
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LSFs Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard Rasmussen - Formand 

Søvej 14, 8870 Langå 

Tlf.: 61411010 

E-mail: larskielsgaard@live.dk 

 Peter H Fosgerau - Sekretær 

Nedergårdsvej 4, 8881 Thorsø 

Tlf.: 26371904 

E-mail: peter196@live.dk 

 

Bjarne Bach – Kasserer 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf.: 21699200 

E-mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

 

Søren Holm Mogensen - Næstformand 

Skovbakken 4, 8870 Langå 

Tlf.: 52157644 

E-mail: shm@langaa-sf.dk 

 

Ole Welling Hansen - Webmaster 

Hammelvej 291, 8870 Langå 

Tlf.: 41347664 

E-mail: owh@langaa-sf.dk 

 

Torben Andersen 

Vældgaardsvej 3B 8831 Løgstrup 

Tlf.: 30666073 

torbena.randers@gmail.com 

 
Jan Milling Kjeldmann Madsen 

Gungdyvej 59, 8382 Hørning 

Tlf.: 29610895 

E-mail : janmmadsen@live.dk 
 

 

Jan Bisbo Stadsgaard – Lodsejer  

Skovkrogen 27, 8870 Langå 

Tlf.: 20252262 

E-mail: janbisbo@gmail.com 
 

Suppleanter: 

 

 

 

Martin Velling Pedersen 

Slotsvej 38, 8543 Hornslet 

Tlf.: 50521264 

E-mail : tumlebasse@hotmail.com 
 

 
 

 

Morten Nielsen 

Bistrupvej 3 B, 8870 Langå 

Tlf: 52404195 

Email: mortplant@yahoo.dk 

 

 

Udvalg: 
 

Vandpleje & Bredpleje: 

Peter H Fosgerau – Formand 

Torben Andersen 

Martin Velling Pedersen 

Jan Bisbo  

Søren Holm Mogensen 

Morten Nielsen 
 

Hytteudvalg: 

Søren Holm Mogensen 

Torben Andersen 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Bjarne Bach 
 

PR-Optimisten: 

Bjarne Bach 

Peter H Fosgerau 

Ole Welling Hansen  
 

Lodsejerudvalg: 

Jan Bisbo  

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Bjarne Bach 
 

Juniorafdelingen: 

Jan Milling Madsen - Formand 

Bjarne Bach – Kasserer 

Jørgen Nielsen 
 

Ørredfonden: 

Morten Nielsen 

Bjarne Bach 
 

Sportsfiskerforbundet: 

Lars Kielsgaard Rasmussen 

Morten Nielsen 
 

Gudenåsammenslutningen: 

Bjarne Bach  

Peter H Fosgerau 

Karsten Boddum-Olesen 
 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Bjarne Bach 

Morten Nielsen (suppleant) 
 

Web- Side & Facebook: 

Ole Welling Hansen - Formand 

Søren Holm Mogensen 

Peter H Fosgerau - Facebook 
 

Fiskeribetjente: 

Niels J. Hansen     Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach         Tlf.: 21699200 

Erik H. Schøler              Tlf.: 22631424 

Morten Nielsen                    Tlf.: 52404195 

Peter Hegelund Fosgerau         Tlf.: 26371904 

Lars Kielsgaard Rasmussen            Tlf.: 61411010
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Siden sidst 
Tekst: Peter Fosgerau    Billeder: B. Bach 

   
 

Så er vi kommet godt i gang med sæso-

nen 2019. Starten har dog været noget ud-

fordret af en ekstrem høj vandstand i det 

meste af marts måned. Flere steder var 

åen forvandlet til en bred flod på op til 

100 meter.  

Traditionen tro åbnede Langå Camping 

dørene op til sæsonstart. Her kunne der 

nydes kaffe & te, rundstykker og en 

”bette” skarp til dem, der havde de lyster. 

Der blev fanget et par rigtig pæne over-

springere på selve premieredagen. Der 

kom dog ingen laks på land, det milde vejr 

til trods. 

 

Tangeværket har i skrivende stund, igen 

fået sin vandindvindingstilladelse. I første 

omgang havde Sportsfiskerforbundet fået 

medhold i klagen, der omhandler den tilla-

delse, værket havde fået af Viborg kom-

mune. Men klagemyndigheden har tilsy-

neladende begået en fodfejl. Det betyder, 

at værket, indtil videre, kører på den tilla-

delse, man fik tilbage i 2013. Nu skal 

Tangeværket igen ansøge om en ny tilla-

delse, og den afgørelse bliver sikkert på-

klaget af Sportsfiskerforbundet? Efterføl-

gende ryger det tilbage til ankestyrelsen, 

med en rigtig lang sagsbehandlingstid.  Vi 

er indtil videre status quo. 

 

Havørreden tilbage til Gudenåen. Fak-

tisk burde der stå ”havørreden tilbage til 

Gudenåsystemet”. Havørreden er hårdt 

presset flere steder. Det er ikke en hem-

melighed, at mange gydebanker ligger 

ubenyttet hen. Der kommer simpelthen 

ikke fisk og benytter dem. Der er nedsat 

en styregruppe. Dennes opgave er at få 

stablet en undersøgelse i gang, der kan be-

lyse, hvor havørreden bliver af. Det er i 

samarbejde med de 4 foreninger RLK, 

BSF, HLF og LSF samt DTU og Sportsfi-

skerforbundet. Undersøgelsen forventes 

færdig i 2022. 

 

 

Indtil videre er der indvejet 125 + laks på Gu-

denåsammenslutningens hjemmeside. Største-

delen af disse er dog fanget på BSF-vand. Her 

havde man også lettere forhold til fiskeriet 

igennem marts måned, hvor vandstanden var 

ekstremt høj. Flere steder ville det være for-

bundet med livsfare, at forsøge fiskeri på 

Langå SF vand.  

 

Arbejdsholdet, ledet af Søren H. Mogensen, 

har været rigtig effektive, og flere praktiske 

opgaver er allerede blevet ”fikset”. Blandt an-

det er der kørt et læs stabilgrus på dæmningen 

ved Åbro, muslingeskallerne er blevet spredt 

ud på stierne omkring Grå- og Rød Zone. Ar-

bejdsholdet har også været i gang i Lilleåen. 

Der er allerede nu blevet slået og klippet i Rød 

Zone. Så håber vi, at det er lettere at håndtere 

den kraftige vækst, der kommer her i forsom-

meren. Der skal lyde et tak for den store ind-

sats, der bliver gjort. 

 

Vi kan nu se frem til, at fiskeriet starter op i 

Lilleåen, og det skal blive spændende at se, 

hvordan det kommer fra land. En opfordring 

fra bestyrelsen er, ikke at tage flere fisk med 

hjem, end du selv kan bruge. Havørreden gør 

mere gavn på gydepladserne. 

Juniorafdelingen drager igen en tur til Fyn, 

hvor der skal fiskes og hygges. Men her stop-

per herlighederne ikke. Der venter også en 

spændende tur til Norge. 

 

På bestyrelsens vegne og med et ønske om et 

knæk og bræk for resten af 2019 samt en 

god sommer. 

 

Peter Fosgerau  

 

 

 

 



Forårskonkurrencen 2019 
Tekst: Peter Fosgerau Billeder: Langå Camping 

 

Den 6. april løb forårskonkurrencen i Gu-

denåen af stablen. 140 forventningsfulde 

lystfiskere havde tilmeldt sig i jagten på en 

blank forårslaks og dermed en af de lækre 

præmier, der var sponsoreret af Lystfisk.dk 

i Randers. 

De første laks kom på land allerede i fe-

bruar måned, og den milde vinter indike-

rede, at der nok skulle være hugvillige laks 

i åen. Så nu var det bare at vente og se, 

hvad der kom til indvejning på Langå Cam-

ping. 

 

Som dagen skred frem, så kunne vi kon-

statere, at vinderlaksen var fanget af Leif 

Lund fra Skive. Det lykkedes ham at over-

liste en smuk blank fisk på 8,8 kg og 90 cm. 

Et fantastisk smukt eksemplar. Fisken blev 

fanget på Stevnstrup stykket, på et blink. 

Leif fortalte, at fisken viste sig i overfla-

den, han kastede til, og så er resten historie. 

Alt i alt blev der fanget en håndfuld 

smukke laks, samt en flot havørred. Til-

lykke til alle de dygtige fangere. 

 

Det samlede overskud, af selve konkur-

rencen var på godt 35.000 kr. Dette beløb 

er nu overført til Gudenåsammenslutnin-

gen, der sørger for at pengene bliver omsat 

til laksesmolt ved Dansk center for vildlaks 

(DVC) i Randers. Så forhåbentlig bliver 

der lidt flere laks at fange i årerne frem-

over?  

Hele konkurrencen blev afsluttet på Langå 

Camping, med præmieoverrækkelse samt 

auktion over de præmier, der ikke blev ud-

delt. Slutteligt var der fællesspisning for 

dem, der havde indløst en spisebillet. 

 

Ingen tvivl om, at det er en stor mundfuld 

at skulle stable en konkurrence på benene. 

Hatten af for jer der ligger et kæmpe ar-

bejde i det. Faktisk syntes jeg, det ”klæder” 

Gudenåen at have denne forårskonkur-

rence, det er herligt at se alle  

 

 

de ihærdige lystfiskere give den fuld gas. Det 

mest fantastiske er at høre ”jublen” bryde løs, 

når det er lykkedes for en heldig/dygtig fisker 

at overliste en smuk blank laks. Så med håb om 

mange gentagelser i årene fremover, skal der 

lyde et tak herfra. 

 

 
Laks på 8,800 kg. og 94 cm. Fanget på Blink  

af Leif Lund, Skive. Fanget i Stevenstrup. 

 
Laks på 7,750 kg. og 91 cm. Fanget på Reje af Søren Age-

sen, Bjerringbro. Fanget i Zone 2.  

 
Laks på 7,690 kg. og 93 cm. Fanget på Reje af Kent Ole-

sen, Stevenstrup. Fanget i Zone 4. 



Havørreden tilbage til Gudenåen! 
Tekst: Peter Fosgerau  Billeder: Langå Camping 

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, 

at havørreden i Gudenåsystemet er pres-

set. Det har man kunnet konstatere ved 

bl.a. at optælle gydebanker i de 

bække/åer, der har deres udløb enten i Lil-

leåen eller Gudenåen. Desværre er situati-

onen den samme i de åer, der har deres 

udløb i Randers Fjord, der også betegnes 

som Den nedre Gudenå. 

 

Derfor har en styregruppe, bestående af 

Bjerringbro, Langå og Hadsten forenin-

gerne, DTU, DSF og biologer fra Favr-

skov-, Randers- og Viborg kommune, ta-

get fat på en større undersøgelse. En så 

omfattende undersøgelse er ikke bare lige 

en, man får kørt hurtigt igennem. En så 

omfattende opgave kommer til at kræve 

mandskab, tid og økonomi. Undersøgel-

sen kommer til at løbe fra 2019 til 2022. 

 

Hvad skal der så ske? Der er flere frem-

gangsmuligheder. Én af dem er mærkning 

af smolt. Disse skal mærkes med sendere, 

som afslører, hvorhen smolten trækker. 

Man vil opstille ”lytte stationer” på ud-

valgte steder langs med åen og fjorden. På 

den måde kan man registrere, om smolten 

når forbi eller går tabt inden? Med andre 

ord kan det være prædatorer som skarven 

eller gedden, der tager livet af dem? 

 

Derfor kan vi allerede nu konstatere, at 

der bliver brug for en del frivillige kræfter 

for at løfte denne opgave. Så hatten kom-

mer til at gå rundt blandt foreningernes 

medlemmer med et ”opråb” om hjælp til 

diverse praktiske opgaver. Der skal el-fi-

skes, tælles gydebanker og en masse andre 

praktiske opgaver. Så kære medlemmer, 

hold jer ikke tilbage ☺  

 

Vi kan kun gætte på, hvorfor havørreden 

er presset i disse år. Er det skarven og an-

dre rovdyr, der gør det største indhug? El-

ler skyldes det manglende fødeemner i de 

kystnære farvande? Teorierne er mange, og 

derfor er det vigtigt at få styr på, hvorfor hav-

ørredbestanden formindskes. 

 

Det er ikke kun i åerne og bækkene, man 

mærker til de færre havørreder. Flere kystfi-

skere har også bemærket, at antallet af kystfan-

gede fisk er for nedafgående. Der skal simpelt-

hen fiskes flere timer pr. fisk, der fanges. Der 

opstår ”en ringe i vandet effekt”. Altså rammer 

det bredt. Det rammer kystfisketurismen, og 

det rammer vores medlemmer i foreningerne. 

Så spiralen skal helst stoppes så hurtigt som 

muligt. 

 

For får vi ikke et svar, så kan vi anlægge så 

mange gydebanker, vi vil og udlægge skjule-

sten i rå mængder. Bliver disse ikke brugt, så 

øges antallet af fisk heller ikke. 

Derfor må vi som lystfiskere gribe i egen barm 

og tænke over, hvor mange fisk vi tager med 

hjem. Er det mon ikke nok med et par gode 

fisk om måneden? En død havørred gør ingen 

gavn i fryseren. 

Der vil løbende komme nyt fra undersøgelsen, 

og vi håber alle, at vi kan få svar på de mange 

spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er havørreder, som denne vi gerne skulle 

have nogle flere af.  

Denne på 4,57 kg. Og fangeren i baggrunden, 

er Søren Rasmussen. 

 





Referat fra generalforsamlingen i 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
Dirigent og Referent: Hilmar Jensen 

 

Den 27. april 2019 kl. 13.00 i Langå 
 

Niels Barslund bød velkommen til de frem-

mødte medlemmer og gæster. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Hilmar Jensen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsam-

lingen var indkaldt i henhold til vedtæg-

terne. 

Dagsordenen blev godkendt. 

Valg af stemmetællere foretages, hvis det 

bliver nødvendigt. 
 

2. Godkendelse af forretningsordenen. 

Forretningsordenen blev godkendt. 
 

3. Beretning. 

Bestyrelsens beretning 2016 

Lystfiskerturisme 

Vi har deltaget i ministeriets oplæg om 

lystfiskerturisme, som får 32 mio kr. over 

4 år, til blandt andet hus i Assens Kom-

mune og penge til at reklamere for lystfi-

skeri i Danmark, især tiltænkt det tyske 

marked. 

Sælproblemerne i Limfjords åerne. 

I Skive-Karup å er problemerne størst. Sæl-

flokke på 1-3 stk. ses helt op til Karup By, 

35 km i luftlinje, 40-50 km i å-løb. Lods-

ejerforeningen, i Skive-Karup Å, fik tilla-

delse til bort-skydning af 5 stk sæler. En 

lodsejer fik tilladelse til 2 stk. I 2018 blev 

der skudt 6 sæler i Karup Å, hvoraf 3 blev 

bjerget. Der skal man lige lære at hoppe i 

vandet for at finde dem. De 3 sæler er ble-

vet undersøgt i Roskilde. På nuværende 

tidspunkt har man mærket 6 sæler med ra-

diosendere i Limfjorden, så man kan følge 

dem overalt. Lodsejerforeningen i Skive-

Karup Å har fået tilladelse til at skyde 5 stk. 

indtil 01.06.19, vi må dog ikke skyde dem, 

der har radiosendere. Sæler er fredet i juni 

og juli måned. De andre Limfjords åer har 

problemer med at få tilladelse til bortskyd-

ning ved deres lokale myndigheder. Sæler 

med radiosendere som er limet på, falder 

af, når sælerne skifter pels ca. 01. august. Un-

dersøgelsen viser indtil nu, at sælerne med sen-

der kun bevæger sig indenfor et område på 1 ki-

lometer. 

I 2019 skal der laves en ny 3-årig handlingsplan 

for fiskepleje (DTU). 

2018 blev et dårligt år for havørredfiskeri i Lim-

fjordsåerne, men godt fiskeri i vestjyske lakse-

vandløb. 

Ændring af lukkeperiode for bundgarnsfiskeri 

efter ål. 

3 månedernes lukkeperiode mellem 1. august 

og 1. marts. Ingen ændring af ålefiskeri i fersk-

vand. 

Marmor Krebs 

Iflg TV er et stk marmor krebs fanget i vinter i 

Karup Å. Tvivlsom historie. 

Tangeværket 

Viborg Kommune har fået Tangværkets vand-

tilladelse retur fra Miljøklagenævnet. Skade-

problemerne på vandrefisk mm er ikke belyst 

tilfredsstillende. Vi har klaget over, at Svend-

borg Kommune ikke havde overholdt vandpla-

nerne om spærringer. Vi fik medhold og fik kla-

gegebyret på kr. 1800,00 retur. 

Ferskvandsfiskeriforeningen 

Vi har haft en lille prisreduktion på trykning af 

Ferskvandsfiskeribladet. Vi har igen i år fået 

lidt færre penge fra Friluftsrådet. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget 
 

4. Regnskab. 

Bjarne Bach gennemgik regnskabet. Indtæg-

terne var på 170.273, - kr. Udgifterne udgjorde 

138.822, - kr. Efter bladomkostninger og renter 

udviste regnskabet et underskud på 8.164, - kr. 

Underskuddet er forårsaget af trykning af ny in-

formationsfolder om foreningen til 10.350, - kr. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag om fonds/foreningsdannelse 

Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre 

med en fonds/foreningsdannelse. Bestyrelsen 

kan træffe de fornødne beslutninger, regel-

grundlag og overførelser. 



 

6. Budget for 2019. 

Budgettet blev gennemgået med et overskud 

på 510,-kr. 

Budgettet blev vedtaget. 
 

7. Fastsættelse af dagpenge og evt. løn til 

bestyrelsen. 

Fastsat uændret. 
 

8. Kontingent 2020. 

Kontingentet 2020 fastsat uændret. 
 

9. Valg af bestyrelsen.  

Dambruger Peter Holm valgt 

Lystfiskere Bjarne Bach og Hilmar Jensen 

valgt 

Lodsejere Schneider Philipsen valgt 

Erhvervsfiskere 

Leif Olesen valgt. 
 

10. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter 

Dambrug 

Jürgen Vogt valgt 

Lystfiskere 

Morten Nielsen valgt 

Lodsejere Ove Bisgaard valgt 

Erhvervsfiskere 

Preben W. Hansen valgt. 
 

11. Valg af revisorer. 

Claus Rasmussen og Per Hørdum Pedersen 

valgt. 
 

12. Eventuelt. 

Schneider orienterede om forholdene vedrø-

rende nyvalg af formand i KÅS og forventede 

et mere konstruktivt samarbejde med sam-

menslutningen. 

Peter Holm opfordrede til, at foreningen for-

søgte at få Put & Take søer som medlemmer. 

Foreningen Danske Ørredsøer ville være et 

godt sted at starte initiativerne. Ved større til-

slutning kunne det måske være relevant at ud-

vide bestyrelsen. 

Der sælges pt. ca 1500 tons ørreder til søerne. 

Der blev orienteret om mødet ved Glenstrup 

Sø og opfølgning på mødet, Der er grund til 

som lodsejer at passe på med, hvad der fore-

går. 

Formanden afrundede punktet 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

 

 

Langå Vin og Delikatesser  
Bredgade 30  

8870 Langå 



 

 
 

 

 



Regulering af skarven 
Tekst: Peter Fosgerau         Billeder: Peter Fosgerau 

 

Igen i år har Langå-SF, i samarbejde med 

lodsejere og Langå jagtforening, reguleret 

skarv. I skrivende stund er der reguleret 

17 stk. skarv. Antallet er i sig selv ikke 

svimlende, men måske har der været nok 

til at holde skarven væk fra Gudenåen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men hvorfor regulering? Og er det nød-

vendigt? Vi regulerer skarven for at passe 

på ”vores” smolt, det gælder både havør-

red og laks. Men derudover er der også 

andre arter, der lider under skarvens, ofte 

voldsomme æden. Så ja, det er nødvendigt 

at regulere skarven. Vi vil gerne have laks 

at fange i åen, men vi vil også gerne se 

havørreder, der vender tilbage til gyde-

bankerne således, at de næste generationer 

også bliver sikret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vi har stadig meget at lære, derfor 

kigger vi imod vest, og ser hvordan man 

løser opgaven ved Skjern Å og Ringkø-

bing fjord. Her har man ikke kun reguleret 

skarven ved åen, men også på fjorden. 

Ingen tvivl om, at problemerne med skarven er 

meget større derude, men kunne vi få mulighe-

den for at regulere skarven på Randers fjord, 

eller noget af den, ville vi kunne presse skar-

ven yderligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal ikke herske tvivl om, at skarven bæ-

rer sin del af skylden for de færre havørreder, 

der returnerer til gydebankerne. Men om skyl-

den alene kan placeres på denne sorte ”superfi-

sker”, det vides ikke 100%. Men vi vil fortsat 

gøre en indsats imod skarven fremadrettet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarvreguleringen indstilles på 31/5, men den 

genoptages igen til efteråret, når man igen må 

regulere. Herfra skal der lyde en stor tak til 

alle involverede, lodsejere og ikke mindst 

Langå Jagtforening. Uden jer kunne vi ikke 

gennemføre dette vigtige arbejde. 

 



  

Referat af den ordinære generalforsamling i Langå Sportsfisker-

forening tirsdag d. 20. februar 2019 i Langå Kulturhus 
Referent: Peter H. Fosgerau Billeder: Bjarne Bach 

 

Der var mødt ca. 70 medlemmer frem til 

den ordinære generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Verner Jensen, som 

blev valgt. 

 

Formandens beretning 2019: 

 

Vi har i år desværre mistet 5 af vore med-

lemmer. 

Flemming Tobiesen, Randers. Verner 

Falck, Hammel. Jens Arne Gaard Søren-

sen, Hadsten. Heine Krog Christensen, 

Randers. Allan Kuntz, Skanderborg. Æret 

være deres minde. 

 

Arbejdet i bestyrelsen 

Arbejdet i bestyrelsen har været godt og 

konstruktivt. Jeg syntes, vi bakker hinan-

den godt op. Vi supplere hinanden på en 

god måde, så alle arbejdsområder bliver 

fyldt ud, både de praktiske og mødeorien-

terede opgaver. De opgaver, der har fyldt 

meget, er omkring vores fisk, som er pres-

set mere, om det senere. Vi har afholdt 

lodsejer orientering, hvor der også er valg 

af lodsejer repræsentant til bestyrelsen. Så 

velkommen til Jan Bisbo, som er lodsejer 

på stykket op til den Røde Bro. Ole Pil-

gaard har valgt at træde ud af bestyrelses-

arbejdet på grund af hans arbejde. Ole har 

været en rigtig god sekretær gennem 10 

år. Han har styret vores møder på en 

konstruktiv måde, så han vil blive savnet. Tak 

for indsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriet 

Det er helt sikkert, at 2018 vil gå over i histo-

rien som meget speciel. Premieren var hunde-

kold, og kun få fiskere var ude ved åen efter et 

velbesøgt morgenarrangement på Langå Cam-

ping. Varmen tog så over og fortsatte langt ind 

i eftersommeren. Der blev fanget havørreder i 

den varme tid i Lilleåen, temperaturen holdt 

sig omkring 15 grader. Anderledes var det i 

Gudenåen, hvor laksen havde det svært. Da 

regnen endelig kom, kom der også gang i fi-

skeriet. Vi endte på 513 laks og 452 havørred 

og 48 gedder. 

 

Havørreden 

Havørreden er som bekendt i store vanske-

ligheder i Gudenåen. Der har også i år været 

meget få gydninger. Vi har haft mistanke om, 

at Lilleåen også har problemer. Vi må nu se i 

øjnene, at det har den. Der er nedsat en gruppe 

bestående af: DSF,  DTU, de tre kommuner og 

de tre foreninger. Gruppen arbejder for at få 

lavet en undersøgelse af smoltudtrækket. De 

tre kommuner har bevilget et beløb til opstart. 

Det er helt klart, at vi er nødt til at tage proble-

met alvorligt og lave nogle tiltag, som kan be-

skytte ørreden. DTU Aqua skal i år lave be-

standsanalyse langs hele Gudenå med tilløb. 

Dette vil give et godt billede af tilstanden i Lil-

leåen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Torben Ankjærø, som holdt et indlæg om Favrskov 

kommunes indsats omkring vandløb. Ole Welling og 

Formanden er med på billedet.  

  

P-pladser 

skiltning Bane Danmark 

Der blev sidste år lavet ny skiltning til vo-

res P-pladser og Zoner. Det har pyntet, og 

jeg håber også, at det virker. Vi har snak-

ket om en P-plads mellem Åbro og Øster-

gård. Vi har besigtiget stedet. Det vil ikke 

være muligt at lave en plads, hvor man 

kan køre. 

Bane Danmark er i gang med at lave for-

arbejdet til elektrificeringen. Dette kom-

mer sandsynligvis til at give nogle proble-

mer, på stækningen af stien i Gul Zone. 

Bane Danmark tager ikke hensyn. Jeg er i 

kontakt med kommunen om de problemer, 

det kan give. Manglende adgang til som-

merhus tømning af tank mv. 
 

Bådelaug-projektet 

Projektet ved bådelauget med offentligt 

toilet og faciliteter, der gør det mere imø-

dekommende, samt handicapsti og handi-

cap fiskeplatforme, er endelig faldet på 

plads, og forventes at gå i gang i foråret. 

Fiskepladserne havde jeg oppe som et for-

slag første gang i 2005, så det er jo fanta-

stisk, at det endelig er lykkedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fadene med smørrebrød er ved at være tømte 

Orientering fra Juniorafdelingen og 

aflæggelse af regnskab. 
Bjarne Bach 

Overskud på godt 15 000 kr. Der er indkøbt 

materialer til produktion af condomspinnere. 

Der er 46 juniorer i Langå SF, desværre ikke 

mange aktive, når der er klubaftner. 

 

Orientering fra udvalg og eksterne 

sammenslutninger. 
Skarv, Peter 

Der er nu sat gang i reguleringen af Skarv på 

stort set hele strækket fra toppen af Grøn 

Zone, til bunden af Gul Zone! Vi har endnu 

meget at lære, og vi bør kigge vestpå og se til, 

hvordan man bærer sig ad i Rinkøbing-Skjern 

kommune. Skarven udgør helt sikkert en stor 

trussel ift. Smolten (både havørred og laks). 

LSF-skarvudvalg er gået i dialog med Randers 

kommune, om skarven. Vi håber at kunne 

finde en løsning, evt. en model for, hvordan vi 

får ”skræmt/reguleret” skarven fra især havne-

området på Randers havn.  Det er især her, der 

er store flokke, af de sorte fugle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Staunsbjerg får årets pokal for største havørred. 

 

 

 



 

 

Vandpleje, Søren 

Der er nu stablet et godt arbejdshold på 

benene! Der har været gennemgang af gy-

debække. Det vil sige fjernet hindringer 

og optalt gydebanker. Arbejdsholdet har 

også ordnet stierne. Flere steder er der 

spredt muslingeskaller ud, fjernet grene 

og slået græs. Det er noget, vi alle drager 

nytte af, så en stor tak til dem, der giver 

en hånd med. 

Der er allerede nu fastsat datoer for kom-

mende ”praktiske arrangementer”. Ar-

bejdsholdet kan altid bruge en ekstra 

hånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thomas Urbak for erindringspokal for største laks 

tilbage fra 2017 

 

 

Ørredfonden:  

Der blev elfisket i december måned i Lil-

leåen og Svejstrup til Bidstrup. Det gav et 

fint resultat. Dog var der en del havørre-

der med svamp. Der var en del problemer 

med at få strøget fiskene fra Lilleåen. 

Ørredfonden har et overskud på 16.000 kr. 

Det har hjulpet på regnskabet, at man er 

blevet momsregistreret. 

Overskud fra Gudenåekonkurrencen på 92 000 

kr., dette kan doneres til Havørredundersøgel-

sen. 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Problemer med Tange og pligtudsætninger, 

dette skulle der være styr på nu efter miljømi-

nisteriet ar stukket retningslinjerne ud. 

Mistet tilskud fra friluftrådet, betyder lavere 

indtægt. Det kan betyde at man må kigge på 

foreningens adm. 

Ferskvandsfiskeriforeningen afholder general-

forsamling i Langå Kulturhus d 27.04.2019 kl. 

13:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Birger Pank Hansen, får erindringspokaler, både for stør-

ste havørred og Gedde fra 2017 

 

 

Fremlæggelse af foreningens regn-

skab: 
God indtægt på shelters og sommerhus. Mon 

ikke den varme, lange sommer har hjulpet på 

dette!  

Generelt mindre kørselsudgifter i 2018. Årsa-

gen er lavere aktivitet i foreningen! 

Spørgsmål til gebyr for manglende indberet-

ninger. Dette kan stadig blive meget bedre.  

Regnskabet blev godkendt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om budget og regu-

lativ for fiskeriet: 
Bjarne Bach orienterede om budget og re-

gulativ. Tidligere års budget har holdt no-

genlunde. Regulativet, som sidste år. Hav-

ørreden stadig fredet i Grøn Zone. Dag-

kort/medlemskort bæres synligt. 

 

Fastsættelse af kontingent: 
Kontingentet for 2020 fastsættes uændret i 

forhold til kontingentbetalingen for 2019. 

Godkendt. 

 

Efter spisningen blev der uddelt 

pokaler: 

 

Største laks: Martin Velling Pedersen, 109 

cm 10,9 kg (Ændret efter GF) 

Største havørred: Jan Staunsbjerg 86 cm 

7,96 kg 

Største gedde: Erik Villesen 111 cm 9,65 

kg  

 

Største juniorfangst: Asger Barfod102 cm 

10,40 kg  

 

Tillykke til de dygtige fiskere! 

 

 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er: Lars Kielsgaard Bjarne Bach, 

begge genvalgt – Martin Velling er valgt 

ind i bestyrelsen! 

 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
På valg er: Morten Nielsen, Jan Milling Mad-

sen, alle genvalgt. 

NB. På efterfølgende konstituerende bestyrel-

sesmøde blev det besluttet, at Martin er sup-

pleant og Jan er bestyrelsesmedlem. 

 

 

Valg af revisor: 
På valg er: Otto Pedersen: Modtog genvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra bestyrelsen, Peter Ole og Morten, får gode råd af Jonas 

Hougaard Vammen. 
 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

Der var ikke indkommet forslag til vedtægts-

ændringer.  

 

 

Indkomne forslag i øvrigt: 
Ingen indkommende forslag. 

 

 

Eventuelt: 

Kan man vedligeholde dæmningen ved Åbro, 

så vi kan få bragt orden på P-pladsen ved Åbro? 

Kan der laves en bænk ved dybet? 

Det bliver der taget hånd om. Der vil blive ind-

købt stabilgrus, så P-pladsen ved Åbro (dæm-

ningen) bliver udbedret. 

 



 
 

LSF’s Medlemskonkurrence 2019 
 

Fredag 30/8 kl. 1700 indtil  
lørdag 31/8 kl. 1700. 

 

Kortsalg fredag kl. 16-20 i Pavillonen på Smedens Eng. 

Præmieoverrækkelse på Langå Camping kl. 1705. 
 

Priser: Senior 50 kr. Junior 30 kr. 
Overskuddet går ubeskåret til LSF’s juniorer. 

 
Der er indvejning på Langå Camping 

fredag indtil kl. 20 og lørdag fra kl. 07-17. 
Der er mulighed for opbevaring af fisk på køl. 

 

Præmier for over 15.000 kr.  
Præmieliste foreligger ved kortsalgsstedet.  

 
 

Salg af pølser ved Pavillonen på Smedens Eng fredag aften. 
 
 

Grillhygge lørdag aften  
Lige efter konkurrencen er der grillhygge på 

Campingpladsen. Mad + 1 fadøl koster 100 kr. 
 (Håber I vil støtte mere op om dette hyggelige arrangement). 

Tag gerne konen med. 
 

Tilmelding til spisning senest den 25-8-2019 
 

Søren Mogensen 
Ring eller SMS: 52157644 
E-mail: shm@langaa-sf.dk 

 



 

 
 

Nyt fra frivilligholdet 
Tekst: Søren H Mogensen 

 

 

Vi er ved at være et fast hold på 5-6 mand, 

som bruger en ½ søndag ca 8 gange om 

året. Jeg har før luftet dette, men det kunne 

være fedt, hvis vi kunne blive lidt flere. 

 

Siden December nummeret har vi lavet 

følgende ved vores fiskevand:  

• Gennemgang af alle vores bække 

for at finde gydebanker. Det var 

en positiv gennemgang. Hvor vi 

sidste år kun fandt 3 tvivlsomme, 

fandt vi ca 30 i år. Det var især 

Tjærbækken, som var blevet godt 

gravet, men vi fandt også nogle 

stykker i både Elbæk og Farre-

bæk. Desværre ingen i Houlbjerg 

Skovbæk, som ellers ser fanta-

stisk ud. 

• Vi har endelig fået lagt stabilgrus 

på dæmningen ved Åbro, så der 

nu ikke er så store huller, hvor vi 

plejer at vende bilen. Samtidigt 

flyttede vi ”bulebroen” ned på 

østsiden af dæmningen, for at den 

her kan bruges som bænk, forhå-

bentlig i læ for vestenvinden. 

• Der kom også lidt fyld i vejen ned 

mod Jernbanesvinget, inde i sko-

ven tæt ved rensningsanlægget. 

Den kan dog godt trænge til mere. 

• Vi har prøvet at slå stien i Rød 

Zone Lilleåen tidligt, for at gøre 

det nemmere for næste runde. I 

Rød Zone fik vi også skovet det 

væltede træ, som spærrede ind-

kørsel fra dambruget. 

• Der er også kommet flere muslin-

geskaller på stierne ved Smedens 

Eng/Pavillonen, så de nu forhå-

bentligt kan klare selv meget våde 

perioder uden at blive optrådt. 

 

 

 

 

 

Granslev Å 

Der er gisninger om, at ørredbestanden i Lille-

åen ikke har det så godt, selvom LSF fangststa-

tistik for de sidste 5 år er status quo. Vi har aftalt 

med HLF om at hjælpe dem med vandløbspleje, 

da de umuligt kan klare alle tilløb til Lilleåen på 

deres fiskevand. Vi håber på at få mere yngel i 

bækkene længere oppe i Lilleåen, så det i sidste 

ende også vil gøre vores fiskeri bedre. 

  

Vi har aftalt, at LSF kan opstarte vandløbspleje 

i hele Granslev Å systemet, som dækker rigtig 

mange kilometer. Granslev Å har tidligere væ-

ret Lilleåens absolut største bidragsyder med 

ørredyngel, men vi frygter, at den har det skidt.  

Vi har allerede det første projekt i støbeskeen, 

nemlig skjulesten og større sten på forkant af 

gydebankerne for at ”spule” dem rene for sand, 

som ser ud til at være et stort problem. Vi vil 

selvfølgelig i løbet af året prøve på at lave en 

helhedsplan inkl. sandfang og flere gydebanker 

og skjulesten forskellige steder i åen. 

I år udføres der bestandsanalyse for hele Gu-

denå-systemet inkl. Lilleåen. Det bliver spæn-

dende at se resultatet af DTU Aquas bestands-

analyse, som de udfører hvert 8. år, og altså i år 

for vores åer/bække. Der mangler for øvrigt fri-

villige hænder i August/September. BSF koor-

dinerer dette for DTU. Gå ind på BSF hjemme-

side og meld dig til: 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/for-

eningen/nyheder/hjaelpere-til-bestandsanalyse-

soeges.aspx 

Næste runde for frivilligholdet er klipning af 

stier samt gennemgang for bjørneklo. 

Hvis der er nogen derude, som brænder for at 

gøre en lille indsats ved vores fiskevand eller i 

Granslev Å, så tøv ikke med at tilmelde dig til 

listen. Send en sms med navn nummer til un-

dertegnede. 

 

MVH Søren 

Mobil: 52157644 

http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/hjaelpere-til-bestandsanalyse-soeges.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/hjaelpere-til-bestandsanalyse-soeges.aspx
http://www.bjerringbro-sportsfisker.dk/foreningen/nyheder/hjaelpere-til-bestandsanalyse-soeges.aspx


 



Aftenbesøg Lystfisk.dk og (Grejbiksen) 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach 

 

Herunder billeder fra aftenbesøget i Grej-

biksen i Trige, torsdag den 07. marts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ronnie giver gode råd. 

 

Mon ikke vi er mange, der kommer til at 

savne Ronnie. Han var jo en mand, man al-

tid kunne få en godt råd om grej. Han har 

jo selv stor erfaring både fra Danmark, 

Norge og Canada. Det er vi mange, der har 

nydt godt af. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Der udveksles, lystfiskerhistorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der var også tid til kaffe. 

 

Der bliver noget at leve op til, for den nye 

ejere af Go-Fishing. Det bliver for mange 

svært at undvære Grejbiksens varesorti-

ment. 

Herunder billeder fra aftenbesøget hos Lyst-

fisk.dk i Randers. Torsdag den 28. februar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verner gemmer sig bag Lystfisk.dk’s mange stænger 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Der var mange i butikken også visse lokale berømtheder, 

som der ses her under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Snakken og handlerne var der også gang i, båder på bille-

det over og under. 😊 

 

 

 

 

 
. 



Har du husket dit affald? 
Tekst: Peter Fosgerau   Billeder: Peter Fosgerau 

 

Alt for mange gange kan man finde efter-

ladenskaber fra lystfiskere langs med vo-

res fiskevand. Det kan vi simpelthen ikke 

være bekendt. Vi har et fælles ansvar over 

for den natur, vi bevæger os i, og vi bør 

som lystfiskere gå forrest. Sidste år fandt 

et par medlemmer et får ved Jernbanes-

vinget, der desværre havde dybe kødsår, 

som var blevet påført af fletline, det er 

bare ikke ok. 

Man kunne opfordre alle medlemmer, til 

at medbringe en lille pose. En lille pose, 

hvori man kan opsamle det affald man fin-

der langs med åen eller ved P-pladserne, 

her er der opstillet affaldsspande, og så er 

den sag ude af verdenen. 

Hertil skal det siges, at det er langt flertal-

let, der opfører sig pænt og tager deres 

skrald med hjem – og det kan vi godt lide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I værste fald kan fiskevandet blive op-

sagt, og det vil være en træls situation at 

stå i. Vi skal som tidligere skrevet passe 

godt på vores fiskevand, det giver glade 

lodsejere – dem samler vi på ☺ 

Vi håber at det med ”opsamlingen” bliver 

bedre fremover. 
 

Historier fra lænestolen. 
Tekst: Peter Fosgerau 

 

Under en fisketur til Karup Å, for år til-

bage, mødte jeg ”Lasse Rugekasse”. Lasse 

var på mange måder en original, men på 

den helt rigtige måde. Lasse var en 

person, der gik ind i en med træsko på, så 

kunne man lide det eller ej? 

Nå, men tilbage til mødet med Lasse. Det var 

hen på efteråret, og åens fisk var nu for de fle-

stes tilfælde blevet let farvet. Samtalen faldt på 

dette emne om ”det at være farvet”. Lasse 

mente, det var en svær størrelse, i det man 

kaldte en fisk for en ”farvet”. Med det mente 

han, at havde det været ude i samfundet, så 

havde der været en ”ledvogter”, der havde 

slået ned på dette: ”man må ikke kalde nogen 

for farvet”. Lasse kaldte samfundets ”smags-

dommere” for ”ledvogterne”. Så her skulle vi 

lystfiskere passe på med ikke at ende i kløerne 

på en sådan. 

Naturligt kom samtalen også ind på Lasses 

bog, i øvrigt en bog jeg har læst med stor for-

nøjelse og flere gange. Under forordene i bo-

gen står der følgende ”Hvis du tager dig selv 

for højtidelig, så skal du nok ikke læse denne 

bog”. Så er taktstokken li´som svunget, og 

man kaster sig ud i en bog, der er fuld af lune 

historier og fortællinger. Så kan du være hel-

dig at finde bogen derude, så køb den eller lån 

den, den er absolut herlig læsning. 

Lasse er desværre ikke mere iblandt os, han 

forlod denne jord d. 11/6 2017. Lasse var en 

ildsjæl, han brændte for sine ”sager”. Da hele 

miseren om Tangeværket tog fart i starten af 

2017, havde jeg tit Lasse i røret. Han ville 

vide, om det var nu, Tangeværket trak stikket, 

og åen igen kunne får sit frie løb. Jeg tænker 

tit på Lasse, når jeg går ved åen, om der var 

noget om de ”rugekasser”. Kunne de mon bru-

ges i større skala? Det svar må nu blæse i vin-

den. 

 



Premiere og morgenkaffe 
Tekst: Bjarne Bach    Billeder: Bjarne Bach 

 

Som der er ved at være tradition den 1. 

marts, havde Langå Camping inviteret os 

medlemmer på morgenkaffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nogle så lige på sidste års billeder af fangsterne. 

 

Der blev næsten 50 til morgenkaffe, så Er-

vin og Birthe havde en travl morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der var kø ved brødet. 

 

Snakken gik livligt, og at par små skarpe 

til at varme sig på sænker jo ikke den 

gode stemning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De næste par billeder viser, at der var fyldt godt op. 

 

Hvis du aldrig har haft mulighed for at 

være med eller aldrig tænkt på at komme, 

ved du ikke, hvad du er gået glip af. Hygge i 

topklasse blandt mennesker med den samme 

hobby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rundstykkerne tygges. 

 

Det skal herfra lyde en rigtig stor tak til Ervin 

og Birthe for jeres store indsats og velvilje. 

 

 

 

Rundvisning af nye medlemmer. 
Tekst: Bjarne Bach    Billeder: Bjarne Bach 

  

Den 13. april havde LSF inviteret nye med-

lemmer til morgenkaffe og rundvisning af vo-

res fiskevand. Vi startede i klublokalet med 

morgenmad og en orientering om vores for-

ening. 

Bagefter kørte vi rundt på vores fiskevand. Vi 

kom også et sted, hvor vores formand, aldrig 

havde været før 😊. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fra parkeringspladsen i skoven, ved jernbanesvinget. 

 

Det var en så god dag, at jeg kun fik taget dette 

ene billede fra turen. 

Vi sluttede dagen med vores lokale Pitabrød 

fra Winnerburger. Der var ikke mange, der 

kunne spise det hele. Det var kun pga. størrel-

sen. 



Midt i naturen, direkte ned til Gudenåen

Mellem egeskoven og den gamle røde pladebro, der 
hvor Skovkrogen ender ... der ligger Ågården. Det 
har den gjort i mere end 130 år, og har gennem tiden 
lagt hus til rigtig mange dyr og mennesker. Ågården 
ligger 100 m fra Gudenåen, som er kendt som et af  
nordeuropas bedste fiskevand, når der skal fanges 
laks og ørred. Går man nedstrøms langs åen, finder 
man  vores smukke nabo Egeskoven. En fredet 
urskov med krogede gamle egetræer, og græssende 
kvier leder der tankerne hen på gamle guldalder mal-
erier, og med fred og ro til tanker eller madpakker.

På gården bor Irene og Jan, som nu har forvandlet 
den ene længe til Bed and Breakfast. Her er 2 
“værelser” på ca 25m2, som hver indeholder soverum 
med 3/4 seng, stue med hyggehjørne og spise-
plads, samt hems med 3/4 seng. I gårdhaven er der 
indrettet terrasse med glas-pavillion og grill. Her kan 
man sidde i tørvejr og nyde en regnvejrsdag.

Fishers & Hikers - Birders & Bikers

Ågården har en unik geografisk placering, der i særlig 
grad appelerer til lystfiskere og naturelskere. 
Og uanset om man er til fugl eller fisk, er der altid 
noget at hente ved Gudenåen, som på alle årstider 
leverer underholdning i form af  springende laks eller 
flokkende nymfer.  Den sky fiskehejre letter ofte fra 
brinken, ligesom odder og isfugl kan ses i fuld fart 
mellem sivene.
Skulle man være heldig at fisk på krogen, så er der 
renseplads, og fryser, men også rygeovn og grill hvis 
der skal frisk fisk på menuen.
Ved fiskeriets afslutning afholdes der fiskerikonkur-
rence, arrangeret af  Langå Sportsfiskerforening, 
her kommer fiskere fra nær og fjern, med håb og 
hemmelige spindere i rygsækken.

Ågården - Ny Bed & Breakfast i Langå

“Vi elsker at bo i Langå og den fred og ro som skoven og 
åen giver, er stærkt vanedannende. Derfor synes vi også at det 
er oplagt at åbne vores rum, så andre også kan få glæde af  
at de mange muligheder der er for ophold i naturen”



LSF Junior fisketure 2019 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach 

 

 

Tur til Fyn, i pinsen. 
 

Fisketur til vores venskabsklub Refsvin-

dinge Lystfiskerlaug i Nyborg. I pinsen 

fra fredag den 7. juni kl 16 til sent søndag 

den 9. måske først mandag den 10. Det 

koster ikke noget at deltage. Klubben be-

taler alle udgifter. Forældre kan også del-

tage, mod at lægge bil til. Vi fisker fra 

både på Storbælt, ved broen. Vi sover i 

Refsvindinges klubhus, så du/I skal bare 

have liggeunderlag/luftmadras og sove-

pose med. Redningsveste sørger vi for. 

Man behøver ikke at bliver der alle da-

gene, dette aftales bare. 

Tilmelding denne tur senest den 5. juni.  

 

 

 

 

 

 
 

Fra sidste års Fyn tur. 

 

Norge 2019 
Den 31. juli til den 04. august 2019. 

 

Vi tager til Mandalselven i Norge fra ons-

dag til søndag (31/7 til den 04/8). 

Der vil være en egenbetaling på 300 kr. Re-

sten betaler klubben. Færge, mad og over-

natning, mv. 

Vi har en mindste alder til turen, for at alle 

får noget ud af det. Du skal være født i 

2007 eller før, for at være gammel nok til 

at deltage. Forældre kan i et begrænset om-

fang deltage, mod at lægge bil og køretur 

til. 

Pengene for egenbetalingen, betaler du ved 

at overføre dem til bankkonto nr.: 9283 

3900242890 og oplyse dit navn ved over-

førelsen. 

Vi er nødt til at have betaling og bindene tilmel-

ding, af hensyn til bestilling af færger overnat-

ning mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra Norge 2017. 

 

Du/I tilmelder jer, til begge turer ved at sende 

en mail til: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

De 300 kr. for Norgesturen, overfører I til vores 

konto. 

Tilmelding til Norge, senest den 15. juni. 

 

 

Huskeseddel Norge: 
 

• Mødetid Kulturhuset Langå 

onsdag den 31. juli kl. 08:00. 

• Kørsel:  

• Husk madpakke eller penge til 

mad på færgen onsdag. 

• Nogle skal måske have telt 

med. Det aftales efter tilmel-

ding. (Vi har lejet 2 camping-

vogne på campingpladsen).  

• Liggeunderlag og sovepose. 

• Tandbørste og shampoo. 

• Sygesikringsbevis.  

• Håndklæde. 

• Rent tøj til hjemturen. 

• Fisketøj. (Det er ikke nødven-

digt at tage andet med, da der 

jo er fisketur hele weekenden) 

• Grej er der vel ingen der glem-

mer. 

• Måske hjemmebagt kage. 

• Vedlagt opdateret deltagerli-

ste. (Kommer senere). 

mailto:bjarne.bach@langaa-sf.dk


 

Forsidebille: Bjarne Bach. 

Stemningsbillede fra Gudenåen. 

Grå Zone, mellem broerne.  

Nyttige oplysninger: 
 

Mindstemål og fredningstider:                       

 Cm Fra Til 

Havørred 40 31/10 1/3 

Bækørred 40 31/10 1/3 

Laks 40 31/10 1/3 

Sandart 50 30/4 1/6 

Helt 36 31/10 1/2 

Gedde 60 31/3 1/5 

Aborre 19   

Ål 45   

                                                                                                            

Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri 

forbudt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  

forbudt i Lilleåen.                                          

                                                                        

Bådudlejning: 
 

 

 

 

 

 

 

Alu-jollen på trailer kan lejes 

For 200 kr. pr. dag + benzin 
 
Henvendelse til: 

Bjarne Bach 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf. 21699200 

E-mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

LSF’s Post-adresse: 

Langå Sportsfiskerforening 

Væthvej 51, 8870 Langå 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

Web: www.langaa-sf.dk 

 

Klublokale: 

Bredgade 4, 1. 8870 Langå 

(Kulturhuset Langå) 

 

 

 

 

 

Hytten: 

Langå Sportsfiskerforenings hytte, belig-

gende i et naturskønt område mellem Langå 

og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan le-

jes til favorable priser. Så hvis du/I har lyst til 

en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, er 

I meget velkomne. Kan lejes af alle.  

Beskrivelse af hytten: 

Ny istandsat træhytte med el, vand, varme, 

nyt toilet med bad, køleskab og kummefry-

ser. 4 sovepladser. Anneks med 4 ekstra so-

vepladser, mulighed for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkkenudstyr 

og lamper, samt brændeovn og brænde klar 

til brug. Lejer skal aflevere hytten opryddet 

og gulvene fejet. Slutrengøring 250 kr. samt 

el, bliver fratrukket depositum.   

 

Henvendelse om leje: 

Se vores hjemmeside. (Fanen, ”hytteleje”) 

Eller mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

Helst på mail af hensyn til betaling mv. 

Tlf.: 21699200 Bjarne Bach 

 

Periode: Pris: 

Depositum 

Renø-

ring/el: 

Døgn (ej weekend)   350 400 

Mandag – torsdag 1000 500 

Fredag – søndag 1000 500 

1 uge mandag – søn-
dag 

1800 600 

 

Fra den 1/11 til 28-29/2 - 40% på lejen (fi-

skeri forbudt i Gudenåen). 

For Juniorforeninger medlem af DSF udste-

des gratis dagkort til junior under 18 år, når 

foreningen lejer sommerhuset. 

Halvdelen af lejen betales ved reservering. 

Restbeløb senest en uge før. Der kan købes 

dagkort i lejeperioden til de personer der er i 

hytten med 10 % rabat. 

Vigtige datoer: 

30/08-19: LSF’s medlemskonkurrence. 

31/08-19: LSF’s medlemskonkurrence. 

20/09-19 Gudenå-Konkurrencen. 

21/09-19 Gudenå-Konkurrencen.  

31/10-19 Sæsonen slut, fiskeri lukket. 

15/11-19 Sidste frist for 0 indberetning.  
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Go-Fishing Århus Trige
Randersvej 397 ,8380 Trige
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