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Ole Pilgaard - Sekretær 
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E-mail: vonsildpilgaard@email.dk 

 

Erik Tind Christensen – Lodsejer  
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Henrik Johansen 

Nørregade 13, Laurbjerg 3, 8870 Langå 
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Siden sidst 

Endnu en fiskesæson er slut, og vinteren har 

taget over med sne og frost. Fiske-sæsonen 

er ikke en af de bedste vi har oplevet, det kan 

også ses på fangsterne ved vores 

konkurrencer, hvor der blev indvejet færre 

fisk end de foregående år.  

Laksefiskeriet startede godt og tidligt, 

allerede de første dage af sæsonen blev der 

fanget mange nystegne blanke laks. De gode 

fangster fortsatte indtil hen på sommeren 

hvor der blev mere stille, det virkede som om 

laksene trak så langt op i åen de kunne 

komme.  Der er meget fokus på laksefiskeriet 

fra kommunerne, i forhold til turisme og den 

økonomi den bringer med sig. Der er sket det 

glædelige at de tre kommuner der ligger ved 

den nedre del af gudenåen er gået ind og 

støtter projektet de næste år med 100.000 

hver. Det skulle gerne betyde at 

lakseprojektet er sikret de næste år, og 

måske indtil der findes en passageløsning ved 

Gudenå centralen. Gudenå komiteen har 

iværksat en undersøgelse af hvad 

laksefiskeriet betyder økonomisk, den 

forventes at være færdig først i foråret. 

Havørredfiskeriet har i år heller ikke været på 

det niveau som vi har oplevet tidligere. 

Måske skyldes det den megen nedbør som 

har gjort at fiskene hurtigt har kunnet 

bevæge sig længere op i Lilleå systemet. Det 

kan jo også være at det er naturlige udsving 

fra år til år. Karup å og andre Limfjordsåer har 

jo oplevet nogle år med dårligt fiskeri, men er 

i år kommet rigtig godt igen. Vi arbejder på at 

der bliver lavet et samarbejde mellem de 

foreninger der har fiskevand i Lilleåen. 

Samarbejdet skal gå ud på at udnytte det 

store potentiale der er ved at lave 

vandløbsrestaurering i de små tilløb der er i 

Lilleå systemet. Det arbejde skal foregå i 

fællesskab, og vil helt sikkert give en 

betydelig større smolt produktion, og dermed 

flere havørreder i Lilleåen. 

Fangstregistrering er vigtig for at kunne 

dokumentere vores fiskevandes kvalitet. 

Specielt i forhold til laksefiskeriet. Dansk 

center for vildlaks har brug for at vide hvad 

der fanges af laks i Gudenåen, både i forhold 

til det faglige omkring laksen, og det 

økonomiske i projektet.  Vi må erkende at 

den fangstregistrering vi har haft de sidste 

sæsoner ikke er god nok og ikke giver et 

tydeligt billede af hvad der bliver fanget. Det 

er frustrerende at blive kontaktet af DCV og 

ikke kan give et tydeligt svar på fangster, det 

sammen gør sig gældende når jeg bliver 

kontaktet af fiskebladene, som også har 

brug for rimelige tal til deres artikler om 

årets danske fiskeri.  Vi arbejder derfor på at 

lave et nyt og bedre indberetningssystem, 

og som ikke bygger så meget på frivillighed. 

 

Vores sommerhus er endeligt blevet færdig, 

det fremstår nu i en helt anden standard end 

tidligere. Der er varmt og koldt vand, buse 

niche og toilet. Det har været en lang og sej 

kamp at nå hertil.  Det har krævet mange 

møder med kommunen, som der har været 

et godt og positivt samarbejde med.  Det er 

et sommerhus som ligger attraktivt, lige ned 

til godt fiskevand. Et sommerhus som jeg er 

sikker på at foreningens medlemmer vil få 

stor glæde af mange år ud i fremtiden.  Priser 

for leje og booking kan ses andet sted i 

optimisten. 

 

Til sidst, jeg håber så mange som muligt vil 

være aktive og deltage i foreningens arbejde.  

Hvis nogen brænder for at give en hånd, det 

kan være i junior afdelingen, 

vandløbsrestaurering, optimisten.  Der vil 

altid være brug for dem der vil give en hånd 

med. 

 

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul, 

og et godt nytår. 

K&B  Lars Kielsgaard 



Oplysninger fra kassereren til 

2013. 
(Tekst: B. Bach) 

 

Kontingenter 2013: 

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 

opkrævninger ud tidligere en dette, da 

PBS ikke kan danne opkrævninger før i 

januar. Så er I ikke hjemme sidst i januar, 

så få jeres kontingent tilmeldt PBS. Eller 

kontakt DSF og evt. at overføre pengene 

efter aftale med dem. 

   

Kontingenterne for 2013 er sådan: 

 

Senior:  

           795 + 100 + 343 =    1.238 kr.    

Pensionist (fyldt 65 i 2012):  

       500 + 100 + 343 =  943 kr. 

Junior:   

        210 + 241 =  451 kr. 

 

De 100 kr. er til laksen i Gudenåen, junior 

dog undtaget, vedtaget på 

generalforsamlingen 2012. 

343 kr. til DSF for voksne, samt junior 241 

kr. 

 

Husk at betale til tiden. Betaler 

man ikke til tiden, har man 

udmeldt sig selv af foreningen. 

Nye medlemmer. 

Modtager du dette medlemsblad fra Langå 

Sportsfiskerforening for første gang, er du 

blandt dem der i første omgang, er optaget 

fra vores venteliste. Du vil i stil med de 

oplysninger der er givet her op siden og 

modtag opkrævninger på samme måde. Er 

du i forvejen medlem i en anden forening 

under Dansk Sportsfiskerforbund (DSF) vil 

medlemskabet af vores forening bare 

fremgå på den opkrævning du plejer at 

modtage, dog forhøjet med de 895 eller 

600 kr. som vi skal have. 

Husk at registrerer jer med mail adresse på 

DSF hjemmeside, når jeres betaling er gået 

gennemført og registreret hos dem. So kan 

I selv udskrive jeres medlemskort, og vi kan 

sende nyhedsmail til jer. Vi sender højest 2 

-4 om året. 

 

 

Til alle medlemmer. 

 

Udskrivning af medlemskort: 

I skal selv som de foregående år selv 

udskrive Jeres medlemskort via DSF 

hjemmeside. 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 Grejbiksen den 28. februar og hos 

lystfisk.dk den 7. marts. 

 

Samt til senior klubaftenen den 21. marts 

kl. 19 





 

Referat af ekstra ordinær generalforsamling  

i vores klub lokale  

Torsdag den 1. november 2012 kl. 19.00 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

 a. Formanden bød velkommen. og forslog Leif Andersen som dirigent. Vedtaget 

 b. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

     indkaldt og der med beslutningsdygtig.  

 

 

2. Vedtægts ændringer: 

§ 6 Bestyrelse og udvalg, stk. 3: 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter stående udvalg. Formand og kasserer skal 

have fast bopæl i ”Langå kommune anno 2006”. 

 

 

Ændres til: 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter stående udvalg. Formand og kasserer skal 

have fast bopæl i Favrskov eller Randers kommune. 

 

Vedtaget enstemmigt. 

 

    

3. Bestyrelsens orientering om regnskab vedr. investeringerne i sommerhuset,  og 

afskrivninger her af. Det blev vedtaget af afskrivninger af investeringerne max må tage 

10 år. Men at generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at gøre det hurtigere 

hvis overskuddet i LSF regnskab tillader det. 

 

4. Eventuelt. 

 



Indvielse cykelsti mellem 

Langå og Randers 
(Tekst og billeder: Lars Kielsgaard Rasmussen) 

 

 

Borgmester Henning Nyhus tættest på kameraet. 

 

Den 16. september blev cykelstien 

mellem Langå og Randers indviet. Det 

var et arrangement hvor  der blev 

cyklet fra Silkeborg til Randers, og fra 

Randers til Silkeborg. 

 

 

 

Der var så gratis entre til Aqua og 

Randers Regnskov, og hjemtransport 

med busser. Det var mange der havde 

fundet cyklerne frem, jeg vil tro 100 

cyklister hver vej. 

Randers Borgmesteren åbnede stien, 

og holdt en tale ved jernbanesvinget 

hvor der telt og forplejning. Han var 

cyklende fra Randers på en af de fine 

nye cykler som er til fri afbenyttelse i 

byen. 

 
Borgmesteren men en hårdt tiltrængt kaffe. 

 

Hvorfor var vi repræsenteret ved 

indvielsen? 

Det var der mange der spurgte om.  

Sagen er den, at cykelstien er den vej vi 

har vedligeholdt de sidste 12 år, med 

kubikmeter af stabil grus. Samtidig er 

der lavet et spang på vores grund ved 

Jernbanesvinget, så  cykelstien kunne  

føres forbi  der. 

Så  med vores medvirken  blev stien en 

realitet. 

 

 
Sådan ser en kommunal cykel ud. 

 



 

 





Hjemmesiden kalender mv. 

(Tekst: Bjarne Bach Billeder: Hjemmesiden) 

 

Vi har i samarbejde med vores web-

marster  Ole Welling, starten en ny 

kalender op på vores hjemmeside: 

http://langaa-f.dk/Calendarix/calendar.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den se ud som ovenstående. Dette er 

et forsøg på at lægge en samlet 

kalender ind for alle vores gøremål. 

Man kan så under : 

Arrangement: Kategori - Alle kategorier. 

Sortere efter hvad man ønsker at se. 

Se her under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er meningen at I så her skulle 

kunne se om hytten, eller alu-båden er 

ledig. Det skulle gøre det muligt for Jer 

at se om hytten er ledig eller jollen. 

Der er meningen at bookingen af 

hytten, skal ske via hjemmesiden, i et 

skema i stil med det man skal udfylde 

når man søger om optagelse i 

foreningen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Så nu håber vi alle det vil komme til at 

virke, så alle kan finde ud af at bruge 

det, ellers er jeg sikker på at hvis i 

kontakter Ole W. om et evt. problem så 

løser han det, hen af vejen. 

 

 

 

 

 

Smilehullet: 

 

Midt om natten skyder Jack genvej over en 

kirkegård. Da han hører en bankende lyd, 

bliver han nervøs, men han går videre. Da 

bankelyden bliver højere og højere, bliver 

han mere og mere bange, indtil han 

pludselig støder på en mand, der sidder og 

hugger i en gravsten. 

 

- "Gud ske lov," siger Jack lettet. "Du gjorde 

mig virkelig forskrækket. Hvad laver du 

egentlig?" 

 

Manden svarer: 

- "De har stavet mit navn forkert."........... 

 



Billeder fra Junior aftner. 
(Tekst og billeder: Bjarne Bach) 

 

Her var lige en side der skulle fyldes ud 

for at sideantallet i bladet går op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne her på denne side er fra 

vores velbesøgte junioraftner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi laver spinner, binder fluer, samt de 

største er i gang med at lave deres helt 

egen personlige kniv, som det kan ses 

her under. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bliver arbejdet flittigt i vores 

dejlige værksted i kælderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle kan da også putte hænderne 

dybt i lommerne, som de ses her, men 

så kommer man jo heller ikke galt af 

sted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores værksted står da også til rådig-

hed for alle seniorerne.  

Vi har diverse støbeforme til synk, og vi 

har blus til at smelte det på. 

Håber alle får rigtig god fornøjelse af 

værkstedet, som først rigtig er blevet 

færdig her i år. 



 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

torsdag den 21. februar 2013 kl. 19.00  

i byrådssalen på det gamle rådhus. 
 
 

 

 
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:       Henrik Johansen ---- Modtager genvalg.        Jørgen Nielsen ---- Modtager genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

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

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 

 
§ 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 en selvreproducerende  bestand af, naturlige 

 forekommende fiskearter  i Gudenåsystemet. 

 

 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
12. Eventuelt. 



 

 

Regulativ 2013 
 

§ 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. Fra solopgang til solnedgang må hver lystfisker benytte 1 stang. Fra solnedgang til solopgang er der ingen begrænsninger. 
 
Stk. 4. Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt. 
 
Stk. 5. Fiskeri med rogn er forbudt. 
 
Stk. 6. Fiskeri med garn, ruser og lignende faste eller drivende redskaber er forbudt. 
 
Stk. 7. Der må højst samlet hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred, laks og stalling) 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 2013 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 30. marts – 31. oktober. 
 



Junior siderne (Tekst: Martin D. Knudsen. Billeder: Martin D. & Bjarne Bach )  
 

 

 

 

 

 

 

 

Juniorforeningen er kommet på Facebook   
Ideen med at lave denne side er at synliggøre de aktiviteter som juniorer er en del af. Vi håber at 

det med denne side bliver det nemmere at komme i kontakt med de unge mennesker i foreningen 

som ikke bor i umiddelbar nærhed til vores aktiviteter.  Det er muligt at tilmelde eller framelde sig 
aktiviteter i god tid. 
Man deltager på siden ved at tilmelde sig med ”synes om” funktionen. Vi bliver så ikke en del af 

deres sociale netværk, men alle vores aktiviteter vil blive offentliggjort hos dem som ønsker det. 

Samtidig kan juniorerne og andre dele deres billeder og oplevelser ved fiskevandet.

Moesholm PT 

Vinterens første tur gik til Moesholm 

put/Take ved Thorsager.  

Det var vores første besøg ved denne sø. 

8 drenge og Lea fiskede, snakkede og 

hyggede sig i 4 timer.  

 

 

 

Det ser flot ud når alle ungerne viser fiske-

ne frem.  

Men! 

Det krævede desværre 

nogle meget ihærdige 

ledere og forældre for at 

det kunne lade sig gøre. 

Men når der ikke kan 

fanges fisk så tænder vi 

bare grillen og spiser 

pølser i stedet. Vi sluttede 

af med lidt varm kakao og 

kage og så er den tur redde. 

 

 



Klubaftener for juniorene. 
Første aften var der mødt 14 juniorer op. 

Der var ikke planlagt noget ud over at vi 

skulle fortælle hvad der skulle ske og høre 

om hvem der havde lyst til hvad. 

I år skal vi have gang i værkstedet hver 

aften der er allerede nogle få som er startet 

på at lave deres egen kniv. Det er i første 

omgang forbeholdt de 3-4 ældste, men de 

øvrige vil samtidig få muligheden for at lave 

lidt støbe arbejde og deres egen priest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal senere på vinteren have gang i  

 

 

Geddefluerne så der er lavet rigeligt til 

marts. Hvor vi som altid skal have en dag 

ved åen.  

Husk fra den 1-4. August 2013 skal vi en tur 

til Norge. De juniorer som er fyldt 13 på 

afrejsedagen har mulighed for at deltage. 

Der vil være en mindre egenbetaling og 

tilmelding skal være inden ferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste weekend i september fik vi besøg af 

vores venner fra Refsvindinge lystfisker-

laug. Det var en hyggelig weekend. Det er 

nogle meget anderledes forhold de fisker 

under når de kommer til Langå. Men en på 

opleveren det fik de.  

Søren havde taget de største af de fynske 

juniorer med og efter kort tids fiskeri så de 

fighten med en fisk i 10kg klassen som 

også var ude af vandet flere gange. Men 

her sidst på sæsonen havde laksen selvføl-

gelig rig mulighed for at bruge grøden til 

hjælp. Det resulterede i en tabt fisk men en 

god oplevelse. Fisk blev der fanget Jørgen 

fangede en fin lille laks ca. 3 kg som kom 

med på Langå skole til fremvisning inden 

frokosten skulle indtages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter frokost stod den igen på fiskeri, der 

blev byttet om på holdene enkelte tog turen 

til Lilleåen. Men eftermiddagen blev noget 

mager da der ikke blev fanget mere som 

kunne bringes med hjem. Men et par ged-

der blev det dog t il. Lørdag aften stod den 

på fællesspisning på skolen. Et rigtigt hyg-

geligt arrangement hvor vi rigtig får mulig-

heden sammen med juniorerne at skabe de 

fællesskaber som en venskabs forening 

bygger på.    

 

 

 

Besøg fra Fyn 



LSF Pokalfisk 2012. 

(Tekst og ansvar: Morten Andersen. Billeder: Langå Camping 

og Ole Welling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laks: Thorkild Sjøstedt 105 cm, 11.90 kg. 

Fanget den 10 marts  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havørred: Preben Haugaard 80 cm, 6.8 kg. 

Fanget den 9 septemper 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedde: Christopher Kjeldmann Madsen 

 86 cm, 4.55 kg.  

Fanget den 15 september 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior: Magnus Pedersen 

Laks 86 cm , 7.41 kg 

Fanget den 4 marts 2012 ( Fanget på 

flashflue, på geddetur) 

 

Pokalerne vil blive overrækt på vores 

generalforsamling i februar. 

 

 

 

Møde i Det Dyreetiske Råd. 
(Tekst: Bjarne Bach) 

Den 18. december har det Dyreetiske Råd 

indkaldt vores interesse organisationer til 

møde om "Kan fisk føle smerte" og 

behandler vi den etiske rigtig. Det bliver 

spændene og se hvad er kommer ud af 

dette. Her er lidt fra dagsordenen:   

Neurobiologiske perspektiver på diskussionen om 

fisks evne til at føle smerte v/ Jesper Mogensen, 

professor ved Institut for Psykologi, KU og leder af 

Unit for Cognitive Neuroscience   

Problemområder og bedste håndtering ved 

genudsætning af fisk v/ Kaare Manniche Ebert. 

Udøvelse af lystfiskeri – metoder og mulige 

dyrevelfærdsmæssige problemer v/repræsentanter 

fra følgende lystfiskerorganisationer  

DSF, formand Verner W. Hansen 

Ferskvandsfiskeriforeningen, næstformand Max 

Thomsen 

Dansk Havfiskerforbund, præsident Allan Riboe 

Federation of Fly Fishers Denmark, formand Jerk 

Sönninchsen 

Fiskeringen, formand Kim Holm Boesen. 



 

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

                 Mandag – fredag 11:00-17:30 og lørdag fra 9:00-13:00 

               Tlf.: 22 66 68 12 

Shimano Speedmaster AX – kanon spinnestang til Danmarks laveste priser.  
Vi har 15 modeller på lager, og der er helt 
sikkert én der også passer til dig!  
Leveres i stærkt stangrør. 

Vejl. Priser 1299,-/2199,- 
hos os fra kun 

799,-/1299,- 

  

 Geoff Anderson  
 Third Eye polaroid brille. 
 Vælg mellem 6 modeller. 
 Vejl. 499,-  

 hos os kun 149,- 

    

 

Butikken bugner af alt du kan ønske dig til fluebinding.  

Vi har naturligvis også opgraderet  

vores udvalg på hjemmesiden.  

F.eks. fluestik mod. Crown  
Vejl.189,-  

hos os kun 129,- 

 

 

 

 

Lystfisk.dk 

Inviterer alle medlemmer af 

LSF og interesserede til 

sæsonstart og indkøbsaften i 

butikken som er fyldt med 

nyheder, tilbud og gode priser. 

Den 7.3.2013 kl. 19.00 



 

Gudenå-konkurrencen 2012 er nu 

endeligt afsluttet med tanke på 

hvad succes er. 

Som fiskekonkurrence er den væ-

sentligste succesrate at der fanges 

fisk.  

Deltager antallet tegnede onsdag 

før konkurrencen til at blive et re-

gulært flop. I ugen op til konkur-

rencen blev der også lovet regn og 

blæst op til 15 sek/m fra metrolo-

gerne.  

Men metrologer er kun mennesker 

som tager fejl. De gør det bare lidt 

oftere og heldigvis, for med næ-

sten 200 solgte kort torsdag og 

fredag blev det endelige deltager-

antal efter en fintælling på 346 

personer. Igen var det noget som 

var på det jævne i forhold til de 

foregående år. 

Fiskene var pæne men ikke pran-

gende i størrelser, antallet svarede 

til et pænt gennemsnit for en 4-5 

år. 

 

Fra Langå Stadion 

 

Tv kanalen DK4 var til stede under 

hele konkurrencen for at optage 

materiale til nye afsnit af deres 

kendte programserie Fiskemaga-

sinet. Der blev 40 minutters rigtig 

fint materiale ud af optagelserne 

informerer Mads Hussing fra 

fisketv,  

Derfor har man valgt at dele det op 

i to afsnit. Det første afsnit blev 

sendt d 5. november. 

Indvejnings centrum. 

Formålet med Gudenå-

konkurrencen er at indsamle pen-

ge til fiskeplejen  

Gudenåens Ørredfond har i 2012 

besluttet at det i år var laksene 

som skulle have glæde af over-

skuddet.  

Et markant lavere deltagerantal 

end 2011 og store investeringer på 

over 20.000 til 3 nye telte kunne 

ikke forhindre en regnskabsmæs-

sig kæmpesucces. Lidt over 

50.000 Kr. kan overdrages til 

Gudenålaksen. 

Gudenå Gudenå Gudenå Gudenå konkurrencen 2012konkurrencen 2012konkurrencen 2012konkurrencen 2012    
Tekst: Martin D. Knudsen Billeder: Bjarne Bach 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 stolte vindere. 

 

Tak til vores hovedsponsor 

Grejbiksen Trige for det gode 

samarbejde. 

Og de øvrige sponsorer som alle 

har gjort et stort arbejde for at ska-

be en konkurrence af høj værdi.  

Lystfisk.dk, Bøssemageren Bjer-

ringbro, FC-Spinner, , Langå 

Camping, Peter Kristensen, Bam-

sebo Camping, Randers Jagt- og 

fiskeri, Fiskeavisen,  Dagkort.dk,  

Normark.  

Tak til de deltagere som sponsore-

rede deres laks/ørred til rygning til 

konkurrencens samarbejdspartner. 

Tak til mange hjælpere – omkring 

servering, opstilling/nedtagning af 

udstyr, konkurrenceafvikling o.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De ophængte fangster. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præmie overrækkelser her over & under. 

 



Lodsejerkomsammen d. 13. 

november 2012 i foreningens 

klublokaler. 

(Referent: Ole Pilgaard. Billeder: Bjarne Bach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man er ved at indfinde sig. 

 

Den 13. november var en del af 

foreningens lodsejere samlet med 

bestyrelsen. Foruden det obligatoriske 

smørrebrød ved ankomsten var der 2 

øvrige punkter på dagsordenen.  

En orientering om foreningens 

aktiviteter i de forløbne to år og valg af 

lodsejerrepræsentant til foreningens 

bestyrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter formandens oplæg var der en 

ivrig debat om samarbejde og 

interessefællesskab mellem LSF og 

foreningens lodsejere. En af foreningen 

store lodsejere udtrykte forundring 

over foreningens prioritering af 

anvendelsen af indtægterne fra 

dagkortsalget. For eksempel i 

forbindelse med udgifter til renovering 

af foreningens sommerhus. En 

prioritering der var fuld tilslutning til på 

foreningens generalforsamling. Den 

overvejende del af lodsejerne støttede 

dog bestyrelsens prioriteringer og 

beslutninger i forbindelse med 

økonomien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var ligeledes livlig dialog om 

grødeskæringen eller mangel på 

samme i Gudenåen. 

Erik Tind Christensen blev genvalgt som 

lodsejernes repræsentant i bestyrelsen. 

 

 

 

Her under stemningsbillede udsigt fra hytten. 



Fremvisning af 

vores fiskevand mv. 
(Tekst og billeder: B.Bach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Billeder fra rundvisningen 2012 afslutningen) 

Lørdag den 16. marts 2013 kl. 09.00 

Vi vil gerne vise nye medlemmer rundt på 

vores fiskevand. De af Jer andre 

medlemmer der ikke er kender vores 

fiskevande og forening for godt er også 

velkommen. Til de der måtte have behov 

for det, også oplysninger om fiskemetoder. 

Oplys gerne ved tilmeldingen om der er 

noget I gerne vil vide, eller noget vi I ønsker 

gennemgået 

Vi begynder med morgenkaffe i vores 

lokale, hvor vi vil informer lidt om 

foreningen, bestyrelsen og vores arbejde.  

Vi deler os så op i grupper kører så rundt 

efter behov og slutter så af med en lille 

burger eller lignende. 

Det er gratis at deltage. Tilmelding senest 

den 3. marts på mail: 

bjarne.bach@langaa-sf.dk 

eller SMS på tlf.: 2169 9200 

 

 

 

 

 

Lidt til smilehullet.  

 

Husk at anføre rigtig modtager på de 

mails du sender, ellers kan det gå galt ! 

 

Et ægtepar besluttede sig for at rejse sydpå til Afrika.  

For at få en særlig dejlig og helt speciel ferie, 

planlagde de at bo på samme hotel i Malawi, som de 

boede på deres bryllupsrejse, 20 år tidligere.  

Men fordi de begge var travle i arbejdet, kneb det 

med at få ferie på samme tid.  

Så enden blev, at manden rejste om torsdagen, 

hvorpå fruen så ville ankomme dagen derpå.  

Efter en vellykket ankomst, tjekkede manden ind på 

hotellet.  

På værelset stod en computer, så den betænksomme 

husbond besluttede at sende fruen en e-mail.  

Men!! en smutter i adressen gjorde, at manden 

sendte sin mail, til en anden modtageradresse.  

Et sted i landet var en enke lige kommet hjem fra sin 

mands begravelse.  

Den afdøde var den lokale præst, som var blevet kaldt 

til himmels efter et hjertestop.  

Midt i sin sorg satte enken sig ved computeren og 

tjekkede sin mail.  

Hun regnede naturligvis med støtte og omsorg fra sine 

nærmeste, men under læsningen af den første mail 

besvimede enken med et brag.  

Enkens søn ilede sin stakkels mor til undsætning. Hjalp 

hende på benene igen og læste derpå mailen, som 

lød:  

 

Til: Min elskede hustru  

Emne: Vel ankommet!  

 

Det undrer dig sikkert at høre fra mig, men de har 

computere her nu, og det er muligt at sende e-mails 

til sine elskede.  

Jeg er lige ankommet og har tjekket ind.  

Jeg ser, at alt er forberedt til din ankomst i morgen - 

friske blomster overalt.  

Jeg glæder mig utrolig meget til at se dig.  

Jeg håber din rejse, bliver ligeså vellykket som min 

var.  

 

P. S. Jeg siger dig, der er varmt hernede! 

 



Hytten 
(Tekst & billeder: Bjarne Bach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores vinterklædt hytte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt er vores modernisering, af 

vores "sommerhus", ved at være helt 

færdig.  

Der mangler lidt elinstallation i huset 

og annekset.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores nye badeværelse. 

 

 

Vi har fået el og vand lagt ind, og lavet 

et badeværelse, med toilet, vask og 

bruser.  

En stor del af alt dette er sket i 

samarbejde med Randers kommune, 

som så har fået en offentligt handicap 

toilet under samme tag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens offentlige toilet. 

 

Det offentlige toilet er en del af den 

planlagte primitive lejerplads, der skal 

være ca. 300 længere nedstrøms vores 

hytte. Så kan også lystfiskere forrettet 

sin nød tørst. 

 Men da det hele ligger inden for 200 

meters afstand fra Gudenåen, var det 

lettere for alle at få tilladelserne på 

plads, ad vi lavede de to toiletter ved 

siden af hinanden, med fælles vand og 

kloak.  

Vi har lavet om på bookningen af 

hytten, og reguleret priserne lidt, nu da 

det er blevet helt andre forhold. Se på 

side 23 her i bladet. 



Nyttige oplysninger: 
 

Mindstemål og fredningstider:                       

 cm Fra Til 
Havørred 40 31/10 1/3 
Bækørred 40 31/10 1/3 
Laks 60 31/10 1/3 
Sandart 50 30/4 1/6 
Helt 36 31/10 1/2 
Gedde 40 31/3 1/5 
Aborre 19   
Ål 45   
                                                                                                            
Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri 
forbudt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  
forbudt i Lilleåen.                                          
                                                                        
Bådudlejning:  
Båden i Udbyhøj kan lejes for 
50 kr. pr. dag + benzin. 
 
Henvendelse til: 
Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st.th. – Langå 
Tlf. 20728825 
 
Alu-jollen på trailer kan lejes 
For 150 kr. pr. dag + benzin 
 
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 Lan-
gå og Stevnstrup, direkte ved Gudenåen, 
kan lejes til favorable priser. Så hvis du/I 
har lyst til en lille ferie eller weekend ved 
Gudenåen, er I meget velkomne. Kan lejes 
af alle.  

Beskrivelse af hytten: 
Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 
4 sovepladser, mulighed for at slå telt op. 
Der er køkken med almindeligt køkkenud-
styr og lamper, samt brændeovn. Nyt toilet 
med bruser. Lejer skal aflevere hytten i 
rengjort stand. 
 

Henvendelse om leje: 
Se vores hjemmeside. 
Henvendelse: lsf@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 - søn-

dag 
1800 600 

 

1 november til 28/29 februar - 40% på 
lejen (ingen fiskeri muligt) 
For Junior foreninger der er medlem af 
DSF udstedes gratis dagkort til junior 
under 18 år, når foreningen lejer sommer-
huset. 
Halvdelen af lejen betales ved reservering. 
Rest beløb senest en uge før.  
Der kan købet dagkort i lejeperioden til de 
personer der er i hytten med 10 % rabat. 
Udstedes ved rest betaling af lejen. 

Forsidebilledet: 

Vinter billede af vores nye hytte. 

Taget af Bjarne Bach 

Vigtige datoer 
21 Februar Generalforsamling 
28 Februar Tur til Grejbiksen i Trige 
07 Marts Tur til lystfisk.dk i Randers   
16 Marts Rundvisning af nye medlemmer 
30 Marts Morgenkaffe på Langå camping 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


