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Siden sidst, dec 2013 
Skrevet af Lars Kielsgaard 

 

Også i år har fiskeriet i vore vande udviklet 

sig noget specielt. Det har været et meget 

tørt forår og varm sommer. Det har resulte-

ret i at der har været en meget lav vand-

stand både i Gudenåen og Lilleåen det me-

ste af sæsonen. Det har selvfølgelig påvir-

ket fiskeriet og fangsterne. Havørred-fiske-

riet kom først rigtigt i gang sent på sæso-

nen, men har dog ikke været så ringe 

endda. På nuværende tidspunkt er der ind-

vejet godt 670 fisk, med den største på om-

kring 10 kilo. Alt tyder på at den selvrepro-

ducerende havørredstamme i Lilleåen har 

det godt, der er dog ikke tvivl om at den 

kan få det endnu bedre hvis der laves bedre 

gydemuligheder øverst i Lilleå systemet. 

Laksefiskeriet har i år været rigtig dårligt. 

Det gælder ikke kun i Gudenåen men alle 

steder hvor der er opgang af atlanterhavs-

laksen. Vi må håbe der findes en naturlig 

forklaring, og det ikke skyldes menneske 

skabte problemer, som havdambrug, over-

fiskning af laksens fødeemner, klimaforan-

dringer. Der er mange meninger, og vi må 

se hvordan de næste sæsoner udvikler sig. 

Der er registreret omkring 75 laks på nu-

værende tidspunkt. 

Bestyrelsen har bestemt at der i år er tvun-

gen fangstregistrering. På nuværende tids-

punkt har cirka 2/3 af vores medlemmer 

meldt deres fiskeresultat ind. Vi må er-

kende at det har været et stort problem for 

mange at lave en registrering, mange har 

haft besvær med at logge ind på vores 

hjemmeside, og flere end vi havde regnet 

med har ikke adgang til at lave registrering 

elektronisk. Vi har derfor forlænget dead-

line for registrering. Der er en mere udfør-

lig beskrivelse af hvordan man skal for-

holde sig andet sted i bladet. 

Der arbejdes også på at der skal laves en 

”straks”-indberetning af laksefangster. Det 

laves i samarbejde med de andre foreninger 

ved Gudenåen og Dansk Center for 

Vildaks. Hvordan indberetningen præcis 

kommer til at fungere vil der komme mere om i 

løbet af det tidlige forår.  

I efteråret kom miljøministeren med et nyt lov-

forslag om Gudenåcentralen. Det ville lovlig-

gøre el-produktionen uden tidsbegrænsning, og 

gøre Viborg kommune til myndighed over om-

rådet. Alle grønne kræfter har lavet høringssvar 

til lovforslaget og det har resulteret i at den nu-

værende lov forlænges med 2 år. Der arbejdes 

så på at skaffe et økonomisk grundlag til at lave 

en løsning så Gudenåens vand kan løbe frit, og 

at der kan findes en løsning inden for de 2 år.  

Vores rigtig fine pavillon i smedens eng, skal 

flyttes til den oprindelige placering den gamle 

pavillon havde. Vi har ikke været opmærk-

somme på at der i, naturbeskyttelseslovens §16 

åbeskyttelseslinjen, og § 17 skovbyggelinjen, er 

et generelt forbud mod at placere bygninger, 

skure, og campingvogne med videre. Dispensa-

tionen er givet med den begrundelse, at den er 

opført så den kan bruges af alle, og er til gavn 

for friluftlivet, og er i almenvellets interesse. 

På vores generalforsamlinger har vi de sidste år 

haft en oplægsholder. I år har formanden for 

Danmarks sportsfiskerforbund, Verner W. 

Hansen sagt ja til at holde oplæg. Det bliver 

spændende at høre om der på det tidspunkt er 

nyt om en løsning ved Tangeværket, og om de 

visioner forbundet har for fremtiden. 

Jeg ønsker alle medlemmer og deres familier en 

glædelig jul og et rigtig godt nytår, med gode 

fisketure og fangster. Og ikke mindst et godt og 

hyggeligt samvær ved vores fiskevand. Og en 

stor tak til dem der har gjort en indsats for for-

eningen i løbet af året. 

 Knæk & Bræk, Lars Kielsgaard 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sæson afslutning 2013 
Tekst & billeder: Morten Andersen  

 

Gule ærter arrangement. 

 
Torben var sulten! 

 

Her lidt stemningsbilleder fra vores 'gule 

ærter arrangement', lørdag d. 26-10 2013, 

der markerer afslutningen ved åen.  

 
Og Jørgen var tørstig! 

 

 
Der fortælles røverhistorier! 

 

Vi var 26 til spisning. Fra bestyrelsen skal 

lyde en tak til Birthe og Erwin for et fint 

arrangement! Gule ærter arrangement. 

 

 

Dagkort sæson start 2014 
Tekst: Bjarne Bach 

 

Morgenkaffe på Campingpladsen 

Som campingpladsen har gjort de sidste år, gen-

tager de igen. 

 

Gratis kaffe og rundstykker. 

 

Lørdag den 29. marts 2014, kl. 08.00, byder 

de alle interesserede til gratis morgenkaffe. 

Langå Camping vil gerne markere starten på 

dagkortsalget 2014, med at inviterer alle inte-

resserede, morgankaffe med brød.  

Se Langå Campings egen hjemmeside. 

Mød op til en hyggelig morgen med masser af 

lystfiskersnak og hygge. Gør denne dag til en 

skøn tradition.  

Det er ingen betingelse at man tager ud og fiske 

bagefter. 

 

 

 

 

Og så var det balladen startede. 

Sofaen: 

Min Kone satte sig ved siden af mig i so-

faen mens jeg sad og trykkede på fjern-

betjeningen til TV-et.  

Hun sagde: "Hvad er på TV-en?" 

Jeg svarede: "Støv". 

Og så var det at balladen startede..... 

Sengen:  

Min kone og jeg så "Hvem vil være milli-

onær" mens vi lå i sengen.  

Jeg vendte mig mod hende og spurgte: 

"Vil du ha sex?" 

"Nej", svarede hun.  

"Er det dit endelige svar?"  

Hun gad ikke engang at se på mig og 

sagde bare "Ja".  

Så jeg sagde: "Så vil jeg gerne ringe til 

en ven". 

Og så var det at balladen startede..... 
 



Kontingenter mv. 2014 
Tekst af Bjarne Bach 

 

 

Modtager du dette blad for første gang? 

      

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

skerforening fra 2014. Du vil så midt i ja-

nuar, modtage en kontingent opkrævning 

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 tilmeldt den til betalingsservice al-

lerede vil betalingen kunne ses på din fe-

bruar betalingsservice oversigt. 

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 fangstreg gebyret før 

næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivning af  

medlemskort: 

 
I skal selv som de foregående år selv ud-

skrive Jeres medlemskort via DSF hjem-

meside. Er jeres mail adresse registeret 

hos dem vil jeg sende det som nyhedsmail 

i slutningen 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, eller 

på vores besøg hos lystfisk.dk tirsdag 

den 18. februar. Grejbiksen torsdag 

den 27 februar.  

Samt til senior klubaftenen torsdag den 

6. marts kl. 19 

Kontingenter 2014. 
 

Som de sidste par år, vil I modtage kontingent 

opkrævning fra DSF, gennem PBS. Så pas på 

ikke at over se det. De af jer der har tilmeldt 

det til PBS, skulle det fremgå af Jeres februar 

oversigt. De af jer der ikke har tilmeldt PBS 

vil modtage opkrævning, sidst i januar, med 

en kort betalings frist til den 1. februar. Det 

er ikke praktisk muligt at sende opkrævnin-

ger ud tidligere en 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 og evt. at 

overføre pengene efter aftale med dem. 

   

Kontingenterne for 2014 er sådan: 

 

Senior:           1.255 kr.  
   

Pensionist: (fyldt 65 i 2013)    980 kr. 

 

Junior:     460 kr. 

 

Dertil evt. 200 kr. hvis du ikke har indgivet 

din fangsrapport for 2013. 

  

NB: Du skal også udfylde din fangstrap-

port, selvom du ikke har fanget noget.  

 

Kontingenterne er inkluderet DSF kontingen-

ter. 

Så betaler du det gennem andre klubber slipper 

du billigere. 

 

Husk at betale til tiden. Betaler 

man ikke til tiden, har man ud-

meldt sig selv af foreningen. 
 

 

 

 

  

 



Tvungen fangstregistrering 
Tekst: Søren Holm Mogensen 

 

Fangstregisteringen har vist sig at volde lidt flere problemer end forventet, men som man siger 

al begyndelse er svær, så op på hesten og prøv endnu engang. 

  

Hermed et forsøg på at sætte det op på punktform: 

1) Gå ind på LSF’s hjemmeside, www.langaa-sf.dk 

2) Login via øverste venstre menu punkt ”Medlems login” 

a. Når du er logget ind, (Husk at oprette dig første gang) er du inde på din helt 

egen ”fiskedagbog”. Her er der ingen der kan se hvad du lægger ind medmin-

dre du vælger ”offentliggørelse”. Lav registreringen langs frem, det er meget 

nemmere. 

3) Du registrerer fisk ved at vælge ”Indtastning af ny fangst” (det skal man gøre for hver 

eneste fisk). 

a. Hvis du vælger ”Offentliggøres” bliver fangsten vist på LSF-hjemmesiden. 

b. Hvis du vælger ”Indberetning” bruges fisken til online statistikker. 

4) Når du har udfyldt data for fisk trykker du på ”Send data – kun ét klik”. 

a. Der kommer ingen bekræftelse men den er go nok. 

b. Du er nu klar til næste fisk. 

5) Når du mener du er færdig klik på:  

”Tjek om din indberetning for fangståret er registeret – Ja eller nej?”  

Hvis der står ”ja” i helle kolonnen ”Indbret.” har du gjort din pligt.  

 

Hyppige fejl/problemer: 

1) Du har ikke oprettet dig som bruger på LSF’s hjemmeside. 

2) Automatisk genereret bekræftende e-mail med password bliver spist af spam/junk-fil-

ter på din PC. 

3) Du har indtastet forkert e-mail adresse. 

4) Du har indtastet forkerte data for fisk. Dette kan du selv ændre vha.  

”Redigeringsmuligheder”, ”Rediger beretning” eller ”Sletning af en hel række” 

5) Du kan ikke finde ud af det. Kontakt en af nedenstående. 

6) Du har ingen PC eller internet. Kontakt en af nedenstående. 

 

Ved henvendelse hav følgende klar: 

1) DSF medlemsnummer 

2) Fangstdatoer 

3) Fiskearter 

4) Køn 

5) Fangstzoner 

6) Længder 

7) Vægt 

8) Genudsatte eller ej 

9) Finneklippede eller ej 

 

Kontakt: 

Bjarne Bach: 21699200 

Ole Welling: 86964027 

Martin Knudsen: 61306799 

Søren Mogensen: 24663376 (efter kl 16.30 og weekends) 

http://www.langaa-sf.dk/


- 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



Junior klubben  
Tekst: Bjarne Bach Billeder: B. Bach & S. Mogensen 

 

Vi er kommet godt i gang med den nye sæ-

son i junior klubben. Vi har i år på forhånd 

lavet en aktivets kalender for hele sæsonen. 

Så kan alle på forhånd se, hvilke aktivet, 

man har lyst til at deltage i. 

Klubaftnerne, foregår hver anden torsdag i 

ulige uger. Dertil kommer alle de fisketurer 

vi tager på i weekenderne. Vi har jo alle-

rede både været på skrubbetur på Randers 

Fjord, se andet sted i bladet, og på en Put 

& Take tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der bindes fluer til Put & Take turen. 

 

Desværre ville skæbnen at natten til lørda-

gen med Put & Take turen, var den første 

nat ned nattefrost. Så går fiskene lidt i 

dvale og er lidt svære at lokke til at bide. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Flotte fisk med hele haler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses på billedet nederst på forgå-

ende spalte kan Christoffer, fange andet en ge-

der. Det var dog hans forsøg på at fange gedder 

på en stor 11 cm. todelt rapala wobler, han fan-

gede de stakkels regnbuer på. Pas på fisk, han 

er farlig.  

 

 

 

 

 

OBS HUSK 
 

Torsdag den 2. januar, hjælp til 

fangst registreringen, i klublokalet 

fra kl. 19:00. Har du ikke selv en PC 

eller andre der kan hjælpe, så mød op 

og spar gebyret på de 200 kr. datoen er 

sidste chance.  

 

18. feb. 2014 Aftensalg Lystfisk.dk  

 
Rene og Co holder aftens åbning i hans butik i 

Randers. Fra kl. 19. Der vil nok også være lidt 

til ganen.  

 

27. feb. 2014 Aftensalg Grejbiksen  
 

Ronnie og Co holder også aften åben for os 

med gode tilbud og lidt til ganen. Billedet her 

under er fra i februar i grejbiksen. 

Mød op på disse aftner, også selv om du 

ikke mangler noget. Det er altid hyggeligt. 

 

  



 

 

       
 
 
 

                     
Messingvej 20 G – 8940 Randers SV (Samme bygning som QuickPot) 

Mandag – fredag 10:00-17:30 og lørdag fra 9:00-13:00 
Tlf.: 22 66 68 12 

 

 

 
Shimano Stella FE – til Danmarks laveste priser.  
  
Vejl. 5999,- 
hos os kun 3199,- 
   
 
 
   

 
               Geoff Anderson Evaporator fleece sæt  
  

Vejl. 699,- 
hos os kun 499,- 

 

 

 

 

Geoff Anderson Gingo Polartec overall  
Holder dig varm under alle forhold.  

 
Vejl. 1499,-  
hos os kun 899,- 

                       Geoff Anderson Xugii fleece 

                       Vejl. 1599,-  
                       hos os kun 799,- 

Vi har over 400m2 fyldt med kvalitetsgrej! 

Husk vi har samme lave priser i butikken som på nettet! 



Største fisk og pokaler 2013 
Tekst: Morten Andersen & Bjarne Bach Billeder: Langå Camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den største Laks der er fanget på vores fi-

skevand i år blev desværre ikke fanget af et 

medlem. Blev fanget den 6. april af Brian 

Jensen fra Esbjerg. Den var 116 cm og ve-

jede 15.48 kg. Fanget på spinner. Her over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den største Laks taget af et medlem, var 

Allan Andersens fisk fra Gul zone på 103 

cm, 10.2 kg taget på reje. Den blev fanget 

den 4. april. Se her over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Største Havørred taget af et medlem, er 

Preben Haugaards wobler-fangede fisk på 

86 cm og 8.405 kg, fanget i Røde zone Lil-

leåen den 10. september. Se her over.  

 

Det er hvad vi ved desværre ikke den største 

havørred der er fanget af et medlem i år. Vi har 

kendskab til mindst en stor havørred på 9,5 kg. 

Som ikke er indvejet på Langå Camping. Det 

syntes vi er rigtig ærgerligt at den pågældende 

lystfisker ikke ønsker at dele oplysningen og 

foto af fisken med vi andre. Vi har fuld forstå-

else for at man ikke ønsker at offentliggøre sine 

fangster, dog når det dreje sig om en så stor og 

flot fisk, er det meget ærgerligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Største Gedde tilfaldt vort mangeårige medlem 

Poul Mortensen fra Odense. Den blev fanget 

den 20. oktober, var 108 cm og 10.63 kg. Fan-

get på spinner. Se her over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Største juniorfisk fik Christopher K. Madsen. 

En Gedde på 104 cm og 8.77 kg, fanget den 13. 

oktober, på en skalle. Billede her over. Christof-

fer har rigtig meget held med gedde fiskeriet. Se 

juniorsiderne andet sted i dette blad.  



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  

Langå Sportsfiskerforening 

Torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.00 

i Kulturhuset Langå. 

 

Før generalforsamlingen, indledning af DSF’s formand Verner W. Hansen  
 

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:  
    Martin D. Knudsen - Modtager genvalg 

    Lars Spey Christensen  - Modtager ikke genvalg.               

    Torben Andersen - Modtager genvalg. 

    Morten Andersen - Modtager genvalg 

8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.        

    På valg: 

    Søren Holm Mogensen  - Modtager genvalg     

    Henrik Johansen - Modtager ikke genvalg 

9) Valg af 1 revisor. 

    På valg: Steen Nørgaard - Modtager genvalg 

10) Forslag til vedtægtsændringer. 

 Til endelig godkendelse fra sidste år: 

§ 2 Foreningens formål: 

  

stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at genoprette en selvreproducerende 

bestand af, havørreder i  Gudenåsystemet. 

 

Ændres til:  

 

stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at genoprette selvreproducerende 

bestande af naturlige forekommende fiskearter i Gudenåsystemet. 

 

11) Indkomne forslag i øvrigt. 

12) Eventuelt. 



 

Regulativ 2014 
 

§ 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 nedstrøms til jernbanebroen og b) Peter Møllers Eng. 
Stk. 3. Grøn zone er beliggende i Gudenåen og er opdelt i 2 delområder: a) venstre bred af Gudenåen fra Porskær 

(skilt) og nedstrøms over Åbro til skel mod planteskolen og b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 200 m 

opstrøm for Åbro og nedstrøms til grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro. 
Stk. 4. Gul zone er opdelt i 3 delområder i den nedre del af Gudenåen: a) venstre bred af Gudenåen fra skel mod 

Langå Bådelaug og nedstrøms til skel til haver ved Amtmand Hoppes Bro, b) venstre bred fra Amtmand 

Hoppe Bro til skilt overfor Frisenvold Laksegård og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms Amtmand 
Hoppes Bro til ca. 100m nedstrøms brændenælderne. 

Stk. 5. Grå zone er opdelt i 2 delområder i Lilleåen og 2 delområder i Gudenåen: a) venstre bred af Lilleåen fra 

jernbanebro til udløb i Gudenåen og b) højre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen, c) højre 
bred af Gudenåen fra grøft umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro og ca. 900 m nedstrøms til skilt ved 

grøft og d) venstre bred af Gudenåen fra den nye jernbanebro og nedstrøms til og med Smedens Eng. 

Stk. 6. Blå zone (Lilleåen opstrøms Løjstrup dambrug) med 2 delområder: a) venstre bred af Lilleåen fra 
landevejsbroen ved Laurbjerg og nedstrøms til Løjstrup Dambrug og b) højre bred af Lilleåen mellem skilte 

nedstrøms landevejsbroen og opstrøms Løjstrup Dambrug. 

 

§ 2. Fredning - mindstemål 
 
Stk. 1. Fra den 1. november til den 28/29. februar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i 

Gudenåen. 

Stk. 2. Fra den 1. november til den 31. marts (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i 

Lilleåen. 

Stk. 3. Mindstemålet for bækørreder er 40 cm. 

Stk. 4. Nedfaldsfisk er fredet i foreningens fiskevand og skal derfor straks genudsættes. 

Stk. 5 Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter naturligvis 
overholdes. 

 

§ 3. Øvrige forhold 
 
Stk. 1. Hunde og jagtgeværer må ikke medføres ved fiskeri. 

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

foreningens fiskevand. 
Stk. 3. 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 forlangende overfor enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lodsejerkort 
eller kontrolskilt.  Alle uanset alder skal være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlemskort. 

Medlemmer kan dog medtage 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 2014 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 29. marts – 31. oktober. 
Stk. 13. Alle medlemmer skal indsende registrering af fangster senest den 30-11. Dette gælder også ved 0 fangster. 

Dette skal ske elektronisk. Med medlems nr. via vores hjemmeside. Indrapportering som foregår i perioden 
1.marts til 31.oktober tæller som registrering. 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 fangster. Indberetning kan også foregå elektronisk på hjemmeside ved indtastning af 
dagkort nr. 



LSF’s medlemskonkurrence 2013 
Tekst: Martin D. Knudsen & Bjarne Bach. Billeder: Ole Welling & Martin D. Knudsen 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Benjamin vinder junior klassen.  

 

Medlemskonkurrencen er juniorenes kon-

kurrence. Der hvor vi støtter juniorerne 

med overskuddet. Derved kan få de fedeste 

fiskeoplevelser, så de kan opleve de samme 

glæder som vi har som voksne. 

Derfor var det en hyggelig måde at 4 juni-

orer valgte at gennemfører konkurrencen 

uden at tage hjem. De havde set at vores 

egen hytten var ledig. Der valgte de at 

overnatte så de kunne klar ved solopgang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Morgen fiskeri neden for hytten.  

Traditionen tro var der kortsalg fra smedens 

eng. Hvor man også senere kunne fristes med 

pølser, lunkne øl og vand samt slik. Til en lille 

snak om hvor Laksen mon var henne. For den 

var ikke i vandet som nogen påstod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hygge fredag aften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lystfiskere forstår at hygge. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fangsten hænges op.  



Der var i alt 82 deltagere, 71 seniorer og 

11 juniorer, til konkurrencen. 

Der blev i alt indvejet 31 fisk, hvoraf 17 

var Havørreder. Der blev fanget 0 laks 

igen som bevis nr. 1 de var ikke i vandet, 

ej heller på land, hvor er Laksen??          
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Juniorvinder: Benjamin Sørensen Gedde 6,20 Kg  

94 cm Shinamo Stradic 4000 FC fastspolehjul. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Havørred: Jens Åge Stavnsbjerg 7,26kg. 82cm 
Stella 4000 fastspolehjul. 

(Begge foto: O. Welling) 

Der var samlede præmier for over 10.000 kr. 

Præmierne er delvis betaling for annoncer i 

dette bald, og rundet godt op af annoncørerne. 

Så en stor tak til Jer. I forhold til mange andre 

fiskekonkurrencer, er chancen for at vinde en 

præmie meget stor. 

Da der ikke blev fanget nogle laks, som der er 

hændt for rigtig mange i år, blev de flotte præ-

mier udtrukket på deltagerbeviset. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Notarius publicus foretager lodtrækningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jonas Basse. 2. præmie junior. 750 kr. 

 

 

Efterfølgende afholdte vi spisning på Camping. 

Opbakningen til dette er dog noget skuffende 

set i lyset af at konkurrencen er planlagt i august 

for at sikre muligheden for godt vejr og en hyg-

gelig aften. I år var der ca. 30 deltagere, men kl. 

19.30 blev fadølsanlægget lukket, da de 8 tilba-

geværende ikke kunne holde udskænkningen 

stabil. 

Men hyggeligt var det god musik/fællessang 

med Cæsar og I Holmens gade. Så måske ses vi 

næste år. 

 



El – Fiskeri i Lilleåen 2013 
Tekst: Morten Andersen Billeder: Flemming Egestad (red. B. Bach) 

 

Lørdag d. 1-12 2013 fandt årets el-fiskeri 

sted i Lilleå-parken i Hadsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klar til at fange fisk. 

 

Da medlemmerne i Hadsten-foreningen 

ikke har haft det bedste fiskeri på deres fi-

skevand i år, var det spændende at se, om 

fiskene havde indfundet sig her sidst på sæ-

sonen. Ret hurtigt stod det dog klart, at det 

havde de, og fiskene væltede op hele vejen 

ned gennem parken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der fiskes. 

 

Resultatet af dagens anstrengelser blev 53 

havørredhunner, med største på ca. 80 cm, 

10 havørredhanner med største på ca. 80 

cm også, og 12 små bækørredhanner 

(dværghanner), som vi tog med, for at være 

sikre på, at have hanner nok til at kunne få 

en tilstrækkelig genetisk spredning i alvs-

materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Så var der bid. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sprælle kan de også (Foto: B. Bach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskene blev taget med til Ørredfondens klæk-

keri i Skibelund, og søndag d. 8-12 er det "store 

strygedag" her! 

En stor tak til de folk der hjalp til under årets el-

fiskeri, der startede kl. 9 og sluttede ca. 13.30, 

og hvor vi fik det, vi kom efter! 

En enkelt måtte dog tage hjem før tid, da han 

snublede og fik waderne fyldt  med vand, men 

så var der jo lidt til smilebåndet også! 



 Tekst: Martin Knudsen. Billeder: Martin Knudsen, M. Andersen & B. Bach (red af B. Bach) 

 

Gudenåkonkurrencen 2013 blev afholdt 

den tredje weekenden i september. Et fan-

tastisk flot september vejr. Høj sol og be-

hagelig temperatur gør at de laks som har 

manglet i hele sæsonen for alvor er på vej i 

åen. Temaet for konkurrencen er altid at 

sætte fokus på de fantastiske fiskeri som 

hvert år skaber store overskrifter i alle tids-

skrifter i ind og udland som omtaler Gu-

denåen.  

 

 
Fulde telte fredag aften. 

 

367 deltagere nød Gudenåens smukke nær-

område hvoraf de 150 deltog det store af-

tenarrangement med helstegt gris og gave-

regn fra sponsorer og samarbejdspartnere 

til en samlet værdi på over 20.000 Kr. Af-

tenarrangementet er det som får konkurren-

cen til at blive en helhed med højt humør 

og det glæder os som arrangør at tilslutnin-

gen bliver større for hvert år.  

 

 
Mad på grillen. 

 

Det betyder at det økonomiske resultat bli-

ver det største nogensinde nemlig over 

80.000 Kr. 

 
Fredags hygge mellem broerne. 

 

Som arrangør for Gudenåens ørredfonds kon-

kurrence takker vi alle deltagere og tilskuere for 

opbakningen. Vi ser frem til næste års konkur-

rence hvor vi igen håber på at udvikle konceptet 

mod den ultimative danske hygge.  

 

 
Så er der mad i teltet. 

 

Vi skylder en stor Tak til alle sponsorer, samar-

bejdspartnere og hjælpere for deres engagement 

med gaver, mad og store fleksibilitet til at skabe 

et godt økonomisk fundament så Danmarks 

bedste fiskevand bliver til Danmarks bedste fi-

skekonkurrence og håber på deres deltagelse 

igen næste år. 

 

 



 
Telt hygge. 

 

 
Telt pladsen på Langå Stadion. Med røg fra grillen. 

 

Samlet blev der indvejet 60 fisk hvilket er 

noget under det normale. Antallet er dog 

godkendt set ud fra lystfiskeriet af laks ge-

nerelt i hele norden for 2013. De var fordelt 

på laks, havørreder + gedder og andre arter 

som tillades for de unge juniorfiskere.  

 

 
Præmie overrækkelse. 

 
Hygge i teltet = Øl på bordet. 

 

 
Friske fisk. 

 

 
Mennesker på pladsen lørdag. 

 

Vinderne blev  

Thorbjørn Lager, med en laks på 7,53 Kg. 

Carsten Riis, med havørred på 5,34 Kg. 

Martin Kristensen ”junior” med laks på 3,42 

Kg. 

Gudenåen er stadig i top når vi ser størrelsen på 

fiskene blandt laks fandt man de 10 største på 

fisk alle over 3,9 kg og 75cm.  

 

 
Desværre henvist til 2. præmie havørred. 

 Fotograf: Pia Tindahl 



Ferskvands Fiskeriforenin-

gen for Danmark (FFD) 
Tekst: Bjarne Bach.  

 

Det har været en rigtig stor fornøjelse, men 

også forbundet med en del arbejde, at side 

i FFD’s bestyrelse i 2013. 

Der har været rigtig stort arbejde omkring 

§ 7 udvalgets arbejde. Hvori FFD er repræ-

senteret med Lystfisker Max Thomsen fra 

Randers og Landmand Niels Barslund fra 

Karup. 

§ 7 udvalget er det udvalg der fordeler fi-

sketegnsmidlerne, og foreslå folketinget 

nye love omkring fiskeriet i Danmark. 

Som regel følger politikkerne lovforslag 

omkring fiskeriet, når det kommer fra et 

enig § 7 udvalg. 

FFD har fået vedtaget en ny fredning af 

Grundfjord, så der ikke længere må sættes 

garn her. Vi er også forgangsmand for at 

lave et fredningsbælte i Mariagerjord, om-

kring kølevandsudløbet ved saltværket. 

Det når dog ikke at træde i kraft i 2014, 

men nok fra 2015. 

FFD har også været med i høringsrunden 

omkring Gudenå Centralen (Tangeværket). 

FFD har bedt Miljøminister Ida Augen om 

et direkte svar. Svaret kan læses på LSF 

hjemmeside. 

FFD har også sendt en brev til alle folke-

tingets medlemmer om Gudenå Centralen, 

det kan også ses på vores hjemmeside. 

FFD’s bestyrelse kunne desværre ikke 

blive enig om at støtte DSF’s forslag til fi-

nansiering af en løsning omkring Gudenå 

Centralen. Men vi var heller ikke imod det. 

FFD består jo af lystfiskere, lodsejere, 

dambrugere og erhvervsfiskere i fersk-

vand. Vi skal jo alle være enige om vores 

beslutninger. Men det er normalt heller 

ikke noget problem. Og ved at FFD er en 

tværfaglig organisation, bliver vi også lyt-

tet mere til i § 7 udvalget end DSF som jo 

kun repræsenterer sportsfisker synspunk-

ter. 

 

Det gør FFD en stærk medspiller. Som 

lodsejer ved ferskvand er det her du får den 

største indflydelse, og direkte adgang til 

vores lovgivere. Så meld Jer ind.  

 

390 mil. til danske vandløb. 
Miljøministeren åbner en tilskudsordning, der 

skal frilægge 200 km rørlagte vandløb og fjerne 

1500 spærringer. Det er den største plan for na-

turgenopretning af vandløb nogensinde, og den 

kan også blive en gevinst for turismen. 

Nye muligheder. Lystfiskerne står på spring, 

når fiskene trives i vandløbene. Vandløbsbiolo-

ger, vandmiljøteknikere og ingeniører kan godt 

begynde at finde gummistøvlerne frem og 

smøge ærmerne op, for der er udsigt til lange 

arbejdsdage, når landets åer og vandløb i de 

kommende år skal naturgenoprettes i et om-

fang, der ikke er set magen til før. I alt 390 mil-

lioner kroner står til rådighed for kommunerne 

med en ny tilskudsordning, som Miljøministe-

riet og Fødevareministeriet står bag. Det er 

uden tvivl den største samlede naturgenopret-

ning af vandløb, der nogensinde er blevet lavet 

i Danmark. Kilometervis af rørlagte vandløb 

kommer til syne igen, og vi får øget antallet af 

fisk i vores åer og vandløb. De 390 millioner 

kroner giver vores natur et stort løft, siger mil-

jøminister Ida Auken. Vandløbsrestaureringen 

indgår i de statslige vandplaner, der for nyligt 

blev erklæret for ugyldige. Når vandløbsrestau-

rering alligevel kan fortsætte, skyldes det, at 

ordningen ikke forudsætter vedtagne vandpla-

ner. Det kræver dog, at visse bekendtgørelser 

ændres. Det er Naturstyrelsen og Naturer-

hvervsstyrelsen i gang med og forventer at være 

klar midt i februar. Herefter kan projekterne 

komme i gang. Flere fisk og mere turisme. 

Et af tiltagene i vandprojekterne er at lægge 

småsten og gydegrus ud i bunden af mere end 

800 kilometer vandløb. Det betyder, at blandt 

andet laks og ørred, som er særligt populære 

blandt lystfiskere fra hele verden, får bedre gy-

deforhold og opvækstbetingelser. Med indsat-

sen løser vi flere problemer på én gang. Vi gav-

ner planterne og fiskene - og så kan vi styrke 

turismen i lokalområderne og dermed skabe 

job. Når turister vælger Danmark, er det ofte på 

grund af vores natur, og med forbedringerne 

kan vi tiltrække lystfiskere, som kan lægge 

penge i kassen hos alt fra kroer til købmænd, 

siger Ida Auken. Ifølge Fødevareministeriets 

rapport, Lystfiskeri i Danmark, fra 2010, skaber 

alene danskernes lystfiskeri lige så stor omsæt-

ning som golf, og skotske undersøgelser viser, 

at et kilo fisk på krogen giver en indtægt på 

cirka 2700 kroner i indtægter i lokalsamfundet. 



Junior tur til Norge 2013 
Tekst: Bjarne Bach Billeder: L. Kielsgaard, B. Bach & S. Mogensen. 

 

Den 8. til den 11. august, var juniorerne på 

tur til Bjerkrims Elven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hirtshals og store forventninger. 

 

Vi var 11 der tog afsted. 6 juniorer, 2 for-

ældre og 3 juniorledere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lejren sættes op. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Der pakkes stadig ud. 

 

 
Der fiskes. Hvem mon ryger på piben? 

 

 

 

 
Der hygges i lejeren. 

 

 
Stolt Laksefisker (Rasmus Mogensen) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Et glad selprotræt, selvom man ikke fanger noget. 



(Norgestur forsat): 

 

Der blev fanget 11 laks af de 11 lyst-

fiskerer. Men fangsterne var lidt ulige 

fordelt. 

Der var kun en junior der fangede noget. 

Det var nu også velfortjent. Rasmus gjorde 

en stor indsats, og far fik ingen . 

7 af de 11 gik til den samme mand. Nemlig 

Jørgen Nielsen. Så man kan ikke sige at 

han som junior leder ikke kan vise hvordan 

man fanger laks . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norges svar på en fisketrappe ved Tange. 

 

På hjemturen var vi omkring Bjerkrims 

fossen. Virkelig flot syn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rasmus ved fossen. 

 

Skrubbetur 
Tekst & billeder Martin D. Knudsen. 

 

I en uge med orkan og regn tog juniorerne på 

tur til Randers fjord efter skrubber. Men på da-

gen var det vejrmæssigt under de bedste forhold 

man kan tænke sig vind 1-3 sek.m sol til let-

skyet. Alle meldinger op til lød på masser af 

flade i fjorden. Så der var store forventninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De første timer var hårde. Vi var hurtigt ude ved 

Støvring dæmningen men der var de ikke sej-

lede tilbage til T-broen der var de ikke fordelte 

os langs sejlrenden hvor vi fandt enkelte skrub-

ber. Den sidste time foregik fra T-broen og der 

fangede vi ca 15 flade til spandene, mens ca 10 

røg retur pga. af størrelsen. Så turen blev helt 

god alligevel. Men ugens tidlige storm har nok 

haft indflydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Markus 3 år 

 



Besøg fra Fyn 
Tekst: Martin D. Knudsen Billeder: M. Knudsen & B. Bach

 

Den 11. oktober kom vores venner fra Fyn 

med deres juniorer. Det var samme aften 

hvor Danmark spillede den afgørende kamp 

frem mod VM Der var forlangt fodbold ved 

ankomsten. Som gode værter blev det selv-

følgelig klaret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der ses fodbold i klasseværelset på Langå skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dennise Isabella Hviid Kuchera 8år Blå zone Lilleåen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jan har pause…. Han var ellers en travl mand med op-
pasning af Linus og Thor. 

 

 

Hvem kan, Chri-

stopher, kan vise 

hvordan man fan-

ger en gedde!!  

Langå’s super ju-

nior gedde fisker. 

Især når man kan 

få far og en tilfæl-

dig båd, til at gå i 

vandet for at hente gedden hjem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gedden hjælpes i land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det virker!!  Så tillykke til Mads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der fiskes efter en Gedde som har taget skallen 2 gange  

 

Det blev så sidste kast for snøren sprang. Vi 

siger mange tak for besøget. 

Vi glæder os meget til at komme til Fyn maj 

2014 



Nyttige oplysninger: 
 

Mindstemål og fredningstider:                       

 Cm Fra Til 

Havørred 40 31/10 1/3 

Bækørred 40 31/10 1/3 

Laks 60 31/10 1/3 

Sandart 50 30/4 1/6 

Helt 36 31/10 1/2 

Gedde 40 31/3 1/5 

Aborre 19   

Ål 45   

                                                                                                            

Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri 

forbudt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  

forbudt i Lilleåen.                                          

                                                                        

Bådudlejning: 

 

 

 

 

 

 

 

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  post Adresse: 

Langå Sportsfiskerforening 

Væthvej 51, 8870 Langå 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

Web: www.langaa-sf.dk 

 

Klublokale: 

Bredgade 4, 1. 8870 Langå 

(Kulturhuset Langå) 

 

 

Hytten: 

Langå Sportsfiskerforenings hytte, belig-

gende i et naturskønt område mellem Langå 

og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, kan 

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

til en lille ferie eller weekend ved Gudenåen, 

er I meget velkomne. Kan lejes af alle.  

Beskrivelse af hytten: 

Ny istandsat træhytte med el, vand, varme, 

nyt toilet med bad, køleskab og kummefry-

ser. 4 sovepladser, anneks med 4 ekstra 

sovepladser, mulighed for at slå telt op. 

Der er køkken med almindeligt køkkenud-

styr og lamper, samt brændeovn og brænde 

klar til brug. Lejer skal aflevere hytten op-

ryddet og gulvene fejet. Slutrengøring 200-

250 kr. Bliver fratrukket depositummet.   

 

Henvendelse om leje: 

Se vores hjemmeside. (fanen, hytteleje) 

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

Helst på mail af hensyn til betaling mv. 

Tlf.: 21699200 Bjarne Bach 

 

Periode: Pris: 
Depositum 

Renøring/el: 

Døgn (ej weekend)   350 400 

Mandag - torsdag 1000 500 

Fredag - søndag 1000 500 

1 uge mandag - søndag 1800 600 
 

1 november til 28/29 februar - 40% på lejen 

(ingen fiskeri muligt). 

For Juniorforeninger der er medlem af DSF 

udstedes gratis dagkort til junior under 18 år, 

når foreningen lejer sommerhuset. 

Halvdelen af lejen betales ved reservering. 

Rest beløb senest en uge før.  

Der kan købes dagkort i lejeperioden til de 

personer der er i hytten med 10 % rabat. 

Udstedes ved restbetaling af lejen. 

Forsidebilledet: L. Kielsgaard 

Benjamin køler en hvis legemedes del 

i elven. Varme waders.  

Fra junior turen til Norge. 

Vigtige datoer: 
02. jan. 2014 Indberetnings hjælp i klubben 

18. feb. 2014 Aftensalg Lystfisk.dk  

20. feb. 2014 Generalforsamling  

27. feb. 2014 Aftensalg Grejbiksen  

29. mar.2014 Morgenkaffe Langå Camping 

 

 

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


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


