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Siden sidst Maj 2017 
Tekst: Lars Kielsgaard.   Billeder: B. Bach. 

 

Så blev sæsonen 2017 skudt i gang. Vi star-

tede med et rigtig hyggeligt og velbesøgt 

morgenarrangement på Langå Camping 

med rundstykke kaffe og en lille en til hal-

sen. Omkring 50 forventningsfulde fiskere 

var mødt op på trods af, at premieren var 

en hverdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra morgenkaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var store forventninger til fiskeriet, og 

vi kan se nu, at det ikke har skuffet. De før-

ste blanke laks blev fanget efter få dage i 

marts, og der har været daglige fangster i 

Gudenåen lige siden. Store blanke laks der 

holder et gennemsnit over 8 kg. Indtil vi-

dere er der indberettet 144 laks på Guden-

åsammenslutningens hjemmeside. De fine 

fangster har også betydet, at der har været 

rigtig mange fiskere ude, specielt i Grøn 

Zone. Så var der lige den 16. april og nogle 

dage frem, der var det tydeligt at se, at 

mange var taget til de vestvendte åer. 

Jeg har kun hørt om få nedgængere, så hav-

ørrederne er tilsyneladende trukket tidligt 

ud. Havørredsæsonen er så småt kommet i 

gang, og de første fisk er fanget i Lilleåen. 

Lad os håbe på en rigtig god havørredsæson 

også. 

”Randers Fjord fri for ulovligt fiskeri” kører vi-

dere. Det er ikke lykkedes os at få en dialog med 

fritidsfiskerne om en fredning af laksen i Ran-

ders Fjord. Jeg har den anden dag været til 

møde i Kolding, i kredsen omkring det rekrea-

tive fiskeri, som fiskerikontrollen er vært for. 

Der var deltagere fra fritidsfiskerne og små-

bådsfiskerne. De ville prøve at hjælpe med at få 

en dialog sat i gang med fritidsfiskerne i Ran-

ders Fjord. Det er jo ikke til at vide, om kam-

pagnen har haft en effekt, men der er da fanget 

flere fisk end de foregående år, og jeg har ikke 

set eller hørt om garnskader. 

Vi har fået en plads i det nye vandråd for ”Ran-

ders Fjord og opland” Som repræsentant for 

LSF og ”Gudenåsammenslutningen-Laksepro-

jektet”. Arbejdet i vandrådet handler om vand-

løb, der ikke har en interesse for miljøet, f,eks. 

grøfter afvandingskanaler. Så vidt jeg kan se, 

har vi ikke nogle vandløb i vores interesseom-

råde, der kommer ind under denne kategori. 

Men det område vandrådet skal dække er hele 

Gudenåen og Randers Fjords opland. Det bliver 

et stort og spændende arbejde. 

Der har været en del kritik af foreningens vis-

ning og skiltning til vores P-pladser, specielt 

den nye plads i skoven ved jernbanesvinget. På 

foreningens hjemmeside er der beskrivelse af 

de forskellige pladser, med et Google Earth 

kort. der tydeligt viser, hvor pladserne er. Ved 

P-pladsen i skoven ved Jernbanesvinget må vi 

ikke sætte skilte op, da kommunen ikke vil have 

at den udvikler sig til en offentlig P- plads. Der 

vil andet sted i dette blad være en udførlig be-

skrivelse af, hvordan man finder pladsen. 

Der vil også i år blive afholdt kursus i tohånds 

fluefiskeri i Gudenåen. Der var stor tilslutning 

sidste år, og det var et rigtig hyggeligt arrange-

ment. Efter sommerferien vil vi også lave et 

dagskursus i spinnefiskeri i Lilleåen. 

Alle ønskes en rigtig god sæson, og jeg håber, 

at mange vil stille op, når der bliver brug for 

noget frivillig arbejdskraft. 
 

Knæk & Bræk. 



Min største og første laks. 
Tekst: Christian Højmark  Billeder: Christian Højmark 

 

Mit navn er Christian Højmark. Jeg er 48 

år gammel, og har fisket, siden jeg var et 

barn på knap 5 år. 

De sidste 15 år har jeg stort set kun fisket 

ved kysten og fra båd, indtil jeg solgte min 

båd sidste år. Efterfølgende snakkede mig 

og en kollega om laksefiskeri ved Langå, 

og blev skrevet på ventelisten som med-

lem. Vi blev heldigvis optaget. 

Min kone og ungerne ville på ferie i de 

varme lande, og jeg fik lov til at blive 

hjemme. Her så jeg muligheden for en uges 

ferie dedikeret til målrettet laksefiskeri.  

Jeg startede d 13 marts. Hver morgen ved 

solopgang tog jeg af sted med troen på en 

god fangst, efter jeg havde set Jens Søren-

sens flotte laks d. 8 marts. 

Efter at have snakket med en masse flinke 

lystfiskere, om hvor der muligvis kunne 

befinde sig laks, prøvede jeg de forskellige 

pladser.  

Den 16. marts startede jeg ved syv tiden om 

morgenen, og ville prøve med skaldrejer, 

men beslutter mig hurtigt for, at jeg ville 

fiske med spinner igen.  

Jeg fiskede hen mod dybet, kort tid efter 

kommer der to andre fiskere hen ved siden 

af mig. Den ene spørger så, hvordan jeg har 

tænkt mig at fiske. Hvorefter jeg svarede, 

at jeg vil gå nedstrøms med en spinner. Han 

svarer så, at han vil gå lidt efter mig og 

følge efter.  

5 minutter efter ser jeg min spinner bliver 

synlig i vandet, og efter den kommer en 

stor laks til syne. Øjeblikket efter tager den 

spinneren, samtidig med jeg siger til fiske-

ren bag mig, at jeg har fangst.  

Fisken søger ud mod midten og går mod 

bunden, hvorefter den kommer op og sprin-

ger ud af vandet. Den anden fisker spørger 

mig, om jeg vil have hjælp til at nette den. 

Jeg takker selvfølgelig pænt ja. Fisken 

kæmper en kamp, og jeg siger, at den nok 

vejer 8 kg plus. Den anden fisker giver mig 

ret og svarer, at det også kunne være en fisk 

på nær de 10 kg. Kort tid efter tager den et 

udløb ned af åen. Hvor bremsen virkelig hviner. 

Den anden fisker siger til mig, at jeg skulle 

spænde bremsen, men bremsen er spændt så 

hårdt, at jeg kunne trække de fleste bundbid fri, 

uden at den kørte i bremsen. Så her taler man 

om en virkelig stærk fisk. 

Jeg bliver meget overrasket over, hvor stærk fi-

sken er. 

Et træ stikker ud fra kanten af åen, jeg tager fat 

helt i bunden af fiskestangen for at få snøren 

rundt om træet, mens vi begge går med ned af 

åen. Fisken stopper igen op og søger skiftevis 

mod bunden og overfladen, hvorefter den kom-

mer ind mod åens brink. Efter et par forsøg lyk-

kedes det den anden fisker at få den i nettet og 

op på land.  

Jeg tog op til campingpladsen for at få vejet fi-

sken. Vægten var 12,320 kg og 106 cm. Sikken 

en basse! (Se forsidebilledet). 

HOLD DA KÆFT HVOR EN OPLEVELSE. 

Nu ved man, hvad ordet laksefeber betyder. 

Stor tak til fiskeren med nettet. 

Efter en 7-8 nye ture, hvor der kun var et par 

aborre og en enkelt gedde, der faldt af, lykkedes 

det endelig igen. D.1 maj på gul zone huggede 

en flot laks igen på spinderen. Den var knap så 

vild som den første laks og efter ca. 10 minut-

ters lang fight med fisken, hvor der flere gange 

var en lidt mindre laks med den oppe i overfla-

den kunne jeg selv lande endnu en fin laks på 

8,8 kg og 95 cm lang. Sikke en start på sæsonen. 

 

En stor tak til de mennesker der bruger tid og 

kræfter på, at sådan noget fiskeri kan lade sig 

gøre i Danmark. 

 



Husk Fangstregistrering i LSF 
Tekst: Bestyrelsen 

 

Som I forhåbentligt alle ved, har alle foreninger langs nedre Gudenå vedtaget at indføre tvungen 

fangstregistrering af laks, ørred og gedde. Registrering skal være foretaget senest 5 dage efter 

fangst og ikke ved sæsonafslutningen som tidligere. 

 

Herunder ”stk. 13” fra LSF regulativet for 2017: 

 

 
 

 

Bevæggrunde for fangstregistrering: 
1. Reklame for fiskeri i Gudenåsystemet. 

2. Øge fiskeinteressen for fiskeri i DK. 

3. Dokumentation af laksebestanden. 

4. Dokumentation af ørredbestanden. 

5. Dokumentation i forhold til evt. forureningssager. 

6. Fangststatistikker kan udtrækkes for yderligere databehandling til forskningsrelate-

rede undersøgelser. 

7. Præcise kommentarer til Fiskebladsreportager, aviser, nyhedsmedier samt andre for-

eninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Her over en af Henrik Györkös mange laks

   8 stk. indtil nu, i Gudenåen.  

Siden artiklen på foregående side, 

har Christian slået til igen. 10,38 kg.  





Generalforsamlingen i Ferskvandsfiskeriforeningen 

Dirigent og Referent: Hilmar Jensen (red. B. Bach)  Billeder: Bjarne Bach 

 

Referat fra generalforsamlingen i Fersk-

vandsfiskeriforeningen den 22. april 2017 

kl. 13.00 i Langå Kulturhus.  

Niels Barslund bød velkommen til de frem-

mødte medlemmer og gæster. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetæl-

lere. 

Hilmar Jensen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsam-

lingen var indkaldt i henhold til vedtæg-

terne. Dagsorden blev godkendt. Valg af 

stemmetællere foretages, hvis det bliver 

nødvendigt. 

 

2. Godkendelse af forretningsor-

denen. 

Forretningsordenen blev godkendt. 

 

3. Beretning. 

Bestyrelsens beretning 2016. 

Vi har afholdt de sædvanlige kurser og fa-

miliefiskedag tre steder: Hvilested Fiskesø, 

Herning Fiskepark, Gunderup Fiskesø. 

Der arbejdes med enkelte regler for nye og 

nuværende bierhvervsfiskere. 

Deltagelse i møde om fiskeplejen 2O17-

2019. Gruspuljen var ikke opbrugt. Vi fik 

ændret max beløbet fra 20.000 kr. til 

30.000 kr. pr. projekt. 

Nye regler: der kommer betydelig længere 

sejladstidspunkter vedr. turistsejlads (ka-

noer) i Skjern Å. Ingen lokale indvendin-

ger. 

Vi er nu deltagere i Fiskerikontrollens 

halvårlige møde i Kolding. 

Der lægges op til, at lystfiskere skal indbe-

rette deres fangster i 2018, måske lig jagt-

tegn. 

Det lodsejerbaserede toggerfiskeri ved Ka-

rup Å er forlænget. Der skal fortsat indbe-

rettes årlige fangster til DTU. 

Vi er repræsenteret ved det nye Vandråd 

Limfjorden, som skal tage stilling til, om 

de små vandløb har mulighed for fiskebestande 

mm., eller om det er en afvandingskanal med 

typisk ringe fald. 

Peter Holm har opsagt sit samarbejde som op-

drætter af havørredyngel for 9 foreninger. DTU 

har fundet andre opdrættere. Karup Å har for-

søgsvis stoppet udsætning i 5 år og vil bruge 

pengene på gydebanker. 

Arbejdet ved Glenstrup SØ og Øvre Skals Å, 

ser ud til at være på vej med de tiltag, som lods-

ejerforeningen ved Glenstrup Sø ønsker. Det vil 

sige fri faunapassage til Limfjorden. Lodsejer-

foreningen overtager visse vedligeholdelsesop-

gaver. 

Vi følger udviklingen om signalkrebs, ikke 

mindst om der kan være et erhvervspotentiale 

ved fangst, forarbejdning og afsætning. Vi for-

venter regler pr. 01.07.17 i forbindelse med en 

udryddelsesplan fra EU. 

Vi afventer forsat, hvad de 4 kommuner ved 

Gudenåen vil gøre ved Danmarks største Å, 

som ikke har en faunapassage ved Tange Sø. Fi-

sketrappen virker ikke optimalt og kommer hel-

ler ikke til det nogensinde. Erfaringer ved andre 

søer midt i et vandløb er klare. Udvandrende 

laks, ørreder og smolt bliver næsten alle ædt, in-

den de finder ud af søen på vej til havet. 

Der har været dialogmøder om Sjællandske 

fredningsbælter mm. Det var startskuddet til 

Miljø- og Fødevareministerens konference i 

Maribo om lystfiskerturistindustriens mulighe-

der for udvidelse, det vil sige arbejdspladser, 

valutaindtægter mm. Følgende er Ferskvandsfi-

skeriforeningens holdning: 

Den bedste måde at udvikle lystfiskeriet er fær-

rest mulige begrænsninger og restriktioner, der 

udspringer af begrundelser, der ikke har et kon-

kret fagligt eller biologisk grundlag. I stedet 

skal forskelligheden bevares, så alle kan være 

en del af det rekreative fiskeri. 

Det groveste eksempel på ikke bæredygtige fi-

skeregler er fiskeriet i Køge Bugt/ farvandet 

ved Sydsjælland og Møn, hvor fredede gedder 

kun må fanges af sportsfiskere og skal genud-

sættes så unødvendige dødsfald er minimale. 

Det er kort og godt unødig leg med levende væ-

sener. 



Den bedste måde, at fremme lystfiskertu-

rismen, er gennem et samarbejde med lo-

kale parter, i respekt for de traditioner der 

er grundlaget for det eksisterende lystfi-

skeri og skabe forståelse for lystfiskeriets 

betydning blandt andre, der færdes i natu-

ren med naturmæssige interesser. 

Kommuner og andre offentlige myndighe-

der skal medvirke til bestandsophjælpende 

og adgangsforbedrende aktiviteter ud over 

det, de er pålagt efter lovgivningen. Arbej-

det skal ske under medvirken af - og støtte 

til de lokale lystfiskerforeninger, lodsejere 

og andre interessenter. 

Danmark har rigeligt med fiskemuligheder 

efter havørreder i jyske vandløb, da mange 

vandløb er selvproducerende, og resten er 

på vej. 

Kystfiskeriet efter havørreder i Kattegat og 

nordlige Østersø er måske verdens bedste, 

men æren herfor skal findes i de forbedrin-

ger, som er opstået i de jyske vandløb (li-

censpenge til ophjælpning af fiskebestande 

og frivillig arbejdskraft fra lokale lystfi-

skerforeninger). 

Identifikationen af en lystfisker kan deles 

op tre ting. 

l. Naturoplevelsen ved at færdes ved fiske-

vandet. 

2. Oplevelsen ved eventuel fangst af fisk. 

3. Madoplevelsen ved at spise noget, man 

selv har fanget. 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

vurderer at 90 pct. af tyske lystfiskere er 

madfiskere. Det ses tydeligt ved den Jyske 

Vestkyst, og nu da der er indført begræns-

ninger i den vestlige Østersø på fem torsk 

pr. dag, er interessen for at leje turbåde og 

lignende faldet væsentligt, formentlig fordi 

værdien af fem torsk er lig med bådleje. 

Der er også en gruppe som kaldes sportsfi-

skere. For dem er naturoplevelsen ikke væ-

sentlige, det drejer sig om rekord-trofæfi-

skeri eller flest mulig fangede fisk på kor-

teste tid. Madoplevelsen er uinteressant, da 

de fleste fiskere praktiserer catch and rele-

ase. 

Hvis ministeriet og resten af samfundets 

ønsker om flere valutaindtægter og ar-

bejdspladser skal opfyldes, skal de ikke ko-

piere Skjern Å, hvor Herning, Skjern og 

Ringkøbing kommuner har lavet et lystfiskertu-

rist projekt, hvor lokale lodsejere og lystfisker-

foreninger ingen indflydelse har haft. Forhå-

bentligt er det ikke noget andre kommuner vil 

kopiere, for et turist-/egnsudviklingsprojekt 

uden lokal opbakning er dødsdømt på forhånd. 

Mødet i Maribo resulterede i et udvalg, som 

skal komme med en indstilling til ministeren in-

den udgangen af 2O17. Formand for udvalget 

er Jacob Ellemann Jensen. Sportsfisker- og 

grejforhandlere mm er talstærkt repræsente-

rede. FFD måtte kæmpe for at få en mand i ud-

valget som eneste repræsentant for lodsejere i 

Ferskvand, som ejer næsten alle ferskvandsfi-

skeri muligheder i Danmark. 

Jens Salling, Peter Geertz og Lasse Mikaelsen 

kommenterede og udvekslede synspunkter an-

gående signalkrebs. 

Kun få bemærkninger til beretningen.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fra forplejningen før generalforsamlingen. 
 

4. Regnskab. 

Bjarne Bach gennemgik regnskabet. Indtæg-

terne var på 186.449,- kr. Udgifterne udgjorde 

135.904,- kr. Efter bladomkostninger og renter 

udviste regnskabet et underskud på 1.139,- kr. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkommende forslag. 

 

6. Budget for 2017. 

Budgettet blev gennemgået med et overskud på 

450,-kr. Budgettet blev vedtaget. 

 

7. Fastsættelse af dagpenge og evt. løn 

til bestyrelsen. 

Fastsat uændret. 

 

 

 



8. Kontingent 2018. 

Kontingentet 2018 godkendt med en besty-

relsesbemyndigelse til en kontingentstig-

ning på 2 %. 

 

9. Valg af bestyrelsen. 

På valg er: Dambruger Ove Ahlgreen 

Lystfiskere Bjarne Bach og Hilmar Jensen 

Lodsejere Schneider Philipsen 

Erhvervsfiskere. Leif Olesen. 

Dambruger Ove Ahlgreen afgår, og Peter 

Holm valgt.  

Genvalg til resten. 

 

10. Valg til 4 bestyrelsessupplean-

ter. 

Dambrug. Jürgen Vogt - Genvalgt 

Lystfiskere. Lars Kielsgaard, Morten Niel-

sen valgt. 

Lodsejere. Bo Andersen - Genvalgt 

Erhvervsfiskere. Gert Nielsen, Preben W. 

Hansen valgt. 

 

11. Valg af revisorer. 

På valg er: 

Claus Rasmussen og Jens Salling Jensen. 

Begge genvalgt. 

 

12. Eventuelt. 

Schneider spurgte ind til etablering af gy-

debanker i Karup Å. Peter Geertz oriente-

rede om regelsættet. 

Lasse Mikaelsen og Peter Geertz havde ud-

veksling af synspunkter om rugekasser. 

Regulering af sæler i Karup å er ikke til-

ladt, muligheden undersøges for adaptiv 

forvaltning. 

Lasse Mikaelsen oplyste at han var invol-

veret i et filmprojekt om vandløbspleje. 

Ove Ahlgreen takkede for de mange år han 

havde deltaget i bestyrelsen for FFD, og 

udtrykte, at det var en enestående forening 

med sin sammensætning af medlemsskare. 

Niels takkede Ove for indsatsen. 

Leif Olesen beskrev problematik i forbin-

delse med opfiskning af skidtfisk. 

Peter Holm orienterede om kollegas etab-

lering af krebsedambrug. 

Max indtræder i vandråd i Randers. 

Formanden afrundede punktet. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

Sikken en sæsonstart! 
Tekst: Peter Fosgerau. Billeder: GSL fangstliste 

 

Den 8. marts blev ballet åbnet med en pragtfuld 

laks på hele 11.08 kg, og den var nøjagtig en 

meter lang! Dette var startskuddet på en indtil 

nu meget hektisk sæsonstart, hvad laksefang-

ster angår! Indtil videre er der fanget rigtig godt 

med fisk! Og mon ikke sæsonen 2017 vil blive 

husket mange år fremover? Flere dygtige fi-

skere har da også fanget mere end en laks, og til 

de og alle andre der har fået laks på land, skal 

der lyde et stort tillykke med fangsten! 

Et estimeret bud på hvor mange laks der indtil 

nu er landet ligger på ca. 190-200 fisk, (indbe-

rettet 192 stk. red.) og en efter en beregning så 

er snit-vægten på godt 8 kg. Med den største 

indtil nu på godt 16 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er der vidst ikke nogen, der kan klage over! 

Fiskene er blevet fanget på spin, mede og flue. 

Laksene er fanget på hele stykket af den nedre 

Gudenå, det vil sige fra Tangeværket og ned til 

”fristykket” nedenfor lakse-gården ved Frisen-

vold! Så ud med stangen, laksene er der!  

Dette viser hvilket potentiale Gudenåen besid-

der, tænk på hvad det kunne udvikle sig til, hvis 

der kom en løsning ved Tangeværket! Vi må 

håbe, at politikerne snart kommer på tanker i 

den retning, så laksen igen frit kan svømme 

forbi spærringen ved Tangeværket! 

 

 

 



 

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

 

Lørdag den 25. marts havde vi inviteret de 

nye medlemmer til rundvisning og lidt ori-

entering om vores forening.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morgenkaffe og snak i klublokalet. 

 

Det var 18 deltagere i år. Det var et pas-

sende antal til vores forhold, også når vi 

skal rundt. Det var dog ikke alle, der var 

lige grønne i fiskeriet. Christian Højmark 

havde 3 dage før fanget en skøn laks på 

12,32 kg. Se forsiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra rundturen ved Jernbanesvinget. 

 

Vi havde en rigtig hyggelig dag, og vi hå-

ber også, at de nye, som var med, lærte 

foreningen bedre at kende. 

Vi kom godt rundt på vores fiskevand. Vi 

så også nogle af de små gydebække. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her ved Rød Zone, Lilleåen. 

 

 

Der var en kvindelig lystfisker med i vores el-

lers mandsdominerede klub. 

Vi sluttede dagen af med de store lækre pita-

brød fra Winner Burger. Lidt madkultur fra 

Langå, må vi jo også have med. Ikke alle 

kunne spise op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bespisning i Pavillonen. 

 

Morgenkaffe på Langå C. 
Tekst: Bjarne Bach    Billeder: Bjarne Bach. 

 

Som sidste år den 1. marts, havde Langå Cam-

ping inviteret os medlemmer på morgenkaffe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra den hyggelige morgen. 

 

Selv om dagen den 1. faldt på en onsdag, var 

der rigtig mange, som mødte op - næsten 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endnu et billede fra den hyggelige morgen. 

 

Det var en dejlig hyggelig morgen. 

Mange tak til Langå Camping - det var rigtig 

godt. 



Referat af den ordinære generalforsamling i Langå Sports-

fiskerforening tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00 i  

Byrådssalen Langå Kulturhus 
Referent: Ole Pilgaard.   Billeder: Bjarne Bach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var ca. 76 fremmødte til generalforsam-

lingen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, der blev 

valgt. 

 

 

2. Formandens beretning. 

 

Velkommen til alle. 

Som formand skal jeg redegøre for året, der 

er gået. 

Afdøde medlemmer 

Vi har i år desværre mistet flere af vores med-

lemmer. Æresmedlem Holger Mosbjerg. Carl 

Otto Pedersen. Bent Velling Andersen. Jens 

Jørgen Asferg. Leif Andersen. 

Æret være deres minde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriet 

I forhold til de indberetninger, der har været af 

havørreder, har det været en sæson under det 

normale. Sidste år blev der indberettet 641 stk., 

i år er der kun indberettet 383. Om det er det 

faktiske tal, er svært at sige. Kan årsagen være 

manglende indberetning?  

Det er mit indtryk, at der ikke har været det nor-

male pres på Rød Zone, hvorimod der har været 

mange, der har fisket i Blå Zone, hvor der også 

er fanget mange fine fisk. 

Laksefiskeriet har været rimeligt, der er indbe-

rettet 129 fra vores fiskevand, og 399 i hele Gu-

denåen.  Jeg har også i år oplevet, at mange af 

vores gode pladser ikke bliver fisket fra i lange 

perioder, så er der selvfølgelig ingen fangster, 

og det bider sig selv i halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har flere gange været trængsel ved vejen, 

hvor der parkeres ved Blå Zone. Vi har derfor 

lavet en aftale med lodsejeren om, at have en P 

plads væk fra vejen, så det ikke ender med en 

ulykke. Der vil også blive opsat et bord- bænk-

sæt ca. midt på Blå Zone. 

Til orientering er det stadig forbudt at krydse 

sporene ned til vores grund i Lilleåens Røde 

Zone. I forhold til at krydse sporene ned til de 

offentlige områder ved Gudenåen, er det på fi-

skernes eget ansvar, hvis sporene krydses. Jeg 

vil anbefale at bruge de P. Pladser, vi har ud 



mod sommerhuset og i skoven ned mod jern-

banesvinget. Gennem Langå miljøgruppe ar-

bejdes der stadig på en tunnel. 

Fra i år er indberetning af fisk ændret, så alle 

fangster skal indberettes senest 5 dage efter 

fangsten. 

 

Arbejdet i bestyrelsen. 

Den samme bestyrelse har efterhånden siddet 

mange år. Som jeg nævnte på sidste general-

forsamling, har vi jo alle i bestyrelsen for-

skellige muligheder for, hvor meget tid, der 

kan bruges på det frivillige arbejde. Jeg sy-

nes, arbejdet har fungeret fint, og at vi alle 

udfylder nogle roller, så vi samlet fungere 

godt. Vi er godt repræsenteret alle steder, 

hvor vi har mulighed for indflydelse. 

Formandsgruppen, som blev etableret sidste 

år, har udviklet sig. På møderne, som holdes 

ca. hvert kvartal, er foreningerne fra det me-

ste af Gudenåen repræsenteret. Det, der har 

været indholdet, er spærringerne i å systemet, 

garnfiskeri i fjorden og garnfiskeri i søerne, 

som er meget kompliceret og ødelæggende 

for fiskebestandene. På vegne af alle forenin-

gerne er der lavet et skrift, om spærringer og 

muligheden for at udnytte potentialet i lystfi-

skerturisme, til pressen. Og der er skrevet et 

brev til Espen Lunde Larsen som svar på hans 

pressemeddelelse om at styrke udviklingen af 

det rekreative fiskeri. 

Sidste år lavede vi et tohåndsfluekastekursus 

. Det bliver gentaget i år, og efter ferien vil 

der blive lavet et spinnekursus i Lilleåen. 

På sidste generalforsamling blev der vist et 

billede af en båd med mange ulovligt fangede 

laks og havørreder. Jeg fik heldigvis billedet 

tilsendt, og på forunderlig vis var billedet på 

vores Facebook side, med beskrivelse af 

hvem ejermanden var, hvor han fiskede mv. 

Det satte da godt nok fokus på garnproble-

met. Fiskeren var selvfølgelig utilfreds med 

at være lagt på siden og truede med et privat 

søgsmål, som dog ikke er blevet til noget Pe-

ter Fosgerau har lavet et stort arbejde med at 

stable en facebookside på benene, som hur-

tigt blev meget populær. Det væltede ind med 

oplysninger om flere, der bare fiskede ulov-

ligt og alt blev meldt til kontrollen, som 

kendte dem alle.  Vi afholdt et borgermøde på 

naturcentret, som samlede næsten 100 - også 

flere fritidsfiskere. Konklusionen på mødet 

blev, at der skulle samles et forum, hvor alle 

brugere af fiskeri på fjorden deltager, og så for-

håbentlig blive enige om et udspil til, hvad der 

kunne gøres, eks at frede laksen. Det var der op-

bakning på fra alle parter på mødet. Der arbej-

des stadig på dette. 

Tange værket kom også på dagsordenen, under 

en reparation af gitteret var mange laks og hav-

ørreder kommet på den forkerte side og svøm-

mede rundt med svamp og der var flere døde. 

Det kom i pressen, Ekstra Bladet og DR 1, og 

gav i lang tid en heftig debat på Facebook. En-

den blev, at DCV fik en entreprise med at opfi-

ske fiskene. I øjeblikket er der ikke nogle poli-

tiske muligheder for at få gang i en løsning, men 

debatten kører, og til efteråret er der kommu-

nalvalg. 

Der er meget praktisk arbejde, der skal gøres, 

og det er svært at få folk nok til at hjælpe. Ved-

ligeholdelse af broer, gennemgang af bække. 

Skarv regulering i forbindelse med udsætning 

af smolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eli’s udsalg. Måske kan du finde dine egne? 

 

Miljøet. 

Udviklingen er bekymrende, havbrug bliver et 

stort problem, større udledning af kvælstof, nyt 

vandråd, jeg håber ikke, at alt for meget bliver 

sat over styr. 

 

GSL 

Den fælles indberetning. Op til kommunalval-

get aktive i forhold til en løsning for spærring 

af Gudenåen 



DSF. 

Miljøteams i stedet for miljøkoordinatorer. 

Jeg er repræsenteret i teamet for Randers og 

Horsens fjorde og opland.  

foreningskonsulenter, samarbejde jægerne. 

 

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til 

formandens beretning. 

 

 

Peter Fosgerau orienterede om et nyt projekt-

samarbejde mellem jægere og lystfiskere – 

Bliv Naturligvis – yderligere information kan 

ses på foreningens facebookside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smørrebrødet nydes. 

 

 

3. Orientering om Juniorafdelingen 

(herunder fremlæggelse af regn-

skab), udvalg og eksterne sam-

menslutninger. 

 

Bjarne Bach orienterede om arbejdet i junior-

afdelingen. Der er pt. 26 juniorer indmeldt i 

foreningen. Kontingentet er blevet nedsat, så-

ledes at juniormedlemmer udelukkende beta-

ler kontingentet til LSF, forbundet er gratis. 

Der er desværre kun ganske få juniorer, der 

deltager i junioraktiviteterne 

Der er planlagt en norgestur i august. Der er 

desuden også andre fisketure på juniorkalen-

deren. 

Det er stadig muligt for børn under 12 år at 

fiske med forældre eller bedsteforældre uden 

at være medlem af juniorforeningen. 

Dette fremgår også af regulativet. 

Der blev spurgt, om der er uddannet juniorle-

dere i forbundet. Der har været uddannet en 

række juniorer, men de er alle bortrejst fra om-

rådet. 

Der blev foreslået yderligere forstærkning af 

samarbejdet med naboforeningerne om junior-

arbejdet. 

 

 

Ørredfonden. 

I regi af Ørredfonden er der blevet elfisket efter 

havørreder i Lilleåen. 

Ørredfondens dambrug har i det forløbne år 

kørt med et underskud på kr. 45.000. Dette 

skyldes færre indtægter pga. fisk, der er døde i 

klækkeriet grundet strømsvigt og sygdom. 

 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen. 

LSF er medlem af Ferskvandsfiskeriforenin-

gen. Denne forening har foretræde for §7 udval-

get, der udbetaler penge fra fisketegnsmidler. 

Der har været begrænset mødeaktivitet i udval-

get. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab. 

 

Bjarne Bach orienterede om regnskabet og ud-

valgte poster på dette. 

Der er ikke ret mange på foreningens venteliste. 

Faktisk kun 9 dags dato. 

Der blev spurgt på indestående på 550.000 på 

foreningens konto i banken, samt skyldig efter-

betaling på 105.233 kr. 

Det er opsparinger, der grundlæggende er etab-

leret før overskudsdelingens tid. 

Gebyr på manglende fangstrapport går til lakse-

udsætninger. 

 

 

5. Orientering om budget og regulativ 

for fiskeriet. 

 

Bjarne Bach orienterede. Der er krav om 

fangstindberetning senest 5 dage efter fang-

sten er gjort. 

De 5 dage medførte en debat om indberetning. 

Dette gør de andre foreninger nedstrøms tange-

værket også. 

På baggrund af det kommende års erfaringer, 

vil bestyrelsen evaluere initiativet. 

 



6. Fastsættelse af kontingent. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 

2018. Godkendt med forbehold for stigninger 

i forbundskontingentet. 

 

Efter lækkert smørrebrød blev der uddelt po-

kaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Største laks: 11,8 kg 105 cm fanget af Jørgen 

Nissen på spinner. 

Største havørred: 8,15 kg 85 cm fanget af 

Martin Velling på spinner. 

Største gedde: 5,70 kg 95 cm fanget af Eli 

Larsen på reje. 

Juniorpokalen: Laks 6,28 kg 83 cm fanget  

 

 

af Viktor Munk Knudsen på orm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

På valg: 

Lars Kielsgaard.  Modtog genvalg 

Bjarne Bach.   Modtog genvalg 

Ole Pilgaard.       Modtog genvalg 

 

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

 

På valg: 

Morten Nielsen.    Modtog genvalg 

 

Karsten Bodum Olesen. Modtog ikke genvalg 

 

I stedet for Karsten Bodum Olesen valgtes Jan 

Milling Madsen. 

 

9. Valg af revisor. 

 

Otto Pedersen blev genvalgt som revisor. 

 

10. Forslag til vedtægtsændringer. 

 

Der var ikke forslag til vedtægtsændringer. 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

12. Eventuelt. 

 

Der er morgenkaffe til præmieren i morgen. 

Der blev opfordret til at få jægere til at be-

kæmpe skarven – der er en skarvkoloni ved 

aborrehullet. 

Der er etableret en facebookside vedrørende 

skarvproblematikken –  

Der er samarbejde med Langå Jagtforening. 

LK opfordrede til at koordinere indsatsen med 

de øvrige foreninger ved Nedre Gudenå. 

Der blev opfordret til at give bestyrelsen en 

hånd – forsamlingen tog i mod dette. 

Hvor og hvor mange laksesmolt udsættes der – 

der er lavet en fordeling mellem foreningerne, 

og der udsættes i hele åens forløb fra Tange til 

afslutningen af LSF’s vand. 

 
 



LSF’s Medlemskonkurrence 2017 
Tekst: Bjarne Bach.  

 

 

 Fra fredag den 25/8 kl. 1700 til lørdag 26/8 2016 kl. 1700 
 

Præmier for over 15.000 kr. 
 

Husk at overskuddet går ubeskåret til LSF’s juniorer. 

 
 

Kortsalg fredag fra 16-20.00 ved Smedens eng. 

Senior 50 Kr. Junior 30 Kr. 

OBS kun kortsalg fredag. 
 

Konkurrencen starter fredag kl.17.00 til lørdag kl. 17.00  

Alle fisk skal være indvejet inden lørdag kl. 17.00 
 

Salg af pølser ved Smedens eng fredag aften. 

Der sælges ikke pølser lørdag ved indvejningen. 

Der vil i stedet for være fællesspisning straks efter 

indvejningen og præmieoverrækkelsen er slut. 

 
Deltag i det hyggelige aftenarrangement med spisning på cam-

pingpladsen umiddelbart efter præmieoverrækkelsen. 
 

Pris 100 kr. inklusiv 1 fadøl. (Det er da billigt for et godt sel-

skab ligesindede) 

Tilmelding til spisning senest den 22-8-2017 
 Til Langå Camping 

8646 1302 eller mail: info@langaa-camping.dk 
 
 

Der vil være indvejning på campingpladsen fredag til 

kl.20.00 og lørdag fra kl.07.00 
 

Der er mulighed for opbevaring af fisk på køl. 

Præmieoverrækkelse på campingpladsen. 
 

 

 

mailto:info@langaa-camping.dk




- lokal gennem 140 år…

Velkommen i 
Langå Sparekasse

Vi er aktive midt i lokalsamfundet…

Som lokalt pengeinstitut kender vi 
vores lokalsamfund helt til bunds.

Derfor kan vi tilbyde gode løsninger,
der matcher dine ønsker og forventninger.

Hos os får du bid - hver gang!

Bredgade 10 ∙ Langå – Stationsvej 10 ∙ Stevnstrup
Tlf. 86 46 13 22 - www.langspar.dk



Aftenbesøg, Grejbiksen og Lystfisk.dk 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach 

 

Herunder billeder fra aftenbesøget i Grej-

biksen i Trige, torsdag den 23. februar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der oses i Grejbiksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der prøves tøj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måske ny stang og hjul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mon Otto har råd? 

Herunder billeder fra aftenbesøget hos Lyst-

fisk.dk i Randers. Torsdag den 2. marts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hovsa, han var også her . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der kigges på ny stang. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Hov det mangler jeg vist lige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mon konen opdager jeg kommer hjem med det. 



Bliv NaturligVis 
Tekst & Billeder: Morten Nielsen 

 

I foråret 2017 blev projektet ”Bliv Natur-

ligVis”, I samarbejde med DSF, Jæger for-

bundet og Nordea-fonden skudt i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi her i Østjylland var hurtigt ude af start-

hullerne og fik etableret forbindelse til in-

teresserede. Vi fik hurtigt en del frivillige 

til at melde sig. Vi holdte et kickoffmøde i 

Jagtens Hus (Kalø) i februar måned for de 

første frivillige. 

I marts måned havde vi det første arrange-

ment for en skoleklasse i Hobro! 

Her i vores område, har vi gennemført to 

arrangementer for to skoleklasser i Had-

sten! - en 7. og en 8. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den18. Maj deltager ”Bliv NaturligVis” sam-

men med andre grønne organisationer på Natur 

Mødet i Hirtshals, hvor bla. Nicolai Kirk og 

Gordon Henriks vi være at finde på vores stand. 

Nicolai vil lave mad på ”Nak og Æd stil” på 

stranden, hvis vejret tillader det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er en omgang frivillige ved at lave borde til 

naturmødet. Der skal bruges 10 borde, hvor Ni-

colai og skoleklasser skal lave mad! 

 

Er der nogle, der har fået lyst til at blive frivillig 

i Projektet, kan I kontakte: Morten Nielsen på 

mail: mortplant@yahoo.dk  

  



 

Foreningskonsulenterne 
Tekst: Morten Nielsen. Billeder: Morten Nielsen. 

 

Det blev ved sidste kongres besluttet: for at 

hjælpe foreningerne, skulle der dannes et 

korps af frivillige konsulenter der kunne 

hjælpe klubberne! 

Der blev søgt efter frivillige, og der meldte 

sig 5, der gerne ville stille sig til rådighed 

for foreningerne under DSF. 

første møde/ uddannelse af konsulenterne 

blev skudt i gang i juli 2016. 

Vi blev klædt på til opgaverne. Vi er lø-

bende blevet uddannet og opdateret med 

gode værktøjer til hjælp i foreningerne. Ja-

nuar 2016 har vi stort set været i kontakt 

med alle foreningerne! En del har allerede 

fået gavn af konsulenterne, eller der er af-

talt forløb til afklaring af foreningens be-

hov (flere medlemmer, Junior arbejde, 

samarbejde med andre foreninger). 

Det tegner til at det bliver godt! 

Det at blive foreningskonsulent, er et spæn-

dende og udfordrende "job", som tegner til, 

at vi aldrig bliver færdige med at udvikle 

på. 

Skønt at man stadig kan lære nyt. Kunne 

være, at man en dag føler sig som en gam-

mel ræv? 

 
og at man blev så skarp, at man kunne få de 

rigtige varer på hylderne! 

Dette kan kun lade sig gøre, med medlem-

mernes hjælp. Snak med os, fortæl os hvad 

I mener, er fremtiden for jeres forening, og 

så kan vi måske sammen finde "guldkor-

nene" 

Bedste ønsker for jer og jeres forening. 

Mvh Morten Nielsen 

Foreningskonsulent Nordjylland 

Mail: moni@sportsfiskerforbundet.dk 

Tlf: 52404195 

Den hemmelige P-plads i skoven.  
Tekst: Lars Kielsgaard. Billeder: Lars Kielsgaard. 

 

Den hemmelige P-plads i skoven ved Jernba-

nesvinget / det falske sted, Morten og Peter 

TV2. 

Jeg vil prøve at lave en tydelig beskrivelse af, 

hvordan man finder ned til P-pladsen i skoven 

ved Jernbanesvinget. Både fordi det er vigtigt 

med en god tilgængelighed til vores fiskevand, 

og at vi undgår for meget trafik over jernbane-

sporene. 

Indkørslen til pladsen er ad Mosevej, det er den 

vej, der går ned forbi rensningsanlægget. Vil 

man bruge GPS skal man indtaste 8870 mose-

vej 22. Så kommer man ind på vejen, når man 

kommer til 22 skal man holde til højre, ellers 

ender man i en indkørsel, fortsæt af vejen langs 

rensningsanlægget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er her, man kører ind. 

 

 For enden af vejen drejer stien til venstre ned 

til den asfalterede cykelsti. På dette sted kører 

man til højre og straks til venstre. Efter ca 25 

meter drejes til venstre og efter ca 25 m kom-

mer man ind til en åben plads, hvor der er plads 

til flere biler. Tag eventuelt turen til fods for at 

orientere dig. Fra P-pladsen fortsætter man af 

stien, som ender på den asfalterede cykelsti. 

Her går man til højre og kommer til Jernbanes-

vinget. 

Når man kører ud af Mosevej, kommer der på 

et tidspunkt et skilt, hvor der står, at motorkør-

sel er forbudt, men fiskere har tilladelse til at 

køre til P-pladsen. 

 

 

 

 

 



Junior-fisketur til Norge, den 3. august 2017 
Tekst: Bjarne Bach   Billeder: Bjarne Bach & Jan Madsen

 

Junior-fisketur til Bjerkreim- eller 

Mandalselven i Norge, 2017. 
 

Dette er jo noget, vi kun gør hvert andet år. 

Vi tager igen til det skønne Sydnorge for at 

fiske laks. 

Det bliver fra den 03. august til den 06. 

august 2017. 

Der bliver en egenbetaling på 300 kr. til 

denne tur, som betales ved tilmeldingen 

ved at overfører de 300 kr. til vores junior-

konto:  reg.: 9283 konto: 3900242890. 

Resten af turen betaler LSF: færge, over-

natning, mad, fiskekort mv. 

 

Aldersgrænsen er på min 12 år. Du skal 

være fyldt 12 i år, altså årgang 2005 eller 

ældre. 

Forældre kan deltage efter aftale. 

 

Husk man skal ikke længere betale 

fiskeravgift i Norge, før man er fyldt 18. 

Til de voksne er linket her, hvor afgiften 

købes billigst: 

http://www.dirnat.no/fiskeravgift/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensom Laksefisker  fra 2015 i Norge. 

 

Tilmeld jer nu eller snarest så vi kan be-

stille færge, overnatning mv. 

Tilmelding sms på 21 69 92 00 eller på 

mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk brug helst 

mail. Senest 10. juni 2017 

HUSK NU AT FÅ JER TILMELDT. 

Gør det allerede nu. 

Der er begrænset pladser, så det er efter 

først til mølle princippet. 

Tilmeldingen er først gyldig og bekræftet, 

når I har indsat de 300 kr. på vores konto. 

 

 
Flotte Bjerkreimselven 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lejeren. 

 

I 2015 var vi 11, der var afsted, og der blev fan-

get 8 laks. Til de som tilmelder sig, skal vi nok 

informere mere præcist om turen vedrørende 

detaljer mv. Er der nogen, der har spørgsmål in-

den tilmeldingen, er de velkommen til at ringe 

til mig. (21699200).  
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Børn får jagt & fiskeri på 

skoleskemaet! 
Tekst: Peter Fosgerau  Billeder: LK 

 

Skal de fremtidige generationer af danske 

børn have lyst til at passe på naturen, skal 

de ud og have fat i den med begge hænder. 

Det er konceptet bag det nye projekt Bliv 

NaturligVis, der i skrivende stund vil gøre 

det let for lærerne at finde frivillige jægere 

og fiskere, der kan bringe naturen ind i sko-

ledagen. Projektet støttes af Nordea-fon-

den. 

Fra Langå SF deltager Morten Nielsen og 

Peter Fosgerau som formidlere, og de var i 

øvrigt de første frivillige formidlere inden 

for lystfiskeriet! Morten Nielsen er meget 

aktiv og har allerede gennemført projekter 

i Bliv NaturligVis! 

Der er dømt røde kinder, jord under neg-

lene og vind i håret for fremtidens skole-

børn. I hvert fald hvis det står til Danmarks 

Jægerforbund og Danmarks Sportsfisker-

forbund. Sammen har de to organisationer 

skabt projektet Bliv NaturligVis, der fra 

2017 vil samle undervisningsmaterialer og 

formidle kontakten til frivillige jægere og 

fiskere, der står klar til at rykke ud på sko-

lerne. Den digitale platform er tilgængelig, 

og de frivillige formidlere kun et klik væk. 

Projektet tager udgangspunkt i den kærlig-

hed til naturen, som ligger dybt begravet i 

størstedelen af de danske lystfiskere og jæ-

gere. Med den i hånden og lys i øjnene, ta-

ger de børnene med på en naturrejse fra den 

spirende naturpleje/vandløbspleje, over til 

fangsten af en fisk og til nydelsen i det 

gode måltid, der følger. Forinden har ele-

verne gennemgået en dag, en uge eller et 

projektforløb med deres lærer. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Fra Fælles junior konkurrence. 

 

 

Spinnekursus i Lilleåen. 
Tekst: Lars Kielsgaard 

 
Lørdag den 12 August vil der blive arrangeret 

et spinnekursus i Lilleåen.  Der vil være plads 

til 10 personer. Vi mødes ved pavillonen i Sme-

dens Eng klokken 8.00.  Her vil grej og teknik-

ker blive gennemgået over et rundstykke og 

kaffe. Derefter fordeler vi os i grå zone Lille-

åen. Der vil være instruktion i det praktiske fi-

skeri. Vi slutter af med en grillpølse og evalue-

ring af dagen. 

Det er tilmelding efter først til mølle princippet 

Tilmelding til Lars Kielsgaard 

Tlf 61411010 

larskielsgaard@live.dk 

 

 

 

 

 

 

Sæsonafslutning  
Tekst: Bjarne Bach. 

 

Deltag i det hyggelige aftenarrangement som 

afslutning på fiskesæsonen. Spisning på cam-

pingpladsen lørdag den 28. oktober kl. 18. 

Pris 100 kr. inklusiv 1 fadøl, vand og et par 

snapse.  

Menu: Gule ærter eller suppe- med diverse til-

behør. Om man ønsker suppe eller gule ærter 

oplyses ved tilmeldingen.  

Tilmelding til spisning senest den 23-10-2017 

Til Langå Camping 

8646 1302 eller mail: info@langaa-camping.dk 

 

Mød op og vær med til en god og hyggelig mar-

kering af afslutning på sæson 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra afslutningen 2016. 
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Forsidebille: Christian Højmark. 

Christian Højmark, med en flot Laks 

12,32 kg. Fanget den 13. marts, i Grøn 

Zone, på spinner. (Nyt medlem 2017) 

 

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: 

12/08-17: Spinnekursus i Lilleåen. 

25/08-17: LSF’s Medlemskonkurrence. 

26/08-17: LSF’s Medlemskonkurrence. 

15/09-17 Gudenåkonkurrencen. 

16/09-17 Gudenåkonkurrencen. 

28/10-17 Sæsonafslutning Guleærter.  

mailto:bjarne.bach@langaa-sf.dk
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Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


