Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Juli-August 2016

Per Hougaard med laks fanget 16.juni 2016, 4,7kg og 78cm.

Juli-August 2016
Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening er stort set gået i stå i
takt med at grøden er blomstret op.
Det skete i år i den sidste halvdel af maj
måned og har betydet en stor nedgang dels
i hvor mange der fisker, men mest markant
i antallet af fangster.
Så hvor vi i sidste nummer af Gudenå Nyt
kunne berette, at der indtil midten af maj
er landet 76 forårslaks med en samlet vægt
på 561kg svarende til 7,4 kg i gennemsnit,
så kan vi nu tilføje at der i juni måned kun
er indrapporteret 3 laks.
Nu håber vi at politikerne og kommunerne
gør alvor af den ekstra grødeskæring som
vi er blevet stillet i udsigt.
I dette nummer kan du læse om Jon,
Jesper and Anders’s deltagelse i vandpleje
1 kurset.
Herudover er der orientering fra
Ørredfonden og invitation til åbent hus til
de af Jer der kunne tænke jer at hjælpe
Ørredfonden på den ene eller anden måde.

Kaj Pedersen, 22.juni 2016 laks 4,45 80cm

Per Hougaard, 26.juni 2016 laks 4,0kg 80cm

Alle medlemmer og lodsejere ønskes en
rigtig god sommer – knæk og bræk!

Husk at indrapportering skal ske
løbende senest 5 dage efter fangsten
via hjemmesiden Bjerringbrosportsfisker.dk – brug linket øverst på
forsiden. Indsæt gerne et billede af fisken.
Indrapportering gælder også hvis fisken
genudsættes. Hvis du ikke har mulighed for
at indrapportere elektronisk så aflever den
udfyldte fangstrapport i postkasse ved
klubhuset, Gudenåvej 22a, 8850
Bjerringbro (under halvtaget ved døren)
eller send den med posten, enten som brev
eller til fangstrapport@bjerringbrosportsfisker.dk
Hvis du ønsker det kan du vælge at være
anonym.

I dette nummer af Gudenå Nyt kan du læse artikler om følgende emner:








Ny p-plads ved Laurbjerg
Vandløbspleje: Kursus vandpleje 1
Juniorer indsamler 13.500kr til Gudenaalaksen
Gudenå konkurrencen 2016
Aktivitetskalender
Kunne du tænke dig at hjælpe Ørredfonden?
Ørredfonden siden sidst

Husk, at I kan tilmelde jer nyheder fra foreningen, herunder nyhedsbrevet, ved at ajourføre
jeres e-mail adresse under Jeres medlemsregistrering på Sportsfiskeren.dk – alternativt kan
du skrive til naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk

Ny P-plads ved Laurbjerg
Der er kommet en fin ny P-plads ved Laurbjerg.
BSF har betalt halvdelen af den nye P-plads ved
Laurbjerg stykket hvor vi har medfiskeret hos
Hadsten foreningen.
Læs mere om medfiskeri i Lilleåen på
hjemmesiden bjerringbro-psortsfisker.dk under
”fiskeri/medfiskeri”
/Jan Ottesen

Den nye P-plads ved Laurbjerg.

Vandløbspleje: Kursus vandpleje 1
Vandpleje er som tidligere skrevet i
indsatsområde for bestyrelsens arbejde i
2016. Vi har således netop haft Jesper, Jon
og Anders på vandpleje 1 kursus i Vejle.
Et kursus i weekenden 20-22. maj 2016
med både teori og praktisk træning.

Jon rose på vandplejekursus. Maj 2016

Jon Rose på vandplejekursus. Maj 2016

Jesper Hougaard på vandplejekursus. Maj 2016

Juniorer indsamler 13.500kr til
Gudenaalaksen
Juniorfiskere fra Bjerringbro
Sportsfiskerforening samlede 13.500
kroner ind til lakseudsætningerne i
Gudenåen. På Fjordens Dag den 22 maj
ved Randers Fjord, havde de fået lov til at
være pirater på både færgerne i Udbyhøj
og i Mellerup. Klædt ud som pirater
lykkedes det de ihærdige juniorfiskere, at
indsamle det imponerende beløb i løbet af
dagen. Der er god foreningslære i, at man
som juniorfisker deltager i disse
arrangementer og lærer at tage ansvar for
et godt fremtidigt laksefiskeri i Gudenåen.

Der er således et stærkt og forpligtende
samarbejde mellem foreningerne og
kommunerne om at skabe det fantastiske
laksefiskeri, vi har set i Gudenåen. Dette

forår har budt på mange spændende fights
med langt over 100 kæmpestore laks på
land. I foreningerne samles der hvert år ca.
400.000 kr. ind via medlems
kontingenterne fra lystfiskerne, via frivillige
lodsejer bidrag og endelig fra juniorernes
frivillige arbejde. Dette beløb modsvares af
kommunerne, som bidrager med 600.000
kr. fordelt på Viborg, Favrskov og Randers
Kommune. Resultatet bliver et aktiv for

regionen, som der også bliver lagt mærke
til udenbys og udenlands. Gå ind på
Gudenaasammenslutningen.dk og se de
flotte fangster. Og tak for den fornemme
indsats drenge! Jeg håber meget, at det
lykkedes for Jer, at få en af de stærke laks
på krogen, når resultatet af Jeres arbejde
returnerer til Gudenåen om få år!!
Venlig hilsen Thorbjørn Lager

Gudenå konkurrence 2016
Ørredfonden byder velkommen til
Gudenåkonkurrencen 2016
Ørredfonden afvikler igen i 2016 den
traditionsrige Gudenå konkurrence i dagene
fredag 16.september kl 16.00 til lørdag
17.september kl 16.00 med fiskeri på
Bjerringbro - Langå - Randers og Hadstens foreningernes fiskevand i
Gudenåen og Lilleåen.
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
grillet helstegt pattegris, kartoffelsalat og
øl/vand på sportspladsen i Langå.
Grisene er sponseret af:



.

Entreprenør Poul Pedersen A/S,
Århus
H.B.Jensen diamantboring og
skæring, Bjerringbro

Deltagerkort
Prisen for at deltage er 250kr for voksne og
100kr for juniorer (under 18 år). Juniorer
kan frit vælge at købe et senior
deltagerbevis og derved deltage i
præmierækken for seniorer.
Du kan allerede nu købe deltagerbevis på
fiskekort.dk (søg ”Gudenå konkurrence”) –
derved har du mulighed for at deltage i
konkurrencen eller ”blot” støtte
Ørredfondens arbejde for Havørreden i
Gudenåsystemet.
Du kan også købe deltagerbevis hos
Grejbiksen, Circle K, Langå Camping,
Bamsebo Camping, Lystfisk.dk, Randers
Jagt og Fiskeri og endelig hos Jafi.
Byt dit Deltagerbevis til Geoff
Anderson beklædning !
Tag dit Deltagerbevis med i Grejbiksen,
Randersvej 397, 8380 Trige - så fratrækker
vi 250,- når du køber Geoff Anderson
beklædning i perioden 19/9 - 1/10 begge
dage incl.
Se i øvrigt konkurrence plakat og mere på
www.bjerringbro-sportsfisker.dk

Aktivitetskalender
august - Laksetur til Mandal – Se detaljer
på hjemmesiden.

Åben børne fiskekonkurrence
Lørdag den 20. august kl. 13 til 16 fra
klubhuset.

En stolt junior med havørred

Laksetur til Mandal
Tirsdag den 2. august til lørdag den 6.

Gudenåkonkurrence
16. - 17. september 2016.
Salg af deltagerbevis kan bl.a. ske hos
Bamsebo, Statoil Bjerringbro, Grejbiksen,
fiskekort.dk og JAFI.

Kunne du tænke dig at hjælpe Ørredfonden?
åbent hus for interesserede
Der er følgende muligheder for at hjælpe:
Onsdag 10. august 2016 kl. 19:00 holder vi
åbent hus på Skibelund Havørredopdræt,
Skibelundvej 59a, 8850 Bjerringbro.
Vi vil gerne se alle der på den ene eller
anden måde kunne være interesserede i at
deltage i Ørredfondens opdrætsarbejde.
I Ørredfonden er der mulighed for at blive
en del af et fællesskab hvor vi opdrætter
havørreder til udsætning
i Gudenåsystemet og ørreder til
Viborg/Silkeborgsøerne.

Pasningsordning
Vi har en pasningsordning hvor man i hold
af to personer har en fast ugentlig
eftermiddagspasning af en halv til en times
varighed og weekend vagt hver femte uge.
PEhold
Vi har i dag et pensionist-efterlønshold der
mødes en gang ugentligt og sørger for at
hele anlægget er toptrimmet. Det er lige
fra græsklipning til mindre anlægsopgaver
og oprydning.
Arbejdshold
Vi har et arbejdshold hvor man bliver
skrevet på en liste. Når der er en større
opgave som f.eks. sortering af fisk så
modtager man en email med anmodning
om hjælp. Dem der kan melder sig til.
Vi glæder og til at se interesserede da vi
kan bruge flere på holdet.

Ørredfonden siden sidst
Udsætning af type store
Der er i starten af juni måned udsat type
store i Silkeborg, Viborg og Ry. Desuden er
der leveret 200stk til udsætning ved
Vellingskov dambrug.
Det var et større puslespil der skulle gå op
før fiskene til Vellingskov, Silkeborg, Ry og
Viborg kunne leveres:







Nils Thorup stod for den store
udsætning i Silkeborg inkl. transport.
Ove Horn kørte fisk til Viborg efter
aftale med den nye ansvarlige for
udsætningen i Viborg foreningen
Den nye fiskemester på Vellingskov
dambrug kom og hentede sine 200
fisk
Og endelig kørte Steffen Toft fisk til
Ry foreningen som i år selv ville stå
for udsætningen, men ikke selv
kunne arrangere transport.

Desværre var vi udsat for at strømudfald
i.f.m. et voldsomt tordenvejr som betød at
vi mistede i størrelsesordenen 8.000 type
store, Det var en overordentlig trist tirsdag
sommeraften der gik med at sortere og
samle døde fisk. Der var i
størrelsesordenen en kubikmeter døde fisk.

Dette har betydet at vi ikke har kunnet
levere helt nok til Silkeborg (mangler
5.580stk ud af 19.500 stk), hvorimod de
andre foreninger har fået den planlagte
mængde. Medvirkende hertil er udover
dødeligheden også tilpasning til transport
så vi har kørt "Hele læs"






Vellingskov 200 stk
Viborg 500 stk
Ry 3.500 stk
Silkeborg 13.920 (5.580 stk færre
end udsætningsplan foreskiver)
Ialt 18.120 stk

Heldigvis klarede de finneklippede type
store fisk til Silkeborg foreningen sig over
strømudfaldet uden dødelighed så de kunne
udsættes som planlagt og den planlagte
undersøgelse i Silkeborg søerne kan på
begyndes som planlagt.
Grunden til at de klarede sig er at de står i
forreste dam og derfor har fået den
fornødne ilt, hvorimod iltprocent på de
efterfølgende damme blev for lille pga.
strømudfaldet hvor vores
cirkulationspumpe der sørger for iltning
stoppede.
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