
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LSF’s Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard - Formand 

Søvej 14, 8870 Langå 

Tlf.: 61411010 

E-mail: larskielsgaard@live.dk 

 Peter H Fosgerau- Næstformand 

Ryttervej 12, 8450 Hammel 

Tlf.: 26371904 

E-mail: peter196@live.dk 

 

Bjarne Bach – Kasserer 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf.: 21699200 

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

 

Søren Holm Mogensen 

Skovbakken 4, 8870 Langå 

Tlf.: 24663376 

E-mail: shm@langaa-sf.dk 

 

Ole Welling Hansen - Webmaster 

Hammelvej 291, 8870 Langå 

Tlf.: 41347664 

E-mail: owh@langaa-sf.dk 

 

Torben Andersen 

Vældgaardsvej 3B 8831 Løgstrup 

Tlf.: 30666073 

torbena.randers@gmail.com 

 

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: 

 

 

 

Karsten Boddum-Olesen 

Fasanvej 6, 8930 Randers NØ 

Tlf.: 22929368 

E-mail : karstenole@gmail.com 

 

 

 

Morten Nielsen 

Bistrupvej 3 B, 8870 Langå 

Tlf: 52404195 

Email: mortplant@yahoo.dk 

 

 

Udvalg: 
 

Vandpleje & Bredpleje: 

Peter H Fosgerau – Formand 

Karsten Boddum-Olesen 

Jørgen Nielsen 

Torben Andersen 

Erik Tind Christensen 

Søren Holm Mogensen 
 

Hytteudvalg: 

Søren Holm Mogensen 

Torben Andersen 

Lars Kielsgaard 

Bjarne Bach 
 

PR-Optimisten: 

Bjarne Bach 

Peter H Fosgerau 

Søren Holm Mogensen 

Lars Kielsgaard 

Ole Welling Hansen 
 

Lodsejerudvalg: 

Erik Tind Christensen 

Lars Kielsgaard 

Bjarne Bach 
 

Juniorafdelingen: 

Bjarne Bach - Formand 

Ole Pilgaard – Kasserer 

Jørgen Nielsen 

Morten Nielsen  

Peter H Fosgerau 

Jan Milling Madsen 
 

Ørredfonden: 

Peter H Fosgerau 

Bjarne Bach 
 

Sportsfiskerforbundet: 

Lars Kielsgaard 

Peter H Fosgerau 
 

Gudenåsammenslutningen: 

Bjarne Bach  

Lars Kielsgaard 

Karsten Boddum-Olesen 
 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Bjarne Bach 

Morten Nielsen (suppleant) 
 

Web- Side: 

Ole Welling Hansen - Formand 

Søren Holm Mogensen 

Ole Pilgaard  
 

Fiskeribetjente: 

Niels J. Hansen     Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach         Tlf.: 21699200 

Erik H. Schøler              Tlf.: 22631424 

Morten Nielsen                    Tlf.: 52404195 

Peter Hegelund Fosgerau         Tlf.: 26371904 

Lars Kielsgaard                    Tlf.: 61411010
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Siden sidst, december 2016 
Tekst: Lars Kielsgaard

 
En status på fiskeriet dette år viser, at det 

har været en rigtig god sæson. Der er ind-

berettet omkring 400 havørreder. Det 

korrekte tal er nok noget større. De helt 

store fisk er udeblevet, så 8 kg. har været 

de største. Det er interessant og se, hvor-

dan de forskellige fiskepladser bliver be-

nyttet fra år til år. Der plejer normalt at 

være tæt besat på parkeringspladsen i 

toppen af grå zone, men i år har der været 

mere trængsel på Hammelvej ved blå 

zone, på grund af fine fangster der. Det 

er jo kun godt at fiskeriet bliver spredt. 

Da parkeringsforholdende ved blå zone 

ikke er gode, og der nogle gange opstår 

farlige situationer, har vi lavet en aftale 

med lodsejeren om at etablere en parke-

ringsplads, som ikke er på vejen. Den 

skulle være klar til sæsonstart. Der vil 

også blive opsat et bord/bænkesæt midt 

på blå zone på et passende sted. 

Laksefiskeriet har været et af de bedste i 

flere år. Der er på Gudenåsammenslut-

ningens hjemmeside indberettet 426 laks 

inkl. de, der er indberettet af dagkortfi-

skere. Bjerringbro ligger også i år i top 

med antal af laks, men jeg må også sige 

at der i perioder har været rigtig god 

plads ved vores fiskevand. De helt store 

fisk er udeblevet. De største har været i 7 

-8 kg klassen. 

Vores gydebække er blevet grundigt gen-

nemgået. Vi har været et godt hold, som 

jeg gerne vil takke for det store arbejde. 

Et overslag over, hvor lang eksempelvis 

Tjærbækken er inklusive snoninger, er 

ca. 10 km. Det meste af vejen går den 

gennem rent urskov. Rigtig flot område, 
men hårdt arbejde at gå dette stræk igen-

nem.  

 

Der er lavet nye restaureringer af både 

Randers- og Faurskov Kommune.  Ran 

 

 

ders Kommune har lavet en genslyngning af 

den lille bæk der løber fra Hammelvej  

og ned under Frisenvold vej og ud i Guden-

åen lige nedstrøms Væth enge. Det ser rigtig 

flot ud. Faurskov indviede i november en 

genslyngning af Voer mølle å ved Voer 

Mølle, det var spædende at se vandet bevæge 

sig gennem genslyngningen, da det blev gra-

vet fri. Det giver adgang til 10 km nyt gyde-

vand. Allerede et par dage efter er der set fisk 

oppe i systemet. 

Lige nu er der gang i en ny regeringsdan-

nelse, det bliver spændende at se hvad de 

munder ud i.  Miljøminister Espen Lunde har 

jo overrasket kommet med nogle positive ud-

meldinger omkring det rekreative fiskeri. Jeg 

håber at denne stil vil fortsætte. 

Efter jul skal der gøres en stor indsats for de 

små (forhadte) vandløb. Vandrådene bliver 

genetableret og skal være med til at be-

stemme, hvilke kilometer vandløb der skal ta-

ges ud af vandplanerne for 2015 til 2021. Det 

bliver et stort arbejde at udpege de steder, der 

er uden interesse for fiskenes reproduktion og 

vandfaunaen. 

Kampagnen mod ulovligt fiskeri i Randers 

Fjord er stadig i fuld gang. Der er sket meget 

hen over foråret og sommeren, med ano-

nyme tips og flere opringninger fra personer 

i området, som har fortalt, hvordan det ulov-

lige fiskeri foregår derude. Vi har afholdt et 

folkemøde på Randers Naturcenter. Der 

mødte ca. 80 personer op, så der var fyldt 

godt op. Der var også en del fritidsfiskere, 

også nogle jeg kendte i forvejen. Mødet fo-

regik i en god atmosfære, og konklusionen 

blev, at vi skulle samle de rekreative fiskere, 

der bruger fjorden, for at få en dialog. Det er 
dog ikke lykkedes endnu. Men vi fortsætter 

arbejdet. 

 

Jeg ønsker alle en rigtig god jul og godt nytår 

Lars Kielsgaard. 

 



Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00  

i byrådssalen, Langå Kulturhus. 
 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Orientering fra juniorafdelingen, 

(herunder aflæggelse af regnskab),  

udvalg og eksterne sammenslutninger. 

4. Fremlæggelse af regnskab. 

5. Orientering om budget og 

regulativ for fiskeriet. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 

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

                      

                     Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. 

 

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

 På valg:       Morten Nielsen ---- Modtager genvalg. 

 

                     Karsten Boddum-Olesen ---- Modtager ikke genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

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

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
 

12. Eventuelt. 
 



Regulativ 2017 
 

§ 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 2017 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 01. april – 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 medlems nr. Indsender medlemmet ikke registrering tillægges der 200 Kr., som 

opkræves med kontingentet, den efterfølgende sæson. Alle dagkort, skal indlevere registrering af fangster, dette gælder også 0 fang-

ster. 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, indberette 0-fangst. Indsender medlemmet ikke registrering, tillæg-

ges der et gebyr på 200 Kr., som opkræves med kontingentet, den efterfølgende sæson. 
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Fangststatistik 2016 
Tekst: Søren H Mogensen, dataudtræk:www.langaa-sf.dk 

 

Da vi i år har ændret sidste indberetnings-

dato, er det nu muligt at lave fangststati-

stikken meget tidligere, så alle stadig har 

fiskesæsonen 2016 i frisk erindring. 

Herunder kommer en del tal og grafer, som 

forhåbentlig kan være spændende læsning. 

 

Alle I medlemmer har mulighed for at ud-

trække de samme tal/grafer fra vores hjem-

meside og tilsvarende fra: 

http://gudenaasammenslutningen.dk 

for at alle medlemmer (også dem uden in-

ternet) kan se, at den tvungne fangstregi-

strering har ført til et massivt talmateriale, 

som kan bruges til en masse talgymnastik.  

Dette kan forhåbentligt, i tilfælde af foru-

reningssager eller andre uforudsete 

uheld/episoder, bruges i forhandlingsøje-

med. 

Et års statistik tegner selvfølgelig ikke et 

retvisende billede, men snart er vi på 5 år 

og så begynder den statistiske pålidelighed 

at blive signifikant, og noget man kan be-

gynde at bruge til noget. 

 

Der er 557 medlemmer der har indrappor-

teret fangster i 2016. 

 

Lad os begynde med første graf, antal fisk 

fangede: 383 havørred og 128 laks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er så vidt vides kun fanget meget få 

nedgængere i år da, vinteren 2015/2016 var 

mild med høj vandstand igennem flere må-

neder.  

Sidste 4 års havørreder i LSF 

 
 

Fangstfordeling af havørreder, der er fanget 

flest på spinner i 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelsesfordeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling 
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Herunder er graferne for LAKS: 
Laksesæsonen 2016 har været noget speciel. 

Der var fint indtræk af tidlige forårslaks, des-

værre havde de i år meget travlt med at 

svømme op til vores naboer i Bjerringbro, 

hvor de efter sigende har haft et rigtigt godt 

forårsfiskeri. 

Laksesæsonen gik dog rimelig meget i stå 

henover sommeren, hvor Gudenåens vand-

temperatur var over 20°C helt hen til slutnin-

gen af september. Men da sommeren endelig 

slap sit tag i slutningen af september med 

mere og koldere vand, kom der gang i fiske-

riet, og oktober har været rigtig fin. 

  

Sidste 4 års laks på LSF fiskevand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste 4 års laks Gudenå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling af laks LSF 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Størrelsesfordeling laks LSF 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling laks LSF 2016 

 
 

Månedsfangster af laks LSF 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober måned gav mange fine mellemstør-

relses laks på omkring de 75-95cm. Det bli-

ver spændende at se, om nogle fra denne år-

gang kommer som forårslaks 2017.. Hvis 

denne årgang kommer til foråret, så bliver 

det vildt  ….  

 

God jul Søren 
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LSF Pokaler for 2016 
Tekst: Ole Welling Billeder: Langå Camping. 

 

Laks: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. marts 2016 en Laks på 11,80 kg. og 105 

cm. Fanget på Spinner af Jørgen Nissen, 

Hornslet. Fanget i Grøn zone. 

 

Havørred: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. juli 2016 en Havørred på 8,15 kg. og 85 

cm. Fanget på Spinner af Martin Velling, 

Karlby. Fanget i Blå Zone. 

 

Gedde: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. maj 2016 en Gedde på 5,70 kg. og 95 cm. 

Fanget på Reje af Eli Larsen, Vissing. Fan-

get i Gul zone. 

Junior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. juli 2016 en Laks på 6,28 kg. og 83 cm. Fan-

get på Orm af Viktor Munk Knudsen, Langå. 

Fanget i Gul zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To ærers medlemmer til julefrokost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygge ved medlemskonkurrencen. 

 



- 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



Randers fjord fri for ulovlige fiskeri 
Mødet på Randers Naturskole d.14.09.16 kl.18:30 

Tekst (referat): Jan Hyldested/ red Peter H. Fosgerau   Billeder: B. Bach og Peter H. Fosgerau 
 

På vegne af Langå SF bød Peter Fosgerau 

velkommen og opfordrede alle til at holde 

en saglig og sober tone på mødet. 

I alt var der 5 oplægsholdere. 

Steen Ulnits – Biolog - har fisket på Ran-

ders fjord i 40 år og oplevet mange foran-

dringer. Bundgarnene er nu væk, men 

nedgarn har overtaget den rolle. I 1990 

var der mange erhvervsfiskere. De er nu 

også væk og erstattet af mobile fiskere. Så 

kom Laksen tilbage til Gudenåen. De 

mange laks har givet baggrund for, at 

mange mener, at der nu foregår et krafti-

gere garnfiskeri efter laksen. Vi har et 

unikt vandmiljø med Danmarks længste 

vandløb med mange forskellige fiskearter. 

Desværre er fjorden smal og dermed me-

get let at spærre med garn. Steen nævnte i 

øvrigt, at man på Island, siden 1933, har 

forbudt garnfiskeri med det resultat, at Is-

land i dag er kendt for et godt fiskeri. 

Henrik Leth - Lystfisker har været med 

siden 80’erne med Randers fjord fri for 

garn. Som morgenfisker oplevede Henrik 

mange gange, at han stødte på ulovlige 

garn. Et godt tiltag har været omsætnings-

forbud for fangede fisk, men Henrik tviv-

lede nu på, at reglerne blev overholdt ret 

meget.  I kraft af den øgede fritid er der 

kommet flere fiskere. Rigtig mange smolt 

blev fanget i garnene, så der kom regler, 

der skulle forhindre det. Her nævnes igen 

omsætningsforbuddet, som desværre ikke 

håndhæves ret meget. Fiskeriet afspejler 

desværre et forældet syn på rekreativt fi-

skeri, hvor fiskeri var et supplement til 

pensionen eller løn.  Henrik foreslog en 

regel om kun et redskab pr. fisker, og så 

skal man blive ved sit redskab. Det ville 

også fjerne muligheden for spøgelsesgarn. 

Fredningsbælterne/zonerne kunne også 

udvides med godt resultat. 

Gert Holdensgaard - Direktør for Dansk 

Center for Vildlaks (DCV). Fakta om 

laks. Siden udsætninger af laks startede i 

1990(25.000 stk.), blev disse i begyndelsen 

flådet ud. Siden 1993er der udsat laks i åen.  

I gennemsnit udsættes der ca. 100.000 lakses-

molt pr. år. Ved overskud sættes der også an-

dre størrelser ud. Første laks blev fanget året 

efter første udsætning, så der er nu 25 års jubi-

læum for laksen i Gudenåen. 

Der er en klar sammenhæng mellem udsætning 

og fangst. Stopper man udsætningen, er der in-

gen laks to år senere. Bestandsanalyse har vist, 

at der har været 850 laks +/- 250 i 2013. Er det 

godt eller skidt?  

Man kan under normale forhold forvente om-

kring 2 % genfangst. 4 % ved naturlig gyd-

ning.  

Vandløbsrestaurering giver resultater. Mange 

forhold kan gøre sig gældende. Skarv, sæler, 

garn kunne være årsager.  

Både under udtrækket men også under opgan-

gen. 

Torben Hansen - S-politikker medlem af 

Randers Byråd er faktisk også lystfisker. Der 

florerer grimme billeder på nettet – dog uden 

at man kan sige, at der er foregået ulovlighe-

der. Der er ofret milliarder af kroner på rens-

ning af vandet og restaurering af vandløb langs 

Randers fjord. Det er god miljøpolitik.  Hvor-

dan bekæmpes dette ulovlige fiskeri? Det er 

bidende nødvendigt med anmeldelser til fiske-

rikontrollen, dette er den dokumentation, der 

skal til!  Anmeld det du ser, ingen selvtægt. 

Følg pengene. Anmeld til skat. Oplysning på 

campingpladser. Det skal gøre socialt uaccep-

tabelt at være aftager af ulovligt fangede fisk. 

Kender vi overhovedet problemets omfang? 

Det skal dokumenteres bedre. Spolerer årtiers 

indsats fra kommuner, amter og lystfiskere. 

Randers Kommune vil fortsat støtte lakseud-

sætningerne. 

Kåre Ebert fra DSF har siddet i flere udvalg, 

hvor man har skullet samarbejde om problemet 

med garnfiskerne. Det ulovlige fiskeri skal 

selvfølgelig stoppes.  Nu er det ikke bare bio-

logien, der bestemmer. Nu er turisme, socio-

økonomi og frivilliges indsats også medregnet. 

På verdensplan er lystfiskeri nu vigtigere end 



erhvervsfiskeri. I Danmark er det lidt an-

derledes. Én lystfiskerfanget havørred ge-

nerer en meromsætning på 4300,-kr/ stk. I 

Skjern å giver 1200 lystfiskere i alt 14 

mill. kr. i Skjern kommune. Én lystfisker-

fanget gedde giver 1200 pr. kg i merom-

sætning. Danmark er det eneste land med 

fremgang i fangsterne af vildlaks. I Vade-

havet har det betydet: intet garnfiskeri – 

pæleruser med begrænsninger. – Laks fre-

det hele året i store dele af vadehavet – re-

guleringer i de respektive fjorde. Forskel 

på Nissum og Ringkøbing fjorde med reg-

ler. Største forskel ligger i mængden af er-

hvervsfiskere. Odense fjord er Danmarks 

første fjord, reserveret til det rekreative fi-

skeri. Skrubbegarn i reduceret omfang i 

den inderste del, Større mindstemål på 

havørred. Virker det? Sandsynligvis. 

Brakvandsgedder – en god historie. For-

bud mod at hjemtage gedder i 4 områder. 

God socioøkonomi. Forbud mod garnfi-

skeri jan-maj. Virker det?  Måske - under-

søges.  

Bornholm: farvede fredes 16/9 – 1/3.  

hjemtages 3 fisk. I 8 måneder må der ikke 

fiskes kystnært med ørredgarn. Virker 

det? De lokale siger ja.   

Forslag til Randers fjord:  

Fredning af laks på fjorden.  

En daglig fangstbegrænsning på alle fisk 

for alle fiskerformer f.eks. 2 stk. per fi-

sker.  

Alle skal fiske efter rekreative regler som 

modellen, der bliver brugt i Odense Fjord. 

 

Spørgetime Ordret frit: 

Harry Bang: Garnfisker: Godt initiativ. 

Ærgerligt kun med lystfiskerindlæg. Op-

vokset ved Nissum fjord. Nyder at sætte 

garn sammen med mine børn – selvfølge-

ligt inden for lovens regler. Vi skal re-

spektere hinanden. Synes debatten om 

Randers fjord har været på for lavt niveau. 

Derfor er dette møde godt. Lyst og garnfi-

sker bør kunne respektere hinanden. Der 

er mange regler at holde styr på. Ved lov-

ligt fiskeri fanger jeg ingen laks. Fangede 

selv en havørred sidste år. Fisker kun efter 

skrubber. Det er ikke os, der fanger lak-

sene. Tror baseret på mine erfaringer fra 

Nissum fjord, at skarven er den store synder. 

Er lidt træt at den regel, der siger, at man ikke 

må sætte garn fra søndag morgen til mandag 

morgen. Kaj fiskerikontrollen svarer: Der har 

tidligere været så mange regler, at en præst fo-

reslog, at man skulle holde søndagen fri. Der-

for reglen. Harry rundede af med at konstatere, 

at lystfiskerne selvfølgeligt godt må fiske om 

søndagen. 

Christian Boldsen Randers Byråd: Hvor stor 

er problemet?  

Kay: 1 erhvervsfisker 2 bierhvervsfisker. Hvor 

stor er problemet med ulovlige garn. Under 

100 ulovlige garn konstateret om året. 

Christian Møller Randers angående oplægget 

mod at tage laks i Nissum fjord: Hvad med at 

gøre det ulovligt at fange laks på fjorden? Har 

i hele min liv, fanget én laks på fjorden. 

Mogens fritidsfisker: Ikke garn der fanger 

laksene. Har fisket med garn i 20 år. 

Kristian Garnfisker Uggelhuse: Fanger ikke 

laks i garn. Laks kan se garnene. Ser mange 

lystfiskerbåde, der bryder reglerne. 

Kay: Trollingfiskere skal holde sig 100 m fra 

land. 

Henrik Leth: Når garnfiskerne ikke fanger 

laks, så lad os da lave forbuddet mod at fange 

laks. 

Finn Somme Jensen. Det er ikke de lovlige 

garn, vi er efter. Det er helt i orden. Det er alt 

det ulovlige fiskeri. Vi skal ikke frede fiskene. 

Ole Kristensen Randers: Håber at alle beslut-

ninger bliver truffet på et fagligt oplyst grund-

lag. Hvorfor skal vi alle rammes, når det er an-

dre, der gør det ulovlige? 

Kristian Garnfisker: Hvor foregår det ulov-

lige fiskeri egentlig. Vi har selvjustits nu over-

for manglende overholdelse af reglerne. I lyst-

fiskere skal derimod fokusere på Tangeværket 

og gydepladserne. Måske længere fredningstid 

på laksene. 

Kåre Ebert: Tror, at det er de få, der fanger 

de ulovlige laks. 

Kristian Møller: Ingen problem med at indbe-

rette laks fanget som garnfisker. Brug Guden-

åsammenslutningen.dk (red.) 

Kaj Mellerup: Hvorfor er fritidsfiskerforman-

den ikke inviteret med. Fej for egen dør Hen-

rik Leth. (Der var ingen der var inviteret Red.) 

Kan fritids- og lystfisker ikke arbejde sammen 

om fangsterne. Kan vi mødes i porten.  

 



Bjarne Bach: Det handler om det ulov-

lige fiskeri – ikke det lovlige. Vi skal fo-

kusere på det rigtige. 

Anders Bang: Alles interesse, at det ulov-

lige fiskeri stopper. Så ja til samarbejde. 

Lars Kielsgaard: Det er ikke de lovlige 

garnfiskere, der er problemet. Tager kon-

takt til fritidsfiskerne. 

Jan Karnø Horsens: Når vi el-fisker, 

fanger vi normalt laks. Mere gydevand vil 

give flere laks. 

Kristian Garnfisker: Præciserede maske-

størrelserne 65’ere.  

Gert DCV: Put and take laks ja. Men der 

er et betydeligt arbejde bagved. God ide 

med at frede laksene på fjorden. Let at 

kontrollere. Kolossal værdi overfor politi-

kerne at kunne arbejde sammen med fri-

tidsfiskerne, om at frede laksen. Med ti-

den vil der med garanti komme kvoter. 

Finn Sommer: Der er åbnet for regule-

ring af skarv. Også sæl er på vej. Måske 

noget for kommunen? 

Mads Kristensen: Væth enge har været 

blokeret 8 gange. Lilleåen har også været 

udsat for polakker, der mod bedre viden 

har fisket ulovligt. 

Ole Skiffard politikker: Glad for mulig-

heden for enighed mellem lyst/garn. Vil 

gerne garantere, at byrådet vil bakke op. 

Lars Rasmussen: Nyt slogan: Ulovligt fi-

skeri væk fra Randers fjord. 
Lasse Elmgren. Formand Bombay fly og 

Fiskerikontrollør: Hører om mange garnfi-

skere på fjorden, men de fisker skrubber. 

Opfordrede til samarbejde mellem f.eks. 

fritidsfiskerne, RSK og LSF.  

Nedsæt et udvalg. Fred laksen. Det ville 

gøre det lettere at stoppe de ulovlige fisk, 

når de sælges. 

Anders Bang: Indkald evt. fritidsfiskere 

til ekstra generalforsamling (manglende 

bestyrelse) Ingen er inviteret specielt til 

mødet. 

Max Thomsen: Man kan via §7 udvalget 

sende ”Fred laksen” til høring. Enighed 

vil gøre processen lettere. 

Kåre Ebert: Samarbejde om bekæmpelse 

af skarven. Gudenåsystemet udpeget som 

lovligt område. Husk tilladelse fra lods-

ejerne.  

 

John Eistrøm: Forskel på jagt og regulering. 

Man kan godt regulere på steder, hvor der er 

jagt forbudt. 

Kåre Ebert: Man skal skyde skarv, hvor de 

fordøjer. Man kan stresse dem ved at skyde 

dem på fordøjelsespladserne. Man må også 

skyde dem på redskaberne. 

Ove: Ringkøbing Skjern kommune sørger for 

tilladelser fra lodsejerne til jægerne. Det kunne 

kommunerne også gerne gøre her. 

Verner Jensen: Mange skarv i Gudenåen. Ta-

ger mange fisk. Find dem hvor de yngler. 

Lars Kielsgaard: Kan man flåde laksene ud 

igen? 

Gert DCV: Homing bliver dårligere. Økono-

mien i laksen. 1,3 Mill. kr. for 100.000 smolt 

kommunerne 600.000 kr. fiskepleje 250.000 

kr. lystfiskerne omkring 300.000 – 350.000 kr. 

Anni: Manglende respons på Mads’ indlæg. 

Selv lystfisker. Så fred da den laks. 

Kaj fiskerikontrol som privatperson: Lad dog 

pengene blive i Gudenåområdet. Lav en ny 

Gudenå fra Favrskov kommune til Silkeborg 

kommune. 

Erling: Vi mangler en fælles udmelding til 

medierne fra dette møde. 

Freddy Mikkelsen: Indberet alt ulovligt fi-

skeri. 

Lasse Elmgren: Det er vigtigt at fremhæve, at 

det skal være dejlig at komme på fjorden. Så 

lav det brede samarbejde! 

 

Peter Fosgerau: På vegne af Langå SF vil jeg 

gerne sige en stor tak, til alle oplægsholdere og 

alle fremmødte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Billede fra mødet. Der var godt fyldt op. 

 

 



Info fra webmaster 
Tekst:  Ole Welling Hansen 

 

 

Tak for de mange indberetninger! 

Der var en del, hvor medlemsnummeret var 

skrevet forkert. Der er ikke godt, da det af 

denne årsag er svært for vores kasserer 

Bjarne, at sikre sig at en indberetter, ikke 

får en ekstra opkrævning på kr 200. 

Af denne årsag vil jeg i vintermånederne 

lave et lille program for LSF- medlem-

merne. Programmet vil være i inberet-

ningsformularen og virke således, at du 

indtaster dit korrekte medlemsnummer, 

hvorefter dette nr. og dit navn fra medlems-

registret automatisk fyldes ind i indbert-

ningsformularen. 

Hvis du indtaster forkert medlemsnummer 

vil der enten kunne ses en andens navn el-

ler intet vil ske. Så må du forsøge igen eller 

kontakte Bjarne eller mig. 

Der var også enkelte medlemmer, som 

havde navnefæller og samtidig skrev et for-

kert medlemsnummer. Dette fænomen 

skulle gerne være løst med det nye system. 

Til de af jer, som måske ikke besøger vores 

hjemmeside så ofte, kan jeg anbefale, med 

mellemrum, at gå ind på vores hjemmeside 

langaa-sf.dk og tjekke evt. relevante infor-

mationer, som kan dukke op mellem to  

udgaver af Optimisten 

 

Jeg kan anbefale at gå ind på vores statistik, 

som ligger i menuen ”Fiskeriet”. 

Her kan du følge de løbende indberetnin-

ger. Statistikkerne nævner ingen navne. 

Det er åbenbart nogles opfattelse, at foto-

graferingen på Langå Camping er ensbety-

dende med indberetning til LSF. Det er det 

ikke. Du må selv sørge for at få dette gjort 

sideløbende! 

Langå Camping har givet tilladelse til at 

anvende deres billede til din indberetning. 

Ligeledes må du selv sørge for, at indbe-

rette dine fangster fra vores Medlemskon-

kurrence og fra Gudenåkonkurrencen. Du 

er jo velkommen til at anvende fotoet her-

fra. 

Jeg har jo forståelse for, at nogle af jer kunne 

ønske alt dette computerværk hen, hvor peberet 

gror. Dette er blot ikke virkeligheden! I stedet 

er vi alle parate til at assistere dig – virkelig! 

Så øv dig i at spørge om assistance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodsejermøde. 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 

 

Den 1. november holdt LSF lodsejer møde. 

Der var 24 deltagere med bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smørebrødet nydes. 

 

Bestyrelsen orienterede lodsejerne, om for-

eningens tilstand, og planer. Lodsejerne skulle 

også vælge deres bestyrelsesmedlem og revi-

sor, til LSF. Det blev genvalg til, Erik Tind 

Christensen og Hans Jørgen Broge.    

 

 



LSF’s medlemskonkurrence 2016 
Tekst: Bjarne Bach      Billeder: B. Bach 

 

Traditionen tro holdt vi vores medlems-

konkurrence den sidste fredag / lørdag i au-

gust.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Vejret nyes ved kortsalget. 

 

Fiskeriet blev et af de ringest i flere år. 

Vejret havde jo i lang tid ikke været fiske-

vejr, men strand vejr. Så deltagerantallet 

var også mindre, end det plejer. 69 delta-

gere: 64 der købte seniorkort og 5 der 

købte juniorkort. 

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. 22:30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrencen gav et nettooverskud til junio-

rerne på 4.400 kr. Det var fint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der blev kun indvejet 8 fisk i alt. 1 stk. Laks. 3 stk. Havør-

reder. 2 stk. Gedde. 2 stk. Rimte. 
  

Laks: 

1 Henrik Györkös 1,74 kg 57 cm 

 

Havørred: 

1 Jens Aage Stau-

nsbjerg 

1,45 kg 51 cm 

2 Carsten Nørgaard 1,31 kg 52 cm 

3 Carsten Nørgaard 1,30 kg 50 cm 

 

Junior: (Gedde) 

1 Jeppe Györkös 1,80 kg 64 cm 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Mad på campingpladsen, efter konkurrencen. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mange tak til Campingpladsen for den store hjælp og gode 
mad. 



Gudenåkonkurrencen 2016 
Tekst: Jan Hyllested / B. Bach   Billeder: B. Bach og Ole Welling 

 

Som vi plejer, blev den store Gudenåkon-

kurrence afviklet den 3. weekend i septem-

ber. Det er jo Gudenåens Ørredfond, der 

står for konkurrencen. Gudenåkonkurren-

cen afvikles på de stykker af åen, hvor 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerfor-

ening, Hadsten Lystfiskeriforening, Langå 

Sportsfiskerforening og Randers Sportsfi-

sker Klub har fiskeret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var kø ved maden fredag aften. 

 

Konkurrencen blev afviklet i det flotteste 

sensommervejr, og det gode vejr op til kon-

kurrencen har måske været medvirkende 

til, at vi måtte nøjes med 254 deltagere i år. 

En lille nedgang fra de 257 deltagere i 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grisen skæres ud. 

 

Fredag aften på Langå Stadion, er altid rig-

tig hyggeligt. God stemning, god mad og 

masser af præmier i amerikansk lotteri.  

Tilstede på pladsen var Mogens Olsen, 

også kaldet MO. Han er godt kendt blandt 

laksefisker i Namsen for hans fantastiske 

wobler. Mogens er blevet grejudvikler for 

ABU. Nogle af jer har jo nok allerede set  

hans nye MO kystwoblere. Hans stand tiltrak en 

del opmærksomhed. I sær hans 3D printet wob-

ler, som dog stadig er under udvikling.  

Mogens havde også sponsoreret en del af hans 

super woblere til det amerikanske lotteri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kø for grisen. 

 

Fangsterne vil nok ikke gå over i historien som 

fantastiske, men vejrforholdene taget i betragt-

ning må fangsterne siges at være i orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MO’s stand på pladsen. 

 

 

Det lykkes at fange 12 laks med den største på 

7,11 kg 89 cm fanget af fynboen Thomas S. 

Larsen på orm. 

Det gik lidt bedre med havørrederne. Her blev 

der fanget 16 stk. med den største på 5,87 kg 78 

cm fanget af Ejner Kaa i Lilleåen. 

Hos juniorerne blev vinderfisken en gedde på 

2,60 kg 72 cm fanget af Rasmus Frøstrup. 

 



Under konkurrencen blev der flere gange 

set en sæl i åen, og lørdag blev der endda 

indvejet en laks på 5,59 kg 86 cm med store 

bidemærker - sandsynligvis fra en sæl. Lidt 

bekymrende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laks med bidemærker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maden nydes i teltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nogle spiste mere end andre  

 

Under hele konkurrencen var der masser af 

meldinger om sete fisk. Naturligvis også mange 

store, så det var bestemt ikke fisk, der manglede 

i åen. Nærmere bedre fiskevejr og lidt mindre 

grøde i vandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadig kø til Ole’s lækre gris. 

 

Konkurrenceudvalget vil gerne takke alle delta-

gerne og alle vore sponsorer for deres bidrag til, 

at vi endnu en gang har haft en god konkur-

rence. 

Vi ses igen næste år den 15. og 16. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejner Kaa’s vinderhavørred på 5,87 kg 78 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thomas S. Larsen’s vinderlaks på 7,11 kg 89 cm. 

 



 



Billeder af årets gang i juniorforeningen. 
Billeder: Bjarne Bach.
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Kontingenter mv. 2017 
Tekst af Bjarne Bach 

 

Modtager du dette blad for første gang?      

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

skerforening fra 2017. Du vil midt i januar, 

modtage en kontingentopkrævning fra 

DSF. Vær opmærksom på, at denne op-

krævning ligner en fra betalingsservice.   
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 DSF, 

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. 

Jeg kan også udskrive det ved general-

forsamlingen (kom i god tid) eller på 

vores besøg hos Grejbiksen torsdag den 

23. februar eller hos lystfisk.dk torsdag 

den 09. marts.  

Ellers til senior klubaftenerne torsdage 

i lige uger. 

 

Kontingenter 2017. 
I modtage kontingent-opkrævning fra DSF, 

gennem PBS. Så pas på, ikke at overse det. For 

de af jer, der har tilmeldt betalingen til PBS, 

skulle det fremgå af jeres PBS oversigt for fe-

bruar. De af jer, der ikke har tilmeldt PBS, vil 

modtage opkrævning sidst i januar, med en 

kort betalingsfrist den 1. februar. Det er 

ikke praktisk muligt, at sende opkrævnin-

ger ud tidligere end dette, da PBS ikke kan 

danne opkrævninger før i januar. Så er I 

ikke hjemme sidst i januar, så få jeres kontin-

gent tilmeldt PBS, eller kontakt DSF for evt. at 

overføre pengene efter aftale med dem. 

   

Kontingenterne for 2017 ser sådant ud incl. 

DSF kontingentet: 

 

Senior/Pensionist: (Fra 26år+)  1.295 kr.  

   

Ungdom: (Fra 18 t.o.m 25år) 1.160 kr. 

 

Junior: (Fra 8år t.o.m 17år)    250 kr. 

 

Dertil evt. 200 kr. hvis du ikke har indgivet din 

fangstrapport for 2016 til tiden. I år var det se-

nest 15. november. 

 I 2017 er det ligeledes senest den 15. no-

vember. Indberetning både for fangst og 0-

fangst (i hele sæsonen). Alle der fanger no-

get, også selv om fisken bliver genudsat, 

skal indrapportere senest 5 dage efter 

fangst. 

  

Kontingenterne er inkluderet DSF kontingen-

ter. 

Hvis du betaler DSF-kontingent gennem andre 

klubber, slipper du billigere. 

 

Husk at betale til tiden. Betaler du ikke til 

tiden, kan du ikke udskrive dit medlems-

kort til sæsonstarten. 
 

Ønsker du ikke at være medlem i 2017 så ring 

eller send en mail snarest. Det spare alle for ar-

bejde og penge. 



    Torsdag den 23. februar 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 23. 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 onsdag den 1. marts 2017 
Tekst: B. Bach  

 

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

tilbehør, onsdag 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 9. marts 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Torsdag den 9. 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. 

 



 

Forsidebille: Lars Kielsgaard. 

Niels Christian Nielsen, med 

Havørred 4,5 kg 72 cm og Laks 3,5 kg 

72 cm. Begge fanget den 17 juli 

 

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. 

Vigtige datoer: 

23/02-17: Besøg hos Grejbiksen Trige. 

28/02-17: LSF’s Generalforsamling. 

01/03-17: Sæson primære. Morgenkaffe. 

09/03-17 Besøg hos Lystfisk.dk Randers. 

 

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

Senior klub aftner torsdage i lige uger kl 19. 

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


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


