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Lars Kielsgaard - Formand 

Søvej 14, 8870 Langå 

Tlf.: 61411010 

E-mail: larskielsgaard@live.dk 

 

Søren Holm Mogensen - Næstformand 

Skovbakken 4, 8870 Langå 

Tlf.: 24663376 

E-mail: smogensen@grundfos.com 

 

Bjarne Bach - Kasserer 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf.: 21699200 
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 Morten Andersen 
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 Tlf.: 26163104 
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Ole Welling Hansen - Webmarster 

Hammelvej 291, 8870 Langå 

Tlf.: 41347664 

E-mail: owh@langaa-sf.dk 

 

Torben Andersen 

Urtevangen 19C, 8920 Randers NV 
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ltandersen@elromail.dk 

 

Ole Pilgaard - Sekretær 

Malerkrogen 33, 8450 Hammel 

Tlf.: 87579090 

E-mail: vonsildpilgaard@email.dk 

 

Erik Tind Christensen – Lodsejer  

Grenstenvej 42, Damgård, 8870 Langå 

Tlf.: 86467665 

E-mail: tind-damgaard@mail.tele.dk 

Suppleanter: 

 

 

 

Karsten Boddum-Olesen 
Fasanvej 6, 8930 Randers SØ 

Tlf.: 22929368 

E-mail : karstenole@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

Peter Hegelund Fosgerau 
Ryttervej 12, 8450 Hammel 

Tlf.: 26371904 

E-mail: peter196@live.dk 

 

Udvalg: 
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Lars Kielsgaard 

Søren Holm Mogensen 

 

Gudenåsammenslutningen: 

Bjarne Bach  

Lars Kielsgaard 

Morten Andersen  

 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Bjarne Bach 

 

Web- Side: 

Søren Holm Mogensen 

Morten Andersen  

Ole Welling Hansen 

 

Fiskeribetjente: 

Niels J. Hansen           Tlf.: 29430508 

Bjarne Bach           Tlf.: 21699200 

Erik H. Schøler             Tlf.: 22631424 

Martin D. Knudsen                   Tlf.: 61306799 

Peter Hegelund Fosgerau        Tlf.: 26371904 
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Siden sidst maj 2014 
Tekst: Lars Kielsgaard Billeder: B.Bach 

 

 

Mange har set frem til premieren ved vores 

vandløb den 1. marts. Den milde vinter og 

forår har helt sikkert givet mange forvent-

ninger om en god sæson start. Den har da 

også haft en et helt andet forløb end de fo-

regående år. Der har været meget få mel-

dinger om fangst af nedgængere, langt de 

fleste havørreder har sandsynligvis forladt 

åen inden premieren. I starten af marts blev 

der fanget nogle rigtig flotte blanke havør-

reder, det er blevet diskuteret noget om det 

har været overspringere eller en tidlig op 

gang, jeg tror mest på det sidste. 

Laksene har ikke stået i kø for at blive fan-

get men det er da blevet til nogle stykker, 

med den største omkring 10 kg. 

  

Ifølge Gert Holdensgaard, fra Dansk 

Center For Vildlaks, er det underligt at 

det er finneklippede laks der er blevet 

fanget. De sidste finneklippede smolt 

blev udsat for 3 år siden, og der burde 

ikke være mange tilbage af dem, og dem 

der kommer tilbage i år burde være me-

get store fisk. Derfor har Dansk Center 

For Vildlaks bedt os indsamle skælprø-

ver så det kan blive undersøgt nærmere. 

 

Vi ved jo at der foregår et intensivt ulovligt 

fiskeri i Randers Fjord, også efter laks. Jeg 

har fået nogle oplysninger om garnfiskeri i 

sejlrenden ved Uggelhuse ud for Grund 

Fjord. Garnene sættes ud fra en holm tæt på 

sejlrenden sent aften, og røgtes tidlig mor-

gen. Der siges at fangsterne er op til 10 

fisk, og på denne tid af året svarer det til 65 

kg. Oplysningerne siger også at fiskene 

omsættes i Bønnerup. Fiskeri kontrollen er 

informeret og har intensiveret kontrollen i 

området dog uden resultat. Hvis nogen ser 

ulovligheder i fjorden, findes der på fiskeri 

kontrollens hjemmeside et skema hvor der 

kan foretages en anmeldelse. 

 

Straks indberetning af laks er der blevet arbej-

det på at få til at fungere. Vores web master Ole 

Welling har gjort et stort arbejde med at lave et 

system som får alle indberetninger på laks, sam-

let på Gudenålaksen.dk som også gerne skal 

komme til at fungere som hjemmeside for Gu-

denå sammenslutningen.  

 

Tvungen fangstindberetning som vi gennem-

førte i sidste år, har været en stor succes. Under 

10% har ikke indberette og har betalt strafkon-

tingent. Antallet af indberetninger er vi meget 

tilfredse med i bestyrelsen. Vi har besluttet at 

det beløb der er indbetalt ekstra skal gå til lak-

seprojektet. 

   

Der er nedsat 24 vandråd i Danmark. Vi har fået 

en plads i vandrådet for vandopland Randers 

fjord. Som berører i alt 14 kommuner. Vandrå-

denes opgaver er at komme med et oplæg til 

indsats for næste vandplans periode. Jeg har 

været til 2 møder, Det har været spændende og 

konstruktivt at sidde sammen med organisatio-

ner som jeg ellers oplever ser meget anderledes 

på miljøet en det jeg repræsenterer. Så indtil vi-

dere har jeg positive forventninger til det resul-

tat der nås frem til. Referater fra møderne kan 

ses på Gudenå komiteens hjemmeside. 

 

Jeg ønsker alle en fortsat god fiske sæson. 

 

K&B 

Lars Kielsgaard 

 



Kommentarer til alu-båd forespørgsel 
Tekst: Søren Holm Mogensen 

 

Allerførst vil jeg sige mange tak til de 

mange saglige og sobre indspark til dette 

emne. Jeg har modtaget kommentarer fra 

45 medlemmer, tak for det. 

Man kan inddele svarende i mange forskel-

lige ”kasser”. Det har jeg dog ikke gjort. 

Basalt set er der 10-15 stykker som over-

hovedet overvejer at leje en båd, resten af 

svarene går på at man vil nyde naturen 

(åen) i fred og ro. 

 

Der er til gengæld opstået flere forskellige 

spørgsmål som jeg måske kan svare på her-

under for at afmystificere bådsejllads og 

trailerkørsel. 

 

Skal man have speedbådførerkort for at 

sejle med en hurtigere båd?? Både ja og 

nej. Underliggende figur viser sammen-

hæng mellem motorstørrelse og længde. 

 
Dvs at man for eksempel med en RYDS 

435 kan sejle med (4.352 + 3) = 21.9 kW 

eller svarende til 29 Hk. 

 

Angående vægt og trailere. Den nævnte 

båd+motor+tank+udstyr vil typisk kunne 

holde sig under 375kg og passer perfekt på 

en 500kg trailer, dvs langt de fleste biler 

må køre med den, samt der skal ikke inve-

steres i en dyr trailer med påløbsbremser, 

ekstra forsikringer eller andre fordyrende 

trivialiteter. 

 

 

 

Hvis man vil læse mere fandt jeg følgende på 

Steen Ulnits hjemmeside:  

 

http://www.steenul-

nits.com/baade/ryds_435_dl.htm 

 

Udpluk af kommentarer: 

 Jeg bor i Århus og vil ikke 

hente/bringe båd i Langå. 

 Jeg er ikke interesseret i bådfiskeri. 

 Kunne man ha’ båden liggende fast i 

en havn (problematisk med ty-

veri+hærværk, samt begrænsende for 

fiskesteder) 

 Jeg havde ikke bemærket at LSF 

havde båd til udlejning. 

 Jeg er ny i LSF og ved ikke så meget. 

 Det kunne være rart med lidt mere 

komfort, el-start, rat og vindskærm. 

 Det ville øge sikkerheden at have en 

ekstra motor installeret i tilfælde af ha-

vari. 

 Ny båd er et dårligt signal nu hvor pen-

sionistkontingent udfases. 

 Bådudlejning ville være bedre hvis der 

var rampeaftaler for båden. 

 Jeg har selv båd, som er en 16 fod i 

glasfiber som er med fast overdækning 

i stævnen og med fast vindskærm/pult 

og stof kaleche, jeg købte den brugt 

med trailer i 2010 for ca. 25000 kr, ef-

ter min mening kunne det være en mu-

lighed for foreningen, at investere i en 

lignende bådtype. 

 Jeg synes pengene skal bruges til 

vandløbsrestaurering. 

 

Dette var bare et udpluk af spørgsmål/kom-

mentarer. Jeg selv synes vi skal udbytte 

alu-båden med en anden båd med mere 

komfort. Lige nu gør vi dog ingenting, så 

må vi se hvad tiden bringer. 

 

/Knæk & Bræk Søren 

 

http://www.steenulnits.com/baade/ryds_435_dl.htm
http://www.steenulnits.com/baade/ryds_435_dl.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYT, VIGTIGT NYT! 

Tekst: Martin Knudsen  

 
 

 

 

En del af vores juniorer har ikke familiære relationer til fiskeriet. Det betyder 

de ikke kommer til åen efter klubaftenerne slutter, hvilket er utrolig ærgerligt. 

Vi er samtidig en del som mangler lidt af vores sammenhold fra klubaftenerne 

med seniorerne 

Det skal vi have ændret… Derfor 

 

Vil vi fra torsdag uge 32, altså den 7. august mødes ved pavillonen på sme-

dens eng mellem 18.30 og 19.00. 

Her vil vi fordele de fremmødte juniorer med kendte seniorer ved fiskevandet.  

Planen er så at alle skal deltage i uddannelsen og hjælp til foreningens junio-

rer. 

Alle juniorerne er stort set selvhjulpet med knuder og liner. Men valg af agn, 

fiskepladser og fisketeknik det mangler.  

Det er her i som seniorer kommer ind i billedet. 

Mød op og støt vores juniorer med jeres viden ved at lade dem følge jer og 

fisk sammen med dem et par timer.  

Som juniorledere kan vi kun anbefale, at bruge et par timer med et interesseret 

ungt menneske med samme hobby som jer. 

 

Der vil være salg af øl/vand og pølser og rigeligt med plads til at snakke med 

alle. 

 

Vi håber vi ses til et nyt arrangement til glæde for alle medlemmer unge og 

gamle……. 

 

 

Knæk og bræk 

Juniorlederne 



Diverse. 
Tekst: B. Bach Billeder: B. Bach 

 

Sommerhuset. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Køkkenet i hytten. 

 

Det går fint med at leje vores ny istandsatte 

sommerhus. 

Det kunne dog stadig lejes lidt mere ud. Nu 

er huset jo blevet top moderne, med nyt to-

ilet og bad, fryser og det man skal bruge i 

et almindeliget køkken.  

Så der er fin mulighed for at tage hele fa-

milien med på en billig sommerhus ferie, 

lige ved Gudenåen, i en skøn natur. 

I booker huset fra vores hjemmesiden på 

dette link: 
http://langaa-sf.dk/hytten/hytten_Email.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soverum som dette er der 2 af. 

Rundvisning af nye medlemmer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Lilleåen. 

 

Lørdag den 5. april, have vi inviteret de nye 

medlemmer på rundvisning mv. af vores fiske-

vand. Der var så mange tilmeldte, at vi måtte 

sige nej til nogle stykker. Da vi ellers ikke 

kunne være i vores klublokale. 

Her fra startede vi med lidt morgenmad, og di-

verse oplysninger om vores forening. 

Vi kørte her efter rundt ved fiskestykkerne, og 

afsluttede med et stort pitabrød fra Winnerbur-

ger. Jeg tror alle blev mætte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://langaa-sf.dk/hytten/hytten_Email.php


- 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



Info fra Webmaster 
Tekst: Ole Welling Hansen Billeder: Hjemmesiden 

 

Vi er nu kommet i gang med den nye sæson 

2014. Tilsyneladende er der ifølge vores 

hjemmeside endnu ikke fanget ret mange 

fisk. 6 gedder, 15 havørreder og 5 laks.  

Nedenstående grafer viser registrerede 

fangster i perioden marts til Juni i år. 

 

 
Det er jo for få fangster til at kunne an-

vende de øvrige statistikker på vores hjem-

meside. 

 

Sidste år i månederne november og de-

cember var vi et par stykker, som havde 

alt for travlt med at assistere en del af jer 

med at indberette. Det var en blanding af 

taknemmelighed og enkelte sure opstød 

som mødte os. 

Jeg har lyttet til nogle af de konstruktive 

forsalg til indberetningssystemet. 

 

De af jer, som er absolut ligeglade med, 

om der er en fiskedagbog i medlemssi-

derne fra Medlems login, kan nu indbe-

rette direkte fra hjemmesidemenuen Ind-

beretning 4 liner nede i venstremenuen. 

For at komme ind er det eneste I skal 

gøre, at skrive det navn som vises i det 

grønne billede. Brugernavnet er altid ind-

beretter.  

 

Herfra foregår alt manuelt. Jeres Navn og 

medlemsnummer er ikke fortrykt, da man 

jo ikke skal oprettes i medlemssystemet 

for at indberette herfra. 

For at være sikker på at vores kasserer 

Bjarne kan finde jer i LSF registreringen, 

er det yderst vigtigt at I er omhyggelige 

med Navn, Medlemsnummer og Forening, 

da det er disse tre faktorer, som vi søger på i 

forbindelse med tvangsregistreringen. 

Navnet skal altid stå der, men man kan altid 

vælge anonym visning på de offentlige sider 

ved at Klikke Ja i viste felt.  

 

Tekst fra Indberetningssiden: 

Anonym visning: (Vil du vise din fangst ano-

nymt dvs. fangst vises offentligt på forenin-

gens side, men uden dit navn)  

Ja Nej  
 

Hvis du alligevel efterfølgende vil gå ind i 

medlemssystemet for at se din fangst, som du 

evt. indberetter uden for medlemssystemet, vil 

du intet kunne finde – det er prisen for at ind-

berette udenom medlemssystemet! 

Du skal oprette dig som bruger ved at følge 

oprettelsesproceduren. Når dette er gjort, må 

du kontakte mig. Jeg vil så gøre det således, 

at du fremtidigt også her kan se din fangst.  

Da du her bruger megen af min private tid, bør 

min arbejdsløn vel være, at du for denne type 

hjælp indsætter kr. 200 på gudenaalaksen.dk? 

 

For at undgå samme pres som sidste år vil jeg 

kraftigt anbefale at du indberetter løbende. Så 

har du bedre tid til at stille evt. spørgsmål.  

 

Der er i tiden meget stor fokus på laksefang-

sterne. Derfor er vi en gruppe i Gudenåsam-

menslutningsregi, som arbejder på fælles Lak-

seindberetninger. Dette arbejde har foreløbigt 

resulteret i, at LSF-medlemmernes indberet-

tede laksefangster automatisk bliver overflyttet 

til visning på gudenaalaksen.dk og således kun 

skal indberettes én gang. 

 

I gruppen er der en klar holdning til, at lakse-

fangster i Gudenåen skal indberettes på gude-

naalaksen.dk senest 4 dage efter fangst. 

 

Knæk og bræk 

Ole Welling Hansen 





LSF Generalforsamling 2014 
Referent: Ole Pilgaard       Billeder: B. Bach 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i  

Langå Sportsfiskerforening 

Torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.00 

i Kulturhuset Langå: 

 

Der var desværre afbud fra Verner W. Han-

sen grundet sygdom i den nærmeste familie 

Der var ca. 75 fremmødte til generalfor-

samlingen 

 

1) Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, der 

blev valgt. Dirigenten konstaterede heref-

ter, at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra generalforsamlingen 2014 

 

2) Formandens beretning. 
Velkommen til alle 

Så gik 2013 og jeg skal som formand rede-

gøre for året der er gået. Vi har mistet et af 

vores medlemmer. Hans Sidenius Gram er 

afgået ved døden 21-1-14. 

Fiskeriet har også i 2013 været meget spe-

cielt, det har været et meget tørt forår og 

varm sommer, det har resulteret i meget lav 

vandstand i både Gudenåen og Lilleåen det 

meste af sæsonen, det har selvfølgelig på-

virket fiskeriet og fangsterne. 

Havørredfiskeriet kom sent i gang men der 

har været fine fangster, der er blevet indve-

jet godt 700 fisk, hovedparten fra Lilleåen, 

det må siges at være ret godt da det jo er 

over en relativ kort strækning. Der er ingen 

tvivl om at den selvreproducerende Lilleå 

ørred har set godt, men den kunne uden 

tvivl få det bedre hvis gydeforholdene i tilløb-

ende i den øvre Lilleå fik det bedre. 

Laksefiskeriet har været rigtig dårligt, med en 

fangst 0mkring 100 er det nok den dårligste sæ-

son i mange år. Det er ikke kun i Gudenåen det 

har været dårligt, men alle steder hvor der er op-

gang af atlanterhavslaksen. Vi må håbe der fin-

des en naturlig forklaring, og det ikke skyldes 

menneske skabte problemer, som havdambrug, 

over fiskning, af laksens fødeemner, klima- 

ændringer, der er mange meninger og vi må se 

hvordan de næste sæsoner udvikler sig. For at 

sikre at vi får det antal smolt sat ud i Langå har 

jeg i GSL bedt DCV om en udsætningsplan, det 

er sikkert det har stor betydning hvor smolten 

udsættes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fra generalforsamlingen 2014 

 

Vi er en bredt sammensat bestyrelse og har der-

for forskellige interesser og holdninger til de 

emner vi skal forholde os til. Det skal derfor 

ikke være nogen hemmelighed at vi kan have 

diskussioner. Jeg syntes dog at vi også i år har 

lavet et godt arbejde i bestyrelsen. 

Tvungen fangstregistrering blev af bestyrelsen 

bestemt skulle gælde fra 2013, Der er i 2013 

indmeldt fra 85% af vores medlemmer, det må 

siges at være en succes når det sammenlignes 

med de foregående år, hvor kun få indmeldte 

deres fangster. Det har ikke været uden proble-

mer da indmeldingen skulle foregå elektronisk, 

men jeg syntes vi har været behjælpelige, og la-

vet forlængelse på sidste dag. Som det ser ud nu 

er der omkring 50 der kommer til at betale for 



manglende indberetning. Det beløb der 

kommer ind vil gå ubeskåret til lakseud-

sætninger. 

Der arbejdes også på at der skal laves en 

staks indberetning af laksefangster, den 

Laves i samarbejde med de andre forenin-

ger langs Gudenåen og DCV, hvordan ind-

beretningen kommer til at foregå, skulle 

gerne være færdig i det tidlige forår. 

Aftalerne omkring sommerhuset er indgået 

med kommunen, jeg syntes det er en god 

aftale. Men jeg kunne godt ønske at tingene 

går noget hurtigere. I efteråret fik vi des-

værre besked om at vores fine pavillon i 

smedens eng skulle fjernes. Den var ikke 

lovlig opført i henhold til naturbeskyttel-

seslovens paragraf 16 og 17. Vi har søgt 

om lovliggørelse og har fået dispensation 

fra lovene hvis vi flytter pavillonen til den 

placering det gamle skur havde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra generalforsamlingen 2014 

 

Så kom der hegn op ved jernbanesvinget og 

husmandsbrinkerne, 500.000 kr. En af de 

ting der bliver vigtigt at arbejde med den 

kommende sæson er adgangsforholdene de 

steder. En P plads i nærheden af jernbanes-

vinget. På længere sigt en tunnel under ba-

nen i forbindelse med cykelstien, det har 

nok lidt lange udsigter, men en gruppe i 

Langå arbejder seriøst med det. Pris 2 mill. 

Kr. Det er for mig vigtigt at vi har et godt 

samarbejde med dem som vi har et interes-

sefællesskab med, i Langå gælder det bor-

ger og håndværkerforeningen, DN, Langå 

miljø gruppe, kommunen. 

Det er blevet til 2 flotte numre af Optimi-

sten. Det er et stort og flot arbejde der er 

lavet omkring fangstregistrering. Jeg er 

sikker på at fangstregistreringen kommer til at 

gå let og smertefrit næste sæson. 

DSF har i år 75 års jubilæum, i Sportsfiskeren 

en beskrivelse af hvad forbundet har opnået. 

Det er store ting, så jeg er ikke i tvivl om at det 

er rigtigt at være organiseret i forbundet. Jeg 

oplever altid at få en kompetent og seriøs be-

handling hvis der er nogle ting jeg vil have 

hjælp til. 

GSL har ligget lidt i dvale, der er lavet hørings-

svar til den nye Tange lov. Jeg tror det rigtige 

vil være en anden organisering af foreninger 

omkring lakseprojektet. 

Jeg vil gerne sige tak til alle dem der har været 

med til at gøre en indsats i årets løb, en særlig 

tak til Lars Spey for ca. 10 års bestyrelsesar-

bejde, og Martin for 5 års bestyrelsesarbejde. 

Jeg overgiver hermed ordet til generalforsam-

lingen 

 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til 

beretningen. Den blev taget til efterretning med 

applaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra generalforsamlingen 2014 

 

3) Orientering fra juniorafdelingen, (herun-

der aflæggelse af regnskab), udvalg og eks-

terne sammenslutninger. 

Junioraftenerne er godt besøgt med 10 – 12 del-

tagere pr. aften. Der er blevet afholdt en del ture 

med god tilslutning. Herunder en tur til Norge 

med gode laksefangster. 

Regnskabet for 2013 viser et underskud på 

5000 kr. Dette skyldes turen til Norge. De år 

hvor der ikke er Norgestur er der typisk et over-

skud på 10000 kr. 

 

 



Ørredfonden: 

Det har været et dårligt år for ørredfonden 

grundet sygdom i besætningen og angreb 

fra oddere. Den reelle drift viser derfor et 

underskud på 62.000 kr. På sigt skal det 

overvejes om det fortsat kan betale sig at 

drive dambruget grundet den forøgede re-

produktion i vandløbene. Stor ros til dem 

der udfører det store frivillige arbejde med 

dambruget. 

Ferskvandsfiskeriforeningen: 

Denne forening har møderet for §7 udval-

get. Den har ganske stor gennemslagskraft 

i forhold til beslutninger i det statsligt ned-

satte udvalg. 

Det har været et aktivt år – stor ros til Max 

for det store arbejde han udfører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Afsked med Lars Spey, generalforsamlingen 2014 

 

4) Fremlæggelse af regnskab. 

Kassereren gennemgik regnskabet og 

kunne konstatere, at der har været et fald på 

dagkortsalget, hvilket formentlig skyldes 

de få laksefangster i sæsonen. Da laksefi-

skeriet er af stor betydning for dagkortsal-

get. 

Regnskabet medførte ingen kommentarer. 

5) Orientering om budget og Regulativ for fi-

skeriet. 

Budget for 2014 ligner meget budgettet for 

2013 med den undtagelse, at der ikke forventes 

afskrivning på tab og udgifter til det ny renove-

rede sommerhus. 

Der er ikke betydningsfulde ændringer i regula-

tivet 

 

6) Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 

2015. Godkendt. 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

    På valg:  

Martin D. Knudsen - Modtager ikke genvalg 

Lars Spey Christensen - Modtager ikke genvalg               

Torben Andersen - Modtager genvalg. 

Morten Andersen - Modtager genvalg 

 

Bestyrelsen foreslog i stedet for Ole Welling og 

Søren H. Mogensen. Der begge blev valgt. 

De resterende bestyrelsesmedlemmer blev gen-

valgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra generalforsamlingen 2014 

 

8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:       

    På valg: 

Søren Holm Mogensen - Modtager genvalg     

Henrik Johansen -  Modtager ikke genvalg 

Peter Fosgerau blev foreslået og valgt. Da der 

stadig manglede en suppleant grundet valg af 

Søren Mogensen blev Carsten Olesen foreslået 

og valgt. 

 

9) Valg af 1 revisor: 

    På valg:  

Steen Nørgaard - Modtager genvalg  



Steen Nørgaard blev valgt 

 

10) Forslag til vedtægtsændringer: 
Til endelig godkendelse fra sidste år: 

§ 2 Foreningens formål: 

  

stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at gen-

oprette en selvreproducerende bestand af, 

havørreder i Gudenåsystemet. 

 

Ændres til:  

stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at gen-

oprette selvreproducerende bestande af na-

turlige forekommende fiskearter i Guden-

åsystemet. 

 

Vedtægtsændringen blev vedtaget af gene-

ralforsamlingen 

 

11) Indkomne forslag i øvrigt: 

Udfasning pensionist kontingent  

Langå 8-2-14. 

Vi har igennem flere år i bestyrelsen ofte 

diskuteret det stigende antal pensionist 

medlemmer og dermed faldende kontin-

gentindtægter. Der har i bestyrelsen været 

forskellige holdninger til, hvordan dette lø-

ses, men da vi har et notat i forbindelse med 

fiskeleje, hvor vi har accepteret, at vores 

kontingentindtægter følger prisudviklin-

gen, er vi nødt til at gøre noget. 

De fleste pensionisters økonomi er jo ble-

vet forbedret gennem de seneste mange år, 

og det er jo også i pensionistalderen, man 

har størst mulighed for at udnytte sit med-

lemskab. Skal vi tage hensyn til indtægts-

grundlag, er der jo også førtidspensioni-

ster, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, 

langtidssygemeldte. Jeg mener, at medlem-

skab af en fiskeklub generelt er et billigt 

medlemskab, når man sammenligner med 

andre lignende interesser. Så en udfasning 

af vores pensionistrabat, mener jeg vil være 

rimeligt. 

 

Forslag 1 

Pensionistkontingentet udfases over 4 år. 

Det vil betyde, at pensionistkontingentet 

stiger med ca. 70 kr. de næste 4 år. 

 

Forslag 2 

Der sættes et fødselsår eks dem, der er født efter 

1951 ikke vil kunne få pensionistkontingent. 

Derved bliver der ikke flere pensionister. Men 

dem der er pensionist fortsætter. 

 

Hvis prisudviklingen i samfundet ikke udvikler 

sig meget de næste år, vil det kun være nødven-

dig med meget begrænsede generelle kontin-

gentstigninger. 

 

Mvh 

Lars Kielsgaard. 

 

Efter en grundig debat blev forslag 1 sat til af-

stemning.  

For stemte 40 imod stemte 28. Forslag 1 er ved-

taget og dermed bortfalder forslag 2. 

 

12) Eventuelt: 

Der blev forespurgt om man skulle øge indtaget 

fra ventelisten for derigennem at sænke kontin-

gentet. Dette fandt ikke tilslutning. 

 

Der blev i pausen uddelt pokaler. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Christopher Kjeldmann, junior pokal.  



 

 

 

LSF’s Medlemskonkurrence 2014 
 

 Fra fredag den 29/8 kl. 1800 til lørdag 30/8 2010 kl. 1600 
 

Præmier for over 10.000 kr. 
 

Husk at overskuddet går ubeskåret til LSF’s juniorer. 

 

Kortsalg fredag fra 17-20.00 ved Smedens eng. 

Senior 50Kr. Junior 30Kr. 

OBS kun kortsalg fredag aften. 

 

Konkurrencen starter fredag kl.18.00 til lørdag kl. 16.00  

Alle fisk være indvejet inden lørdag kl. 16.00 
 

Salg af pølser mv. ved Smedens eng fredag aften. 

 

Der vil være indvejning på campingpladsen fredag til kl.22.00 og 

lørdag fra kl.07.00 

 

Der er mulighed for opbevaring af fisk på køl. 

Præmieoverrækkelse på campingpladsen. 
 

Da der desværre ikke har været den store tilslutning til den fæl-

les spisning på Campingpladsen efter konkurrencen, undlader vi 

dette i år. Vi vil i stedet for holde gang i grillen med pølserne i og 

lige efter indvejningen. Erwin vil så sælge kolde Hancock fadøl, 

på samme tid. 

 
 



Junior sider. 
Tekst: Martin Knudsen Billeder: Diverse  
 

Vinteren er ovre og sidste klubaften er 

overstået. Vi har denne vinter koncentre-

ret os om det grundlæggende i fiskeriet 

med udvalgte temaer for de fleste aftener. 

Emnerne har været spredt fra knivbygning 

til knudetest og sikre lineknuder. Sidelø-

bende har der været vist film og hygget i 

almindelighed. 

Vi har i vintersæsonen ikke svigtet fiske-

riet ud over det vejret har været skyld i. Vi 

har dog aflyst de ture som var planlagt til 

Randers Havn efter aborre. Men vi prøver 

en anden gang.  

 

Juniorerne var med til Å-premieren med 

årets geddetur det blev til en 7-8 gedder 

og 1 enkelt ørred blev genudsat. Turen 

blev efter nogens mening for kort, men de 

voksne skulle til stegt flæsk om aftenen. 

Efterfølgende har vi været i Gudenådalens 

Put and Take 2 gange med skiftende suc-

ces 1. tur gav kun en enkelt ørred. 2. tur 

var kun den halve tid men med fisk til de 

fleste.

 
Lukas og Lea fanger fisk  

"på en underlig måde” 

 
Christopher fisker Wobler i overfladen. Det 

virker. 
  

Højt humør til juleafslutningen.  

Vores pakke-leg starter hvor andre slutter 

ved 25Kr. 

Sæson klar til åen 

Christopher  

Som vi kender ham  

1 kast 1 gedde 

Benjamin  

Med en fin lille ørred 



Foråret højdepunkt har nok været turen til 

Fyn og Refsvindinge Lystfiskerlaug i 

storebededags ferien.  

Vi var nok ramt af konfirmationer men de 

6 juniorer som var med fik deres livs 

fisketure.  

 

Vores venner fra Fyn havde tilrettelagt 

vores tur over flere uger. Det var sket med 

ind-plotning af fiskepladser til fladfisk. 

Samtidig var der rigeligt med hornfisk, sej 

og torsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anslår der blev fanget 5-600 fisk, ca 

300 måtte lade livet til fryseren. Derud-

over var vejret fantastisk høj sol 18 grader 

og 2 m.sek.  

 

Der var i år stillet 5 både til rådighed 

lørdag. Flot af værterne at mønstre så 

mange til at give os så god en oplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag aften har vi en tradition for fællesspis-

ning. En sand grillfest oven på 2 super fiske-

dage, Menu’en var alt fra salat til bøffer med 

kage og snobrød til dessert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godnat Godmorgen 



At vi nu har haft samarbejde med Ref-

svindinge for 3. viser sig også på anden 

måde, vi har alle fået nogle dejlige venner 

og glæder os til at de kommer op til os i 

september. Vi håber derfor i alle vil støtte 

op og give hvad der skal til for at give 

dem en god oplevelse ved Gudenåen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser frem til at få besøg fra Refvindinge fra 

den 5.-7.september. 

 

Afslutningsvis 

Der arbejdes med ideer til at udvide aktivite-

terne i juniorforeningen. Dette kræver arbejde 

og gode kontakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil blive informeret mere om det 

senere på sommeren, når vi har alt på 

plads. Men der er et krav til vores hjælpe-

re. Man skal kunne se ud over egen inte-

resse og dermed støtte de juniorer som 

ikke har en forældre som kan hjælpe til 

den praktiske viden vi har som lystfiskere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker som juniorledere jer alle en god 

sommer  

 

Knæk og bræk 

Jan, Jørgen, Bjarne og Martin 
 

Husk at sende billeder fra jeres fisketure eller 

lægge dem ind på Facebook siden. 

 

 

 

 



Husk 

 Gudenåkonkurrencen 

 

Den 19-20. september 

Forsalget starter 1.7 

på følgende salgssteder 

 
Langå camping 

Bamsbo Camping 

Statoil Bjerringbro 
Lystfisk.dk 

Bøssemageren bjerringbro 

JAFI viborg 

Fiskekort.dk 

Grejbiksen Trige 



Fangststatistik 2013 
Tekst:Søren H Mogensen Billeder:www.langaa-sf.dk 

 

Selvom vi allerede er i gang med sæsonen 

2014 skal vi lige ha’ afrundet 2013 med en 

del tal og grafer som forhåbentlig kan 

danne basis for fremtidige afrapporterings-

former.  

Alle medlemmer har mulighed for at ud-

trække følgende tal/grafer fra vores hjem-

meside. 

 For at alle medlemmer (også dem uden in-

ternet) kan se at den tvungne fangstregi-

strering har ført til et massivt talmateriale 

som kan bruges til en masse talgymnastik, 

der i tilfælde af forurening eller andre ufor-

udsete uheld/episoder kan bruges i for-

handlingsøjemed. 

Et års statistik tegner selvfølgelig ikke et 

retvisende billede, men om nogle år når der 

foreligger talmateriale for mere end 5 år 

vokser pålideligheden betragteligt. 

 

Der er 590 medlemmer der har indrappor-

teret fangster i 2013. 

Lad os begynde med første graf, antal fisk 

fangede: 744 HØ og 95 laks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man antager at fisk fra marts og april 

er nedgængere får man et forsigtigt gæt på 

den reelle opgang, 563 HØ og 64 laks. (pt 

kan vi ikke registrere om det er en opgæn-

ger/nedgænger). 

 

 

 

 

 

 

 

Fangstfordeling af HØ, der fangedes flest på 

flue, orm og spinner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling 

 
Flest fangede i rød/grå zone Lilleåen. 

 

Fangstfordeling af laks beløber sig til næsten 

dødt løb mellem flue, orm, reje og spinner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonefordeling (Alle i Gudenåen). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Størrelsesfordeling HØ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvdelen af fangede HØ ligger i størrelsen 50-60cm, ca 1.5-3.0 kg. Det skal dog bemærkes 

at der er fanget 16 stk over 80cm, dvs mindst 6 kg og opefter. 

 

Størrelsesfordeling laks: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca halvdelen af de fangede laks ligger i størrelsen 70-80 cm. Kun én over 100 cm. Det har 

været en meget dårlig laksesæson 2013 (håber det bliver bedre i år). 

 

Dette var hvad jeg lige kunne udtrække en sen aftentime. Dette er så vidt vides LSF’s første 

bud på en fangstafrapportering. Forslag til andre grafer/tabeller er mere end velkomne, og kan 

sendes til undertegnede. 

 

Søren HM 

shm@langaa-sf.dk 

 



Nyttige oplysninger: 
 

Mindstemål og fredningstider:                       

 Cm Fra Til 

Havørred 40 31/10 1/3 

Bækørred 40 31/10 1/3 

Laks 40 31/10 1/3 

Sandart 50 30/4 1/6 

Helt 36 31/10 1/2 

Gedde 60 31/3 1/5 

Aborre 19   

Ål 45   

                                                                                                            

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

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

forbudt i Lilleåen.                                          

                                                                        

Bådudlejning: 

 

 

 

 

 

 

 

Alu-jollen på trailer kan lejes 

For 200 kr. pr. dag + benzin 
 
Henvendelse til: 

Bjarne Bach 

Væthvej 51, 8870 Langå 

Tlf. 21699200 

E-mail: lsf@langaa-sf.dk 

LSF’s  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: Jørgen Nielsen 

Jørgens Sofa Nielsens flotte dobbelt 

hug fra 11 maj. 

9,29 kg og 7,35 kg Laksesølvtøj. 

Vigtige datoer: 
29. aug. 2014 Medlemskonkurrencen 

30. aug. 2014 Medlemskonkurrencen  

19. sep. 2014 Gudenåkonkurrencen  

20. sep. 2014 Gudenåkonkurrencen  

25. okt. 2014 Guleærter Langå Camping 

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


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

LSF, Væthvej 51 

8870 Langå 

 


