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Marts 2017 

 

Laksen gyder tydeligvis i Gudenåens hovedløb. Gydebanke ved Sandskreddet hvor der er tydelige tegn på, 
 at laks har været på leg. Fotograferet 13. februar 2017 på en solskinsdag med lav vandstand og god sigt. Foto: Erik Søndergaard 

   



 

 
Marts 2017

Fiskeriet efter gedder har været godt i februar måned 
hvor der i skrivende stund alt er landet 62 gedder med 
den største februar gedde på 95cm. Størstedelen 
ligger mellem 75 og 85cm. 
 

 
Gedde 92cm, C&R fanget 21. februar 2017 i Gudenå af Erik Søndergaard. 

Her i februar måned har vandplejeudvalget 
traditionen tro optalt naturlige gydninger og disse 
optællinger har desværre bekræftet frygten om at der 
er tale om en lille nedgang. Læs mere herom i bladet. 

 

 
Gedde 74cm, C&R fanget 6.februiar 2017 i Gudenå af Lars Wiis Jensen. 

 

 

 
Gedde 95cm, C&R fanget af Mads Nørgaard Kristensen 19.februar. Mads 

står i øvrigt for ca. halvdelen af de indrapporterede gedder 

Artikler i dette nummer 
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 Rapport naturlige gydninger 
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 Trend å juniorklub besøger Gudenå 

 GØF søger ny person til pasningsordning 
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 Aktivitetskalender 

 

  



 

Medlemskort 2017/18
Så har DSF åbnet op for at alle der har 
betalt rettidigt kan printe deres fiskekort til 
sæsonen 2017-18. 

Medlemskortet kan printes fra forbundets 
hjemmeside:  
http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/ 

Log ind med dit medlemsnummer og din 
adgangskode.  

Derudover har vi udsendt en mail til alle 
hvor medlemskortet er vedhæftet, lige klar 
til print. 

HUSK at bære kortet synligt under 
fiskeriet. 

 

BSF vandpleje – optælling af gydninger 

Lørdag 4. februar 2017 havde BSF’s 
vandplejeudvalg indkaldt til optælling af 
gydninger. Fra morgenstunden mødte 9 
mand i klubhuset til kaffe og rundstykker. 

 
Fra optælling af gydninger 2017 – 6 af de 9 fremmødte er 
nu klar til at tage ud til bækkene iført BSF VPU vest. Erik 
Søndergaard 

Jesper Knudsen, formand for 
vandplejeudvalget, styrede slagets gang. 
 

Først tog gruppen hen til gydebankerne 
i Møllebækken for at lære at spotte 
gydninger – så alle var ”kalibreret”. 
Møllebækken viste sig at være meget 
grumset efter nattens regn, så der var ikke 
meget at se. 

 
Fra optælling af gydninger 2017 – Møllebækken – 
undervisning i at spotte gydebanker. Erik Søndergaard 

 
Herefter fordeltes holdet ud til de 
forskellige bække. 
 

Gullev bæk 
Anders Storgaard og Erik Søndergaard tog 
sig af Gullev Bæk, hvor der blev optalt ca. 
17 banker, som var lidt færre end sidste år. 
Efter optællingen tog Casper og Erik i 
øvrigt på gedde fluefiskeri. Efter instruktion 
fra Casper, resulterede det i en gedde til 
hver – og det var Eriks første 
fluefangede gedde. 



 

 
Gydebanke i Gullev bæk 2017. Foto: Erik Søndergaard 

 

 
Gydebanke i Gullev bæk 2017. Foto: Erik Søndergaard 
 

Gudenå 
Erik og Casper var også lige nede at kigge 
ved Gudenåen nedstrøms Gullev Bæk, her 
havde der været lidt gydeaktivitet, desuden 
lå der en laksekadaver I vandkanten. 

 
Gydebanke i Gudenå nedstrøms Gullevbæk 2017. Foto: Erik 
Søndergaard/Casper Pedersen 

 
Laksekadaver i Gudenå nedstrøms Gullevbæk 2017. Foto: 
Erik Søndergaard/Casper Pedersen 

Erik var også lige en tur forbi Åbro og 
der var tegn på, at der har været gyde-
aktivitet et par steder ca. 100m 
opstrøms vores metalfisk ved Åbro. Men 
om det bliver til noget er jo svært at spå 
om. 

Erik tog et billede af det ene sted, hvor 
der nok er flere bunker grus. 

Så vi skal nok overveje at lægge mere 
grus ud i hovedløbet så laksen kan 
gyde endnu mere – i hvert fald dejligt 
at se at laksen forsøger at gyde i 
hovedløbet  

 
Gydebanke i Gudenå opstrøms Åbro 2017. Foto: Erik 
Søndergaard 

 



 

Trine Møllebæk 

 
Okkerudløb i Trine Møllebæk. Fra optælling af gydninger 
2017. Foto: Erik Søndergaard 
  

Hagenstrup Møllebæk 

 
Hagenstrup møllebæk. Fra optælling af gydninger 2017. 
Foto: Erik Søndergaard/Casper Pedersen

 
Hagenstrup møllebæk. Fra optælling af gydninger 2017. 
Foto: Erik Søndergaard/Casper Pedersen 

 

Kjeldbækken 2017 
Per Hougaard og Mads Nørgaard Kristensen 
fra juniorklubben gennemgik Kjeldbækken 
for gydninger. 

 
Den dygtige og ihærdige junior Mads Nørgaard ses her ved 
en af de 3 gydebanker i kjeldbækken 2017. Foto: Per 
Hougaard

Der var desværre ikke så mange gydninger 
i kjeldbækken som sidste år, men vi så en 
hel del smolt så fremtiden ser fint ud i 
bækken.  

Skibelund bæk 
Skibelund bæk blev først gennemgået 8. 
februar af Jesper, da der ikke var nok folk 
om lørdagen til også at tage denne bæk. 

 

  



 

Rapport – naturlige gydninger 

Jesper Knudsen formand for 
vandplejeudvalget har lavet rapport over 
antallet af naturlige gydninger i vores del af 
Gudenå, som vi her bringer udsnit af (kan 
læses på hjemmesiden i fuld format): 

Overordnet konklusion 

”Som jeg havde frygtet, da jeg fik sedlerne 
retur, så er der i år en nedgang i antallet af 
gydninger. Optællingen er som altid lavet 
den første lørdag i februar, af hensyn til 
jægerne.” 

 
Fig: Samlet antal naturlige gydninger i BSF’s del af Gudenå. 
Viser en kedelig fortsættelse af nedgang i antallet af 
naturlige gydninger her i 2017 med samlet lige knap 50 
gydninger. 

 

 

 
Fig: Oversigt over gydninger for de enkelte bække fra 2008-2017. Bemærk særlig at vores vigtige opvækstvandløb Skibelund 
Bæk de seneste to år ikke har haft naturlige gydninger! 

Skibelundbækken (station 1 + 2) 

Ingen gydninger i 2017 og det var der 
heller ikke i 2016. 
Gennemgået fra Skibelundvej til Sahl 
landevejen. Der er meget sand i bækken.

 
Fig: Skibelund bæk – ingen gydninger 2017 

 

 



 

Kettinghøj bæk (station 3) 

Bækken fra Skibelund Havørredopdræt. 
Ingen gydninger i 2017. Flere spærringer i 
bunden af bækken.

 
Fig: Kettinghøj bæk – ingen gydninger 2017 

 

Bøgelund Bæk (station 4) 
Ingen gydninger i 2017.

 
Fig: Bøgelund bæk – ingen gydninger 2017 

 

Møllebækken (station 28 - 31) 
13 gydninger i 2017. Der mangler egnet 
gydegrus i det nye stryg. Det er meget 
sand i bækken. 

 
Fig: Møllebækken – 13 gydninger i 2017 

 

 

Åhusets Bæk (station 32) 
Ingen gydninger i 2017.

 
Fig: Åhusets bæk – Ingen gydninger i 2017 

 

Statoil bækken (station 33) 
1 gydning i bunden af bækken i 2017. Der 
er stadig gennemgang af heste i bækken. 
Øverste del af bækken ser ikke godt ud.

 
Fig: Statoil bæk – 1 gydning i 2017 

 

 

Gullev Bæk (station 5 + 6) 
BSF’s bedste gydebæk med 17 Gydninger i 
2017, men tilbagegang da der i tidligere år 
er talt op mod 40 gydebanker.

 
Fig: Gullev bæk – 17 gydninger i 2017 

 

 



 

Danstrup Bæk (station 7) 
1 Gydning i 2017.

 
Fig: Danstrup bæk – 1 gydning i 2017 

Trine Møllebæk (station 39 - 41) 
Ingen gydninger i 2017.

 
Fig: Trine Møllebæk – Ingen gydninger i 2017 

Kjeldbæk (station 8 + 9) 
3 gydninger i 2017.

 
Fig: Kjeldbækken – 3 gydninger i 2017 

Hagenstrup mølle bæk (station 10 + 
11 + 12) 
11 Gydninger i 2017.

 
Fig: hagenstrup Møllebæk– 11 gydning i 2017 

 

Brandstrup bæk (station 13 + 14 + 15) 
3 Gydninger i 2017. 

 
Fig: Brandstrup bæk – 3 gydning i 2017 

 

 

  



 

Juniorer på tur til Randers efter aborrer

Søndag 5.februar var juniorklubben i 
Randers for at fange aborre, men det 
lykkedes ikke. Det var desværre en af de 
ture hvor vi ikke havde heldet med os. 
Trods ingen fisk på land, havde de en 
hyggelig tur.  

Johannes Bigum 

 
 

En flok glade juniorer trods 0-tur til Randers fjord efter 
aborrer. Foto: Johannes Bigum Pedersen

 

 
GØF – pasningsordningen mangler en person
Holger Mosberg døde i december måned 2016.  

Holger var mangeårigt medlem i 
pasningsordningen hvor han passede fisk i mere 
end 25år. Han var dygtig til at passe fisk og gik op 
i det med liv og sjæl.  

Holger var meget pligtopfyldende og havde 
mange opgaver på dambruget som han løste på 
fineste vis. Holger ville helst selv passe fiskene og 
derfor havde han tirsdagsvagterne alene i årtier.  

Holger havde en stor kontaktflade og stod altid 
klar hvis man havde brug for hjælp.  

Æret være Holgers minde! 

------------------------------------------- 

Holger har efterladt et hul i pasningsordningen 
som vi arbejder på at udfylde. 
Vi har budt velkommen til en ny mand i 
pasningsordningen som er Kjeld Kaasgaard. Kjeld 
er startet op om fredagen sammen med Ove.  

Karsten Jensen der tidligere var på hold med Ove 
om fredagen har overtaget tirsdags vagten efter 
Holger, men er alene om den, og derfor søger vi 

en person mere.  
Kurt Levring tager morgenvagter i de weekends 
hvor Karsten har vagten.  

 

Vi mangler derfor en person til 
pasningsordningen. Hvis du har lyst til at høre 
mere om hvad det går ud på, så kontakt Ove Horn 
Pedersen på telefon 2161 8863 – så kan i aftales at 
mødes på dambruget en dag og du kan få en 
introduktion og se om det er noget for dig. 

Der er 10 personer i pasningsordningen som står 
for den daglige pasning af yngel og opdrætsfisk på 
vores vildfiskedambrug i Skibelund ved 
Bjerringbro.



 

Trend Å juniorklub besøger BSF 

Lørdag den 18/2‐17 havde vi besøg af juniorklubben 

fra Trend å.  Vi har modtaget denne beretning: 

 

18/2 – Geddetur til Gudenå 

Vi udsatte den årlige geddetur til Gudenå en uges tid 
pga. dagsfrost og en strid, iskold blæst fra øst ‐ og det 
var en god beslutning, da vi i stedet fik 5 plusgrader og 
vind fra sydvest. Jannik, Emil M, Kristoffer, Oliver H 
samt Kasper og hans far Allan og Orla udgjorde holdet.  

Vi prøvede først på zone 6 neden for Ulstrup Bro og 
siden på zone 3 ved Bjerringbro. Drengene var flittige 
og fik gennemfisket en masse vand, men desværre 
uden fangst, så Orla genudsatte dagens eneste gedde 
på ca. 85 cm. der faldt for en af vore flash‐fluer. 

Forklaringen på det magre fiskeri skyldes formodentlig 
ekstremt lav vandstand i åen efter en usædvanlig 
nedbørsfattig vinter, hvor gedderne åbenbart havde 
forladt bredzonen og fundet nye ædepladser længere 
ude i åen. Vi havde alligevel en hyggelig dag og Emil 
og Jannik så en laks plaske midt i åen.  

Tak til juniorafdelingen i Bjerringbro, fordi vi må fiske i 
jeres store, spændende å – vi ser frem til at kunne 
gøre gengæld, når sommerfiskeriet kulminerer i Trend 
Å. 

 
Gedde 85cm fanget 18. februar 2017 af Orla Bertram 

Nielsen i.f.m. Trend å’s juniortur til Gudenå. 

 

 

 

Mads fanger ”den store basse” 

Jeg skulle bo en hos Lene og Svend, som ejer 

Fyelmose fiskepark. Jeg har tidligere hjulpet dem som 

coach da de ejede Grønbæk, og så havde vi ofte 

skrevet om at jeg snart måtte komme ud for at besøge 

dem. Jeg skulle bo hos dem til mandag aften og så 

skulle jeg hjælpe til som coach, og fiske løs.  

Jeg kom frem, til dem, søndag formiddag, efter 3 

timer i tog og bus. Jeg fik sagt go dav, pakket ud, og så 

kunne jeg begynde at hjælpe en som havde haft lidt 

problemer med at fange fiskende i en længere 

periode. Jeg fik snakket med manden, vi fik rigget om, 

og efter at vi havde fisket i familiesøen, så forslog jeg 

at vi tog over i natursøen, da jeg mente at han nok vil 

have en bedre chance der, med hans gennemløber.  

Efter få kast, får han den første fisk på, som han 

desværre ikke fik op, men nu havde han haft et hug! 

Det begynder at gå i den rigtige retning. Både han og 

jeg var begyndt at småfryse, og Lene kom ned og 

tilbød os dejlig varm suppe, som hun havde stået og 

lavet til os. Han takkede nej, men ville gerne have en 

kop kaffe, og jeg spise en god portion suppe.  

Han tog hjem derefter, og jeg snakkede lidt med Lene 

og Svend omkring at de jo havde en "Basse" gående i 

søen, og om at den anden de havde blev fanget af en 

anden som også var coach for dem i Grønbæk.  

Vi jokede lidt med at jeg lige gik ned og fangede den, 

og det sidste jeg får at vide af Lene er at "Gå lige ned 

og fang bassen" med et lille grin i stemmen.  

Jeg gik med en gennemløber jeg selv havde støbt, 

men jeg kunne se at der var noget stort som 

bevægede sig lidt under overfladen, som blev ved 

med at skræmme de småfisk som gik i søen.  



 

Efter 3‐4 kast blev jeg klar over at jeg lige måtte bøje 

gennemløberen, så den hang længere når det ramte 

vandet, og efter 2 kast, så fik jeg et hårdt hug, som tog 

cirka 50 meter line i første udløb. Jeg blev lidt tavs, da 

mit forfang for enden af min ul‐stang havde en 

brudstyrke på lidt under 4 kilo, men efter cirka 20 

minutters fight med frost i alle øjne på stangen, og et 

hjul som var begyndt at få svært ved at rulle ind, da 

det var ved at fryse helt til, og et tykt lag is på spolen 

kommer Svend, som spørger hvad jeg går og laver.  

Han tabte dog både næse og mund, da fisken viste sig, 

for så at gå ned i dybet igen. "det er jo bassen" 

udbrød han, og jeg grinede lidt og sagde "ja det er det 

vist" efter 5 minutters fight mere fik jeg den endelig 

landet, og Svend måtte lige ringe op til Lene og 

forklare at nu havde jeg altså fanget bassen.  

Vi fik taget en masse billeder, men med frosne fingre 

så var det ikke helt nemt med en fisk på 11.1 kilo 

fordelt på 90 centimeter. 

 
Mads Nørgaard Kristensen med bassen fra Fyel Mose fiskepart, 11,1kg ‐ 90 

cm. 

Jeg kommer op, og banker på ruden, ind til Lenes 

kontor hvorefter hun ser på mig. Jeg løfter fisken op 

med begge arme, og hun stormer ud af døren, "så 

blev det jo alligevel dig som fangede den" sagde hun 

til mig med et stort smil.  

 
Mads Nørgaard Kristensen med bassen fra Fyel Mose fiskepart, 11,1kg ‐ 90 

cm. 

 
Mads Nørgaard Kristensen med bassen fra Fyel Mose fiskepart, 11,1kg ‐ 90 

cm. 



 

Det var en fantastisk oplevelse, som jeg vil huske 

længe, og vi sidder det meste af aftenen og hygger os 

med brætspil, og hyggesnakker. Heldet må have fulgt 

mig, for jeg vandt i brætspillet. Da vi står op næste 

morgen, så var begge søer frosset helt til, så vi blev 

enige om at jeg ligeså godt kunne tage lidt før hjem. 

Mads Nørgaard Kristensen, junior medlem BSF 

 

 

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 
 
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 
 
Kim Sørensen 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
meki@bknet.dk 
 
Jesper Knudsen 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
jesperknudsen1976@gmail.com 
 
Casper Pedersen 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
casbirped@hotmail.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
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 

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 
Gert Nielsen 
 

Gudenasammenslutningen 
lakseprojektet 
Jon Rose 
Thorbjørn Lager 

 

Juniorklub 
Johannes Bigum Pedersen, formand 
johsbp@gmail.com 
 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 
Mads Nørgaard, 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 33A 
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 

 


