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September 2017

Sommerlaks 4,25kg 75 cm fanget af Lars Wiis Jensen 23. august 2017 på spinner

September 2017
Fiskeriet har været stille fiskeri hen over sommeren
med få landede fisk – ”der er fisk, men de er svære at
få til biddet” ‐ det er der ikke noget unaturligt i, sådan
er det hvert år.
Der er i juli og august således indrapporteret fangst af
16 laks og 15 havørreder hvoraf de 11 havørreder er
fanget i Lilleåen på vores medfiskeri hos Hadsten
Lystfiskerforening.
Grøden ligger tungt i åen og giver os udfordringer –
den forestående grødeskæring vil hjælpe lidt på dette,
og derudover kan vi se frem til at der ikke går så
længe inden grøden ”falder sammen”.

Total laksefangst måned for måned på BSF’s vand. Status pr.1.september
2017.

Gudenå konkurrencen afvikles traditionen tro
3.weekend i september, dvs. 15‐16. september og vi
håber at der er mange der vil støtte op om
Ørredfondens arrangement ved at deltage og/eller
evt. blot støtte ved at købe et deltagerbevis.
Deltagerbevis kan købes online på fiskekort.dk, se
mere herom i artikel i dette nummer af Gudenå Nyt,
eller på hjemmesiden (Nyhed på forsiden indeholder
direkte link)
Vandplejeudvalgets havde planlagt udlægning af
gydegrus i Hagenstrup Møllebæk i august, men måtte
aflyse da der kun var få tilmeldte – der indkaldes til en
ny dato, læs mere herom i bladet.
Medlemstallet er meget tæt på at nå det maksimale
på 600 medlemmer, så hvis du kender en der ønsker
at være med, så er det ved at være sidste chance.

Gennemsnitsvægt på laks måned for måned. Excl. C&R og fisk med
konditionsfaktor under 0,9.

Årets hidtil største laks
Årets hidtil største laks er fortsat Henrik Györkös’ laks
på imponerende 16,6kg.
Billeder fra fangstrapporter
Nyd nogle af billederne fra den obligatoriske
fangstrapportering siden sidste nummer:

Medfiskeret er et tilbud til alle vores medlemmer om
at de kan fiske gratis på fiskevandet hos de foreninger
hvor vi har lavet aftale. Dette er særlig interessant her
hen over sommeren fx med en havørred tur til enten
Lilleåen eller Karup å. Vi opsummerer mulighederne i
en artikel i dette nummer af Gudenå Nyt.
Status på fangster
Der er pr. 1. september fanget ialt 223 laks hvoraf de
27 enten er genudsat eller har en konditionsfaktor
under 0,9.
I alt er der fanget 1,427 ton laks på BSF’s zoner.

Havørred, 1,16 kg 49 cm fanget af Leo Andersen 10. august 2017 på orm i
Lilleåen.

Laks 6,00kg 90cm fanget af Lars 28.julii 2 017 på spinner.

Havørred 1,6kg fanget af Rasmus Frøstrup 19.august 2017 på orm.

Havørred 2,1kg 57cm fanget af Per Bjerring Sørensen 24.august 2017 på
spinner.

Laks 6,8kg 88cm fanget af Jakob Klitgaard 26.august 2017 på spinner.

Laks 3,0kg 66cm fanget af Johnny Nielsen 11.august 2017 på spinner.

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




Laks 2,4kg 62cm fanget af Erik Søndergaard 15.august 2017 på reje.





Børnefiske konkurrence 2017
Gule‐ærter medlemskonkurrence
Gudenå konkurrencen 2017
Hagenstrup Møllebæk ‐ færdiggørelse af
projekt
Oversigt over medfiskeret
Vandløbsrestaurering Møllebækken ‐
Hedemølle
Juniortur Mandal

Færdiggørelse af projekt Hagenstrup
Møllebæk
Der var kun 2 tilmeldte til den planlagte
færdiggørelse af Hagenstrup Møllebæk 12.
august, og det måtte derfor aflyses. Vi
forsøger endnu engang at samle et
arbejdshold med henblik på at færdiggøre
projektet ved Hagenstrup Møllebæk.
Hagenstrup Møllebæk ved Ulstrup har
gennemgået en stor renovering inden for
de sidste par år. Arbejdet har allerede nu
har betydet mange gydende havørreder i
bækken. Der er stadig et stort uforløst
potentiale i bækken, hvorfor den sidste del
af projektet er vigtig at have på plads
inden vinter. (projektbeskrivelsen blev vist
i juli/august nummeret af Gudenå Nyt)
Bjerringbro og omegnssportsfiskerforening
gennemfører den del af projektet den 28
oktober og der bliver brug for så mange

frivillige som vi kan finde. Vi bør være
minimum 10 voksne. Foreningen skaffer
motorbører og maskiner til læsning, hvorfor
tilmelding indenfor fristen er vigtig (af
hensyn til en evt. afbestilling).
Planen er at vi mødes ved bækken kl. 0900
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
trillebøren og lad os mødes ved bækken til
en hyggelig dag.
Tilmelding til Casper Pedersen tlf.
53709440. I bedes tilmelde jer inden
den 22 oktober.
Mvh vandplejeudvalget

Gudenå Konkurrence 2017
Gudenåkonkurrencen 2017
Ørredfonden afvikler igen i 2017 den
traditionsrige Gudenå konkurrence i dagene
fredag 15.september kl 16.00 til lørdag
16.september kl 16.00 med fiskeri på
Bjerringbro - Langå - Randers og Hadstens foreningernes fiskevand i
Gudenåen og Lilleåen.
Dato
Gudenåkonkurrencen afholdes i 2017 fra
fredag 15.september kl 16.00 til lørdag
16.september kl 16.00.
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






Husk - Billetsalg slutter fredag kl 16.00 !
Præmier og sponsorer
Der er præmier for over 90.000 kr.
Ørredfonden takker vores gode sponsorer:





250kr for voksne
100 kr for juniorer (under 18 år)
juniorer kan frit vælge at købe et
senior deltagerbevis og derved
deltage i præmierækken for senior)

Deltagerkort kan købes på





fiskekort.dk
Grejbiksen Trige
Circle K, Bjerringbro
Bamsebo Camping

skal afklares for 2017

Kort over fiskevand til konkurrencen
Hent oversigtskort for konkurrencen her
Husk at respektere lokale skiltninger.
Konkurrence regler









Deltagerkort
Prisen for at deltage:

Langå Camping
Randers Jagt og fiskeri
Lystfisk.dk
JAFI, Viborg










Fiskeri må påbegyndes fredag kl
16.00, og slutter lørdag kl. 16:00
Indvejning indtil 16.00 om lørdagen
Der må kun fiskes med 1 stang pr.
deltager
Fiskeriet skal foregå i det på kortet
anviste fiskevand: Gudenå fra
Skibelund til Randers Bro samt i
Lilleåen nedstrøms Hinnerup til
udløbet i Gudenåen.
Gedder indvejes kun i
juniorkonkurrencen
I enkelte enge er fiskeri IKKE tilladt.
Disse strækninger er tydeligt skiltet.
Respekter skiltning - spørg hvis du
er i tvivl.
Fisk til indvejning indleveres urenset.
Deltagere mellem 18 og 65 år SKAL
medbringe Det statslige Fisketegn.
Fiskekort/fisketegn skal fremvises på
opfordring.
Rykfiskeri og andre usportslige
fiskemetoder er strengt forbudt.
Affald skal i skraldespanden, ikke i
naturen.
Luk låger, led og hegn efter passage.
Parkering skal så vidt muligt foregå
på de indtegnede pladser på kortet.
Det er den tungeste fisk der vinder
GØF konkurrencen. Såfremt der er
flere fisk der vejer det samme er det

den korteste der vinder (bedst
kondition).
Længde måles fra snude til halespids
(med normalt udspredt halespidser).


Mindstemål:
o Havørred 40 cm
o Laks 40 cm
o Gedde 60 cm,
Bemærk Gedder fra RSK og
BSF fiskevand over 80 cm er
fredet. LSF har ingen
begrænsning på gedder
o Sandart 50 cm

Overskud
Ørredfondens bestyrelsen har besluttet at
overskuddet fra Gudenåkonkurrencen går
til Ørredfondens arbejde for havørreden i
Gudenåsystemet.
Ørredfondens bestyrelse vil senere på året
vurdere om en del af overskuddet kan
doneres til ekstraordinær udsætning af laks
i Gudenå. I 2014 og 2015 blev der således
doneret 15.000kr og i 2016 25.000kr til
ekstraordinær udsætning af laksesmolt i
Gudenå.
Vel mødt !
Gudenåens Ørredfond

Gule-ærter konkurrence 2017
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

Børne-fiskekonkurrence 2017
Igen i år afholdt BSF juniorklub børnefiskekonkurrence. Vejret var desværre lidt imod
os, men det kunne ikke mærkes på de
fremmødte børn og forældre, alle var i godt
humør og der blev fanget nogle fine fisk.
Rasmus Frøstrup fra Bjerringbro juniorklub
fik en pæn havørred kort tid efter vi var
gået i gang, men det kunne ikke mærkes
på de andre som kæmpede videre om den
store vandrepokal.
Efter 3 timers fiskeri kom drivvåde børn og
forældre til klubhuset, der var fanget både
skaller, aborrer, rimter og en enkelt
havørred.

Fra børnefiskekonkurrence 2017.

For fangsten af den flotte havørred vandt
Rasmus vandrepokalen og et lækkert
fiskesæt.
Tak til alle fremmødte som ville være med,
håber vi ses til næste år og en stor tak til
vores sponsorer (Grejbiksen i Silkeborg –
Sport og Fritid i Bjerringbro – Bergs Bageri
– Slagter John - Esse Mureren –
Bjerringbro plæneklipperservice), som har
gjort det muligt for os at holde en god dag.
Knæk og bræk fra BSF juniorklub, Lasse
Aagesen

Oversigt over medfiskeret
I perioden juli/august er BSF vand ofte lidt
sværere at befiske, da grøden har godt fat.
Der er dog stadig en del gode muligheder
for at komme ud at fiske på tilgængeligt
vand, både på eget vand men også på
andre foreningers vand.
Foreningen har lavet gensidige bytteaftaler
(medfiskeret) med foreninger rundt om os.
Dette betyder, at BSF medlemmer kan
gratis benytte sig af disse tilbud. Med dette
indlæg vil prøve at beskrive de aftaler vi
har med andre foreninger samt beskrive
hvordan man kan benytte disse.
Herudover søger vi også at give et indblik i,
hvilke gæstefiskere man kan møde på BSF
vand.
Fælles for alle aftaler er, at et BSF medlem,
der benytter sig af et af tilbuddene, sætter
sig grundigt ind i reglerne for fiskeriet ved
den pågældende forening og sætter sig ind
i evt. specielle vilkår og begrænsninger i
forbindelse med aftalen for medfiskeret.
I dette skriv prøver vi at opsummere
vilkårene. Disse ligger også i de altid
opdaterede udgaver på BSF hjemmeside
under fanen ”fiskeri” og punktet
”medfiskeri for BSF medlemmer og se
hvem der har medfiskeret på BSF´s vand”.
BSF har aftaler om medfiskeret med
følgende:

Viborg Fiskeriforening, (VF)
Viborg Søerne administreres af Viborg
Kommune. Lystfiskeriet i søerne er frit for
alle. BSF medlemmer må benytte VF’s båd i
Søndersø.
Regler for benyttelse af VF’s robåd:
Båden ligger fortøjet og aflåst i syd-enden
af Søndersø, ved Strandparken.
Båden er udstyret med årer, åregafler, øse
og anker. Redningsveste, som loven
kræver under sejlads, skal man selv

medbringe.
Booking af båden foregår ved at sende en
SMS til Kim Sørensen, BSF på tlf.
20491859 senest to dage før den ønskede
booking. Kim kigger om båden er ledig i
bookningsdatabasen og booker denne. Du
modtager en bekræftende sms og en kode
til låsen på båden. Medlemskort fra BSF
skal medbringes.
Efter brug skal båden rengøres, fortøjes og
låses korrekt. Eventuelle skader eller
mangler på båd, årer, fortøjning og
lignende skal straks efter brug meddeles til
VF. Båden kan reserveres for 12 timer ad
gangen. Genreservering kan finde sted,
hvis andre ikke har reserveret.
Brug af båden er helt på eget ansvar.
Viborg Fiskeriforening eller Bjerringbro og
Omegns Sportsfiskerforening kan ikke på
nogen måder gøres ansvarlige ifm. sejlads
eller fiskeri fra båden.

Hadsten Lystfiskeriforening, (HLF).
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har fået medfiskerret
på noget af Hadsten Lystfiskeriforenings
fiskevand.
Nærmere bestemt strækningen på vest
siden af Lilleåen mellem den gamle
jernbanebro (silkeborgbanen) og haverne i
Kongstrup.
Der er link til kortudsnit på BSF´s
hjemmeside.
Regler:






Fiskeri tilladt fra 1. marts til og med
31. oktober
BSF-fiskekort skal bæres synligt
Der må maks. hjemtages 3 ørreder
pr. dag
Fangstrapporter er obligatoriske, kan
sendes via BSF´s hjemmeside
Hunde må ikke medtages ved åen.

Aarhus Lystfiskerforening
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har fået medfiskerret
på noget af Aarhus Lystfiskerforenings
fiskevand.
Nærmere bestemt det af ALF lejede stykke
fiskevand i Gudenåen nedstrøms Åstedbro.
Der er link til kort på BSF´s hjemmeside.
Reglerne for fiskeri er følgende:
Fiskeri foregår på begge sider af åen,
nedstrøms hovedlandevejen
Horsens/Nørre-Snede, hvor vejen krydser
åen.



Udlån sker ved henvendelse til:
Kim Sørensen, tlf.: 2049 1859
I forbindelse med udlevering af
fiskekortet skal du aflevere dit BSF
medlemskort som "depositum".



Et gæstekort kan også rekvireres
ved at sende en SMS-forespørgsel til
Kim senest to dage før. Han vil, ved
ledigt kort sende en sms retur med
beskrivelse af tidspunkt for
gæstefiskeri.

Fiskevand og regler

Regler:










Fiskeri er tilladt fra 1. marts til og
med 15. november.
Stallingen er fredet fra 15. marts til
15. maj.
BSF-fiskekort skal fremvises på
opfordring.
Der må max. hjemtages 3 ørreder
eller stallinger pr. dag.
Fangstrappporter er obligatoriske,
kan sendes via BSFs hjemmeside.
Det forventes at der udvises korrekt
sportsfiskermæssig adfærd.
Alle gængse lystfiskermetoder kan
anvendes.






Hvis du låner fiskekortet er det
dit ansvar at sætte dig ind i de
regler der gælder for fiskeriet på
Aulum-Haderup
Sportsfiskerforening's fiskevand.
Reglement udleveres sammen
med fiskekortet.
Det er især ved fangst af laks i
Storåen, at man grundigt skal
undersøge den aktuelle situation
for evt. tilbageværende
laksekvote
og fangstrapporteringspligt.
På BSF´s hjemmeside kan du
finde kortudsnit over de relevante
stræk

Medfiskeri Karup å, Haderis å og Storå

Silkeborg Fiskeriforening, (SFS).

Bjerringbro Og Omegns
Sportsfiskerforening har i 2010 indgået en
aftale om medfiskeret med Aulum-Haderup
Sportsfiskerforeningen. Aftalen gælder
fiskevand i Karup Å, Haderis Å og Storå.
Aftalen om medfiskeret indeholder
udveksling af to fiskekort mellem
foreningerne som kan lånes af medlemmer.

BSF og Silkeborg Fiskeriforening (SFS) har
fra April 2016 indgået aftale om at
udveksle byttekort til hinandens vande.
Der er to byttekort til hvert vand.
Proceduren for medfiskeri


Procedure for udlån af fiskekort
Procedure for udlån af fiskekort for
medfiskeret i Aulum Haderup


BSF har to fiskekort til Aulum
Haderup foreningen til rådighed. De
kan lånes for et døgn (24 timer) ad
gangen af BSF's medlemmer.



Hvis du som BSF medlem ønsker at
fiske på SFS vand sendes en SMS
forespørgsel til Kim Sørensen (tlf
20491859). Nøgler til både kan
afhentes hos Kim, der har 2 nøgler.
Hvis du som SFS medlem ønsker at
fiske på BSF vand kontaktes Nils
Thorup (tlf. 40272911). Nøgle til
Tange Sø båd kan afhentes hos Leif

Kramer, Tlf.4088 8547 eller Nicolai
Parbst Tlf 42412030.


SMS skal i videst muligt omfang
sendes senest 2 dage før fiskeriet
ønskes påbegyndt. Fiskekort til eget
vand samt bekræftende SMS skal
kunne forevises på den andens vand.

Oversigt over foreninger der har aftale
om medfiskeret på BSF vand:
Fælles for alle medfiskere på BSF vand er,
at BSF regler for fiskeri skal overholdes.


Hadsten Lystfiskerforening
Medlemmer af Hadsten
Lystfiskerforening har ret til at fiske
på BSF Zone 6.



Århus Lystfiskerforening
Medlemmer af Aarhus
lystfiskerforening har ret til at fiske
på BSF Zone 6.



Aulum Haderup
Sportsfiskerforening
Aulum Haderup Sportsfiskerforening
kan benytte to gæstekort til BSF
vand



Silkeborg fiskeriforening
Silkeborg Fiskeriforening kan benytte
to gæstekort til BSF vand

Regler:






Som gæst har du pligt til at sætte
dig ind i den anden forenings regler,
og gøre dig bekendt med hvor fiskeri
er tilladt, lokale fredningstider,
mindstemål mm, samt følge de
henvisninger fiskeri-opsynsmænd og
lodsejere giver.
Ved kontrol på den anden forenings
vand skal medlemskort til eget vand
samt sms kunne fremvises. Dagkort i
den ene forening giver ikke ret til at
bruge byttekort i den anden.
På SFS's hjemmeside kan du læse
om regler for fiskeri mv.

Vandløbsrestaurering Møllebækken Hedemølle
Viborg Kommune har meddelt tilladelse
efter vandløbsloven til vandløbsrestaurering
i det private vandløb Møllebæk (også kaldet
Hedemøllebæk) ved Hedemølle Efterskole.
Tilladelsen omfatter etablering af faunapassage ved den nuværende opstemning
ved Hedemølle, herunder bl.a. sænkning/
hævning af vandløbsbunden, etablering af
195 m nyt vandløb, åbning af rørlagt
strækning, terrænregulering, fjernelse og
etablering af broer samt udlægning af
gydegrus og skjulesten.
Formålet med indsatsen er at skabe fri
passage forbi opstemningen ved
Hedemølle, som i dag udgør en spærring
for den vandrende vandløbsfauna.

Indsatsen vil forbedre kontinuiteten af
vandløbet og skabe adgang til ca. 3,2 km
vandløb.
Projektet indebærer etablering af et nyt
vandløbsforløb syd om mølledammen. I
forbindelse med etablering af det nye forløb
syd om mølledammen er det nødvendigt at
foretage rydning af træer, terrænregulering, bundhævning, brinksikring samt
etablering af 4 rørbroer.
Projektet indeholder desuden afværgeforanstaltninger i form af etablering af et
nyt samledræn og omlægning af
ledninger.

Til opretholdelse af det nuværende
vandspejl i etableres der et vandindtag til
Møllesøen. Vandindtaget etableres i form af
en indløbsbrønd og et 86 m langt
ø200 mm rørledning. Indløbsbrønden skal
virke som vandindtag og som sandfang,
så rørledningen ikke sander til. Der er
beregnet en vandtilførsel på 6 l/s fra
Møllebæk til møllesøen til at opretholde et
permanent vandspejl i kote 28,83 m
DVR90 på selv de tørreste sommerdage. 6
l/s svarer til 20 % af vandføringen ved
en medianminimumsvandføring.
Møllebæk er privat vandløb på
projektstrækningen, men er beskyttet
offentligt vandløb lige nord for Bjerringbro

og nedstrøms. Møllebæk er 7,076 km lang
og har udløb i Gudenåen i Bjerringbro.
Målsætningen for vandløbet er i
vandområdeplanerne god økologisk
tilstand. Den samlede aktuelle økologiske
tilstand er god, hvor tilstanden for smådyr
er god, tilstanden for fisk og planter er høj
og ukendt for miljøfarlige stoffer.
Projektet vurderes at have en positiv effekt
på miljøtilstanden i vandløbet. Vandløbet
nedstrøms spærringen er allerede vigtigt
gydevand for havørredbestanden i
Gudenåen.
Projektet medfører, at der blive gode gydeog opvækstmuligheder i hele vandløbet.

Fig: Vandløbsrestaurering med omløb ved opstemningen i Møllebækken ved Hedemølle Efterskole. Kilde: Viborg Kommune.

Juniortur til Mandals elven 2017
Bjerringbro Juniorklub har den 1. til den 5.
august 2017 været ved Mandals elven for
at fiske laks. Allerede den første aften blev
der landet laks, en til Gert. Vi fik også
pakket ud, og fik os fundet til rette i telte
og campingvogn. Om aftenen gik drengene
virkelig til stålet og fiskede igennem,
desværre ingen laks til juniorerne, men til
gengæld fik vi en masse flotte bækørreder.

Den næste morgen skulle de fleste tidligt
op, for at se om der ikke var laks i elven,
og det var der… Både Jonathan og Nicolai
fik begge to en super fin laks hver, og
Jonathans var vist den slags
fødselsdagsgave, som kun guderne kunne
give ham. Hen af dagen skete der ikke det
store, vi så en del laks springe, og nogle
havde fisk på og Mads fik også en flot laks
hen på eftermiddagen. Om aftenen skulle
Jonathan fejres, med verdens flotteste,
lækreste lagkager som var lavet med 100%

kærlighed (kagerne var med alt for meget
kagecreme, syltetøj, makroner og ikke
mindst en masse glasur) så det var nogle
super lagkager. Jonathans fødselsdag var
vist en succes!

På dag 3 hyggede vi os og slappede af,
men fiskes skulle der. Vejret ville stadig
ikke arte sig, så vi fik masser af regn hele
dagen, samt lidt torden som gjorde
fiskeriet lidt besværligt. Keld, Rasmus og
Gert fik hver en super fin laks. Der var
masser af regn, så elven blev ved med at
stige og vi var begyndt at blive bekymret
for om vi ville have et godt fiskeri på dag 4,
men modet var højt og det samme var
laksefeberen. Dag 3 var absolut en god dag
ved elven med masser af fisk både laks og
bækørreder. Der blev også hygget i teltene
og campingvogne om aftenen, for ingen
Mandalstur uden hygge.

Dag 5 og dagen hvor vi skulle hjem, tog vi
traditionen tro ind til havnen for at fange
lidt fisk derinde. Vi fangede makreller i
massevis, lidt sej, torsk og berggylter. Især
makrellerne var et hit, og der blev fisket på
livet løs efter dem. De var både store og
flotte, så alle drengene fik flotte makreller
på land. På grund af uvejr var færgen
forsinket, så vi fik fisket lidt mere end vi
plejer at gøre, men det gjorde nu heller
ikke noget.

Den sidste dag ved elven blev der også
fisket løs, der blev både tabt laks og landet
laks. Elven steg endnu mere og gjorde
fiskeriet besværligt. På de pladser vi
normalt kunne gå på, stod vi i vand til
brystet. Gert fik dog alligevel igen, igen en
super fin laks, og ellers blev der hygget ved
campingpladsen. Vi fik rodet lidt op, samt
fik lavet grill hygge om aftenen.

Aktivitetskalender
Gule Ærter konkurrence
Lørdag 14.oktober. Fiskeri fra solopgang.
Indvejning kl 13:00 ved klubhuset.
Tilmelding til spisning til Erik Søndergaard
på tlf 23962181 senest d. 9.oktober
Gudenå konkurrence
Fredag 15.sept 2017 kl. 16:00 til Lørdag
16.sept 2017 kl 16:00. Indvejning slutter
kl. . Deltagerbevis kan købes på
fiskekort.dk Søg ”Gudenå konkurrence”
Fladfisketur til Randers fjord ***
Søndag den 17. September. Junior
klubben. Fladfisketur til Randers fjord, vi
mødes ved klubhuset klokken 08:00.
Størtur til Brønderslev ***
Søndag den 24. September. Junior
klubben, Størtur til Brønderslev. Nærmere
følger på Facebook

Fiskekonkurrence ***
Lørdag den 14. 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 juniorklubben
Første klubaften i juniorklubben torsdag
den 26. Oktober, alle medlemmer/ikke
medlemmer mellem 12 og 25 år er
velkommen
Tur til Gudenåen efter laks ***
Søndag den 29. Oktober. Tur til Gudenåen
efter laks. Vi mødes ved klubhuset klokken
09:00
Forslag til generalforsamling
Sidste frist for indsendelse af forslag til

behandling på generalforsamlingen er 30.
oktober. Sendes til formand@bjerringbrosportsfisker.dk
Tur efter havørreder
Søndag den 19. November. Vi mødes ved
klubhuset klokken 08:00
Generalforsamling juniorklubben
Torsdag den 23. November
Ikke klubaften denne torsdag
Torsdag den 7. December. Der er ikke
klubaften denne torsdag. Pga
generalforsamling i BSF
Tange sø efter de store gedder ***
Søndag den 10. December er der tur til
Tange sø efter de store gedder. Vi mødes
ved klubhuset klokken 08:00

Juleafslutning ***
Torsdag den 21. December. Juleafslutning
med æbleskiver og foredrag
Guidet tur til Silkeborg søerne efter
gedder ***
Tirsdag den 26. December
Sidste fiskedag i Gudenå
15.november er sæsonens sidste fiskedag
i Gudenå
Senior aftener
Hver anden mandag fra kl. 19.00 i
klubhuset (ulige uger)
Generalforsamling 2017
Torsdag 7. december. Sted oplyses senere.
** 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
Tlf 42412030 helst SMS eller efter 19:00
kasserer@bjerringbro‐sportsfisker.dk
Jan Ottesen
Bestyrelsesmedlem og veje
jo@pp‐as.dk
Søren Agesen
Bestyrelsesmedlem
lsagesen@gmail.com
Erik Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og vpu
efs@fiberpost.dk
Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem
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
Casper Pedersen
Bestyrelsesmedlem og vpu
casbirped@hotmail.com

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
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@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 22A
8850 Bjerringbro
Kim Sørensen, bestyrer klubhus
Tlf. 2049 1859

Rasmus Ottesen
Bestyrelsessuppleant og juniorklub
rasmus_ottesen@hotmail.com

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

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

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

Kim Sørensen
meki@bknet.dk

Jesper Hougaard
Bestyrelsessuppleant og vpu
jrhjjh@hotmail.com

