
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Langå SportsfiskerForening 
Nr. 1- Maj 2008 - 23. årgang 

 



LSF’s Bestyrelse: 
 

 

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

 

Søren H 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., 8450 Hammel 
Tlf. 26163104 

E-mail: morten-gudenaa@webspeed.dk 

 

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

 

Torben Andersen 
Rougsøvej 7, 
8900 Randers 
Tlf. 86418027 

 

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

 

Flemming Højfeldt – Lodsejer  
Toftevænget 26, 8870 Langå 
Tlf. 87731020 
E-mail: flho@inno.dk 

Suppleanter: 

 

Martin Dalgaard Knudsen 
Esben Snarres Vej 3, 8900 Randers 
Tlf. 86412960 
E-mail: m.ms@mail.dk 

 

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

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

PR-Optimisten: 
Lars Kielsgaard 
Søren Holm Mogensen 
Bjarne Bach 

Lodsejerudvalg: 
Lars Kielsgaard 
Bjarne Bach 
Flemming Højfeldt 

Juniorafdelingen: 
Bjarne Bach - Formand 
Jørgen Nielsen 
Lars Kielsgaard 
Knud Erik Vedel (Børge) 
Erik Nielsen  (Stopper efter denne sæson) 
Poul Erik Jensen 
Ole Pilgaard - Kasserer 

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

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



Formandens side 
 
Sæsonen i år startede rigtig flot med en 
blank laks, på den anden dag i marts. 
Laksen blev fanget på tohåndsflue og en 
uldsok, i Jernbanesvinget. Den vejede 
godt 10 kg med havlus. Fisken var fedt-
finneklippet, og er derfor en Storålaks 
udsat i Gudenåen som lakseunge for 2-3 
år siden. Siden er der fanget flere rigtig 
flotte fisk så det tegner til en rigtig god 
laksesæson. 
På trods af succesen er lakseprojektet ude 
i en usikker fase. Der er et stort underskud 
og på nuværende tidspunkt er det ikke 
afklaret hvordan det skal løses, og hvor de 
manglende 500.000 kr skal komme fra. 
Der arbejdes på flere forskellige mulighe-
der, de lokale aktionsgruppe midler, som 
er EU penge der kan bruges til udvikling 
af lokalsamfundene, er en mulighed. Og 
”Dansk Center for Vildlaks” eksporterer 
lakseunger til nordtyske vandløb, og er i 
gang med vandløbsrestaurering som også 
gerne skulle blive en overskudsforretning. 
Vi må håbe det bedste for at der de 
næste år fortsat er laks i Gudenåen. 
  
Vi er gået ind i Projektet ”Langå kultur-
hus”. Og har givet et økonomisk tilskud 
som dobles op af Langå sparekasse. Vi 
forventer at vi i løbet af året får tildelt 
lokaler som tilgodeser vores behov i det 
daglige klubarbejde med senior- og juni-
oraftener. Vi får mulighed for fremover at 
holde generalforsamling i kulturhuset og i 
samarbejde med andre arrangere foredrag 
der ligger inden for vores interesseområ-
der. 
Projektet, Sølyst, hvor der er forslag om 
bygning af en pavillon og etablere en 
handicapfiskesti lever stadig. Visionen er 
at når Gudenåen slippes fri, bliver Guden-
åen et lystfiskermekka med Sølyst som 
centrum. Som i Mørrum og ved Støren 
naturcenter ved Gaula. Men måske er det 
bare ønsketænkning? 
 I øjeblikket arbejder miljøcentrene på at 
indsamle vandplaner og sætte det i forhold 

til EU´s vandrammedirektiv. Regeringen 
har lagt ud med at udgangspunktet er 
værdier der ligger flere gange over det 
som regeringens egne specialister har 
meldt ud som anbefalinger. Det er jo utro-
ligt foruroligende. Vores niveau ligger på 
et plan sammen med lande vi normalt ikke 
sammenligner os med. Min opfattelse er at 
tingene går i den gale retning, desværre. 
Nogle af de rigtig gode strande på Djurs-
land mister i år deres blå flag, p.g.a. at der 
er for mange menneskelige afføringsbak-
terier i vandet. Når jeg tænker tilbage på 
de sidste års somre, og den meget pludse-
lige nedbør, og overløb fra rensningsanlæg 
og overløb fra kloakledninger, er det jo 
dybt foruroligende at det helt sikkert er det 
der er årsagen. Den danske miljøpolitik er 
foruroligende, udvidelse af husdyrbrug, 
nye boligområder uden den nødvendige 
rensning af spildevand. Og når der er 
blevet sagt fra regeringen at vi er så rige at 
vi kan købe hele verden er denne situation 
jo direkte pinlig. 
  
Jeg har været nede at se Langå museum. 
Jeg blev meget overrasket, for Langå 
sportsfiskerforening har deres helt egen 
rum, med diverse gammelt fiskegrej og 
andre ting der belyser foreningens betyd-
ning i lokalsamfundet gennem årene. Jeg 
kan anbefale at besøge museet, det har 
åbent tirsdag aften, og skulle der være 
nogle medlemmer der ligger inde med 
nogle ting der kunne være spændende for 
museet vil de helt sikkert være interesse-
ret. 
  
Til sidst vil jeg gerne opfordre alle til igen 
i år, at udvise god etik ved vores fiskevan-
de. Vis hensyn til hinanden, og til naturen. 
  
Rigtig god sæson til alle. 
 
Knæk & Bræk     
Lars Kielsgaard 



Langå Museum 
Tekst og billeder: Lars Kielsgaard 

 
 
Her i foråret blev jeg kontaktet af Jør-
gen(Ålborg) Hansen, der kunne fortælle at 
han var søn af en af dem der i sin tid star-
tede Langå SportsFiskerforening, se bille-
det herunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgens far var Lars (Ålborg) Hansen som 
boede Nygade 6. Han flyttede fra Ålborg 
til Langå 1934, deraf kaldenavnet ”Lars 
Ålborg” Han var uddannet tømrer og fik 
arbejde på Nissen. 
På Langå museum kan man se nogle af de 
ting Lars Ålborg lavede. Splitcane stæn-
ger og forskellige andre ting. Som det kan 
ses på billedet er stangøjerne noget helt 
specielt, de er lavet af en ædelsten som 
hedder ”Agat”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Ålborg lavede også sine egne blink, 
som materiale brugte han familiens sølv-
tøj, jeg har haft dem i hånden og de er 
rigtig flotte.. 
Jørgen (Ålborg) Hansen fiskede meget 
med sin far og fortæller at en af de rigtig 
gode fangster var de store brasener som 
der var mange af i Gudenåen på det tids-
punkt, han fortæller at det giver de bedste 
fiskefrikadeller der kan laves. Jørgen blev 
uddannet elektromekaniker hos Martens i 
Laurbjerg, som man kan se flere spænden-
de ting om på Langå museum. Jørgen 
flyttede, som han siger, til ” Djævleøen-
Sjælland” og er via Hadsten nu flyttet 
tilbage til Langå. 
 
Museet er virkelig et besøg værd. Jeg 
fandt blandt andet et avisudklip som viser 
lidt historie om Lilleåen. Billedet viser 
LSF-bestyrelsen i gang med at afspærre 
Lilleåen for optrækkende ørreder, da Lil-
leåen var så forurenet at det ville være den 
sikre død for fiskene hvis de trak op, hå-
ber aldrig det sker igen. 
 
 
 
 



Steen Ulnits på Langå Bibliotek 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 

  
Tirsdag den 26. februar havde Langå 
bibliotek indbudt til et foredrag med Steen 
Ulnits. Emnet var ”Laks og Havørred, 
nære slægtninge og arge fjender”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der var plads til 50 tilhører, og der var 
udsolgt, der var enkelte der måtte gå for-
gæves. 
 
Det var meningen at vores formand Lars 
Kielsgaard, skulle havde startet med at 
fortælle om os (LSF), men han skulle 
desværre på arbejde, og kunne ikke delta-
ge.  
Steen viste nogle forskellige billeder af 
havørreder og laks, og ville så have os 
tilhørere til at give et bud på om det var en 
laks eller ørred. Hvis det var en ørred, 
hvad var det så for en? 
Det medførte en livlig diskussion og man-
ge grin.  
Steen fortalte om forskellen mellem hav-
ørreders og laks’ gydning og vandring. 
Gudenåcentralen (Tangeværket), og Gu-
denåens fremtid eller måske mangel på 
samme, var også oppe at vende. I den 
forbindelse kom han også ind på værdien 
af det rekreative fiskeri, både set i forhold 
til Gudenåcentralens værdi eller mangel 
på samme, og erhvervsfiskeriet. Man har, 

som nogen nok har set, netop afsluttet en 
undersøgelse i Sverige. I Sverige er der 
1000 registrerede erhvervsfiskere, men det 
rekreative fiskeri generer en værdi for det 
svenske samfund der er mere en det dob-
belte værd.  
Man har nu besluttet at Danmark skal 
have lavet en tilsvarende undersøgelse. 
Det kan vi lystfiskere nok glæde os til. For 
når resultatet af en sådan undersøgelse 
forelægger, er det nok en hel del lettere at 
få politikerne til at lytte til os. I Norge har 
man anslået at en lystfiskerfanget laks har 
en værdi for det norske samfund på 3000 
norske kr pr kg. 
Steen kom også ind på begrebet ”Grøn-
lænder” og ”Overspringer”. Han fortalte at 
de to jo nok var det samme, men fanget på 
forskellige steder. Men han fortalte også 
at det er meget vigtigt ikke at fiske for 
hårdt på disse, da de er havørredens over-
levelsessikkerhedsforanstaltning. For hvis 
noget skulle gå galt oppe i åerne, med 
dem der var der for at gyde, så havde de jo 
nogle der var i sikkerhed andetsteds. Det 
gav så stof til eftertanke, hvad angår vin-
terfiskeri? 
Alt i alt var den en hyggelig aften.  
Det kunne være dejligt om vi kunne sam-
arbejde med Biblioteket/Kulturhuset om 
lignende arrangementer i fremtiden.  



Fangstberetning, sæson 2008 
Tekst: Christen Siversen

 
Egentlig tager historien sin begyndelse 2 
uger tidligere, hvor jeg på nettet faldt over 
en G. Loomis Classic 15”. Den har jeg 
drømt om i en del år, men jeg har altid 
syntes at den prismæssigt lå i overkanten 
af det forsvarlige. 
  
Men prisen her var fornuftig, så jeg slog 
til. 
  
Jeg tog derfor til åen allerede i går, for at 
teste den. Jeg blev lidt skuffet da jeg an-
kom. Ikke så meget på grund af blæsten, 
med 500 grains foran lokomotivet betyder 
det mindre, men fordi sigtbarheden i van-
det stort set var lig nul grundet de sidste 
dages regn. 
Jeg fiskede dog nedover, og nød at være 
tilbage i "arenaen". 
Jeg fik dog den tanke, at når vandet nu 
klarede op, ville der være en "teoretisk" 
chance for at møde en af de første blank-
laks.  Vi fluefiskere er ind imellem håblø-
se optimister! 
  
Så her til morgen, hvor jeg egentlig havde 
besluttet mig for at tage noget overarbej-
de, var jeg ikke svær at overtale. Årets 
første laksefluer blev bundet. Det er altid 
nemmere, når man bliver inspireret! 
  
Jeg ankom til Gudenåen nærmere bestemt 
"Jernbanesvinget" ved middagstid. Jeg gik 
først ned for at besigtige forholdene. Mine 
to fiskekammerater Ole Pilgård og Jimmi 
O'conner var allerede i gang. 
Vandet var steget en del siden i går grun-
det stormfloden, der havde presset vandet 
langt op i fjorden, men det var til gengæld 
klaret en del op! 
  
Mens jeg riggede til, åbnede Jimmi ballet 
med en fin nedgænger. Den blev dog 
hurtigt og nænsomt genudsat. 
  

Jeg gik op og startede øverst i svinget. Jeg 
havde 500 grains på hjulet og en 2" uldsok 
med conehead i enden af forfanget. Efter 
nogen tids fiskeri, får jeg et kraftigt hug 
2/3 ude i åen. Fisken var relativ tung, 
selv for min nye 15”. Umiddelbart tænkte 
jeg, at det måtte være en stor nedgænger. 
Der var ikke nogen vilde udløb. Den gik 
roligt og tungt. 
Efter 5 min. gik den dog stadigvæk roligt 
og tungt, og Ole luftede muligheden for, at 
der kunne være tale om en blanklaks. 
Jeg replicerede, at hvis det var tilfældet, så 
havde den allerede stået 100 m længere 
nedstrøms. 
Min undren blev dog vakt, da den uden 
videre bevægede sig over til modsatte 
brink uden større besvær. 
Jeg fik den endelig presset over til min 
egen side og løftet den op i overfladen. 
Blank fisk! 
Efter ca. 15 min fight og uden større dra-
matik, kunne vi kane den op på brinken. 
Klokken var 14:30. 
 Og hvilken fisk – (fortsættes) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blank, løse skæl og havlus. Årets første 
blanklaks var en realitet. Den officielle 
vejning sagde 10,07 kg og 98 cm lang. 
  
Det var en mærkelig følelse. Når man 
fisker i Sverige eller Norge i maj og juni 
ved man, at det kan ske når som helst! 
Men her i Gudenåen og så den 2. marts, 
det var helt utroligt og dejligt. 
 

De bedste hilsner 
  
Christen F. Siversen 
Mail: chrissiv@broso.dk 
 
(Forsidebilledet viser den fantastisk 
flotte fisk. Efter denne historie kan det 
fortælles at Christen tog endnu en laks 
den 28. april, 93cm og 7.93 kg/ RED)

    

 
Flotte tidlige fangster 2008 
 
Christen med laks 2, 93cm, 7.93kg, 28/4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Hald, 77cm, 5.95kg, 30/3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Nielsen, laks 90cm, 7.65kg, 20/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Jørgen, 73cm, 5.55kg, 11/3. 
 



Referat fra Generalforsamling i LSF 2008 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Carlo Iversen, som blev 
valgt. Han konstaterede herefter at generalfor-
samlingen var rettidigt indkaldt og at dagsor-
denen er i overensstemmelse med vedtægterne 

 
2. Formandens beretning 
 
Beretning 2008 
  
3 af vores medlemmer er desværre afgået ved 
døden 2007: 
 
Villi Stensgaard Christensen, Bjerregrav 
Jørn Jørgensen, Randers 
Æresmedlem 
Frank Arn, Århus  
Var et af vores ældste medlemmer og som 
nok kun huskes af få. Han var altid med når 
der skulle laves et stykke arbejde, en af pione-
rerne i elfiskeriet. Han huskes nok speciel for 
sin fremvisning af smalfilm til klubaftener. 
  
Æret være deres minde. 
  
Beretning 
Et år er gået og jeg skal som formand berette 
om året der er gået. 
  
Bestyrelsen 
Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde 
i bestyrelsen i året der er gået. Vi har holdt 
møder den første tirsdag i måneden. Bestyrel-
sen har hele året været suppleret med de 2 
bestyrelsessuppleanter. Der har været en god 
mødedisciplin. 
  
Vi er nu blevet fuldgyldige medlemmer af 
Danmarks Sportsfiskerforbund. Jeg syntes det 
har været positivt. Selvom det er en stor orga-
nisation, har det været let når vi har skullet 
bruge dem, hvilket har været tilfældet nogle 
gange. Eks. Væth enge og Slip Gudenåen Fri 
kampagnen. 
  
Endnu en gang skal jeg sige noget om rød 
zone. Det er ikke lykkedes os at få etableret 
adgang på anden måde end ned under jernba-
nebroen. Vi har i bestyrelsen haft problema-
tikken oppe at vende på næsten alle møder for 
at få en klar fornemmelse af hvordan tingene 
fungerede. Det viser sig at der faktisk ikke har 

været problemer, samlingsstedet er blevet 
bord- og bænksættet ved jernbanebroen, og 
fiskeriet i hele Lilleåen er måske blevet for-
delt bedre. 
  
De nye kommuner har nu eksisteret i et år. Jeg 
syntes vi har været på forkant i forhold til at 
få et godt samarbejde med dem.  En stor del af 
vores fiskevand ligger nu i Faurskov kommu-
ne, jeg har flere gange haft en positiv kontakt 
til miljøafdelingen, og Hadsten sportsfiskeri-
forening er repræsenteret i deres grønne råd 
og skal nok repræsentere vores interesser. I 
Randers Kommune har jeg deltaget i en grup-
pe om turistudvikling, som er en af de grupper 
der ligger til grund for den fremtidige turisme 
strategi i Randers kommune.  
Vi har et tæt samarbejde med teknik og miljø, 
og er enige med dem om at vi skal lave et 
grønt partnerskab. 
En vigtig del af samarbejdet vil også blive at 
gøre fiskeriet mere tilgængeligt fra Jernbane-
svinget og ned til laksegården. Flere pladser, 
broer og parkeringsvejledninger. Så fiskerne 
kan finde pladserne. 
  
Året 2007 var også året hvor Væth enge rent 
fysisk blev etableret. Det gav mange af os et 
chok, da det viste sig at måden det skulle 
foregå på, var at store maskiner fjernede alt 
bevoksning helt ned til vandkanten. Det lig-
nede simpelthen noget der var løgn. Det var 
faktisk beskrevet i projektet at det var det der 
skulle ske, men ingen havde nok forestillet sig 
at de ville gå helt uden for diget og fjerne 
træer og buskads hvor odderen bor. 
Martin vores suppleant fik skabt en god debat 
i pressen, og jeg tror at de vil fare mere lem-
pelig frem når de går i gang de andre steder. 
Jeg blev flere gange kontaktet af folk, også en 
del uden for vores forening, som ville have at 
vi gjorde noget ved det. Vi har jo flere gange 
markeret os som medlem af følgegruppen, og 
det ville ikke have været hensigtsmæssigt at 
vi lagde os ud med dem der står for projektet. 
I bund og grund handler det om en fugl, 
pungmejsen, som nogle gerne vil have etable-
rer sig derude, og så er der ikke plads til træer 
hvor der kan sidde en rovfugl og udse sig et 
måltid. Og så er der Åge V Jensens fond som 
har en utrolig stor magt. Og som jeg ser det 



ikke arbejder i den ånd som fonden er opstået 
af. 
   
Fiskeriet 
Sæsonen startede med at det blev højsommer 
allerede i midten af april, temperaturen var 
endnu ikke faldet i vandmiljøet efter den 
sidste varme sommer og milde vinter, så det 
lignede noget der kunne ende med en kata-
strofe. Heldigvis vendte vejret og sommeren 
udeblev, så det helt store iltsvind udeblev. På 
grund af den meget nedbør kom fiskeriet 
rimeligt godt i gang, og fortsatte stabilt resten 
af sæsonen. På grund af den høje vandstand 
har fiskene bevæget sig hurtigt forbi stryget i 
Lilleåen og der har været et godt fiskeri i blå 
zone.  Generelt har der været et godt og stabilt 
fiskeri, med gode fangster af både havørred 
og laks. 
  
Lodsejerne 
En af de sidste dage i September fik jeg ikke 
mindre end 3 anbefalede breve fra Bo Hansen 
fra Østergård. Det var opsigelse af kontrakter-
ne på fiskeret. Han skrev at kontrakterne 
eventuelt kunne genforhandles. Lige før mid-
nat 30/9 fik vi en E-mail fra Hans Jørgen 
Broge fra Løjstrup. At han opsagde sine 
kontrakter med henblik på genforhandling. Vi 
har nu været igennem en forhandling der er 
endt med at de to lodsejere syntes de har 
nogle gode kontrakter, men er bange for at de 
ikke følger pristallet. Vi har lavet en hensigts-
erklæring hvor vi vil tilgodese det. Det er 
selvfølgelig ikke mulighed for at tage hensyn 
til udsvinget i fiskeriet. Ellers har der hele året 
været et godt samarbejde med lodsejerne. 
  
Vandløbene  
Vi har også i år været forskånet for udslip i 
vore vandløb. Ligesom at samarbejdet om 
grødeskæring i Lilleåen har fungeret godt. 
  
  
Andre emner 
Vi har flere år været på udkik efter at få nogle 
andre klublokaler. Der er ikke kommet afkla-
ring på B&H i skovlyst. Vi er involveret i 
rådhuset men der er ingen afklaring. 
  
Optimisten og Web 
Der er udsendt 3 numre af Optimisten. Jeg 
syntes det er 3 gode blade det blev til. Det er 
et flot arbejde der gøres i bladudvalget. 
  

Vi har fået en rigtig god hjemmeside op at stå. 
Webmaster Ole Welling, har gjort et stort 
arbejde. Det der mangler nu er at vi bliver 
bedre til at give Ole materiale at arbejde med. 
Vi oplever at der kun går et øjeblik fra han får 
noget til siden til det ligger der. 
  
Eksterne udvalg 
  
Gudenåsammenslutningen 
Vi har været aktive i kampagnen Slip Gu-
denåen Fri, sammen med  FFF, Sportsfisker-
forbundet og Dansk laksefond. Det har givet 
en god debat op til afgørelsen om Tangevær-
kets fremtid. Men det har været utrolig skuf-
fende at det kun lykkedes at få ca 10.000 til at 
skrive under. Gudenå Sammenslutningen vil 
fortsætte med at eksistere selvom der er givet 
6 års forlængelse. Der skal laves høringssvar 
til vandplanerne, og vi skal være hurtige til at 
træde i karakter når det er nødvendigt. 
  
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
Foreningen vil prøve at profilere sig mere 
omkring nogle enkelte problematikker. Eks 
vil vi få skabt noget opmærksomhed omkring 
overløb fra rensningsanlæg. 
  
Gudenåens ørredfond 
Konkurrenceindvejningen har i år været af-
holdt på Langå stadion, det var et rigtig godt 
arrangement, hvor mange ydede en stor ar-
bejdsindsats. Indvejningen skal også i år 
foregå på stadion. 
  
Jeg vil til slut sige tak til dem der gør et stort 
stykke arbejde i klubben, og de eksterne 
steder vi er repræsenteret. 
  
Jeg kunne have haft flere ting med i denne 
beretning, men jeg håber den giver grundlag 
for spørgsmål og diskussion. 
  
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsam-
lingen. 
  
Formand, Lars Kielsgaard. 
 
Spørgsmål til formandens beretning:  
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
Martin Knudsen orienterede om de fremtidige 
planer for Væth Enge projektet. Træer og 
buske over 2 meter vil blive fjernet som en del 
af projektet også på Gudenåens nordside. Der 
var generel utilfredshed med resultatet af 



projektet ved Jernbanesvinget. Han opfordre-
de til at flere ville blande sig i debatten. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Orientering fra juniorafdelingen (af-

læggelse af regnskab) 
Bjarne Bach orienterede. Juniorafdelingen har 
i det forløbne år  bl.a.været på tur til Mandal-
selven. God tur, men kun en laks fanget af 
Jørgen Nielsen. Arbejdet i juniorafdelingen er 
gået rigtig godt og klubaftenerne er velbesøg-
te. Regnskabet i juniorforeningen har givet et 
underskud på kr. 4100 grundet turen til Man-
dalselven. Lokaletilskuddet er faldet væsent-
ligt på grund af kommunesammenlægningen. 
Vil foreningen stille fiskevand til rådighed for 
andre juniorforeninger. BB svarede, at der har 
været samarbejde med Egtved Sportsfisker-
forening. Generelt har foreningen ikke givet 
gratis fiskeri til juniorer. 

 
4. Fremlæggelse af regnskab  
Kassereren forelagde regnskabet (Se bilag) 
Spørgsmål til regnskabet: Ingen. 
Regnskabet godkendt 

 
5. Orientering om budget og regulativ 

for fiskeri 
Orientering taget til efterretning 

 
6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet for 2009 stiger med 15 kr. for 
seniorer og 30 kr. for pensionister 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg: 
Søren Holm Mogensen 
Lars Spey Christensen 
Torben Andersen 
Morten Andersen 
 
Alle blev genvalgt 

 
 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
På valg: 
Martin D. Knudsen 
Poul Erik Jensen 
 
Begge genvalgt 

 
9. Valg af 1 revisor 
På valg: 
Steen Nørgaard 
 

Genvalg 
 

10. Forslag til vedtægtsændringer 
Ingen. 

 
11. Indkomne forslag i øvrigt 
Ingen. 

 
12. Evt. 
Torben Pedersen. Kan vi ikke få hjælp fra 
nogen, mod vandalismen mod naturen hos 
bl.a. forbundet. 
Randers naturfredningsforening og andre 
interesseorganisationer har intet kendskab haft 
til dyrelivet ved Gudenåen. 
Der blev opfordret til at kontakte Torben 
Hansen fra folketinget. 
Vores medlemskab hos forbundet kom for 
sent i forhold til historikken i processen. Da vi 
blev medlem af forbundet var beslutningerne 
taget og det eneste, der var at gøre, var at 
anke. 
Forbundet har medvirket til at styrke vores 
position i sagen efter at beslutningerne var 
taget. 
 
Torben Ludvigsen opfordrede generalforsam-
lingsdeltagerne til at markere sig i deres hver-
dag mod den slags problemer. Gå hjem og 
skriv læserbrev om sagen. 
 
Flemming Tobisen: Kan vi gøre vores vand 
mere fiskbart ved at fjerne grøden?  
Svar: Vi arbejder på at etablere broer, men 
grøden må ikke fjernes. 
 
Er der gang i handicapfiskestien ved bådelau-
get?  
Svar: Vi afventer borger og håndværkerfore-
ningens initiativ. 
 
Stampe: Vi bør gøre noget ved vådengepro-
jektet på nordsiden af åen. 
Lars Kielsgaard: vi arbejder på at påvirke 
processen. 



Referat Generalforsamling i Gudenåsam-
menslutningen, 27-3-2008 

Referat af Lars Kielsgaard 
 
Registrering af fremmødte medlem-
mer 
 
Valg af dirigent 
Henning Kristensen blev foreslået og 
valgt. Han kunne konstatere at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet. Og 
dagsordenen blev godkendt 
 
Formandens beretning 
Max Thomsens beretning vedlægges. 
Beretningen blev godkendt uden kom-
mentarer eller spørgsmål. 
 
Oplæg om eu vandrammedirektiv 
Jens K Thygesen, miljøkonsulent i 
Danmarks SportsfiskerForbund gav et 
rigtig godt oplæg, det var meget spæn-
dende at høre hvad direktivet egentlig 
går ud på, men også dybt deprimerende 
at hører hvordan det forsøges at forval-
tes.  
 
Godkendelse af regnskab 
Hanne W Larsen fremlagde regnskabet 
for 2007. Det blev godkendt uden 
spørgsmål eller kommentarer. 
 
Orientering fra Dansk Center for 
Vildlaks 
Gert Holdensgaard orienterede om akti-
viteterne det forgangne år. Der har været 
vandløbsrestaurering som kan give 
overskud på lang sigt. Det er utilfreds-
stillende at skulle ud at samle penge ind. 
Udsætningsbehovet er generelt større 
end udsætningsplanerne, der er behov 
for det dobbelte.  
Der er udsat godt 100000 smolt i Gu-
denåen 2007. 

Det har fiskemæssigt været en god sæ-
son for laksefiskeriet i Gudenåen. 
Der blev gjort en stor erfaring ved at 
kunne elfiske igennem hele åen.  
Der har desværre været stor dødelighed, 
det undersøges nærmere. 
I 2006 var der et underskud på 
900.000kr. I 2007 et underskud 
475.000kr. 
  
Fastsættelse af kontingent 
Det gav en større debat at bestyrelsen 
foreslog at 2009 skulle være kontingent-
fri på grund af at aktivitetsniveauet ville 
blive lavt. Diskussionen drejede sig om 
at DCV så kunne få pengene. Bestyrel-
sens holdning har hidtil været den at 
GSL’s økonomi skulle bruges til at 
oplyse om og være med i debatten om 
Gudenåen og ikke til fisk. Den nye 
bestyrelse skal forholde sig til proble-
matikken. Og endvidere se på om selve 
værdigrundlaget og vedtægterne skal 
ændres. 
 
Valg 
Max Thomsen og Lars Kielsgaard fort-
sætter. 
 
Valg suppleanter 
Det blev bestemt at Bjerringbro Sports-
fiskerforening finder en der kan være  
suppleant. 
  
Valg revisorer 
Genvalgt. 
 
Eventuelt 
Torben Ludvigsen orienterede om 
hjemmesiden, der er en kraftig opfor-
dring til at bakke op om siden, sende 
indlæg og andet materiale. 

 



Smoltudsætninger 2008 
Tekst: Bjarne Bach,  Billeder: Morten Andersen 

  
Den årlige smoltudsætning fra Guden-
åens Ørredfond, fandt sted skærtorsdag 
den 20. marts. Udsætningen foregik 
tidligere end ellers grundet den ekstremt 
varme vinter hvor vandtemperaturen 
aldrig rigtigt nåede ned på ”kold”. 
Der var i år stor frivillig deltagelse fra 
LSF’s juniorer. De stod ved sorterings-
maskinen det meste af dagen.  
 
 
 
 
 
 
 

Frivillige er et vigtigt aktiv i enhver 
forening. De var en stor hjælp for for-
eningen/bestyrelsen. Mange tak for 
indsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medlemskonkurrencen 2008 
Den årlige medlemskonkurrence: 

Fredag den 29/8 kl 18 til 30/8 2008 kl 16 
 

Der vil som sædvanlig være mange fine præmier 
 
Kortsalg: Smedens Eng fra kl 18.00 til 20.00 (måske også lørdag morgen??)  
Pris: 50 kr for seniorer 
 30 kr for juniorer 
Indvejning: Kl 16.00 ved Langå camping. 
(Hold øje med yderligere info på hjemmeside samt opslag ved fiskevandet) 

 
Fælles spisning 

Direkte efter konkurrencen er der ølhygge i klubbens lokaler. Der er fællesspisning omkring 
kl 18. Der er plads til ca 30 personer så det er efter først-til-mølle princippet. Menuen er 
endnu ukendt (men anderledes end sidste år). 
 
 



LSF’s tur til Grejbiksen i Trige 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 

 
 
Torsdag den 28. februar kl. 19, var vi på 
fælles indkøbstur til Grejbiksen i Trige. Det 
var en fællestur for både junior- og senior-
medlemmer. Det var en stor succes med 
over 50 deltagere. 
Vi var også mange flere end Grejbiksen 
selv regnede med kom, så til næste år har de 
lovet at lave et bedre arrangement med 
foredrag og andet godt for os. Så husk det 
allerede nu, der er noget at se frem til i 
næste vinters mørke.  
Vi havde alle en hyggelig aften, hvor der 
nok blev udvekslet lige så mange fiskehisto-
rier som der blev købt grej. 
Peder har også lovet at han ikke holder ferie 
til næste år, når vi kommer. Så husk det nu 
Peder, det var dig selv der satte datoen!!. 
Her er nogle billeder fra aftenen.  
 
Lige til højre herfra er det Ronnie som vi kender 
ham, storsmilende og salgsgenet lysende ud af 
ham. Det er nu en fantastisk rar og indbydende 
butik at komme ind i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herover er det vist sidste sommers fiskehistorier 
der krydres/skylles ned med en go’ håndbajer, 
mens juniorerne står i baggrunden og inspicerer 
stængerne og alt det andet lækre grej som findes 
i Grejbiksen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herunder er det så LSF-formanden der står og 
vender de sidste 25-ører for at få råd til sin 17.  
fiskestang.  
Hvis man ikke lige ved det, er det Bjerringbro’s 
Laksekonge der gemmer sig bag formanden. Han 
må da vist være gået forkert, der er jo ingen 
spinnere indenfor rækkevidde. 



LSF Juniorsiden 
Tekst og billeder: Bjarne Bach 

 
 
Lørdag den 23. februar var vi på Put & 
Take tur med juniorerne. Da det blæste en 
halv pelikan, skulle vi finde et sted med 
læ. Vi kørte til Medestedet ved Arden.  
Det var en beslutning vi ikke fortrød. Da 
vejret jo ikke viste sig fra den bedste side, 
var der ikke særlig mange lystfiskere da vi 
mødte op. Men der var dejlig læ, for Me-
destedet ligger godt lavt, med træer uden 
om. 
Og fangsten kunne vi heller ikke klage 
over. Alle fik fisk med hjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er også kommet gang i stangbygnin-
gen til klubaftenerne. Der bliver både lavet 
fluestænger og spinnestænger. Vi har også 
fået et par nye ”ældre” juniorrmedlemmer, 
så det er dejligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag den 24. april 2008, flyttede vi 
junioraftenen til Gudenådalens Put & 
Take. 
Vejret var jo næsten sommerligt. Vi var 13 
deltagere. Det var en hyggelig aften. Des-
værre blev det ikke til den store fangst, 
selv om de satte nye fisk ud da vi kom. 
Det blev kun til 3 fisk på 2½ time til alle 
13. 
 
 

Gjerrild tur 2008 
Weekenden den 16 - 18. maj 2008. 
Vi mødes ved klubben fredag kl. 1700.  
Husk madpakke til fredag aften. Maden til 
resten af turen sørger vi for. Husk fornuf-
tig påklædning og sovepose. Vi regner 
med at være i Langå søndag ca. kl. 1400. 
Forældre må gerne køre med derud, eller 
hente derude søndag kl. 12. 
Det koster ikke noget at deltage. 
Husk tilmelding senest den 12. maj  
Helst på mail: bjarne.bach@langaa-sf-dk  



Stop for fiskeri efter ål 
Tekst: Bjarne Bach  Kilder: DSF og Ferskvandsfiskeribladet. 

 
Høringssvar fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark vedr. 
EU rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af den 
europæiske ål. 
Det er Ferskvandsfiskeriforeningens klare opfattelse at en reduktion af ålefangsten i Danmark skal 
foregå efter ligelig reduktion af fiskeriet i både ferskvand og saltvand. Alt andet vil være en ganske 
urimelig foranstaltning, som ikke vil have væsentlig betydning for den truede ålebestand. 
Som grundlag for foreningens påstand, skal her fremføres følgende: 
såfremt ministeriet ”udfaser” fiskeriet helt i ferskvand, må vi betragte dette som en ekspropriation af 
fiskeretten, såfremt erhvervs- bierhvervs- og fritidsfiskere fortsat kan fiske ål i marine og salte vande, 
dog med en reduktion på 50 % i løbet af 5 år. Det vil sige at man i marine og salte vande kan fiske 
efter de udvandrede blank ål, som man ikke må fiske efter i ferskvandsområderne. 
Ålegenopretningsplanens mål er at opnå at 40 % af blank ålebestanden, før menneskelig påvirkning, 
skal vandre til gydeområderne. Den nuværende genopretningsplan når aldrig dette mål, så ålefiskeriet 
i ferskvand vil være udfaset for altid. 
Endelig skal foreningen ikke undlade at kommentere det forhold, at man i Sydeuropa stort set uændret 
må fiske glasål, mens man i Danmark helt vil fratage de fiskeriberettigede ålefiskeri i ferskvandsom-
råderne. 
Den eneste fornuftige måde at beskytte den truede ålebestand på, er et total forbud mod alle former 
for ålefiskeri i hele EU – i en årrække – indtil der igen er en rimelig ålebestand i EU området. Det 
fremgår helt tydeligt af fiskeridirektoratets plan for Danmark, at planen er lavet for at blive godkendt 
af EU kommissionen og ikke tager særlig meget hensyn til at genoprette den truede europæiske åle-
bestand. 
Med venlig hilsen 
Niels Barslund, formand 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
 
Som de fleste af jer sikkert har hørt, er der 
en stor debat om EU’s genopretningsplan 
for den europæiske ål. 
Den går i store træk ud på at 40% af alle 
blankål, skal kunne nå tilbage til gyde-
pladserne uden menneskelig påvirkning. 
Der har lige været en høringsrunde hvor 
DSF blandt andet har forslået, at fiskeri 
efter ål i ferskvand med redskaber, stop-
pes helt.  
Dette er selvfølgelig faldet lodsejerne en 
del for brystet, da de jo stort set er de 
eneste som må fiske med redskaber i 
ferskvand.  
Det er jo aldrig sjovt at miste noget af sin 
personlige handlefrihed, og så slet ikke 
når det også rammer en på pengepungen. 
Jeg kan godt forstå lodsejerne, men vi må 
også finde en fornuftig løsning for at red-
de den europæiske ål. 
 

 
Det er lodsejerne der giver os alle adgang 
til at udøve fiskeri i ferskvand. Når så 
DSF går lidt imod lodsejernes interesser, 
kan vi jo alle komme lidt i klemme. Vi er 
dog så heldige at vi her i LSF ikke har 
lodsejere der udøver noget stor redskabs-
fiskeri. 
Vi må håbe at der i EU bliver vedtaget en 
holdbar løsning, der kan være med til at 
redde den europæiske ål. Vi ved jo alle at 
der ikke er den mængde ål i åen, som der 
var for 25 år siden. Det er i alles interesse 
at der sker en stor fremgang for bestanden 
af den europæiske ål, så vi og vores efter-
kommere kan blive ved med, en gang 
imellem, at nyde smagen af den dejlige 
fisk (og snapsen dertil). 
  



Dagkort start 2008 på Langå Camping 
Tekst og billeder: Bjarne Bach   

 
 
Som de fleste nok har set på hjemmesiden 
og i Optimisten nr. 3/2007, har vi flyttet 
starten på dagkortsalget til den lørdag der 
ligger tættest på den 1. april.  
Det har vi gjort for at der er mulighed for at 
lave en lille happening hvor alle har mulig-
hed for at deltage uden at skulle bruge en 
feriedag på det.  
 
Vi håber der på sigt kan blive tradition for 
fælles samvær denne lørdag. Vi håber også 
at Langå Camping vil blive ved med at 
sponsorere lokaler samt kaffe og morgen-
brød. I år var med morgenkaffe og rigtige 
hjemmebagte rundstykker, samt hjemmebagt 
kringle og en lille skarp til halsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var et godt og hyggeligt arrangement, 
hvor der blev udvekslet en del ”lystfiskerhi-
storier”.  
Her kan nævnes de tidligt fangede laks som 
blev vendt og diskuteret. Morten A kunne 
fortælle at han lige havde mistet en af dem 
efter 10 minutters god fight /Red. 
 
Vi der deltog syntes det var et fint arrange-
ment, og håber det vil blive et tilbageven-
dende arrangement. Som det fremgår af 
billederne, havde vi en hyggelig morgen-
stund. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billedet herover viser blandt andet Pia Tin-
dal som efter mange år på venteliste endelig 
er blevet fuldgyldigt medlem af LSF. (Der 
røg en af de store dagkortkøbere)  
 
 
 
 

Nye medlemmer 2008 
 
Vi har i bestyrelsen snakket en del om at vi i 
LSF ikke er særlig gode til at vejlede nye 
medlemmer. Vi har ikke nogen faste oplys-
ninger eller arrangementer for nye medlem-
mer. 
Det vil vi gerne prøve at råde lidt bod på. Så 
er der nogen der kunne tænke sig en vejle-
ding i ”fiskeregler”, og en rundvisning til 
vores fiskevand, vil vi prøve at gøre det! 
Så send en mail til Formanden eller kassere-
ren, eller ring til os.  
Hvis der er tilslutning, vil vi finde en dag at 
gøre dette. 



 
 



WEB-udvalgets hjørne  
Tekst: Ole Welling Hansen  

  
Så blev noget af det allerstørste "hjernear-
bejde" på vores hjemmeside klaret. 
  
Bestyrelsen gav tidlig på året OK for at få 
et fangstregistreringssystem op at køre på 
hjemmesiden. Systemet fungerer 99,5 % 
automatisk således, at medlemmerne selv 
kan indtaste de nødvendige fangstdata til 
registreringssystemet. Efter indtastning og 
korrekt indlægning af fangstbilledet bliver 
der automatisk dannet en fangststatistik 
med klikbare billeder som kan vise fang-
sten i et større format samt fangstbeskri-
velse. Samtidig kommer det nyeste regi-
strerede fangstfoto automatisk til at ligge 
på hjemmesidens forside. Den sidste halve 
procent skyldes et par småting, som lø-
bende vil blive justeret ind. 

  
Jeg kan anbefale interesserede at anvende 
de kolde vinteraftener til lidt opdaterings-
kurser via aftenskolerne. Til den nyopret-
tede fangstindberetning kunne der måske 
være behov for lidt billedbehandlingstek-
nik!! (formindskning til mail- og hjemme-
sidestørrelser) Et ubehandlet billede fra de 
nyeste kameraer er som "Find Holger"-
bogen. Nogle mailsystemer går oven i 
købet ned, når så store billeder afsendes. 
Intentionen med registreringen er at skabe 
en mere levende/spændende hjemmeside, 
hvor der fortælles gode/sjove fiskehistori-
er, samt forhåbentligt vises flotte fisk og 
dejlig natur. Grejbiksen har lovet at 
sponsorere et månedligt gavekort til 
den dygtige/heldige vinder. Vinderen 
udtrækkes blandt alle registrerede fisk. 
Gavekortets størrelse er endnu ikke fast-
lagt, men det kommer til at gælde med 
tilbagevirkende kraft, altså fra marts 2008.  

Vi har været i gang med en mindre omro-
kering af hjemmesidens menuer. Så ind-
imellem arbejdes der også på den struktu-
relle del af hjemmesiden. 
  
Sidste år talte jeg med et par af vores 
juniormedlemmer om evt. at få et "Flue-
hjørne" på hjemmesiden. Hvis der er flere 
(Juniorer/Seniorer), som kunne have inte-
resse i dette synes jeg, at det kunne være 
en yderst spændende idé. Jeg kunne godt 
forestille mig at en kopi af det nyudvikle-
de registreringssystem kunne omformes 
lidt og agere online indtastning af fluebin-
deri samt nødvendige fluebilleder?  Hvis 
dette har interesse kunne man kontakte én 
af os i WEB-udvalget. 
  
Som WEB-master i LSF skal der naturlig-
vis også være lidt tid til kerneemnet - at 
fiske. Jeg har allerede gjort mig store 
anstrengelser med at fange storebrødrene 
til de nuværende registrerede fangster. En 
aften var det så koldt, at min fluestang 
lignede en istap, hvorfor fluelinen frøs fast 
til øjerne. 
  
Mit ønske er, at der bliver en langt mere 
lystfiskeraktiv holdning til hjemmesiden. 
Hvis der findes gode links som man gerne 
vil dele med andre er det med at sende 
disse til én af os i udvalget. Hvis der er 
gode arrangementer i sigte så lad os få 
disse i kalenderen. 
   
Jeg vil ønske alle "Knæk og Bræk" i den 
nye sæson langs vores 2 å-systemer. 
  
Venlig hilsen 
Ole Welling Hansen   
(LSF WEB-master) 
  
(Samt mine to gæve udvalgskollegaer 
Søren og Ole)  

Jeg har opdaget at der ikke umiddelbart 
er lighedstegn mellem en lystfisker og datateknik, 
og det er der vel egentlig ikke noget mystisk ved. 



  

Nyttige oplysninger: 
 
Mindstemål og fredningstider                       
 cm Fra Til 
Havørred 40 31/10 1/3 
Bækørred 40 31/10 1/3 
Laks 60 31/10 1/3 
Sandart 50 30/4 1/6 
Helt 36 31/10 1/2 
Gedde 40 31/3 1/5 
Aborre 19   
Ål 45   
                                                                                                            
Fra den 1/11 til og med 28-29/2 er fiskeri 
forbudt i Gudenåen. 
 
Fra den 1/11 til og med 31/3 er fiskeri  
forbudt i Lilleåen.                                          
                                                                        
Bådudlejning:  
Båden i Udbyhøj kan lejes for 
50 kr. pr. dag + benzin. 
 
Henvendelse til: 
Jørgen Nielsen 
Vinkelvej 1 st.th. – Langå 
Tlf. 20728825 
 
Alu-jollen på trailer kan lejes 
For 150 kr. pr. dag + benzin 
Alu-jollen må ikke bruges i 
vores eget fiskevand. 
  
Henvendelse til: 
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: lsf@langaa-sf.dk 
www.langaa-sf.dk 
 
 
Forside billede: 
Årets første laks taget den 2. marts.  
 
 
 

 
 
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 sove-
pladser, 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. 

 

 

Vigtige dage i LSF 2008 
Juniortur til Gjerrild 2008. 
16-18 maj. 
 
Medlemskonkurrencen 2008.  
29. august kl 18 til 30. august kl 16. 
 
Gudenåkonkurrencen 2008. 
Fredag xx/9 kl 16 til lørdag xx/9 kl 16. 
 



    
Afsender: 

LSF, Væthvej 51 
8870 Langå 
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