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Gudenåens fremtid 
 
Siden sidst 

Endnu en fiskesæson er slut, den fem-
oghalvfjersende i klubbens historie. Der 
har igen i år været stille havørredfiskeri, 
få og mest små fisk. Der er blevet snakket 
meget langs åen om hvad der kan være 
årsagen, er det de to foregående kolde 
vinter, er det garnfiskeriet i fjorden. I 
foråret var der giftige alger ved de danske 
kyster. Det er ikke kun ved vores fiske-
vand havørredfiskeriet har været stille, det 
samme er tilfældet i andre danske vandløb 
og ved kysten. 
 
Laksefiskeriet har til gengæld været for-
rygende, mange og store fisk gennem hele 
sæsonen, det så vi både ved vores jubilæ-
umskonkurrence og Gudenåkonkurrencen. 
Laksene trives i Gudenåen så vi må håbe 
at der snart kommer en løsning for åen, 
både omkring passageproblemerne ved 
Tangeværket, og økonomien, hvor det 
stadig kun er Randers kommune der bi-
drager, og hvor de andre kommuner langs 
åen stadig vælger kun at høste frugterne af 
det fantastiske laksefiskeri. 
 
Vi har fået ny regering og miljøminister, 
jeg håber det kommer til at gøre en for-
skel. Med det hun har meldt ud ind til 
videre tror jeg vi vil se en forbedring af 
vandløbenes tilstand. Bredere randsoner 
langs vandløbende vil give bedre vandmil-
jø. Og både fisk og fauna vil få det bedre. 
Ådalene er faunaens motorveje. Det er 
selvfølgelig ikke de bedste økonomiske 
udsigter til miljøtiltag når krisen kradser, 
men jeg håber Ida Auken vil gøre en for-
skel 
 
Vores hjemmeside udvikler sig hele tiden, 
der er nu mulighed for at have sin egen 
fangst journal. Jeg håber så mange som 
muligt vil bruge de nye funktioner. Den 
fangstregistrering som foreningen har 
besluttet, kan også foretages på hjemme-
siden. Er man ikke lige til pc nørderi vil 

vores webmarster gerne hjælpe, og vi plan-
lægger at holde en klub aften hvor der vil være 
introduktion til hjemmesiden. 
 
Fangsregistreringen er vigtig, for at kunne 
dokumentere vores fiskevandes kvalitet. Spe-
cielt i forhold til laksefiskeriet, Dansk center 
for vildlaks har brug for at vide hvad der fan-
ges af laks i Gudenåen, både i forhold til det 
faglige arbejde omkring laksen og det økono-
miske i projektet. 
 
Vi har i år afholdt foreningens 75 års jubilæ-
um, det blev markeret med en succes fuld 
medlems konkurrence, hvor der blev fanget 
rigtig godt med fisk. Derefter holdt vi en re-
ception, hvor der var mødt mange af vores 
samarbejdspartnere op. Ved den lejlighed 
udnævnte vi 2 nye æresmedlemmer. Jørgen 
”Sofa” Nielsen og Holger Mosberg. Der efter 
var der fest på campingpladsen, en god fest. 
Lars Østergård der laver akvareller i sportsfi-
skeren, har lavet en flot jubilæums akvarel, 
som kan købes af vores medlemmer. 
 
Det har været et langt sejt træk at komme 
videre med vores sommerhus, jeg ser nu lys 
forude. Forhåbentlig går vi om kort tid i gang 
med at etablere toilet og bad, så vi til sæson-
start har et hus med nyt tag, ny malet, indlagt 
vand og strøm.  Og faciliteter så man kan få et 
bad og med fine toiletforhold. Et sommerhus 
som vil være attraktivt at leje, og som jeg er 
sikker på foreningens medlemmer vil få stor 
glæde af mange år ud i fremtiden. Jeg tror det 
er vigtigt at tænke på at vi er en forening, der 
har et aktivt klub liv og kammeratskab. Jeg 
håber at så mange som muligt vil være aktive, 
og tage del i foreningens arbejde.  
 
Jeg ønsker alle en rigtig god Jul, og et godt 
nytår. 
 

K&B Lars Kielsgaard 



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  

Langå Sportsfiskerforening 

Torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.00 

i Kulturhuset Langå. 
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:  
    Søren Holm Mogensen  - Modtager ikke genvalg 

    Lars Spey Christensen  - Modtager genvalg.               

    Torben Andersen - Modtager genvalg. 

    Morten Andersen - Modtager genvalg 

8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.        
    På valg: 
    Martin D. Knudsen - Modtager genvalg 

    Jørgen Nielsen - Modtager genvalg 

9) Valg af 1 revisor. 
    På valg: Steen Nørgaard - Modtager genvalg 

10) Forslag til vedtægtsændringer. 

§ 6 Bestyrelse og udvalg, stk 3:  
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, 

konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer 

og sekretær samt nedsætter stående udvalg. Formand og kasserer 

skal have fast bopæl i ”Langå kommune anno 2006”.  

Ændres til: 
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, 

konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer 

og sekretær samt nedsætter stående udvalg. Formand og kasserer 

skal have fast bopæl i Faverskov eller Randers kommune 

11) Indkomne forslag i øvrigt. 
12) Eventuelt. 



 

Regulativ 2012 
 

§ 1. Foreningens fiskevand 
 

Stk. 1. De af foreningens medlemmer, der er i besiddelse af 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 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 opstrøm 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 overfor 
Frisenvold Laksegård 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 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 og med 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 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. 

 
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 jagtvåben 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. Fra solopgang til solnedgang må hver lystfisker benytte 1 stang. Fra solnedgang 

til solopgang er der ingen begrænsninger. 
 
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, 

regnbueørreder og laks) pr. fisker pr. 24 timer, 
 Stalling er total fredet. 
 
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 overfor 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 børn, 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 forbudt. 
 
Stk. 12. For 2012 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 31. 

marts – 31. oktober. 



Pokaler 2011 
(Billeder: Langå Camping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacob Søgaard Haun  
10-4-2011. Laks 118 cm 16,50 kg. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allan Jensen. 
3-7-2011 Havørred 90 cm 9,60 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Fangel  
7-10-2011 Gedde 110 cm 9,14 kg. 

 
  
 
Junior: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnus Pedersen 
20-4-2011. Laks 91 cm 8,75 kg. 
 
 
 

 

 

Grejbiks tur 2012 
(Tekst: Bjarne Bach) 

 

Som traditionen tro plejer vi at tage en 

tur til Grebiksen i Trige, en torsdag 

aften lige inden vores nye fiskesæson 

begynder. Det bliver dog en uge inde i 

sæsonen nemlig: 

 

Torsdag den 8. marts 2012 kl. 1900 

 

Grejbiksen vil denne aften kræse om 

os med lidt forplejning og masser af 

gode tilbud. 

Jeg vil også sørge for at der vil være 

mulig for at få udskrevet sit 

medlemskort for dem som ikke selv 

kan. 

Mød op til en hyggelig aften i Trige. 



Morgenkaffe på Campingpladsen 
(Tekst: Bjarne Bach) 

 

Som campingpladsen har gjort de sidste 

par år, gentager de igen. Lørdag den 31. 

marts 2012 byder de alle interesserede til 

gratis morgenkaffe. Det er den dag, 

dagkort salget begynder. 

Se Langå Campings egen hjemmeside. 

Mød op til en hyggelig morgen med 

masser af lystfiskersnak. 

Det er ingen betingelse at man tager ud og 

fiske bagefter. 

 

Lørdag den 31. marts 2012 

 

 

 

Fiskekort 2012 / kontingent 2012 
(Tekst: Bjarne Bach) 

Kontingent opkrævning vil I modtage 

fra DSF, som de sidste par år. De af jer 

der har husket at tilmelde det til PBS, 

vil det fremgå af Jeres februar over-

sigt. Husk nu at se efter inden I ringer 

til dem. Husk at betale til den tidsfrist 

der fremgår. 

 

Har man ikke betalt til tiden vil en fra 

ventelisten få din plads. 

 

DSF er efterhånden ved at få det hele 

sat i et godt system. Som I kan se af 

deres nyhedsbrev og i Sportsfiskeren 

er systemet blevet opdateret. 

De af jer der ikke selv kan udskrive 

medlemskortet hjælper jeg. Mød op 

den 8. marts i Grejbiksen (se andet  

sted i bladet). Eller klubaften den 22. 

marts. Eller send mig en mail på: 

lsf@langaa-sf.dk 

Så husk hjælp til medlemskort en af 

de to datoer hvis du har brug for det 

 

 

 

Nye medlemmer 
(Tekst & billeder: Bjarne Bach) 

Har du modtaget dette blad for første 

gang, betyder det at du er optaget 

som medlem af LSF. Betaler du ikke 

inden tidsfristen, vil din plads gå til en 

anden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra rundvisning 2011 

 

Lørdag den 24. marts 2011 kl. 09.00 

vil vi gerne vise nye og andre interes-

serede medlemmer rundt på vores 

fiskevand.  

Vi begynder med morgenkaffe i vores 

lokale, samt praktiske oplysninger. 

Vi kører så rundt efter behov og 

slutter så af med en lille frokost. 

Det er gratis at deltage. Tilmelding 

senest den 16. marts på mail: 

bjarne.bach@langaa-sf.dk 

eller SMS på tlf.: 2169 9200 



Privat Fiskedagbog på hjemmesiden 
Indlæg af Ole Welling Hansen – WEBmaster LSF 

 

Efter en tids overvejelser påbegyndte jeg at lave et program til styring af en Privat 
Fiskedagbog på hjemmesiden. 

 

Der havde forud for min beslutning af projektet været aktiviteter i gang med at 

undersøge muligheden for, om det var muligt eventuelt at købe en kopi at Vejle 

Sportsfiskerforenings udgave. Da der ikke kom nogen respons fra Vejle vedr. dette 

og tiden gik, tog jeg efter at have set den offentlige præsentation af Vejles 

program, beslutningen om selv at forsøge mig. 

 

Projektet startede med et finde et log in system, som kunne håndtere rigtig mange 

brugere. Dette system fandt jeg på Internettet. 

 

Log in systemet (Brugeradgang til programmet) er opbygget således, at det som 

udgangspunkt er 100 % selvbetjent, sikkert, pålideligt og rimelig brugervenligt. 

 

I Menuen Medlems log in kan man gå ind og oprette sin egen private konto 

(Fiskedagbog).Man kan ændre både sit brugernavn (mailadresse) og gendanne en 

ny kode, hvis man har glemt den gamle kode. 

 

Den næste opgave gik på at bryde ind i log in systemet og lave plads til et 

medlemsstyret system. Med ekspertassistance lykkedes det at indlægge det 

program, som skulle gøre helheden til LSF’s fremtidige medlemsstyrede 

Fiskedagbog.  

 

Fiskedagbogen er jo for samtlige LSF’s medlemmer – seniorer som juniorer.  

Ikke LSF - medlemmer vil ved stikprøvekontrol blive lukket ned. 

Fiskedagbogen har i øjeblikket følgende faciliteter: 

o Indtastning af ny fangst 

Her kan du registrere din fangst, beslutte om du vil dele begivenheden 

med andre, om du allerede nu vil indrapportere din fangst til foreningens 

samlede fangstindberetning, fiskens længe, fiskens vægt, beskrivelse af 

fangsten, om den er genudsat, finneklippet samt indlægge et billede. 

 

o Egen Fangstvisning 

Her kan du se dine egne fangster år for år siden hjemmesiden startede i ny 

udgave (2007). 

 



o Fangstvisning på art 

Fanger du flere arter kan du få en sortering på hver art 

 

o Indberetning 2011 

Har du endnu ikke indberettet årets fangster, kan du gøre det herfra. Dette 

kræver dog, at dine fangster fra før dette program startede og din 

brugeroprettelsesdato, bliver flyttet over i Dagbogen. Det kan du få gjort 

af mig, når du har oprettet dig som Bruger.  

Du kan kontakte mig på mail admin@langaa-sf.dk 

 

o Redigeringsmuligheder 

Hvis du kommer til at taste forkerte data ind i din Dagbog, kan du rette de 

fleste skemarubrikker herfra. 

Dit navn og medlemsnummer påføres altid automatisk, og kan kun ændres 

på Dagbogens forside under menuen - Opdater dine 

kontaktinformationer. Hvis ældre indtastede navne skal ændres må du 

også her kontakte mig på mail admin@langaa-sf.dk 

 

o Redigering beretning 

Hvis du mangler at udføre en beretning eller ønsker en ny, kan dette gøres 

her. 

Det kunne være, at du ønsker at tilføje detaljer om vejr -og 

vandforholdene eller er interesseret i at dele Hemmelige Huller med 

andre? (Husk det bliver kun offentliggjort hvis du beder om det!) 

 

o Sletning af en hel række 

Hvis du mangler at indsætte et billede eller det af årsager er mislykkedes 

for dig at indsætte et billede, kan du gøre det om ved at slette hele rækken 

og forsøge igen.  

 

o Indtastning Gudenåkonkurrencen 2011 

Denne menu er reserveret til afholdelse af Gudenåkonkurrencen og kan 

derfor ikke åbnes af dig. 

 



o Redigering Gudenåkonkurrencen 2011 

Denne menu er reserveret til afholdelse af Gudenåkonkurrencen og kan 

derfor ikke åbnes af dig. 

 

Fremover planlægges der at indlægge statistikmateriale, som opsamles af de 

resultater, som brugerne har givet accept til.  

 

Hvis du skriver Nej til offentliggørelse og/eller Nej til indberetning vil dette blive 

respekteret. Indberettede fangster vil ligeledes blive behandlet anonymt. 

 

Er der forslag eller spørgsmål, er der naturligvis altid hjælp at hente ved at 

kontakte os! 

Vi fra WEB-udvalget ønsker dig god fornøjelse med brugen af Fiskedagbogen. 

 

Brug vinteren til at øve dig i brugen – det gamle system lukkes ned ved årets 

udgang. 

Knæk og Bræk 

WEBudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Junior sider: 
(Tekst og billeder: Bjarne Bach) 

 

Norge 2011: 

For tredje gang og med stor fangst succes 

var vi på junior tur til det sydlige Norge. 

 

     

 

 

 

Lejren ved ankomst. 

Vi tog som sidste gang til Bjerkreimselven. 

Den første weekend i august (4-7). 

Det skulle vi ikke komme til at fortryde. 

Vejret var lidt blandet, med en del regn 

som Norge jo er. Heldigvis havde vi to 

pavilloner fra Harald Nyborg med, så vi 

kunne sidde i tørvejr og spise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejeren 

Vi fangede 20 laks på de 3 fiskedage vi 

havde. Se vores flotte fangst rapport: 

Den følgende tekst er skrevet af junior 

deltagerne selv. En lille opgave som de fik 

pålagt. Det skal jo ikke kun være 

fornøjelse men lidt pligter. 

 

 

(Tekst: Jeppe) 

Torsdag morgen den 4. august mødtes vi 

kl.7.00, aftenen inden var bilerne blevet 

pakket og var klappet og klar. Vi skulle 

med færgen kl. 10.15 fra Hirtshals. Vi 

havde en hyggelig køretur til færgen med 

masser af snak og højt humør. Vi havde 

fint vejr til sejlturen og en fin videre 

køretur op i det norske bjerglandskab de 

250 km til Bjerkreimselven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var forskel på fiskene 

 

Jeppe 1,3 kg  
Bjarne 1,8 kg  
Jannick 1,1 kg  
Jørgen 1,1 kg  
Jørgen 3,1 kg  
Magnus 2,7 kg  
Magnus 3,8 kg  

Magnus 1,0 kg  
Lasse 1,0 kg  
Lasse 3,6 kg  
Emil 3,6 kg  
Emil 3,2 kg  
Jannick 0,7 kg  
Bjarne 5,2 kg  

Emil 0,7 kg  
Jørgen 1,0 kg  
Steffen 3,2 kg  
Jannick 5,2 kg  

Martin 0,5 kg  
Emil 2,3 kg  



Vi havde 3 dage som skulle spenderes ved 

den smukke elv, med en fin laksebestand. 

Vi fik hentet vores fiskekort og kunne slet 

ikke vente med at komme i gang. Der blev 

fisket igennem alle dage fra tidlig morgen 

til sen aften, hvor der var lejelighed til lige 

at få lyst nogle orm og snakket omkring 

trangiaen, om dagens bedrifter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus med fast fisk. 

 

Vi tog i alt 20 fine laks med den mindste 

på små 40 centimeter og den største på 

ca. 6 kg. Norges land er også kendt for 

dets voldsomme regnbyger, men vi havde 

for det meste solskin. Så det man sige at 

det var vores bedste Norges tur indtil 

videre.  

 

 

 

 

 

 

 

Tørvejr under pavillonerne. 

 

Ja smukt er der i Norge (her under) 

 

 

 

 

 

Så vi håber på at kunne gentage succesen 

til næste sommer. Tak til alle som var med 

til at gøre det til en rigtig god og hyggelig 

tur.    

 

 

Put and Take tur: 

 Søndag den 13. november tog vi på 

sæsonens første junior fisketur. 

Vi tog til Medestedet ved Arden. 

Det var desværre den første nat med 

nattefrost lige for inden, så fiskene var lidt 

rigeligt passive.  

 

 

 

 

 

 

 

Fisk var der da. 

Der plejer ellers at være super fangst 

garanti når man tager til Medestedet. 

Men det satte nattefrosten desværre en 

stopper for. 3 fisk i alt til 9 mennesker på 4 

timer, kan vist ikke siges at være 

overvældene. 

Men en tur til købmanden efter ekstra 

tændvæske og kul for at få gang i de 

medbragte engangsgrill. Og der efter 

varme pølser hjalp på alles humør. 

Vi prøver igen senere.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemskonkurrence 

2011 
(Tekst: Bjarne Bach  Billeder: Ole Welling) 

 

Fra fredag eftermiddag til lørdag lige 

inden jubilæumsfesten afholdt vi 

medlemskonkurrence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masser af fast fisk. 

Der blev indvejet ikke mindre end 26 

fisk. 10 Laks, 11 havørreder, 2 gedder 

samt 3 skaller (junior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masser af fremmødte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoffer Kjeldmann med sin præmie. 

Der var 84 deltagere, hvilket gav ca. 

3000 kr. i overskud til vores junior 

Forening. Tak for det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Ulbæk med største laks 6,56 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens H. Rafn med største havørred 4,73 kg. 



Elfiskeri i Gudenåen 2011-12-12 
(Tekst og grafik Lars Spey) 

Elfiskeriet i Gudenåen har forløbet fint i år og der er blevet hjemtaget et større antal fisk til strygning end 
sidste år. 
 
Elfiskeriet er en af de vigtigste forudsætninger for at vi i det hele taget har et laksefiskeri i Gudenåen. 
Derfor husk at støtte Gudenå laksen og det arbejde der foregår for den. Her tænker jeg ikke kun på det 
økonomiske men også politisk. Det må fa… snart være på tide at alle kommuner langs Gudenåen kommer 
ind i kampen og støtter laksefiskeriet. 
 
Nedenfor er 2 grafer, der viser hhv. hvor de elfiskede laks er indfanget og en graf der viser størrelses 
fordelingen af disse. 

Laks elfisket i Gudenåen 2011
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Sendes til: 

Langå Sportsfiskerforening 

v/ Bjarne Bach 

Væthvej 51, 8870 Langå 



Langå Sportsfiskerforening 
75 år 

(Tekst: Bjarne Bach Billeder: Morten Andersen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest spise og hygge i teltet. 

 

Lørdag den 27. august holdt LSF sit 75 

års jubilæum. Det forgik med spisning 

i telt og TV stue på Langå Camping. 

Der var 76 deltagere, lodsejere og 

medlemmer med ledsager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisning i tv stuen. 

Alle havde en rigtig hyggelig efter- 

middag og aften. Det blev nu også 

sent for nogle, og det var de samme 

som skulle rydde op dagen efter. 

Det blev udvekslet og byttet mange 

fiske historier. 

Holger Mosbjerg og Jørgen Nielsen 

blev ved denne lejlighed udnævnt til 

Æresmedlemmer. 

Holger for sit mange årrige arbejde i  

 

Gudensørredfond og dambrug for LSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Mosberg og Lars Kielsgaard 

 

Jørgen Nielsen for sit mange årrige 

arbejde for LSF og især for junior 

foreningen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Nielsen og Lars Kielsgaard 



Vinderudtrækninger på månedens fisk 2011 

Kilde/Info fra: Webmaster den 2011-11-15 

Kære Lystfiskere.  
 
Hermed en samlet trækningsliste af Månedens fisk. Der er som bekendt 
Grejbiksen som sponsorerer den månedlige præmie på kr. 300.  
 
Marts måned:  
Morten Andersen, som den 2011-03-02  
Fangede en Havørred på 60.0 cm med en vægt på 2.000 kg  
 
April måned:  
Magnus Pedersen, som den 2011-04-20  
Fangede en Laks på 91.0 cm med en vægt på 8.750 kg  
 
Maj måned:  
Hans H. Christiansen, som den 2011-05-15  
Fangede en Laks på 80.0 cm med en vægt på 5.900 kg  
 
Juni måned:  
Brian Thomsen, som den 2011-06-29  
Fangede en Havørred på 63.0 cm med en vægt på 3.180 kg  
 
Juli måned:  
Bjarne Nielsen, som den 2011-07-24  
Fangede en Havørred på 64.0 cm med en vægt på 3.200 kg  
 
August måned:  
Søren Mogensen, som den 2011-08-11  
Fangede en Laks på 73.0 cm med en vægt på 3.304 kg  
 
September måned:  
Heinrich Hansen, som den 2011-09-25  
Fangede en Laks på 81.0 cm med en vægt på 4.800 kg  
 
Oktober måned:  
Preben Haugaard, som den 2011-10-23  
Fangede en Laks på 76.0 cm med en vægt på 3.600 kg  
 
 
 
 



 
Præmierne er sponsoreret af Grejbiksen, og kan afhentes her mod 
forevisning af legitimation samt en kopi fra denne side.  
 
LSF ønsker alle tillykke med fangsterne  
 
WEB-udvalget i LSF 

 

 
 

Fire fyre har været på en årlig fisketur gennem en del 

år. To dage før de skal af sted på næste tur, sætter 

Brians kone foden i gulvet fortæller ham, at han ikke 

kommer med. 

Brians kammerater er meget kede af at han ikke kan 

komme med; men hvad kan de gøre? 

...  

To dage senere ankommer de tre til campingpladsen blot 

for at se Brian sidde ved bålet i gang med at lave mad. 

Han har også rejst sit telt og samlet brænde.  

"Hvad pokker, Brian, hvor længe har du været her, og 

hvordan fik du overtalt din kone til at lade dig tage 

af sted?" 

"Ja, jeg har været her siden i går". I forgårs aftes, 

da jeg sad i min stol kom min kone op bag mig og lagde 

hænderne over mine øjne og sagde kælent, 'Gæt hvem det 

er?' ". 

Jeg trak hendes hænder væk, og så at hun var iført en 

helt ny sexet natkjole. 

Hun tog min hånd og trak mig ind i vores soveværelse, 

hvor der var tændt stearinlys og vin på natbordet. 

På sengen havde hun et sæt håndjern liggende. Hun bad 

mig lænke hende til sengen, så det gjorde jeg. 

Og så sagde hun: "Gør lige hvad du har lyst til!" 

...............................Så her er jeg 



Gudenå konkurrencen 2011 

Ordene som bød deltagerne velkommen i vores folder var at det 
ville være en skam ikke at gøre forsøget på at slå rekorderne fra 
sidste års fantastiske konkurrence.  

Vi gjorde det  
Vi har Europas bedste fiskekonkurrence målt på antal fisk pr. 
deltagere sammenholdt med at der ikke er andre steder som kan 
præsentere en snitvægt af laks på over 4 Kg. 
402 deltagere, 60 laks med en gennemsnitsvægt på 4,25 kg.  
Ingen laks under 5,5 kg kunne blande sig i præmierækken. Det 
var specielt de første timer fredag der gjorde det rigtig sjovt, 
allerede fredag kl. 21 var indvejet 38 fisk. 
Denne enorme mængde og størrelse af laksene resulterede derfor 
i at stativet til de indvejede fisk kollapsede. Der er derfor lavet 
aftale med et stilladsfirma at de leverer stativet til fremvisningen 
fremover.



Laksekonkurrencen blev vundet af Jonas Graversen på bare 8 år, 
som på førstedagen fik kontakt på sin Mepps 4 spinner til en 
stærk flot hun laks på 7,25kg, som han efter en hård fight kunne 
lande og dermed inkassere både førstepræmien i lakseklassen og 
juniorernes 1. præmie. 

 

Også 2. præmien gik til en juniorfisker Michael Svenningsen med 
en laks på 6,950kg. Største havørred på de mere beskedne 3,3kg 
blev taget af Jan Vullum. 
 
Desværre har vi manglet lidt havørreder i åen på det seneste, 
men de kommer for det er ikke unormalt med store flokke af 
ørreder de sidste uger af sæsonen. 
Brian Nielsen vandt med sin Gedde på 4,78 Kg. 
 
Da Gudenåkonkurrencens formål er at skabe et overskud til at 
sikre Ørredfondens drift af klækkeriet i Bjerringbro er det 
glædeligt at vi som konkurrence udvalg kan overdrage 68.824 Kr. 
Det største beløb nogensinde.  
 
Tak for hjælpen til alle. 
På konkurrence udvalgets vegne på gensyn 2012. 



 

Lystfisk.dk er både en netbutik og en 

fysisk butik. Vi har over 400 kvm fyldt 

med fiskegrej og beklædning. Vi ligger 

kun 2 min fra motorvejsafkørslerne! 

Vores koncept er, at priserne i butikken 

er de samme som på hjemmesiden. Så 

er du altid sikker på en rigtig god 

handel. Vi glæder os til at se dig. 

 

 
Lyst f isk.dk, Messingvej 20  G, 8940  Randers SV 

(  samme bygning som Quickpot  )  

Mandag – f redag 11 -  17.30  og lørdag f ra 9 – 13.00   

TLF 22 66 68 12 

 

 Savage Gear Parabellum 
Spin Vejl. 1.299. fra 789,- 

 Geoff Anderson SÆT;  
Urus buks, Dozer classic og Feco fleece  

Vejl. 3.797, KUN 1.899,- 

 Rapala Walking waist waders 
 vejl 1599,- kun 999,- 

 Knæk og bræk 

i 2012 



Gudenåens Ørredfond 
Gudenåens Ørredfonds historie går tilbage til stiftelsen i 1971. 
Gudenåens Ørredfond er i dag et samarbejdsforum for 7 sportsfiskerforeninger med til 
sammen ca. 3000 medlemmer.  
 
Gudenåens Ørredfond opdrætter og varetager udsætning af fisk i henhold til udsætnings-
planer for Gudenå og tilløb til Randers Fjord. Årligt produceres og udsættes ca. 285.000 
stk fisk.  
 
Opdrættet foregår på Skibelund Havørred opdræt der ejes af Gudenåens Ørredfond. En 
pasningsordning bestående af en gruppe frivillige lystfiskere fra Bjerringbro og Langå 
varetager det store arbejde med daglig pasning af fisk og drift af dambruget.  
 
Mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond  
Overordnet set kan man sige, at det fornemste mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond 
er at gøre sig selv overflødig. En smuk og måske en lidt naturromantisk tanke, som der 
også skal være plads til i vort samfund, hvor det vi i dagligdagen opfatter som natur jo stort 
set er et resultat af vore egne handlinger på godt og for Gudenåens vedkommende ikke 
mindst på ondt.  
 
Ifølge vedtægterne er formålet med Gudenåens Ørredfond: 

- Udklækning af havørreder af Gudenåsstammen. 
- Udklækning af laks hvis det anses for hensigtsmæssigt.  
- Via udsætninger at opbygge og bevare ædelfiskebestandene i Gudenåen og Ran-

ders Fjord. 
- Forbedring af miljøforholdene, bekæmpe forurening mv. 
- Fremme mulighederne for et rekreativt fiskeri. 
- Fremme interessen og forståelsen for lystfiskeriet i Gudenåssystemet og Randers 

Fjord.  
 

Gudenåens Ørredfond har vi på et meget tidligt tidspunkt valgt at koncentrere sig om avl 
på åens havørreder for herigennem at bevare de dengang særdeles truede naturligt fore-
kommende gener. Det er da heller ikke mindst som følge af fondens mangeårige systema-
tiske avlsarbejde, at Gudenåens havørreder i dag fremstår som en række unikke stammer, 
der gennem generationers naturlige udvælgelsesmekanismer er særdeles veltilpassede til 
de forskellige dele af vandløbssystemet.  
 
Historisk tilbageblik 
Gudenåens Ørredfonds historie går tilbage til stiftelsen i 1971, men allerede siden begyn-
delsen af 50'erne er der foregået et systematisk avlsarbejde med Gudenåens havør-
redstammer. Indtil fondens stiftelse foregik dette arbejde i foreningsregi, i det såvel Langå 
som Bjerringbro foreningerne gennemførte avlsarbejde.   
I 1952 fik Langå Sportsfiskerforening således specialkonstrueret vel nok landets første el-
fiskeapparat. Dette apparat blev sidst i 80'erne overdraget til El-museet ved Tange, såle-
des at det nu indgår i museets permanente samling.  
 
Den stigende forurening op gennem 50'erne, 60'erne og langt op i 70'erne medførte meget 
strenge kår for Gudenåens havørredstammer, og først i 70'erne var der flere år, hvor el-
fiskeriet overhovedet ikke gav nogen moderfisk, trods særdeles ihærdige anstrengelser 
såvel i hovedløb som i tilløbene.  
 
Det var derfor klart for enhver med interesse for livet i og langs åen, at noget måtte der 
gøres, både for at lave et systematisk avlsarbejde, men også for at arbejde for en forbed-
ring af de fysiske forhold i vandløbssystemet. På daværende tidspunkt valgte man primært 
at koncentrere arbejde om at få den voldsomme forurening stoppet.  
 



Det var dette klarsyn, der i 1971 førte til stiftelsen af Langå Sportsfiskerforenings Ørred-
fond. I 1973 indtrådte Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening i arbejdet, og fonden fik 
sit nuværende navn, Gudenåens Ørredfond. 
Siden hen er samarbejdet blevet udvidet yderligere med først Hadsten Lystfiskeriforening 
(1984), Randers Sportsfisker Klub (1986),  Støvring-Mellerup Lystfiskerforening (1996), 
Allingåbro Lystfiskerforening (2006) samt senest Hinnerup Lystfiskerforening (2008).  
 
Gudenåens Ørredfond er i dag et samarbejdsforum for 6 sportsfiskerforeninger med til 
sammen ca. 3.000 medlemmer.  
 
Silkeborg Lystfiskeriforening har i en periode fra slutningen af 80'erne frem til 1998 ligele-
des været medlem af Gudenåens Ørredfond. I 1998 udtrådte Silkeborgforeningen imidler-
tid idet de ikke kunne stille med repræsentanter til arbejdet.  
 
I 2010 udtrådte Allingåbro Sportsfiskerforening af Gudenåens Ørredfond. 
 
I en årrække blev udklækning og opvækst af fiskene foretaget på kontakt rundt omkring 
hos forskellige mere eller mindre kommercielle dambrugere. Resultaterne var meget svin-
gende fra år til år, og omkring 1980 besluttede man derfor at etablere eget lækkeri mv. i 
første omgang hos Tage Andersen, Skibelund ved Bjerringbro.  
 
Gudenåens Ørredfond har siden hen købt jord og opført eget klækkehus og opvækstfacili-
teter. Pasningen foretages af frivillige og ulønnede medlemmer af Bjerringbro og Langå 
foreningerne. 
  
1996 påbegyndtes etablering af et moderne rensningsanlæg således dambruget kan over-
holde skærpede udledningskrav for  
dambrugsdrift. Det nye driftsanlæg er blevet kap. 5 godkendt af miljømyndighederne (Vi-
borg Amt). 
  
30. november 2000 stoppede Tage Andersen efter 29 års trofast og enestående engage-
ment med pasning af fiskene for Gudenåens Ørredfond. Ørredfondens virke er jo baseret 
på frivillighed og engagement fra alle medvirkende. Men i modsætning til bestyrelse og 
pasningsordning, som jo med mellemrum udskiftes og læres op til at tage del i arbejdet, så 
har Tage Andersen i de mange år været vores faste ankermand.  
 
En gruppe frivillige fortsætter det store arbejde med pasning af fisk og drift af dambruget 
og har valgt at fordele ansvarsområderne mellem sig.  
 
Mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond  
Overordnet set kan man sige, at det fornemste mål med arbejdet i Gudenåens Ørredfond 
er at gøre sig selv overflødig. En smuk og måske en lidt naturromantisk tanke, som der 
også skal være plads til i vort samfund, hvor det vi i dagligdagen opfatter som natur jo stort 
set er et resultat af vore egne handlinger på godt og for Gudenåens vedkommende ikke 
mindst på ondt.  
 
I følge vedtægterne er formålet med Gudenåens Ørredfond: 
 
- Udklækning af havørreder af Gudenåsstammen.  
- Udklækning af laks hvis det anses for hensigtsmæssigt.  
- Via udsætninger at opbygge og bevare ædelfiskebestandene i Gudenåen og Randers 
Fjord. 
- Forbedring af miljøforholdene, bekæmpe forurening mv.  
- At fremme mulighederne for et rekreativt fiskeri. 
- At fremme interessen og forståelsen for lystfiskeriet i Gudenåssystemet og Randers 
Fjord.  



 
I Gudenåens Ørredfond har vi på et meget tidligt tidspunkt valgt at koncentrere os om avl 
på åens havørreder for herigennem at bevare de dengang særdeles truede naturligt fore-
kommende gener. Det er da heller ikke mindst som følge af fondens mangeårige systema-
tiske avlsarbejde, at Gudenåens havørreder i dag fremstår som en række unikke stammer, 
der gennem generationers naturlige udvælgelsesmekanismer er særdeles veltilpassede til 
de forskellige dele af vandløbssystemet.  
Toggergarnsfiskeriet efter moderfisk i Gudenåen ved Bjerringbro har siden 1994 været 
udført i samarbejde med Foss-laks / Brusgård / Dansk Center for Vildlaks (DCV), idet 
havørreder er overført til Ørredfonden og laks til Brusgård. 
Byggeri af klækkehus 
Byggeriet af klækkehuset blev gennemført med Bjerringbro foreningen alene som de dri-
vende. Der blev lagt en utroligt stor indsats. Specielt nævnes i journalerne Hanse (J.J. 
Ditlefsen), Søren Andersen, Poul Møller og Tage Andersen. Den papirmæssige sagsbe-
handling blev udført af Niels Kjeldsen og Verner Jensen.  
 
Pasning af fisk gennem tiden 
I perioden fra 1971 til 1989 har Ørredfonden ansat Tage Andersen, Skibelund som fiske-
mester. Opdrættet foregår i denne periode i kar opstillet på Tage Andersens ejendom 
Skibelundvej 59. En del af det hårde, våde og kolde arbejde skete udendørs – absolut ikke 
for kuldskære personer.  På et tidspunkt bliver Tage Andersen syg og må afløses af frivilli-
ge fra Bjerringbro – her bliver det klart at der må bygges et indendørs anlæg med bedre 
arbejdsforhold ! 
 
Fra 1989 til 1990 er Jens Asferg, Randers ansat. Udover fiskemesteren deltager frivillige 
fra Bjerringbro og Langå. 
Pasningsordningen oprettes ca. 1989 samtidig med at byggeriet er færdiggjort. 
Der findes desværre ikke fyldestgørende optegnelser over alle de frivillige der har lagt et 
stort arbejde i pasningen af dambruget / fiskene gennem tiden. Nedenfor er der en liste 
over medlemmer af pasningsordning sammenstykket ud fra gamle journaler - hvis du ligger 
inde med yderligere oplysninger modtages disse med tak !   
 
Pasningsordningen nedlægges i en kort periode mellem 1999-2000 idet Tage Andersen 
selv ønsker at passe fiskene, dog med hjælp af Søren Andersen. Efter Tage Andersen 
holder i 2000 genetableres pasningsordningen. 
 
Gennem alle årene har Søren Andersen deltaget i opdræt af fisk og etablering af anlæg. 
Søren stoppede i 2006 i Ørredfonden efter at have passet fisk i 32 år – en fantastisk ind-
sats som har sat sit solide præg på Gudenåens Ørredfond. 
 

Gudenåens Ørredfond - pasningsordning - tilbageblik 

Periode  Navn Forening  

1971 → 00 Tage Andersen   

1974 → 06 Søren Andersen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1989 → dd   Gert Nielsen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1989 → 90  Jens Asferg Randers    

1989 → 95 Teddy Laursen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1989 → dd Kaj Lindvig  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1990 → 93  Steen Lindkvist Nielsen  Hadsten Lystfiskeriforening  

1992 → 94  Lars-Erik Holm  Hadsten Lystfiskeriforening  



1993 → 95  Jan Ottesen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1993 → 99  Kaj Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1994 → dd Kurt Levring  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1994 → 95  Fejeren  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1994 → 99  Søren Christensen  Langå Sportsfiskerforening  

1995 → dd  Holger Mosberg  Langå Sportsfiskerforening  

1995 → 96  Thomas Hansen Langå Sportsfiskerforening  

1996 → dd Jørgen Nielsen Langå Sportsfiskerforening  

1996 → dd Erik Pedersen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

2000 → 03 Teddy Laursen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

2006 → dd Ove Horn Petersen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

2005 → dd Steffen Toft Jensen Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

2005 → dd Villy Feldborg Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  
Gudenåens Ørredfond's bestyrelse gennem tiden 

Gudenåens Ørredfond - formænd - tilbageblik 

Periode  Navn Forening  

1971 → 77 Lennart Kragh  Langå Sportsfiskerforening  

1977 → 79  Henning Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1979 → 80  Knud Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1980 → 86  Alfred Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1986 → 89  Verner Jensen  Langå Sportsfiskerforening  

1989 → 93  Verner Jensen  Randers Sportsfiskerforening  

1993 → 94  Steen Lindkvist  Hadsten Lystfiskeriforening  

1994 → 94  Teddy Laursen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1994 → 96  Carlo Iversen  Langå Sportsfiskerforening  

1996 → 00  Tage Odgaard  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

2000 → dd Per Frost Vedsted Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

Gudenåens Ørredfond - kasserer  - tilbageblik 

Periode  Navn Forening  

1971 → 73  Ingen     

1973 → 79  Peter Hansen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1979 → 91 Niels Kjeldsen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1991 → 96  Bruno Kolding  Hadsten Lystfiskeriforening  

1996 → 06 Georg Lauritsen  Hadsten Lystfiskeriforening  

2006 → dd Gert Nielsen Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  



 

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerfoening 

Periode  Navn Forening  

1973 → 74  Per Hougård  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1973 → 77  Herman Petersen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1973 → 78  Peter Hansen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1975 → 89  Niels Kjeldsen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1977 → 78  Johs. J. Ditlefsen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1979  Jørgen Q. Jørgensen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1979  Svend Erik Pedersen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1984 → 85  Kaj Lindvig  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1985  Gert Nielsen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1988 → 89  Arne Sørensen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1989 → 94  Verner Jensen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1989 → 95  Teddy Laursen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1994 → 00  Tage Odgaard  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

1995 → dd  Per Frost Vedsted  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

2000 → 06 Søren Andersen  Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

2006 → dd Gert Nielsen Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening  

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Langå Sportsfiskerforening 

Periode  Navn Forening  

1971 → 78  Frank Arendt  Langå Sportsfiskerforening  

1971 → 79  Lennart Kragh  Langå Sportsfiskerforening  

1971 → 80  Knud Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1971 → 73 Ove Nissen  Langå Sportsfiskerforening  

1977 → 78  Henning Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1977 → 79  Ove Nissen  Langå Sportsfiskerforening  

1979  Ib Pedersen  Langå Sportsfiskerforening  

1979  H. C. Pedersen  Langå Sportsfiskerforening  

1980  Alfred Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1983 → 86  Jens Kristensen  Langå Sportsfiskerforening  

1983 → 89  Verner Jensen  Langå Sportsfiskerforening  

1987  Kaj Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1988  Kaj Hansen  Langå Sportsfiskerforening  



1988  Flemming Larsen  Langå Sportsfiskerforening  

1989  Jens Asferg  Langå Sportsfiskerforening  

1989  Per Knudsen  Langå Sportsfiskerforening  

1994 → 97  Kaj Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1994 → 96  Carlo Iversen  Langå Sportsfiskerforening  

1995 → 96  Thomas Hansen  Langå Sportsfiskerforening  

1995  Jørgen Houlgaard -  Langå Sportsfiskerforening  

1996  Søren Christensen  Langå Sportsfiskerforening  

1997 → 98  Ole Christensen  Langå Sportsfiskerforening  

1997  Thorkild Sjøstedt  Langå Sportsfiskerforening  

1997  Henning Nielsen  Langå Sportsfiskerforening  

1998 → 03  Ib Weiss  Langå Sportsfiskerforening  

2000 → dd Holger Mosberg  Langå Sportsfiskerforening  

2003 → 07 Jørgen Nielsen Langå Sportsfiskerforening  

2007 → dd Morten Andersen Langå Sportsfiskerforening  

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Hadsten Lystfiskeriforening 

Periode  Navn Forening  

1987 → 96  Bruno Kolding  Hadsten Lystfiskeriforening  

1988  Jørgen Lynge Sørensen  Hadsten Lystfiskeriforening  

1989 → 06  Torben Ludvigsen  Hadsten Lystfiskeriforening  

1996 → 06  Georg Lauritsen  Hadsten Lystfiskeriforening  

2006 → 07 Peter Rasmussen Hadsten Lystfiskeriforening  

2008 → dd Jens Hansen Hadsten Lystfiskeriforening  

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Randers Sportsfiskerforening 

Periode  Navn Forening  

1987 → 88  Lars Rasmussen  Randers Sportsfisker Klub 

1987 → 99  Ole Kragholm  Randers Sportsfisker Klub  

1989 → 94  Verner Jensen  Randers Sportsfisker Klub  

1990 → 97  John Hansen  Randers Sportsfisker Klub  

1994 → 97  Steen Poulsen  Randers Sportsfisker Klub  

1997  Max Thomsen  Randers Sportsfisker Klub  

1997 → 03 Henning Jacobsen  Randers Sportsfisker Klub  

2000 Jørgen Ole Mikkelsen  Randers Sportsfisker Klub  

2003 → 2008 Per B. Christensen   Randers Sportsfisker Klub 



2003 → 2008 Per Larsen Randers Sportsfisker Klub  

2009 → 2010 Preben Nielsen Randers Sportsfisker Klub  

2009 → 2009 John Wilhelmsen Randers Sportsfisker Klub  

2009 → dd Poul Jeppesen Randers Sportsfisker Klub  
 

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Støvring Mellerup Idrætsforenings lystfiskerafd. 

Periode  Navn Forening  

1996 →  04  Jan Schöler  Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling 

1996 →  99  Bo B. Jensen  Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling 

1999 → 02 Kim Andersen  Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling 

2003 → 07 Leif Andersen Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling 

2008 → 10   Jan Schöler  Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling 

2008    Helmuth Nielsen Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling 

2010 →    Ingen Støvring Mellerup Idrætsforening, fiskeriafdeling 
 

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Allingåbro Sportsfiskerforening 

Periode  Navn Forening  

2006 → 10 Lars Hougård Allingåbro Sportsfiskerforening 

2006 → 10 Daniel Rasmussen Allingåbro Sportsfiskerforening 

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Silkebog Fiskeriforening 

Periode  Navn Forening  

???? →  95  Michael Filoy  Silkeborg Fiskeriforening 

1994 →  96  Frank Nielsen  Silkeborg Fiskeriforening 

Gudenåens Ørredfond -  
Bestyrelsesmedlemmer fra Hinnerup Lystfiskerforening 

Periode  Navn Forening  

2008 → dd Jan Hansen Hinnerup Lystfiskerforening 

2008 → dd Brian Pedersen Hinnerup Lystfiskerforening 
 
Smalfilm 
Der findes flere 8mm smalfilm fra de tidlige år af Ørredfondens opdrætsarbejde og fra 
bygning af Skibelund Havørred opdræt. Disse er blevet overspillet til DVD og kan lånes via 
bestyrelsen. 
 
Langå foreningen ligger inde med smalfilm overspillet til DVD, der viser elfiskeri i 70’erne. 
 

Per Frost Vedsted 
 



LSF’s Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard - Formand 

Søvej 14, 8870 Langå 

Tlf.: 61411010 

E-mail: larskielsgaard@adr.dk 

 

Lars Spey Christensen - Næstformand 

Villavej 66, 8870 Langå 

Tlf.: 86462117 

E-mail: speyhs@yahoo.com 

 

Bjarne Bach - Kasserer 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf.: 21699200 

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

 

 Morten Andersen 

 Østergade 29, 1., 8450 Hammel 

 Tlf.: 26163104 

E-mail: morten-gudenaa@webspeed.dk 

 

Søren H Mogensen 

Skovbakken 4, 8870 Langå   

Tlf.: 86445904 

E-mail: shm@vestas.com 

 

Torben Andersen 

Urtevangen 19C, 8920 Randers NV 

Tlf.: 86418027, 51861543 

ltandersen@elromail.dk 

 

Ole Pilgaard - Sekretær 

Malerkrogen 33, 8450 Hammel 

Tlf.: 87579090 

E-mail: vonsildpilgaard@email.dk 

 

Erik Tind Christensen – Lodsejer  

Grenstenvej 42, Damgård, 8870 Langå 

Tlf.: 86467665 

E-mail: tind-damgaard@mail.tele.dk 

Suppleanter: 

 

Martin Dalgaard Knudsen 

Esben Snarres Vej 3, 8960 Randers SØ 

Tlf.: 86412960 

E-mail: m.ms@mail.dk 

 

Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st. th, 8870 Langå 

Tlf.: 20728825 

E-mail: j.nielsen@gudenaa.com 

 

Udvalg: 
 
Vandpleje: 
Søren Mogensen – Formand 

Morten Andersen 

Martin Dalgaard Knudsen 

 

Bredpleje: 
Torben Andersen – Formand 

Jørgen Nielsen 
Martin Dalgaard Knudsen 

Erik Tind Christensen 

PR-Optimisten: 

Lars Christensen 

Bjarne Bach 

Lodsejerudvalg: 

Lars Kielsgaard 

Bjarne Bach 

Erik Tind Christensen 

Juniorafdelingen: 

Bjarne Bach - Formand 

Jørgen Nielsen 
Lars Kielsgaard 

Martin D Knudsen 

Poul Erik Jensen 

Ole Pilgaard - Kasserer 

Ørredfonden: 

Morten Andersen 

Holger Mosberg 

 

Gudenåsammenslutningen: 
Martin Knudsen 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 
Bjarne Bach 

Web- Side: 

Ole Pilgaard 

Søren Holm Mogensen 

Ole Welling Hansen 

 

Fiskeribetjente: 
Kaj Nielsen   Tlf.: 29627737 

Niels J. Hansen  Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach   Tlf.: 21699200 

Erik H. Schøler  Tlf.: 22631424 
 



   

Forsidebilledet: 

Flot vinter billede af Gudenåen,.Åbro 
Taget af Bjarne Bach 

 
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: 
Bjarne Bach 
Væthvej 51, 8870 Langå 
Tlf. 21699200 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
 

LSF’s Adresse: 

Langå Sportsfiskerforening 
Bredgade 4, 1. sal (Klublokale) 
Postadresse: Væthvej 51 
8870 Langå 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
Web: www.langaa-sf.dk 

  

 
Hytten: 
Langå Sportsfiskerforenings hytte, belig-
gende i et naturskønt område mellem Lan-
gå 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 sovepladser, mulighed for at slå telt op. 
Der er gasblus og lamper, samt brændeovn 
og ved leje af generator også el. Der fore-
findes 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  

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 
23 Februar Generalforsamling 
08 Marts Tur til Grejbiksen 
24 Marts Rundvisning af nye medlemmer 
31 Marts Morgenkaffe på Langå camping 
 



Randersvej 397  .  8380 Trige  .  Tlf.  86 23 25 27  .  www.grejbiksen.dk

Smartwool Midweight
hoody
Farve: graphite
 •  kr. 849,- 

Smartwool Midweight
funnel zip
Farve: canyon
 •  kr. 799,-

Simms Windstopper half 
finger glove
Farve: gunmetal 
 •  kr. 399,-

 
Simms Wool 
half finger glove
Farve: gunmetal 
 •  kr. 169,-

Simms Chunk knit beanie
Farve: black & sterling 
 •  kr. 249,-

Simms Visor beanie
Farve: grey & green
 •  kr. 249,-

Simms 
Ws flap cap
Farve: green 
& grey
 •  kr. 199,-

Simms Reversible beanie
Farve: green & orange
 •  kr. 199,-

Si
Fa

s Visor beanie

-

følg med på www.grejbiksen.dkHusk du besøge os døgnet rundt...


