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Formandens side 
 
Så er sæsonen 2008 ved at ebbe ud, det har 
også i år været en sæson der vejrmæssigt har 
budt på rekorder, både hvad tørke og nedbør 
angår. De sidste måneder har dog budt på 
godt fiskeri og mange har fået gode fangster 
både af laks og havørred. Vi har de sidste år 
oplevet overløb af kloakvand på grund af 
nedbør. Det har man nu også mange andre 
steder i landet. Og ved nærmere undersøgel-
se har det vist sig at det har været årsag til 
fiskedød i vandløb nogle steder. Udlednin-
gerne er sket, selvom alle forskrifter i for-
bindelse med udledning af spildevand er 
overholdt, det kan altså godt komme til at 
koste fiskedød i mange vandløb, hvis der 
ikke sker en opstramning af bestemmelser-
ne. Jeg har hørt pålidelige rygter om at der 
også i Langå og Randers ofte sker en vold-
som udledning. 
Ved sidste årsskifte var den gode historie 
den at Tangeværket ville miste en stor del af 
det offentlige tilskud de får, til uddeling 
mellem deres andelshavere. Nu er der kom-
met en ny historie hvor de alligevel via 
nogle fiks-fakserier alligevel får 1,5 millio-
ner i stedet for de 640.000 kr der var lagt op 
til i det oprindelige lovforslag.   
Andre steder i landet er udviklingen gået 
anderledes, ved Kolding er Vester Nebel å 
sluppet fri, den har været spærret i ligeså 
lang tid som Gudenåen og Harteværket er 
sat på museums drift.  Bestyrelsen har været 
på tur til Kolding og brugte noget af tiden på 
at spadsere ud for at se projektet, det kan 
virkelig anbefales at tage ned og se dette 
rigtig flotte projekt. Som helt sikkert vil gøre 
Kolding å til et af landets bedste vandløb. 
Der er stadig ingen afklaring om laksepro-
jektets fremtid, og om der fortsat skal være 
laks i Gudenåen. Henvendelse om støtte fra 
de lokale aktionsudvalg har ikke givet noget 
positivt resultat, og de andre kommuner 
langs åen, mener stadig det kun er Randers 
der skal betale, så det næste års tid vil afgøre 
om projektet fortsætter. 
Den 1. september var jeg på en fisketur ved 
Udbyhøj. En båd med 2 personer sejlede 
forbi ind mod bredden, den ene hoppede i 
vandet i waders og begyndte at sætte net fra 
bredden og et hundrede meter udad. De 

kunne godt se jeg virkede noget interesseret i 
hvad de lavede, og de sejlede over til os. Jeg 
spurgte til om de overholdt reglerne om 
afstand fra kysten og om de havde mærker 
på. Ham der førte ordet fortalte at han var 
bierhvervsfisker og desværre havde glemt 
sine bøjer. Han ville så vise sit fisketegn 
men han opdagede at han desværre havde 
glemt sin pung. Jeg er sikker på at der i 
hverdage hvor der ikke er mange der fisker 
derude foregår et intensivt ulovligt fiskeri. 
Desværre havde jeg kun min mobil til at tage 
billeder med, og de blev ikke gode nok til at 
bruge til noget. Jeg anmeldte hurtigst muligt 
episoden til fiskerikontrollen på telefon 
72185609. 
Vi syntes i bestyrelsen at vi manglede tid til 
grundigt at komme til bunds i nogle af de 
områder vi arbejder med. Derfor har vi været 
på et seminar på Kolding vandrehjem. Det 
var 2 konstruktive dage, hvor vi fik lavet 
noget godt arbejde, og også fik tid til lidt 
fiskeri i Kolding å. Et af de synlige produk-
ter fra weekenden er det vedlagte spørge-
skema, som gerne skulle give bestyrelsen 
noget fra medlemmerne, både om forenings-
livet og hvad medlemmerne syntes skal være 
vigtigt. 
Nogle gange cirkulerer der nogle rygter i 
vores forening, og det kan sikkert ikke helt 
undgås. Det kan være om en der har fanget 
mere end kvoten på 3 fisk. Jeg har undersøgt 
et enkelt rygte, som viste sig ikke at holde, 
så jeg syntes man lige skal klappe hesten 
inden medlemmer hænges ud. 
Vi har for første gang afholdt medlemskon-
kurrence i august og over 2 dage. Jeg syntes 
det var en succes, fiskene der blev fanget var 
pænere. Deltagerantallet var også rimeligt 
når der tages i betragtning at vi blev overha-
let af tiden og ikke fik det annonceret godt 
nok. 
Der er stadig ingen afklaring om vores frem-
tidige klublokaler. Men vi er af det udvalg 
der fordeler lokaler indstillet til at få den 
gamle kantine, hvilket vil være rigtig godt. 
Til sidst held og lykke til alle resten af sæso-
nen. 
 
Knæk & Bræk, Lars Kielsgaard 



Bestyrelsesseminar 2008 
Tekst: Søren H Mogensen

 
Lørdag morgen den 16/8 tog LSF besty-
relsen på weekend seminar. Det startede 
egentligt på et bestyrelsesmøde for et års 
tid siden, hvor Ole P foreslog at vi tog på 
weekend til Kolding Å. Allerede den-
gang blev datoen fastsat for at være sik-
ker på at alles kalendere var booket. 
Oprindeligt var det ment som en fiske-
weekend, men som tiden nærmede sig, 
blev det mere rettet mod større/dybere 
diskussioner om LSF’s fremtid, både 
med og uden laks i Gudenåen. Dette 
emne har vendt tilbage ved næsten hvert 
bestyrelsesmøde gennem lang, men uden 
at vi havde den fornødne tid til at tænke 
tanken igennem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem kan gætte pibens ejermand? 
 
Denne weekend brugte vi mange timer 
på at tænke større tanker, og diskutere 
disse emner. Jo mere vi diskuterede jo 
flere spørgsmål og emner kom der på 
bordet. 
Undervejs blev vi enige om at spørge 
vores medlemmer om specifikke emner 
hvor vi egentlig ikke er sikre på hvad den 
”generelle” holdning.  

Af emner der blandt andet blev behandlet 
kan nævnes: 

1. Hvad er LSF? 
2. Vil vi have mere gang i klubaf-

tener, både senior og junior? 
3. Kan vi være mere imødekom-

mende overfor nye medlemmer? 
4. Hvordan kan vi gøre fiskeriet i 

LSF’s fiskevand endnu mere at-
traktivt?  

5. Hvad er specielt for LSF? 
6. Fremtidig struktur af bestyrelse 

+ udvalg? 
7. Andre tilbud, f.eks. sommerhus 

+ både? 
 
Alle disse punkter + mange andre nåede 
vi at diskutere på en weekend. Det mest 
konkrete der er kommet ud af diskussio-
nerne er spørgeskemaet, men samtidigt 
også en masse ideer, og dem vil vi selv-
følgelig følge op på hen ad vejen.  

 
 
Nu tog vi jo selvfølgelig ikke til Kolding 
for at sidde i et mødelokale hele weeken-
den. Vi havde også både kamera og fi-
skestang med. 
 
Først besøgte vi Vester Nebel Å hvor der 
lige er lavet en naturgenopretning der vil 
noget. Åen har tidligere leveret vand til 
Harteværket ved at blive opstemmet i 
Ferup Sø, men er nu lagt tilbage i naturen 
med et fantastisk flot svunget stryg.  
Hvis man vil læse mere om dette projekt 
kan man prøve denne hjemmeside: 
http://www.kolding.dk/vesternebelaa 
 

Derfor findes der på midtersiderne 
et spørgeskema som vi appellerer 
alle til at besvare, rykke ud og 
putte i postkassen (portoen er be-

IGEN, spørgeskemaet tager vi som 
første step, og derfor er det også 
utrolig vigtigt at netop du besvarer 
det efter bedste evne og interesser. 



På billederne herunder kan man fornem-
me lidt at det seriøse arbejde der foreta-
ges i Kolding ådal. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter at ha’ gået frem og tilbage af 
Troldhedestien ud til Ferup Sø, var det 
tid til en tiltrængt gang aftensmad, vi 
prøvede Bramdrupdam Kro’s ”sorte 
gryde” og det kan anbefales. Den smagte 
virkelig godt, og der var nok af den. 
Herefter var det tilbage til Kolding Å for 
at fiske lørdag aften + nat.  
 
 

Ifølge Ole Pilgaard var der nærmest 
fangstgaranti i Kolding Å i august, så det 
var nogle spændte lystfiskere der gik 
igang. Allerede efter 3 minutter halede 
Morten A en ”monsterskrubbe” op ad 
åen (se herunder), selvfølgelig fanget på 
orm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter gik det slag i slag med den ene 
skrubbe efter den anden. Vi fangede 
ingen havørreder men kunne dog høre 
dem plaske i sommernatten, som selvføl-
gelig lige præcis denne nat valgte at være 
ekstrem kold og tåget, hvilket normalt 
plejer at sætte ørrederne på stand-by, det 
gjorde det også denne nat.  
 
Vi i bestyrelsen synes det var en super 
seriøs tur, som selvfølgelig har kostet 
nogle LSF-penge, men vi håber at de er 
givet godt ud og kommer flerfold tilbage 
igen på lang sigt.  
Vi har planer om gentage succesen hvert 
andet år fremover, både for se andres 
vandløb, men hovedsageligt for at kom-
me dybere ned i diskussioner om fremti-
dige projekter og tiltag.  
 
  



 

Vildmarks show med Søren Ervig 
Mandag d. 27. oktober kl. 19.00-21.00 

Kom og oplev vildmarkerne i Alaska, Canada, Sibirien og Afrika... 

Den danske eventyrer, causør og skribent Søren Ervig har gjort det til sin 
livsgerning at søge spænding, drama og skønhed i verdens naturområder, 
og dét ofte til den yderste grænse for, hvad et menneske magter at overle-
ve, for derefter at formidle sine oplevelser videre til et efterhånden meget 

stort internationalt publikum. 

Pragtfulde audio/visuelle lysbilledsekvenser - skønt fotograferet og ledsa-
get af spændende historier om dyr og mennesker. Tag med på sporet af 

bjørne, hjorte, elge, antiloper og meget mere og med fiskestang efter bl.a. 
kæmpelaks, ørreder og helleflyndere. 

Sted: Langå - Byrådssalen 
Billet kan købes på Langå Bibliotek - tlf. 21283554 - fra d. 13. oktober 

Pris: 50,- kr. 

Arrangementet er arrangeret af Randers Bibliotek, i samarbejde med Langå Sportsfiskerforening. 

 



WEB-udvalgets hjørne  
Tekst: Ole WellivngHansen  

  
Siden sidste nummer af Optimisten (Maj 
2008) er vores hjemmeside gjort klar til at 
følge med ONLINE i de store konkurren-
cer ved og omkring vores fiskevande. 
Medlemskonkurrencen og Gudenåkonkur-
rencen kan i fremtiden vises særskilt i 
lighed med den allerede eksisterende 
fangststatistik.  

 
Som noget af statistikkens bagland, er der 
udarbejdet et udtrækningsprogram, som 
ved hjælp af en tilfældighedsgenerator 
udtrækker månedens fisk sammen med 
den respektive lystfisker.  
  
Månedens vindere:  
(Gavekort på 300 kr til Grejbiksen) 
  
Marts:  
Morten Andersen, 
Som den 2008-03-19 fangede en havør-
red på 64.0 cm med en vægt på 2.950 kg  
 
April: 
Allan Gulev, 
Som den 2008-04-20 fangede en havør-
red på 72.0 cm med en vægt på 4.900 kg. 
 
Maj: 
Niels Jørgen, 
Som den 2008-05-13 fangede en gedde 
på 72.0 cm med en vægt på 3.090 kg. 
 
Juni: 
Peter kristensen, 
Som den 2008-06-07 fangede en laks på 
110.0 cm med en vægt på 13.800 kg 
(Fanget i Norge). 
 

Juli: 
Leif Hansen, 
Som den 2008-07-10 fangede en Havør-
red på 50.0 cm med en vægt på 0.000 kg 
(se billederne på fangststatistikken). 
 
 
Besøgsstatistik: 
I August måned 2008 var der gennemsnit-
lig dagligt 156 direkte besøgende med et 
max. på 223. Som sammenligning var 
dette tal for August 2007 på 67 direkte 
besøgende med et max. på 89.  
Dette tager vi som en yderst positiv ten-
dens til at vi i WEB-udvalget arbejder os i 
den rigtige retning med en meget mere 
aktiv hjemmeside. Dette kræver til gen-
gæld også at I brugere hjælper med til at 
gøre indholdet mere spændende og up-to-
date. Hvis I har nogle input så kontakt 
WEB-master straks. 
  
Det er selvfølgelig også WEB-udvalgets 
ønske, at mange flere vil lægge deres 
fangster ind på "Fangststatistikken". (Det 
er jo helt utroligt at når der på en god 
dag måske fanges mere end 20 fisk at 
ikke en eneste findes på fangststatistik-
ken). Jeg ved dog at bla. Niels Jørgen gør 
et utroligt stykke propoganda-arbejde for 
sagen - tak for det!. 
   
Som en god ting har jeg erfaret, at besty-
relsen nu har vedtaget, at der udarbejdes 
en samlet årskalender, hvor hovedaktivite-
terne i og omkring foreningen indgår. 
 
 
Venlig hilsen og knæk og bræk 
Ole Welling Hansen 
(LSF WEB-master) 
  
(Samt mine to gæve udvalgskollegaer 
Søren og Ole)  

Vi holder premiere på "Gudenå-
konkurrencen", hvor Lars K og jeg i 
tæt samarbejde løbende vil forsøge at 
indlægge fangstdata og billeder. 



Laksens fremtid i Gudenåen 
Af Lars ”Spey” Christensen 

 
Mørke skyer trækker sig sammen om-
kring laksens fremtid i Gudenåen. Situa-
tionen er pt. at der ikke er fundet finan-
siering for udsætningerne i 2009. 
Randers kommune har tidligere finan-
sieret størstedelen af projektet sammen 
med fisketegnsmidlerne og lystfiskerne. 
Randers kommune ønsker ikke at fort-
sætte denne ordning.  
Grundet ny struktur i forbindelse med 
kommunesammenlægningerne er til-
skudspenge af denne art flyttet ud i de 
såkaldte LAG grupper (Lokal Aktions 
Gruppe).  
DCV (Dansk Center for Vildlaks) har 
rettet henvendelse til de LAG grupper, 
der geografisk er placeret langs Guden-

åen men pt. uden konkret resultat. DCV 
og Gudenå sammenslutningen arbejder 
selvfølgelig videre med at forsøge at 
skaffe de nødvendige midler, men det 
ser ikke lovende ud.  
Hvis ikke der findes betydelige ”spon-
sorer” indenfor det næste ½-1 år lukker 
lakseprojektet i Gudenåen med virkning 
fra 2010, dvs 2013-14 vil blive det sid-
ste år med laks i Gudenåen, og man kan 
sige at Tangeværket endnu engang vin-
der over laksen.   
Vi må konstatere, at lak-
sens fremtid i Gudenåen er 
meget usikker. 

 

 
Vil laks som denne om få år blot forblive en saga i Gudenåen?



Koen (kvien) i Gudenåen 
Af Martin D Knudsen 

 
 
Det er ikke altid sjovt at få ret. Jeg var 
den 18-8 taget til Husmandsbrinkerne 
med min søn (lærlingen). Mens jeg 
gjorde min fiskestang klar udbryder han 
pludseligt "nu faldt der en ko i vandet" 
jeg kigger op men kan ikke se noget 
med det samme, der går et øjeblik så 
stikker den hovedet op gennem vandet. 
Efter ca. 15 min. kontakter jeg 112 for at 
skaffe hjælp til dyret de stiller mig vide-
re til 114, hvor en dame bliver vildt sur 
fordi hun ikke kan forstå at jeg ikke vil 
hoppe i vandet og hjælpe!?.  
På et tidspunkt siger jeg at de andre hele 
tiden skubber kvien ned igen hver gang 
hun næsten er oppe og hun vejer ca 300 
kg. Hun spørger om vi er fulde, fordi 
jeg skulle efter hendes øre sige at det er 
en "pige på 300 kg". Jeg har aldrig 
nævnt noget om pige men en KVIE.  
Damen griner - nå en ko så kan jeg ikke 
hjælpe, men prøv Falck. Falck lover at 

sende mandskab for at hjælpe dyret hvis de 
altså kan finde stedet fra Væth-siden. Deref-
ter ringer jeg til Lars Kielsgaard som plejer 
at tage nogle gode billeder. Der går et godt 
stykke, over 1 time, inden den stakkels kvie 
endelig kommer på land 75 m længere nede 
af åen, heldigvis ved egen hjælp, da den 
pludselig kommer fri af det dynd den var 
svømmet ind i. 
Det med at det ikke altid er sjovt at få ret, 
kommer fra at jeg sidste efterår fortalte til 
Fussingø statsskovdistrikt hvor dybt og stejlt 
der er efter Husmandsbrinkerne og at det 
ikke er egnet til afgræsning langs åen. 
 
Martin Knudsen (ormekongen/RED) 
 
PS: (Med risikoen for at laksen uddør kan 
man måske opdyrke kofiskning istedet for. 
Det giver også udtrykket ”Det var et ordent-
ligt dyr” ny næring /RED). 
 

 





Fangstberetning fra Lilleåen 
Tekst og billede: Hans Henrik Christiansen   

 
 

 

Startede fiskeriet sent fredag aften den 25. 
juli i grå zone da der var proppet med folk 
i rød zone som der har været næsten hver 
aften hele sommeren. Fangede to mindre 
havørreder omkring den halve meter (stan-
darder) som begge nænsomt blev genud-
sat, man behøver jo ikke slå alt hvad man 
fanger ihjel. Omkring halv tre gik jeg op i 
rød zone, hvor de "sædvanlige" fluefiskere 
gik karrusel på de øverste 100 meter. Alle 
fluefiskere på rød zone havde også fanget 
en eller flere havørreder i løbet af aftenen 
og første del af natten. Jeg selv fangede 
endnu en "standarder" som ligeledes blev 
genudsat. 
Ved tre-tiden begyndte de andre fluefiske-
re af drage hjemad og i nattens sidste 
timer sad jeg alene på bænken i rød zone 
hvor åen fik lidt tiltrængt ro fra fluepiske-
riet inden jeg ville fiske nedover en sidste 
gang i morgenens første lys. På den sidste 
tur ned over rød zone havde jeg flere fisk 

ude og "kigge" på min lille sorte flue, men 
uden at tagen den for alvor. Før bro-
svinget startede endnu en bølge op bag 
fluen og denne gang blev fluen taget hårdt 
og brutalt. Jeg var med det samme klar 
over, at det var en fin fisk og efter et udløb 
nedstrøms på 15-20 meter og to spring helt 
fri af vandet var jeg klar over fiskens stør-
relse. Efter ca. 15 minutters hård fight 
(Lilleåen taget i betragtning) kunne jeg 
med møje og besvær presse havørreden 
ind i nettet med min klasse 5 fluestang og 
den lille sorte modhageløse enkeltkrogede 
flue. 
Fisken blev målt, vejet og fotograferet, 7,2 
kg og 82 cm. Indtil videre årets største for 
mit vedkommende, men der er heldigvis et 
par måneder tilbage at fiske i, så de skal 
også nydes i fulde drag. 
 
Skitt fiske. 
Hans H. 

 



LSF Juniorsiden 
Tekst og billeder: Bjarne Bach

 
Gjerrild tur 2008: 
 
Som vi plejer sluttede sæsonen 2007/2008 med 
den årlige tur til hytten i Gjerrild. 
Det var weekenden 16-18. maj. 
Vi ramte i år slutningen på hornfiskesæsonen. Så 
der blev fanget en del af dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejret var med os, som det ses. 
 
Der blev også fanget tobis og enkelte havørre-
der. De flade glimrede ved deres fravær. Der var 
kun nogle meget få små. Så vores indkøb af 
børste- og sandorm for 150 kr. kunne vi have 
sparret os, men man håber jo altid. Som lystfi-
sker er man jo født optimist. 
Vi var både ved Fornæs og Glatved, i løbet af 
denne hyggelige weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Man kan jo godt blive meget træt af alt det fiskeri!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der var også lidt sølvtøj (Jeppe) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle er ikke lige morgenfriske, sådan en lørdag morgen. 

Bare se på manden med hatten i baggrunden. 
 

 
Junior sæsonen 2008/2009: 
 
Vi starter junior aftenerne igen i uge 43. Vi vil 
prøve at flytte aftenerne til onsdage fra 19-21 i 
ulige uger da der jo en del af Jer der går i ung-
domsklub om torsdagen. Altså første junior 
aften onsdag den 22. oktober 2008, kl. 19.  



Medlemskonkurrencen 2008 
Tekst: Søren H Mogensen, Billeder: Bjarne Bach

 
Efter flere års tilløb besluttede vi i besty-
relsen at medlemskonkurrencen skulle 
flyttes væk fra efterårsferien og ligge 
noget tidligere på sæsonen, hovedsage-
ligt for at få ”pænere” fisk.  
Nogle år har vinderfiskene været så far-
vede, at de på en normal dag ville være 
blevet genudsat, men grundet mulighe-
den for en rigtig god præmie er blevet 
aflivet.  
Da der både er Tour-De-Gudenå og Gu-
denåkonkurrencen at tage hensyn til, 
besluttede vi at lægge LSF’s medlems-
konkurrence i sidste weekend i august. 
Der vil selvfølgelig fremover være en 
risiko for at der nogle år stadigvæk vil 
være højsommer og deraf meget få fisk i 
Gudenåen, men sådan var det i hvert fald 
ikke i år. 
Der var 55 tilmeldte til konkurrencen, 
hvilket må som siges at være lidt skuf-
fende, både set i lyset af det meget gode 
fiskeri vi har for tiden, samt tidligere 
tiders antal på op mod 80 deltagere. Vi 
blev dog også indhentet lidt af tiden så 
der reklamemæssigt ikke blev gjort så 
meget for at fange folks interesse (det må 
vi gøre bedre til næste år). 
 
Konkurrencen blev en succes med mas-
ser af hygge og fine fisk, se blot billeder-
ne her på siderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fangstliste: 
 

  Art 
Længde 

[cm] 
Vægt 

[g] 
K-

faktor   Præmie 
1 Laks 80 4740 0.93 Bjarne Bach 1. Laks 
2 Laks 80 4620 0.90 Martin Jacobsen 2. præmie 
3 Havørred 61 3080 1.36 Lars Lykkegård 1. Havørred 
4 Havørred 64 2900 1.11 Carsten Christoffersen 3. Præmie 
5 Laks 67 2520 0.84 Carsten Christoffersen 4. Præmie 
6 Havørred 59 2400 1.17 Allan Jensen 5. Præmie 
7 Havørred 58 2340 1.20 Søren Blyblinker 6. Præmie 
8 Havørred 54 2260 1.44 Lars Spey 7. Præmie 
9 Havørred 55 1960 1.18 Torben Hansen   

10 Laks 61 1960 0.86 Kenneth Thindahl   
11 Laks 61 1920 0.85 Ole Knudsen   
12 Havørred 55 1900 1.14 Leif Andersen   
13 Havørred 57 1880 1.02 Peter Kristensen Lodtrækning 
14 Havørred 53 1520 1.02 Allan Jensen   
15 Havørred 53 1480 0.99 Allan Jensen   
16 Havørred 49 1320 1.12 Henrik Johansen   
17 Havørred 52 1300 0.92 Torben Hansen   
18 Havørred 48 1220 1.10 Martin Kalle   
19 Havørred 46 1180 1.21 Allan Jensen   

       
1 Gedde 70 2300   Ove Kristensen 1. anden art 
2 Gedde 55 1060   Allan Kuntz   
3 Skalle   120   Nikolaj Borup Junior 

 
Igen i år havde vi indvejning på Langå Camping med super dejligt sensommervejr. 
Som altid var der gode præmier med en samlet præmiesum på 10.000 kr. Vi ses til næste år. 
 
  



Rød zone Lilleåen  
Tekst: Søren H Mogensen 

 
Fiskeriet i rød zone har været rigtig godt 
især i starten af sæsonen, og dette har 
selvfølgelig medført et meget stort 
fiskepres.  
Der har nærmest været tumultagtige 
scener deroppe, hvilket selvfølgelig 
nogen gange har medført sure mine. 
Der skal endnu engang henvises til at vi 
forhåbentligt fisker for fornøjelsens 
skyld, og ikke kun tænker på at dræbe 
flest mulige fisk.  
Derfor mener jeg også at vi stadigvæk 
skal blive bedre til at fordele os over 
hele fiskevandet og ikke kun de øverste 
100m af Rød zone.  
Og endnu engang, VIS HENSYN, lad 
også andre komme til. 
 
 
 
 
 
 
 

Senioraften 13/11 
 
Elfiskeri og Grejreparation 
 
Som noget nyt vil vi prøve at lave nogle 
få arrangementer på senioraftenerne 
gennem den kommende vinter. Denne 
aften vil vi fortælle om elfiskeri, samt 
vise forskellige videoer om emnet. 
Derudover vil vi indbyde medlemmer til 
at medbringe fiskegrej der trænger til en 
kærlig hånd. Der er i klubben mulighed 
for at reparere forskellige grejer samt 
bygge nyt. Både stænger, blink, spinne-
re, fluer osv osv.  
 
Mød talstærkt op og lad os se om vi kan 
få sat gang i en mere aktiv klub (til den 
tid er vi måske flyttet til kulturhuset!!?).  
Seniorklub er gratis. Dog skal man 
betale for materialer hvis man bygger 
større ting. 
 
 

OP LANGS GUDENÅEN 
Opslag fra camping-pladsen 

 
En rejse op langs Gudenåen fra dens start 
som kilde ved Tinnet Krat og op til Ran-
ders. 
Vi hører om klostre, vandmøller, forfatte-
re, pramdragere, sejlads med kano og 
fiskeri m.m.  
Afstikkere til interessante steder. Mange 
smukke naturbilleder. Vi besøger Langå 
Camping, hvor en trofast campist og lyst-
fisker fortæller om glæden ved at bo her 
og have Gudenåen løbende forbi, næsten 
udenfor campingvognen.  
 
TID:  
Fredag den 17. oktober kl. 19.30, 
Langå Campingplads´s TV Stue. 
ENTRE: 25 kr 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerhuset 
 
Udlejningen af sommerhuset har været for 
nedadgående i flere år. For at gøre det 
mere brugervenligt har vi besluttet at in-
stallere strøm derude. 
Dette har udløst en lavine af regelrytteri 
som vi ikke lige havde forventet. 
For at få indlagt strøm skal der bruges et 
tinglyst skøde og det viste sig at det ikke 
fandtes. 
Derudover er der opstået tvivl om ejerfor-
holdet da skødet netop aldrig er blevet 
tinglyst. Dette er vi i fuld gang med få 
gjort, men det er også lidt besværligt da 
huset ligger på lejet jord. Alt forventes dog 
at falde på plads, og når det sker skal vi 
ha’ lagt strøm derud samt lavet et toilet 
med tank/septiktank.  
Dette vil forhåbentlig øge udlejningsgra-
den betydeligt. 
 
 



 
 



 
 



  

Nyttige oplysninger: 
 
Mindstemål og fredningstider                       
 cm Fra Til 
Havørred 40 31/10 1/3 
Bækørred 40 31/10 1/3 
Laks 60 31/10 1/3 
Sandart 50 30/4 1/6 
Helt 36 31/10 1/2 
Gedde 40 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:  
Båden i Udbyhøj kan lejes for 
50 kr. pr. dag + benzin. 
 
Henvendelse til: 
Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st.th. – Langå 
Tlf. 20728825 
 
Alu-jollen på trailer kan lejes 
For 150 kr. pr. dag + benzin 
Alu-jollen må ikke bruges i 
vores eget fiskevand. 
  
Henvendelse til: 
Kaj Nielsen 
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf. 86461516/29627737 
E-mail: kajgnielsen@mail.dk 
 

LSF’s Adresse: 
Langå Sportsfiskerforening 
Bredgade 48C 
8870 Langå 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
www.langaa-sf.dk 
 

 
 

 
 
Hytten: 
Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggende i et 
naturskønt område mellem Langå og Stevnstrup, 
direkte ved Gudenåen, kan lejes 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: 
Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 4 sove-
pladser, mulighed for at slå telt op. 
Der er gasblus og lamper, samt brændeovn og ved 
leje af generator også el. Der forefindes tørkloset. 
Der er mulighed for at få fisk frosset ned hos Kaj 
Nielsen. 
Lejer skal aflevere hytten i rengjort stand. 
 
Henvendelse om leje: 
Kaj Nielsen   
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf.: 29627737 / 86461516  

Priser: Døgn:       Weekend:       Uge: 
Hytten 250 kr.        400 kr.          800 kr. 
Annekset 100 kr.        200 kr.          400 kr. 
Generator: 25 kr. pr. døgn + brændstof. 

 

Vigtige datoer i LSF 2008 
 
Fredag 19/9 kl 16 til lørdag 20/9 kl 16.  
Gudenåkonkurrencen 2008. 
 
Fredag den 17. oktober kl. 19.30 
Langå Campingplads´s TV Stue. 
Foredrag: En rejse op langs Gudenåen 
 
22/10, første junioraften 
 
27/10, Vildmarksliv, foredrag i Langå kul-
turhus. 
 
30/10, første senioraften. 
 
31/10, årets sidste fiskedag i LSF’s fiske-
vand. 
 
24/12, Juleaften 
 
31/12, Nytårsaften.  

Forside billede: 
Eli Larsens’s  megahavørred på 
11,49 kg og 93 cm, fanget i grå zone 
Lilleåen den 6/6-2008.  



    
Afsender: 

LSF, Væthvej 51 
8870 Langå 
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