Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Oktober 2016

Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4

Oktober 2016
Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har i september været
under middel og langtfra prangende.
Fiskeriet er præget af den lange
sensommers høje temperaturer og
manglende nedbør.

Fangster Gudenå konkurrencen
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Fangster ved Gudenå konkurrencen fra 2010 til 2016

Jan Mikkelsen, laks 3kg 75cm, 24.sept 2016 zone 5.

I juli og august er der hos BSF således
indrapporteret fangst af 21 laks og 5
havørreder hvilket er markant lavere end
2014 og 2015.

Indrapporterede fangster i Gudenå (BSF) pr. uge for
2014(rød), 2015(gul) og 2016(blå). Fangsten i september
2016 er markant lavere end både 2014 og 2015.

Ved Gudenå konkurrencen blev der fanget
12 laks og 16 havørreder hvilket også er en
nedgang i.f.t. 2015, men dog flere end i
2014.

Niels Jørgen Hansen, 3.september 2016, havøørred2,15kg
57cm zone 6.

Kællinghøl
Foreningen har haft møde med
skovfogeden fra Fussingø og diskuteret
vores fiskeri på Kællinghøl. Vi har aftalt at
foreningen får adgang til en ny P-plads på
nordsiden af åen ude ved sandskreddet.
Adgang bliver ad grusvejen ned til
Kællinghøl hvor der etableres en ordning
med en kodelås ved kæden der spærrer for
normal færdsel mod Ulstrup.
Herudover har statsskovdistriktet besluttet
at genetablere en ny handicap venlig
fiskeplatform ved Kællinghøl broen. Adgang
hertil bliver via grusvejen fra
rensningsanlægget. Mere herom når det
hele er på plads.

Tilbud til nye medlemmer
Nu er der mulighed for at prøve BSF
fiskevand resten af sæsonen (frem til
28/2-2017) til en stærkt reduceret pris.
BSF vil gerne byde nye medlemmer
velkommen og vi tilbyder derfor et
medlemskab til resten af sæsonen 2016
- 2017 (frem til 28/2-2017) til nedsat
pris:




Senior og Pensionist
Pris: 600,(Heraf 100,- i laksebidrag)
Ungdoms pris
Pris: 250,(Heraf 200,- i laksebidrag)
Junior pris:
Junior optages resten af året
gratis i foreningen.

HUSK
Medlemskabet giver adgang til fiskeri i
Gudenåen og Tange Sø. Ingen kvote på
laksen udover der max må hjemtages 2
pr. døgn.
Ib Bomholt, 18.september 2016 laks 5,94kg 87cm, zone 1

Indrapportering af fangster
Husk at indrapportering skal ske løbende
senest 5 dage efter fangsten via
hjemmesiden Bjerringbro-sportsfisker.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@bjerringbro-sportsfisker.dk
Hvis du ønsker det kan du vælge at være
anonym.

Ønsker du medlemsskab kontaktes
kasserer Nicolai Parbst
Tlf.: 4241 2030 (SMS foretrækkes)
eller først efter kl. 19.00

Karsten Høgh, 17.september 2016, laks 4,44kg 76 cm zone
4 – indbragte 3.pladsen til Gudenå konkurrencen.

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









Gule-ærter konkurrence
Resultat Gudenå konkurrence 2016
Omløbsstryg ved Møllebækken
Bestandsanalyse laks Gudenå =
elfiskeri
Aktivitetskalender
Gudenå konkurrencen 2016
Aktivitetskalender

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

Gule-ærter konkurrence 2016
Ja det er ikke til at tro det, men der gået et
helt år, og det vil glæde os at se jer
medlemmer lørdag d. 15.oktober til en
yderst hyggelig dag.
Konkurrencen starter ved solopgang og der
er indvejning ved klubhuset Gudenåvej
senest kl. 13.30.
Efter den venskabelige dyst vil der som

altid være mulighed for en god portion gule
ærter i klubhuset. Efter dette vil der blive
budt på en kop kaffe og en omgang
amerikansk lotteri.
Hvis du ønsker at spise med så er prisen
100 kr.
Tilmelding til Erik Søndergaard på tlf
23962181 senest d. 9.oktober
Mvh BSF

Resultat Gudenå konkurrence 2016
Gudenåens Ørredfond har igen afviklet
Gudenåkonkurrence på de stykker af åen, hvor
Bjerringbro Sportsfisker Forening, Hadsten Lystfisker
Forening, Langå Sportsfisker Forening og Randers
Sportsfisker Klub har fiskeret.
Konkurrencen blev afviklet i det flotteste
sensommervejr, og det gode vejr op til konkurrencen
har måske været medvirkende til, at vi måtte nøjes
med 254 deltagere i år. En lille nedgang fra de 257
deltagere i 2015.
Fangsterne vil heller ikke gå over i historien som
fantastiske, men vejrforholdene taget i betragtning
må fangsterne siges at være i orden.

Det lykkes at fange 12 laks med den største på 7,11 kg
89 cm fanget af fynboen Thomas S. Larsen på orm.
Det gik let bedre med havørrederne. Her blev der
fanget 16 stk. med den største på 5,87 kg 78 cm
fanget af Ejner Kaa i Lilleåen.

bestemt ikke fisk, der manglede i åen. Nærmere bedre
fiskevejr og lidt mindre grøde i vandet.
Konkurrenceudvalget vil gerne takke alle deltagerne
og alle vore sponsorer for deres bidrag til, at vi endnu
en gang har haft en god konkurrence.
Vi ses igen næste år d. 15. september

Hos juniorerne blev vinderfisken en gedde på 2,60 kg
72 cm fanget af Rasmus Frøstrup.
Under konkurrencen blev der flere gange set en sæl i
åen, og lørdag blev der endda indvejet en laks på 5,59
kg 86 cm med store bidmærker – sandsynligvis fra en
sæl. Lidt bekymrende.
På konkurrenceudvalgets vegne
Jan Hyllested
Fangstlisten for konkurrencen:
http://www.gudenaalaksen.dk/tekstfiler/statistikudsk
riftOF.php
Facebook til konkurrencen:
https://www.facebook.com/groups/62244263785766
2/
Under hele konkurrencen var der masser af meldinger
om sete fisk. Naturligvis også mange store, så det var

Omløbsstryg ved Møllebækken
Der er fortsat fuld gang i projektet med
omløbsstryg ved Møllebækken. Projektet er
blevet lidt forsinket, men kommunen
forventer at det indvies her i oktober
måned.
Nyd Erik Søndergaards nye serie af billeder
fra projektet taget 12. september 2016 – et
projekt BSF har ventet på i årtier, og som
vil skabe direkte adgang for havørreden til
gydning og opvækst i Hedemøllebækken:

Omløbsstryget etableres i Møllebækken. 12. sept 2016.
Foto: Erik Søndergaard
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Bestandsanalyse laks Gudenå nedre del
Danmarks Center for Vildlaks (DCV) har af
Viborg Kommune, Favrskov Kommune og
Randers Kommune fået til opgave at
undersøge størrelsen af bestanden af
gydelaks i nedre Gudenå. Som det måske
erindres lavede vi en tilsvarende
undersøgelse i 2013. Vi forventer at lave
undersøgelsen på samme måde som i
2013, dog med den forskel at fiskeriet i år
foregår en smule senere, i ugerne 44-46. I
uge 44 elbefisker vi strækningen mellem
Tangeværket og Nørreå. Laksene vi fanger
mærker vi og genudsætter på samme
lokalitet. I uge 45 elbefisker vi samme
strækning og ud fra forholdet mellem
mærkede og umærkede laks kan den

aktuelle bestand beregnes. De laks vi
fanger i uge 45 hjemtager vi til brug for
produktionen af laksesmolt til Gudenå. Da
det ikke er sandsynligt at vi fanger nok
moderlaks i uge 45 planlægger vi at fiske
området fra Tangeværket til Ulstrup igen i
uge 46.
Nedenfor ses den foreløbige plan for
undersøgelsen.
Venlig hilsen
Søren Thomassen
Fonden Danmarks Center for Vildlaks

Dato

Strækning

Formål

31/10-16

Tangeværket til Bjerringbro
rensningsanlæg

Mærkning og genudsætning

1/11-16

Bjerringbro rensningsanlæg til Ulstrup

Mærkning og genudsætning

2/11-16

Ulstrup til Langå

Mærkning og genudsætning

3/11-16

Langå til Nørreå

Mærkning og genudsætning

7/11-16

Tangeværket til Bjerringbro
rensningsanlæg

Registrering og hjemtagning af
moderlaks

8/11-16

Bjerringbro rensningsanlæg til Ulstrup

Registrering og hjemtagning af
moderlaks

9/11-16

Ulstrup til Langå

Registrering og hjemtagning af
moderlaks

10/11-16

Langå til Nørreå

Registrering og hjemtagning af
moderlaks

Uge 46

Tangeværket til Ulstrup

Hjemtagning af moderlaks

Aktivitetskalender
Ingen junior klub 1. december
Torsdag den 1. December
Der er der ikke klubaften denne torsdag.
Tur til tange sø juniorklub
Lørdag den 3. December
Tur til tange sø efter de store gedder
vi mødes ved klubhuset klokken 08:00 **

En stolt junior med havørred

Fiskekonkurrence for juniorklub
Lørdag den 15. Oktober – Tilmelding skal
ske senest den 13. Oktober
Fiskekonkurrence for juniorklubbens
medlemmer. Vi mødes ved Gudenådalens
put and take sø på stærkærvej. Det gratis
for juniormedlemmer at deltage i
konkurrencen. Vi fisker 3
timer og der er selvfølgelig præmier. **
Første klubaften i juniorklub
Torsdag den 20. Oktober
Første klubaften i juniorklubben
Tur til Gudenåen efter laks juniorklub
Lørdag den 29. Oktober
Tur til Gudenåen efter laks. Vi mødes ved
klubhuset klokken 09:00 **
Tur efter havørreder juniorklub
Lørdag den 19. November
Tur efter havørreder. Vi mødes ved
klubhuset klokken 08:00 **
Generalforsamling juniorklub
Torsdag den 24. November
Generalforsamling juniorklubben og
fiskeforedrag

Tur til en havn eller? juniorklub
Lørdag den 17. December
Tur til en havn efter hvad der kunne finde
på at bide, sted kommer på sms
Vi mødes ved klubhuset 08:00 **
Juleafslutning juniorklub
Torsdag den 22. December
Juleafslutning med æbleskiver og foredrag
om tun fiskeri i Italien (Johannes Bigum
Pedersen). **
** Tilmelding junior ture
Tilmeldingen til turene kan komme på sms
efter, juniorklubben har sendt deres sms
ud til turen på 20833449 – Keld Nielsen.
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.
Forslag generalforsamling
30. oktober
Sidste frist for at stille forslag til behandling
på generalforsamlingen. Sendes så
formanden har forslaget senest er 30.
oktober. Email: formand@bjerringbrosportsfisker.d
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