Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Februar 2017

Eksempel på flash flue der anvendes til Geddefiskeri i Gudenå. Foto og flue: Casper Pedersen

Februar 2017
Så er sæson 2017 skudt i gang, og der er allerede
landet mange fine gedder på BSF’s fiskevand.

I bestyrelsen har vi haft vores første bestyrelsesmøde.
Vi holder et månedligt bestyrelsesmøde første tirsdag
i måneden fra 18:00‐21:00. Inden bestyrelsesmødet
kan underudvalg arbejde 1‐2 timer med specifikke
emner, og på januar mødet mødtes vandplejeudvalget
og lagde en slagplan for 2017 aktiviteterne – mere om
dette i næste

Gedde 80cm, C&R fanget 29.januar 2017 i Gudenå af Ib Kloster.

Et lille udvalg heraf er gengivet på disse sider. I dette
nummer af Gudenå Nyt bringer vi også en vejledning
til geddefiskeriet.

Gedde 102cm, C&R fanget af Flemming 21.januar 2017 i Tange Sø under
DSF kursus på Tange Sø med Johannes Bigum Pedersen som instruktør.

Artikler i dette nummer
I dette nummer af Gudenå Nyt kan du finde følgende
artikler:
Gedde 80cm, C&R fanget 28.januar 2017 i Gudenå af Kent Olesen.

BSF har sammen med vores naboforeninger langs
Gudenå sendt et brev til de fire borgmestre der
arbejder på afklaring af den fremtidige passage ved
Tange Sø. Læs brevet i dette nummer af Gudenå Nyt.










Junior klub – trøje og cab
Optælling af gydninger
Brev til borgmestre om passage ved Tange Sø
Kortbog og program 2017
Regler og anbefaling vedr. geddefiskeri
Bestyrelsen efterlyser input vedr.
fiskerikontrol
BSF pulsmåling
Aktivitetskalender

Tilmelding/afmelding af nyhedsbreve fra BSF
Husk, at du kan tilmelde dig nyheder fra foreningen,
herunder nyhedsbrevet, ved at ajourføre din e‐mail
adresse under din medlemsregistrering på
Sportsfiskeren.dk – alternativt kan du skrive til
naestformand@bjerringbro‐sportsfisker.dk
En af 3 gedder på 65,79 og 87cm, C&R fanget 29.januar 2017 i Gudenå af
Casper Pedersen.

Nyt fra junior klubben
Ny bestyrelsen
Der har været afholdt generalforsamling i junior
klubben, og efterfølgende er den nye bestyrelse
konstitueret således:
Formand: Johannes Bigum Pedersen
Kasserer: Keld Nielsen
Forældre repræsentant: Jan Kristensen
Juniorleder: Rasmus Post Ottesen
Juniorleder: Mads Nørgaard

Der må gerne købes ekstra løst, men sættet skal man
købe før ekstra kan bestilles.
For bestilling udfyld denne seddel og aflever i
juniorklubben, eller send til juniorklub@bjerringbro‐
sportsfisker.dk

Trøje og kasket
Da der længe havde været snakket om bedre reklame
af juniorklubben, er det blevet besluttet, at vi skal
have klubtrøjer og cap.
Trøjen er en helt almindelig langærmet T‐shirt med
stort ryg logo. (på billedet vises logo’et på brystet,
men det bliver trykt på ryggen)

Udover en trøje, får man også en cap med samme
logo som trøjen.
Sættet koster 200,‐

Sæt (trøje+cap)
Ekstra trøje
Ekstra cap
Navn
Forældres underskrift

Trøje juniorklub BSF. Nb! – trykket er vist på forsiden, men kommer på
ryggen.

Pris
200 kr
150 kr
80 kr

Antal

Størrelse

Optælling af gydninger
Lørdag den 4/2‐17 er der optælling af gydninger i
bækkene
Vi mødes ved klubhuset Gudenåvej 22a kl. 8:00 til
morgenmad. Efterfølgende kører vi alle til
Møllebækken hvor der vil være undervisning i at
spotte gydninger. Her efter deler vi os op i de
forskellige bække.
Meld venligst tilbage om i kan deltage.
Lær hvordan du spotter en gydebanke
Brug to minutter til at se, hvordan havørredens
gydeplads ser ud efter gydningen. Og nyd så naturen i
et gydevandløb en dag i november eller december.
Måske kan du være så heldig at opleve, at ørrederne
gyder 

Foto: Fra DTU Aqua’s lille film og spotning af brugte gydebanker

Filmen er et uddrag af en lidt længere film "Ørredens
gydeområder. Filmen kan du se her:
https://vimeo.com/144553527
Med venlig hilsen
Jesper Knudsen

Brev til borgmestrene om passage ved Tange Sø
Jon rose har på vegne af sportsfiskerforeninger op og
nedstrøms Tange Sø sendt dette brev til
borgmestrene i Silkeborg, Viborg, Favrskov og
Randers:
******************************************

de havørreder, der ikke er for angrebet af svamp
stadig kan finde en gydebæk og bidrage til
havørredbestanden i Gudenåen.
I stedet for at fokusere på alt det, der synes ikke at
være optimalt, har foreningerne valgt et lidt andet
spor.

Bjerringbro 16‐01‐2017
Efter offentliggørelsen af en film, der viser en del
laksefisk, mange angrebet af svamp, der er blevet
fanget på indersiden af risteværket ved Tangeværket
har der i de seneste uger været en del skriveri og
debat rettet mod Tangeværkets negative betydning
for Gudenåens lakse‐ og ålebestand, frie løb og
passagemuligheder generelt for faunaen.
Sportsfiskerforeningerne op‐ og nedstrøms Tange Sø
har fulgt debatten og glædes over, at Tangeværket
har taget initiativ til at få laksefiskene opfisket og
genudsat nedstrøms risteværket. Det giver håb om, at

For ca. et år siden meldte alle fiskeforeningerne
nedstrøms og en del foreninger opstrøms følgende
ud:
"Foreningerne indstiller til en reetablering af
Gudenåens frie løb, og foreningerne støtter
eksperternes udarbejdede konklusioner og dermed et
langt omløbsstryg, der i videst muligt omfang tillader
en fri faunapassage op‐ og nedstrøms”
Konsekvenserne af en sådan løsning vil være, at de
rekreative værdier ved Tange Sø bevares samtidigt

med, at faunaen i Gudenåen vil ændres til en mere
varieret og naturlig sammensætning, der blandt andet
vil komme turister og lokale til gode.
Lad os forestille os denne løsning. Tange Sø ligger
stadig som et rekreativt fint område, hvor der kan
dyrkes mangeartede aktiviteter både på og ved
vandet. Det lange omløbsstryg, der er designet til, at
Gudenåens fauna igen kan vandre frit som i tiden før
Tange Sø, har et forløb der ender nedstrøms
Tangeværket. Tangeværket, der ikke længere
modtager hovedløbets vand og derfor naturligt ikke
kan producere elektricitet i nævneværdig mængde
har fået endnu en attraktion at fremvise. Det lange
omløbsstryg, hvor man det meste af året vil kunne se
laksen springe og man vil kunne se faunaen nede i
vandet. Åløbet har et rimeligt fald, og det vil for
mange være spændende at se så store mængder vand
i god bevægelse. Man vil kunne vandre langs
omløbsstryget ind gennem et skovområde, hvor
Tange Sø ligger lige ved siden af. Det bliver et
fantastisk område at bevæge sig i. Bevægelse ved
vandløbet samt fred og ro i skov og ved sø.
Den fri faunapassage betyder, at fisk og smådyr frit
kan vandre op og ned i Gudenåen. Ål, lampretter,
havørreder, laks, gedder, sandart og masser af andre
arter vil få helt andre muligheder end tidligere. Store
og små vandfugle vil komme til stryget for at
fouragere. Der vil sportsfiskermæssigt komme et
vandløb i topklasse, der vil måle sig med de
vestvendte åer. I Silkeborg vil man ligeledes kunne se
de store laksefisk indfinde sig på stryget og stå og
springe i kampen for de bedste pladser. Turistmæssigt
vil kommunerne kunne markedsføre alle disse
naturherligheder, som nu åbner op for familieturisme
på en ny måde. Lystfiskeren vil med en placering
mellem Favrskov og Silkeborg inden for under en time
kunne fiske makrel på vestkysten, havørred på
østkysten, men så sandelig også havørred og
laksefiskeri i topklasse i Gudenåen for ikke at glemme
fiskeriet af store gedder og sandart i Tange Sø og
søerne opstrøms Silkeborg. Her er desuden også er et

fremragende sø‐ørred‐fiskeri. De tilstødende åer til
Gudenåen vil ligeledes lokke med fint bækørred og
stalling‐fiskeri. I bund og grund er det svært i Danmark
at finde et mere attraktivt sted, hvis man som
sportsfisker vil kunne dyrke mange former for fiskeri.
Lystfiskerens familie vil med samme placering have
Tangeværket, Energi‐museet søen og omløbsstryget
inden for rækkevidde, men også Silkeborg og Århus vil
lokke med masser af tilbud for disse. Der er et hav af
attraktive oplevelser, som kunstmuseer. (Aros,
Silkeborg Bad, Asger Jorn). Forlystelsesparker
(Legoland, Djurs Sommerland, Fårup Sommerland)
Oplevelsescentre, som Aqua, Energi‐museet, Randers
regnskov.
Med andre ord. Lad os se frem til den dag, hvor
faunaen igen vandrer frit i Gudenåen ved Tange og lad
os glædes over den betragtelige merindkomst vore
lokalområder får samtidigt med nye fantastiske
naturoplevelser.
Så i bund og grund handler de ikke om "enten eller"
men "både og". Vi vil i sportsfiskerforeningerne ikke
bidrage til skærpelse af konflikten men meget gerne
til løsningen.
Bag dette indlæg står følgende foreninger:









Randers Sportsfiskeklub
Hadsten Lystfiskerforening
Langaa Sportsfiskerforening
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Silkeborg Fiskeriforening
Fiskeriforeningen Gudenaa
Skanderborg Lystfiskerforening
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

På foreningernes vegne,
Jon Rose
Formand
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Program og kortbog 2017

Program og Kortbog 2017

Program og kortbog 2017 er nu trykt og klar. Vi har i
år kun trykt et begrænset oplag, der fx uddeles ved
dagkort salg. Kortbogen udsendes ikke længere til
medlemmer og lodsejere, der i stedet kan hente
program & kortbog 2017 online på foreningens
hjemmeside. Som noget nyt har vi i år både den

traditionelle fold ud version (Højde A5 x bredde A2),
men til dem der selv vil printe ud derhjemme på A4 er
der nu også en printvenlig version opsat som 4 sider
A4. Hent Program/kortbog 2017 her:
http://www.bjerringbro‐
sportsfisker.dk/foreningen/programkortbog.aspx

Regler og vejledning til geddefiskeri i Gudenå
Regler for geddefiskeri i Gudenå






Mindstemål
Kun gedder mellem 60 cm og 80 cm må
hjemtages fra Gudenå. Større og mindre
gedder skal nænsomt genudsættes
Agnfisk
Der må ikke benyttes agnfisk i Gudenå
Fredningstid
De officielle fredningstider gælder for

geddefiskeri i Gudenå, dvs. fredet fra 1. april
til 30. april.

Vejledning til geddefiskeri i Gudenå
Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening ønsker
med disse råd at vejlede og medvirke til en ansvarligt
geddefiskeri i Gudenå.
Her følger nogle gode råd til korrekt håndtering af
gedden:

1. Husk at medbringe
Medbring altid en lang tang, gab åbner, digitalkamera,
vægt, samt målebånd.
2. Vejning ‐ brug en våd pose
Hvis det er meget vigtigt at veje fisken, skal du sørge
for at medbringe en Ikea pose eller afkrognings‐
måtter. Sørg for at disse er våde inden brug.
3. Fight af fisk
Undgå en unødig lang udtrætning af fisken, men sørg
for at den alligevel er så træt, at en håndlanding ikke
bliver kaotisk og vild, med skade til følge for fisken.
4. Krog og afkrogning
Benyt modhageløse kroge. De kroger glimrende, og vi
bemærker ikke forskel. Ved fiskeri med trekroge kan
det af og til blive nødvendigt at klippe krogene eller O‐
ringene, for at kunne få krogene ud. Så hav altid en
tang med til dette også. Men klipper man nu krogene,
så klip dem i krumningen, sådan at skæftet ikke
forbinder den med de andre kroge på 3‐krogen. Sådan
en 3‐krog kan gøre utrolig stor skade, hvis den havner
i maven på en gedde.
5. Minimer tiden som gedden er ude af vandet
Gør tiden som gedden er oppe af vandet så kort som
mulig. Tænk på, at gedden netop har udkæmpet en
kamp for livet, for derefter at blive taget op af vandet,
hvor den ikke kan "ånde". Det gælder derfor om at
have styr på tingene, inden fisken kommer op, så man
ikke først skal til at lede efter tænger, kamera, vægt
mm. Jo før fisken kommer ud igen, jo bedre er dens
chancer for at overleve.
6. Gællegrebet
Gællegrebet er noget af det, som mange har svært
ved at lære. Til at starte med kan det også virke lidt
grænseoverskridende, at stikke sine fingre ind under
gællelåget og ind til de skarpe tænder. Men når det
sidder på rygraden, så er det absolut den bedste måde
at lande og håndtere gedder på. Man stikker
pegefingeren ind bag gællelåget, og fører den frem
mod munden langs kanten på gællelåget. Man skal
være sikker på, at man ikke har fået fat i gællerne, da
disse er meget følsomme. Næsten helt oppe ved
munden kommer der modstand, og det er her, at
grebet skal sidde. Klem sammen omkring gællelåget,
sådan at fisken ikke kan ruske sig fri, og man kan
hurtigt mærke, om grebet sidder der, og om man har
ordentlig fat i gedden. Gællegrebet gør det desuden
nemt at få afkroget fisken, da gabet er åbent.

Foto: Gællegrebet. Anvendes til landing af gedden og håndtering ifm.
afkrogning og genudsætning

7. frostvejr
I tilfælde af frostvejr, bør man håndtere fisken i
vandet så vidt muligt. Skal den op skal en evt. måling
foregå hurtigt og tjekket, så frostskader undgås.
8. Fotografering
Ved fotografering bør gedderne understøttes under
bugen, da især de store rogntunge fisk kan skades ved
at hænge i gællegrebet.
9. Genudsætning
Når gedden sættes ud, så hold fisken op imod
strømmen, da det at få vand baglæns ind over
gællerne eftersigende skulle kunne overilte fisken. Er
fisken meget svag kan du evt. skubbe fisken frem og
tilbage.
10. Agnfisk
Der må ikke benyttes agnfisk i Gudenå.
I Tange Sø er der ikke forbud mod brug af agnfisk
fanget i søen.

Foto: Genudsætning ‐ sørg for at gedden får ilt inden den slippes ‐ om
nødvendigt trækkes den forsigtigt frem og tilbage for at der kommer ilt til
gællern

Bestyrelsen har brug for input fra medlemmerne vedr.
fiskerikontrol
På generalforsamlingen i december spurgte
bestyrelsen de fremmødte om hvad foreningen/
bestyrelsen gjorde godt og hvor medlemmer mener vi
kunne gøre det bedre.
En af tingene som mange har kommenteret var
fiskerikontrol. Vi har som bestyrelse behov for at vide
noget mere for at kunne gøre noget.



Er der er for lidt kontrol?
Er der for få betjente?



Er i som medlemmer vidende om steder hvor
der skal holdes mere opsyn?

Vi vil som bestyrelse gerne gøre det så godt så muligt
men har lige nu brug for at du bruger 2 minutter på at
skrive en mail til os med hvordan vi kan gøre
fiskerikontrollen bedre.
Skriv til formand@bjerrinbro‐sportsfisker.dk
Hilsen Bestyrelsen

BSF pulsmåling
På generalforsamlingen i december spurgte
bestyrelsen hvad foreningen gør godt og hvilke
områder vi kan forbedre. Det har givet nogle
værdifulde tilbagemeldinger som vi deler med hele

foreningen. Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde på at
gøre foreningen endnu bedre med afsæt i
tilbagemeldingerne 

OMRÅDER HVOR BSF GØR DET GODT
Arbejdet for bedre
grødeskæring
Styr på økonomien 2%
4%
Guleærter /
sammenhold /plads til
alle
17%

Aktiv vand og
fiskepleje
14%

God kommunikation og
info
9%
Aktiv i pressen
1%
Juniorarbejde
6%

Fornuftig bestyrelse
11%

Samarb. Lodsejer
3%
innovative (Fjord og
garnfrie)
4% Skaffe fiskevand
2%
Diagram viser de områder hvor medlemmer synes at BSF gør det godt.

Afmærkning af P og
vedl. Af stier
9%
Gudenå Nyt
18%

OMRÅDER HVOR BSF KAN GØRE DET BEDRE
Kontingent
3%

Senior aktiviteter
10%
Aktiv
medlemsrekutering FB
10%

Fiskekontrol
24%

Junior til vandløbspleje
3%

Grøde
11%

Proff hjælp til HØ
7%

Vandløbspleje +
trædeplanker
11%

Sæson + dagkort
11%

Presseomtale
10%

Diagram viser de områder hvor medlemmer synes at BSF kan gøre det bedret.

Aktivitetskalender
Senior aftener
Hver anden mandag kl. 19.00 i klubhuset (ulige uger)
Kl. 19.00 i klubhuset.
Fluebinding, hygge, foredrag, film, m.m.
Alle er velkomne ‐ vel mødt!
Juniorklub aftener
Torsdage i klubhuset
Første klubaften junior klub
Torsdag 5. januar kl.19:00 – 21:00. Juniorklub.
Optælling og kortlægning
af gydebanker i bækkene
4. februar 2017
Vi mødes kl. 8.00 ved klubhuset
Tur til Kolindsund kanalen Grenå**
Søndag 5. februar.
Vi mødes ved klubhuset klokken 09:00.
Kysttur efter havørreder**
Søndag 19. februar. Juniorklub.
Vi mødes ved klubhuset klokken 09:00.
Fiskekonkurrence Gudenaasammenslutningen**

Søndag 19. marts kl.10:00. Juniorklub.
Vi mødes ved Gudenaadalens put take.
Størfiskeri**
Lørdag 8. april. Juniorklub.
Vi mødes ved klubhuset klokken 07:00 (Tidlig
mødetid, skyldes kørselstiden til Ny Torup fiskepark)
Sidste klubaften juniorklub om torsdagen
Torsdag 20. april. Juniorklub.
Sildetur til Randers fjord**
Søndag 23. april. Juniorklub.
Vi mødes ved klubhuset klokken 09:00.
Familietur til put and take**
Torsdag 11. maj kl.17:00. Juniorklub.

** Tilmelding junior ture
Tilmeldingen til turene kan komme på sms efter,
juniorklubben har sendt deres sms ud til turen på
20833449 – Keld Nielsen.

Bestyrelse, fiskeribetjente og udvalg mv.
BSF Bestyrelsen
Jon Rose
Formand
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 og vpu
lsagesen@gmail.com
Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk

BSF fiskeribetjent, Gudenå
Per Hougaard
Tlf. 2946 2764
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
NN vi mangler en !!
Tlf. Xxxx xxxx
BSF’s fiskeribetjente
Fælles email adresse
fiskeribetjent@bjerringbro‐
sportsfisker.dk

Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem og vpu
meki@bknet.dk

BSF Bestyrelsen
Fælles email til hele bestyrelsen
bestyrelsen@bjerringbro‐
sportsfisker.dk

Gæstekort til Aulum Haderup og
Silkeborg
Kim Sørensen
Ørredfonden
Per Frost Vedsted
Gert Nielsen
Gudenasammenslutningen
lakseprojektet
Jon Rose
Thorbjørn Lager

Juniorklub
Johannes Bigum Pedersen, formand
johsbp@gmail.com

Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbro‐
sportsfisker.dk

Casper Pedersen
Bestyrelsesmedlem og vpu
casbirped@hotmail.com

Rasmus Ottesen
Bestyrelsessuppleant og juniorklub
rasmus_ottesen@hotmail.com

Både Tange Sø
Nicolai Parbst, nøgler og vedligehold
NN (ny person søges)

Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Mads Nørgaard, juniorleder
Jan Kristensen, forældrerepræsentant

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

Jesper Hougaard
Bestyrelsessuppleant og vpu
jrhjjh@hotmail.com

Vandpleje
Jesper Knudsen, formand
Casper Pedersen
Erik Søndergaard
Jesper Hougaard

Veje og P‐pladsen
Jan Ottesen
jo@pp‐as.dk

Klubhus adresse og bestyrer
Gudenåvej 33A
8850 Bjerringbro
Kim Sørensen, bestyrer klubhus
Tlf. 2049 1859

Broer, bænke og skilte
Søren Agesen
lsagesen@gmail.com

Lodsejerkontakt
Niels‐Jørgen Ottesen
Tlf: 8668 3929 / 2217 7750
njottesen@hotmail.com

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

