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Siden sidst, december 2015 
Tekst: Lars Kielsgaard 

 

 

Da jeg skrev ”Siden sidst” før jul sidste år, 

ønskede jeg alle en god sæson 2015 med 

normalt vejr, det har vi så haft, og forvent-

ningerne var selvfølgelig store da sæsonen 

startede 1. marts. Desværre skuffede det 

tidlige laksefiskeri meget, den første laks 

blev først tage i april. På mine ugentlige 

ture rundt til vores fiskevand for at tømme 

skrald og tilse sommerhus og lejrplads, 

kunne jeg også se, at vores med-lemmer 

hurtigt tabte modet. Det meste af foråret 

har de fleste af vores gode pladser været 

som blæst for fiskere. Det bider sig selv i 

halen- ingen fiskere- ingen fisk på nettet, 

og det er åbenbart det, der meget styrer om 

folk tager ud at fiske. Jeg er sikker på, at 

der har været laks i åen i foråret, det er da 

også lykkedes for enkelte at gå ned og lige 

tage 2 laks. Og flere fiskere, både i Langå 

og Bjerringbro, har haft en god laksesæson. 

Havørredfiskeriet ligget på et normalt ni-

veau, som jeg ser det. En overgang blev der 

fanget mange fine havørreder i Gudenåen, 

så det kan godt lade sig gøre. Lilleåen har 

fisket fint, og jeg har selv fået fem fisk, 

hvilket jeg er helt tilfreds med. 

Dansk center for vildlaks (DCV) har elfi-

sket i Gudenåen fra 1. november, det har 

givet rigtig mange og fine fisk både laks og 

havørreder. Vi har ellers været meget be-

kymret for, om der er problemer med smol-

tudtrækket. Der bliver derfor iværksat en 

undersøgelse med radiomærkede smolt, en 

undersøgelse som DCV står for. Bekym-

ringen går på de våde enges indvirkning, 

den store bestand af gedder og skarv. Der 

er medlemmer der arbejder på at flåde 

smolt ud til april. Jeg håber det vil kunne 

lade sig gøre, men det bliver en udfordring 

med sandbanker med videre, specielt ved 

motorvejsbroen. 

Vi har i løbet af året lavet noget vandløbs-

restaurering i samarbejde med Favrskov 

kommune. Det handler om Houlbjerg 

Skovbæk, som har sit udløb lige før jern-

banebroen i Rød zone Lilleåen. Den går op 

gennem Houlbjerg Skov, og er et rigtig fint 

lille vandløb, hvor der tidligere er konstateret 

god yngeltæthed. Kommunen har lovet at holde 

os orienteret om udviklingen i bækken. Vand-

plejeholdet har brugt en del timer på at gå Tjær-

bækken igennem, da undersøgelser har vist, at 

der ikke er den reproduktion af ørreder som tid-

ligere.  For 3 dage siden fik jeg så at vide, af en 

af Favrskov Kommunes biologer, at der ved 

sidste elfiskning, som DTU Aqua har foretaget, 

viste at der ikke var smolt, hverken i top eller 

bund. Det tyder på en total spærring for et års 

opgang. Vi har derfor i løbet af få dage arrange-

ret en gennemgang af hele bækken. Jeg fik at 

vide fra kommunen, at det ikke nødvendigvis 

var en fysisk spærring, men at vi også skal være 

opmærksomme på spærring i bunden med garn. 

Jeg mener, at vi næste år skal arbejde på at lave 

en ”gydebækpatrulje” som laver en plan for 

gennemgang af de bække, vi har og holder øje 

med tilstanden, og spærring af vandløb med net. 

Så fik vi en ny regering, og det blev jo med en 

miljøafviklingsminister som ventet. Randzoner 

tilbagerulles til 2 m, garnfri i udvalgte fjorde, 

som blev vedtaget sidste år, bliver ikke til no-

get. Hvordan det kommer til at gå med de vand-

planer, som en masse frivillige sidste brugte 

mange dage på, har en usikker fremtid.  

Fiskerikontrollen beskæres tilsyneladende. 

Men en ting er sikkert, og det er, at vi som for-

ening vil påvirke tingene så meget vi kan, og 

alle de steder vi er repræsenteret, og det er 

mange steder. 

Mange foreninger har oplevet en stor tilbage-

gang af medlemmer, også dem med attraktivt 

fiskevand. DSF har udarbejdet en strategiplan 

for 2015-20. Målet med den er at stoppe denne 

udvikling. Planen kan ses på vores hjemmeside. 

Vi har stadigvæk fyldt op med medlemmer, og 

en venteliste på ca 70. Det syntes jeg selv er po-

sitivt, og tager det som udtryk for, at vi er en 

veldreven og attraktiv forening.  

  

Glædelig jul og godt nytår, og en god sæson 

2016 allerede fra den 1. marts. 

 

K&B 

Lars Kielsgaard 



Houlbjerg Skovbæk.  
Tekst: Peter Fosgerau    Billeder: Peter Fosgerau 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 27. september blev Houlbjerg 

Skovbæk efterset af en flok frivillige fra 

Langå SF! Bækken er en af Lilleåens 

mange fine tilløb, og et fantastisk gyde og 

opvækst vandløb! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er fjernet naturlige forhindringer som 

nedfaldne grene og væltede træer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så nu er der fri passage til de fine gydebanker 

Favrskov kommune anlagde tidligere på året! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nu skal det blive spændende at se, hvornår bru-

desengene bliver taget i brug? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er de senere år foretaget en hel del vand-

løbsrestaureringer i Lilleåen og dens tilløb. No-

get som tydeligt kan aflæses af de fine fangster 

Lilleåen kaster af sig år efter år. 

 

 



 

Sæsonafslutning, Gule Ærter 2015 
Tekst: Søren H Mogensen, Billeder: Erwin, Langå Camping 

 

 

Igen i år afholdte vi sæsonafslutning den sid-

ste lørdag i oktober, det passede helt perfekt 

med årets sidste fiskedag på LSF’s fiskevand. 

Det er efter sigende en ældgammel tradition 

som umiddelbart er blevet ”glemt” men som 

vi prøver på at genoptage.  

Traditionen går i al sin enkelthed ud på at 

holde en ”høst”-fest med gule ærter og hvad 

dertil hører. Skriv det allerede nu i din 2016-

kalender, DEN SIDSTE LØRDAG i okto-

ber!!. Det er ikke nogen undskyldning at man 

ikke kan lide gule ærter, da der også er klar 

suppe (hjemmelavet!!). 

De sidste 2 år har Langå camping været tov-

holder på arrangementet med kogekone og 

festlokaler på campingpladsen. Konceptet 

virker perfekt, betal 100 kr. og spis alt det du 

kan sammen med en gratis øl og snaps, det 

kan vist ikke være nemmere/billigere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maden er typisk gammel dansk stil med flæsk, medi-

sterpølse osv. osv. 

 

I år var der ca.30 fremmødte og vi håber selv-

følgelig på at vi kan udvide igen til næste år. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er meget vigtigt at skylle ærterne ned, flere gange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efter nogle få minutter gør snapsen sin virkning og snakken 

går derudad. 
 

Under hele arrangementet var der total hygge 

med lystfisker- vandre- og løgnehistorier. 

 

Der blev selvfølgelig også lystigt diskuteret om 

at vi fanger for få laks set i forhold til at vi sæt-

ter 100.000 smolt ud hvert år.  

Diverse forklaringer på manglende laks samt 

manglende fiskere ved Gudenåen blev også 

vendt.  

Det er ingen hemmelighed at der har været me-

get grøde igen år, tror det er ny rekord, men det 

er ikke ensbetydende med at der ingen fisk er, 

tværtimod. De dygtige/stædige laksefiskere har 

fanget rimelig godt i år, hvor september måned 

nok har været en af de bedre måneder.   

 

Endnu en gang skal der her lyde en stor tak til 

Erwin fra campingpladsen, og vi håber selvføl-

gelig han er klar igen til næste år. 

 

Mvh Erwin og Søren  

 

  



LSF Pokaler for 2015 
Tekst:  B. Bach Billeder: Langå Camping og Ole Welling. 

 

 

Laks: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars L. Christiansen, Gul zone, Orm. 

Den 21-06 2015 Laks, 96 cm.  6.96 kg.   

 

 

 

 

 

 

Havørred: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Hansen, Grå zone Lilleåen, 

Orm. 

Den. 01-06 2015 Havørred 88 cm, 8.42 

kg.   

 

Gedde: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Basse, Gul Zone, Spinner. 

Den 24-7 2015 Gedde 101 cm, 6.90 kg. 

 

 

Junior: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads T. Laursen Junior, LSF-Gul Zone, 

Spinner. 

Den 18-8 2015 Laks 73 cm, 3.93 kg. 



    Torsdag den 25. februar 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 25. 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 bare jeres venner med, alle er velkommen. Mulighed for udskrivning af med-

lemskort. 

 

Her under et par billeder fra sidste gang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
 

Sæson start tirsdag den 1. marts 2015 
Tekst: B. Bach  

 

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

tilbehør, tirsdag 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 3. marts 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 3. 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 spon-

sorerer. Tag bare jeres venner med, alle er velkommen. 

Husk der er her og den anden aftenbesøgsaften, hos Grejbiksen, jeg kan udskrive Jeres med-

lemskort, 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



Webudvalget 
Tekst: Ole Welling Hansen 

 

At være webmaster kan til tider være et 

”spændende job”. Alt muligt kan ske.  

Pludselig en dag er der krussedulleskrift 

på siden. De famøse bogstaver æ, ø og å 

er forvandlet til ukendelighed. 

Det er ofte fordi der kommer nye opdate-

ringer på vores database. 

 

I år har der ikke været hackere inde på vo-

res hjemmeside (7-9-13).  Det ser tilsyne-

ladende ud til, at det simple kodeordssy-

stem fungerer. Men intet er 100% sikkert i 

denne verden. For nylig er en af vores na-

boforeninger blevet ramt – uha! 

 

Som det måske er jer bekendt, ligger alle 

vores indberetninger (alle fiskearter) nu på 

en fælles database sammen med lakse-

fangsterne fra BSF, HLF og RSK. Vi har 

fået det arrangeret således, at alle fangster 

fra BSF fiskevande indberettes direkte til 

BSF’s hjemmeside. Efterfølgende sker der 

en automatisk overføring af laksefangster 

til den fælles database. 

 

Gudenåsammenslutningen har fået en ny 

hjemmeside gudenaalaksen.dk. Denne 

hjemmeside har fået integreret den gamle 

hjemmeside gudenaalaksen.dk således at 

indberetninger og fangstvisninger foregår 

til gudenaalaksen.dk men vises som ud-

træk på den nye hjemmeside til Guden-

åsammenslutningen og på vores LSF-

hjemmeside. Hvis du indtaster gude-

naalaksen.dk i adressefeltet bliver du au-

tomatisk ført over til Gudenåsammenslut-

ningens hjemmeside. 

 

I LSF har vi nu haft tvungen indberetning 

i 2 sæsoner, og det ser ud til at fungere 

rigtig fint. På vores separate Statistik kan 

du løbende følge med fangstrapporterin-

gerne. De er jo ikke endelige, da vi først 

har en deadline den 31. december, men 

de, som har indberettet løbende og op til i 

dag, kan jo følges. Jeg kan her nævne at 

indberetningssiden for den forgangne sæson 

bliver lukket ned den 1. januar kl. 00:00:00 og 

vil ikke blive genåbnet før den nye sæsonstart 

går i gang. Af administrative årsager planlæg-

ger vi en tidligere deadline for indberetnings-

fristen sæson 2016, 15 dage efter sæsongen er 

slut. 

Af denne grund er det, som  i de 2 forrige sæ-

soner, klogt at få indberettet i god tid, og har 

du en idé om, at dette kan give dig pcmæssige 

problemer, vil jeg anbefale dig at få det gjort 

således, at assistance kan hentes i tide (I tide, 

er ikke dagen før, altså den 14. november til 

næste år.) – for hjælpe det vil vi! 

 

Husk, hvis du ikke er interesseret i en fiske-

dagbog  fra vores hjemmeside via menupunk-

tet ”Medl Login Fiskedagb” kan du blot ind-

berette fra menuen ”Indberetning sæson 

2015”,  som her op til deadline er markeret 

med rødt. De data du indtaster herfra bliver 

ikke synlige i fiskedagbogen. 

 

Webudvalget har for at minimere risikoen for 

hackerangreb valgt at fjerne menupunktet ”Mi-

stet, fundet grej” på hjemmesiden. Derfor vil 

vi gerne, hvis du mister eller finder grej, at du 

kontakter undertegnede i lignende situationer.  

Informationen vil blive sat på hjemmesiden 

under Nyheder. 

 

 

Tak for sæson 2015 

 

på Webudvalgets vegne 

Ole Welling Hansen 

mail: owh@(parentes og tekst fjernes)langaa-

sf.dk 

 

Ole Welling Hansen
Gul seddel
gudenaasammenslutningen.dk





Kontingenter mv. 2016 
Tekst af Bjarne Bach 

 

 

Modtager du dette blad for første gang?      

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

skerforening fra 2016. 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 allerede tilmeldt den til betalings-

service, vil betalingen kunne ses på din fe-

bruar-betalingsserviceoversigt. 

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, udskrive 

Jeres medlemskort via DSF hjemmeside. 

Er jeres mail adresse registeret hos dem, 

vil jeg sende det som nyhedsmail i slut-

ningen 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 torsdag den 25. februar. Og lyst-

fisk.dk torsdag den 03. marts.  

Samt til senior klubaftenerne torsdage i 

lige uger. 

Kontingenter 2016. 
 

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 for evt. at overføre pengene efter aftale 

med dem. 

   

Kontingenterne for 2016 er sådan med DSF 

kontingent: 

 

Senior:   1.275 kr.  

   

Pensionist: (fyldt 65 i 2015) 1.184 kr. 

 

Junior:     470 kr. 

 

Dertil evt. 200 kr. hvis du ikke har indgivet 

din fangstrapport for 2015 til tiden. I år se-

nest 30. december. I 2016 er det senest, den 

15. november. 

  

NB: Du skal også udfylde en 0-fangstrap-

port, hvis du ikke har fanget noget. 

 

Kontingenterne er inkluderet DSF kontingen-

ter. 

Så betaler du det gennem andre klubber, slip-

per 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 

tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00  

i byrådssalen, Langå Kulturhus. 
 

 

Før generalforsamlingen, vil biolog Torben Ankjærø, fra Favrskov Kom-

mune, komme og fortælle om potentialet, i vandløbene, i Favrskov Kom-

mune. 

 
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: Torben Andersen -- Modtager genvalg. Søren Holm Mogensen -- Modtager genvalg.  

                      

     Peter Hegelund Fosgerau -- Modtager genvalg. Ole Welling Hansen -- Modtager genvalg. 

 

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

 På valg: Jan Richter -- Modtager ikke genvalg. Karsten Boddum-Olesen -- Modtager genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

På valg: Steen Nørgaard ------ Modtager genvalg 

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
 

12. Eventuelt. 
 



Regulativ 2016 
 

§ 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 umiddel-

bart 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 ned-

strøms 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 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 Gu-

denåen 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 landevejsbroen ved Laurbjerg og 

nedstrøms til Løjstrup Dambrug og b) højre bred af Lilleåen mellem skilte nedstrøms landevejsbroen og opstrøms Løjstrup Dam-

brug. 

 

§ 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 må ikke medtages 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 undtaget. 

 

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 for-

langende 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 forbudt. 

Stk. 12. For 2016 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 26. marts – 31. oktober. 

 

Stk. 13. Alle medlemmer skal indsende registrering af fangster, senest den 15-11-2016. Dette gælder også ved 0 fangster. Dette skal ske elek-

tronisk. Med medlems nr. via vores hjemmeside. Indrapportering, som foregår i perioden 1.marts til 31.oktober, tæller som registre-

ring. Indrapportering kan foregå anonymt, men med sporingsreference, i form af medlems nr. Indsender medlemmet ikke registre-

ring tillægges der 200 Kr., som opkræves med kontingentet, 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. 



 

Tjærbækken november 2015 
Tekst: Ole Welling, Lars Kielsgaard, Søren H Mogensen,  Billeder: Ole Welling og Søren H M 

 

 

Tjærbækken er den vigtigste ørredgyde-

bæk på LSF’s strækning af Gudenåen. Der-

for har vi været meget opmærksomme på 

de meldinger, vi har fået fra Faurskov kom-

mune om, at der var problemer med yngel-

tætheden. 

Vi har tidligere i år gennemgået nogle af de 

nederste kilometer af bækken, ryddet op og 

kigget på gydebanker. Vi kunne konstatere 

at gydebankerne var hårde og svære at 

løsne. Biolog fra Faurskov kommune kon-

taktede DTU Aqua i Silkeborg, som sendte 

deres resultat af elfiskeriet foretaget i som-

mers. Denne undersøgelse viste, at der 

manglede en hel årgang yngel i netop Tjær-

bækken, samt der var fundet en total spær-

ring lagt oppe i bækken (det ville jo ha’ væ-

ret smart hvis dette var blevet fortalt straks 

i stedet for i en rapport som vi fik den 

11/11). Den manglende årgang yngel 

kunne være på grund af total spærringen, 

og vi skulle også være opmærksomme på, 

om der blev brugt garn til spærring. 

 Nu skulle det gå rigtig hurtigt da vandstan-

den var høj og fiskene temmelig sikkert var 

på vej op.  

Søren tog på uanmeldt besøg allerede 

11/11 og fandt hurtigt den før omtalte 

spærring, og den var TOTAL, se herunder. 

Bækken var totalt afspærret og der var op-

hobet 10m mudder, blade og kviste. Bæk-

ken havde lavet et helt nyt løb igennem 

50m skovfald hvor vandet piblede over/un-

der træstammer med forskellige store fald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at fjerne spærringen og trampe en sti gen-

nem mudderet begyndte vandet at løbe i sit op-

rindelige løb igen, og efter 5 minutter var der 

allerede en lille ”flod” som bortførte alt det op-

hobede materiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved denne ”for”-undersøgelse fandtes mange 

mindre spærringer, derfor besluttedes det at vi 

skulle gennemgå hele bækken. 

Lars kontaktede lodsejerne langs bækken, og 

kunne konstatere at der kun var mulighed for at 

gøre noget den kommende weekend, den 15. 

november, da der ellers var forskellige jagte ar-

rangeret blandt lodsejerne. 

Gennemgangen blev arrangeret både fra vores 

Facebook-gruppe, hjemmesiden og fra vores 

mailliste. Vi fik hurtig en tilmelding på 6 perso-

ner i alt. Det var rigtig flot og en stor anerken-

delse til disse 6 personer som gjorde, at projek-

tet kunne gennemføres allerede den omtalte 

søndag. 

 

Et par dage før den 15. november blev jeg (Ole) 

ringet op af Søren, om jeg kunne tænke mig at 

være tovholder på oprensning af Tjærbækken. 

Søren var pludselig blevet forhindret. Som 

nævnt ovenfor, havde Lars fået OK fra lods-

ejerne til netop denne dag. Jeg sagde ja, og ind-

rykkede efterfølgende en info på både vores 

hjemmeside og på FB-gruppen ”Langå Sports-

fiskerforening”. 

 



 

Spærring i bækken 

Citat 
Tjærbækken på søndag - hastesag! 

Kilde/Info fra: Søren / Ole W den 2015-11-14 
Hej medfiskere i LSF 

Vi har erfaret gennem Faurskov kommune at 
der seriøst mangler gennemgang af hele Tjær-
bækken.  
Vi har fået oplyst at den var helt spærret og at 
der mangler et helt års yngel i bækken. Det er 
selvfølgelig ikke i orden, da der netop i Tjær-
bækken normalt er en meget høj yngeltæthed 
over flere kilometer. Derfor skal der gøres noget 
straks. 

Søndag den 15/11- 2015 kl 10 – ca. 13 (Ved 
Åbro) 

Tilmelding til arbejdsholdene hos Ole Welling på 
telefon 4134 7664 eller på mail owh@(fjern det i 
parantes)langaa-sf.dk 

Redskaber: Spade og håndsav 

 

I løbet af ganske kort tid, blev jeg ringet op 

af 5 medlemmer, som gerne ville deltage. 

Om søndagen mødtes vi ved Åbro på grus-

vejen til vores parkeringsplads. Vi dannede 

2 hold som hver skulle gennemgå ca. en 

halv bækstrækning. Du kan se kortet via 

Vores Hjemmesides Nyheder, 

http://langaa-sf.dk/pdf/Gennem-

gang_af_Tjaerebaekken.pdf 

 

Hold 1 

Fra Tjb04 til Tjb16 

Arbejdet her tog i alt 4 3/4 timer 

Finn Søgaard 

Ernst Lind 

Ole Welling Hansen 

 

Hold 2  
Fra Tjb 16 til Tjb13 v. Åbro  

Arbejdet her tog i alt 3 timer  

Gunner Aaen  

Bo Sørensen  

Martin Velling 

 

Hold 1 FraTjb04 til Tjb16 

Der blev fjernet ca. 30 kraftige grenspær-

ringer, hvoraf de ca. 5 havde karakter af de-

ciderede dæmninger med oversvømmelser 

opstrøms. På enkelte steder faldt vandstan-

den lidt over ½ m. Vi konstaterede at gyde-

bankerne generelt var fyldte med fint sand, 

mudder og blade. 

Hold 2 FraTjb16 til Tjb13 
Der blev fjernet ca. 10 kraftige grenspærringer 

hvoraf de 2 havde karakter af deciderede dæm-

ninger med oversvømmelser opstrøms. 

 

Billeder fra turene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betonspærring i bækken, kunne ikke fjernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stormfald spærrer bækken. 
 

 

http://langaa-sf.dk/pdf/Gennemgang_af_Tjaerebaekken.pdf
http://langaa-sf.dk/pdf/Gennemgang_af_Tjaerebaekken.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Flere spærringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spærringer. Et par grene kilet fast mellem sten kan 

hurtigt spærre bækken sammen med blade og kviste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydebanker løsnes. 

 

 

Umiddelbare resultater: 

Strømmen i bækken intensiveredes efterføl-

gende med den effekt, at bækbunden mange ste-

der blev renset for diverse blade og smågrene. 

Flere steder blev bundstenene synlige. 

Se billedserien på hjemmesiden under menuen 

”Billeder”. 

 

Efterfølgende har Lars modtaget følgende skri-

velse fra Favrskov Kommune: 

 

Hej Lars 

Tak for afrapporteringen. Du må hilse alle de 

frivillige til gennemgangen og sige, at vi værd-

sætter indsatsen meget, og at vi med disse sim-

ple gennemgange af vandløbene kan opnå rigtig 

meget i form af flere fisk, hvis der som her er 

spærringer. 

Vi følger op på jeres *rapport, og vender til-

bage med eventuelle spørgsmål. 

 

Venlig hilsen 

Torben Tran Ankjærø 

 

*) Rapporten er det hændelsesforløb jeg (Ole 

W) efterfølgende sendte til Lars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LSF’s medlemskonkurrense 2015 
Tekst: Bjarne Bach      Billeder: B. Bach 

 

Traditionen tro holdt vi vores medlems-

konkurrence den sidste fredag / lørdag i au-

gust.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Vejeret nyes ved indvejningen. 

 

Selv om fiskeriet ikke har været meget 

bedre end sidste år, var der alligevel 80 

deltagere: 72 der købte seniorkort og 8 der 

købte junior kort. 

Det vil vi gerne takke jer alle for. Over-

skuddet går jo ubeskåret til vores junior-

forening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hygge og pølser, fredag aften. 

 

Fredag aften blev der solgt pølser og kar-

toffelsalat fra vores pavillon. Der var gang 

i salget, helt til kl 22. Så var der udsolgt, 

men der var vist heller ikke flere sultne 

munde at mætte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrencen gav et nettooverskud til junio-

rerne på 4.000 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der blev indvejet 18 fisk i alt. 3 stk. Laks. 12 stk. Havørre-

der. 1 stk. Gedde. 2 stk. Rimte. 

 (Det er ikke nogen fejl, at der er 4 fisk på 61 cm) 

Laks: 

1 Jens H Rafn 1,91 kg 61 cm 

2 Jan Stavnsbjerg 1,79 kg 61 cm 

3 Jørgen Nielsen 1,55 kg 56 cm 

 

Havørred: 

1 Torben Hansen 2,79 kg 61 cm 

2 Svend Sylvest 2,42 kg 61 cm 

3 Finn Søgaard 2,11 kg 55 cm 

 

Junior: (Rimte) 

1 Jonas Basse 1,60 kg 48 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mad på campingpladsen, efter konkurrencen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mange tak til Campingpladsen for den store 

hjælp og gode mad. 



Langå Sportsfiskerforening LSF, Juniorafdeling 
Tekst: Martin D. Knudsen (red. B. Bach og S.H. Mogensen)   Billeder: Diverse. 

 

Langå Sportsfiskerforening LSF Junior-af-

deling Søger friske drenge og piger i alde-

ren 10-18 år til hyggelige timer med fiske-

ture og klubaftener. Når medlemskab er be-

talt er næsten alt andet gratis. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fisketure i Danmark er GRATIS. 

Det kunne være i seje trollingsbåde hvor 

der næsten er fangstgaranti, eller 

 

 
Når vi er ved vores 

eget fiskevand så 

fanger vi ørreder, 

gedder, brasener, 

skaller og laks. 

(F.eks. Kristoffer 

med 10kg laks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enkelt gang er 

det lykkedes at 

fange sådan en, 

men det går ikke, 

for det er ikke en 

rigtig fisk. ☺. 

Se mere på www.langaa-sf.dk eller find os på 

Facebook ”Langaa-sf juniorafd” 

 
 

I sommerhalvåret mødes vi om torsdagen på P-

pladsen for enden af Skovlyst, hvorfra vi fisker, 

griller pølser, og bytter røverhistorier. 

Når det er vinter samles vi i vores klublokale og 

hygger med fiskefilm, fis og ballade. 

MEN vi laver også fiskegrej til næste sæson.  

Vi binder fluer og laver blink og spinnere.  

Nogen laver deres egen fiskestang, fiskekniv el-

ler fiskenet. 

Til jul har vi verdens bedste pakkespil, måske 

vinder man en pakke til kun 50 eller 75 kr., men 

det er desværre OGSÅ gratis. 

 

Hvert andet år (måske hvert år) tager vi til 

Norge på Laksetur med alle dem som er fyldt 

13 (egenbetaling 300 kr. i 2015.). 

Et medlemsskab koster 470 kr. for et helt år 

Men så får man også 10 af de fedeste fiskeblade 

i Danmark. 

Du kan indmeldes ved at gå ind på vores hjem-

meside under medlemskab, og udfylde skemaet 

og tryk send, eller ringe til Bjarne på 2169 

9200, eller e-mail bjarne.bach@langaa-sf.dk 

 

Hvis du vil høre mere, ringer du til Martin 

61306799 eller Jan 29610895 

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


 
LSF Junior kalender for 2015/16 sæsongen. 

Dato: Aktivet/Emne: Leder/Underviser: 

22/10-15   Kl. 19-21  Alm først Klubaften – Emne – Den nye kalen-

der. 
Jørgen, Martin Bjarne, og Jan. 

05/11-15   Kl. 19-21 Klubaften – Emne – Fremstilling af synk Jørgen, Martin, Bjarne og Jan. 

07/11-15   Kl. 09-15     Fisketur. Put & Take tur. Mødested Kulturhu-

set. 
Jørgen, Martin, Jan og Bjarne 

19/11-15   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne. 

03/12-15   Kl. 19-21 Klubaften- Emne – Næste fisketur til kysten Jørgen, Martin, Jan og Bjarne 

17/12-15   Kl. 19-21 Klubaften- Jule hygge med pakkespil Jørgen, Martin, Jan og Bjarne 

19/12-15   Kl. 09-15     Fisketur. Vejret afgør hvilken type. Mødested 

Kulturhuset. 
Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

31/12-15   Kl. 09-15 Jule/Nytårs ferie. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

07/01-16   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Næste fisketur. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

09/01-16   Kl. 09-15 
Fisketur. Vejret afgør hvilken type. Mødested 

Kulturhuset 
Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

21/01-16   Kl. 19-21 Alm Klubaften – rep og smøring af fiskehjul. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

04/02-16   Kl. 19-21 Alm Klubaften Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

18/02-16    Vinterferie  

23/02-16   Kl. 19 LSF Generalforsamling Juniorer har adgang, uden stemmeret. 

25/02-16   Kl. 19-21:30 Besøg hos Grejbiksen Trige Grejbiksen Trige 

03/03-16  Kl. 19-21:30 Besøg hos Lystfisk.dk Randers. Lystfisk.dk 

12/03-16   Kl. 08-15 
Fisketur. Vejret afgør hvilken type. Mødested 

Kulturhuset 
Jørgen, Martin, Jan og Bjarne 

17/03-16   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – ikke bestemt. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

31/03-16   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – ikke bestemt. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

14/04-16   Kl. 18:30-21 Alm Klubaften – Ved Åen Smedens Eng. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

16/04-16   Kl. 09-15 
Silde fisketur – Randers Fjord. Hvis vejeret er 

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

28/04-16   Kl. 19-21 Alm Klubaften – Emne – Fyns tur. Jørgen, Martin, Jan, og Bjarne 

13/05-16/05-15 kl 16 
Pinseferie fisketur til Nyborg. 

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

 

 

PS.: Vi vil gerne have tilmeldinger til fisketurene ugen før, turen. Så vi ved hvem der kommer. 



 Gudenåkonkurrencen 2015 
Skrevet af Ole Welling og Jan Hyllested     Billeder: Ole Welling og B. Bach 

  

 

 

Årets Gudenåkonkurrence fandt som tradi-

tionen byder sted d. 3 weekend i septem-

ber, altså weekenden d. 18.-19. september. 

Konkurrencen afholdes af Gudenåens Ør-

redfond og har været afholdt siden 1971. 

Det er de 4 foreninger Bjerringbro Sports-

fisker Forening, Langå Sportsfisker For-

ening, Randers Sportsfisker Klub samt 

Hadsten Lystfisker Forening, der lagde fi-

skevand til konkurrencen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opstilling af telte. 

 

Der kunne således fiskes fra lidt nedstrøms 

Tangeværket til Randers Bro samt i Lille-

åen nedstrøms Hadsten, enkelte parceller 

dog undtaget. 

Formålet med konkurrencen har altid været 

at støtte havørrederne i åen, men i de senere 

år er en stor del af støtten gået til laksene. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indvejningen fredag aften. 

Konkurrencen havde i år et deltagerantal på 

257, juniorer medtaget, hvilket er lidt mindre 

end sidste år. 

For år tilbage hvor ”grødeproblematikken” var 

mindre, var det normalt med ca. 320-350 delta-

gere, men desværre betyder den megen grøde i 

åen, at det mange gange er meget svært at fiske 

der. Dette ødelægger også lidt af satsningen på 

fisketurisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svinet skæres ud, altså den på bordet. 

 

Begge konkurrencedage var præget af smukt 

sensommervejr. Egentligt fint fiskevejr men 

lystfiskerne blev i år udfordret af en meget høj 

vandstand i åen. Dette gjaldt både for Lilleåen 

og Gudenåen. Den høje vandstand kunne dog 

ikke holde lystfiskerne fra at hale ganske mange 

fine fisk på land. I alt 35 laks, 24 havørreder og 

2 gedder blev fanget, hvilket er væsentligt bedre 

end sidste år. Til vinderne i henholdsvis lakse- 

og havørredklassen var der et gavekort på 5000 

kr. sponsoreret af konkurrencens hovedsponsor 

"Grejbiksen" fra Trige, mens juniorførsteplad-

sen var et gavekort på 2500 kr. I alt var der en 

samlet præmiesum for over 80.000 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Største laks blev fanget af Bjarne Pedersen 

og vejede 5,80 kg. Fisken var 87 cm lang 

og blev fanget på zone 4 ved Bjerringbro.  

Største havørred blev fanget af Carsten 

Riis i Lilleåen ved Hadsten og var på 3,96 

kg 68 cm. Her lå en havørred på 5,74 kg 76 

cm længe på førstepladsen, men pga. brud 

på konkurrencereglerne blev fisken taget 

ud af konkurrencen. Endeligt vandt Mads 

T. Laursen juniorklassen med en laks på 

3,93 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudenåens Ørredfond takker alle delta-

gerne og vores sponsorer for deltagelse i 

konkurrencen. Vi ses næste år d. 3. week-

end i september. 

 

På konkurrenceudvalgets vegne  

Jan Hyllested 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningsbillede fra indvejningen lørdag. 

De 3 førstepladser: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Største Laks: Bjarne Pedersen Fanget: BSF Zone 4, Gu-

denåen. Agn: Spinner Længde: 87 cm Vægt: 5,80 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Største havørred: Carsten Riis Fanget: HLF-stykket, Lille-

åen. Agn: Wobler Længde: 68,0 cm Vægt: 3,96 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Største Juniorfisk: Mads T. Laursen Fanget: LSF, Gul 

Zone Gudenåen. Agn: Spinner Længde: 73.0 cm 

Vægt 3,93 kg. 



Kastekursus med 2 hånds fluestang. 
(Tekst: Peter Fosgerau)  

 

 

Så er det blevet tid til at få lært 2-håndskast, eller få pudset formen lidt af! I 

samarbejde med Grejbiksen i Trige vil Langå-SF tilbyde dette kursus. Vi vil 

under hele kurset være under kyndig vejledning af Peder fra g 

Grejbiksen. Peder har mange års erfaring i dette fiskeri, og er nok en af de 

bedste inden for faget. Der bliver tale om 2 kursus- dage, først ved Grejbiksen 

i Trige og gangen efter ved Gudenåen ved Langå! Tilmelding vil være nød-

vendig, da vi max kan have 10 deltagere! Medlemmer af foreningen vil have 

første prioritet til kurset, ikke medlemmer kan deltage hvis kurset ikke bliver 

fyldt: Dette vil dog koste et dagkorts pris + 100 kr. som betales ved tilmel-

ding. Der vil være tale om først til mølle! 

 

Første kursusdag er lørdag d. 2/4 2016 kl 10.00 til 12.00 i Grejbiksen ved 

Trige. Medbring selv stang hjul og flueline og forfang, linen bør være flyde-

line da denne er lettest at håndtere. Der vil være mulighed for at få ”tunet” sit 

grej, eller måske ligefrem købe nyt, alt dette under Grejbiksens kyndige vej-

ledning. 

 

Anden kursusdag er søndag d. 17/4 ved Gudenåen gul zone ved jernbanes-

vinget fra klokken 10.00 til 13.00, her vil foreningen være vært ved lidt for-

plejning, både vådt og tørt. 

 

Tilmelding skal ske til Peter Fosgerau, enten på mail eller på telefon: 

26371904. Tilmeldingsfrist er senest tirsdag d 1/3 2016 

 

Velmødt til kursus 

Hilsen bestyrelsen i Langå-SF  

 

 

 

 

 

 

 



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 Postadresse: 

Langå Sportsfiskerforening 

Væthvej 51, 8870 Langå 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

Web: www.langaa-sf.dk 

 

Klublokale: 

Bredgade 4, 1. 8870 Langå 

(Kulturhuset Langå) 

 

Hytten: 

Langå Sportsfiskerforenings hytte, belig-

gende i et naturskønt område mellem Langå 

og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan le-

jes til favorable priser. Så hvis du/I har lyst til 

en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, er 

I meget velkomne. Kan lejes af alle.  

Beskrivelse af hytten: 

Ny istandsat træhytte med el, vand, varme, 

nyt toilet med bad, køleskab og kummefry-

ser. 4 sovepladser. Anneks med 4 ekstra so-

vepladser, mulighed for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkkenudstyr 

og lamper, samt brændeovn og brænde klar 

til brug. Lejer skal aflevere hytten opryddet 

og gulvene fejet. Slutrengøring 250 kr. samt 

el, bliver fratrukket depositum.   

 

Henvendelse om leje: 

Se vores hjemmeside. (Fanen, ”hytteleje”) 

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

Helst på mail af hensyn til betaling mv. 

Tlf.: 21699200 Bjarne Bach 

 

Periode: Pris: 

Depositum 

Renø-

ring/el: 

Døgn (ej weekend)   350 400 

Mandag – torsdag 1000 500 

Fredag – søndag 1000 500 

1 uge mandag – søn-
dag 

1800 600 

 

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

skeri forbudt i Gudenåen). 

For Juniorforeninger medlem af DSF udste-

des gratis dagkort til junior under 18 år, når 

foreningen lejer sommerhuset. 

Halvdelen af lejen betales ved reservering. 

Restbeløb senest en uge før.  

Der kan købes dagkort i lejeperioden til de 

personer der er i hytten med 10 % rabat. 

Forsidebille:  

Ole Welling 

Tjærbækken 

Vigtige datoer: 

23/02-16: LSF Generalforsamling 

25/02-16: Besøg hos Grejbiksen Trige 

03/03-16: Besøg hos Lystfisk.dk Randers 

02/04-16 Kastekursus del 1 

17/04-16 Kastekursus del 2 

Torsdage i ulige uger, Junior aften, kl 19-21 

Torsdage i lige uger, senior aften fra kl. 19 

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


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


