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Formandens side 
 
Fiskesæsonen 2006 er slut, det har været 
en særdeles særpræget sæson, med mange 
rekorder vejrmæssigt, men ikke fiskemæs-
sigt. Højsæsonen faldt i år i slutningen af 
juni. Siden er det gået ned af bakke og 
fangsterne har været begrænsede. Specielt 
laksefiskeriet har været dårligt med ringe 
opgang og fangster, hvilket også viste sig 
da vi startede elfiskeriet efter laks i slut-
ningen af oktober. Det er kun lykkedes at 
fange få laks, og målet på 100 par bliver 
sandsynligvis ikke nået i år. 
 
Det er godt når politikere tør tage ansvar, 
og give udtryk for hvad de mener og står 
for. Statsminister Anders Fogh har i for-
bindelse med beslutningen om at en ny 
motorvej omkring Silkeborg, ikke skal gå 
ud over naturen i Gudenådalen sagt ”Vi 
opgav planen for motorvejen gennem 
Gudenådalen og reddede dermed enestå-
ende naturværdier for kommende genera-
tioner” det udtaler statsministeren i natur 
og miljø, medlemsblad for Danmarks 
Naturfredningsforening. 
Jeg tror ikke statsministeren er den første 
politiker der har været så fremsynet. Da 
Tangeværket i sin tid blev bygget og Gu-
denåen blev delt i 2 halvdele blev konces-
sionen givet for 80 år. Det har helt sikkert 
været på grund af politikere der var så 
fremsynede, at de kunne se at elproduk-
tionen på et tidspunkt blev overflødig og 
Gudenåens vand kunne gives tilbage. 
Januar 2008 skal der være taget en beslut-
ning om spærringen af Gudenåens vandfø-
ring, jeg håber at politikerne vil tage deres 
beslutninger ud fra de samme værdier som 
den de har brugt i forhold til motorvejen 
omkring Silkeborg. 
Det må naturmæssigt være i alles interesse 
at Gudenåen får frit løb fra udspring i 
Tinnet krat til udløb i Randers fjord. 
 
Ådalene og åerne er faunaens motorveje 
 
 

 
Projektet om vådområdet ved Gudenåen 
blev fra starten præsenteret som et projekt 
der kun var positivt, og ikke ville have en 
negativ indvirkning på miljøet ved åen. Ny 
viden fra lignende projekter viser at det 
ikke er tilfældet. Da der skal strømme 
vand gennem de etablerede søer vil det 
resultere i et smolttab svarende til vand-
mængden der tages fra åen. Der er kom-
met ny viden om iltsvind i det vand der 
ledes tilbage til åen. Det resulterede i fi-
skedød i Lindenborg å, som ellers får det 
meste af sin vandføring fra rindende kil-
der.. Danmarks Sportsfisker Forbund har 
lavet nogle høringsbemærkninger til våd-
områdeprojekterne ved Gudenåen. 
Væth Digelaug som jo har været en af 
vores store lodsejer  har opsagt deres kon-
trakt, da de er blevet opkøbt af Åge W 
Jensens fond. Fussingø skovdistrikt bliver 
lodsejer på nordsiden af åen og vores 
kontrakter fortsætter med dem. Og vi vil i 
samarbejde med dem forsøge at gøre fi-
skeriet mere tilgængeligt for eksempel 
med broer. 
Bane Danmark har opsat et 2 meter højt 
hegn hele vejen ned langs banen ved rød 
zone i Lilleåen. Det betyder at der kun er 
adgang til rød zone ned under jernbane-
broen og op langs åen. Vi håber i bestyrel-
sen at medlemmerne viser hensyn til hin-
anden når de går langs åen, så vi undgår 
konflikter. 
Der har været afholdt lodsejer orientering 
på Langå kro. Der blev orienteret om vo-
res aktiviteter de sidste 2 år, med hoved-
vægten på Tange problematikken, og 
vandløbsrestaurering. Og da Jens Over-
gård havde valgt at han ville afløses var 
der valg af en ny repræsentant. Flemming 
Højfeldt blev foreslået og valgt enstem-
migt. Lene Overgård blev valgt som revi-
sor. 
 
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt 
nytår.         
Lars Kielsgaard 



Vådområde ved Gudenåen mellem Langå og 
Randers 
 
Som nogle af jer måske har set i dagspres-
sen så er Århus amt i samarbejde med 
Aage V. Jensens fonde i gang med en 
etablering af stort vådområde mellem 
Langå og Randers. I forbindelse med pro-
jektet er der nedsat en følge gruppe, hvor 
Langå Sportsfisker Forening er repræsen-
teret. Vi varetager ud over vores egen 
klubs interesser ligeledes de generelle 
fiskeri interesser i projektet. Denne artikel 
beskriver nogle af de bagsider et sådant 
projekt medfører, med fokus på til fisk og 
fiskeri.  
 
Lidt fakta: 
Aage V Jensens fonde opkøber arealerne 
langs sydsiden af åen fra Langå til Randers 
samt Nord siden fra Nørreåens udløb og til 
Randers.  
På Nord siden fra Langå til Nørreåens 
udløb bliver det Skov- og Naturstyrelsen, 
der overtager arealerne, der måtte blive 
nødvendige at indlemme. 
Det planlagte område er på 760 hektar som 
helt eller delvist skal oversvømmes med 
vand, se kort 1. 
 
Hvad betyder det for LSF ? 
Situationen er den, at vi mister fiskeretten 
på sydsiden af Gudenåen, fra Brændenæl-
desvinget og udefter. Vi forhandler i øje-
blikket med Skov- og Naturstyrelsen om-
kring fiskeretten på nordsiden af Guden-
åen fra Jernbanesvinget og ned til Lakse-
gården. Som en led i denne forhandling 
undersøger vi samtidig muligheden for at 
gøre fiskeriet så let tilgængeligt som mu-
ligt. 
Vi håber på at overtage fiskeretten i sam-
me takt som Skov- og Naturstyrelsen over-
tager arealerne. 
 
Hvad betyder det for fiskene? 
Følgende faktorer er vigtige i forbindelse 
med forholdene for fiskene. 

 
1. Reduktionen af smolt er beregnet 

til 20 % øget dødelighed som føl-
ge af fejlvandring. Hertil skal 
lægges forøget dødelighed som 
følge af predation, primært fra 
skarv, fiskehejre, gedde og sand-
art. DFU har estimeret denne 
mængde mellem 0-40 %, afhæn-
gig af projektets fysiske udform-
ning. 

2. Forøget opvarmning af vandet i 
nedre del af Gudenå samt Ran-
ders fjord. 

3. Reduceret iltmængde i vandet i 
nedre del af Gudenå samt Ran-
ders fjord. 

4. Kraftig forøget mulighed for 
etablering af skarvkoloni i nedre 
Gudenå. 

 
Til at hjælpe os i denne sag, har vi natur-
ligvis gjort brug af Danmarks Sportsfisker 
Forbund og gennem dem gjort indsigelser 
mod ovenstående forhold. Hvad det hele 
ender med ved vi ikke endnu, det må tiden 
vise. 
 
/Spey 



En god dag på Randers Fjord  
 
Tirsdag d. 12-9 tog min svigersøn – Peder 
Pedersen (Peder grej /red.) – og jeg en tur 
på Randers fjord for at dørge. Målet var at 
fange en havørred, og det må man så sande-
lig sige lykkedes. 
Netop som vi skulle til at have os en kop 
kaffe og en basse får vi hug for første gang. 
Jeg tager stangen og efter en god fight kan 
vi i fællesskab lande en fin sølvblank hav-
ørred på 85 cm og 7.4 kg. Så var dagen jo 
ligesom reddet, men det skulle blive endnu 
bedre. Lidt efter hugger således en god fisk 
på 55 cm som min svigersøn fighter. Vi 
dørger videre, og får hug endnu en gang! 
Atter er det mig der tager stangen, og denne 
gang er fisken så stor, at vi rent faktisk må 
sejle efter den, da den står bomstille. Efter 
en del tovtrækkeri kommer der imidlertid 
en stor farvet havørred op. Målene siger 97 
cm, og vægten ikke mindre end 10.2 kg. Alt 
i alt blev det således en fantastisk tur vi 
aldrig vil glemme, og jo, jeg må stadig 
knibe mig selv i armen – men som i kan se 
på billedet – ”den er go’ nok” (chancen for 
at få 7 i lotto er vel tilsvarende stor!) 
Med lystfiskerhilsen og ønsket om ”knæk 
og bræk”.   
 
Leif Andersen, Hammel 
 
 



Gudenåkonkurrencen 2006  
Tekst og billeder: Søren H Mogensen  
 
Det var lørdag nat den 16. september det 
herrens år 2006, klokken var 4.00 da væk-
keuret ringede. Hvad sker der tænkte jeg 
søvnigt? Nå jo, det var jo rigtigt, jeg havde 
fået den sindssyge ide at jeg ville prøve 
morgenmørkefiskeriet i Lilleåen, selvom 
jeg altid har konkluderet at morgenfiskeri 
og ego ikke harmonerer. Ud af fjerene, ned 
med noget hurtigt morgenmad, Ota 
Solgryn, en kop skoldhed kaffe og så afsted 
mod Lilleåens parkeringsplads ved Laur-
bjerg.  
Velankommet kl 4.35 var der allerede flere 
biler på p-pladsen. Æv, jeg var ikke den 
eneste der havde fået ideen. Rigger hurtigt 
fluestangen til med min favoritflue og går 
ned til ”hot-spottet” på grå zone som er 
blevet flittigt besøgt gennem hele sæsonen. 
Der var flere lystfiskere posteret derned af 
men heldigvis ingen ved ”min” plads.  
Nu skulle de sidste 10 minutter bare gå 
førend fluen kunne lægges ud på den ”farli-
ge” position. Kl 5.00 begyndte fiskekonkur-
rencen. Der gik kun 3 kast førend der var 
bud efter fluen, den fik lige et rusk og så 
var den fisk væk. Næste kast – ingenting. 
Næste kast – vente – og så var der hug af en 
ny (i hvert fald en ny position) den slap dog 
hurtigt taget i fluen. Ny havde jeg så fisket 
henover min favoritplads uden fisk på land. 
I afmagt lagde jeg et længere kast henover 
et lavvandet stryg. Fluen blev næsten mo-
mentant inhaleret i et ordentligt plask. Fi-
sken trak nu ind i grøden i egen side og der 
blev den stående. Jeg famlede mig frem 
gennem natten, siv og sump for at se om 
fisken stadigvæk var der. Det var den. Jeg 
fik den skræmt ud midt i åen igen og kunne 
nu udtrætte den. Min roden rundt i sivene 
var åbenbart blevet hørt, for pludselig stod 
”sofa” (Jørgen Nielsen) og spurgte om jeg 
skulle have noget hjælp. Joe deet… Mit 
lille bambusnet uden skaft virkede lidt 
håbløst på denne position, samtidigt med 
jeg vidste det var god fisk der sandsynligvis 
ville give præmie ved konkurrencen. Tak 

 
 for hjælpen Sofa (hvad gratis øl ikke kan 
gøre…). En farvet rogntyk havørred på 64 
cm og 4.03 kg blev resultatet, hvilket senere 
skulle vise sig at være den største havørred 
den dag.  
 
Set i bakspejlet. Hvor heldig kan man væ-
re? Jeg havde jo lige mistet 2 mindre fisk, 
hvis bare en af dem var blevet hængende 
havde det helt sikkert lavet så meget ballade 
i åen at den store ville have søgt tilbage til 
sin sædvanlige standplads og ikke været 
villig til at hugge på noget som helst. 
 
Gavekorten på de 5000 kr er brugt. Det gik 
til en vinterfrakke til konen, nye vinterstøv-
ler til børnene samt en masse goodwill til at 
tage af sted en anden gang. PS: jeg fik også 
lidt fluebindingsmaterialer så jeg klager 
ikke. 
 

  



 Referat af Lodsejer møde på Langå Kro den 9.11.2006. 
 

Der fremmødte 32 lodsejere med ledsager. 
 

1. Velkommen: Der blev budt velkommen af Lars Kielsgaard. Aftalt rygepolitik, og 
derefter over til punkt 2. 

2. Spisning: Smørbrød, samt øl og vand. 
3. Fiskeriet: Lars fortalte om det dårlige laksefiskeri, og at LSF ikke havde nogen 

bud på hvorfor det har været så ringe, de sidste 2 år. Opgangen af den samme lak-
sestamme i Sverige har i den samme periode været ok. El-fiskeriet efter laks har 
også været meget magert, kun 50 laks, og man skal helst have 200, for at bevare 
udsætningerne. Havørred fiskeriet har været ok, men det bæres jo også kun op af 
Lilleåen. Det blev også oplyst at LSF har meldt sig ind i Danmarks Sportsfisker-
forbund, som prøvemedlem. Bestyrelsen mener det er en god ide, for at få hjælp i 
debatten om Gudenåens fremtid. 

4. Vandløbspleje: Lars fortalte om Gudenåens Ørredfonds arbejde. Men at den bed-
ste måde at hjælpe ørredbestanden på, er at tage vare på de små bække. Da overle-
velseschancerne mellem udsat yngel og vildt yngel er op mod 1/10. Der blev for-
talt om Houlbjerg Bæk, som har en af Danmarks tætteste bestande af ørredyngel. 
Om virkningen af udlægning af gydegrus i de små bække, som El-bækken, Farre-
bækken og Tjære-bækken. Om DFU’s Finn Sivebæk’s udtalelser om disse små 
vandløb, at det eneste de mangler er gydegrus. Lars fortalte også om LSF’s store 
bekymring om Nymølle Skovbæk, da det er til denne lille bæk at al overfladevan-
det fra udvidelsen af Green Farm Energi, skal udledes til. Ørredynglen i en så lille 
bæk, kan ikke overleve den temperatur forhøjelse, der vil ske ved kraftig sommer-
regn. Det har LSF klaget over, dog uden at få medhold, men LSF vil være OBS på 
dette. Derefter blev der vist en film fra Vejle området, Ibækken, om ørredgydning i 
en lille bæk. Det kom bag på en del lodsejere, at det er så små bække der har be-
tydning for ørrederne.  

5. Pause: Kaffe. 
6. Vådområder: Der blev kort fortalt om det nye vådområde ved Væth Enge. En del 

lodsejere var godt inde i dette. 
7. Gudenåens fremtid: Der blev vist et Power Point show, om de forskellige inte-

resser omkring Tangeværket, lavet af Max Thomsen. Der blev orienteret om LSF’s 
synspunkter, og håb for fremtiden. Vi så jo alle denne sommer, hvordan algevæk-
sten i Tange sø, udledes og farver Gudenåen grøn, efter meget sommer regn. 

8. Lodsejer valg til LSF’s bestyrelse: Jens Overgård overtog ordet, og fortalte om 
arbejdet i bestyrelsen, og om at lodsejerne må værne om de små bække i fremti-
den. Han meddelte at han af mangel på tid, ikke ønskede genvalg. Flemming Høj-
feldt blev foreslået og valgt uden modkandidat. Der skulle også vælges ny lodsejer 
revisor, da Tove Laursen er fra Væth Digelaug, som er blevet opløst og overtaget 
af Åge Jensens Fond. Som ny lodsejer revisor blev Lene Overgård valgt, også 
uden modkandidat. LSF byder dem velkommen i foreningens bestyrelse og revi-
sorkreds. 

9. Eventuelt: Der blev afsluttet og uddelt vingaver til de fremmødte lodsejere. 
 
Langå Sportsfiskerforening vil gerne hermed benytte lejligheden til at takke Væth Digelaug 
og lodsejerne herunder for det gode samarbejde i den forgangne tid, som jo desværre nu er 
slut.
 



LSF pokaler 2006  
Tekst og billeder: Søren H Mogensen  
 
Der er i år indvejet følgende rekordfisk af LSF’s medlemmer på Langå Camping. Pokalerne 
overrækkes i pausen af Generalforsamlingen der afholdes den 8. februar 2007. 
 
Største havørred 

 
Fanget af Niels Lauersen, Århus, den 29/9-
2006 på wobler. Fisken målte 88 cm og 
vejede 9.150 kg. 
 
 
Største laks 

 
Fanget af Michael Hald, Tranbjerg, den 
25/10-2006 på wobler. Fisken målte 98 cm 
og vejede 8.060 kg. 

 
Største gedde 

 
Fanget af Stig Asferg, Randers, den 28/5-
2006 på spinner. Fisken målte 103 cm og 
vejede 5.870 kg. 
 
 
Største sandart 
Der er ikke indvejet sandarter på Langå 
camping i år, derfor uddeles der ingen po-
kal i denne kategori. Der er dog fanget 
sandart, jeg har personligt set formanden gå 
hjem med en bette en. Ved indvejning på 
campingen er der dog en mindste vægt der 
siger 2 kg og det vejede formandens i hvert 
fald ikke. 
 



Elfiskeri 2006  
Tekst og billeder: Lars Kielsgaard og Søren H Mogensen  
 
For at må arbejde med elfiskeri skal alle 
have et gyldigt elfiskekursus. LSF har i år 
haft 4 mand på elfiskekursus afholdt af 
Ferskvandsfiskeriforeningen. Vi håber ad 
den vej at bidrage med frivillig arbejdskraft 
når fremtidens fiskegenerationer skal hjæl-
pes til et forhåbentligt højere niveau.   
Elfiskeriet 2006 er som alle andre år blevet 
fulgt med spænding for at se om ”den sto-
re” man mistede kommer til overfladen ved 
elektroden. 
  
Elfiskeri i Gudenåen 
Der er blevet elfisket i Gudenåen flere 
gange, både ved Bjerringbro og Langå. 
Resultatet har ikke stået mål med indsatsen, 
og det ønskede resultat omkring 100 par 
laks er slet ikke nået, faktisk ikke engang 
det halve. 
Forklaringerne er mange: for lidt regn, for 
varmt, for ekstremt klima osv osv. Sagen er 
i hvert fald klar, der er ikke fanget ret man-
ge laks i år, hverken med stang, toggergarn 
eller elfiskeri. 
 
Elfiskeri i Lilleåen 
Den 26/11 var der elfiskeri i Lilleåen. Fi-
skeriet foregik ned gennem parken i Had-
sten og helt ned til Ballebro. Der blev fan-
get en del fisk, over 100 stk, men enten var 
fiskene allerede udleget, eller også var de 
slet ikke klar til strygning endnu. Resultatet 
blev derfor på sølle 3 liter rogn. Der var i år 
mange rigtigt store hanner med den aller-
største over 90 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle folk var dog overbevist om at en gen-
tagelse af turen 2 uger senere ville give den 
fornødne høst af rogn til fremtidige udsæt-
ninger.  
Den 10/12 var vi så i gang igen. Det skal 
siges at der ikke var ideelle forhold med 
den megen regn og derfor høje vandstand i 
Lilleåen. Elfiskeriet blev en ørkenvandring 
med ca 25 fisk i nettet, hvoraf der kun var 
11 der ikke allerede havde gydt, heraf 9 
hunner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedet herover viser elfiskebåden ved 
”Sløjfen” i Hadsten. Man kan næsten af-
læse spørgsmålet i de 2 koncentrerede 
fiskere: ”Hvor er fiskene henne”??  



Indkaldelse til orienteringsmøde og ordinær general-
forsamling i Langå Sportsfiskerforening 

Torsdag den 8. februar 2007 kl. 19.00 & 19.30 
på Langå Kro 

(Dørene lukkes kl. 19.00) 
 
 
Kl. 19.00: Orienteringsmøde af Danmarkssportsfiskerforbund 
 
Kl. 19.30: Ordinær generalforsamling i LSF 
 
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 
  Kaj Nielsen – Modtager genvalg 
              
 8.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter   
 
 På valg:  Ole piilgaard - Modtager genvalg 
  Allan Svend Jensen - Modtager ikke genvalg.  
 

9.   Valg af 1 revisor 
 

 På valg: Willy Thirstrup - Modtager ikke genvalg 
 

10. Forslag til vedtægtsændringer 
 

Ingen indkomne forslag. 
 

11. Indkomne forslag i øvrigt 
 
LSF’s indmeldelse i Danmarkssportsfiskerforbund. 

 
12. Eventuelt 

 
 



Regulativ 2007 
§ 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 umiddel-
bart nedenfor 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 Gu-
denåen 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 jagtgeværer må ikke medføres ved fiskeri. 
 
Stk. 2. Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra foreningens båd F115 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 begræns-

ninger. 
 
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, laks og stalling) pr. fisker pr. døgn, idet regn-

bueørreder 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 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. 

 
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 2007 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinier i tidsrummet 1. april – 31. oktober. 

 



Medlemskonkurrencen 2006  
Tekst og billeder: Lars Kielsgaard og Søren H Mogensen  
 
Fiskehistorier har det med at blive bedre og 
bedre jo flere gange de bliver fortalt. Så for 
at komme på forkant med fjeren der blev til 
5 høns, kommer her den sande historie om 
havørreden der stak hovedet i busken. 
  
Det var blevet over middag på den dag hvor 
foreningen holdt sin medlemskonkurrence. 
Jeg havde været i gang med fiskeriet i Lil-
leåen siden starten klokken 7.00, uden at 
have mærket eller set fisk. Jeg gik ned 
mellem broerne for at få lidt socialt samvær 
og en øl. Søren Blyblinker foreslog en tur 
opstrøms i Lilleåen med en Meps 5. Vi 
fiskede grundigt på de gode steder men alt 
var dødt. Vi nåede op til spanget midt på 
grå zone, da Blyblinker udbrød ”der ligger 
en død fisk”. Jeg kiggede ud over kanten af 
broen og ganske rigtigt der stak en hale op 
af vandet. Jeg sænkede min Meps ned i 
vandet og fik fat i halen. Fisken var ikke 
død og slap hurtigt fri. Med stor undren så 
vi at fisken ikke var stukket af men stod 
langs grødekanten selv om vi stod og kig-
gede ned på den….. Jeg kastede Mepsen 
opstrøms og da den passerede fisken hug-
gede den klokkerent, og da viste det sig at 
fisken ikke fejlede noget, den fightede 
voldsomt. Søren råbte du holder den for 
hårdt, men det er nu min måde at fighte en 
havørred i Lilleåen på. Jeg fik mig flyttet 
fra selve broen og lidt opstrøms hvor 
Blyblinker stod klar til at nette fisken. Fi-
sken kom på land og viste sig at være en 
flot havørred på knap 5 kg, helt uden skader 
og sund og rask. Hvad der fik den til at 
opføre sig som den gjorde kan stadig undre 
mig. At det også blev den største indvejede 
fisk til konkurrencen gør jo ikke historien 
ringere. (RED/, Vi er dog tidligere blevet 
underholdt af Ernst Brian Lind med at den-
gang han var dreng, da stod havørrederne 
og gemte sig inden i grødetotterne når der 
var meget lav vandføring, hvilket jo må 
siges at være tilfældet til hin konkurrence-
dag i oktober, så måske havde Brian allige- 

 
vel ret med sin dengang noget usandsynlige 
historie).  

 
Medlemskonkurrencen havde i år det lave-
ste antal deltagere i mange år. Den over-
ordnede grund er givetvis det forholdsvis 
ringe fiskeri der har præget det meste af 
efteråret, med høje temperaturer og mini-
mal vandføring hele september og oktober.  
 
Konkurrencen bød derfor kun på 4 indveje-
de fisk hvor der var præmier til alle. De 
resterende præmier blev udtrukket på delta-
gerbeviset. Der var i alt præmier for mere 
end 15000 kr. Dem der havde 
held/dygtighed til at fange fisk ses herun-
der. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penn Multi-Tool 
 
699,-kr  
Nu 399,-kr 

Bøger med sande jagt- 
og fiskehistorier. 
Med bla. Sheriffen fra 
Floes 
198.-kr  Nu kun 98,-kr

Shimano Twin Power FB  
Alle størelser  ÷25% 

OBS  OBS  Frit valg mellem alt endegrej:  
Tag 10 stk. og betal kun for de 6 dyreste. 



Kontingent 2007 
Tekst: Kasserer, Bjarne Bach. 
 
Girokort udsendes i første halvdel af janu-
ar måned. Kontingentet skal være be-
talt inden 1. februar. Betaler man 
efter denne dato, er det spildt indbetaling, 
for fiskekortet vil være ugyldigt. Gyldigt 
fiskekort kan kun generhverves, efter de i 
vedtægterne fastsatte regler.  
Har man ikke betalt inden den 1. febru-
ar, er man automatisk udmeldt af for-
eningen. 
Kontingent for 2007 er: 750,-kr. for senio-
rer, 425,-kr. for pensionister og 200,-kr. 
for juniorer. Dertil kommer ½ kontingent 
opkrævning til DSF. Hvis vi ikke bliver 
optaget i DSF, vil kontingentet blive mod-
regnet i 2008 kontingentet. 
(130kr, for Senior og pensionister, samt 
90kr. for juniorer) 
 
 
 
 

LSF Junior: 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 
 
Vi er kommet godt i gang med junioraft-
nerne. Vi har fået et par nye medlemmer. 
Vi er i gang med at lave knive, fiskestæn-
ger og der bliver bundet diverse fluer. 
Junioraftnerne foregår på torsdage kl. 
19.00 til 21.00, i ulige uger. 
Junioraftenen den 21. december er flyttet 
frem til lørdag den 16. december kl. 08.30. 
Der tager vi på fisketur til en Put & Take. 
Forældre er velkommen til at deltage. Vi 
mødes ved klubben. Husk varmt tøj og en 
madpakke. Vi er hjemme igen ca. kl. 15. 
 
Vores årlige tur for alle juniorer til hytten i 
Gjerrild, bliver 11 – 13. maj 2007. 
Den tidligere omtalte laksetur til Norge, 
bliver i begyndelsen af august. Det bliver 
sammen med Bjerringbro’s Juniorer. 
Mindste alder for at deltage bliver 13-14 
år. Der bliver også en lille brugerbetaling. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Freddy Mikkelsen fra Randers, med en af de 
få laks fra i år. Fanget på flue i Grøn Zone. 

 
 
 
 
 
 
 
Besøg:  
Vi havde besøg fra Egtveds og Omegns 
Sportsfiskerforening juniorer den 23. sep-
tember. Der mødte 6 juniorer og 2 voksne 
ledsagere frem. Desværre blev der ikke 
fanget noget. De blev dog godt trætte 
alligevel, som det fremgår af nedenstående 
billede. De så dog at der var laks i åen, for 
de så Freddy på billedet øverst.   
 



På fisketur til British Colombia 
Tekst og billeder: Morten Andersen  
 
Den 3.oktober 2006 var vi 3 mand – Anders 
Graae, Kurt Skovstjerne og undertegnede – 
der tog af sted til British Columbia i Cana-
da. Vores mål var en flod der hedder Ved-
der River, beliggende omkring byen Chilli-
wach i British Columbia. 
Her skulle vi fange laks, og vi havde bestilt 
plads hos en Bed & Breakfast i en lille by 
kaldet Yarrow ikke langt fra floden. 
  
I Vedder går der hvert år omkring 500.000 
laks op i september, oktober og november 
måned, så chancen for at få fast fisk på 
krogen skulle så absolut være til stede. Det 
drejer sig om Kongelaks (spring eller King 
Salmon), Hundelaks (chums) og Sølvlaks 
(coho) samt i ulige år også Pukkellaks (Pink 
Salmon) der går op i floden for at gyde (så 
sidstnævnte så vi intet til). Gennemsnits-
størrelsen er 8-12 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I den efterfølgende lille måneds tid (vi 
skulle rejse hjem den 30.oktober) oplevede 
vi da også vores livs fiskeeventyr. Floden 
var simpelthen spækket med laks, og på en 
lille måned lykkedes det os at lande ikke 
mindre end 620 laks! 
 
Anders fangede 158 laks, jeg selv 164 laks, 
mens Kurt blev den suveræne topscorer 
med ikke færre end 298 laks – alle i størrel-
sen fra 4 til omkring 16½ kg. Af disse valg-
te vi at tage en med hjem – resten blev 
genudsat. Fiskeriet var i øvrigt utrolig en-
kelt, en tot uldgarn bundet omkring en krog 
var den ”medicin”, der skulle til. Uldtotten 
blev fisket under et flåd, der fungerede som 
”bidemelder” – såre simpelt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turens højdepunkt var imidlertid størfiske-
riet. Vi havde købt os en guide på Fraser 
River og skulle her prøve fiskeriet efter den 
store hvide Stør. Jeg lagde hårdt ud med at 
fange et fint eksemplar på omkring de 75 
kg, mens Kurt kort efter kunne noteres for 
en fin fisk på omkring de 60 kg. Herefter 
fangede vi 3 små Stør, før vi fik et kanon-
hug på den lakserogn vi brugte som mad-
ding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt greb stangen og fighten med en noget 
større fisk kunne nu begynde. Faktisk måtte 
vi alle tre i aktion for at få denne fisk på 
land, da først jeg og siden Anders fik over-
draget stangen. Det lykkedes dog at få bragt 
fisken sikkert i land, og efter en lille foto-
session blev Støren nænsomt genudsat. Den 
havde en anslået vægt på ca. 130 kg., og var 
en perfekt afslutning på en fantastisk tur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



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 for-
budt 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. 
 
Båden i Gudenåen kan lejes 
for 50 kr. pr. dag + benzin 
 
Henvendelse til: 
Kaj Nielsen 
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf. 86461516 / 29627737 
E-mail: kajgnielsen@mail.dk 
 

LSF’s Adresse: 
Langå Sportsfiskerforening 
Bredgade 48C 
8870 Langå 
E-mail: langaasf@tiscali.dk 
www.langaa-sf.dk 
 

Forside billede: 
Endnu et billede af formanden med sin 
vinderfisk hængt til tørre på scooteren. 

 

Hytten: 
Langå Sportsfiskerforenings hytte, beliggende i 
et naturskønt område mellem Langå og 
Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan lejes til 
favorable priser. Så hvis du/I har lyst til en lille 
ferie eller weekend ved Gudenåen, er I meget 
velkomne. Kan lejes af alle. 

Beskrivelse af hytten: 
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 forefindes 
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 / 86461516  

Priser: Døgn:        Weekend: Uge: 
Hytten 250 kr 400 kr 800 kr. 
Annekset 100 kr 200 kr 400 kr. 
Generator: 25 kr. pr. døgn + brændstof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En ung mand er lige flyttet til storbyen og leder efter arbejde. Han  
går ind i byens største varehus og søger et job som sælger.  
Chefen for varehuset spørger naturligvis denne unge mand, om han  
overhovedet har nogen salgserfaring. Den unge mand svarer, at han  
tidligere har været sælger. Okay, siger chefen (som godt kunne lide  
den unge mand), så starter du i morgen på prøve.  
Jeg kommer ned og tjekker, hvordan det er gået efter lukketid.  
Næste dag efter lukketid kommer chefen ned og spørger, hvordan det er  
gået og hvor mange kunder den unge mand har haft i løbet af dagen.  
Den unge mand svarer - "EN".  
Chefen får et chok og bliver ildrød i hovedet - kun EN råber han? -  
Normalt har vores sælgere mellem 20 og 30 kunder om dagen.......  
 Hvor meget har du så solgt for?, spørger chefen.  
"1.854.326 kr.", .siger den unge mand!  
"1.854.326 kr.", siger chefen og ser lidt forundret ud!!! Hvad har du  
da solgt til denne kunde???  
 Den unge mand svarer, "Først solgte jeg en lille fiskekrog til ham, så  
solgte jeg en større fiskekrog til ham og derefter solgte jeg vores  
største fiskekrog til ham.  
Så solgte jeg et komplet fiskeudstyr og spurgte, hvor han egentlig  
skulle hen og fiske? Kunden svarede, at han skulle ned til kysten .  
Så sagde jeg til ham at han ville få brug for en båd og tog ham med  
over i båd afdelingen.  
Dér solgte jeg en Christ Craft med dobbelt motor til ham.  
Han blev dog lidt nervøs på dette tidspunkt, fordi han var ikke sikker  
på at hans Honda Civic kunne trække båden.  
Så jeg tog ham med over i bil afdelingen og solgte ham en Nissan 4x4".  
Chefen var nu ganske forundret - "Vil det sige, at en mand kommer ind  
i varehuset for at købe en fiskekrog - og du sælger ham en båd og en bil?".  
Den unge mand svarer "Nej, Nej, Nej - Han kom ind for at købe tamponer  
til sin kone, og jeg sagde til ham, at når nu weekenden alligevel er  
ødelagt, kan du jo lige så godt tage på fisketur" !!! 



   Afsender: 
LSF, Bredgade 48C 

8870 Langå 
 


