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LSF’s Bestyrelse: 
 

 

Lars Kielsgaard - Formand 
Søvej 14, 8870 Langå 
Tlf.: 60100227 
E-mail: larskielsgaard@adr.dk 

 

Søren H Mogensen - Næstformand 
Skovbakken 4, 8870 Langå   
Tlf.: 86445904 
E-mail: shm@vestas.com 

 

Bjarne Bach - Kasserer 
Væthvej 51, 8870 Langå 
Tlf.: 86461240 
E-mail: bjarne.bach@langaa-sf.dk 

 

 Morten Andersen 
 Østergade 29, 1., 8450 Hammel 
 Tlf.: 26163104 
E-mail: morten-gudenaa@webspeed.dk 

 

Lars Spey Christensen 
Villavej 66, 8870 Langå 
Tlf.: 86462117 
E-mail: speyhs@yahoo.com 

 

Torben Andersen 
Rougsøvej 7, 8940 Randers SV 
Tlf.: 86418027 
ltandersen@elromail.dk 

 

Ole Pilgaard - Sekretær 
Malerkrogen 33, 8450 Hammel 
Tlf.: 87579090 
E-mail: oe.pilgaard@get2net.dk 

 

Erik Tind Christensen – Lodsejer  
Grenstenvej 42, Damgård, 8870 Langå 
Tlf.: 86467665 
E-mail: tind-damgaard@mail.tele.dk 

Suppleanter: 

 

Martin Dalgaard Knudsen 
Esben Snarres Vej 3, 8960 Randers SØ 
Tlf.: 86412960 
E-mail: m.ms@mail.dk 

 

Poul Erik Jensen 
Skovlystvej 27, 8870 Langå 
Tlf.: 86462491 
E-mail: poulerikmette27@privat.dk 

Udvalg: 
 
Vandpleje: 
Lars Spey Christensen – Formand 
Morten Andersen 
Martin Dalgaard Knudsen 
 
Bredpleje: 
Torben Andersen – Formand 
Poul Erik Jensen 
Martin Dalgaard Knudsen 
Erik Tind Christensen 

PR-Optimisten: 
Lars Kielsgaard 
Søren Holm Mogensen 
Bjarne Bach 

Lodsejerudvalg: 
Lars Kielsgaard 
Bjarne Bach 
Erik Tind Christensen 

Juniorafdelingen: 
Bjarne Bach - Formand 
Jørgen Nielsen 
Lars Kielsgaard 
Martin D Knudsen 
Poul Erik Jensen 
Ole Pilgaard - Kasserer 

Ørredfonden: 
Morten Andersen 
Holger Mosberg 
 
Gudenåsammenslutningen: 
Lars Kielsgaard 
Lars Spey Christensen 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen: 
Lars Kielsgaard 

Web- Side: 
Ole Pilgaard 
Søren Holm Mogensen 
Ole Welling Hansen 
 
Fiskeribetjente: 
Kaj Nielsen   Tlf.: 29627737 
Erik Nielsen  Tlf.: 29627738 
Niels J. Hansen  Tlf.: 29430508 
Bjarne Bach   Tlf.: 60290828 
Erik H. Schøler  Tlf.: 22631424 
 



Formandens side 
 
Sæsonen er nu inde i sin femte måned, og 
der er kun et par måneders fiskeri tilbage. 
Skal jeg se tilbage på hvordan fiskeriet er 
forløbet må man sige at det har været en 
supersæson. Mange store forårslaks, og 
fangster af pæne laks henover sæsonen. 
Havørredfiskeriet har også været godt, og 
så vidt jeg er orienteret, er den største 
havørred i Danmark også i år fanget i 
vores fiskevand. Der har heller ikke 
manglet PR for vores fiskevand. Der har 
været mange og positive artikler, både om 
Lilleåen og Gudenåen. 
Hvad der konkret er fanget må jeg tage 
som gisninger, noget jeg hører fra forskel-
lige fiskere. Vi er godt nok ikke særlig 
gode til at melde fangster ind på vores 
gode hjemmeside, og på campingpladsen. 
Hvis vi kommer ud for en forurening eller 
en anden hændelse, som vil kræve en 
erstatning, vil det være meget svært at 
lave noget dokumentation for hvor godt 
vores fiskevand egentlig er. Det er også 
mit indtryk at der er meget modstand mod 
en tvungen fangstregistrering, men det er 
nok det der skal arbejdes hen imod. Der er 
lige blevet afholdt medlemskonkurrence, 
der var et stigende antal deltagere, 64, 
som er ca 10 mere end sidste år. Der blev 
fanget flotte blanke fisk, så det er rigtigt at 
lægge konkurrencen i August i stedet for 
Oktober. 
Gudenåens vand har også i år været meget 
klart. Det har undret mig flere gange at 
man kan følge den snurrende meps 5 kob-
ber, hele vejen hen over bunden. Det klare 
vand har også resulteret i at mange vand-
planter i Gudenåen som man troede var 
uddøde, nu er dukket op igen, og har etab-
leret sig igen i åen. Det diskuteres om det 
er vandremuslingen der gør vandet klart, 
eller om det er vandmiljøplanerne der 
begynder at virke?, hvis det er tilfældet er 
det meget positivt. 
Lakseprojektet er stadig inde i en økono-
misk krise. I Sportsfiskeren`s september 
nummer kunne man læse at problemet for 

lakseprojektet er at Randers kommune har 
skåret ned på deres tilskud. Randers kommune 
har siden starten af projektet brugt et to cifret 
millionbeløb. Jeg syntes ikke det er i orden at 
Randers skal stå med den konklusion, jeg 
syntes faktisk at det er uanstændigt. De andre 
kommuner langs den nedre del af Gudenåen 
har de sidste 10 år høstet laksene i åen, uden at 
være med til at så. Der er kommunalvalg til 
oktober, jeg vil opfordre alle medlemmer til at 
starte en debat med de lokale politikere, i de 
berørte kommuner. Jeg tror det er den vej vi 
skal gå for at lave en bæredygtig selvreprodu-
cerende laksestamme i Gudenåen.  
SF i viborg kommune har vist det mod at tage 
stilling til en løsning ved den sidste spærring i 
Gudenåen. Søren Gytz Olesen, borgmester-
kandidat i Viborg kommune, har lavet en pres-
semeddelelse, hvor han går ind for omløb fra 
Ans, og 90 % af vandet til Gudenåen. I Ran-
ders har Socialdemokraterne en holdning, og 
den lokale kandidat fra Langå, Malthe Larsen, 
som også er en af vores lodsejere, har givet 
udtryk for at han vil sætte sig grundigt ind 
forholdene omkring spærringen af Gudenåen. 
Det er blevet besluttet at skære grøde i Guden-
åen, i første omgang ned til Jernbanebroerne. 
Jeg syntes man skulle fortsætte nedstrøms, 
hvis det sænker vandstanden, vil det give end-
nu bedre betingelser for de nye kolonier af 
uddøde vandplanter som er ved at etablere sig 
på ny, det vil så give endnu bedre betingelser 
for fiskene og vores hobby. 
Vi har fået et rigtig dejligt klublokale i Langå 
kulturhus, jeg håber rigtig mange vil komme 
til vores klubaftener, også de nye medlemmer 
vi har fået ind. Det vil være med til at vi er en 
forening hvor vi er sammen om en fælles inte-
resse. Så tjek kalenderen på hjemmesiden og 
se hvad der sker. 
 
Knæk og Bræk resten af sæsonen 
Lars Kielsgaard 



Bestyrelsesseminar 2009 
Tekst: Søren H Mogensen

 
Igen i år besluttede bestyrelsen at vi godt 
kunne bruge et weekendmøde for at 
drøfte nogle af de emner som vi ikke når 
på almindelige bestyrelsesmøder. Lørdag 
den 22/8 mødtes vi til morgenmad i 
klublokalerne på lokalsamfundet. 
 
Dagens punkter var: 

1) Kontraktopbygning samt over-
skudsdeling, er der forskel mel-
lem Gudenå og Lilleå?? 
Bjarne informerede. Revisorer 
inviteres til næste bestyrelses-
møde for at fortsætte diskussio-
nen.  

2) Samarbejde med kommuner, 
hvordan går det? 
Vi vil prøve at lave et formali-
seret samarbejde med forenin-
ger/kommuner langs Lilleåen. 
Lars K og Ole P arbejder videre. 
Samarbejde med Randers kører 
godt. 

3) Vådenge ved Gudenåen, skal al-
le træer skoves? 
Poul Erik og Lars K arbejder 
videre for at se vi kan redde 
træerne på nord-siden af Gu-
denåen. 

4) Kan fiskesæsonen forlænges 
ved nye tiltag? 
Eventuelt samarbejde med an-
dre foreninger eller leje af søer.. 
Behandles på oktober bestyrel-
sesmøde. 

5) Hvordan skal foreningen profi-
lere sig: mange fisk, fine fisk, 
miljøvenlig?? 
Bred enighed om at vi skal pro-
filere os på det miljømæssige. 
Ole P vil prøve at formulere et 
”værdigrundlag” for foreningen. 

6) Havørreden har en central plads 
i vedtægter, men hvad med lak-
sen??  

Laksen bør også inkluderes i 
foreningens vedtægter, der bli-
ver opstillet forslag til næste 
generalforsamling.  

 
Disse 6 ”små” emner blev flittigt disku-
teret, vendt og drejet, samt navne sat på 
hvem der skal forfølge de forskellige 
punkter.  
Bjarne skulle stå for frokost, det blev til 
hjemmebagte pitabrød fra Winner bur-
ger, de kan varmt anbefales. 
Kl 14 stoppede vi mødet og pakkede 
bilerne og tog til Simested Å hvor resten 
af lørdagen samt søndag formiddag skul-
le tilbringes. Spey havde sin fine ”Weber 
de luxe” med så der blev grillet og druk-
ket vin til den store medalje. Der blev 
også tid til at fiske dog uden held. Van-
det var spritklart og alle var enige om at 
fiskene nok skulle komme frem sidst på 
aftenen når det var blevet mørkt. Det 
skete ikke, men vi gik alle med troen på 
at nu ville vi fange fisk. 
 
Aftenens dessert (Spey surprise) var 
grillede bananer. Herefter flækkes bana-
nen, drysses med farin, overhældes med 
Whisky og så fløde eller vanilleis oven-
på. Spises/graves ud med ske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naturgenopretning Vilholt Mølle 
Tekst: Uddrag fra Skov og naturstyrelsen

 
Skov- og Naturstyrelsen har i flere år 
arbejdet på at genoprette Gudenåen ved 
Vilholt Mølle, hvor det gamle stemme-
værk udgjorde den sidste totalspærring i 
Gudenåens hovedløb. 
Et usædvanligt flot stykke Gudenå er det 
synlige resultat af det store naturgenop-
retningsprojekt ved Vilholt Mølle mel-
lem Silkeborg og Horsens. Vandet er 
krystalklart med masser af gydebanker til 
søørreder, som endelig kan vandre frit 
efter at det næsten 100 år gamle stemme-
værk på tværs af Gudenåen er fjernet, og 
åen har fået frit løb. 
Formålet med projektet: 

• Fjernelse af opstemning og gen-
skabelse af 1500 m å-strækning. 

• Forbedre de fysiske forhold i 
Gudenåen. 

• Give fisk og andre vandlevende 
smådyr fri vandring i åen. 

• At bidrage til gennemførelse af 
EU´s Vandrammedirektiv. 

• At sikre fri passage for kanoer 
og andre både. 

• At formidle de kulturhistoriske 
interesser. 

Genopretningen er gennemført under 
størst mulig hensyntagen til habitatområ-
det og til den gældende fredning. Der er 
således i 2008 gennemført en ny fred-
ningssag. Anlægsarbejderne er igangsat i 
august 2008, og projektet afsluttet i juni 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyheder fra Sportsfiskeren 
Det vrimler med fisk ved det retablerede 
stryg ved Vilholt Mølle i Gudenåen. Den 
fantastiske nyhed kunne en begejstret Jan 
Kjærgaard, naturvejleder i Skov & Na-
turstyrelsen, berette om i går, tirsdag 
den 2. september. 
Ved elfiskeri har DTU Aqua og Horsens 
Kommune fanget ikke færre end 1.600 stk 
ørredyngel på en kun 160 meter lang 
strækning ved det nye stryg. 
Stryget blev lavet sidste år i forbindelse 
med, at opstemningen ved Vilholt Mølle 
blev fjernet. Før den tid har man stort set 
ikke kunnet konstatere yngel på stræk-
ningen. 
Ifølge fiskeplejekonsulent Jan Nielsen 
har restaureringen ved Vilholt Mølle 
betydet en hundrededobling af ørredbe-
standen på strækningen. I en udtalelse til 
Østjyllands Radio onsdag siger han: 
- Jeg havde nok håbet, at der var nogle 
fisk, men jeg havde ikke drømt om, at der 
kunne være så mange, da vi igennem 30 
år ikke har kunnet finde nogen fisk her-
ude. Det er en kæmpe overraskelse, siger 
Jan Nielsen. 
Ifølge fiskeplejekonsulenten kan de flotte 
resultater fra Vilholt Mølle også opnås i 
andre åer, hvor man overvejer at fjerne 
opstemninger eller dæmninger.  
 
(/RED ”Hvad med Tangeværket”?) 
 
 



LSF’s medlemskonkurrence 2009 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 

 
Så var det anden gang vi prøvede at lade 
vores medlemskonkurrence løbe over et døgn. 
Kortsalget og konkurrencen begyndte fredag 
kl. 18. Der var i år 63 deltagere (ud af en 
forening på ca 700 medlemmer!!??) De fleste 
kort blev solgt fredag aften, med nogle få 
lørdag morgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kortsalget fredag 

 
Der var løbende indvejning på Langå Cam-
ping (tak for hjælpen Ervin). Dette gav også 
mulighed for at få fangsten lagt på køl. 
Der var nogle foretagsomme mennesker der 
benyttede lejligheden til en hyggeaften og nat 
på vores egen eng i toppen af rød zone. De fik 
selvfanget fisk (røget og ikke fra denne aften 
for der blev ikke fisket meget, mest hygget).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra rød zone, fredag aften. 
 

Der blev i år kun fanget 2 laks. Den ene på 
73cm og 3,265kg blev fanget fredag aften og 

den anden blev fanget af undertegnede lørdag 
eftermiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billede fra præmieuddelingen. 
 

Forsidebilledet på dette blad er med vinderen 
af juniorkonkurrencen Rasmus Mogensen, 
med en gedde på 64cm. og 1,815kg. 
Jeg overværede fangsten. Søren (faren) og jeg 
stod og snakkede og stille fra Rasmus lyder 
det: ”Far jeg har vist fisk på”. Rasmus tog det 
meget roligt. Det samme kan ikke siges om 
farmand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fangsterne dog uden laksen på de 3,2 kg. Som var taget 
med hjem. 
 
På næste side ses præmielisten. Der blev 
indvejet 2 laks, 9 havørreder, 1 gedde og en 
skalle.  
Efter konkurrencen var bedstefar Arne ved at 
filetere Nicolai’s skalle, hvilket medførte 
nogle bemærkninger. Men som Arne sagde 
disse 100gram filer er 500 kr værd (præmien). 



 
Vindere fra medlemskonkurrence 

 
Stefan Christensen, Laks 73cm 3,27kg. Orm  
Præmie: Gavekort 1500,- til Grejbiksen. 
 
Niels Bach, Havørred 73cm 4,80kg. Spinner 
Præmie: Gavekort 1500,- til Grejbiksen. 
 
Steffen Nielsen, Havørred 68cm 3,81kg. Flue 
Præmie: 1000,-kr. fra Sparekassen Langå 
 
Jannik Kristensen, Havørred 64cm 2,77kg. Spinner 
Præmie: Shimano symetre 4000r 
 
Lars Christensen, Havørred 61cm 2,73kg. Flue 
Præmie: Berkley spinnestang 10” 
 
Martin Jensen, Havørred 61cm 2,65kg. Wobler 
Præmie: Snowbee fangstnet 
 
Bjarne Bach, Laks 65cm 2,03kg. Reje 
Præmie: Plano systemboks 
 
Niels Bach, Havørred 55cm 1,98kg. Spinner 
Præmie: 300,- kr. fra Sparekassen Langå 
 
Erling Nielsen, Havørred 47cm 1,19kg. Orm 
Præmie: 200,-kr. fra Sparekassen Langå 
 

Junior: 
 
Rasmus Mogensen, Gedde 64cm 1,82kg. Spinner 
Præmie: Berkley spinnestang 9” 
 
Nicolai Borup, Skalle 28cm 0.345kg. Orm 
Præmie: 500,-kr. fra Sparekassen Langå 
 
Thomas Knudsen, Trøstepræmie for 4 genudsatte 
fisk:  3 skaller 1 gedde 
Præmie: 300,- kr. Fra Sparekassen Langå 
 
 
Efter konkurrencen var der grill på campingen. 
Der var deltagelse af ca. 30 personer. Vi fik 
nogle lækker højrebsbøffer med diverse tilbehør 
pølser mv. Jeg kan kun sige at de der ikke del-
tog, gik glip af god mad og godt fadøl og hygge.  
Vi var nogle der blev og hjalp Ervin med at 
tømme fadølsanlægget, så det ikke blev for 
gammelt. Vi vil gerne takke Langå Camping for 
et godt samarbejde ved vores medlemskonkur-
rence. 

 

Cykelsti mellem Langå og Fladbro 
Tekst: Bjarne Bach 

 
Som nogen lokale nok allerede ved en del om, 
skal der laves en ny cykelsti fra Langå til Ran-
ders. Det er meningen at cykelstien stort set skal 
ligge mellem jernbanen og Gudenåen (vores Gul 
Zone). 
Arbejdet med cykelstien, skal allerede begynde 
her i sidste halvdel af september. Der mangler 
dog stadig nogle enkelte tilladelser fra Bane-
danmark, så disse steder venter man med. 
Cykelstien bliver asfalteret i 2 meters bredde. 
Ved ”Jernbanesvinget”, hvor åen løber tæt på 
banen, bliver der bygget en træ og betonbro 
henover. (Så kan vi jo altid fiske derfra ved 
højvande). 
På mødet om stien jeg var til, var de eneste der 
var bekymrede, beboerne i Skovlyst. De er ban-
ge for at når 2 meter af vejen bliver med asfalt, 
at folk så vil køre for stærkt. Så husk 15 km/t 
når I køre ned til vores parkering i ”Mølle-
rens”. 
Adgangen til vores sommerhus bliver meget 
bedre og vi slipper selv fremover at skulle ved-
ligeholde vejen derud. 
Og vores adgang til hele Gul Zone bliver meget 
forbedret. Fra Stevnstrup siden bliver der 2 
meter asfalt og resten af bredden på vejen bliver 
grus som Randers Kommune vedligeholder. 
Fra Langå siden bliver der kun adgang på gåben 
og cykel. Så vi er nok nogle der skal have op-
fundet en stangholder til cyklen (spørg forman-
den/RED).  
Cykelstien er en forlængelse af den sti der nu 
slutter i Langå og går helt til Resenbro uden 
stort set at komme ud i den almindelige trafik. 
For dem som ikke ved det, ligger den fra Laur-
bjerg på den nedlagte jernbanedæmning helt til 
Resenbro allerede nu. 
Det er meningen at den skal videreføres til Ho-
bro. Sådan at man kan cykle næsten hele vejen, 
uden at komme ud i den normale trafik. 
Det kan dog ikke undgås i Randers by. 
Vi glæder os til at se stien færdiganlagt, samt 
den lettere og ”lovlige” adgang til Jernbanesvin-
get.  



Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0
Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 

Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20 - 23

Billetsalg:
Grejbiksen Silkeborg . www.dagkort.dk

Q8 i Bjerringbro . Bamsebo Camping 
Langå Camping . Randers Jagt & Fiskeri 

Grejbiksen Trige
Billetsalg slutter fredag kl.12 00

18 og 19 september 
Konkurrencestart fredag kl. 16 00

Præmier for over

50.000 kr

Pris for begge dage 
kun 150,- kr 

juniorer halv pris

EKSTRA TILBUD
Scierra pol. solbriller til halv pris

Hovedsponsor

Støt lakseudsætningerne i Gudenåen

www.gude
naalakse

n.dk

Støt 
lakseudsætningerne 

i Gudenåen
www.gudenaalaksen.dk



Juniorsiden 
(Tekst og billeder: Bjarne Bach) 

 

Norgestur 2009 
Vi var 8 juniorer og 4 voksne med på turen til 
Bjerkreimselva i det sydlige Norge. Elven er 
ikke kendt for store fisk, men til gengæld 
mange små. Det måtte vi også sande. 7 laks 
og en havørred. Laksene var for de fleste 
under 1 kg. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tog af sted onsdag aften den 29. juli, og 
skulle være hjemme igen mandag den 3. 
august ved midnat. Men færgen var desværre 
3½ time forsinket. Så vi var nogle der mødte 
trætte på arbejde tirsdag. 
Det blev nogle våde 4 dage i Norge. Det 
regnede stort set hele tiden. Men vi er vel 
outdoor folk, så det blev taget i stiv arm. Alle 
fik fisket en del, trods der var meget høj 
vandstand.  Det var godt/heldigt vi tog til 
Bjerkreimselva, for i Mandal var der ingen 
fisk i zone 3, pga. for meget vand. 
 
Laks 0,8 kg. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke alle var lige dygtige med teltet. 
 

Som det ses på billedet herunder, blev nogle 
af laksene røget og fortæret på stedet. 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeppe smager på fisken. 
 

Trods det dårlige vejr, havde vi alle en rigtig 
fin tur. Det bliver jo nok ikke sidste gang vi 
taget til Norge. På næste side er der flere 
billeder og indtryk fra turen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgenmad (selvglade lystfiskere).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiskepause.  
 
 

Tørvejr i forteltet, formanden havde heldigvis taget 
campingvognen med.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campingkaravanen på vej hjem. 
 
 
 

Juniorklubben 
 
Vi starter op med klubaftnerne som vi 
plejer i uge 43. Det vil sige onsdag 
den 21. oktober kl. 19.00 til 21.00. 
Der bliver klubaftner onsdage i ulige 
uger. 
Den sidste aften inden jul bliver ons-
dag den 16. december. Og starter igen 
onsdag den 6. januar 2010. 
Vi vil inden juleferien tage på 2 fiske-
ture. En kyst/fjord tur og en Put & 
Take tur. Der vil på nogle af klubaft-
nerne blive undervisning i fiskeetik, 
miljø mv. Det bliver i form af billeder 
mv. på vores projektor. 
 
Vel mødt til en ny vintersæson. 
  

Billede fra sidste vinter i klublokalet. 
 
 



WEB-udvalgets hjørne  
Tekst: Ole Welling Hansen  

  
Hjemmesiden kører med et forholdsvis 
konstant besøgstal – stigende tendenser- 
og med næsten de samme lystfiskere i 
fangstindberetningen. 
Det kunne stadig være et ønske fra os, at 
få mange flere med på den elektroniske 
sag. 
 
Hvis der er ønske om viden på det digitale 
område, ser jeg, at der i Langå 
aftenskoleregi tilbydes kurser, hvor bla. 
Digital billedbehandling bliver 
gennemgået. Der er vel nok nogle af jer 
lystfiskere, som måske holder sig lidt 
tilbage grundet manglende viden på dette 
område? 
 
Selv vil jeg helt sikkert med stolthed 
lægge alle mine egne fangster ud. Dog jeg 
er ikke helt enig med min fiskegud om, 
hvordan man fanger en ørred. 
  
Udtrukne vindere:  
(Gavekort på 300 kr til Grejbiksen) 
  
Marts 
Ole Knudsen, 
Som den 2009-03-13 
Fangede en Havørred 
på 69.0 cm 
med en vægt på 4.100 kg 
 
April 
Poul Erik Jensen, 
Som den 2009-04-04 
Fangede en Laks 
på 97.0 cm 
med en vægt på 9.000 kg 
 
Maj 
"0 - Fiskeren", Bjarne bach, 
Som den 2009-05-18 
Fangede en Laks 
på 94.0 cm 
med en vægt på 9.370 kg 

 
Juni 
Martin Bahr, 
Som den 2009-06-14 
Fangede en Havørred 
på 65.0 cm 
med en vægt på 3.100 kg 
 
Juli 
Carsten Jensen, 
Som den 2009-07-30  
Fangede en  Havørred 
på   67.0  cm 
med en vægt på 3.640 kg 
 
Præmierne kan afhentes i Grejbiksen 
Trige, mod forevisning af legitimation 
samt en kopi fra denne side. 
 
Besøgsstatistik: 
Status på hjemmesidens besøgstal: 
Juli 2009 
Gennemsnit pr dag 195 (max 242) besø-
gende 
I alt 6062 besøgende. 
 
August  2009 (Til den 26.) 
Gennemsnit pr dag 197 (max 249) besø-
gende 
I alt 5125 besøgende 
 
I August måned 2008 var der gennemsnit-
lig dagligt 156 direkte besøgende med et 
max. på 223. Som sammenligning var 
dette tal for August 2007 på 67 direkte 
besøgende med et max. på 89.  
 
Venlig hilsen og knæk og bræk 
Ole Welling Hansen 
(LSF WEB-master) 
  
(Samt mine to gæve udvalgskollegaer 
Søren og Ole)  



 
 



2009 2009

Ti 1

On 2

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 37

Ti 8

On 9

To 10

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma 14 38

Ti 15 Bestyrelsesmøde

On 16

To 17

Fr 18 Gudenåkonkurrencen

Lø 19 Gudenåkonkurrencen

Sø 20

Ma 21 39

Ti 22

On 23

To 24

Fr 25

Lø 26

Sø 27

Ma 28 40

Ti 29

On 30

September

22 arbejdsdage excl. 4 lørdage

To 1

Fr 2

Lø 3

Sø 4

Ma 5 41

Ti 6 Bestyrelsesmøde

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11

Ma 12 42

Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19 43

Ti 20

On 21 Juniorklub

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26 44

Ti 27

On 28

To 29 Senioraften

Fr 30

Lø 31 Sidste fiskedag i LSF 2009

Oktober

22 arbejdsdage excl. 5 lørdage

Sø 1

Ma 2 45

Ti 3 Bestyrelsesmøde

On 4 Junioraften

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8

Ma 9 46

Ti 10

On 11

To 12 Senioraften

Fr 13

Lø 14

Sø 15

Ma 16 47

Ti 17

On 18 Junioraften

To 19

Fr 20

Lø 21

Sø 22

Ma 23 48

Ti 24

On 25

To 26 Senioraften

Fr 27

Lø 28

Sø 29

Ma 30 49

November

21 arbejdsdage excl. 4 lørdage

Ti 1 Bestyrelsesmøde

On 2 Junioraften

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 50

Ti 8

On 9

To 10 Senioraften

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma 14 51

Ti 15

On 16 Junioraften

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma 21 52

Ti 22

On 23

To 24 Juleaften

Fr 25 Juledag

Lø 26 2. Juledag

Sø 27

Ma 28 53

Ti 29

On 30

To 31 Nytårsaften

December

22 arbejdsdage excl. 3 lørdage



  

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 
Alu-jollen må ikke bruges i 
vores eget fiskevand. 
  
Henvendelse til: 
Bjarne Bach 
Væthvej 51, 8870 Langå 
Tlf. 86461240/60290828 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
 

LSF’s Adresse: 
Langå Sportsfiskerforening 
Bredgade 4, 1. sal 
8870 Langå 
E-mail: lsf@langaa-sf.dk 
Web: www.langaa-sf.dk 

 
 
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  

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 bugtaler optrådte med en lille dukke på 
knæet. Dukken kom med den ene fluefi-
skervits efter den anden. Til sidst er der en 
fluefisker blandt publikum, som rejser sig 
og siger: 
- Vi fluefiskere er slet ikke så dumme, som 
du påstår! 
- Nej, sagde bugtaleren, men det er jo 
heller ikke så alvorligt ment. Det er jo kun 
for sjov. 
Hold din mund. Det er ikke dig, jeg taler 
til, det er til den lille laban, du har på skø-
det....  
/Bjarne 

Vigtige datoer 
18-19/9:  Gudenåkonkurrencen. 
21/10:     Junioraftener starter. 
29/10:     Senioraftner starter. 
31/10:     Sidste fiskedag i sæsonen. 

Forside billedet: 
Rasmus H Mogensen 
Hans første gedde. 



    
Afsender: 

LSF, Væthvej 51 
8870 Langå 
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