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Medlemskonkurrencen 2020 
Tekst:Peter Fosgerau Ole Welling Billeder:Langå Camping 

 

Som så meget andet, så er der ikke meget der 

har været normalt her i 2020. Således blev der 

aflyst hele tre konkurrencer hen over året. 

Først røg Forårskonkurrencen, så Gudenå- og 

så Medlemskonkurrencen. Det har været en 

rigtig kedelig trend, at så mange ting er blevet 

aflyst, men det er selvfølgelig med folkesund-

heden for øje. 

Bestyrelsen i LSF satte sig sammen og drøfte-

de, hvad vi kunne gøre. Kunne vi lave noget 

alternativt til aflysningerne? Det blev til en 

konkurrence der løb over ca. 3 uger, og med 

løbende indvejning på Langå Camping.  

 

 
Niels Jørgen Hansen Laks 85 cm 4,73 kg 
 

Til selve konkurrencen var der 40 deltagere. 

Det må siges at være godkendt, situationen 

taget i betragtning. Man kunne godt have 

ønsket sig, at der var juniorer på fangstlisten, 

men desværre skete det ikke. 

Der blev da heldigvis leveret fisk så der kunne 

uddeles nogle gavekort som præmier til de 

dygtige fiskere. 

 

 
Pia Tindahl Havørred 73 cm 5,22 kg 
 

Vi håber naturligvis, at vi kan mødes på lidt mere 

normale vilkår i 2021? Skulle det vise sig umuligt, 

så har vi da fundet ud af, at konceptet her virker ok. 

Det kan selvfølgelig godt være der er ting der skal 

finpudses?  

Herunder kan man se alle tilmeldte fangster til årets 

konkurrence. Det gjorde ikke noget, hvis der var 

kommet lidt flere fisk med, især fra juniorerne. 

Tak til alle deltagere og til Lystfisk.dk for de fine 

præmier. 

 

 
 

Vi siger tak til Langå Camping for den fine assi-

stance med indvejninger og fotograferinger. 

 

 
 

Samtidig vil vi give Lystfisk.dk en rigtig stor tak for 

den fine sponsorering af konkurrencen 

 

 
 

Vi ses i 2021. 

På gensyn til en forhåbentlig Coronafri kon-

kurrence. 



Formanden har ordet 

Tekst:Peter Fosgerau 

Kære medlemmer!  

Sæsonen 2020 har nået sin ende. Det er tid til 

at gøre op med den forgangne sæson, samtidig 

reflektere over det, der er sket, men også over 

det, der skal ske i tiden fremover. I skrivende 

stund (17. nov) er der indberettet 172stk laks 

og 531 stk havørred. Hvad laksene angår, så 

kunne man godt have ønsket sig flere, men 

sådan skulle det ikke være i år. Dog skal det 

bemærkes, at der i år er fanget et par velvoksne 

fisk i Gudenåen: en forårslaks på 13,6 kg, og 

den grove hanlaks, Jonas H.Vammen fangede 

her i efteråret, på 15.62 kg. Den pryder i øvrigt 

forsiden af denne udgave af Optimisten. Fang-

sten af havørred har været godkendt og ligger 

et stykke over de forgangne sæsoners fangst. 

Man kan håbe på, at dette betyder en fremgang 
for denne smukke fisk. 

Coronavirus har hærget det ganske land og 

resten af verdenen med. Den har haft en enorm 

indvirkning på, hvordan vi kan mødes, og med 

hvem vi kan mødes med. Således har en del af 

bestyrelsens møder været afholdt virtuelt. 

Faktisk et udmærket koncept, dog skal man da 

lige lære at agere i det. Samtidigt har vi ople-

vet, at tre konkurrencer er blevet aflyst i deres 

oprindelige form. Det drejer sig om Forårs- 

Medlems- samt Gudenåkonkurrencen. Derfor 

har vi afprøvet et nyt koncept på Medlemskon-

kurrencen. Denne gik over nogle uger, med 

indvejning på Langå camping. Det gik efter 

omstændighederne meget godt. Der kan selv-

følgelig sagtens være ting, der skal ændres i 

konceptet, hvis det måtte bliver en gentagelse i 

2021? Heldigvis var der en god opbakning til 

denne, både fra vores sponsor Lystfisk.dk i 

Randers og de deltagende medlemmer. Tusind 
tak for det! 

I september måned mødtes bestyrelsen til et 

weekendseminar. Her fik vi vendt en del ting. 

Der blev især diskuteret juniorarbejde, og 

fremtiden for dette. Derfor er der i denne ud-

gave af Optimisten sat ekstra fokus på junio-

rerne. Det er enormt vigtigt med en aktiv juni-

orafdeling, det giver foreningen fremtidige 

medlemmer – og hvem ved,  måske kommende 
bestyrelsesmedlemmer? 

 

Langå SF har fået retten til at fiske i noget af Langå 

Sø. Det drejer sig om den kommunale side af søen. 

Her er der mulighed for at fange karper. Fiskeretten 

har vi foreløbigt for et år. Der er tale om en for-

søgsordning, men glædeligt, at vi nu også har denne 

mulighed. Og det kommer helt i tråd med bestyrel-

sens holdning til fiskeriet. Her er det vigtigt med 

mangfoldighed, for der er andet en laks og havør-
red. 

Foreningens fantastiske vandplejehold har haft et 

travlt efterår. Således har flere tilløb til Lilleåen fået 

et eftersyn – her er der blandt andet udlagt skjule-

sten og fjernet mindre spærringer. Det samme 

vandplejehold har indledt et tæt samarbejde med 

Hadsten Lystfiskeriforenings vandplejehold. Det 

giver flere hænder samt mulighed for at gennemføre 

større opgaver. Forhåbentlig vil dette afspejle frem-

tiden, at foreningerne rykker tættere sammen, på 

flere områder. Det giver god mening, for splittelse 
er der rigeligt af. 

Den gordiske knude, måske bedre kendt som Tan-

geværket, fik besøg af miljøminister Lea Varmelin. 

Hun fik en invitation af foreningen ”Bevar Tange 

sø”. Ingen tvivl om at denne forsøgte charmeoffen-

siv. Skulle massere miljøministeren til at ”syns-

godt-om” det korte serpentiner stryg. Stryget vil dog 

ikke løse problemerne for Gudenåens frie løb, så 

man kan håbe på, at ministeren ikke bed på krogen? 

Ved samme lejlighed var der samlet flere lystfiskere 

og miljøfolk til en lille, lovlig anmeldt demonstrati-

on til fordel for Gudenåen. Miljøministeren tog sig 

tid til at stoppe op og tale med de fremmødte. Det 

var et godt træk. Problemstillingen ved Tange har 

uendelig  mange meninger, og disse meninger vil til 

stadighed krydse klinger så længe, der ikke er fun-

det en løsning. 

Kære medlemmer,  

I og jeres familier ønskes en Glædelig Jul og et 

Godt Nytår.  

Knæk og bræk i 2021. 

Peter Fosgerau, formand LSF 



Mens vi venter 
Tekst:Ole Pilgaard  Billeder: 

 

 
Det var titlen på min barndoms tv - 

program juleaftensdag. Dagen var 

lang og ventetiden endnu længere. I 

dag er ventetiden voksenventetid. 

 

Lørdag d. 31. oktober var jeg ude ved 

åen for at tage afsked med sæsonen 

2020. Det var årets sidste fiskedag, og 

den var ved at være slut. Jeg lagde 

stangen i stangposen, hjulet i tasken 

og mine waders og mine vadestøvler 

blev smidt i den blå Ikeapose i bilens 

bagagerum. Bagageklappen blev luk-

ket, og jeg kørte hjem. Hjem til ud-

pakningen af grejet, rengøring af grej-

set, ventetiden og lænestolen. 

 

Det er i skrivende stund sidst i no-

vember. Årets absolut længste måned 

– mørk, våd, klam og kold. Det regner 

og blæser, ja der er måske endda en 

smule slud i luften. Det kan snart ikke 

blive værre. 

Jeg har indtaget lænestolen foran 

brændeovnen der buldrer i takt med 

vinden. Jeg læser lystfiskerlitteratur, 

og det er egentlig ikke den værste ting 

at gøre sådan en aften, når man allige-

vel afventer 1. marts 2021.  

Der er gået 30 dage af en ventetid på 

120, med andre ord 25 % af tiden er 

gået, og der er 75% at afvente til 1. 

marts. Det er 2160 timer eller 51840 

minutter – der er længe længe til. 

 

Men jeg venter. 

 

Den anden dag ryddede jeg op i gamle 

fiskeblade, og der midt i stakken af 

gennemtyggede blade fra engang sidst  

 

i halvfemserne dukker to gamle kendte 

venner op. De var glemt, men genkendt 

med det samme - Nap & Nyt og et katalog 

fra Go Fishing, fra dengang butikken kun 

lå i Odense. 

Hjertet gav et hop, hvordan kunne man 

glemme dem, og de mange forventninger 

de gav i ventetiden op til den nye fiskesæ-

son. 

 

Jeg sidder altså og venter og tænker på 

dengang, hvor ventetiden også var forbun-

det med drømme og forventninger på 64 

sider blankt papir fyldt med det nye grej 

og interessante artikler om vores dejlige 

hobby.  

Alle kataloger blev samlet ind fra de for-

skellige grejhandlere i byen. Og de blev 

læst og kigget igen og igen.  

Det var en fed oplevelse at sidde og 

drømme, studere nyt grej på glittet papir. 

Det er unægteligt en anden oplevelse i 

dag, hvor alt nyt grej kan iagttages på 

nettet lige med det samme. Høj hastighed, 

ingen kildrende og sød forventning.  

Jeg tænker, at den høje hastighed – beho-

vet for her og nu også til en vis grad præ-

ger vores hobby. 

Der er efter min opfattelse brug for, at 

sætte tempoet en smule ned og forliges 

med at vente og finde indhold i ventetiden, 

selvom det kan være svært at vente. 

 

I ønskes alle en god og indholdsrig vente-

tid – vi ses til 1. marts 

 



Hjemmesiden 
Tekst:Ole Welling Billeder:LSF Hjemmeside 

 

Der er flere, som indberetter 0-fangst efter 

hver fisketur. Det skal I ikke gøre! 

0-fangst indberettes kun, hvis ikke du har 

fanget noget i hele sæsonen, når denne er 

ovre, dog senest den 15. November. 

 

Som en nyhed har vi gjort det muligt, at 

alle kan få en god historie eller oplevelse 

på hjemmesiden. I sender blot materialet 

til mig, helst med et eller flere billeder. Vi 

vurderer så, om materialet er egnet til 

Hjemmesiden. Senere vurderer vi, om 

materialet også kan anvendes i Optimi-

sten. 

 

 
Hjemmesiden set fra en PC 

 

Vi venter stadig på en hjemmesideløsning 

fra DSF. Forbundet har foreløbig en ska-

belon, som kan anvendes til alm. informa-

tion. Vi afventer en tilhørende database-

adgang, hvortil vi bla. kan indberette 

fangster og have vores fangststatistik, 

hvor vi kan udtrække diverse data om-

kring jeres fangster. Hvor vi kan admini-

strere vores nyheder og bestyrelsesfunkti-

oner mm. 

 

Allerede nu, efterlyser vi en person, som 

har flair for programmering og langsigtet 

vedligehold af vores hjemmeside. Du må 

have gjort op med dig selv, at du forbliver 

i LSF over en årrække. Du er loyal over 

for foreningen og kan skelne mellem, 

hvad der er subjektivt, og hvad der er 

objektivt. 

 
Hjemmesiden set fra en smartphone 

 

Du må kunne klare kritik og kunne skelne, 

hvad er relevant/ej relevant – evt i samråd med 

bestyrelsen/Webudvalget. 

Som et frynsegode til denne funktion kan vi 

tilbyde dig frit medlemskab af foreningen. 

På sigt måske en bestyrelsespost, som dog er 

helt op til Generalforsamlingen. 

 
Fangede havørreder fra 2015 til 31. oktober 

2020 

Bla, dette kan vores statistik vise på ganske 

kort tid (Efterbearbejdet i Excel). 



 

 
 

Gyde-/skjulesten i Granslev Å/Garver Bæk 2020 
Tekst & billeder: Søren H Mogensen 

 

LSF opstartede vandplejesamarbejde med 

HLF sidste år, og det fortsætter vi med.  

I år stod den også på Granslev Å. Den 

24/10 var vi 9 mand, som fik trillet/kastet 

15 m
3
 skjulested i Granslev Å, lige op-

strøms Røde Mølle - det tog kun 1½ time.  

Dernæst var vi 3, der fortsatte med “hyg-

ge” ved Bøstrup Mølle (Garver Bæk). Her 

var der 10m
3
 gydegrus samt 2m

3
 skjule-

sten, som blev fordelt over en 300m lang 

strækning. 

Jeg takker mange gange for alle de frivil-

lige hænder, som gjorde det muligt, at 

forbedre ca 1 km ørredopvækstvandløb.  

Jeg håber vi kan fortsætte og måske inten-

sivere dette spændende arbejde fremover.  

Billederne heromkring taler vist for sig 

selv. Derudover kan man også finde flere 

billeder og en enkelt video med dejlig lyd 

på LSF Facebook side: 

https://www.facebook.com/groups/15477

93758826773/permalink/2847801172159

352/ 

Billede fra Garver bæk 

 
 

 

 

 

Kurt går amok                og sekundet senere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok, ikke helt norske tilstande endnu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryg, skjulesten og masser af trærød-

der/høller. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1547793758826773/permalink/2847801172159352/
https://www.facebook.com/groups/1547793758826773/permalink/2847801172159352/
https://www.facebook.com/groups/1547793758826773/permalink/2847801172159352/


LSF-Pokaler 2020 
Ole Welling/Peter Fosgerau Billeder:Langå Camping og Peter Fosgerau 

 

Så er det igen tiden, hvor vi skal have 

fordelt vores pokaler. I år er det Laks - 

Havørred – Gedde. Desværre ingen Juni-

orpokal. Reglen for at erhverve vandrepo-

kalerne er, at du er medlem af LSF, at 

Fiskene er fanget i LSF’s fiskevand, og 

slutteligt være vejet på en godkendt vægt, 

som den hos Langå Camping, eller på 

foreningens konkurrencevægt. 

Største Laks 

1. oktober 2020, Jonas Hougaard Vammen. 

LSF-Grå Zone Gudenåen: Laks. Orm,120,0 

cm. 15,620 kg 

Lige et billede mere af den flotte Laks fra 

Gudenåen 

 

Største Havørred 

 
23. maj 2020 en Havørred på 7,580 kg. og 87 cm. 

Fanget på Orm af Torben Hansen, Thorsø. Fanget i 

Grå Lilleåen. 

Største Gedde 

 
28. september 2020 en Gedde på 6,000 kg. og 98 

cm. Fanget på Spinner af Birger Pank, Brabrand. 

Fanget i Gul Zone. 

Opsummering: 
Største Laks: 120 cm, 15,62 kg  

Største Havørred: 87 cm, 7,58 kg  

Største Gedde: 98 cm, 6,00 kg 

Vi  ønsker et STORT tillykke til alle fangerne, 

samt en stor tak til Langå Camping for indvej-

ningerne. 



  
Dato: Aktivet/Emne: Leder/Underviser: 
22/10-2020   Kl. 19-20:45 Planlægning af ny sæson Bjarne og Jan. 

05/11-2020   Kl. 19-20:45 Klubaften: Karpefiskegrej til lørdag Michael, Bjarne og Jan. 

07/11-2020   Kl. 10-13:30 Langå Sø Karpefiskeri. Mødes ved søen. Michael, Bjarne og Jan. 

19/11-2020   Kl. 19-20:45 Klubaften: Fluebinding Bjarne og Jan. 

03/12-2020   Kl. 19-20:45 Klubaften: P & T fiskegrej til lørdag Bjarne og Jan. 

05/12-2020   Kl. 10-14:30 Put & Taketur til Grønbæk P & T.  Bjarne og Jan. 

17/12-2020   Kl. 19-20:45 Klubaften: Julehygge med pakkespil mv Bjarne og Jan. 

07/01-2021   Kl. 19-20:45 Klubaften: Fiskearter mv. quiz  Bjarne og Jan. 

21/01-2021   Kl. 19-20:45 Klubaften: Spinnerbyg Bjarne og Jan. 

04/02-2021   Kl. 19-20:45 Klubaften: Flubinding Bjarne og Jan. 

06/02-2021   Kl. 10-14:30 Fisketur: P & T eller isfiskeri Bjarne og Jan. 

23/02-2021   Kl. 19-22:00 LSF-generalforsamling. (Junioradgang). LSF Bestyrelsen. 

25/02-2021   Kl. 19-21:30 Besøg hos Lystfisk.dk Randers. (Klubaften) Lystfisk.dk 

01/03-2021   kl. 08-09:30 Morgenkaffe Langå Camping. Sæsonpremiere Langå Camping 

04/03-2021   Kl. 19-20:45 Klubaften: Grej til Geddetur den 13. Jonas, Bjarne og Jan. 

13/03-2021   Kl. 10-14:30 Fisketur: Geddetur Gudenåen Jonas, Bjarne og Jan. 

18/03-2021   Kl. 19-20:45 Klubaften: Spinnerbyg Bjarne og Jan. 

15/04-2021   Kl. 17:30-20 Klubaften: Ved åen fisketur Bjarne og Jan. 

17/04-2021   Kl. 10-14:30 Fisketur: Sildetur til Randers Fjord Bjarne og Jan. 

29/04-2021   Kl. 17:30-20 Klubaften: Ved åen fisketur Bjarne og Jan. 

21/05-2021   Kl. 16:30-00 Fisketur til Nyborg (Fyn) Bjarne og Jan. 

22/05-2021   Kl. 00:00-24 Fisketur til Nyborg (Fyn) Bjarne og Jan. 

23/05-2021   Kl. 00-14:00 Fisketur til Nyborg (Fyn) Bjarne og Jan. 

27/05-2021   Kl. 17:30-20 Klubaften: Ved åen fisketur Bjarne og Jan. 

03/06-2021   Kl. 17:30-20 Klubaften: Ved åen fisketur Jan. 

17/06-2021   Kl. 17:30-20 Klubaften: Ved åen fisketur Bjarne og Jan. 

 

LSF Juniorkalender for 2020/21-sæsonen 



LSF junior fiskeklub 
Tekst af Bjarne Bach  Billeder: Bjarne Bach 

 

I dette nr. af Optimisten, har vi flere artikler 

om forskellige unge/børn, der udøver 

lystfiskeri. 

Skulle du selv have lyst til at prøve kræfter 

med fiskeriet, men lige har det lidt svært 

med af få begyndt, så vil vi gerne hjælpe. 

I dette nr. af Optimisten, har vi fået trykt 

nogle ekstra eksemplarer som vi håber, vi 

lagt ud, så vi kan fange nogle af jer. 

 

Det koster kun 250 kr. for et helt år, at være 

medlem, når du er under 18 år. Vi har 

fiskegrej, du kan låne, og stadig nogle helt 

gratis fiskesæt du kan få, efter du har betalt 

dit medlemskab for 2021. Værdien af de 

nævnte sæt er ca. 780 kr. i velkomstgave. 

 

 

Fra sidst i oktober til maj, har vi klubaftener 

hver anden torsdag. Det er torsdage i ulige 

uger fra kl. 19-21. 

 

Vi lærer at binde knuder, laver selv 

spinnere, eller binder fluer eller forbereder  

grej til vinterens fisketure. I kan se de 

planlagte ture i Junior Kalenderen andet 

sted i dette blad. 

 

Alle fisketure er gratis at deltage i, når du er 

medlem. Du er også automatisk medlem af 

Danmarks Sportsfiskerforbund, når du er 

medlem. Så får du 4 skønne fiskeblade 

tilsendt helt gratis. Bladet ”Sportsfiskeren” 

hvis du kender det. 

 

 

Forældre er velkommen til at deltage i 

fisketurene. De skal dog selv betale for evt. 

fiskekort, til der hvor vi fisker. 

 

Hele sommerhalvåret mødes vi hver torsdag 

aften og fisker nogle timer i vores egen å. Vi 

plejer at slutte af med en pølse på grillen, 

som klubben betaler. 

 

Vi tager også på tur på Storebælt, hvor vi 

fisker både fra land og fra både, sammen 

med vores venskabsklub, Refsvindinge. 

 

Hvert andet år plejer vi at tage på en 

forlænget weekend til Norge, hvor vi fisker i 

Mandalselven. 

 

Har du lyst til at fiske, er vi til for dig. 

Forhåbentlig på gensyn! 



 

Aalestrup Naturefterskoles tur til Gudenåen 
Tekst: Peter Fosgerau/Aalestrup Naturefterskole Billeder: Aalestrup Naturefterskole 

 

Det er efterhånden blevet en tradition, at 

Aalestrup naturefterskole kigger forbi! 

Således gentog de dygtige, unge lystfiske-

re i uge 44 igen Gudenåen - der skulle 

hygges og fiskes. Så her kommer der en 

beretning, samt billeder fra turen. Og som 

det kan ses på billederne, så gik besøget jo 

helt godt! 

Geddefiskerne bevæger sig koncentreret 

nedstrøms og stemningen er høj. V      

                        , og vi har allerede 

haft en fisk oppe til fluen. 

 

Geddefiskerne bevæger sig koncentreret ned-

strøms og stemningen er høj 

Laksefiskerne bevæger sig opstrøms efter 

en kort intro til laksefiskeriet.  

                                         

                                           

                        , de har været 

med i fiskeriet.  

 
                                             

               !   

 

 
Fra Grøn Zone, laks 99 cm, 7,9 kg - fanget på 

spinner af Nikolaj Aaby Jensen 

 

                                            

                                            

                                                 

                      , har drengene selv lan-

det fiske og er i gang med at afliv             

                           2020.  

 
                                               a-

                      -                      

 



                                       e-

                              -vand,     

                                         . De 

lokale vi møder er rigtig overbærende og 

hjælpesomme,                      

                                         

            , fylder en minibus med 8 

fiskere godt i landskabet. Selvom vi bre-

der os godt ud, er det ikke svært at se, 

hvor der er fiskere og fisk, men der er 

rigtig                                 

                              . 

 

 
                                              

dejlige fiskevand,                         

afsted                  . 

 

                                              

dejlige fiskevand,                     m-

                           . 

 

Jacob Kjær Madsen 

Ålestrup Naturefterskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt om Fiskelinien på Naturefter-

skolen (Citat fra efterskolens hjemmeside) 

 

På Fiskelinien fisker vi mest havørred, laks, 

gedde, aborrer og karper, men også andre arter 

efterstræbes, når Fiskelinien besøger fiskevan-

det. Som oftest besøges vandet omkring sko-

len; Simested Å, Lerkenfeld Å, Mariager Fjord 

samt forskellige søer, men også mange andre 

vande besøges i løbet af året. 

 

 
 

For konstant at holde os i førerpositionen som 

Danmarks bedste Fiskelinie, har Aalestrup 

Naturefterskole et omfattende samarbejde med 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF). Vores 

to fiskelærere på Fiskelinien, Bo og Jakob, er 

derfor også instruktører i DSF.  

De er begge helt fiskegale, og har derfor altid 

fingeren på pulsen i det lokale fiskeri. Derfor 

kan de altid guide eleverne til flere fisk ved 

vandet. Læs mere om Fiskeliniens fiskelærere 

her: https://www.naturefterskolen.dk/dine-

laerere-paa-fiskelinien/ 

Mange af vores tidligere elever er instruktører 

i DSF, har eget firma i fiskegrejbranchen eller 

er ansat i sportsfiskerbranchen – de lever kort 

sagt deres ungdomsdrøm ud, og fik det helt 

rette puf i den rigtige retning herfra, og det er 

vi stolte af.  

Magasinet Fisk og Fri har også bragt en artikel 

om Fiskelinien på Aalestrup Naturefterskole – 

se den her: https://fiskogfri.dk/aalestrup-

elever-fisker-igennem/ 

 

Besøg Naturefterskolen: 

https://www.naturefterskolen.dk/besoeg-

os/efterskolernes-aften/ 

https://www.naturefterskolen.dk/dine-laerere-paa-fiskelinien/
https://www.naturefterskolen.dk/dine-laerere-paa-fiskelinien/
https://fiskogfri.dk/aalestrup-elever-fisker-igennem/
https://fiskogfri.dk/aalestrup-elever-fisker-igennem/
https://www.naturefterskolen.dk/besoeg-os/efterskolernes-aften/
https://www.naturefterskolen.dk/besoeg-os/efterskolernes-aften/


Fiskeglæde 
Tekst:Henrik Györkös Billeder: Henrik Györkös 

 

Jeg er opvokset i en af forstæderne til 

Århus, hvor min far tog mig med som 5- 

årig, til åen. Vi fiskede i de to lokale åer: 

Århus Å og Lyngbygård Å.  

Den gang var der ikke så meget at komme 

efter, men sommeren gik primært med 

bækørredfiskeri og efteråret gik jagten ind 

på de få havørreder, der nåede igennem 

Århus og Brabrand Sø. 

Men jeg blev hurtigt bidt af fiskeriet og 

fandt ud af, at det var super rart, at have 

min far for mig selv, mens vi fiskede ved 

åen. 

 

 
 

Vi dyrkede lidt forskelligt fiskeri. Men 

den helt store passion er åen. Det var også 

derfor, at min kone og jeg valgte at sælge 

vores hus i Århus og flytte til Laurbjerg. 

Det betød, at jeg fik Lilleåen lige i bagha-

ven og nogle få kilometer til Gudenåen. 

 

Jeg har dyrket laksefiskeriet i Norge siden 

1998 og er bidt af en gal laksefisker. Men 

Gudenåen voldte mig en del problemer i 

starten, og der gik en hel del timer, før jeg 

fik knækket koden til Gudenålaksen. Selv 

om jeg er ved at komme lidt op i alderen, glæ-

der jeg mig lige meget hvert år, til at komme i 

åen efter forårslaksen.  Dette fænomen er ”lak-

sefeber”, og man kan ikke forklare det til en, 

som aldrig har prøvet det. Den summen i ma-

ven, man har i Januar og Februar, klargøring af 

grej og forventningens glæde ved snart at 

skulle til åen, er svær at forklare en, der ikke er 

lystfisker. Men den er der hvert eneste forår, 

og min kone er ved at blive åndsvag i hovedet, 

når jeg damper rundt derhjemme og gør alt 

klar. Hun siger altid ”så kom da afsted og fang 

den laks”. Kulminationen af alle forberedel-

serne er, når man mærke årets første tunge 

træk i rejetacklet, tilslaget og den vilde fight 

med laksen, man får efterfølgende. Det er bare 

den fedeste fornemmelse i kroppen, og det er 

lige præcis den følelse, der gør, at man drager 

ud til åen morgen efter morgen,  hele foråret 

igennem. 

 

Men mit fiskeri har jeg altid brugt som frirum 

og restitution efter mine ambulancevagter. Jeg 

er paramediciner og læge assistent på lægebi-

len i Randers. Vi kører døgnvagter, og der er 

ikke noget bedre end at koble af ved åen, efter 

en hård vagt. 

 

 
Jeppe er bidt af en gal lystfisker 
 

Jeg har også to sønner: Jeppe på 14 år og 

Magnus på 12 år. Jeppe er bidt af en gal lystfi-

sker. Han dyrker meget forskelligt fiskeri, så 

som karpe, stør, havørred og laksefiskeri.  



 
Han dyrker meget forskelligt fiskeri, 

så som karpe, stør, havørred og lakse-

fiskeri. 
 

Han går i juniorklubben ovre i Hadsten, 

hvor han sammen med de 15 andre junio-

rer dyrker en masse fiskeri.  

 

 
 

Vi to har mange ture til åen hvert år. Han 

går stadigvæk primært efter havørrederne, 

da han syntes, at laksene er svære.  

Magnus er en helt anden historie. Han har 

ikke det samme ”drive” som Jeppe, men 

det er bare helt ok. Han kommer med, når 

han har lyst, og pt. går han meget op i 

kystfiskeri efter havørrederne, så dem er 

vi på jagt efter nu. 

 
 

For mig er det vigtig, at børnene kommer ud 

og lærer naturen at kende, samt at få et lille 

”break” fra den digitale verden, som ungdom-

men lever i, i dag. Når vi er afsted alle tre, er 

det den bedste kvalitetstid man kan få, som far. 

De er begge selvkørende ind for fiskeriet, så 

jeg går oftest bare og nyder deres koncentrati-

on og den glæde, de har når havørreden kom-

mer på land 

 

Jeg håber rigtig meget, at de i de kommende 

mange år, vil fastholde fiskeriet, og måske kan 

jeg få lokket dem med på lidt laksefiskeri i 

Norge. 

 

 
 

Det var et lille skriv om en fiskeglad familie. 

Sørg nu for at få børn, børnebørn og oldebørn 

med ud og fiske, det giver glæde til alle. 

Knæk og bræk Henrik 

 



Kontingenter mv. 2021 
Tekst af Bjarne Bach  Billeder: Bjarne Bach 

 

Modtager du dette blad for 

første gang? 
 

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

skerforening fra 2021. Du vil i slutningen 

januar modtage en kontingentopkrævning 

fra DSF. Vær opmærksom på, at denne 

opkrævning ligner en fra betalingsser-

vice.   
Er du allerede medlem af en anden klub 

under DSF, kommer opkrævningen sam-

let. Har du allerede tilmeldt den til beta-

lingsservice, vil betalingen kunne ses på 

din februar-betalingsserviceoversigt. 

Som nyt medlem er du underlagt samme 

betalingsbetingelser som gamle medlem-

mer. Dette er omtalt andet sted på denne 

side. Du vil ikke være omfattet af fangst-

registreringsgebyret før næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter 2021. 
 

Kontingenterne for 2021 ser sådant ud 

inkl. DSF-kontingentet: 
 

Senior: (Fra 25år+)  1.335 kr.  
   
Ungdom: (Fra 18 t.o.m 25år) 1.190 kr. 
 

Junior: (Fra 3 år t.o.m 17år)    250 kr. 
 

Dertil evt. 200 kr. hvis du ikke har indgi-

vet din fangstrapport for 2020 til tiden. I 

år var det senest 15. november. 

 

Ønsker du ikke at være medlem i 2021 så 

ring eller send en mail til mig snarest. 

Dette sparer alle for arbejde og penge. 

Til LSF’s lodsejere. 

Vi har mailadresser på en del af Jer, men det 

ville være ønskeligt, om vi kunne have alles 

mailadresser. Det er lidt nemmere og hurtigere 

at komme i kontakt med jer. I sender blot kas-

sereren en tom mail med jeres navn. Så gem-

mer vi mailadressen på jeres stamkort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med 

Langå Sportsfiskerforening. 
 

Via vores hjemmeside: 

http://langaa-sf.dk 

 

Medlemskab: 

http://langaa-

sf.dk/tekstfiler/medlemsskab_Email.php 

 

Du kan også ringe eller SMSe til vores kasse-

rer Bjarne Bach på tlf.: 21 69 92 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næsten tamme svaner i Jernbanesvinget. 

http://langaa-sf.dk/
http://langaa-sf.dk/tekstfiler/medlemsskab_Email.php
http://langaa-sf.dk/tekstfiler/medlemsskab_Email.php


Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00  

i byrådssalen, Langå Kulturhus. 
Hvis Covid19 stadig spøger, afholdes den som Teamsmøde, medlemmer modtager så en 

mail, med Teams-link i, senest dagen før. 

 

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 ikke genvalg.    Bjarne Bach --- Modtager genvalg. 

                      

                     Ole Pilgaard --- Modtager genvalg. 

 

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

 På valg:   Morten Nielsen --- Modtager genvalg.      Ny skal findes --- Modtager genvalg 

 

9.   Valg af 2 revisorer. 
  

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

       Ny vælges for et år (pga. dødsfald).  

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
Til:  §3 stk. 5 

Det er kun tilladt for foreningens 

medlemmer eller andre, at 

anvende foreningens fiskevand i 

kommercielt øjemed, hvis det er 

forhåndsgodkendt af bestyrelsen 

 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
 

12. Eventuelt. 
 



Regulativ 2021 
§ 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 føl-

gende 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 nedstrøms 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 Laksegården og c) højre bred fra skilt ca. 500 m op-

strøms 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 opstrøms 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 lande-

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

nedstrøms landevejsbroen 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. Havørreder fredet hele året, i Grøn Zone.  

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 natur-

ligvis overholdes. 
 

§ 3. Øvrige forhold 
Stk 1. Hunde må ikke medtages ved fiskeri. 

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

eningens fiskevand, fra fastgjort båd. Fiskeri fra drivende båd/kano er ikke tilladt.  
Stk 3. Hver lystfisker må kun fiske med 1 stang, ad 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 2 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet 

regnbueørreder er undtaget. 

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

Stk 9. 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. Medlems- eller dagkort, skal bæres synligt. 

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 forbudt. 

Stk 12. For 2021 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 27. marts – 31. oktober. 
Stk 13. Alle medlemmer skal indberette fangster, senest 5 dage, efter fangst (Gedde, laks og ørreder, andre 

arter er frivilligt).  Dette gælder også ved genudsætninger. Dette skal ske elektronisk. med medlems nr. 

via vores hjemmeside. Indrapportering kan foregå anonymt, men med sporingsreference, i form af med-
lems nr. Indsender medlemmet ikke registrering tillægges der 200 Kr., som opkræves med kontingen-

tet, den efterfølgende 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. Efter 
den 31. oktober og senest den 15. november, skal de der ikke har været så heldige at fange noget, indbe-

rette 0-fangst. Indsender medlemmet ikke registrering, tillægges der et gebyr på 200 Kr., som opkræ-

ves med kontingentet, den efterfølgende sæson. 



 



Premiere på fangst af signalkrebs 
Tekst:Ole Welling       Billeder:Ole Welling 

 

Da jeg fortalte min veninde om den inva-

sive signalkrebs i vores fiskevand, blev 

hun virkelig tændt.  

Jeg fortalte hende, at vi må fange så man-

ge, vi lyster. 

Det var rigtig stort de første gange, så der 

blev rigtig fotograferet 

 

De første gange, kørte vi til Nørreåen ved 

Fladbro, hvor fiskeriet er frit. 

Fangsterne var ikke store, de første gange. 

Vi skulle jo lige lære det. 

Først prøvede vi med kattemad, som agn. 

Det virkede, men var lidt smattet at hånd-

tere. Så satte vi en halv skalle fast i mid-

ten af brikken. Det var rigtig godt. Kreb-

sene fik dog hurtig gjort maddingen fri og 

en løb af sted, med den halve skalle. 

Næste gang blev krebsefiskeriet foretaget 

ved bådpladsen i Langå. Denne gang var 

teknikken bedre: Fisken blev anbragt i et 

løgnet, som med snor blev bundet fast på 

brikken. 

Vi havde hørt, at det skulle være ret godt i 

Lilleåen i Blå Zone. Da min veninde ikke 

ville betale kr. 125 for et dagkort, måtte 

hun nøjes med at være tilskuer. Det blev 

mig, som alene måtte fange signalkrebse-

ne.  

Fra at fange ganske få krebs blev fangsten 

pludselig øget til rigtig mange (Kun ét 

redskab pr lystfisker). 

Ved hjemkomst, blev krebsene taget op af 

spanden og deponeret  i dybfryseren til 

senere anvendelse. 

 
Ofte var der 6-7 krebs ad gangen 

 

Dagen kom, hvor vi ville holde krebsegilde. 

Det blev en hyggelig dag, hvor vi havde invi-

teret 3 familiemedlemmer.  

Gæsterne skulle selv pille de kogte krebs. Ud 

over krebsene blev der serveret en rigtig læk-

ker salat og friturestegte tigerrejer. 

 

 
En hyggelig arbejdsfrokost 

Der er lovgivning omkring fangst af signal-

krebs. Søg på Miljøministeriets hjemmeside. 

Et rigtig sjovt og hyggeligt alternativ til fiske-

riet.  



Kampen med den røde tyr! 
Tekst: Peter Fosgerau Billeder: Peter Fosgerau 

 

Efterårsferie ved Karup Å 
 
I en lystfiskers øre, så lyder det temmelig 

fantastisk - og det er det såmænd også!  
Men, der er altid et men.. således også i 

denne beretning. 
Fuldstændig fordybet i egne tanker og i 

fiskeriet, bevæger jeg mig langsomt op-

strøms.  
Jeg fisker åen grundigt af, både op, ned og 

tværstrøms. Åens dybe høller er kendt for 

de helt store havørreder,  
så man venter “suget” i stangen hvert 

øjeblik. Endelig kommer det, et hårdt træk 

i linen, og en fin ørred har  
taget spinderen, ved modsatte bred.  
En kort intens fight, og fisken er sikkert i 

netposen. 65 cm og ganske blank, årstiden 

taget i betragtning. 
Godt tilfreds med fangsten og et par fotos 

til scrapbogen - alt er godt. 

 
Efterårsferie ved Karup Å 

 

Ja alt er godt, eller var det nu også det? 

Når man sådan går i egne tanker, så er det 

ikke altid, at man lige registrerer, hvad der 

er bagved en. 
Jeg har normalt ikke problemer med hver-

ken køer eller tyre for den sags skyld, men 

det skulle snart ændre sig.  
En stor rød tyr, model folkevognsrugbrød, 

stod ca 5-6 meter bagved mig, og den var 

bestemt ikke tilfreds med min  
tilstedeværelse.  

Det enorme kødbjerg kiggede på mig, sænkede 

hovedet og skrabede hårdt i jorden.  
Hvad gør man så? 2 muligheder - 1 jeg kunne 

hoppe i åen, den er kold, eller 2 “face the mu-

sic”.  
Jeg gjorde front imod dyret, kunne jo altid 

vælge mulighed nr. 1 til.  
Kødbjerget mente at mulighed nr. 1 var en 

ganske udmærket ide, således nærmede den 

sig - den ville presse mig i vandet.  
Armeret med stang, fangstnet, og ørred er jeg 

klar til at tage kampen op.  
Det blev til en kort, men intens infight. Jeg fik 

basket tyren en over næsen med fangstnettet. 

Jeg ramte næseringen.  
Det gav mig tilpas med momentum til at 

springe de 10 meter hen til friheden, og væk 

fra det tossede dyr.  
I sikkerhed på åens modsatte side, var der 

ingen grænser for mit mod. 

 

 
 En stor rød tyr, model folkevognsrugbrød, 

stod ca 5-6 meter bagved mig. 

 

Det var først her reaktionen kom, jeg var 

enormt heldig og jeg kunne ligeså godt havde 

modtaget en gedigen røvfuld?  
Heldigvis undslap jeg og blev en erfaring 

rigere. Og husk fremover “kig-op-Bob” 
 
Lystfisker hilsen, knæk og bræk 
 
Peter Fosgerau 
 



 

 
 

Fangststatistik 2020, havørred 
Tekst: Søren H Mogensen, dataudtræk: www.langaa-sf.dk 

 

Vanen tro opsummerer jeg årets gang op-

gjort i fiskefangster og tal. Herunder kom-

mer en del grafer for sæsonen, som lige er 

sluttet. Håber det er spændende læsning. 

I har for øvrigt mulighed for at udtrække de 

samme tal/grafer fra vores hjemmeside. 

www.langaa-sf.dk og tilsvarende fra: 

www.gudenaasammenslutningen.dk. 

 

Et års statistik tegner ikke noget retvisende 

billede, men nu er vi på 8. år med forholds-

vist sikre tal, så den statistiske pålidelighed 

begynder at blive signifikant og noget, man 

kan begynde at stole på. 

 

I år har 611 medlemmer valgt/husket at 

indrapportere fangster. 

Overordnet set, er der fanget 531 havørred 

og 172 laks. En 36% stigning til HØ, men 

desværre en halvering af laks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De følgende grafer er for havørred 

De sidste 8 års havørredfangster i LSF (2013 

var meget atypisk med ca 200 nedgængere helt 

hen i maj). 2020 har været et godt HØ år med 

højeste antal fisk, for de seneste 5 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling af havørreder, der er 

fanget flest på orm både i 2019 og 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsesfordeling havørred 

Der har i år været en glædelig tendens med 

større fisk end de senere år, hvor især ande-

len af 60-69cm i år er fordoblet i forhold til 

2019. Dette blev også bekræftet ved elfiskeri 

den 22/11 hvor der blev fanget mange store 

fisk i Hadsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling havørred 

Der er færre Gudenåfangster igen i år (78-

>67). Ørrederne ser ud til at udnytte grøden, 

som det perfekte skjul, når de trækker ind, 

eller også kan det skyldes den ekstra megen 

sejlads på Gudenåen i år (Corona-tid), hvor 

især paddle-boards, kanoer, kajakker, 

svømmere og både har været hyppige i 

hverdagen. 
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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, 

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:Ny istandsat træhytte 

med el, vand, varme, nyt toilet med bad, 

køleskab og kummefryser. 4 sovepladser. 

Anneks med 4 ekstra sovepladser, mulighed 

for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkken-

udstyr 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 

Renøring/el: 

Døgn (ej weekend)   350 400 

Mandag – torsdag 1000 500 

Fredag – søndag 1000 500 

1 uge mandag– søndag 1800 600 

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

(fiskeri forbudt i Gudenåen). 

For Juniorforeninger medlem af DSF 

udstedes 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. 

Forsidebillede: Peter Fosgerau. 
Jonas Hougaard Vammens flotte 

efterårslaks på hele 15,62 kg.  
 

Vigtige datoer: 
23/02-21:LSF’s Generalforsamling. 
25/02-21:LSF Aftenbesøg, Lystfisk.dk 

01/03-21: 01/03-21:Fiskeriet åbner i Gudenåen. 
27/03-21 27/03-21:Dagkortsalget åbner.  
01/04-21 01/04-21:Fiskeriet åbner i Lilleåen.  

Nov. til maj senioraften fra kl. 19 i lige 

uger. 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 


