C&R 27. oktober 2019 
 

 
Peter Johnsen, laks 4,8kg 80cm fanget 27.oktober 2019 på 
reje. 
 
 
 

VIGTIGT !!!! 

Der er nu gydemodne HAVØRREDER i 

åen og de er totalfredet. De SKAL 

genudsættes og derfor håndteres så 

de har størst mulig overlevelses 

chancer. Det vil sige afkrogning i 

vandet. Ingen trofæ billeder og slet 

ikke liggende på græsset. 



 

 

 
Flemming Madsen, laks 4,6kg 82cm fanget 26.oktober 2019 
på blink. 
 

 
Bo Kappel, laks 4,9kg 81cm fanget 25.oktober 2019 på 
spinner. 
 

 
Brian Andersen, laks 7,1kg 95cm fanget på spinner 23. 
oktober 2019. 

Mikkel Pedersen, laks 4,5kg 74cm fanget 23.oktober 2019 
på spinner. 
 

 
Laks 6kg 88cm fanget af Kenneth Bertelsen 20. oktober 
2019 - C&R. 

 



 

 

 
Laks 7,1kg 95cm fanget af Kim H. Sørensen 17.oktober 
2019. 

 

 

Havørred, 80cm C&R fanget af Johnny Nielsen 16.oktober 
2019. 
 

 
Laks 8,2kg 102cm fanget af lodsejer Niels Holmriis 12. 
oktober. Fotograferet ved Åhuset. 
 

 
Laks 85cm fanget og genudsat af Torben Høiberg 
11.oktober 2019. 
 



 

 

 
Signalkrebs – den ”lille” er normal størrelse – den ”store” er 
28-30cm - fanget af Hanse. 
 

Revidering af udsætningsplan 2019 
Bestandsanalysen i nedre Gudenå og tilløb 
til Randers Fjord er afsluttet og nu venter 

der nogle måneders dataarbejde inden vi 
modtager ny udsætningsplan. Stor tak til 

alle jer der har hjulpet til ved analysen.  

Det bliver spændende at se udviklingen i 
antallet af havørreder i gydebækkene. 

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

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 

Husk, at selvom du indvejer din fisk på 
Langå Camping, så skal du også selv 

indberette på BSF’s hjemmeside. 
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Lodsejerfest 18.januar 2020 

Af: Bestyrelsen  
Husk at reservere lørdag 18. januar 

2020 – her holdes den traditionsrige 
lodsejerfest. 

Festen holdes ligesom sidste gang på 

Nørgaards Højskole, og der bliver 
traditionen tro noget godt at spise, musik, 

dans og hyggeligt samvær.  

 
Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole.På 
billedet er alle ved at have fundet på plads og vi er klar til 
velkomsttalen. 

Til lodsejerfesten inviteres alle lodsejere 

m/ledsager, æresmedlemmer m/ledsager 
og personer der udfører vigtige opgaver for 
foreningen (eksempelvis fiskeribetjente og 

pasningsordning).  

Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole. 

Lodsejerfesten er også stedet hvor 
lodsejerne langs Gudenåen mødes og hvor 
der vælges lodsejerrepræsentanter.  

Vi ser frem til en rigtig hyggelig aften 
sammen med Jer alle. 
 

I vil modtage invitationer med 

tilmeldingsoplysninger! 

 
Foto: Pejsestuen. Musikken bliver også denne gang leveret 
af Prime Time, frisk musik til en god svingom. 

Foto: Fra lodsejerfesten 2018 på Nørgaards Højskole. 

 

 

  



 

 

Oversvømmelse Gudenå  

Bo Kappel har taget nogle flotte billeder der viser den voldsomme oversvømmelse i Gudenå 

dalen 29. oktober 2019. 

 
Oversvømmelse Gudenå, Bjerringbro by 29.oktober 2019. – Foto: Bo Kappel. 

 

 
Oversvømmelse Gudenå, Omfartsvej og rensningsanlæg 29.oktober 2019. – Foto: Bo Kappel. 

 



 

 

 
Oversvømmelse Gudenå, Nord-syd og sandskreddet 29.oktober 2019. – Foto: Bo Kappel. 

  



 

 

Formanden har ordet 

 
Af: Casper Pedersen 

 

Bestyrelsen har på oktober mødet drøftet 

vores prioriteter for 2020.  

klubhuset og aktiviteter i klubhuset  

Der er bred enighed i bestyrelsen om at 

klubhuset og aktiviteter i tilknytning til 

klubhuset skal prioriteres.  

Derfor har vi besluttet at afsætte midler i 

budgettet til forsat renovation samt udbygning 

af de initiativer i form af foredrag, spinner byg 

osv. der er iværksat i 2019.  

Havørreden tilbage til Gudenå 

Havørredprojektet skal desuden forsat have 

vores bevågenhed og opbakning. Årsagen til 

tilbagegangen for havørredbestanden skal 

undersøges og årsagerne dokumenteres.  

Dokumentation for hvilke faktorer der er 

primære årsager til tilbagegangen anser jeg, 

som vitalt for at gøre noget ved problemet.  

Dokumentation er forventeligt afgørende for, 

at få de rette offentlige instanser til at arbejde 

med problemet - uden dokumentation er jeg 

overbevist om at forslag og initiativer på 

området ender i snak når der skal tales 

financering.  

Af den årsag har bestyrelsen besluttet at BSF 

giver 75.000,- til havørredprojektet i 2020.  

Financeringen findes ved at øge kontingentet 

for 2020 med 100,- kroner pr. medlem. Det 

resterende beløb tages af indtægterne fra 

dagkort og gæstekort.  

Jeg ved det er en kontrovertiel beslutning at 

øge kontingentet, men er overbevist om at 

størstedelen af foreningens medlemmer kan 

se vigtigheden i, at vi, som en af de største 

foreninger ved Gudenåen, gør os til fore-

gangsmænd i forsøget på at standse den 

katastrofale nedgang i havørredebestanden 

som vi har oplevet de sidste år.  

Vandpleje 

Udover havørrede projektet vil vandpleje 

forsat være en af vores prioriteteter. I den 

forbindelse kan jeg kun opfordre til at flere 

medlemmer bakker op om arbejdsdagene. Vi 

må ikke tage fiskeriet for givet!  Bagved hver 

en fisk der fanges og bagved hver en meter 

fiskevand ligger der frivillige medlemmers 

arbejde! 

 
Laks 83cm fanget af Casper Pedersen 21. oktober 2019. 
C&R. 

 

Knæk og Bræk ! 

Casper Pedersen  

Formand 



 

 

Overdragelse af eng til BSF 

Af: Bestyrelsen 

Torsdag 10. Oktober havde vi besøg af 

Anders Hvass og søn Henning Hvass.  

 
Anders og Henning Hvass besøger BSF i klubhuset 10. 
oktober 2019 ifm. endelig overdragelse af engen i Skibelund 

 

Baggrunden for besøget var at overdragelse 

af Hvass’s eng efter tre år endelig er 

godkendt af myndigheder og sagen er 

dermed afsluttet. 

 

Det blev en hyggelig snak over en bid brød. 

 
Anders Hvass modtager en symbolsk betaling og overdrager 
engen til BSF ved formand Casper Pedersen.  
 

Det er Anders Hvass’ håb at foreningen får 

glæde af engen og helt særligt at foreningens 

juniorer kan drage nytte af engen.  

Fx. Kan juniorerne køre derud og fiske derfra 

og ind til Bjerringbro. Eller fiske og overnatte 

derude. 

Det blev til mange rejser tilbage i tiden fx 

Morris Mascot der kunne køre helt ned til 

engen dengang. Det er ikke muligt idag.  

Både bestyrelsen og Anders håber at 

foreningen får en aftale om åbning af 

adgangsvej til engen. Iøvrigt en sag hvor BSF 

har forhandlet og forsøgt at finde en 

kompromis løsning som begge vores gode 

naboer kan tilslutte sig. Vi har erkendt at der 

er lidt knuder på vejen som skal løses før vi 

får det på plads, men vi mener der er en 

løsning som alle parter kan blive tilfredse 

med. 

 

Vi fik også et set på sagsmappen på engen, 

hvor der bl.a. var den oprindelige 

lodsejeraftale fra 1963 med Anders’ mor. En 

aftale som efterfølgende blev videreført da 

Anders overtog engen efter sin mors død. 

 
Lodsejerkontrak på engen indgået mellem Anders Hvass’s 
mor og BSF 6.august 1963. 
 

Henning Hvass har gode barndomsminder fra 

fiskeriet i Gudenå i forbindelse med besøg 

hos farmoderen på gården i Skibelund. Nu 

bruges tiden mest på jagt, men det er også 

blevet til et par havørreder i Tuse å der løber 

ved familiens ejendom. 



 

 

 
Matrikelkort og tinglyst adgang til engen gennemgåes med 
Anders Hvass. 

 

Anders Hvass bor Idag på Sjælland ved 

lammefjorden hvor der bl.a. dyrkes frøgræs. 

Både Anders og Henning har livslang gratis 

medlemsskab af foreningen.  

Vi håber at i kommer over og prøver vores 

fiskeri i Gudenå. Casper gav et stående tilbud 

om at guide til de gode standpladser. 

Besøget var sidste overdragelse i.f.m. at vi nu 

har overtaget Hvass’ eng. 

Endnu engang tak for engen og et hyggeligt 

møde! 

  

Spange langs foreningens fiskevand 

Af: Bestyrelsen 

 

Der er i oktober udlagt spang langs 

foreningens fiskevand. Spangene er lagt ud 

umiddelbart opstrøms broen ved Ulstrup, 

ved kanalen og overfor teglværket og ved 

Trinemøllebækkens udløb. Alle spang er på 

nordsiden af åen.  

 

Ved behov for flere spange  

Bestyrelsen er klar over at der sagtens kan 

være andre steder langs fiskevandet hvor 

der med fordel kan udlægges spang.  

I den forbindelse vil vi opfordre 

medlemmerne til at hjælpe med opgaven. 

Hvis i har tid og mulighed for at hjælpe 

med opgaven kan i få refunderet midlerne 

til materialer via foreningen.  

 

Sådan gør i: 

 Kontakt formanden og få udlægningen 
godkendt.  

 Derefter skal lodsejeren kontaktes. 
Foreningen har rigtig mange lodsejere 

og det kræver en lille smule opsøgende 
arbejde at finde frem til ejerne af det 
enkelte lod.  

På kort og matrikelstyrelsens 

hjemmeside, kan man finde 

matrikelinddelingen og i bunden af hver 
beskrivelse er det linket til BBR 
oplysningerne. Her kan man finde 

lodsejerens navn. Skulle det volde 
problemer vil jeg selvfølgelig hjælpe 

med dette. 
 Derefter er det bare at komme i gang. 

 

Sydsiden – trækstien 

På sydsiden af åen løber trækstien som i 

disse år undergår en større udbygning.  

Bestyrelsens holdning er at det er 

kommunernes opgave, at vedligeholde 

stien som er en offentlig sti.  

Flere medlemmer har ønsket at foreningen 

gør noget ved forholdene i Vellevmose. 

Foreningen har været i dialog med 

Favrskov kommune og gjort opmærksom 

på trækstiens forfatning i området. 

Kommunen har ikke afsat ressourcer til at 

gøre noget ved passage forholdene i 2019, 

men Kommunen er opmærksom på 

området.  

 

Angående selve Spanget: 

 Spanget bør være 3 meter langt. 

Derved kan det erfaringsmæssigt dække 



 

 

alle afvandingskanaler langs foreningens 

vand.  
 På billedet nedenfor kan i se hvorledes 

de netop udlagte Spang er konstrueret. 
Hvis de laves på samme måde er de 
forholdsvise lette og kan derfor nemt 

bæres til vandet af to mand. 
Nedenstående er desuden en 

omkostningslet model, men der kan 
være enkelte lodsejere der stiller krav til 
de anvendte materialer. 

 HUSK at Spanget skal sikres mod at 
flyde væk, hvilket let gøres med et på 

jordspyd. 
 

 
Eksempel på spang. Foto: Casper Pedersen 2019 

 

Lidt stemningsbillereder fra oktober 

udlægningen: 

 
Husk hyggen – spang udlægning er en disciplin som kræver 
at væskebalancen er i orden. 

 

Vi håber at i vil tage opfordringen op og 

yde en lille indsats for at udbedre 

adgangen til vores fælles fiskevand.  

På forhånd tak,  

Bestyrelsen 

 

 

Eksempel på en spand udlagt oktober 2019. Foto: Søren 
Agesen 

 



 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2019

BSF afholder ordinær generalforsamling 
torsdag 5. december 2019 kl.19:00 i 
Bjerringbro Idrætspark,  

Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.  

Vi skal være i kantinen der ligger op mod 
svømmehallen – der vil være skiltet fra 

indgangen. 

Dagsorden  
Dagsorden er i.h.t. gældende vedtægter: 

 
1.Valg af dirigent 
 

2. Valg af 2 stemmetællere 
 

3. Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning 
Casper Pedersen aflægger bestyrelsens 

beretning og derudover er der en kort 
orientering fra juniorklubben, 

vandplejeudvalget, Ørredfonden og 
Gudenåsammenslutningen. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 

Nicolai Parbst fremlægger regnskab som 
skal godkendes af forsamlingen. 

 
5. Behandling af rettidigt fremsendte 
forslag (30.oktober) 

Indkomne forslag offentliggøres på 
foreningens hjemmeside www.bjerringbro-

sportsfisker.dk senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. Der skal stemmes om 
fremsatte forslag. 

6. Orientering om budget herunder 

kontingent 
Bestyrelsen orienterer om budget og 

kontingentsatser for 2020. 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
På valg som bestyrelsesmedlemmer (for 2-

årig periode) er: 

 Nicolai Parbst, modtager genvalg 
 Jan Ottesen, modtager ikke genvalg 

 Kim Sørensen, modtager genvalg 
 Per Frost Vedsted, modtager genvalg 

 Jesper Knudsen, modtager genvalg 

På valg som bestyrelses-suppleant for 1-
årig periode er: 

 Jesper Hougaard, modtager genvalg 
 Rasmus Ottesen, modtager genvalg 

 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant 
På valg som revisor for 2-årig periode er: 

 Niels Jørgen Ottesen, modtager 

genvalg 
 

På valg som revisor suppleant for 1-årig 

periode er 

 Gert Nielsen, modtager genvalg 
 

9. Eventuelt 

Herunder uddeling af pokaler for årets 
største laks og juniorfisk. Der er i år ingen 

pokal til havørred pga. fredningen. 

Efter generalforsamlingen er foreningen 
som traditionen foreskriver vært ved 
franskbrød m/rullepølse eller ost, 

øl/vand/kaffe og naturligvis æblekage. 

Vi glæder os til at se Jer! 

  

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/bsf/vedtaegter.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/


 

 

Gule ærter 2019 

Af: Erik Søndergaard 

 

Hermed en beretning fra Gule ærter dagen 

2019. 

Der var tilmeldt 38 fiskere. 

Der blev fanget 4 Laks, og mistet nogle 

store laks også. 

Første og tredje pladsen gik til Brian Jensen 

med laks på 6,76kg/92cm og 3,76kg/76cm 

Bent Levring snuppede anden pladsen med 

en laks på 5,06/91cm 

Bent Madsen måtte I år nøjes med en 

fjerde plads med laks på 3,70kg/74cm. 

Der var en god stemning under hele 

forløbet, som mange havde set frem til. 

Præmie til Brian Jensen for 1. og tredje plads. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 

 
 

Præmie til Bent Levring for andenpladsen. ”Rædslet” der jo 
skal hænge på hæderspladsen i stuen. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 
 

Præmie til Brian Jensen for 1. og 3. plads. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 
 

Dagens fangst til gule ærter 2019. Foto: Erik Søndergaard 
©BSF. 
 
 



 

 

Brian Jensen med 1. og 3.præmie laks. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 
 
 

Erik Bach til Gule ærter 2019. Foto: Erik Søndergaard 
©BSF. 
 

Hyggelig Samvær ved Gudenå i forbindelse med Gule ærter 
konkurrence 2019. Foto: Erik Søndergaard ©BSF. 
 

Hyggelig Samvær ved Gudenå i.f.m. Gule ærter 
konkurrence 2019. Foto: Erik Søndergaard ©BSF. 
 

Hyggelig Samvær ved Gudenå i forbindelse med Gule ærter 
konkurrence 2019. Foto: Erik Søndergaard ©BSF. 
 

Jørn Hansen til Gule ærter 2019. Foto: Erik Søndergaard 
©BSF. 
 



 

 

Lena, Jens, Svend-Erik og Arne til Gule ærter 2019.  
Foto: Erik Søndergaard ©BSF. 
 

P. V. Pedersen til Gule ærter 2019. Foto: Erik Søndergaard 
©BSF. 
 

Spisning i klubhuset. Stemningsbillede. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 
 

Spisning i klubhuset. Stemningsbillede. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 
 

Spisning i klubhuset. Stemningsbillede. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 
 

Spisning i klubhuset. Stemningsbillede. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 
 



 

 

Svend-Erik-Sjællænder til Gule ærter 2019. Foto: Erik 
Søndergaard ©BSF. 

 

 

Regler - fiskeri efter signalkrebs Gudenå 

Af: Bestyrelsen 
Fiskeri efter signalkrebs er blevet mere og 

mere populært. Signalkrebsen er en invasiv 
ikke hjemmehørende art i de danske 

vandløb art, der ikke er ønsket i naturen. 
Signalkrebs truer den naturligt 
hjemmehørende bestand af flodkrebs og i 

store mængder skader den åens brinker. 
Der er en stigende bestand i Gudenåen. 

Men intet er skidt uden at det er godt for 
noget andet: Krebs smager godt, så her er 
en opsummering af regler for krebsefiskeri:  

 

Fiskeri med håndholdte redskaber 

Fiskeri efter signalkrebs med håndholdte 
redskaber (stang eller krebsebrik) kræver: 

1. Et gyldigt lystfiskertegn 

2. Et fiskekort (medlemskort eller 
dagkort) til fiskevandet eller 

tilladelse fra lodsejeren. 

 
Eksempel på brik til fiskeri efter krebs. Set hos nordisk-
handelshus.dk 

 
Fiskeri med tejner eller ruser 
Fiskeri efter krebs med faste redskaber 

såsom ruser og tejner kræver: 
1. Lodsejerens tilladelse 

Medlemskab og dagkort alene giver 
ikke ret til fiskeri med tejner eller 
ruser 

2. Et fritidsfiskertegn  
Lodsejere er fritaget for at skulle 

have fritidsfiskertegn når de fisker 
på eget vand 

3. Dispensation til fiskeri med ruser og 

tejner. Du skal ansøge 
fiskeristyrelsen om tilladelsen. 

4. Nærmere information om reglerne 
for fiskeri med tejner og ruser finder 
du her 

https://fisketegn.fiskeristyrelsen.dk/fisketegn/common/setupAnglerFisherType.do
https://fisketegn.fiskeristyrelsen.dk/fisketegn/common/setupHobbyFisherType.do
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10393/lyst-og-fritidsfiskeri-web.pdf
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10393/lyst-og-fritidsfiskeri-web.pdf


 

 

 

 
Eksempel på en tejn til krebsefiskeri. Set på krebse-
tejnen.dk 

 

Fredningstider 
Signalkrebs må du fiske efter året rundt, 
mens der er fredningstider for den 

hjemmehørende flodkrebs. Læs 
fredningstider her 

 
Kend forskel mellem flodkrebs og 
signalkrebs 

Se desuden her, hvordan du kender forskel 
på flodkrebs og signalkrebs 
 

 

Nyeste forskning på området 

signalkrebs 
Det gavner ikke naturen at fiske 

signalkrebs! 
Den nyeste forskning på området 
signalkrebs opsummerer forsøg fra bl.a. 

Allingå på Djursland, at det ikke gavner 
naturen at forsøge at fiske den invasive og 

uønskede signalkrebs op af vandløbene – 
det kan simpelthen ikke lade sig gøre og er 
måske med til at gøre det værre da vi så 

fjerner de store krebs og derved skaber 
plads for de små signalkrebs. 

Læs artikel Det gavner ikke naturen at 
fiske signalkrebs    
 

Vigtigt vedr. transport og opbevaring 

af signalkrebs 

Signalkrebs må kun transporteres i sluttede 

beholdere med låg, og transporten skal ske 

til det sted, hvor krebsen umiddelbart efter 

skal aflives. Det er derfor ikke lovligt at 

have krebsene gående i en periode indtil de 

aflives, idet dette vil blive betragtet som 

hold. Kilde:  Miljøstyrelsen oktober 2019

 

Vindere månedens fisk 

Af: Bestyrelsen 
 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs
https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs
https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/forskel_flodkrebs_og_signalkrebs
https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/forskel_flodkrebs_og_signalkrebs
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Vinder månedens fisk April 19 - Per Stephansen – laks 4,7kg 
75cm fanget 12. april 2019 

  
Vinder månedens fisk Maj 19 - Jørgen Bech – laks 10kg 98cm 
fanget 10.maj 2019. 

Vinder månedens fisk Juni 19 - Tommy Møller Gregersen – laks 
5,1kg 81cm fanget 5.juni 2019 



 

 

Vinder månedens fisk Juli 19 - Mark Hemmingsen – rimte 
1,95kg fanget 14.juli 2019 

Vinder månedens fisk August 19 - Johnny Nielsen – laks 80cm 
fanget 13.august 2019 

 

 
 

  



 

 

Møllebække – gydegrus 

Af: Bestyrelsen  

Lørdag 26. oktober havde Jesper Knudsen 

indkaldt til vandplejedag med udlægning af 

supplerende gydegrus i det nye 

omløbsstryg ved Møllebækken.  

Det havde regnet voldsomt op til lørdagens 

så bækken var bredfuld. Der blev udlagt 

gydegrus på 4 gydebanker, men der var 

desværre ikke grus nok til etablering af den 

femte gyebanke, så den bliver etableret 

senere. 

Hvis du vil hjælpe så kontakt Jesper 

Knudsen 

Jesperknudsen1976@(Slet_dette)gmail.co

m  

Der er ingen grund til at vente til næste år, 

da det ikke er ekstra grus på en 

eksisterende gydebanke med etablering af 

en ny. 

 

En STOR tak til alle Jer der kom og hjalp 

med projektet! 

  

Artikler i de lokale aviser 

Viborg Stift Folkeblad var forbi og det kom 

der følgende artikel ud af: Bækken blev 

klar til drægtige havørreder 

  

Midtjyllands Avis var også forbi, og det kom 

der følgende artikel ud af: Lokale fiskere 

kæmper for havørreder 

 
Udlægning af gydegrus i Møllebækken 26.oktober 2019. 
Foto: Casper Pedersen 
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Aktivitetskalender

 

Sæsonens sidste fiskedag 

15. november. 

Forslag generalforsamling 

30.oktober er sidste frist for forslag til 

behandling på generalforsamlingen. Sendes 

til formand@bjerringbro-sportsfisker.dk 

Årets sidste fiskedag Gudenå 

15.november åretssidste fiskedag i Gudenå 

Senior-aftener 

Hver anden mandag startende mandag 

18.november. Senioraften i klubhuset 

19:00.  

 

Generalforsamling 

5. december 2019. Se indkaldelse i Gudenå 

Nyt.  

Forslag offentliggøres på hjemmesiden. 

 

* =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.   

  

mailto:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk


 

 

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, Gudenå 
Gheorghe Nan  
Tlf: 2144 9777 
 

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

fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
 

Fiskeristyrelsens kontrollør, 

distrikt Randers 
Fiskeribetjent Lars Høgild 

Tlf. 7218 5687 
 

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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