
  
  
  
  
  

OOppttiimmiisstteenn  
 
Langå Sportsfiskerforening 
Nr. 2- August 2006 - 21. årgang 



LSF’s Bestyrelse: 
 

Lars Kielsgaard - Formand 
Søvej 14, 8870 Langå 
Tlf. 86461171 
E-mail: larskielsgaard@adr.dk 

 
Søren Holm Mogensen - Næstformand 
Parkstien 2, 8870 Langå   
Tlf. 86445904 
E-mail: shm@Vestas.com 

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

 
Morten Andersen 
Østergade 29, 1  0002, 8450 Hammel 
Tlf. 26163104 
E-mail: leif-bente@mail.dk 

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

 
Kaj Nielsen 
Fælledvej 2 G, 8870 Langå 
Tlf. 86461516, 29627737 
E-mail: kajgnielsen@mail.dk 

 
Torben Andersen 
Rougsøvej 7, 
8900 Randers 
Tlf. 86418027 

 
Jens Overgaard – Lodsejer  
Højvangsvej 2, 8870 Langå 
Tlf. 86461219 
E-mail: jensovergaard@adslhome.dk 
 

 
 

Suppleanter: 
 

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

 
Allan Svend Jensen 
Vestergade 21, 8990 Fårup 
Tlf.: 86443022 
E-mail: maj21@mail.dk 
 
 

Udvalg: 
 
Vandpleje: 
Lars Spey Christensen – Formand 
Morten Andersen 
Jens Overgaard 
 
Bredpleje: 
Kaj Nielsen 
Torben Andersen 
 
PR-Optimisten: 
Morten Andersen 
Søren Holm Mogensen 
Bjarne Bach 
 
Lodsejerudvalg: 
Lars Kielsgaard 
Bjarne Bach 
Jens Overgaard 
 
Juniorafdelingen: 
Bjarne Bach - Formand 
Jørgen Nielsen 
Lars Kielsgaard 
Knud Erik Vedel (Børge) 
Erik Nielsen 
Kaj Nielsen – Kasserer 
 
Ørredfonden: 
Jørgen Nielsen 
Holger Mosberg 
 
Web- Side: 
Ole Pilgaard 
Søren Holm Mogensen 
Ole Welling Hansen 
 
Båd-udvalg: 
Kaj Nielsen  
Jørgen Nielsen 
 
 
Hytten: 
Kaj Nielsen 

 

Fiskeribetjente: 
Kaj Nielsen   Tlf.: 29627737 
Erik Nielsen  Tlf.: 29627738 
Niels J.Hansen  Tlf.: 29430508 
Bjarne Bach   Tlf.: 20803335 
 



Formandens side. Læs bl.a. om Tange-
debatten 
Så er den varmeste sommer nogensinde 
ved at være ovre, der er sikkert mange der 
ikke har været ude med stangen, på grund 
af varmen. Der er dog fanget fisk selvom 
det ikke har været i de store mængder, jeg 
har selv været heldig nogle gange i Lil-
leåen, selv i den værste hede. Jeg håber vi 
får normale temperaturer så vi får noget 
godt fiskeri resten af sæsonen. 
Der var sikkert nogle medlemmer der 
undrede sig da sportsfiskeren dumpede ind 
af postkassen i foråret, forklaringen er den 
at vi er blevet tilbudt et prøvemedlemskab 
af Danmarks Sportsfiskerforbund. En enig 
bestyrelse har sagt ja til tilbudet, som det 
første år er gratis og næste år halv pris, og 
derefter fuld pris. Tæt ved halvdelen af 
vores medlemmer er i forvejen direkte 
medlemmer af forbundet. Der vil i den 
nærmeste fremtid være flere opgaver for 
foreningen, hvor det er nødvendigt at vi 
får bistand af DSF konsulenter. Løjstrup 
dambrug har af Århus amt fået tilladelse til 
at udnytte mere af Lilleåens vand, det vil 
DSF lave en indsigelse imod. 
Vi er repræsenteret i den arbejdsgruppe 
der arbejder med projektet Væth enge. Vi 
er kommet med nogle konstruktive forslag 
til at området bliver tilgængeligt for fiske-
ri, vi støder på noget modstand og får i den 
forbindelse også brug for DSF konsulen-
ter. 
Vi har altid været medlem af ferskvandfi-
skeriforeningen, dette medlemskab vil vi 
bibeholde, da det jo er i den forening bre-
dejere er repræsenteret. 
 
Der har i sommervarmen været en heftig 
debat om Gudenåens fremtid. Gudenå-
sammenslutningens formand Max Thom-
sen har haft en kronik i Jyllandsposten. 
Den resulterede i nogle kraftige angreb fra 
Venstres miljøpolitiske ordfører Eyvind 
Vesselbo. Vi blev beskyldt for at være 
løgnagtige, men både Max Thomsen og 
Jyllandsposten havde dokumentation for 

de udtalelser han var citeret for i kronik-
ken. Det var bla. meninger udtalt til Tan-
ge-venstremanden MF, Axel Pihl Lorent-
zens hjemmeside. Underligt nok er disse 
nu fjernet fra hjemmesiden uden det er 
lykkedes at få en forklaring på det. Vi vil 
gøre vores til at debatten fortsætter seriøst. 
Der er mulighed for at følge med på Gu-
denåsammenslutningens opdaterede hjem-
meside, 
http://www.vildlaks.dk/gsl/ 
 
Foreningen har klaget til naturklagenævnet 
over ”Green Farm Energy’s” tilladelse til 
at udvide til over det dobbelte og bruge 
møllebækken til bortledning af overflade-
vand fra fabrikken, ingen af klagepunkter-
ne er blevet imødekommet. Men vi vil 
love at der bliver holdt øje med vandkvali-
teten i bækken. Enten ved at tage prøver 
eller opstilling af måleudstyr. 
 
Vi har i bestyrelsen flere gange diskuteret 
fangstregistrering (til brug i evt. forure-
ningssager/erstatning /RED). Vi er ikke 
enige men fortsætter debatten, min hold-
ning er at det ville være rart at vide om der 
bliver fanget 1000 eller 3000 havørreder i 
f. eks. Lilleåen. Vi samler skælprøver ind i 
Lilleåen til dansk fiskeriundersøgelse. Det 
er vigtigt at der er opbakning til det og der 
bliver afleveret skælprøver i de glas der er 
opstillet ved åen. For få prøver kan medfø-
re elfiskeri i sæsonen, det er der nok ikke 
nogen der vil være interesseret i. 
 
Der er ved at blive lavet et spang over 
Lilleåen i toppen af grå zone, det  bliver 
lavet for at undgå færdsel over jernbane-
broen. Projektet med en ny adgang til rød 
zone er desværre gået i vasken på grund af 
modstand fra dambruget, vi overvejer om 
der kan findes andre brugbare muligheder.  
 
Alle ønskes knæk & bræk resten af sæso-
nen.  Lars Kielsgaard 



 



Referat af ekstraordinær generalforsamling 
 
Torsdag den 4. maj 2006 kl. 19.00 afholdte Langå Sportsfiskerforening ekstraordinær 
generalforsamling i klubbens lokaler, Bredgade 48c, 8870 Langå. 
 
Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent 
2. Forslag til vedtægtsændringer. 

 
Ole Welling Hansen blev valgt til dirigent. Søren Mogensen referent. 
Til den ekstraordinære generalforsamling var der i alt 11 fremmødte, heraf 5 fra bestyrel-
sen. Alle punkter blev enstemmigt vedtaget og det hele var overstået på ca 2 minutter. 
Alle punkter som var til afstemning er listet herunder. 

 
§ 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 skulle restaureringen af Elbækken begynde, der manglede kun 
lige en tilladelse som ifølge tlf-samtale ville tage få dage. Det viste sig at være et amtsligt 
anliggende, hvor behandlingstiden åbenbart er meget lang. Der er nu gået mere end 3 
måneder men vi håber stadigvæk på at komme i gang her i efteråret.  
Hold evt. øje med hjemmesiden, hvor vi forventer at annoncere hvornår vi går igang. 
  
Efter kurset i vandløbsrestaurering sidste efterår, afholder Ferskvandsfiskeriforeningen 
endnu et kursus i år, netop med udgangspunkt i Elbækken. Der er endnu få ledige pladser 
for LSF’s medlemmer til at deltage. Kurset finder sted den 9. september i klubbens loka-
ler. Ring til formand Lars Kielsgaard for yderligere information.  



Tørfluefiskeri i Slovenien 
Tekst og billeder: Søren H Mogensen  
 
Jeg havde kun en gang tidligere prøvet dette 
”mærkelige” fiskeri så nu skulle det prøves. 
Turen var planlagt i al hast så jeg havde 
ikke nået at investere i det dyre fluegrej, jeg 
kunne dog pryde mig med lånte fjer. En 
enkelt tur i Grejbiksen hvor kasseapparatet 
alligevel tikkede over de 3000 kr var det 
dog blevet til, det skal siges at åndbare 
waders er uundværlige da der er temmelig 
varmt i Slovenien, ca 30-35deg. 
Lørdag morgen, eller snarere nat oprandt 
tiden hvor vi skulle af sted. VW Lupo til 
Slovenien, jeg troede svogeren var blevet 
skør. Efterfølgende skal siges at bilen kører 
fremragende samt sagtens kører med 160 
km/t uden støj og alligevel omkring 25 km/l 
diesel, fantastisk. 
Køreturen gik forrygende, faktisk så godt at 
vi glemte at betale vejafgift i Østrig, ups det 
kostede så lige 1000 kr i bøde!!!!!!!!! 
Vel ankommet til Slovenien fiskede vi 
1.dag på ”Sava Trophy park” hvor der skul-
le være mange flotte og store fisk. Det viste 
sig at det var det område som Slovenerne 
bruget som ferieudflugtsmål, dvs der var 
meget badning og river rafting. 
Efter nogle timer med ustandselige ”rafte-
re” valgte vi at køre videre til Most Na 
Soce. Her skulle vi alligevel fiske dagen 
efter. Vel ankommet fik vi gratis fiskekort 
til samme dags aften.  
Vi havde nogle gode aftentimer hvor der 
blev gået til fluerne. Jeg satte selvfølgelig 
den bedste flue i munden på den største fisk 
med et alt for kraftigt tilslag, øv.  
Samme aften prøvede jeg i øvrigt også at få 
trukket hele fluelinen samt noget bag-line af 
hjulet 2 gange af den samme vilde regnbue, 
knap 50 cm, se her ovenfor.  
Fiskedag 2 havde svogeren fået kontakt til 
en lokal fiskeforening hvor vi måtte prøve 
deres bedste fiskevand. Vi fiskede det me-
ste af dagen og fangede en del regnbuer og 
stallinger. Vi så store fisk i det spritklare 
vand, men de var ikke villige til at tage 
tørfluerne. 



3. fiskedag prøvede vi et nyt stykke flod 
igen. Der var mange store fisk. Jeg havde 
fået nok af de store dovne fisk som ikke gad 
tage tørfluen. Der blev rigget til med en 
nymfe. Jeg havde spottet en stor fisk inde 
under et træ der hang ud over floden. Efter 
mange kast, havde jeg nærmest opgivet da 
fluen pludselig hang fast. Det viste sig at 
være den mest selvdøde/dovne bækørred 
jeg nogensinde har fanget, dog var den 
meget tung, 58cm og 2.6 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senere samme dag efter et velfortjent 
hvil/is/fadøl så vi en stor regnbue. Den ville 
svogeren bare fange. Det tog så ca en times-
tid, førend den var klar til at spise nymfen, 
det var en regnbueørred på 66cm og ca 3 
kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imens var der Dania klækning så jeg fandt 
den største tørflue jeg havde, og fangede 
faktisk en del fisk på den, ”det er nu vældig 
sjovt når man fisker til sete fisk, og kan 

iagttage hvordan de pludselig går til an-
greb”. 
 
Det var første gang jeg var i Slovenien, og 
jeg havde da nok mine bange anelser om 
øststat og anden elendighed. Dette blev 
gjort fuldstændig til skamme under det 
korte ophold. 
 
Fiskeriet samt ”pasning” af floder og fisk 
må siges at blive taget meget seriøst i Slo-
venien. Dette signal virker med til at fisker-
ne opføres sig anstændigt ved floden så der 
er pænt og rent samt masser af plads til alle. 

Lige før hjemturen spottede jeg en stor fisk, 
den tog nymfen efter få kast, den var også 
66cm men noget tungere end svogerens, 3.5 
kg, det kan jeg så drille ham med resten af 
sæsonen. 
 



 



En rigtig lystfiskerhistorie fra det virkelig 
liv, fortalt af LSF-revisor, Willy Thirstrup  
 
Klokken var lidt i tolv, og jeg belavede mig 
så småt på, at gå hjem til frokost, da Kaj 
Fisker, der boede i ’Brohus’, stak hovedet 
indenfor døren til mit kontor, der dengang 
lå i Bredgade (Langå). 
Fisker der vidste, at jeg var stukket af en 
gal lystfisker sagde: ’I aftes stod der en flot 
fisk i hullet overfor – du ved! - Den var i 
luften mange gange og så ud til at være 
rigtig pæn.’ 
Jeg vidste med det samme, hvilket hul han 
talte om, så jeg ringede hjem til min kone, 
og sagde, at jeg på grund af en vigtig aftale 
blev lidt forsinket til frokosten. 
Fiskegrej havde jeg altid i bagagerummet 
på bilen, så selv om jeg ikke ligefrem var 
klædt på til at tage på fisketur, mente jeg, at 
man måtte tage chancen når den viste sig. 
Så iklædt lys flannel-habit med vest, hvid 
skjorte med stribet slips og sorte sko, der 
var mere egnet til et dansegulv end til fiske-
tur, begav jeg mig til åen. 
Mellem amtmands Hoppes bro og den nye 
bro lå en fladbundet pram med bunden i 
vejret. Her havde en flok Københavnere 
lejret sig omkring madpakker, øl og bræn-
devin. 
De gloede jo noget, da jeg stod ud af bilen 
og begyndte at samle mit grej. Og det må 
indrømmes, at jeg lignede alt andet end en 
lystfisker i mit city-dress.  
En af Københavnerne bemærkede overbæ-
rende: ’Det kan du godt glemme alt om. Vi 
startede klokken fire i morges, og vi har 
hverken mærket eller set skyggen af en 
fisk.’ 
’Det er jeg ked af at høre’ svarede jeg. ’Vi 
skal have gæster i aften, så jeg bliver nødt 
til at prøve’. 
Heldigvis havde det været tørvejr i lang tid, 
så trods min lidt uegnede fodbeklædning, 
gik det udmærket med at komme hen til 
bredden.             Dagen før havde jeg hos 
Alfred, der havde kombineret tobak, træsko 
og grejbiks overfor posthuset, købt en ny 

orange Myr-spinder med guld ske, som jeg 
ville indvie her. 
Helt ærligt tror jeg, at det havde været totalt 
ligegyldigt, hvad der sad for enden af linen, 
for ved det allerførste kast ramte jeg havør-
reden lige midt i kæften. 
Jeg ved ikke, hvem der sprang højest Kø-
benhavnerne eller fisken; men sprunget 
blev der. 
Det må indrømmes, at den der blev aller-
mest overrasket, var mig selv. 
Det lykkedes mig dog at holde masken, og 
efter en relativ kort fight, hjalp en af de 
imponerede tilskuere med at lande fisken, 
der skønsmæssigt vejede mellem 3½ - 4 kg. 
Fisken blev beundret over alle grænser, alt 
imens jeg begyndte af skille grejet ad. 
’Hvad fanden mand! Holder du allerede 
op?’ 
’Ja’ svarede jeg, ’- så mange gæster skal jeg 
heller ikke have.’ 
Det kunne være sjovt, hvis man som en flue 
på væggen havde hørt, hvad der bagefter 
var blevet fortalt i Københavnske lystfi-
skerkredse, for snakket blev der garanteret. 
Hvis en af de fiskevenner fra den store by, 
der hin mindeværdige dag oplevede episo-
den, skulle læse dette, har han nu fået røbet 
sandheden om det lokale fiske-geni, der 
måske ikke var så genial som det dengang 
så ud til. 
 
Det ville være hyggeligt, hvis han kontak-
tede mig. Jeg føler mig erstatningspligtig, 
for de øl og snapse der væltede, da I sprang 
op fra prammen. 
 
W.T. 
 







Medlemskonkurrencen 2006 
Tekst: Morten, Bjarne og Søren 
 
Lørdag den 14. oktober 2006 afholder Langå Sportsfisker Forening den årlige konkurrence 
for medlemmerne. Konkurrencen afholdes af juniorafdelingen, og et eventuelt overskud går 
ubeskåret til juniorerne, derfor slut op omkring denne hyggelige dag ved åen.  
 
Der vil som sædvanlig være mange fine præmier, med blandt andet præmier til største laks, 
havørred, gedde og sandart. Derudover vil der blive trukket lod blandt alle indvejede fisk og 
på deltagerbeviset. Der vil også være diverse præmier til juniorer samt fiduspræmier. 
 
Kortsalg: Smedens Eng fra kl 7.00 til 9.00 
Pris: 50 kr for seniorer 
 30 kr for juniorer 
Indvejning: Kl 16.00 ved Langå camping. 
 

Fælles spisning  
Efter konkurrencen er der fællesspisning i klubbens lokaler. Der er plads til 40 personer så 
det er efter først til mølle princippet. Menuen ligger endnu ikke fast, men vi vil gerne prøve 
noget nyt for at tiltrække folk der ikke kan lide gule ærter. 
 
Tilmelding: Senest den 8. oktober. Tlf Søren M 86445904,  

Bjarne B 86461240 
Pris:  100 kr 
Sted: Efter konkurrencen og indtil ??? i klubbens lokaler, Bredgade 48C, Langå. 
 
 

Finurlighed fra gemmerne 
Som de fleste af jer nok ved, blev Langaa Sportsfiskeri Forening startet på Langaa Hotel d 
1.oktober 1936. Men der er nok mange der ikke ved at der allerede var problemer med brin-
kerne i Lilleåen i 1938. I en gammel protokol læste jeg følgende skrivelse. 
 

Laurbjerg 22 Nov. 1938 
Hr Holting, Langaa fiskeklub 
 
Foreningen af Lodsejere ved Lilleaaen har fra flere medlemmer Modtage en Besværinger 
over at Brinkerne langs Aaen gang på Gang trædes ned. 
I den Anledning skal man herved anmode Dem om at arbejde hen Til at der indføres en 
Vægtgrænse for Deres Klubs Medlemmer, Man har her tænkt sig højst 80 kg. 
I modsat Fald maa Kontraktforholdet desværre anses for at Være i fare. 
  Med megen Agtelse 
  P.B.V.  
  L. Ritz, A.Borr/Welling. 
 
Holting var Foreningens første Formand 
Fundet af Kaj Nielsen 



Til Fluefiskeren. 
Daiwa’s Guldhjul: 
Lochmor LA 
Str. 4/5-10/11 
Før op til: 3499,-kr 
Frit valg: 
1099,-kr 

Stella 4000FB 
Pris 6499,-kr 
Tilbud 4499,-kr 

Twin Power 
2500-6000FB 
- 25% til LSF 
medlemmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ron Thomson Steelhead 
II 7” #3/4 
Okuma Airfame #4/6 
Axellerator Fly-line #4, 
med backing.  Pris 
1500,-kr. Til LSF med-
lemmer  499,-kr pr sæt. 

Scierra HM2 Fly 8,6” & 9” # 4,  3 delt. 
Med Scierra Stangrør  2799,-kr. 
Til LSF medlemmer 1499,-kr, 

Flet liner påspolet 1,-kr pr. m 
Til LSF medlemmer 0,90kr pr. m 

Geoff Anderson Fiskevest 
Før 999,-kr  nu 499,-kr 



Nyt fra Juniorklubben  
Tekst og billeder: Bjarne Bach 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Billede fra tur til Grejbiksen den 20. april. 
 
Traditionen tro sluttede junioraftenerne med 
weekend-tur til Gjerrild den 28-30. april. Det 
var desværre lidt for tidligt til hornfiskene. 
Men en tur til Kanaløen lørdag, gav en del 
sild.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Børges første sild nogensinde.  

 

 
 
Juniortur den 30/9-2006 
Der er planlagt junior fisketur til Egtveds og 
Omegns Sportsfiskerforenings fiskevand i 
Vejle å den 30. september 2006.  
Til denne tur er mindste alder for deltagelse 
14 år. Man skal kunne klare sig selv ved åen. 
Vi mødes ved klublokalet kl. 08.00. 
Tilmelding fra den 14 -23. september på 
20803335  eller  på mail:  
bjarne.bach@wanadoo.dk 
Egtveds og Omegns Sportsfiskerforenings 
juniorer kommer og besøger os, lørdag den 
23. september. 
 
Husk Vejle tur den 30. sep-
tember. Tilmelding senest den 
23. september. 
 
Junior aftenerne begynder igen torsdag 
den 26. oktober kl. 19-21. 
 
 
Nyt fra kassereren 
Som de fleste nok har opdaget er LSF blevet 
optaget som gratis prøvemedlem af Dan-
marks Sportsfiskerforbund. (Se siden her i 
bladet). 
Dette betyder at kontingentet for 2007 bliver 
tillagt de 127,50 kr, som vi skal betale til 
Danmarks Sportsfiskerforbund i 2007. (Juni-
or 90 kr). 
Hvis indmeldelsen ikke skulle blive god-
kendt på vores generalforsamling i februar, 
vil beløbet blive modregnet i kontingentet 
for 2008. (Se betingelserne for dobbelt med-
lemskab på siden fra Danmarks Sportsfisker-
forbund her i bladet). 
Ud over fordelene ved medlemskabet af 
Danmarks Sportsfiskerforbund, får I som 
medlemmer den fordel at I kan benytte ho-
mebanking til betaling af kontingentet, da 
Danmarks Sportsfiskerforbund udsteder 
medlemsbevis, og på sigt måske tilmeldes 
betalingsservice.  
 



Artikel om Ny hjemmeside til foreningen  
Skrevet af Ole Welling Hansen 
 
Vi er et udvalg på 3 medlemmer - Søren 
samt 2 x Ole, som er i gang med at udar-
bejde en ny hjemmeside til foreningen. 
 
Jeg er den 3. mand og er ganske ny i for-
eningen. Den 1. januar i år blev jeg med-
lem. På generalforsamlingen den 7. febru-
ar meldte jeg mig i udvalget "Foreningens 
WEB-side". 
 
Bestyrelsen har givet grønt lys for at lave 
et nyt design. Et af mine første spørgsmål 
til Ole og Søren var: "Hvorfor en ny 
hjemmeside?" 
Svaret var egentlig logisk nok: 

• Det er lettere at finde rundt i no-
get vi selv har lavet 

• Det er lettere at tilføje / fjerne de-
le i noget vi kende 

• Forandring skader jo ikke 
 
I vort udvalg besluttedes at have et grund-
layout klart omkring 1. august. 
 
Et andet spørgsmål: "Kan jeg det?" Hertil 
er svaret: "Jo det mest grundlæggende, 
men vi får brug for assistance - assistance 
til hvad?" 

• Ideer til indholdet 
• Gode artikler 
• Gode historier 
• Feed-Back fra bestyrelsen 
• Fangstresultater og Billeder 

 
Hjemmesiden vil altid afspejle foreningens 
lyst til at have en sådan. Foreningen er 
medlemmerne. Derfor er vedligeholdel-
sesarbejdet yderst vigtigt. Vi skal ikke lave 
noget, hvis ikke vi mener det. Nyheder 
skal ikke være antikvariske - derfor hellere 
ingenting end noget forældet stof.  
Da vi er en lystfiskerforening hvor med-
lemmerne, som højeste prioritet, ønsker at 
fiske, er det klart at hjemmesiden ikke skal  
 

 
 
"fylde" for meget. Til gengæld skal hjem-
mesiden primært opfylde følgende: 

• Info til medlemmerne 
• Info vedrørende salg af dagkort 
• Let at betjene - god overskuelig-

hed 
• Henvisninger til andre relevante 

hjemmesider 
 
Foreningsbladet "Optimisten" vil fremover 
også kunne findes på hjemmesiden som 
PDF-fil. Af pladshensyn vil nok kun et 
begrænset antal udgaver være at finde, 
men disse kan jo blot gemmes på ens egen 
PC. 
 
Vi har i udvalget talt om via hjemmesiden 
og E-mail at udsende et nyhedsbrev til 
medlemmerne. Dette kunne f.eks. være når 
der skal bruges assistance til diverse for-
eningsarbejde. 
 
I løbet af sensommeren "Lukker" vi øjne-
ne, lukker den "gamle side" ned og sender 
"den nye side" ud på http://langaa-sf.dk  
 
 
For god ordens skyld skal til sidst nævnes, 
at der aldrig vil blive lagt ulovlig software 
eller belastende materiale på siden - ej 
heller vil vi linke til sådant. 
Hvis et medlem føler at visse billeder er 
"trælse" i relation til egen person vil disse 
billeder blive fjernet på forlangende. 
Det kan være belastende at have sin mai-
ladresse liggende til offentlig skue (spam) 
- så overvej dette! 
 
 
Venlig hilsen 
Ole W 
(Også på vegne af Søren og Ole) 
 



 
 



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 er opstillet glas 3 steder i Lilleåen samt 
på Langå Camping, så er der er ingen und-
skyldning for at lade være. 
Det er nemt at 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: 
Endnu et billede at LSF’s teambuildings 
kursus i Lilleåen. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Billedet er fra Lilleåen den 29. juni 2006, da-
gen hvor formandens lille lærkestamme skulle 
bringes på plads, den er 15m lang og vejer ca 2 
ton. Der var mange ”gode” forslag til udførel-
sen af seancen og det lykkedes da også til sidst.  
 
Man skulle tro det var kommunalt, 3 der 
arbejder og 5 der ser på.     



   Afsender: 
LSF, Bredgade 48C 

8870 Langå 
 


