Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer
Oktober 2017

Dejligt billede af en flot lille laks, der ikke kunne modstå Erik Søndergaards spinner 10. september 2017

Oktober 2017
Nyhed Foreningen har fået overdraget en eng af en af
vore gavmilde lodsejere. Det er vi overordentlig glade
og stolte over. Læs meget mere om dette i bladet.
Fiskeriet er efter en stille sommer kommet i gang igen
og vi ser frem mod slutspurten her i efteråret.
Der er i september indrapporteret fanget af:




55 laks hvoraf de 9 er genudsat
15 havørreder hvoraf de 3 er fra Lilleåen
I alt er der registreret fangst af 1.532 kg laks
på BSF’s zoner her i 2017

Laksefangst måned for måned på BSF’s vand. Total antal, antal genudsatte
(C&R) og antal der har konditionsfaktor på minimum 0,9. Status
pr.1.oktober 2017.

Grøden blev slået i uge 37 hvilket set fra et
fiskemæssigt synspunkt er for sent da grøden nu
alligevel falder sammen. I øvrigt skete
grødeskæringen helt op til Gudenå konkurrencen.
Gudenå konkurrencen blev traditionen tro afviklet i
weekenden 15-16. september og du kan læse mere
om resultat fra konkurrencen i dette nummer af
Gudenå Nyt.
Vandplejeudvalget har indkaldt til arbejdsdag 28.
oktober hvor der skal udlægges det sidste gydegrus i
Hagenstrup Møllebæk. Der er stadig brug for flere der
kan give en hånd med – læs mere herom i bladet.
Tilbud for nye medlemmer. Medlemstallet er meget
tæt på at nå det maksimale på 600 medlemmer. Vi har
valgt at køre en hvervningskampagne hvor nye
medlemmer kan fiske resten af 2017 gratis hvis de
melder sig ind og betaler 2018 kontingent 1175,- kr.
Der er kun ganske få pladser tilbage, så kender du en
der kunne ønske sig at komme med, så er det om at
henvende sig til kasseren nu på tlf. 4241 2030 (SMS
foretrækkes).
Gule Ærter konkurrencen står for døren og det er tid
for tilmelding hvis du vil være med til spisningen.

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

Status i konkurrence om årets største




Laks (gavekort 1.000kr)
Henrik Györkös 16,6kg
Havørred (gavekort 1.000kr)
Endnu ingen indvejet.
Gedde (ingen præmie, men æren…)
En krabat på hele 118cm fanget i januar
måned af Jesper Soele.

El-fiskeri
Årets el-fiskeri er i planlægningsfasen. Det kommer til
at forløbe som tidligere år: DCV står for
elektrofiskeriet. GØF får overdraget havørrederne
som tilføres Ørredfondens anlæg i Skibelund og
laksene overføres til DCV’s anlæg i Brusgaard.
Planen ser således ud:
Torsdag den 16. november: Bjerringbro – Ulstrup.
Mandag den 20. november: Tangeværket – Bjb.

Tirsdag den 21. november: Bjb - Ulstrup.
Onsdag 22. november: Ulstrup – Langå.
Og måske en ekstra tur mandag den 27. november,
hvis vi mangler fisk.
Stor havørred
Max Gjerrild fangede 11. september årets hidtil
største havørred på foreningens vand: 6,6 kg og 82,5
cm. Desværre har vi ikke fået et billede af fisken, som
ligger på en telefon der er udskiftet til en ny.
Laks 5,42kg 84cm fanget af Leif Jensen 6.september 2017 på spinner.

Fisken er ikke tilmeldt konkurrencen om årets største,
men Max beretter:
”Jeg har aldrig fanget så stor og blank havørred så
langt oppe i Gudenåen.
Jeg vendte den mange gange fordi jeg først troede at
det var en laks, men jeg har godt styr på forskellen på
disse to arter, så der var ingen tvivl - det var en
havørred.
Fanget på kondom-spinner ved at fiske dybt. Det var
en stærk fisk der kæmpede længe inden jeg kunne
lande den et meget besværlig sted”

Billeder fra fangstrapporter
Nyd nogle af billederne fra den obligatoriske
fangstrapportering siden sidste nummer:
Laks 4,57kg 76cm fanget af Viktor Louring Henriksen 15.september 2017
på orm.

Havørred, 2,8kg 57cm fanget af Harry Christiansen 4. september 2017 på
spinner i zone 6.

Laks 7,0kg 95cm fanget af Emil Nøhr 26.september 2017 på flue.

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

Havørred 6,3kg 84cm fanget af Casper Olesen 15. september 2017 på
spinner.
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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.
14.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

BSF har fået foræret en eng ved Gudenå
BSF har fået foræret en eng af vores mangeårige
lodsejer Anders Hvass. Det flotte tilbud har vi
naturligvis takket pænt ja tak til, og vi er rigtig glade
for at få denne eng overdraget.
Der er tale om en eng på lige knap 9.000 m2
beliggende øverst på sydsiden af åen som det første
stykke vi har fiskeretten på nedstrøms

Foto: Det øverste træ på vores nyerhvervede eng. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Anders Hvass, Jon Rose og Søren Agesen ved det nordlige skel på den
nyerhvervede eng. Foto: Erik Søndergaard

Skibelundbækken. Det vil sige med Kurt Levring som
nabo nedstrøms og med Peter Buus som nabo
opstrøms.
Vi takker Anders Hvass for gavmildheden!
Bestyrelsen mødtes med Anders Hvass 14. juni 2017
hvor vi underskrev aftale og gik en tur på det
overdragede område.

Foto: Anders Hvass tjekker kort og skelpæle sammen med Jon Rose og
Søren Agesen. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Et kig ud over BSF’s nyerhvervede eng. Foto: Erik Søndergaard

Resultat af Gudenå konkurrencen 2017
Vi har nu overstået Gudenå konkurrencen 2017, og vi
kan se tilbage på et virkeligt godt døgn langs åen.
Der var 251 deltagere heraf 23 juniorer.
Gudenåen viste virkeligt sit potentiale som fiskevand.
Der blev i alt fanget
 41 laks
 26 havørreder
 2 gedder og 1 rimte.
Bestemt ikke dårligt, når man tænker på, at vandet
stod langt oppe på markerne og gjorde fiskeriet meget
vanskeligt.
De 10 største laks lå mellem 8,58 kg og 5,18 kg hos
seniorerne. Søren Chr. Olesen fangede vinderfisken.
Juniorerne kunne også med en vinderfisk på 5,38 kg,
og her var det Rasmus Frøstrup, der var bedst.

Vinder i junior rækken Rasmus Frøstrup med Laks 5,38kg ©GØF

Havørrederne lå mellem 5,43 og 2,41 kg hos de 10
største. Her var det Søren Aagaard, der vandt klassen.
Detaljeret oversigt over fangsterne kan ses her:
http://www.gudenaalaksen.dk/tekstfiler/statistikudsk
riftspecifikOF.php

Vinder af havørredrækken Søren Aagaard 5,43kg ©GØF

Som sædvanligt var der god tilslutning til spisningen
fredag aften, og det amerikanske lotteri gik også godt.

Vinderlaksen fanget af Søren Chr. Olesen 8,58kg ©GØF

Vi har deltagere, der hver år kommer langvejs fra for
at deltage i konkurrencen. Det betyder, at
konkurrencen bidrager til økonomien i lokal området.
Økonomien er ikke opgjort endnu, men mon ikke vi
lander omkring samme beløb som sidste år, hvor vi
tjente omkring 65.000 kr. som Gudenåens Ørredfond
bruger til gavn for fiskebestanden i Gudenåen.
Alt dette var naturligvis ikke muligt, hvis vi ikke havde
nogle gode sponsorer – i særdeleshed Grejbiksen og
nogle meget engagerede lystfiskere.
De tre glade vindere ved Gudenå konkurrencen 2017 ©GØF

Vi ses igen næste år langs Gudenåens bredder!

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. 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
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

Vinder af juniorrækken ved Gudenå konkurrencen 2017
Lørdag d. 16/9/17, tog min far og jeg af sted igen til
Gudenå konkurrence.

Det var en smuk hun laks på 5.38 kg og 82 cm. Kunne
de fortælle da vi kl. 7.15 fik den indvejet i Langå.

Fredag havde ikke givet nogle fisk, så vi snakkede om
hvor vi skulle starte i dag.
Jeg ville gerne prøve at fiske det sted i zone 5 ved
Bamsebo hvor jeg tidligere på året havde fanget en
laks. Vi gik med pandelamper på stien som var
oversvømmet og så en gedde, der fik travlt med at
komme væk.
Jeg satte orm på krogen og begyndte at kaste ud, efter
ca. 7-8 kast skete der pludselig noget og det rykkede i
den anden ende - jeg giver modhug, yes der var bid.
Jeg kaldte på min far så han kunne være klar med
nettet. Den trækker line fra hjulet og efter en tur op
og ned af åen bliver den træt.
Da vi får den nettet og landet bliver vi begge glade for
at den kom med op, for krigen sad yderst i saksen, så
godt den ikke falde af.

Sådan - Rasmus Frøstrup på vej mod indvejning med en Laks på 5,38kg

Fed fiske oplevelse!
Hilsen
Rasmus Frøstrup

En stolt vinder af junior rækken ved Gudenå konkurrence 2017, Rasmus
Frøstrup med Laks 5,38kg

Handicap venlig adgang til BSF’s fiskevand
BSF har fået nye handicap venlige muligheder for at
fiske eller komme til åen og nyde den dejlige Gudenå
dal. Her er en lille gennemgang af de forskellige
muligheder.
Kællinghøl
Ved Kællinghøl broen er der etableret fiskeplatform
for handicappede på nordsiden nedstrøms broen.
Desuden kan kano anløbsbroen med forsigtighed
anvendes, men der er ikke kant på så pas på!
For at komme derned skal du på Circle K, Pilevej i
Bjerringbro låne en nøgle for at kunne låse en kæde
op der spærrer grusvejen derned. Fremvis
medlemskort eller køb dagkort ved lån af nøglen.

Foto: Luftfoto der viser adgang til Kællinghøl handicap fiskeplatformen. Fra
østre omfartsvej drejes mod Bjerringbro rensningsanlæg. Følg vejen der
ved rensningsanlæg bliver en grus vej. I skoven er der en kæde der skal
låses op med nøgle (Cirkle K 8850 udleverer denne). Følg derefter grusvejen
og drej til høre ned mod åen hvor der kan parkeres på fast underlag.

Foto: Luftfoto. Billedet er desværre taget før kano anløbsbro og handicap
fiskeplatformen blev etableret.

Foto: Handicap broen. Den er fast og oversvømmes derfor ved højvande.
Foto: Erik Søndergaard

Foto: Handicap fiskeplatform set fra Kællinghøl broen. Skimtes på
modsatte bred i flugtlinje med højre gelænder. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Sti set fra broen hen mod handicap platformen. Har fast bund med
stenmel. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Opstrøms Kællinghøl broen er der en anløbsbro for kanoer. Denne
har dog ikke kanter, så pas på!
Broen flyder og følger åens vandstand. Foto: Erik Søndergaard
Foto: Sti fra handicap platform hen mod broen. Der kan stå vand på stien i
perioder med højvande.. Foto: Erik Søndergaard

Gudenå træksti ved Ulstrup
Ved Ulstrup er der rigtig fine forhold for
handicappede for adgang til fiskeri ved åen, eller en
udflugtstur.
For enden af Engvejen er der en P-plads og langs åen
en træ-gangbro med en velegnet platform hvorfra der
kan fiskes.

Foto: Nedstrøms tilslutningen Foto: Erik Søndergaard

Foto: Parkering for enden af Engvejen 8860 Ulstrup. Ulstrup slot skimtes i
baggrunden. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Gangbroen opstrøms tilslutningen med en fin platform hvorfra der
kan fiskes. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Info tavle ved trækstien ved 8850 Ulstrup. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Fra gangbroen der starter ved P-pladsen kommer du til selve
trækstien langs åen. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Gangbro under broen i Ulstrup. Foto: Erik Søndergaard

Foto: Anløbsbroen lige opstrøms Marinaen kan også med stor forsigtighed
anvendes, men pas på da der ikke er kanter på broen. Foto: Erik
Søndergaard

Foto: Info tavle ved Gudenåen 8860 Ulstrup. Beskriver mulighederne ved Trækstien og Dannebrogspladsen Foto: Erik Søndergaard

Vinder i fotokonkurrencen
Deltag i konkurrencen om et gavekort ved at tilføje
billede til din fangstrapport på hjemmesiden.
Der trækkes lod blandt alle rapporter med billede hver
måned.

Vinder af fotokonkurrencen i juni måned: Per Bjerring Sørensen. Laks
10,4kg 105cm.

Vinder af fotokonkurrencen i juli måned: Harry Christiansen. Havørred
2,8kg 57cm.

Vinder af fotokonkurrencen i august måned: Rasmus Frøstrup med Laks
5,38kg.

Gudenålandets rekreative potentiale
Formandssamarbejdet langs Gudenåen og GSL havde
inviteret Gunhild Øeby Nielsen, der er
netværkskoordinator for Gudenå Samarbejdet, til det
sidste formandsmøde. Gudenå Samarbejdet har til
formål at udnytte Gudenålandets rekreative
potentiale. I årene op til nu har BSF sammen med
andre foreninger deltaget i en workshop, der har til
formål at identificere muligheder for udviklingen af
lystfiskeroplevelserne langs åen. Disse input er blevet
en del af de anbefalinger, der kan læses om fra side 77
i denne rapport:
http://www.gudenaakomiteen.dk/media/80809/over
dragelsesdokument.pdf
Gunhild er nu i gang med at samle interessenter, der
kan hjælpe med det fremadrette arbejde, der består i,
at få nogle af forslagene konkretiseret og sat i søen.

Formandsgruppen har tilkendegivet, at vi gerne
deltager. Næste skridt er, at vi i fællesskab prioriterer
de ideer vi som foreninger tror mest på og sammen
med Gunhild finder ud af, hvordan disse ideer kan
føres ud i livet. Næste møde mellem foreningerne og
Gunhild er i januar 2018.
Skulle der sidde nogle med gode ideer eller input, så
er I meget velkomne til at skrive eller ringe til Gunhild
og Jon med disse.
Gunhilds kontaktoplysninger er:
Gunhild Øeby Nielsen
Netværkskoordinator Gudenå Samarbejdet
Tlf 2036 5077
Email: gon@silkeborg.dk

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
Fiskekonkurrence ***
Lørdag den 14. Oktober. Fiskekonkurrence for
juniorklubbens medlemmer. Vi mødes ved
Gudenådalens put and take sø på stærkærvej. Det
gratis for junior-medlemmer 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@bjerringbro-sportsfisker.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@bjerringbrosportsfisker.dk
Nicolai Parbst
Kasserer
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@bjerringbrosportsfisker.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@bjerringbrosportsfisker.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
Lasse Aagesen, formand
aagesenlasse@gmail.com
Keld Nielsen, kasserer
Rasmus Ottesen, juniorleder
Mads Nørgaard, juniorleder
Jan Kristensen, forældrerepræsentant
Gudenå Nyt
Per Frost Vedsted
naestformand@bjerringbrosportsfisker.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 22A
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

