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Siden sidst dec.2014 
Tekst: Lars Kielsgaard 

 

Også denne sæson har fiskeriet udviklet sig 

specielt, en meget mild vinter og en af de 

varmeste somre, som er fortsat helt ind i 

november måned. Fiskeriet har også været 

specielt. Tidlige havørreder på gydevan-

dring op i åen allerede i starten af sæsonen, 

ikke kun i vores fiskevande men generelt 

over hele landet. Den usædvanlig varme 

sommer, der har medført høje temperaturer 

i vandløbene, noget som hverken laks eller 

havørreder er begejstrede for. Og så får 

Gudenåen lige noget ekstra opvarmning 

gennem den lavvandede kraftværks sø ved 

Tangeværket. Havørred fiskeriet har gen-

nem sæsonen været svingende, men der er 

dog nogle fine fangster. 

Laksefiskeriet har til gengæld været den 

dårligste de sidste mange år, meget få fang-

ster, og i lange perioder har der været tomt 

for lystfiskere selv ved de mest populære 

steder. Ifølge Gert Holdensgaard er der 

problemer med laksenes tilvækst, de første 

forårslaks var fedtfinne klippede og vejede 

kun 6-7 kg, da det er 3 år siden de sidste 

fedtfinne klippede blev sat ud burde de veje 

langt over 10 kg ifølge de skemaer man 

bruger i forhold til laksens vækst. Det er 

ikke kun i Gudenåen dette er observeret, 

men også i Skjern å. Dansk center for vild-

laks vil nu lave en nærmere undersøgelse 

af problemet. 

Endvidere oplevede DCV under det nyligt 

afsluttede elfiskeri efter moderfisk, at over 

halvdelen af de indfange laks havde skader 

efter et møde med sæl, det er også et pro-

blem der skal undersøges. DCV har ikke 

fanget laks med garnskader. 

Vi har i efteråret hjulpet Hinnerup forenin-

gen med vandløbs restaurering i Haldum 

bæk. Det var lidt besværligt at skaffe hæn-

der nok fra Langå. Der bliver flere projek-

ter vi skal hjælpe med, så jeg vil godt op-

fordre til at give en hånd med når tiden 

kommer. Restaureringer oppe i Lilleå sy-

stemet giver jo flere fisk også i vores vand. 

Siden cykelstien mellem Langå og Randers 

blev etableret, og DSB satte hegn op ved banen 

har der været besvær med at parkere tæt på vo-

res fiskevand. Efter et møde med kommunen 

hvor vi var ude at se på forholdene er der lavet 

en aftale om en P. plads som ligger tæt ved jern-

banesvinget. Det bliver en plads kun for lystfi-

skere, og 4 minutter i gå afstand fra jernbanes-

vinget. Fra Stevnstrup siden bliver det sådan at 

man kan parkere ved hegnet hvor fårefolden 

stopper, det er lige ved bunden af husmands-

brinkerne. Se nærmere på vores hjemmeside: 

http://langaa-sf.dk/ 

Vandrådet for Randers fjord og opland har af-

sluttet sit arbejde, jeg syntes der er mange posi-

tive ting i det færdige oplæg. Af de 53,5 millio-

ner kroner går en stor del til at slippe Gudenåen 

fri ved Vestbirk kraftværk, så der bliver fri pas-

sage til 193 km vandløb. Favrskov får 8,5 

mill.kr. Til vandløbsrestaurering, og fjernelse 

af spærringer. Favrskov kommune har 90 km 

vandløb Selvom spærringen ved Tange ikke var 

udpeget som indsatsområde, lykkedes det vand-

rådet at blive enige om at lave en flertals udta-

lelse til miljø ministeriet, om at ministeriet hur-

tigst muligt tager fat på at finde en løsning ved 

Tangeværket. Som den sidste spærring af Gu-

denåen 

Her i efteråret havde fødevareminister Dan Jør-

gensen, inviteret til temadag om rekreativt fi-

skeri, det var et arrangement med mange delta-

gere, mange gode ideer, som ministeren lovede 

at tage til sig. Det var så spændende om det hele 

bare var varm luft. Det var det så ikke, det er 

meget positivt at han allerede nu melder nogle 

gode tiltag ud som vil fremme lystfiskeriet i 

Danmark. Garnfiskeri skal forbydes i en række 

udvalgte områder for at beskytte havørreden. 

Og tiltagende følges op af øget kontrol i forhold 

til ulovligt fiskeri. 

Jeg ønsker alle en glædelig jul samt et godt 

nytår. Og en kommende sæson med normalt 

dansk sommervejr, og rigtig godt fiskeri. 

 

K&B Lars Kielsgaard 

 

http://langaa-sf.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konference om lyst- og fritidsfiskeri i Vejle. 
Tekst: Fødevareministeriet & B. Bach Billeder: B.Bach 

 

Fødevareminister Dan Jørgensen, indbød 

stort set alle foreninger og organisationer 

med interesse i det reaktive fiskeri til kon-

ference i Vejle:   

 

Indbydelsen: 

”Giv dit input til fremtidens lyst- og fritids-

fiskeri 

Af fødevareminister Dan Jørgensen 

Det lyder som en skrøne fra de syv have, 

men faktisk er Danmarks lyst- og fritidsfi-

skeri både en guldrandet turistforretning, 

giver bedre vandløb og skaber glæde for tu-

sindvis af danskere.   

Men der er potentiale for endnu mere – 

hvis blot vi tør kaste snøren tilstrækkeligt 

langt ud og tænke stort. 

Derfor inviterer jeg alle interesserede til en 

stor konference om Danmarks lyst- og fri-

tidsfiskeri i Vejle, lørdag den 6. september. 

Her skal vi sammen lægge fundamentet for 

fremtidens danske lyst- og fritidsfiskeri og 

få så mange løsninger på krogen som over-

hovedet muligt.  

Jeg håber, at alle med interesse og ideer vil 

tage turen til Vejle den 6. september og bi-

drage til visionen for fremtidens lyst- og 

fritidsfiskeri i Danmark. ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dan Jørgensen, i snag med Kaare. 

 

Jeg havde den fornøjelse at repræsentere 

FFFD (Ferskvandfiskeri Foreningen For Danmark). 

Vi var der stort set med hele bestyrelsen. 

Det var en meget interessant konference 

for os med interesse for lystfiskeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede fra selve salen. 

 

Alle de forskellige organisationer, med inte-

resse i fiskeri, fik lov til at fremføre, deres 

synspunkter og visioner for fremtidens forvalt-

ning af vores fiskeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panelet med Dan til højere. Verner nr. 2 fra venstre. 

 

Gordon P. Henriksen, holdt en indlæg om de 

store sjællandske projekt Fishing Zealand. 

Gordon fortalte med største iver, hvordan de 

sjællandske kommuner efterhånden, er ved at 

få øjnene op for mulighederne i et godt lystfi-

skeri. 

Efterhånden slutter flere og flere kommuner 

sig til projektet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordon P. Henriksen på senen. 



Efter de fire indlæg, var der mulighed for 

at komme med input og spørgsmål til de 

fire i panelet. Der var dog så stor interesse 

at det ikke var alle der fik muligheden.  

Efter konferensen bød ministeren på lidt 

til ganen, udenfor. Det bestod i en del for-

skellige små fiskehaps, lavet af Jan Gil-

dam, ham fra lystfiskerserien i tv, Storry-

geren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Gildam ved grillen. 

    

Jeg skal hilse og sige at det smagte for-

trinligt.  

Man kan sige meget om forskellige mini-

strere, men Dan Jørgensen hører bestemt 

ikke til de langsomme. For allerede ca. 2 

uge efter, kom ministeriet med deres kon-

klusioner af mødet. Dejligt at have en mi-

nister der brænder for sagen, nemlig lyst-

fiskeri. Miniserien offentliggjorde et 28 

sideres ide katelog som kan læses her: 

http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fri-

tidsfiskeri/vision-for-fremtidens-lyst-og-

fritidsfiskeri/ 

 

Her er nogle af de forslag der kom frem, 

som kunne vedrøre os. Hvis de bliver ført 

ud i livet: 

 

”Det foreslås at øge mindstemål på ørred 

til 50 cm. ” 

 

”Det foreslås at indføre fangstbegrænsnin-

ger for lystfiskere. Ved fangstbegrænsnin-

ger forstås, at der kun må hjemtages et be-

grænset antal fisk pr. dag. For fritidsfi-

skere, som ikke kan genudsætte, skal dette 

reguleres ved at fiskeren ikke må udsætte 

redskaber igen, før der er gået et antal 

dage svarende til det fangede antal fisk/til-

ladte antal pr dag. ” 

(Det har vi jo allerede i LSF). 

”På mødet fremhævede flere fritids- og ama-

tørfiskere, at de ikke fanger særligt mange ør-

red i garn, og at ørreden ikke har deres store 

interesse. På den baggrund foreslås det, at man 

med fordel kan nedsætte en fiskers tilladte 

garnmængde (kun på ørredgarn) fra tre til et 

garn. ” 

 

” Det bør sikres i den fremtidige forvaltning, at 

erhvervsfiskere i ferskvand og bredejerne ikke 

begrænses i deres rettigheder. Det er vigtigt, at 

de opstillede visioner og målsætninger ikke 

begrænser erhvervsfiskere og bredejerne i de-

res nuværende rettigheder. Ikke mindst bred-

ejerne er vigtige parter når det gælder retten til 

at fiske og adgangen til fiskevandene. Er-

hvervsfiskerne er ikke et problem for det re-

kreative fiskeri i ferskvand, samtidig er er-

hvervsfiskeriet i ferskvand under afvikling. ” 

(Sikring af vores lodsejeres rettigheder) 

 

” Støjende adfærd begrænses. 

Øget offentlig adgang til, og støjende samt 

uroskabende aktiviteter i områder, hvor der 

udføres og foregår rekreativt fiskeri, skal be-

grænses. Om nødvendigt skal aktiviteterne 

(f.eks. sejlads, løb, cykling) ske efter aftale 

med udøverne af fiskeriet. ” 

 

” Lokale foreninger og sammenslutninger, der 

udfører vandløbsrestaureringer med henblik på 

at skabe grundlag for bæredygtige selvrepro-

ducerende bestande, skal positivt tilgodeses 

økonomisk af fisketegnsmidlerne. Det kan 

blandt andet ske ved at økonomi fra ophørte 

udsætninger overføres til Foreningspuljen. ” 

 

” Størst indflydelse til dem, der betaler. 

De, der betaler fisketegn, bør også have størst 

indflydelse på forvaltningen af midlerne. En 

indflydelse, der skal ske gennem etablerede or-

ganisationer. ” 

 

” Foreningsbaseret vandløbspleje 

En større del af de indbetalte midler til fiske-

pleje skal anvendes til foreningsbaseret vand-

løbspleje. ” 

 

Og mange, mange flere gode ideer som kan 

læses på de 28 sider. Slet ikke dårligt Dan Jør-

gensen.     

http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/vision-for-fremtidens-lyst-og-fritidsfiskeri/
http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/vision-for-fremtidens-lyst-og-fritidsfiskeri/
http://naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/vision-for-fremtidens-lyst-og-fritidsfiskeri/


    Torsdag den 24. februar 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

 

Torsdag den 24. februar, kl. 19:00 holder Grejbiksen aftenåbent for os. Der vil 

være lidt godt til ganen, og masser af gode tilbud. Mød op til en hyggelig aften, 

og støtte en af vores gode sponsorerer. Tag bar jeres venner med, alle er vel-

kommen. 
Her under et par billeder fra sidste gang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
 

 

Sæson start søndag den 1. marts 2015 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Til vores sæson start i Gudenåen, vil Langå Camping gerne inviterer på 

morgenkaffe med tilbehør, søndag den 1. marts kl. 08:00. 

Mød op til en varm og hyggelig morgenstund inden fiskeriet påbegyndes.  

LSF vil også give en lille en til at varme sig på. 

Mød op og gør dette til en ny tradition.   
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Torsdag den 5. marts 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 5. marts, kl. 19:00 holder Lystfisk.dk i Randers aftenåbent for os. 

Der vil være lidt godt til ganen, og masser af gode tilbud. Mød op til en hyggelig 

aften, og støt vores gode sponsorerer. Tag bare jeres venner med, alle er vel-

kommen. 

Husk der er her og den anden aftenbesøgsaften, hos Grejbiksen, jeg kan ud-

skrive Jeres medlemskort, hvis I ikke selv har den mulighed. 



- 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



Vedr. Indberetning af Laks, Ørreder, Gedder (og evt. øvrige fangster). 
 

Kilde/Info fra: Webmaster den 2014-11-13 
 

 
Kære Fiskekollegaer. 
 
Allerførst:  
Sidste frist for indberetning for denne sæson er 31. december 2014. 
 
For medlemmer i LSF og Dagkortfiskere i LSF fiskevande.  
Lidt gentagelse fra en tidligere meddelelse. 
 
Via Gudenåsammenslutningen pågår der i øjeblikket et arbejde omkring et fælles indberet-
ningssystem for de 4 foreninger nedstrøms Tangeværket.  
 
Dette system er allerede oprettet for LSF-medlemmer samt LSF-dagkortfiskere, 
og har således allerede kørt i hele sæsonen 2014. 
 
I behøver derfor ikke længere at indberette jeres Laksefangster 2 forskellige steder. Det er nok 
at gøre dette via den almindelige indberetning på Medlemssiden under menuen Medlems lo-
gin, hvor jeres andre fiskearter Ørred og Gedder mm. også kan indberettes.  
 
Hvis man ikke ønsker at have en fangstdagbog, som findes under Medlems login, kan man 
Fangst og 0-indberette via menuen Indberetning 4 linjer nede på menuen.  
Her er ulempen dog, at man skal skrive sit navn og medlemsnummer, hver gang man går ind 
ud  herfra.  
Man logger ind ved at skrive navnet vist i det grønne billede.  
Når du har klikket på Indsend dine fangstdata – husk kun ét klik- får du straks at vide, om 
indsendelsen er ok. Det er den, hvis grøn skrift bliver stående. Ved manglende udfyldelse 
kommer der rød skrift, som fortæller, hvad du mangler at udfylde. Har du har flere fisk som du 
skal indberette, kan du blot fortsætte uden at logge ud. Den gamle tekst bliver stående og du 
tilretter blot de enkelte felter til en ny fangst. 
Det nævnte system uden Fiskedagbog kan anvendes fra vores egen hjemmeside langaa-
sf.dk samt fra gudenaalaksen.dk og naturligvis også fra den nye hjemmeside fra Gudenåsam-
menslutningen, når denne bliver annonceret i udgangen af 2014 eller primo 2015. 
Når de øvrige foreninger bliver koblet på, kan man også indberette fra disses hjemmesider. 
 
Hvis I i en overgangsperiode kommer til at indberette 2 steder - måske både på gudenaalak-
sen.dk og under Medlems login må I lige kontakte mig, så sørger jeg for, at den for me-
get indberettede fisk fjernes.  
 
Jeg kan findes på venstremenuen Bestyrelse med navnet Ole Welling Hansen.  
 
Netop for at undgå dobbeltindberetninger af Laks, er vores indberetningssystem stadig at finde 
her på LSF-hjemmesiden, hvor det plejer at ligge, men data bliver nu automatisk flyttet over på 
Gudenålaksenes database, hvor jeg også er Webmaster.  
 
Men som nævnt: 
Hvis du er interesseret i at have en Fangstdagbog på vores hjemmeside, er det vigtigt at 
du Indberetter via Medlems Login. 
 
Vh.  
Ole Welling (Webmaster) 
 

 

P.S. Husk laver du ikke din indberetning koster det 200 kr. i gebyr på næste års kontingent.  





Kontingenter mv. 2015 
Tekst af Bjarne Bach 

 

 

Modtager du dette blad for første gang? 

      

Nyt medlem. 
Så er du blevet optaget i Langå sportsfi-

skerforening fra 2015. Du vil så midt i ja-

nuar, modtage en kontingentopkrævning 

fra DSF. Vær opmærksom på at denne 

opkrævning ligner en fra betalingsser-

vice.   
Er du allerede medlem af en anden klub un-

der DSF kommer opkrævningen samlet. 

Har du tilmeldt den til betalingsservice al-

lerede vil betalingen kunne ses på din fe-

bruar betalingsservice oversigt. 

Som ny medlem er du underlagt samme be-

talingsbetingelser som gamle medlemmer, 

omtalt andet sted op denne side. Dog vil du 

ikke være omfattet af fangstregistrerings-

gebyret før næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivning af  

medlemskort: 

 
I skal selv som de foregående år selv ud-

skrive Jeres medlemskort via DSF hjem-

meside. Er jeres mail adresse registeret 

hos dem vil jeg sende det som nyhedsmail 

i slutningen af februar. Det forudsætter at 

I har betalt til tiden, ellers virker det ikke. 

Til Jer der ikke har en mail eller en 

printer, vil jeg tilbyde at udskrive det 

for jer, ved generalforsamlingen (kom i 

god tid), eller på vores besøg hos Grej-

biksen tirsdag den 24. februar. Og lyst-

fisk.dk torsdag den 05 marts.  

Samt til senior klubaftenerne torsdage i 

lige uger. 

Kontingenter 2015. 
 

Som de sidste par år, vil I modtage kontingent 

opkrævning fra DSF, gennem PBS. Så pas på 

ikke at overse det. De af jer der har tilmeldt 

betalingen til PBS, skulle det fremgå af Jeres 

PBS oversigten for februar. De af jer der ikke 

har tilmeldt PBS vil modtage opkrævning, 

sidst i januar, med en kort betalingsfrist til 

den 1. februar. Det er ikke praktisk muligt 

at sende opkrævninger ud tidligere en dette, 

da PBS ikke kan danne opkrævninger før i 

januar. Så er I ikke hjemme sidst i januar, så 

få jeres kontingent tilmeldt PBS. Eller kontakt 

DSF og evt. at overføre pengene efter aftale 

med dem. 

   

Kontingenterne for 2015 er sådan med DSF 

kontingent: 

 

Senior:   1.265 kr.  
   

Pensionist: (fyldt 65 i 2014) 1.082 kr. 

 

Junior:     465 kr. 

 

Dertil evt. 200 kr. hvis du ikke har indgivet 

din fangsrapport for 2014. 

  

NB: Du skal også udfylde din fangstrap-

port, selvom du ikke har fanget noget.  

 

Kontingenterne er inkluderet DSF kontingen-

ter. 

Så betaler du det gennem andre klubber slipper 

du billigere. 

Husk at betale til tiden. Betaler 

man ikke til tiden, har man ud-

meldt sig selv af foreningen. 
 

 

 

  

 



Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00  

i byrådssalen, Langå Kulturhus. 
 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Orientering fra juniorafdelingen, 

(herunder aflæggelse af regnskab),  

udvalg og eksterne sammenslutninger. 

4. Fremlæggelse af regnskab. 

5. Orientering om budget og 

regulativ for fiskeriet. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 

På valg:        Lars Kielsgaard  ---- Modtager genvalg.       Bjarne Bach ---- Modtager genvalg.  

                      

                     Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. 

 

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

 På valg:       Peter Hegelund Fosgerau ---- Modtager genvalg. 

 

                     Karsten Boddum-Olesen ---- Modtager genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

På valg: Otto Pedersen ------ Modtager genvalg 

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
 

12. Eventuelt. 
 



Regulativ 2015 
 

§ 1. Foreningens fiskevand 
 

Stk. 1. De af foreningens medlemmer, der opfylder betingelserne for et gyldigt statsligt fisketegn, har ret til at udøve lystfiskeri overalt i 

de vande, hvor foreningen har erhvervet fiskeret. Fiskevandet er opdelt i følgende zoner og med følgende restriktioner: 

 Rød zone : Forbeholdt medlemmer. 

 Øvrige zoner : For alle medlemmer samt indehavere af dagkort til den aktuelle zone. 
 
Stk. 2. Rød zone er opdelt i 1 delområde i Lilleåen og 1 delområde i Gudenåen: a) højre bred af Lilleåen fra Løjstrup Dambrug og ned-

strøms til jernbanebroen og b) Peter Møllers Eng. 

 
Stk. 3. Grøn zone er beliggende i Gudenåen og er opdelt i 2 delområder: a) venstre bred af Gudenåen fra Porskær (skilt) og nedstrøms 

over Åbro til skel mod planteskolen og b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 200 m opstrøms for Åbro og nedstrøms til grøft 

umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro. 

 
Stk. 4. Gul zone er opdelt i 3 delområder i den nedre del af Gudenåen: a) venstre bred af Gudenåen fra skel mod Langå Bådelaug og 

nedstrøms til skel til haver ved Amtmand Hoppes Bro, b) venstre bred fra Amtmand Hoppe Bro til skilt over for Frisenvold Lak-

segården og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms Amtmand Hoppes Bro til ca. 100m nedstrøms brændenælderne. 

 
Stk. 5. Grå zone er opdelt i 2 delområder i Lilleåen og 2 delområder i Gudenåen: a) venstre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i 

Gudenåen og b) højre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen, c) højre bred af Gudenåen fra grøft umiddelbart op-

strøms den nye jernbanebro og ca. 900 m nedstrøms til skilt ved grøft og d) venstre bred af Gudenåen fra den nye jernbanebro og 

nedstrøms til Smedens Eng. 

 
Stk. 6. Blå zone (Lilleåen opstrøms Løjstrup dambrug) med 2 delområder: a) venstre bred af Lilleåen fra landevejsbroen 

ved Laurbjerg og nedstrøms til Løjstrup Dambrug og b) højre bred af Lilleåen mellem skilte nedstrøms landevejs-

broen og opstrøms Løjstrup Dambrug. 

 

§ 2. Fredning - mindstemål 
 

Stk. 1.         Fra den 1. november til den 28/29. februar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Gudenåen. 

Stk. 2. Fra den 1. november til den 31. marts (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Lilleåen. 

 

Stk. 3. Mindstemålet for bækørreder er 40 cm. 

 

Stk. 4. Nedfaldsfisk er fredet i foreningens fiskevand og skal derfor straks genudsættes. 

 

Stk. 5 Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter naturligvis overholdes. 

 

§ 3. Øvrige forhold 
 

Stk. 1. Hunde og jagtgeværer må ikke medføres ved fiskeri. 

 

Stk. 2. Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra båd må kun foregå på foreningens fiskevand. 

 

stk. 3. Hver lystfisker må kun fiske med 1 stang, af gangen. 

 

Stk. 4. Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt. 

 

Stk. 5. Fiskeri med rogn er forbudt. 

 

Stk. 6. Fiskeri med garn, ruser og lignende faste eller drivende redskaber er forbudt. 

 

Stk. 7. Der må højst samlet hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet regnbueørreder er undta-

get. 

 

Stk. 8. Fiskekortet (medlems- eller dagkort) er strengt personligt. 

 

Stk. 9. Fiskekortet, det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiskeriet og skal forevises på 

forlangende over for enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lodsejerkort eller kontrolskilt.  Alle uanset alder skal 

være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlemskort. Medlemmer kan dog medtage egne børn eller børnebørn, op til 12år. 

 

Stk. 10. Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt. 

 

Stk. 11. Enhver vadning i op- eller nedstrøms retning i området mellem sivkant mod frit vand og den egentlige åbrink er for-

budt. 

Stk. 12. For 2015 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 28. marts – 31. oktober. 
 

Stk. 13. Alle medlemmer skal indsende registrering af fangster senest den 30-12. Dette gælder også ved 0 fangster. Dette 

skal ske elektronisk. Med medlems nr. via vores hjemmeside. Indrapportering som foregår i perioden 1.marts til 

31.oktober tæller som registrering. Indrapportering kan foregå anonymt, men med sporingsreference i form af med-

lems nr. Indsender medlemmet ikke registrering tillægges der 200 Kr., som opkræves med kontingentet den efter-

følgende sæson. Alle dagkort skal indlevere registrering af fangster, dette gælder også 0 fangster. Indberetning kan 

også foregå elektronisk på hjemmeside ved indtastning af dagkort nr. 



Vandråd for vandopland Randers fjord 
Tekst: Lars Kielsgaard (red. B. Bach) Billeder: B. Bach 

 

I februar bestemte miljøministeriet at der 

skulle nedsættes 23 vandråd I Danmark, 

jeg fik mulighed for at repræsentere 

Langå sportsfiskerforening i, Vandrådet 

for vandopland Randers fjord. Vandrådet 

består af 20 medlemmer som der ligeligt 

skal repræsenterer foreninger og organisa-

tioner, der varetager forskellige interesser 

i forhold til vandplanlægning. Vandrådets 

opgave er at komme med anbefalinger til 

indsats og virkemidler til vandplanerne 

2016-2020. Det lød rigtig spændende men 

også som en stor udfordring at foreninger 

og organisationer med så vidt forskelligt 

natursyn og interesser skulle sætte sig og 

blive enige om indsatser. Da Viborg kom-

mune havde formandsskabet i Gudenå ko-

mitéen, var det teknikere fra miljø og tek-

nik i Viborg kommune der skulle stå for 

afviklingen af møderne. Det lykkedes for 

dem at gøre det på en god og konstruktiv 

måde. Arbejdet foregik som gruppear-

bejde og ekskursioner ud til vandløb. Det 

viste sig at der godt kunne arbejdes kon-

struktivt selvom interesserne var forskel-

lige, så den samlede udtalelse til miljømi-

nisteren omhandlende indsatsprogrammet 

og virkemidlerne er et rigtig godt udspil, 

som de 13 kommuner der er repræsenteret 

i vandrådet har taget til sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spærringen ved Tange værket var ikke 

udpeget som indsatsområde og kunne der-

for ikke diskuteres. Jeg erfarede at man i 

vandråd Århus bugt, havde lavet en udta-

lelse om engsøerne, som heller ikke var 

udpeget. Jeg tog op i vandrådet. Det må 

man også kunne gøre ved spærringen ved 

Tange, det bekræftede mødelederen. Det øde-

lagde den gode stemning den dag, men på det 

sidste møde vedtog et enigt vandråd følgende 

udtalelse. 

 

Vandrådets udtagelse om Tange spærringen: 

 

”Vandrådet opfordre til, at spærrin-

gen ved Tange udpeges, og opfordre 

det Danske politiske system, under 

skyldig hensynstagen til eksisterende 

natur og kulturværdier, økonomiske 

og samfundsmæssige konsekvenser 

ved en given indsats, endeligt at af-

gøre Gudenåens forløb ved Tange sø 

og Tangeværket. ” 

 
Alle referaterne fra mødrene kan ses på: 

http://www.gudenaakomiteen.dk/forside/vand-

råd+randers+fjord.html 

 

Husk det er også her på deres side I skal 

registrerer jeres båd, hvis I vil sejle på Gudenå 

systenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gudenåens spæde start ved Tinnet. 

 

 

http://www.gudenaakomiteen.dk/forside/vandråd+randers+fjord.html
http://www.gudenaakomiteen.dk/forside/vandråd+randers+fjord.html


LSF’s medlemskonkurrense 2014 
Tekst: Bjarne Bach  Billeder: B. Bach & Ole Welling 

 

Traditionen tro holdt vi vores medlems-

konkurrence de sidste fredag / lørdag i au-

gust.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der holdes øl pause i fiskeriet. 

 

Selv om fiskeriet ikke har været det bedste 

i år, var der alligevel et fornuftig antal del-

tagere. 73 der købte seniorkort og 6 der 

købtejunior kort. 

Det vil vi gerne takke jer alle for, over-

skuddet går jo ubeskåret til vores junior-

forening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der sælger pølser og billettet i smedens eng. 

 

Konkurrencen gav en netto overskud til 

juniorerne på 4.500 kr. Og en et par rig-

tige hyggelige dage til os alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev indvejet 14 fisk i alt. 

2 stk. Laks. 

8 stk. Havørreder. 

2 stk. Gedde. 

1 stk. Rimte. 

1 stk. Skalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Martin med den præmie jeg ville have. 

 

  Vi havde rigtige flotte præmier. Den samlede 

præmiesum var på hele 19.613 kr. 

 

Vinderne blev: 

Martin D. Knudsen – Laks. 

Jan Staunsbjerg – Havørred. 

Christopher K. Madsen – Junior. 

  

Den fulde præmieliste kan ses på vores hjem-

meside, under billedarkiv LSF medlemskon-

kurrencen 29-30 august 2014. 

 
Vinderne, her under. 



LSF Pokaler for 2014 
Tekst: Morten Andersen og B. Bach Billeder: Langå Camping og B. Bach 

 

 

Laks: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Jørgen Mogensen, Gul zone, Reje. 

Den 7-10 2014 Laks, 109 cm.  12.04 kg.   
 

 

 

 

 

 

Havørred: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preben Haugaard, Rød zone, Wobler. 

Den. 14-7 2014 Havørred 89 cm, 8.32 kg.   

 

 

Gedde: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Tindahl, Gul Zone, Spinner. 

Den 14-5 2014 Gedde   93 cm, 5.33 kg. 

 

 

Junior: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher K. Madsen, Rød Zone, Reje. 

Den 28-8 2014 Laks 99 cm, 10.62 kg. 



Shimano SaroS 9´3 
SpinneStang
Lækker 3-delt spinnestang fra Shimano – 
bygget på den kendte Speedmasterklinge.
Kastevægten er 7 – 28 gram og
monteret med indlæg i løbe-
ringene. Bemærk 3 delt
Førpris kr. 1.999,-

Shimano 
Spinnehjul
Klassikeren over alle 
Shimano Aero GT-RA
Vælg mellem str. 2500,
3000 eller 4000
Før op til kr. 1.349,-

thermoS 
Ståltermokande
Verdens bedste – så er du sikker på altid at 
have varm kaffe på kanden...

0,5 liter: kr. 269,-
0,7 liter: kr. 299,-
1,0 liter: kr. 329,-

Berkley 
neopren 
WaderS
Lækker 4 mm neoprenwaders 
med neoprenstropper og velcro. 
Monteret med filtsål.
Førpris kr. 999,-



Juniorsider 
Tekst: Bjarne Bach Billeder: B. Bach 

 

Hej Alle. 

På næste side finder i juniorkalenderen for 

den kommende sæson. Vi har lagt lidt flere 

fisketurer ind. Vi håber at nogle flere vil 

deltage i dem. Det er ikke en betingelse at 

I kommer på junior aftenerne, for at 

komme med på fisketurene. Forældre må 

gerne deltage i tuerne hvis i har lyst. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morgen mad inden fisketur. 

 

Vores gennemgående emne på klubaft-

nerne, vil være bygning af fangstnet. Vi 

har indkøbt materialerne, og skulle kunne 

begynde straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior på fisketur ved Husmandsbrinkerne. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fra en kold tur til Fjorden, men varme pølser. 

 

I bededagsferien, 30. april til 3. maj, er der 

som sidste år, tur til Nyborg. Her kan alle selv-

følgelig også deltage. Sidste år var der jo en 

super fangst, så det håber vi jo at kunne gen-

tage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge 2015. 

 
Vi plejer jo at være på laksetur til en af de syd-

norske elve, hvert andet år. Det gør vi så igen i 

2015. Fra den 30. juli til 2. august. 

I skal være født i 2002, eller før, for at være 

gammel nok til at komme med. Det gør vi for 

at alle skal kunne få noget ud af turen. Elvene i 

Norge kræver jo også lidt af fiskeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morgenmad i Norge 2013. 

 

Vi vil gerne allerede nu have tilmeldinger, og 

egenbetaling, så vi kan bestille færge mv. 

Tilmelding senest den 31. marts 2015. Egen-

betaling 250 kr. Sættes ind på konto 9283 

3900242890 ved tilmeldingen. 

 

 

 

 

 



 
1 

LSF Junior kalender for 2014/15 sæsongen.  

Dato: Aktivet/Emne: Leder/Underviser: 

23/10-14   Kl. 19-21  
Alm først Klubaften – Emne – Den nye 

kalender 

 

Jørgen, Martin Bjarne, og Jan. 

06/11-14   Kl. 19-21 
Klubaften – Emne – Tøj/påklædning til 

fisketure. Forældre må meget gerne 

deltage 

Jørgen, Martin, Bjarne og Jan. 

15/11-14   Kl. 08-15     Fisketur. Vejret afgør hvilken type. 

Mødested Kulturhuset. 
Jørgen, Martin, Jan og Bjarne 

20/11-14   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – Net bygning 

Hvem? 
Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne. 

04/12-14   Kl. 19-21 Klubaften- Emne – Net bygning Jørgen, Martin, Jan og Bjarne 

18/12-14   Kl. 19-21 
Klubaften- Jule hygge med pakkespil 

 

Jørgen, Martin, Jan og Bjarne 

01/01-15 Jule/Nytårs ferie  

03/01-15   Kl. 09-15 Fisketur. Vejret afgør hvilken type. 

Mødested Kulturhuset. 
Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

15/01-15   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – Net bygning. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

29/01-15   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – net færdiggørelse. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

12/02-15 Vinterferie  

19/02-15   Kl. 19 
LSF Generalforsamling – Junior adgang ej 

stemmeret  
Byrådssalen Langå Kulturhus 

21/02-15   Kl. 09-15 Fisketur. Vejret afgør hvilken type. 

Mødested Kulturhuset. 

Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

 

24/02-15   Kl. 19-21:30 

 

Besøg hos Grejbiksen Trige 

 

 

Grejbiksen Trige 

05/03-15  Kl. 19-21:30 Besøg hos Lystfisk.dk Randers. Lystfisk.dk 

07/03-15   Kl. 08-15 
Fisketur. Planen er vi tager til Kolindsund 

og besøger Grenå foreningen.  Mødested 

Kulturhuset. 

Jørgen, Martin, Jan, Peter F og 

Bjarne 

12/03-15   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – ikke bestemt. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

26/03-15   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – ikke bestemt. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

09/04-15   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – ikke bestemt. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

18/04-15   Kl. 09-15 Silde fisketur – Randers Fjord. Hvis vejeret 

er til det. Mødested: Langå Kulturhus. 
Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

23/04-15   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – Fyns tur. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

30/04-03/05-15 kl 16 Bededagsferie fisketur til Nyborg. 

Mødested: Langå Kulturhus. 
Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

30/7-02/8-15  

 
Norges tur. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

04-06/9-15    kl. 19 Besøg af vores venner fra Fyn med fælles 

fisketur og spisning 
Jørgen, Martin, Jan,  Bjarne  

 



Gudenåkonkurrencen 2014 
Tekst: Martin D. Knudsen. Billeder: Morten Andersen & B. Bach. 

 

 
Den flotte plads på Langå Stadion. 

 

Som alle ved har det været en svær sæson. 

Det samme gjorde sig gældende under kon-

kurrencedagene.  

 

 
Folk på pladsen lørdag. 

Alle var jo klar over hvordan situationen 

med fisk var og forklaringerne er mange 

men hovedårsagen skal nok ses i udsætnin-

ger fra 2012. 

DCV havde haft sygdom og udsætninger 

var ca. halvdelen af det normale. Ørredfon-

den havde samme år besøg af en odder på 

Skibelund hvilket gav udsætninger på ca. 

1/3 af det forventede. 

Det er faktorer som uden tvivl har haft stor 

indflydelse på året som er gået. 

Men set i bakspejlet er der stadig en positiv 

fremgang at spore for det endelige resultat 

og overskud kom igen op på over 50.000 

Kr. Resultatet skal også ses ud fra at der var 

ca. 125 færre deltagere end tidligere. 

Hvad betyder 125 deltagere jo set på erfa-

ringer fra tidligere ville de have bidraget 

med 20-30 fisk og 40.000 netto Kr. Derfor 

er et sløjt fiskeri ikke altid en undskyldning 

for ikke at købe et deltagerbevis fordi det at 

drive et rekreativt fiskeri koster og det mang-

lede overskud skal så hentes i foreningerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fangsterne. 

 

Men alle glæder sig allerede til næste års kon-

kurrence. For en ting er sikkert de magre år va-

rer ikke ved og udsætningen fra DCV var meget 

flot i 2013. Grundlaget for en tilbagevendende 

solid opgang allerede næste år er der.  

Vinder i Laks blev Jørgen Nielsen med 5,13 Kg. 

Vinder Havørred blev Rasmus Laustsen med 

3,35 Kg. 

Juniorvinder blev Christopher Madsen med en 

Gedde på 5,32 Kg. 

Der skal lyde en stor tak til alle vores samar-

bejdspartnere og sponsorer for deres støtte. 

Specielt vores 2 lodsejere som sponserede de 

grise som hele fredagskonceptet bygger på: 

Damgård, Grensten og Lerbjerggården. 

 

På gensyn i 2015  Konkurrenceudvalget. 

 

 
 
 



Gudenåkonkurrencen 2014 (forsat) 
Tekst: Morten Andersen (red: B. Bach)  Billeder: Morten Andersen & B Bach 

 

Årets Gudenåkonkurrence fandt traditio-

nen tro sted d. 3 weekend i september, dvs. 

her i år d. 19-20 september. 

 

Gudenåkonkurrencen har været afholdt si-

den 1971, og det er de 4 foreninger BSF, 

LSF, RSK samt HLF der lægger fiskevand 

til konkurrencen, dvs. der må fiskes fra, lidt 

nedstrøms Tangeværket til Randers Bro 

samt i Lilleåen nedstrøms Hadsten, enkelte 

parceller dog undtaget. 

 Konkurrencen havde i år et deltagerantal 

på 274 - juniorer medtaget, hvilket er lidt 

under normalen, da der normalt er ca. 320-

350 deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spisning fredag aften. 

 

De af staten fastsatte regler og mindstemål 

er gældende for konkurrencen. Dog gør der 

sig lidt specielle regler gældende for 

gedde-fiskeriet. Det var dog ikke helt klart 

formuleret i årets "katalog" så her er plads 

til forbedringer til næste år, ligesom det 

nye mindstemål for såvel gedderne som 

laksene heller ikke fremgik klart! 

Begge konkurrence dage var præget af 

smukt og klart solskinsvejr, og næsten in-

gen vind - ikke det bedste fiskevejr, hvor-

imod vandstanden var fin - så tak til "Vær-

ket" for det! 

Det fine vejr og den - tilsyneladende - spar-

somme opgang af laks i år afspejlede sig da 

også i fangsterne fra Gudenåen. De svære 

forhold gjorde det også vanskeligt i Lille-

åen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den samlede fangst. 

 

8 laks, 9 havørreder og 3 gedder blev bragt til 

indvejning, og vi skal helt tilbage til årerne 

1996/97 for at finde dårligere fangsttal! 

 Til vinderne i henholdsvis lakse- og havørred-

klassen var der et gavekort på 5000 kr. sponse-

ret af konkurrencens hovedsponsor "Grejbik-

sen", mens juniorførstepladsen var et gavekort 

på 2500 kr. I alt var der en samlet præmiesum 

for 75000 Kr.! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Så er der gris på grillen. 

 

 Som det fremgår af billederne var der helstegt 

"pattegris" og hjemmelavet kartoffelsalat fre-

dag aften i teltene kl. 20-23,hvilket plejer at 

være lidt af et tilløbsstykke. Disse var sponseret 

af lodsejer Erik Tind fra Grensten samt Ler-

bjerggården. 

 Med et lavere deltagerantal end normalt var der 

plads nok i teltene, hvor der også var ameri-

kansk lotteri og udtrækning af præmier på spi-

sebiletten. 



Lørdag ca. kl 16.15 var der præmieudde-

ling med Grejbiksen som hovedsponsor, 

men også Langå Camping, F.C spinner, 

Randers Jagt og fiskeri, Bøssemageren i 

Bjerringbro, Lystfisk.dk samt Jafi i Viborg 

var blandt sponsorerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masser af folk ved præmieoverrækkelsen. 

 

Lørdag var der mulighed for gratis rund-

stykker og kaffe på pladsen, ligesom det 

var muligt at få sig en omgang æg og ba-

con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag fandt udtrækningen af vinderen af 

det "nøglespil", der har "kørt" de senere år 

også sted. Præmien her havde en værdi på 

ca. 5000 kr. Der sælges her 200 stk. nøgler 

til en værdi af 50 kr., og blot 1 af disse pas-

ser i låsen til et "pengeskab", hvori præ-

mien befinder sig. Jeg er dog ikke klar over 

hvem der vandt dette og hvad præmien helt 

nøjagtig var! 

På pladsen befandt sig også knivbyggeren 

Kurt Nielsen der kunne fremvise nogle 

yderst flotte hjemmelavede knive, ligesom 

Grejbiksen også havde en stand med grej 

samt en tombola. 

Efter indvejningen og præmieuddelingen 

kl. ca. 16.15 var det atter tid til nedtagnin-

gen af de opstillede telte, borde mv., og en-

den på en fin konkurrence nået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glade ansigter, de smagte vist godt, grisene. 

 

Da det er Ørredfonden der afholder konkurren-

cen, vil jeg gerne på bestyrelsens og konkurren-

ceudvalgets vegne sige tak til de frivillige der 

hjalp til under årets konkurrence. Også tak til 

vore sponsorer, samarbejdspartnere og dem der 

ellers på en eller anden måde har bidraget til ar-

rangementet. Vi håber at se endnu flere delta-

gere (og også gerne frivillige) til næste år, så 

overskuddet igen kan få en tak opad, og ellers 

må det blive et "vi ses" til os der var der! 

 

 På Ørredfondens vegne 

 Morten Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hjælperne til eftergilde. 

 

 

Efter konkurrencen blev alle hjælperne budt på 

middag, som tak for hjælpen. Desværre mang-

ler Martin på billedet, og til middagen. Han var 

desværre på arbejde. Træls når ens arbejde tager 

for meget af ens fritid. 

Tak er kun et fattigord, til Jer alle for hjælpen. 

Håber I gør det om igen til næste år. 



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: lsf@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 

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: 

Ny istandsat træhytte med el, vand, varme, 

nyt toilet med bad, køleskab og kummefry-

ser. 4 sovepladser, anneks med 4 ekstra 

sovepladser, mulighed for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkkenud-

styr og lamper, samt brændeovn og brænde 

klar til brug. Lejer skal aflevere hytten op-

ryddet og gulvene fejet. Slutrengøring 250 

kr. samt el, bliver fratrukket depositummet.   

 

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 

Renøring/el: 

Døgn (ej weekend)   350 400 

Mandag - torsdag 1000 500 

Fredag - søndag 1000 500 

1 uge mandag - søndag 1800 600 
 

1 november til 28/29 februar - 40% på lejen 

(ingen fiskeri muligt). 

For Juniorforeninger der er medlem af DSF 

udstedes gratis dagkort til junior under 18 år, 

når foreningen lejer sommerhuset. 

Halvdelen af lejen betales ved reservering. 

Rest beløb senest en uge før.  

Der kan købes dagkort i lejeperioden til de 

personer der er i hytten med 10 % rabat. 

Udstedes ved restbetaling af lejen. 

Forsidebilledet: Bjarne Bach 

Christopher K. Madsen, med sig flotte 

personlige lakserekort på 10,62 kg. 

Fanget i rød zone i Gudenåen  

Vigtige datoer: 
19. feb.2015 Generalforsamlingen. 

24. feb. 2015 Aftenbesøg i Grejbiksen.  

01. mar. 2015 Premierer og kaffe på Cam-

pingpladsen   

05. mar. 2015 Aftenbesøg Lystfisk.dk  

mailto:lsf@langaa-sf.dk
mailto:lsf@langaa-sf.dk
http://www.langaa-sf.dk/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


