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Formandens side. Læs bl.a. om de for-
ventede projekter i 2006 
 
En ny bestyrelse har konstitueret sig. Vi er 
heldigvis mange gengangere og skal ikke 
starte op fra bunden, men arbejde videre 
med den erfaring vi har fået. Vi har fået 
fordelt de forskellige opgaver, og kan 
nævne at vi vil arbejde med en restaure-
ring af den nederste del af Elbækken. 
Sørge for at vi får markeret vores interes-
ser i forbindelse med etablering af våd 
områderne fra Væth til Randers. Få lavet 
adgangsforhold til rød zone i Lilleåen, så 
der ikke er nogen undskyldning for at 
krydse sporene. Få lavet et spang så det 
kan lade sig gøre at krydse Lilleåen i top-
pen af grå zone. Udover disse eksempler 
er der alle de faste aktiviteter med bredple-
je og vedligeholdelse af vores vandløb. Er 
der nogle der har nogle gode ideer eller et 
hold der gerne vil gøre en indsats i en 
bestemt del af vores fiskevand, så tag 
kontakt til bestyrelsen. 
At få vores senior klubaftener til at blive 
mere spændende og samle flere medlem-
mer, har længe været et ønske, bestyrelsen 
er lydhør over for ideer, og hvis nogen har 
lyst til at gøre en indsats for det sociale og 
kammeratskabet i foreningen, vil det blive 
bakket op. 
Udover de opgaver der er fordelt i besty-
relsen, har vi stadig nogle gode folk der 
gør en indsats i Gudenåens ørredfond, 
både i bestyrelsesarbejdet, i pasningsord-
ningen, og konkurrenceudvalget. 
 
En ny sæson er startet, det har været et 
koldt forår og frosten har stadig her i slut-
ningen af marts et godt tag i vores fiske-
vande. Det har ikke været nogen kanon-
start men en flot steelhead og enkelte 
grønlændere er det blevet til. Der er ikke 
forlydender om at der har været særligt 
mange nedgængere på land. 
 
Vi havde en god debat på generalforsam-
lingen om at have børn med på fisketuren. 

Den debat har vi i bestyrelsen taget til 
efterretning og lavet om på vores regula-
tiv, så medlemmer kan have egne børn 
med indtil de bliver 12 år. Jeg vil godt 
opfordre til at man melder sine børn ind i 
juniorafdelingen når de bliver 12, så vi 
fortsat kan have en solid juniorafdeling 
med klubaftener, aktiviteter og gode fiske-
ture. 
 
Det er i år det er skæbneår for Gudenåen, 
noget tyder på at der allerede er taget en 
politisk beslutning om en forlængelse af 
Gudenaacentralens koncession til at bruge 
alt Gudenåens vand 10-25 år mere. Det vil 
være en katastrofe for fiskeriet og miljøet i 
Gudenåen. Det er tydeligt man kan nå 
langt med lobbyister, bestilte undersøgel-
ser, med videre når man har et offentligt 
tilskud på 30 millioner at bruge af, det er 
ærgerligt at de 650.000 lystfiskere vi er i 
Danmark ikke har stået bedre sammen i 
denne sag. Men der er ikke andet at gøre 
end at kæmpe videre de sidste måneder, og 
håbe det kan lade sig gøre at vende det 
politiske flertal, til fordel for en Gudenå 
med frit løb fra Tinnet til Randers fjord. 
 
I år er sidste år Langå kommune og Århus 
amt eksisterer, vi skal til at finde ud af 
hvem det er vi skal samarbejde med om-
kring miljø og alle de regler der er om-
kring vores vandløb. Forhåbentlig render 
vi ind i nogle af de gode folk vi har sam-
arbejdet med i Århus amt. 
 
Jeg håber vi får en rigtig god fiskesæson, 
hvor vejret arter sig godt og nedbøren ikke 
kun kommer som kraftige skybrud, men 
som frontpassager med heldagsregn, det 
må vi have noget til gode af fra sidste år. 
 
Knæk & Bræk 
Lars Kielsgaard 
 



  

 
 
Ny i bestyrelsen 
Jeg hedder Morten Andersen og er 31 år 
gammel. Jeg kommer fra Hammel, og har 
fisket i Gudenåen siden jeg var en stor 
knægt. Til daglig er jeg postbud, men det 
er fiskeriet og livet langs åen jeg lever og 
ånder for. Min største fisk fra Gudenåen 
er en havørred på 8,65 kg, 86 cm, fanget 
den 27. september 1995. 

 
Nogle af de ting jeg vil arbejde for i be-
styrelsen i LSF er først og fremmest at 
gøre en indsats for at passe det gode 
fiskeri vi har i Gudenåen og Lilleåen. 
Langå skal være et sted mange forbinder 
med et godt havørred- og laksefiskeri og 
ønsker at besøge. Jeg mener at det må  
 

 
 
 
være et mål at vandløbsrestaurering og - 
pleje på sigt skal erstatte de nuværende  
udsætninger. Foreningen skal dog støtte 
lakseprojektet mest muligt, men skal 
passe på ikke at ødelægge relationer til 
lodsejere og øvrige samarbejdspartnere. 
Samtidig mener jeg, at det er vigtigt, at 
det bliver gjort en indsats for at der kan 
blive foretaget en forsvarlig naturgenop-
retning, således at Gudenåen igen kan 
fremstå som et samlet vandløb. 
Jeg ser frem til at kunne deltage i besty-
relsesarbejdet, og forhåbentlig være med 
til at videreføre og udvikle det store styk-
ke arbejde, der laves nu. 
KNÆK OG BRÆK fra Morten!  

Mortens vinterfisk 2006 

EFTERLYSNING!

Gudenåens Ørredfond efterlyser historisk materiale i 
form af billeder, avisartikler og film/video, der belyser 
starten, opbygningen og aktiviteterne i Ørredfondens 
arbejde.  
Vi ønsker med dette initiativ at samle og bevare de til-
gængelige informationer, som ligger opbevaret hos de 
folk, der gennem årene har haft tilknytning til Gudenåens 
Ørredfonds virksomhed.  
Kontakt kan ske gennem din foreningsformand eller 
direkte til: 
 
Per Frost Vedsted – Formand i 
Gudenåens Ørredfond 
Tlf. 86 68 27 72  e-mail – 
pfrostvedsted@post.tele. dk 
 
Torben Ludvigsen – Næstformand i 
Gudenåens Ørredfond 
86 98 17 75  e-mail – 
torben.ludvigsen@mail.dk 
 



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Torsdag den 4. maj 2006 Kl. 19.00, Bredgade 48c 8870 Langå 

 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 
2) Forslag til vedtægtsændringer. 

 
§ 1 Foreningens navn og hjemmested  
stk. 1: Foreningens navn er Langå Sportsfiskerfor-
ening, stiftet d. 1. oktober 1936, og er en sammen-
slutning af lystfiskere. Foreningens hjemsted er 
Langå by, Langå kommune. 
Ændres til: 
stk. 1: Foreningens navn er Langå Sportsfiskerfor-
ening, stiftet d. 1. oktober 1936, og er en sammen-
slutning af lystfiskere. Foreningens hjemsted er 
Langå by, ”Langå kommune anno 2006”. 
§ 3 Medlemmer 
stk. 2: Som medlem optages borger med bopæl i 
Langå kommune. Herudover kan optages medlem-
mer, bosat uden for kommunen. Det samlede antal 
betalende seniorer og pensionister tilstræbes at være 
maksimalt 600. 
Ændres til: 
stk. 2: Som medlem optages borger med bopæl i 
”Langå kommune anno 2006”. Herudover kan opta-
ges medlemmer, bosat uden for ”Langå kommune 
anno 2006”. Det samlede antal betalende seniorer og 
 
 
 
 

 
pensionister tilstræbes at være maksimalt 600. 
§ 4 Indskud og kontingent 
stk. 3: Folkepensionister og juniorer betaler indtil 50 
% af det ordinære medlemskontingent. 
Ændres til: 
stk. 3: Juniorer betaler indtil 50 % af det ordinære 
medlemskontingent. 
§ 6 Bestyrelse og udvalg 
stk. 3: På første bestyrelsesmøde efter generalfor-
samlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter 
stående udvalg. Formand og kasserer skal have fast 
bopæl i Langå kommune. 
Ændres til: 
stk. 3: På første bestyrelsesmøde efter generalfor-
samlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter 
stående udvalg. Formand og kasserer skal have fast 
bopæl ”Langå kommune anno 2006”. 

Vandløbsrestaurering 
af Elbækken 

 
Søndag den 7. maj kl 9-17 starter vi restau-
reringen af Elbækken. Vi planlægger, at de 
nederste 2 km af Elbækken skal restaureres 
inden for det næste årstid. Opgaven deles 
ud i etaper, hvor vi starter nederst ved 
udløbet til Gudenåen. 
 
Efter kurset i vandløbsrestaurering sidste 
efterår er det nu tid til at vi selv prøver. 
Derfor, har du lyst til at hjælpe havørreden 
med at få en dejlig gydebæk tilbage, samti-
digt med at vi forhåbentligt kan få nogle 
gode og lærerige dage ved bækken, så 
tilmeld dig hos Lars Spey på 86462117 



Gudenaacentralen/Tangeværket, en prop 
i Gudenåen eller hva’?? 
Tekst: Søren H Mogensen, billeder fra Gudenaacentralens hjemmeside  
 
Følgende email/opråb er blevet fremsendt 
af Torben Ludvigsen den 3. marts 2006: 
 
Kære Venner 
Som det er fremgået af avisreferater og en 
række interne e-mails, så kører debatten om 
Tangeværkets fremtid efterhånden flere 
steder, bl.a. begynder der at komme mel-
dinger fra Christiansborg (Torben Hansen). 
  
På baggrund af Torben Hansens informati-
oner, så har Danmarks Sportsfiskerforbund 
rettet henvendelse til Skov- og Naturstyrel-
sen om at få aktindsigt i den sagsbehand-
ling, som tilsyneladende i det stille har 
fundet sted mellem regeringspartier-
ne(V+C+DF), Miljøministeriet og Skov- og 
Naturstyrelsen. 
Af de udleverede dokumenter fremgår det at 
man allerede i oktober 2005 er blevet enige 
om en aftale, som lægger op til, at Gude-
naacentralen igen får forlænget sin konces-
sion, som efter en forhandling kan blive på 
mellem 10-25 år. 
Denne aftale bryder med andre ord alle 
spilleregler om en demokratisk sagsbehand-
ling, med fremlæggelse af lovforslag, of-
fentlig høringsfase inden beslutningen lov-
fæstes. 
  
Ovennævnte er et hurtigt referat af en tele-
fonsamtale jeg havde med formanden for 
Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W 
Hansen, som ringede mig op i aften og gav 
orienteringen. Han bad mig bringe det 
videre til jer og alle andre, som kunne tæn-
kes at ville finde fremgangsmåden kritisa-
bel. 
  
Verner Hansen ville også tage kontakt til 
Danmarks Naturfredningsforening, i et 
forsøg på at bringe dem på banen i den 
kommende kritik/debat. 
  

Danmarks Sportsfiskerforbund vil hurtigst 
mulig gå i medierne med en kraftig kritik af 
regeringens fremgangsmåde med mislig-
holdte løfter og de involverede politikeres 
skuespil, når de rejser rundt og deltager i 
forskellige møder. 
Samtidig opfordrede Verner Hansen os til 
at gå ind i en offentlig debat, for at lægge 
tyngde i kritikken af regeringens handlemå-
de. 
  
Jeg kunne forslå, at vi aktivt fik alle andre 
Gudenå-venner (Lystfiskerforeninger, lyst-
fiskere, Dansk Laksefond, Naturfrednings-
foreninger etc.) til at fare i blækhuset og 
sende indlæg til pressen. 
  
Mvh 
Torben Ludvigsen 
 
 
Ja, det ovenstående er jo ikke ligefrem 
opløftende læsning, man kan næsten driste 
sig selv til at sige at det lyder MEGET 
MEGET trist. Jeg vil prøve på at lade være 
med at argumentere en hel masse men sna-
rere liste en hel masse spørgsmål op som 
efter min mening burde ligge alle på sinde 
(måske pånær ejerne af Gudenaacentra-
len): 
 
Listen herunder er ikke prioriterede punkter 
men en hel masse spørgsmål og kommenta-
rer som lige faldt mig ind i skrivende stund: 
 
1) Gudenåen, Danmarks længste vandløb? 

Med spærringen ved Tangeværket kan 
man vel nærmest driste sig til at sige at 
vandløbet skal kaldes øvre og nedre 
Gudenå, da ”faunapassagen” i den 
smalle fisketrappe rundt om tangevær-
ket eller turen igennem turbinerne ikke 
rigtig tæller. 



2) I 1920’erne var Tangeværkets elpro-
duktion ca 20 % af Jyllands forbrug, 
hvorimod det nu er helt nede på ca 0.1 
%, svarende til én stor vindmølle ved 
Vesterhavet. 

3) Er lakseprojektet dødt? Hvis Tange-
værket får forlænget sin koncession 
med endnu 10 år er jeg alvorligt bange 
for at Gudenåens lakseprojekt er forbi. 

4) Hvorfor er der ingen der snakker om 
havørreder? Der er jo mange fantasti-
ske havørred-åer opstrøms Tangevær-
ket, fx Gjern Å og Borre Å. 

5) Er ”Foreningen til Bevarelse af Tange 
sø” en lobbyvirksomhed for Gudenaa-
centralen (blandt andet med en for-
målsparagraf at bevare el-produktion)? 

6) Skal et lokalsamfund bestemme hvad 
der skal ske med Danmarks største 
vandløb?? ”Bevarelse af tange sø” ind-
samlede ca 25000 underskrifter, men 
der er ca 650000 lystfiskere i DK. 

7) Hvad skete der ved Skjern Å? Der var 
efter sigende stor lokal modstand mod 
projektet, indtil det var gennemført. Nu 
er det et stort aktiv i deres samfund. 

8) Tange sø virker som varmepude for 
Gudenåens vand, hvilket giver kraftig 
algevækst på varme sommerdage. Læs 
evt selv på GC’s ”propagandesider” om 
opvarmning af vandet. 
 www.gudenaacentralen.dk 

9) GC pligtudsætter 0 stk lakseyngel og 
yder 0 kr til laksen!!!! Man kan undres 
da det er en kendsgerning at Gudenaa-
laksen uddøde få år efter tangeværkets 
tilblivelse. 

10) GC pligtudsætter ca 130000 ørredyn-
gel, som har en overlevelsesgrad på ca 
1/10 af vild yngel. I virkeligheden skul-
le dette tal måske snarere være 900000 
stk for at kompensere for dødeligheden 
gennem tange Sø. I bund og grund er 
denne udsætning bare en lille und-
skyldning for 86 års naturforurening?? 

11) Ved gennemlæsning af GC’s hjemme-
side findes rigtigt mange tvivlsomme 
kommentarer og konklusioner som 
meget nemt kan drages i tvivl. Man kan 

sige meget, men det er ”professionelt” 
udført???? 

12) Langt de fleste argumentationer i denne 
sag er følelsesladede og meget bomba-
stiske. Dette skal ses i lyset af at rigtig 
mange bor og færdes langs Tange Sø 
og Tangeværket. Værket og søen har 
været der i en menneskealder, derfor 
vil der selvfølgelig være modstand mod 
at prøve noget nyt (eller skal man sige 
gammelt). Alle modstandere kan kun 
forestille sig store støjende gravema-
skiner der ødelægger den eksisterende 
natur, mens lystfiskere kan forestille 
sig en rivende ”flod” med grusbund der 
vil være perfekt for at laksen igen kan 
reproducere sig selv i Gudenåen, som 
den jo har gjort i tusindvis af år (på nær 
de sidste ca 85 år). I bund og grund 
udelukker den ene løsning ikke den an-
den (elproduktion undtaget). Ved at la-
ve et langt omløbsstryg kan laksen igen 
gyde i det nye stryg, samtidigt med at 
søen bevares. Søen vil blive renere når 
Gudenåen ledes udenom da der ikke 
tilføres nær så meget kvælstof og andet 
godt der sedimenteres i søen. 

13) Hvis man gennemlæser forskellige 
rapporter og løsningsforslag, der er 
fremsat gennem de sidste mange år og 
forestiller sig at der var ”hul” igennem, 
tror jeg alle vil indrømme at antallet af 
havørreder og laks i Gudenåen utvivl-
somt vil stige betydeligt. Dette vil med-
føre meget bedre fiskeri på Djurslands 
kyster, hvilket vil betyde at Djursland 
kan blive et nyt lystfiskereldorado á la 
Fyn.  

 
Som afslutning på disse ”sure” øf vil jeg 
pointere at beslutningen ikke burde være en 
sag for lokalbefolkningen, da de sidder alt 
for tæt på, og derfor ikke kan se sagens 
fulde omfang objektivt. 
 
Allersidst, at der formodentligt laves alle 
mulige forskellige ”beskidte” lobby-tiltag 
for at præge beslutningen mod egen vin-
dings skyld, er efter min mening fuldstæn-
dig horribelt. 



 



Referat fra Generalforsamling i LSF 2006 
 
1. Valg af dirigent 
Carlo Iversen (CI) foreslås af bestyrelsen og 
vedtages. 
CI: Indkaldelse udsendt korrekt og rettidigt. 
 
2. Formandens beretning. 
 
Mindeord 
Det var med stor sorg, at vi i bestyrelsen modtog 
meddelelsen om at vores mangeårige medlem, 
medlem af bestyrelsen, tidligere kasserer Jack 
Rodil pludselig var afgået ved døden. Jack har 
ydet en stor indsats i bestyrelsen, i særdeleshed 
som kasserer i 4 år. Han var gennem mange år 
været kontrollør ved vore fiskevande, og her-
igennem været kendt af mange af vores med-
lemmer. 
Vi har desværre også mistet 2 andre af vores 
medlemmer. Peder Pedersen,  Kongstrup,  Langå 
og Rasmus S Larsen herfra Langå. 
Ære være deres minde. 
 
Beretning 
Et år er gået og jeg skal som formand berette om 
året der er gået. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har også i år været suppleret med de 
2 suppleanter på bestyrelsesmøderne og det 
arbejde der har foregået, det har været positivt. 
Samarbejdet har været godt og positivt, og det er 
tydeligt at mærke at vi ikke er så grønne længe-
re, og har fået styr på flere ting. Vi er repræsen-
teret i den gruppe der planlægger vådområder 
ved Gudenåen, så vi kan tage pulsen på hvad der 
sker. En ny kasserer er startet op, og har haft helt 
styr på det. 
Vi har snakket om muligheden af at medlemmer 
godt kan gå ind i udvalg uden at være i bestyrel-
sen. Hvis der er medlemmer der har stor interes-
se i et område eks. vandpleje, web, kunne man jo 
godt være med i det udvalg uden nødvendigvis 
at være i bestyrelsen. 
 
Fiskeriet 
Fiskeriet startede fint, med mange tidlige fang-
ster, også først på sommeren, på trods af hede-
bølge fortsatte det gode fiskeri. På grund af 
meget lidt nedbør efter juli gik fiskeriet noget i 
stå, og det blev færre fiskere der tog til åerne. 
Desværre kom fiskeriet ikke rigtig i gang igen. 

Og det der skulle have været højsæsonen ude-
blev nærmest. 
Det har været positivt at nedgængerne har fået 
fred. Campingpladsen har gjort en god indsats 
og været med til at informere om nedfaldsfisk og 
konditionsfaktoren, og den er medtaget i de 
fangstrapporter der ligger på nettet.  
Jeg tror det bliver nødvendigt på et tidspunkt at 
lave en form for fangstregistrering. 
DFU har bedt os om at hjælpe med indsamling 
af skælprøver fra Lilleåen, det har vi ikke været 
ret gode til sidste år, Jeg har lovet dem at det vil 
vi gøre meget bedre i år. 
 
Lodsejerne 
I år har der helt officielt været en lodsejer repræ-
sentant i bestyrelsen. Der har ikke været de store 
spørgsmål at forholde os til, vi er dog blevet 
kontaktet af Gert de Lictenberg, Bidstup angå-
ende deres fiskevand, Hadsten har ikke de store 
muligheder for at kunne leve op til den leje 
godset ønskede. Jeg kunne kun sige at vi ikke 
kunne gå ind i noget nyt leje da vi havde indgået 
2 meget dyre kontrakter på Lilleåen, og at vi 
selvfølgelig var blevet kontaktet af Hadsten om 
deres forhandlinger. 
Vi skal i år have afholdt lodsejerorientering, vi 
har planer om at det skal være i foråret så orien-
teringen kommer før der bliver taget en politisk 
beslutning om Gudenåens fremtid. 
 
Vandløbende 
Endnu en gang har der været et udslip fra gylle 
farm energi. Kun fordi en nabo gik tur på sine 
marker en midnat, og kunne lugte at der var 
noget galt blev den helt store katastrofe for 
Lilleåen undgået, Mølle bækken var tørlagt og 
med en hurtig indsats fra kommune og Falck 
slap der ikke noget ud i åen. Dette viser med alt 
tydelighed hvor dårlig sikkerheden er på de store 
gylle biogasanlæg, først Spørring, 2 gange på 
Gylle farm energi. Og lige oven for Ulstrup 
ligger et kæmpe anlæg op ad Gudenåen, vi må 
ikke håbe at de skal op på den samme uhelds-
procent. 
Der bliver stadig lukket kloakvand ud i Houl-
bjerg bæk, Kommunen har ansat en ingeniør til 
at lave de indledende undersøgelser i forhold til 
separering af kloak og regnvand. 
Der har i år været samarbejde med Hedeselska-
bet om grødeskæringen i Lilleåen, der har i år 
været mindre grøde måske på grund af mere 



sandvandring, så grødeskæringen har været 
meget begrænset. 
Med hensyn til vedligeholdelse af å og bred er 
der regler for hvad vi må gøre, reglerne er at vi 
faktisk ikke må gøre noget som helst. Når jeg 
har talt med den ansvarlige i amtet har jeg fået et 
vide, at vi nu endelig er nået dertil hvor vandlø-
bene får lov til at udvikle sig naturligt, og ikke 
som tidligere med hård hånd blev mishandlet. 
Det er blevet sværere at fiske og det må vi tage 
som en udfordring. 
Vi er blevet tilmeldt dagkort.dk ikke for at fiske-
trykket skulle øges, men for at det kunne give os 
mulighed for at give gode informationer om 
fiskepladser der ikke bliver brugt meget, og fordi 
vi som forening også syntes vi skulle give det 
tilbud. 
Vejen frem for at få mere fiskbart vand er at 
gøre nogle flere steder tilgængelige. Eks. Oven 
for Åbro, og på Langåsiden af Østergård stykket. 
Broer i Henriks eng, det har vi tilladelse til. Jeg 
har fundet beskrivelse og tilladelser i en af Ib 
Weiss mapper. 
Rød zone i lilleåen lider stadig under et stort 
fiskepres, vi har stadig tilladelse til at lave enkel-
te broer så vi de sidste steder kan undgå ned-
trædning af brinkerne. Der er stadig fiskere der 
vader ned langs åen, det kan ikke være uviden-
hed længere. 
 
Andre emner 
Der har været store problemer med den måde 
adgangen til rød zone foregår. Der har været 
flere farlige situationer når fiskere har krydset 
sporene. Bane Danmark har indgivet en politi-
anmeldelse, og jeg har været indkaldt til møde 
på teknisk forvaltning med bane Danmark og 
kommunen. Da Langå sportsfiskeriforening i 
1952 købte stykket blev det købt uden vejad-
gang, og der står i skødet at vi selv skulle skaffe 
os vejadgang over åen til Houlbjerg stykket. Vi 
har fået et konstruktivt samarbejde i gang med 
BD.  Og der arbejdes med flere løsningsmodel-
ler. 
1) Genetablere vejen ned langs Løjstrup dam-
brug, og lave en parkeringsplads på en DSB 
grund. Derfra lave en sti med til rød zone, have 
kørselsret på Løjstrups veje hvis vi skal ned til 
rød zone med maskiner. 
2) Lave en vej helt oppe fra broen ind til 
Løjstrup, og lave en parkering på rød zone. 
3) Lave en vej ned af dæmningen ned langs stien 
og etablere en parkeringsplads på dæmningen, 
hvor Lilleåen løber under jernbanen. 
 

Det er noget både kommune og landinspektør 
skal indblandes i og ingen af løsningerne bliver 
helt enkle. 
Min holdning er helt klart at trafikken over 
sporene skal stoppe og en løsning hvor vi måske 
skal gå 150 meter vil være i orden. Ellers har jeg 
set at man kan køre helt tæt på ”Gudenådalens 
Put & Take”. 
Der er ikke sket så meget med BH projekt ved 
skovlyst, der er indsendt et lokalplansforslag, vi 
har i det forslag foreslået at der etableres en 
handicap fiskeplads neden for bådebroerne, det 
har BG bakket op i forhold til at udvide det 
område hvor der ligger både. 
Der har været flere kontakter til kommunen i 
årets løb om hvad kommunalreformen evt. kan 
betyde for os. 
Aftalerne løber videre uændret, men vi kan 
selvfølgelig risikere at blive kontaktet af de nye 
kommuner. 
 
Optimisten og Web 
Jeg syntes optimisten har haft en positiv udvik-
ling, der gøres et stort arbejde med at lave et 
godt layout, og der arbejdes på at lave et større 
og bedre format. Vores Web side har været oppe 
hele året og der forsøges at lave regelmæssige 
opdateringer. 
 
Eksternt arbejde 
Gudenåsammenslutningen er kommet på 
banen igen, den nye bestyrelse har været mere 
aktive, der har været afholdt et seminar, og vi 
har blandet os i debatten. Tangeværket forsøger 
stadig at komme på banen sidst ved at Kultur-
arvsstyrelsen forsøgte at lave en fredning af 
værket og brug af Gudenåens vand. Det er kun 
folketinget der kan tage stilling til det, og det 
bliver det næste års tid det bliver afgjort. 
Gudenåsammenslutningen har 2005 manglet 
penge til at opretholde udsætningerne. Langå og 
Bjerringbro foreningerne har givet hver 35.000 
kr. Danmarks center for vildlaks skal inden de 
næste udsætninger i foråret lave et overslag over 
hvor meget økonomisk hjælp de skal have i år 
for at kan opretholde udsætningerne på 80-
100.000 smolt. Vi har aftalt at vi kan gå mere 
ind i opfiskning af moderfisk, og derved holde 
udgifterne nede. Vi har også diskuteret om vi 
kunne lave en støtteindsamling. 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen har på flere 
områder markeret sig, eks omkring ålehand-
lingsplaner, og den nye lovgivning om afgitring 
af dambrug. Vi har i klubben afholdt et kursus i 



vandløbsrestaurering for ferskvandsfiskerifor-
eningen. Vi har et medlem som næstformand i 
Ferskvandsfiskeriforeningen, det giver adgang 
til at sidde i § 7 udvalget, hvor fisketegnsmidler-
ne bliver fordelt, og andre vigtige beslutninger 
tages op. 
Ørredfonden har også i år afholdt en flot kon-
kurrence, og der gøres fortsat et stort arbejde i 
pasningsordning. 
Jeg vil slutte af med at rette en stor tak til dem 
der gør et stort stykke arbejde i klubben, og i de 
eksterne foreninger hvor vi er repræsenteret. 
Jeg kunne sikkert have haft flere ting med i 
denne beretning, jeg håber den giver grundlag 
for spørgsmål og diskussion. 
Til slut vil jeg sige tak til Ernst Brian og Lars 
Wiis for det arbejde de har gjort i bestyrelsen. 
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsamlin-
gen 
 
Spørgsmål og kommentarer fra salen: 
Ole Pilgaard: Der er mange steder jernbanen 
skal krydses, hvad med hans forslag april2005 
om fodgængerbro på jernbane bro fra rød-grå 
zone i Lilleåen. 
Svar: Forslaget er pt. ”skrinlagt” men tages op 
igen nu hvor BaneDanmark er meget OBS på 
banekrydsning. 
Poul E Jacobsen: Hvilke broer menes der i 
beretningen. 
Svar: Mellem parkeringsplads ved møllers eng 
og gamle jernbanebro. 
Leif Tange: Ang Tangeværket, der sker ikke 
noget, er de rigtige ministre i spil?  
Svar: Der arbejdes pt meget på sagen, bla Tor-
ben Hansen (S) er inddraget. Et pr-firma hjælper 
med til at målrette indsatsen. Torben Ludvigsen 
er på sagen. Som ekstra oplysning kan nævnes at 
Søren Rye har lavet TV indslag fra midt i 1995. 
Ukendt: Ang fiskeri i gul zone. 
Svar: der må ikke laves broer eller slås grøde i 
åen. 
Eli: Der mangler brædder under jernbroen.  
Tage V (Bjerringbro): Der er manglende info 
om lakseprojekt. Man kan melde sig ind som 
medlem, det koster 50kr om året. Der udgives 2-
3 blade om året som giver en meget fyldestgø-
rende information. Der er snart generalforsam-
ling, dato kommer på LSF hjemmeside.  
Formandens beretning bliver enstemmigt vedta-
get. 
 
3. Orientering fra juniorafdeling 
Ernst B Lind redegør. Der er pt 53 juniorer. Der 
er mange meget unge juniorer hvilket har gjort at 

det har været svært at opretholde koncentratio-
nen under grejfremstilling i klublokalerne, derfor 
har der været flere fisketure end ellers. Regn-
skab: Se under punkt 4. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Hovedregnskab  
Regnskabet blev udleveret før start af general-
forsamling. Alle større afvigende poster gen-
nemgås.  
Der var ingen kommentarer fra salen. 
Regnskabet bliver enstemmigt vedtaget. 
Juniorregnskab: 
Regnskabet blev gennemgået.  
Der var ingen kommentarer fra salen. 
 
5. Orientering om budget og regulativ 

for fiskeriet 
Budget 2006 forventes at ligge på samme niveau 
som 2005. 
Regulativ 2006 er det samme som Regulativ 
2005. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent 2007: 
Senior kontingent:  750 kr 
Pensionist kontingent:  425 kr (hvis vedtægts-
ændringer vedtages) 
Junior kontingent: 200 kr 
Vente-& indskud, samt nye kort (ved tab af 
kort):  100 kr. 
Afstemning: For = 82 Imod = 2. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ernst Brian Lind - Modtager ikke genvalg, 
Søren H. Mogensen - Modtager genvalg, 
Lars Wiis Jensen - Modtager ikke genvalg,  
Lars Christensen - Modtager genvalg. 
Morten Andersen, Hammel foreslås af bestyrelse 
Torben Andersen, Randers foreslås af bestyrelse 
Carlo Iversen foreslås fra salen, han takker nej. 
 
De 2 nye bestyrelsesmedlemmer er Morten 
Andersen og Torben Andersen.   
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
Torben Andersen - valgt til bestyrelse.  
Allan Svend Jensen - Modtager genvalg.  
Jørgen Nielsen foreslås af bestyrelse, han takker 
nej. 
Ole Pilgård foreslås fra salen.  
Ole Pilgård og Allan Svend Jensen bliver de 2 
bestyrelsessuppleanter.  
Valg af 1 revisor 



Steen Nørgaard - Modtager genvalg 
Steen Nørgaard bliver valgt. 

 
9. Forslag til vedtægtsændringer 
§ 1 Foreningens navn og hjemmested  
stk. 1: Foreningens navn er Langå Sportsfiskerfor-
ening, stiftet d. 1. oktober 1936, og er en sammenslut-
ning af lystfiskere. Foreningens hjemsted er Langå by, 
Langå kommune. 
Ændres til: 
stk. 1: Foreningens navn er Langå Sportsfiskerfor-
ening, stiftet d. 1. oktober 1936, og er en sammenslut-
ning af lystfiskere. Foreningens hjemsted er Langå by, 
”Langå kommune anno 2006”. 
 
§ 3 Medlemmer 
stk. 2: Som medlem optages borger med bopæl i 
Langå kommune. Herudover kan optages medlemmer, 
bosat uden for kommunen. Det samlede antal betalen-
de seniorer og pensionister tilstræbes at være maksi-
malt 600. 
Ændres til: 
stk. 2: Som medlem optages borger med bopæl i 
”Langå kommune anno 2006”. Herudover kan optages 
medlemmer, bosat uden for ”Langå kommune anno 
2006”. Det samlede antal betalende seniorer og pensi-
onister tilstræbes at være maksimalt 600. 
 
§ 4 Indskud og kontingent 
stk. 3: Folkepensionister og juniorer betaler indtil 50 
% af det ordinære medlemskontingent. 
Ændres til: 
stk. 3: Juniorer betaler indtil 50 % af det ordinære 
medlemskontingent. 
 
§ 6 Bestyrelse og udvalg 
stk. 3: På første bestyrelsesmøde efter generalforsam-
lingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter 
stående udvalg. Formand og kasserer skal have fast 
bopæl i Langå kommune. 
Ændres til: 
stk. 3: På første bestyrelsesmøde efter generalforsam-
lingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter 
stående udvalg. Formand og kasserer skal have fast 
bopæl ”Langå kommune anno 2006”. 
 
Der stemmes i 2 afdelinger: 
1) ”Langå kommune anno 2006”, § 1.1, 3.2, 6. 
    For = 83, Imod = 0, blank = 1 
2) Max betaling for folkepensionister, § 4. 
    For = 75, Imod = 1, blank = 8 
 
10. Indkomne forslag i øvrigt 
Der er indkommet et forslag om at det skal være 
tilladt at have hunde i snor, med på fisketur. 
Kristian Johannesen har indsendt forslaget. 

(Dette er i regulativet ikke tilladt, på nuværende 
tidspunkt). 
LK: Mener ikke det er muligt at have hund med 
når man fisker. 
Poul E Jacobsen: Mener sagtens at man kan 
have hund med. 
Morten Jørgensen: Har set en hund blive fanget 
af en fluefisker. 
Erik Nielsen: Mener ikke at man kan have hund 
med på fisketur. 
Jens Overgård: Der bliver ikke adgang til 
lodsejeres matrikel med hund, da flere lodsejere 
er passionerede jægere og derfor ikke vil have 
andres hunde rendende rundt. 

 
11. Eventuelt 
LK appellerer til at melde ind hvis nogle kunne 
tænke sig at være frivillige hjælpere, hvad enten 
det er udvalg, praktisk arbejde, hjemmeside eller 
andre gode ideer. 
Bo Jørgensen: Vil kontingentet stige med Væth 
vådområde? 
LK: Det er svært at spå om, det kommer også an 
på antal laks i fremtiden. 
Flemming Tobiassen: Har bestyrelsen diskute-
ret evt hjemtagning af meget farvede fisk?  
LK: Der henvises igen til den udvidede fred-
ning. Opgangsfisk både i juni og oktober går ud 
på det samme.  
Ottesen: Farvede fisk kan også spises.  
Ottesen: Kontingentforhøjelse på ekstra 50 kr 
med 100 % støtte til Lakseprojektet. 
LK: Det hele står og falder med Tange passa-
gen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage 
stilling år for år indtil en endelig afklaring. 
BB: Hjemmesiden. Ole Welling Hansen vil 
gerne hjælpe. 
Ottesen: Er det slut med at tage børn med til 
Lilleåen uden fisketegn? Mener det er for ringe 
at man ikke må tage børn med uden fiskekort. 
Dette emne fik antallet af markeringer til at stige 
eksplosivt. 
LK: Vi har diskuteret meget i bestyrelsen. 
Torben (Randers): Førhen var det 12 år. 
Ervin Rokkjær: Det skulle være ændret efter 
2002!!?? 
BB: Det har aldrig stået i vedtægterne !!??. 
Søren ?: Der er generelt ikke styr på børnene, 
hverken ved åen eller i klubben, sågar helt ned 
til 8 år. 
Der var bifald til ideen om at alle medlemmers 
børn under 12 år må fiske uden fisketegn. 
 
Efter denne diskussion sluttede generalfor-
samlingen 2006. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
RRaappaallaa  TTiittaanniiuumm  BBrraaiidd  ––  LLiinneenn  
ddeerr  eerr  FFiirreelliinneenn  oovveerrlleeggeenn  ii  sslliidd  ––  oogg  
bbrruuddssttyyrrkkee..  
11kkrr..//mm  ppååssppoolleett..    
 
SSee  hheellee  SShhiimmaannoo’’ss  ssttaannggsseerriiee,,  ffrraa  ddeenn  
bbiilllliiggssttee,,  ttiill  ddeenn  ddyyrreessttee..    
 
 
                                      BBuucckk  ––  KKnniivveess  

ÆÆggttee  BBuucckk  lloommmmeekknniivvee                            
mmeedd  sskkeeddee  ii  kkrraaffttiigg  llææddeerr..  
FFøørr  669999,,--kkrr..  nnuu  449999,,--kkrr..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DDjjuurrss--wwoobblleerreenn..  1122  ––  2222gg..  1100  ffaarr--
vveerr..  11ssttkk..  4499,,9955kkrr..  33ssttkk..  --  114400,,--kkrr..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSiillddee  ffoorrffaanngg  
––  fflleerree  ssllaaggss  
1100ssttkk..  8800,,--kkrr..  

Til Fluefiske-
ren. 
Daiwa’s 
Guldhjul: 
Lochmor LA 
Str. 4/5-10/11 
Før op til: 
3499,-kr 
 
Frit valg: 
1199,-kr 



Nyt fra Junior klubben  
Tekst og billeder: Bjarne Bach 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Som det fremgår af billedet, er der rigtigt 
kommet gang i fluebindingen. Vi er efter-
hånden begyndt at få nogle rigtige gode 
klubaftner. Børnenes interesse for aftenerne 
begynder at gå i den rigtige retning, de 
bliver jo også ældre. 
Det har knebet lid med at komme på nogle 
fisketure, her i vinter, da der har været is på 
mange steder. Vores seneste tur var i be-
gyndelsen af december, og gik til Svejstrup 
Fiskesø. Der var allerede is på det meste af 
søerne, så det blev kun til en enkelt fisk. 
Til sæsonen 2006/2007 har vi planer om i 
forsommeren 2007, at tage på en laksetur til 
Norge. Vi har sparret lidt sammen, men der 
vil også komme en lille brugerbetaling på. 
Vi har planer om et længere forløb hvor vi 
lige efter jul starter i klubben med at frem-
stille grej til turen. Der vil blive en mindste 
alder på for at deltage. Dette af hensyn til 
børnenes sikkerhed, men det kræver også 
en vis alder for at få noget ud af en sådan 
tur.  
Som altid slutter vi vintersæsonen af med 
en weekend tur til Gjerrild. Den sidste 
weekend i april, 28-29-30. Den sidste 
junior klub aften bliver således den 27. 
april. 
Til denne aften skal børnene medbringe 
deres fiskegrej, til turen. Vi vil så hjælpes 
med at klargøre grejet, og det kan blive 
stående i klubben til vi tager af sted om 
fredagen. 

 
 
 
Husk sovepose og madpakke til fredag 
aften. Vi mødes ved klubben fredag kl. 
1630. Vi regner med at være hjemme igen 
søndag kl.12. Eller I må gerne selv hente i 
Gjerrild senest kl.11. Tilmelding senest 
den 20. april på 20803335 eller på E-mail: 
bjarne.bach@wanadoo.dk 
  
Husk Gjerrild tur den 28-30 
april. Tilmelding senest den 
20. april. 
 
Nyt fra kassereren 
Det har nu været tid for fornyelse af sit 
medlemskab af foreningen. Der er 61 der 
ikke har fornyet deres medlemskab, ved 
ikke at indbetale kontingent. Deraf var der 8 
juniorer, og 4 fra ventelisten der alligevel 
ikke ville være medlem. Det har betydet at 
ventelisten er kommet ned på 143, selv 
om der er kommet en del til her ved starten 
af den nye sæson.  
For foreningens økonomi er det jo godt at vi 
har en venteliste, for det er jo folk på vente-
listen der køber flest dagkort. 
 

SSøørreenn  AAaaggaaaarrdd  
FFlluueebbiinnddiinngg  ppåå  eenn  
sseenniioorr  aafftteenn  

  
  
  
 
 



 
KLUBTUR TIL GREJBIKSEN 
 
TORSDAG DEN. 20/4 2006 ER DER KLUBTUR 
TIL GREJBIKSEN I TRIGE. VI MØDES VED 
KLUBHUSET I LANGÅ TIL FÆLLES KØRSEL 
KL.19.00. (både for juniorer+forældre og seniorer).  
 
DER VIL I BUTIKKEN VÆRE GODE TILBUD AT 
HENTE, SÅ GREJBOKSENE KAN BLIVE FYLDT 
OP INDEN DET FOR ALVOR GÅR LØS I ÅEN. 
 
FEKS. 

• FIRELINE ALLE TYKKELSER PÅSPOLET 
KUN 1KR. PR. METER. 

• XDS FIRELINE ALLE TYKKELSER PÅSPO-
LET KUN 1,5KR. PR. METER. 

• MEPPS SPINNER STR.4-5 TA 4 STK. 100KR. 
 
PEDER FRA BUTIKKEN HAR LOVET AT HAN VIL 
VÆRE BEHJÆLPELIG VED GREJBIKSENS 
KASTEPOOL, HVIS NOGEN SKULLE HAVE PRO-
BLEMER MED KAST OG LINER, ELLER BARE 
GERNE VIL PRØVE AT KASTE. 
 
MØD OP TIL EN HYGGELIG AFTEN. 
 
 



 
 



Husk, skælprøver i Lilleåen 2006 
Tekst: Søren H Mogensen 
 
Kim Aarestrup opfordrer LSF’s medlemmer 
+ dagkort’ere til at tage skælprøver af alle 
fangede fisk i Lilleåen i 2006. Dette har vi 

egentligt skullet gøre i mange år, men der 
har vist manglet information om projektet, 
derfor gengives DFU-projektet herunder.    

 
Projekt nr.: 5335  
Projekttitel: Karakteristika og temporal spredning af opgangen i en havørredbestand. 
Målsætning: Udfra skælprøver af opgangshavørreder taget gennem en årrække at beskrive 
den tidsmæssige fordeling af opvandringen i en havørredbestand i relation til fiskenes 
størrelse, alder og antal tidligere gydninger. 
Milepæle 2006: Indsamling af yderligere materiale, samt foreløbig oparbejdning af skæl fra 
2005. 
Resumé af projektet: FFI har i de senere år undersøgt smoltudtrækket i Hadsten Lilleå, et 
stort tilløb til Gudenåen. Vandløbet har igennem de seneste årtier været genstand for en 
række genopretningprojekter og fremstår i dag som det vandløb i Danmark hvor man har 
målt den største smoltproduktion pr. areal. Opgangen af havørred i Lilleåen er sparsomt 
undersøgt, men det vides fra lystfiskere, at de første opgangsfisk fanges i maj. Karakteristika 
i populationen af opgangsfisk, dvs. sammensætningen mht. alder, køn og størrelse, er imid-
lertid ukendt. Desuden er ovennævnte karakteristika ukendt i relation til den temporale 
spredning under opvandring. Projektets formål er igennem indsamling af skæl fra lystfiskere 
og evt. elfiskeri, at beskrive ovennævnte karakteristika i Hadsten Lilleå. Skælprøverne ind-
samles primært fra lystfiskeriet under Løjstrup Mølle, hvor der fremover vil blive ført lø-
bende kontrol af alle fangster med optegnelse af fangstdato, længde, vægt og evt. andre 
karakteristika. Disse skælprøver vil, om muligt, blive suppleret af skælprøver fra opgangs-
fisk taget af lystfiskere på strækningerne opstrøms Løjstrup Mølle. Det forventes, at disse 
indsamlinger vil give mindst 100-150 skælprøver om året til undersøgelse af den tidsmæssi-
ge spredning i opvandringen. Desuden vil indsamlinger fra lystfiskerforeningernes elfiskeri 
give et stort materiale til analyse af gydebestandens sammensætning. På nuværende tids-
punkt er mere end 800 skælprøver indsamlet og aflæst. 
Projektperiode: 2001-2007 
Projektleder: Kim Aarestrup, DFU 
 
 
Der har indtil nu været ”problemer” med 
indsamlingen af skælprøver, hvor det især 
er prøver fra de store fisk der mangler. Fra 
bestyrelsen skal der hermed kraftigt opfor-
dres til at alle medlemmer gør en indsats på 
dette område i 2006.  
Alternativet er at DFU elfisker i løbet af 
sommeren for selv at indsamle prøver. 
Dette vil selvfølgeligt forstyrre fiskeriet 
samtidigt med at der skabes skæl på leven-
de fisk. Dette vil ikke være hensigtsmæs-
sigt, så derfor, HUSK DET NU. 
Da der er nogle medlemmer som er meget 
hemmelighedsfulde med antallet af fangster 
og størrelser er fangststatistikken anonym, 

og derudover kan de hemmelighedsfulde 
personer tage prøverne derhjemme og afle-
vere dem til bestyrelsen når sæsonen er 
forbi. Det eneste man skal passe på er at 
opbevare prøverne tørt så de ikke ”rådner”.  
Hvis man skriver navn på kuverten vil man 
efter sæsonen få tilsendt oplysninger på 
netop denne/disse fisk. 
 
Der vil selvfølgelig blive lavet nogle nye 
opslag på borde/bænke i rød og grå zone i 
Lilleåen, samt nede på campingpladsen. 
Det er nemt tage skælprøver. Husk: 
fangstdato, sted(opstrøms eller ned-
strøms Løjstrup), længde, vægt og køn. 



 



Nyttige oplysninger 

Mindstemål og fredningstider                       
 cm Fra Til 
Havørred 40 31/10 1/3 
Bækørred 40 31/10 1/3 
Laks 60 31/10 1/3 
Sandart 50 30/4 1/6 
Helt 36 31/10 1/2 
Gedde 40 31/3 1/5 
Aborre 19   
Ål 45   
                                                                                                            
Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri for-
budt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  
forbudt i Lilleåen.                                          
                                                                        
Bådudlejning: 
  
Båden i Udbyhøj kan lejes for 
50 kr. pr. dag + benzin. 
 
Henvendelse til: 
Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st.th. – Langå 
Tlf. 20728825 
 
Alu-jollen på trailer kan lejes 
For 150 kr. pr. dag + benzin. 
Alu-jollen må ikke bruges i 
vores eget fiskevand. 
 
Båden i Gudenåen kan lejes 
for 50 kr. pr. dag + benzin 
 
Henvendelse til: 
Kaj Nielsen 
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf. 86461516 / 29627737 
E-mail: kajgnielsen@mail.dk 
 

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

Forside billede: 
Morten A’s tykke steelhead. 

 

 

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

Beskrivelse af hytten: 
Træhytte med 4 sovepladser, anneks med 4 
sovepladser, mulighed for at slå telt op. 
Der er gasblus og lamper, samt brændeovn og 
ved leje af generator også el. Der forefindes 
tørkloset. Der er mulighed for at få fisk frosset 
ned hos Kaj Nielsen. 
Lejer skal aflevere hytten i rengjort stand. 
 
Henvendelse om leje: 
Kaj Nielsen   
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf.: 29627737 / 86461516  

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           
Billed fra en senioraften. 
(Øllerne er gemt under bordet red.) 
 
Annonce:   
Sælges:  
ABU Ambassadeur TEN – aldrig brugt! 300 kr.  
Henvendelse: Morten Andersen – mobil 
26163104 eller tlf. 86969991. 



   Afsender: 
LSF, Bredgade 48C 

8870 Langå 


