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Omløbsstryget ved Møllen i Bjerringbro tager form. Foto: Erik Søndergaard

September 2016
Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har hen over
sommeren i meget høj grad været præget
af grødens tiltagende vækst, der har gjort
forholdene svære for lystfiskerne.

smart at du låner vores medfiskekort via
SMS.
Læs mere om medfiskeri på hjemmesiden:
http://www.bjerringbrosportsfisker.dk/fiskeri/medfiskeri.aspx

Til trods for foreningens store arbejde for
at få flere og tidligere skæringer er der
endnu ikke sket noget. Grøden er i år
blevet skåret nedstrøms værket her sidst i
august måned. Vi håber stadig der
besluttes flere skæringer, tidligere og at
myndighederne vil gøre brug af vores idé
med intelligent grødeskæring.
Når det så er sagt, skal det også siges, at
der faktisk er fanget fisk i åen, 13 laks i juli
og 15 laks i august, og dette til trods for
relativ få lystfiskere ved åen.
Erik Søndergaard, 17.juli 2016, Havørred 1,5kg 52cm,
Lilleåen.

Ib Bomholt, 23.august 2016, Havørred 1,2kg 53cm,
Gudenåen.

I juli og august er der i Gudenå
indrapporteret fangst af 5 havørreder.
En del medlemmer gør også brug af vores
medfiskeri i Lilleåen og har her fanget flotte
havørreder hen over sommeren. Husk at du
som medlem af BSF også har mulighed for
gratis medfiskeri i Karup å på Aulum
Haderups fine strækninger.
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. Det er lavet så

Indrapporterede fangster i Gudenå (BSF) pr. uge for
2014,2015 og 2016

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.

Alle medlemmer inviteres til
Gudenåkonkurrence. Husk at du støtter
arbejdet for havørreden i Gudenå ved at
købe et deltagerbevis – knæk og bræk!

Lars Wiis Jensen, 9.august 2016 laks 4,9kg 77cm, Gudenå

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









Noah’s fine havørred fra Gudenå
Vandplejeprojekt Danstrup bæk
Omløbsstryg ved Møllebækken
Junior-tur til Mandal
Aktivitetskalender
Gudenå konkurrencen 2016
Aktivitetskalender
Åben hus Ørredfonden

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

Noah’s flotte havørred fra Gudenå
Erik Søndergaard beretter her om Noah’s
flotte fangstaf havørred ved Sandskreddet:

udover affald også har betydet at vores
bænk ved sandskreddet forsvandt.

”Ejner Olesen (66år) en god årgang, og
Noa (10år) er barnebarnet som bor tæt på
Ejner i Haderup.
De fisker tit sammen i Karup Å, hvor de
begge to har fanget ret mange havørreder i
år. Noa fisker både spinnner og orm.
Jeg snakkede med Noa i mobilen lige efter
fangsten i Gudenåen, han forklarede stille
og rolig hvordan det hele var foregået.
Medens bedstefar lidt knotten var ved at
ordne Noas tackle som han havde sjusket
med, greb Noa Ejners stang og satte en
orm på, og vups var en havørred bidt på
midt i åen.
Og med lidt verbalt hjælp fra Ejner blev
den landet. Ejner fortale at Noa var ved at
lære ikke at holde dem alt for hårdt, det
havde han lært på den hårde måde i Karup
Å.
Inden de tog hjem, blev de enige om at
samle det affald op, som lå spredt ud over
det hele nede ved Sandskredet. Det blev til
2 stk 100L sække fyldt. Desværre har vi
men over sommeren oplevet at besøgende
har slået sig løs ved sandskreddet, hvilket

Noah Olesen, 19.juli 2016, Havørred 2,4kg 57cm, Gudenå.

Der skal lyde en stor tak til Ejner og Noah
for at tage vare på vores flotte fiskevand

Vandplejeprojekt Danstrup bæk
Lørdag 20. august 2016 var der planlagt en
arbejdsdag for vandplejeudvalget ved
Danstrup Bæk.
Vandpleje udvalgets formand Jesper
Knudsen beretter:
Det gik rigtig godt i lørdags. Vi var 5 mand,
en kvinde og tre børn. Vi
startede i klubhuset med morgenmad kl. 8
hvor efter vi kørte ud til Danstrup bæk.
Omkring kl.11-11.30 var vi færdig med at
sikre brinken der hvor der var et
problem og der var også fjernet flere
spærringer, så bækken er klar til
havørrederne.

Danstrup bæk august 2016. Vandplejeprojekt. Foto: Jesper
Knudsen

Vi har foret brinken med sten og skabt mere lys, så der
med tiden kan komme mere til at holde på sandet igen.
Foto: Jesper Knudsen

Danstrup bæk august 2016. Vandplejeprojekt. Casper og
Søren læsser sten. Foto: Jesper Knudsen

Problemet i bækken var, at brinken skred
ned i bækken og gav masser af sand
længere nede i bækken til gene for
gydebanker og landmandens drænrør.
Vi satser på at problemet er løst, men
tjekker op på udviklingen løbende.
Danstrup bæk august 2016. Vandplejeprojekt. Søren og
Casper kører sten til bækken. Foto: Jesper Knudsen

/ Jesper Knudsen

Omløbsstryg ved Møllebækken
Der er fuld gang i projektet med omløbsstryg ved
Møllebækken. Projektet gennemføres af Viborg
Kommune og skal sikre passage ved Møllen således
havørreden kan komme op i Møllebækken og gyde.
Entreprenøren der laver stryget bruger maskiner der
med centimers nøjagtighed kan lave det specificerede
forløb af stryget. Nyd billederne af projektet:

Omløbsstryget etableres ved Møllen i Møllebækken. Den
gamle trappe. Foto: Erik Søndergaard

Omløbsstryget etableres ved Møllen i Møllebækken.
Udgravningen slynger sig med flotte kurver op gennem
Mølleparken. Foto: Erik Søndergaard

Omløbsstryget etableres ved Møllen i Møllebækken. Foto:
Erik Søndergaard

Udlægning af sten i gang. Foto: Erik Søndergaard
Gravemaskinen kan med sin GPS grave indenfor
centimeters nøjagtighed. Foto: Erik Søndergaard

Omløbsstryget etableres ved Møllen i Møllebækken. Foto:
Erik Søndergaard

Det bliver flot når der åbnes for vandet Foto: Erik
Søndergaard

Omløbsstryget etableres ved Møllen i Møllebækken. Foto:
Erik Søndergaard

Mølledammen er tørlagt under arbejdet, men det er planen
at den genetableres når der åbnes for vandet så der er en
lille gennemstrømning. Foto: Jesper Knudsen

Junior-tur til Mandal
Juniorklubben har endnu en gang været på
tur til Mandalselven - jeg ved ikke hvilken
omgang det er, men jeg har talt og mener,
at jeg selv har været af sted de seneste 10
somre.
Sådan en tur starter faktisk om vinteren
med programmet for foråret, følges op af
tilmelding og bestilling af færgebilletter og
overnatning. Derefter informationsmøde i
foråret og fordeling af opgaver.

vi var i alt 6 biler - det letter alting både ud
og hjem og på turen - der er bare mere
plads og flere biler til rådighed, når vi skal
rundt.
Turen til Hirtshals gik stille (i hvert fald i
min bil sammen med Lasse?) og roligt og
den fælles forventning steg på havnen, når
vi mødtes igen - nu bliver elven tømt for
fisk!

På færgen falder der ro på os gamle og det
modsatte sker for de unge - men
indsejlingen til Kristiansand er vi fælles om
at nyde: her er det første indtryk af noget
som er anderledes - klipper og fjelde og en
anden målestok.
Det anderledes bliver bekræftet på turen til
Mjåland - fjelde, små elve, andre huse
spredt i landskabet - fem sammen er et
”tætsted” og vi begynder at genkende
dalen med den rigtige elv: Mandalselven det er skønt at vende tilbage.

Der er mange traditioner forbundet med
turen - maden er for eksempel den samme
hvert år - og samtidig forskellig, fordi
forskellige forældre hvert år tager en tørn
og leverer kødsovsen, masser af boller,
brød og kage. Tak for det - det er en stor
hjælp. Kelds frikadeller er de samme hvert
år - og stadig gode - og bedst sammen
med de syltede agurker, som også er en
del af traditionen. Hvem siger, at kun
nyheder kan skabe glæde?
Vi drog af sted en tirsdag morgen efter
pakning af biler. I år var der god plads fordi

Og så flyttede vi ind - jeg bliver hvert år
imponeret over hvor hurtigt så få unge
mennesker kan sprede så mange og
forskellige ting over et så stort areal - det
bliver helt vildt når den energi og
opfindsomhed bliver kanaliseret til andre
opgaver.
Og så fiskede vi osse - nogle mere end
andre og nogle mere vedholdende end
andre. Jan fiskede nok mest og mest
vedholdende - og fangede igen ikke noget.
Stor respekt for vilje og indsats. Andre fik
en kort kontakt - Jonathan sin første
kontakt med en laks - og det gav mod på
mere. Det blev i år kun til to laks og en
havørred - og der værste var at det var
nogle af os gamle - Keld og jeg - som
fangede laksene. Mads stod for havørreden.

ned. Da var det godt at have en god stol i
teltet, en god bog og en kop varm kaffe sådan kan man osse nyde Norge.
Udover selve fiskeriet og samvær så er det
bare specielt at komme rundt og se de
forskellige steder ved elven, fjeldene,
kysten og et helt andet landskab end det
vante. Det er hvert år en stor oplevelse for
mig og der er steder ved elven hvor jeg
bare skal hen - selvfølgelig for at fiske,
men lige så meget for at opleve stedet og
nyde det. I regn eller sol - det er flot!
Lørdag morgen fik vi ryddet lejren og det
med en standard så vi også kan komme
igen - men oprydning og bidrag til
rengøring var måske et emne som flere
unge kunne blive engageret i i det
kommende år - så det går lidt lettere
næste gang?
På vejen hjem besøgte vi et nyt sted på
kysten, som Ronni kendte til. Jeg synes det
var rigtig fint - flot natur, varierede
fiskemuligheder og også godt med fisk: sej,
makrel, torsk og et par fjæsing.
Hjemturen blev længere end forventet for
færgen var forsinket og sejlturen var også
længere. Men ovenpå en dag ved havet gik
sejlturen meget hurtigt for mig - jeg faldt i
søvn og blev vækket ved indsejlingen til
Hirtshals.
Køreturen til Bjerringbro blev holdt i gang
på Cola og Matadormix fra færgen og en
meget indgående forklaring fra Lasse om,
hvordan blokeringsfri bremser fungerede den varede fra omkring Hjørring til Onsild,
så der var ingen risiko for, at jeg faldt i
søvn på turen.

Det skal siges at vilkårene var meget
svære - meget og stigende vand i elven og
regn flere dage - en enkelt med stabil
norsk dagsregn og så kommer der vand

Det gjorde jeg til gengæld søndag morgen
ved tretiden, da det mest vigtig var taget
ud af bilen og lagt på køl - og i fryser!
/Lars Riise

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
Gule Ærter
15. oktober 2016
Guleærter, arrangement for seniorer
/pensionist medlemmer.
Fiskeri fra solopgang. Indvejning kl. 13.
00 i klubhuset.
Gratis, dog med betaling for spisning.
Bliver annonceret på hjemmesiden under
nyheder
En stolt junior med havørred

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

Forslag generalforsamling
Sidste frist for at stille forslag til behandling
på generalforsamlingen. Sendes så
formanden har forslaget senest er 30.
oktober. Email: formand@bjerringbrosportsfisker.dk

Åben hus i Ørredfonden 10. august 2016
Onsdag 10. august 2016 kl. 19:00 var der
åben hus i Gudenåens Ørredfonds på
Skibelund Havørredopdræt, Skibelundvej
59a, 8850 Bjerringbro.
Formålet var at alle der på den ene eller
anden måde kunne være interesserede i at
deltage i Ørredfondens opdrætsarbejde.
Der kom ca. 25 hvoraf langt størstedelen
allerede var tilknyttet Ørredfondens
frivillige arbejde på den ene eller den
anden måde, men der kom også et par nye
– dejligt.
Anlægget i Skibelund fremstod flot på dagen takket fære
PE-holdet.

Til dagen havde PE-holdet sørget for at
anlægget fremstod rigtig flot – nyklippet
græs, afskårne græskanter, opryddet
overalt, vasket vinduer, vasket gulv osv.
Så er det en sand fornøjelse at kunne
fremvise anlægget 

havørreder til udsætning
i Gudenåsystemet og ørreder til
Viborg/Silkeborgsøerne.

Ove Horn Pedersen viser frem og fortæller.

Ove fremviser klækkehuset.

Damme ovenfor vejen står tomme og venter på at ynglen
fra klækkehuset kommer udenfor i sensommeren

Yngel klækket i Januar 2016.

Der er følgende muligheder for at hjælpe:
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.

Klækkehuset hvor havørredynglen går de første 9 måneder.

Skulle der blandt læserne være nogen der
kunne tænke sig at yde et bidrag til
Gudenåens havørreder så henvend dig til
formand@bjerringbro-sportsfisker.dk, så vi
kan tage en snak derom:
I Ørredfonden er der mulighed for at blive
en del af et fællesskab hvor vi opdrætter

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, og er u forhindret, så er det
naturligvis helt ok. Vi tilstræber at varsle
opgaver i god tid.

