Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Juli‐August 2017

Vi har haft et fantastisk godt laksefiskeri i maj måned.
Laks 9,6kg 97cm fanget af Gert Winther Molbech 17.maj 2017 på wobler.

Juli‐August 2017
God sommer!
Sommerferien står for døren, og BSF ønsker hermed
alle lodsejere og medlemmer en god rigtig sommer!

Årets hidtil største laks
3. maj blev sæsonens hidtil største laks fanget –
16,6kg fanget af Henrik Györkös.

Fiskeriet
Vi har haft et fremragende laksefiskeri på BSF vand
igennem forårssæsonen. Fiskeriet går traditionelt lidt i
stå hen over sommer månederne, hvor fiskene bliver
mere forsigtige, og sværere at fange. Dette skyldes til
dels at grøden giver fiskene bedre skjul og dermed gør
det sværere for os lystfiskere.
Der er pr. 26. juni ialt fanget 207 laks hvoraf de 22
enten er genudsat eller har en konditionsfaktor under
0,9. Gennemsnitsvægten endte i maj måned på 6,8kg
og ligger på 5 kg for juni måned.
I alt er der fanget 1,4 ton laks på BSF’s zoner.

Laks 16,6kg 119cm fanget af Henrik Györkös 3.maj 2017 på reje. Indtil
videre årets største laks.

Top10
Mindste laks på top10 er på imponerende 10,4 kg.

Total laksefangst måned for måned på BSF’s vand. Status pr. 26. juni 2017.

Laks ”top 10” pr. 27.junil 2017. Find link hertil på hjemmesiden bjerringbro‐
sportsfisker.dk – brug fx link øverst på forsiden.

Gennemsnitsvægt på laks måned for måned. Excl. C&R og fisk med
konditionsfaktor under 0,9. Marts og april havde imponerende godt 8kg og
som forventeligt falder størrelsen i maj‐juni måned.

Husk at fangster skal registreres senest 5 dage efter
fangsten på hjemmesiden www.bjerringbro‐
sportsfisker.dk – og lægger du et billede ind deltager
du i lodtrækning om et gavekort, med udtrækning
hver måned.
Derudover kan du følge foreningens liv på vores
Facebook hjemmeside: Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening (Officiel side).
Nyd nogle af billederne siden sidste nummer af
Gudenå Nyt:

Laks 4,6kg 78cm fanget af Marius Frandsen 1.juni 2017 på reje

Laks 6,26kg 85cm fanget af Pia Tindahl 22.maj 2017 på reje

Laks 7,85kg 95cm fanget af Jesper Buchardt 25.maj 2017 på reje.

Laks 7,1kg 92cm fanget af Jesper Møller 21.maj 2017 på flue.
Laks 6,2kg 81cm fanget af Hans N. Christiansen 24.maj 2017 på reje.

Laks 8,75kg 97cm fanget af Erik Søndergaard 12.maj 2017 på spinner.
Laks 8,00kg 92cm fanget af Michael Malling 20.maj 2017 på orm.

Laks 7,2kg 89cm fanget af Henrik Györkös 15.maj 2017 på reje.

Laks 9,1kg 96cm fanget af Lennart Wilson 3.maj 2017 på spinner.

Artikler i dette nummer
I dette nummer af Gudenå Nyt kan du finde følgende
artikler:







Laks 5,3kg 82cm fanget af Søren Agesen 12.maj på reje.
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Geddefiskeri fra flydering/pontonbåd i
Gudenå og Tange Sø
I Tange Sø og i Gudenåen opstrøms Tange
Sø op til Kongensbro må vi fiske fra flyde
ring og båd herunder pontonbåd
En af vores årskort fiskere Claus Thyregod
Nielsen fortæller om et forrygende fiskeri
efter gedder i år:

”Det var fra Kongensbro ned til Søen – helt
elektrisk. Alle genudsat som altid.
I tange Sø var der også fisk. Dog flest lige
efter udmundingen på højre side hvor den
gamle Gudenå har været – altså på det
dybe vand”

Jeg har aldrig tidligere oplevet så godt geddefiskeri efter
store gedder her om foråret. Det er helt suverænt lige p.t.
slutter en begejstret Claus Thyregod, der her ses med en af
sine største gedder. Foto: Claus Thyregod Nielsen

20 gedder på en sort rørflue er det blevet til denne sæson og blandt dem to store gedder på 105 cm og 117 cm fanget
fra min pontonbåd. Foto: Claus Thyregod Nielsen

.

Spange/broer over grøfter
Der er planlagt broer/spange på slottets
stykke ved Ulstrup og overfor Nord-Syd
stykket, begge steder på nordsiden af åen.
Hvis du vil hjælpe med at lave disse så
kontakt broudvalget:





Søren Agesen,
tlf.:4124 6009,
email: lsagesen@gmail.com
Kim Sørensen
Tlf.: 2049 1859
email: meki@bknet.dk



Casper Pedersen
tlf.: 5370 9440
Email: casbirped@hotmail.com

Ny p-plads for BSF i Kællinghøl
Det sidste er nu på plads i forbindelse med
vores nye P-plads hos vores lodsejer
Fussingø Statsskovdistrikt. P-pladsen ligger
på nordsiden af åen ved nord-syd stykket
ved sandskreddet.
For at komme derud skal du bruge en
grusvej der er lukket for offentlig kørsel:
Der er sat en kodelås på kæden der
spærrer grusvejen ved den offentlige Pplads ved Kællinghøl.

offentlige P-plads umiddelbart efter
tunnel ved jernbanen og før du
kommer til kæden.
Lad os sammen håndhæve disse simple
regler så vi kan fortsætte med denne
yderst fleksible ordning.

På kæden ud mod den nye P‐plads er der en kodelås, som BSF medlemmer
har lov til at åbne.

Regler:





Der er kun adgang for BSF
medlemmer og koden er 1802.
Luk og lås efter dig både når du
kører derud og når du kører hjem,
Undlad at dele koden med nogen,
der ikke har et BSF-ærinde derude.
Der må max. holde 2 biler på Ppladsen og parkering andre steder
inden for kæden er ulovligt - så hvis
der er optaget så find en anden af
foreningens P-pladser, eller brug den

For at komme til den nye P‐plads kører du fra mellem Bjerringbro og
Ulstrup på nordsiden ned mod Ulstrupvej 6 ”Kællinghøl”

Bemærk at der i perioder med megen
nedbør kan stå vand i tunnel under
jernbanen hvilket afhængig af køretøj kan
give udfordringer.
/Bestyrelsen

Oversigtskort og placering af den nye P‐plads i Kællinghøl for BSF‐medlemmer. Fra P‐pladsen går du på sti gennemskoven og langs markskel ned til Nord‐Syd
stykket. Kortet viser desuden en større P‐plads nederst til venstre hvortil der er fri adgang via grusvejen og desuden den offentlige P‐plads lige efter tunnel under
jernbanen.

Kællinghøl 8. juni 2016. Engen afgræsses af kvæg. Foto: Erik Søndergaard ©

Fremvisning af BSF fiskevand
BSF tilbød 19.maj 2017 alle nye og gamle
medlemmer en rundvisning ved
fiskevandet. Casper Pedersen og Erik
Søndergaard som begge kender vandet
indgående og har bevist at de også kan
fange fisk stod for arrangementet.

Rundvisningen omhandle alt fra praktiske
detaljer som parkering, til standpladser og
fiske metoder.

Vi mødtes godt 20 personer til start i
klubhuset – en blanding af både nye
medlemmer, men også medlemmer der
allerede har indgående kendskab til åen og
allerede har fanget mange fine fisk.

Der udveksles masser af viden på sådan en dag. Foto: Erik Søndergaard

Efter rundvisningen var foreningen være
vært for en let forfriskning.

Stemningsbillede fra rundvisning ved fiskevandet 19. maj 2017. Foto: Erik
Søndergaard

Det blev en rigtig god eftermiddag med
mange positive tilkendegivelser, så det er
et arrangement bestyrelsen planlægger at
gentage næste år.

Herefter viste Casper og Erik rundt ved
foreningens fiskevand hvor der blev startet
med at gå op til zone 1 og arrangementet
sluttede i zone 5.

En tilfreds skare af medlemmer deltager i rundvisning ved fiskevandet 19.
maj 2017. Foto: Erik Søndergaard

/Bestyrelsen

Undervejs mødes fiskere ved åen. Foto: Erik Søndergaard

Færdiggørelse af projekt Hagenstrup
Møllebæk
Hagenstrup Møllebæk ved Ulstrup har
gennemgået en stor renovering. Et stykke
arbejde som allerede nu har betydet mange
gydende havørreder i bækken. Den sidste
del af projektet er etablering af 3 gydestryg
opstrøms den tidligere vandmølle.
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening gennemfører den del
af projektet den 12. august og der bliver
brug for så mange frivillige som vi kan
finde.

Planen er at vi mødes ved bækken kl.
09.00 og arbejder til projektet er færdigt,
forventeligt i løbet af eftermiddagen.
Foreningen tænder grillen ved 12 tiden og
der vil selvfølgelig være rigeligt med øl og
vand til de deltagende. - så grib greben og
lad os mødes ved bækken til en hyggelig
dag.
Tilmelding til Casper Pedersen på
53709440
/Vandplejeudvalget, Casper Pedersen

Støttemedlemsskab BSF
Vi tilbyder nu støttemedlemsskab af BSF
Som støttemedlem gives fiskeret i Gudenå
mellem Brogade og Omfartsvejen på Zone
3 (begge sider) og på Tange Sø.
Støttemedlemmer modtager sportsfiskeren
og øvrig information fra foreningen.
Støttemedlemmer har ikke adgang og
stemmeret på generalforsamlingen.
Støttemedlemmer har adgang til øvrige
aktiviteter i foreningen (klubaftener,
konkurrencer)

de 75kr går til lakseudsætninger.
Sæson, fiskeregler og kontingent periode:
Som ordinære medlemmer.
Der tilbydes kun oprettelse af
støttemedlemsskaber via fiskekort.dk - der
åbnes op i løbet af kort tid.
http://www.fiskekort.dk/products/productli
st.aspx?searchtext=bjerringbro

/Bestyrelsen
Pris for støttemedlemsskab: 475kr, hvoraf

GØF – udsætning havørred type store

Der er udsat type store fra dambruget i
Skibelund. Fiskene havde det rigtig godt i
år og vi havde den nødvendige mængde.
Derfor ansøgte vi DTU Aqua om lov til at
udsætte fiskene lidt tidligere end 1.juni for
at sikre at de kommer ud inden søerne
bliver varme, og mens fiskene er uden
sygdom. Vi fik dispensation til at udsætte
25. maj.
Desværre kunne vi ikke få det til at passe
hos modtagerne så type store til Silkeborg
og Ry kunne leveres samme dag, og det
betød at fiskene til Ry måtte sorteres fra og
sættes i en dam for sig selv indtil de senere
kunne udsættes. Dette er dels
logistikmæssigt en ulempe, men værre er
at hver håndtering er kritisk da fiskenes
slimlag kan beskadiges hvorved de er mere
udsatte for sygdomme.

3.500stk type store til Ry sorteres fra og sættes i en dam
for sig således at resten af fiskene i de 4 damme med type
store kan læsses på fisketransport lastbil til Silkeborg uden
at skulle ”gemme til Ry”. Foto: PFV

Den store mængde fisk til Silkeborg blev
transporteret i en stor fisketransport lastbil
for at undgå 4 ture med en lille 3.500kg
lastbil frem og tilbage mellem Silkeborg og
Skibelund.



Silkeborg
25-05-2017
760 kg af 11 stk pr kilo
i alt 8.360 stk
1130 kg af 10,15 stk i alt 11.470 stk
Samlet til Silkeborg 19.830 stk
Lige godt 300 mere end
udsætningsplanen foreskriver.



Viborg
24-05-2017
50 kg af 10 stk pr kg i alt 500 stk.
Udsætningsplan opfyldt
Ry
30-05-2017
365 kg af 10,16 stk pr kg i alt 3.700.
dette er 200 stk mere end
udsætningsplanen foreskriver
Velllingskov
200 stk svarende til
udsætningsplanen.





Fra udsætning af type store i Silkeborg. Alle fisk blev kørt
på én gang vha. professionel fisketransport lastbil. Foto:
Nils Thorup

Fiskene til Ry blev kørt på 3.500kg lastbil
med trailer så vi kunne nøjes med en tur.

Dette var en dejlig afslutning på forårets
udsætninger hvor vi for første gang i flere
år kunne opfylde pligtudsætning og
udsætningsplanen fra DTU Aqua på yngel½-års,1-års, smolt og type store 

Udsætningstallene ser således ud:
/PFV

Juniorklubben søger ny juniorleder
Efter flere år som juniorleder er Johannes
Bigum Pedersen stoppet i juniorklubben.
Juniorklubben kan derfor godt bruge en
juniorleder mere. Hvis det har din interesse
og du vil høre mere om opgaverne, så
henvend dig til Keld Nielsen tlf. 2083 3449
eller på email kello@bknet.dk

Med hensyn til posten som ny formand
arbejder juniorklubben på en løsning, og vi
kommer tilbage når der er fundet en
løsning.
/bestyrelsen

Vindere i fotokonkurrencen
Husk at der trækkes lod blandt alle
fangstrapporter med billede. Gavekort fra
en af vores sponsorer på hjemmesiden er
på vej til Gert Nielsen og Henrik Györkös
som vindere for april og maj 2017:

23. Maj 2017 – Henrik Györkös, Laks 8kg 94cm, reje.
Vinder af fotokonkurrencen maj 2017.

18. April 2017 – Gert Nielsen – Laks 10,1kg 95cm Reje.
Vinder af fotokonkurrencen april 2017.

GØF søger et par sponsor laks
Nu har du muligheden for at støtte
Ørredfondens arbejde for Gudenåen:
Til Ørredfondens Gudenå konkurrence
søger vi 1-2 gode Gudenå-laks som vi kan
bruge som sponsor gaver.

Hvis du fanger en laks du vil donere så
henvend dig til Bjarne Bach,
bjarne.bach@langaa-sf.dk, Tlf 2169 9200.

Planlægningen af Gudenåkonkurrence 2017
er i fuld gang og du kan læse mere om
konkurrencen på hjemmesiden:
http://www.bjerringbrosportsfisker.dk/goef/gudenaakonkurrence/g
udenaakonkurrence-2017.aspx
/Ørredfonden
Malet plakat fra de tidligste Gudenå konkurrencer tilbage i
70'erne. Hænger i dag på kontoret i klækkeriet i Skibelund
.

Aktivitetskalender
Den årlige laksetur til Mandal **
Tirsdag 1.august til lørdag 5.august
Juniorklub. Detaljer kommervia facebook
eller sms.
Børnekonkurrence
Lørdag 19.august fra klokken 13 til 16 ved
klubhuset. Detaljler kommer via facebook
eller sms
Tilmelding på sms 20833449
Gudenå konkurrence
Fredag 15.sept 2017 kl. 16:00 til Lørdag
16.sept 2017 kl 16:00. Se opslag i dette

nummer af Gudenå Nyt. Deltagerbevis kan
købes på fiskekort.dk Søg ”Gudenå
konkurrence”
VPU projekt Hagenstrup Møllebæk
12.august kl. 9:00 – se artikel i dette blad.
Tilmelding til Casper Pedersen på
53709440
** 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

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, Gudenå
Rasmus Ottesen
Tlf. 5262 3959
BSF fiskeribetjent, Tange Sø
Leif Kramer
Tlf. 4088 8547
BSF’s fiskeribetjente
Fælles email adresse
fiskeribetjent@bjerringbro‐
sportsfisker.dk

Jesper Knudsen
Bestyrelsesmedlem og vpu
jesperknudsen1976@gmail.com

Rasmus Ottesen
Bestyrelsessuppleant og juniorklub
rasmus_ottesen@hotmail.com
BSF Bestyrelsen
Fælles email til hele bestyrelsen
bestyrelsen@bjerringbro‐
sportsfisker.dk

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
xxxxxx, formand
xxxxxx
Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Mads Nørgaard, juniorleder
Jan Kristensen, forældrerepræsentant
Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbro‐
sportsfisker.dk

Casper Pedersen
Bestyrelsesmedlem og vpu
casbirped@hotmail.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

