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Følg med i hvad der sker i Silkeborg Fiskeriforening via internet-
tet. Foreningens hjemmeside bliver opdateret hver gang der er 
nyt fra bestyrelsen. Du kan også følge med i, hvordan det er gået 
til konkurrencerne og meget andet. Der er også mulighed for at 
få tilsendt en nyhedsmail, når siden er blevet opdateret. Se hvor-
dan du gør på hjemmesiden. Har du spørgsmål og kommentarer 
til bestyrelsen, er du også altid velkommen til at sende en E-mail 
til adressen: info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Foreningsblad for SilkeborgFiskeriforening

•	 Redaktion & layout: 
Ole Hanelius 

•	 Trykning: 
NL-tryk, Silkeborg 

•	 Oplag:  
3000 stk.

Du kan nu indsende fangstrapport online fra foreningens hjemmeside.
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tre projekter, vil jeg gerne sende en stor tak 
til bestyrelsen, der virkelig har ydet en stor 
arbejdsindsats.

Jeg bliver desværre også nød til at nævne 
at der er alt for mange der fisker ulovligt 
i og omkring stryget ved Papirfabrikken 
og i havneområdet. Jeg kan derfor på det 
kraftigste opfordre vore medlemmer til 
at skride ind overfor disse ulovligheder, 
eventuel ved at kontakte en af foreningens 
fiskeribetjente. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle foreningens 
medlemmer og samarbejdspartnere for det 
gode samarbejde i året som er gået.

FORMANDEN HAR ORDET

2005 er gået uden de store 
forandringer i foreningens 

...regi, jeg vil dog nævne 3 
projekter der er blevet gen-
nemført i året som er gået 
Fiskehytten ved Skygge Å 

er blevet renoveret udvendigt, hvilket efter-
hånden også var hårdt tiltrængt. Det er 
planen at den indvendige del skal have en 
omgang i løbet af 2006, så hytten igen kan 
benyttes til overnatninger af foreningens 
medlemmer.  Dernæst er bådhuset ved 
Remstrup Å  blevet kraftigt renoveret. Der 
var efterhånden mange rådne planker på 
huset så det var på høje tid at disse skader 
blev udbedret. Ligeledes er der påbegyndt 
en kraftig ombygning af garagen, sådan at 
der bliver væsentlig bedre værksteds forhold 
til vore klubaftener. I forbindelse med disse 
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KORT NYT

Parkering ved Funder Å. Når der fiskes 
i Funder Å, ved Funderholme, må 

parkeringspladsen og toiletterne ved Ørnsø 
Fiskesø ikke benyttes, da disse faciliteter er 
forbeholdt fiskesøens kunder.

Præmierne til foreningens konkurrencer, 
har været kritiseret af nogle af de delta-

gende medlemmer. Kritikken går på, at der 
er for få præmier og at de præmier der ikke 
er pengepræmier er for ringe og at det var 
meget bedre i ”gamel dage”. Til denne kri-
tik har bestyrelsen følgende svar: Antallet af 
præmier stå fint målt med antallet af delta-
gere til konkurrencerner, i ”gamel dage” var 
der nemlig mange flere deltagere til forenin-
gens konkurrencer, bl.a. kan nævnes at der 
ofte var over 100 deltagere til konkurren-

cerne i Gudenåen, hvor der idag kun delta-
ger omkring 50. Bestyrelsen vil alligevel af-
sætte flere penge til indkøb af præmier, men 
håber også på, at der blandt medlemmerne 
er forståelse for at det ikke kan blive helt 
det samme som for år tilbage. Man skal jo 
huske på at der i ”gamel dage” var omkring 
4300 medlemmer til at betale ”gildet”, hvor 
der i 2005 kun var ca. 2400 mellemmer til 
at deltage i udgifterne. Udgifter der bl.a. er 
steget 4 til 5 gange bare til leje af fiskevand. 

Kontorets åbningstider: Sekretariatet 
Søndergade 19 B. Holder åbent hver 

mandag og onsdag fra kl. 16:00 til kl. 
17:00. I første halvår af 2006 holder kon-
toret ferielukket i uge 7 og 19 samt hele juli 
måned.

Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling
onsdag den 8 marts 2006 kl. 19.00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg

Dagsorden i henhold til foreningens love. 
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort (medlemskort)

BESTYRELSEN
SILKEBORG FISKERIFORENING



 

Fiskeri:
Vi udvider vores sortiment med mange 

nye ting, bla. har vi købt en masse 

helt nye jig, fluer, stænger, hjul mm 

3 glas Powerbait M/U glimmer 

frit valg kun kr. 99,00 

6 stk. spinner fritvalg   kr. 100,00

Jagt:
Vi har nu et godt tilbud på en ny jagt 

riffel med kikkert. Det er også nu at du 

skal bestille din nye hochsitz, vi har 3 

forskellige modeller drejebar, fritstående, 

samt en stige til montage på træ 

Priser fra kr. 

1550,00, 1850,00, 2650,00

 

Der ud over har vi stadig et stort udvalg i tøj, sko, støvler våben, patroner, hundehuse 

mm. Baikal riffel 222 med X3M1 kikkert kr.2295,00
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FISKEUDSÆTNINGER 2005 FORÅRETS KONKURRENCER 2006

Så har udsætningsholdet været i gang igen, 
Silkeborg Fiskeriforening har i år udsat ør-
reder i Langsø, Thorssø, Brassø, Borresø, 
Julsø, Birksø, Ørnsø. I disse søer er der ud-
sat i alt 22300 stk ørreder i størrelsen 17 – 
22 cm. Brillerne(Aunsøerne) har fået udsat 
800 stk. i størrelsen 25 – 28 cm. I alt er der 
udsat ørreder for kr. 101.111,- Hele udsæt-
ningen er finanseret af fisketegnsmidlerne.

Der er ikke udsat ål som tidligere, idet der 
er mangel på ål på verdensplan. De ål der 
var planlagt til europa blev alle opkøbt til 
asien.

I 2006 skal alle fisk der udsættes være af-
kom af vildfisk, der er opfisket i et vandsy-

stem hvor søerne er beliggende. Derfor er vi 
p.t. i gang med at undersøge om Gudenåens 
Ørredfond kan levere den mængde som skal 
udsætte i søerne.

Jeg kan kraftigt opfordre alle medlemmer 
til at komme med deres erfaringer/fangster 
af ørreder i søerne. Vi hører helt klart om 
flere fangster af flotte ørreder, men i forhold 
til mængden der er udsat, stadig lidt rysten-
de. Åge Ebbesen har gennem flere indlæg 
fortalt om hvordan de kan fanges, prøv at 
dyrke dette fiskere lidt mere, og lad os høre 
nogle flere beretninger fra søerne.

Med fiskehilsen
Ronnie Knappe
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FORÅRETS KONKURRENCER 2006

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 7. maj 

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 06.30-07.00 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14.00-14.30.

Husk kun personlig indstempling 
Ved konkurrencen må der kun fiskes med  
1 stang pr. deltager. Der må kun fiskes fra  
land fra foreningens vande (træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter 
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Ørredkonkurrence ved Skygge Å
 Mandag den 5. juni 

Indstempling ved Skygge Bro  
kl. 06:30-07:00 

 
Indvejning ved Fiskehytten 

 kl. 12:00-12:30.

Husk kun personlig indstempling
Der modtages kun urensede fisk til 

indvejningen. Ved konkurrencen må der  
kun fiskes med 1 stang pr. deltager.

Mindstemål: 30 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter 
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr. 

Sandartkonkurrence fra lørdag den 3. juni til søndag den 4. juni.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  lørdag fra kl. 19:00 til 19:30 
Indvejning i klublokalet, Søndergade 19 B - søndag fra kl. 09:30 til 10:00.

Kun personlig indstempling - Mindstemål 50 cm.
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort og fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
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EN SANDFÆRDIG LYSTFISKERHISTORIE EFTERÅRETS KONKURRENCER 2006

Af Lasse Lauritsen 

Lystfiskere sidestilles ofte med 
lystløgnere, men en gang i mellem er  

.beviserne uomtvistelige.

 
Fredag den 23 september  2005 om 
eftermiddagen var jeg sammen med min 
gode ven Jakob Andersen på vej fra Lysbro 
over Silkeborg Langsø i en jolle for at fange 
sandarter. Ud for Hotel Scandic prøvede 
jeg at kaste en spinner (blank spinner 
med røde prikker str. 4) i vandet og fik 
omgående bundbid - eller det troede jeg. 

Et øjeblik efter mærkede jeg et ordentligt 
ryk i snøren og sagde ophidset til  . Jakob: 
”Jeg tror der er en kæmpefisk på krogen”. 

Han troede også der var bundbid, men 
kunne hurtigt mærke det samme som jeg. 
Vi kæmpede med den i 25 minutter meget 
forsigtigt, for snøren var jo beregnet til 
meget mindre sandarter. 

Men så så vi den i overfladen, kæmpegedden, 
der så en smule frygtindgydende ud. ”Den 

skal vi simpelthen have med hjem, 
for ellers er der ingen der tror på 
historien”, sagde vi i munden på 

hinanden. Overbeviste om at vi aldrig 
ville kunne få den op i jollen uden at 

miste den med det spinkle grej vi rådede 
over, styrede vi jollen ind til bredden. Her 
lykkedes   det efter yderligere 30 minutters 
kamp at lande fisken i fællesskab. Men det 
var hele besværet værd. 

Gedden var 115 cm lang og vejede 10,6 kg. 
Sandarter fangede vi ingen af den dag, men 
det gjorde nu ikke så meget. 

Det kræver en fisk af en ”pæn” størrelse for at 
kunne fylde en trillebøre ud.
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EN SANDFÆRDIG LYSTFISKERHISTORIE EFTERÅRETS KONKURRENCER 2006

Geddekonkurrence i Gudenåen.
Søndag den 8. oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling 
Ved konkurrencen må der kun fiskes med  
1 stang pr. deltager. Der må kun fiskes fra  
land fra foreningens vande (træksti siden)

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter  
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Geddekonkurrence i  
Silkeborg Langsø

Søndag den 29 oktober.

Indstempling i klublokalerne 
Søndergade 19 B -  kl. 07:00-07:30 

Indvejning i klublokalerne  
Søndergade 19 B -  kl. 14:00-14:30.

Husk kun personlig indstempling
Ved konkurrencen må der kun 
fiskes med 1 stang pr. deltager.

Mindstemål: Junior 50 cm. Senior 60 cm

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter 
indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.

Der er kun adgang for medlemmer med 
gyldigt fiskekort og fisketegn. 

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr - 
juniorer 10 kr.

Aborrekonkurrence - Søndag den 3. september.
Konkurrencen afvikles i Brassø, Borresø og Julsø.

Indstempling ved Ladepladsen i Sejssnævringen -  kl. 07:00 til 07:30 
Indvejning i klublokalet, Søndergade 19 B -  kl. 15:00 til 15:30.

Kun personlig indstempling 
Husk trollingreglerne: Max 2 stænger pr. mand / 4 stænger pr. båd.

Præmieoverrækkelse umiddelbart efter indvejningen. Præmier: 5 senior og 3 junior.
Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt fiskekort og fisketegn.

Startgebyr: Seniorer og pensionister 30 kr. - juniorer 10 kr.
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KONKURRENCEVINDERE 2005

Forårs Geddekonkurrence
Gudenåen
Senior: Kent Nielsen - 9,600 kg..
Junior: ingen fangst

Ørredkonkurrence 
Skygge Å
Seniorer: Torben Kristiansen - 34,5 cm
Junior: Jesper Sørensen - 32,5 cm.

Sandartkonkurrence 
Brassø, Borresø, Julsø 
Seniorer: Gert Mikkelsen - 4,360 kg
Juniorer: Anders Larsen -  3,200 kg.

Aborrekonkurrence 
Brassø, Borresø, Julsø
Seniorer: Kuno H. Sørensen -  632 gram
Juniorer: Jonas Ganer - 582 gram

Efterårs Geddekonkurrence
Gudenåen
Seniorer: Kaj Sprogø - 4,125 kg
Juniorer: Mathias Krabbe - 3,020 kg

Sø Geddekonkurrence
Silkeborg Langsø: 
Seniorer: Søren Christiansen - 3,690 kg.
Juniorer: Kewin Boris - 3,630 kg.

VANDLØBSRESTAURERINGER 2005



11Ud med snøren

KONKURRENCEVINDERE 2005

Af Åge Ebbesen, Teknisk Afdeling, Silkeborg 
kommune

Skellerup Bæk
I forbindelse med nedlæggelse af det neder-
ste dambrug i Linå  ( 2004 ) blev der lavet 
et projekt hvor den tidligere fødekanal blev 
lukket i den øvre ende og alt vandet ledt 
igennem et put and take fiskeri. Det betød 
at der blev skabt en spærring i forhold til det 
særdeles fine lille vandløb Skellerup bæk der 
har udløb i fødekanalen.

I samarbejde med lodsejerne er der gennem-
ført et projekt hvor der er etableret et lil-
le omløbsstryg ved Resenbro put and take 
således at fisk og vandløbsinsekter frit kan 
trække mellem Linå og op til Skellerup 
Bæk. Ejeren af Resenbro put and take har 
været positiv og afgivet ca. 1/3 af vandet til 
omløbsstryget. I forbindelse med nedbør er 

der tilstrækkelig vand i omløbsstryget til at 
selv større fisk kan passere.

Fødekanalen var tidligere bred med et lige 
forløb og blød bund. Brinkerne i fødekana-
len er skubbet ud i vandløbet og vandløbet 
er dermed blev noget smallere og mere slyn-
get, strømhastigheden er øget. Der er ud-
lagt grusbanker og større sten. Det bety-
der at fødekanalen er blevet til et meget fint 
vandløb, især i den øvre ende hvor der er et 
rimeligt fald.

Der er hermed skabt et rigtig godt ørred-
vandløb med helt uforurenet vand. Det for-
ventes at der i lø-bet af ca. 3 år vil være en 
god selvproducerende ørredbestand og flere 
sjældne vandløbsinsekter i he-le vandløbet. 
Både odderen, isfuglen og vandstæren vil 
sætte pris på dette projekt.

VANDLØBSRESTAURERINGER 2005

Det færdige stryg ved Skellerup Bæk
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VANDLØBSRESTAURERINGER 2005 VANDLØBSRESTAURERINGER 2005

Linå
På en strækning fra Mollerup By og ca. 1 
km nedstrøms har der ved elbefiskninger 
ikke været kon-stateret ørred. Der har kun 
været få rentvandsinsekter. Der er derfor 
udlagt grus og sten på en større del af denne 
strækning i samarbejde med lodsejeren.

Der er desuden etableret/udvidet 2 sand-
fang længere opstrøms for at forhindre stør-
re mængder sand i at aflejres på de mange 
strækninger med sten og grus længere ned-
strøms.

Vedligeholdelsen af Linå fra Mollerup og 
opstrøms er tidligere delvist foregået med en 
rendegraver. De seneste 2 år er denne stræk-
ning dog vedligeholdt af et par åmænd med 

le. Prisen for vedligehol-delsen er den sam-
me, men åmændene kan skære varieret og 
dermed bidrage med en større naturvær-di. 

Disse 3 tiltag forventes at give bedre levevil-
kår for fisk og vandløbsinsekter i den øver-
ste del af Linå.
Ørred forventes at kunne etablere en selv-
producerende bestand.

På et engareal ud for strækningen med grus 
er der anlagt et mindre vandhul og afgræs-
ning er genop-taget på engen ved vandhul-
let til glæde for viben, dobbeltbekkasinen, 
padder, vandhulsinsekter og engplanter.  

Grusbanke i Linå
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VANDLØBSRESTAURERINGER 2005 VANDLØBSRESTAURERINGER 2005

Sejling bæk
Der er nederst og midt i vandløbet anlagt 
2 nye sandfang for at forhindre at grusban-
kerne nedstrøms sander til.

Vandløb ved Holm Mølle 
Et tidligere stærkt tilgroet lille dambrug, 
der blev nedlagt i 1960erne. Et mindre rør-
lagt væld forsy-nede delvist dambruget med 
vand. Der blev desuden taget vand ind fra 
Alling å. Vandkvaliteten i Alling å er stærkt 
påvirket af miljøtilstanden i Hinge Sø – den 
var allerede i 1960erne dårlig. 

Gammelt meget næringsrigt dambrugsslam 
er fjernet fra dammene. Anlægget på dam-
menes sider er lagt ned så de fremstår som 4 
mere naturlige søer. Indløbet fra Alling å er 
lukket. Det rørlagte væld er åbnet og vandet 
ledes gennem dammene. Mellem de enkelte 
damme etableres stenstryg. 

Der anlægges en sti med offentlig adgang, 
opstilles bænke. Hele området afgræsses af 
får. 

Projektet er gennemført i samarbejde med 
ejerne af pension Holm Mølle.

Holm Mølle er en kulturhistorisk perle. 
Naturplejeprojektet vil skabe et meget be-
søgelsesværdigt område hvor naturen og 
kulturhistorien spiller sammen. Både arter 
tilknyttet søer og vandløb vil ind-vandre 
f.eks. odder, isfugl, bjergvipstjert, en række 
fiskearter, flodkrebs, rentvandsinsekter og 
en række vandplanter. I løbet af ca. 3 år vil 

mange af disse arter været indvandret.
Der er planer om at lave en afmærket sti og 
folder om området i løbet af 2006. Et be-
søg kan anbefa-les i sommeren 2006. Kaf-
fen kan købes på Pension Holm Mølle.  
Projektet er i skrivende stund ikke afslut-
tet.

Tilløb til Møllebækken
Hele den nedre del af ådalen er et tidlige-
re dambrugsområde hvor den dygtige dam-
bruger Bror Err-boe i mange år havde pro-
duktion af flere specielle ørredtyper.

Ved et mindre tilløb til Møllebækken i Lys-
bro er Forsyningsafdelingen, spildevand 
ved at anlægge  et  regnvandsbassin i for-
bindelse med nybyggeri i området.

I den forbindelse skal der anlægges et nyt 
mindre tilløb til Møllebækken. Vandløbet 
fødes af rent vældvand med kun lidt okker 
og får stort fald. Der vil blive udlagt større 
mængder sten og grus. 

Vandløbet forventes at få en meget stor na-
turmæssig værdi med en selvproducerende 
bestand af ør-red. Ørreder kan kun vanske-
ligt gyde i Møllebækken på grund af okker, 
men fint leve der. Dette til-løb få stor be-
tydning for fiskebestanden i hele vandløbet, 
da ørreder kan spredes herfra. Projektet for-
ventes gennemført i løbet af november/de-
cember.
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VANDLØBSRESTAURERINGER 2005

Søholt Bæk – Dyrehaven
Forsyningsafdelingen, spildevand og park-
sektionen har anlagt et nyt og landskabe-
ligt smukt regn-vandsbassin i Tisdalen ved 
dyrehaven. Bassinet er udformet som en na-
turlig sø.

Søholt bæk afleder meget store mæng-
der regnvand fra hele industriområdet op-
strøms. Søholt bæk har på begge sider af 
regnvandsbassinet eroderet meget kraftigt 
i vandløbets sider. Der er derfor udlagt en 
del større sten og etableret enkelte mindre 
slyngninger.

Økonomi
Udgifterne til projekterne er i skrivende 
stund ( oktober ) ikke opgjort. Der mang-
ler endnu afslutten-de arbejde på flere pro-
jekter.

Udgifterne til projektet i Søholt bæk og Til-
løb til Møllebækken afholdes af forsynings-
afdelingen, spildevand da det indgår som 
en del af projektet omkring regnvandsbas-
sinet.

Den samlede udgift til de øvrige 4 projek-
ter forventes at blive ca. 270.000 kr. Århus 
Amt har givet tilsagn om et tilskud fra Na-
turforvaltningsmidlerne til projektet i Linå 
på 15.000 kr. Fisketegnsmid-lerne har gi-
vet tilsagn om tilskud til samme projekt på 
8.000 kr. Fisketegnsmidlerne har desuden 
gi-vet tilsagn om støtte til projektet i Skel-
lerup bæk med 6.500 kr og etablering af 
sandfang med 8.750 kr.

Planlagte projekter 2006
Der er planlagt 2 større ådalsprojekter med 
vandløbsrestaureringer, vandhuller, stier 
m.v. . Et i den øvre del af Funder ådalen 
og et i den nedre del af Linådalen. Der er 
desuden planer om at gennemfø-re et pro-
jekt kaldet ”de blå stier” hvor der udarbej-
des folder og afmærkes stier ved en række 
af de projekter der gennemført siden 1989. 
En forudsætning for at gennemføre projek-
terne er at der opnås økonomisk støtte fra 
flere steder.       

Søholt Bæk - Dyrehaven. Slynget vandløb med 
udlægning af større sten



15Ud med snøren

VANDLØBSRESTAURERINGER 2005                   BESTYRELSEN 
Formand: (Fiskeribetjent)
Lindy Louring............................................8680 0303 
Sneppevej 5, 8600 Silkeborg

Næstformand: (Bladredaktør, webmaster)     .    
Ole Hanelius...............................................8686 7474
Baggesensvej 28 1 th, 8600 Silkeborg
info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Kasserer: (Fiskeribetjent)
Herluf Christensen.....................................8684 9630
Horsensvej 8,  8653 Them
kasser@silkeborg-fiskeriforening.dk

Sekretær:  (Fiskeribetjent)
Jørn Wulff ..................................................8685 9246
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
sekretaer@silkeborg-fiskeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Ryan Sørensen ...........................................2023 6165
Gransvinget 22,  8600 Silkeborg
ryanas@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem:
Alf Jensen ..................................................8798 1442
Kejlstrupvej 207, 8600 Silkeborg
lwu@jubiimail.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)
Alfred Kruse...............................................8682 8260
Vesterbakken  29, 8600 Silkeborg  

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Lars Munksø ..............................................8682 6090 
Gustav Wieds Vej 19, 8600 Silkeborg
Lars.Munksoe@Silkeborg.dk

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Ebbe Mogensen..........................................8682 7201 
Gudenåvej 3-B7,  8600 Silkeborg

1. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent)
Bo Pedersen................................................8685 9434 
Ewaldsvej 12 st, 8600 Silkeborg 
bop.bold@mail.dk 

2. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent) 
Mogens Nielsen..........................................2169 2982 
Lupinvej 24 2 th,  8600 Silkeborg
     
Sekretariatsleder
Annemarie Hein.........................................8682 3517
Søndergade 19B, 8600 Silkeborg
kontor@silkeborg-fiskeriforening.dk

Hjælpere uden for bestyrelsen:
Ronnie Knappe...........................................8680 6237
Bruno Broberg............................................8681 1315 
Brian Krabbe Jakobsen................................8724 2049

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Rene Kjær Rasmussen................................8681 2830  

Opsynsmænd uden for bestyrelsen
Klaus Kristensen.........................................8685 4102
Preben Johannsson......................................8680 4995
Gunnar Nielsen..........................................8683 6385
Brian Krabbe Jakobsen................................8724 2049
Per Michael Sørensen..................................8724 9924



Cardinal C3
En ”spejling” af legenden..!

GREJBIKSEN
SILKEBORG · ÅRHUS
Østergade-Krydset · 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 08 88 · Fax 86 82 22 02

Randersvej 397 · 8380 Trige
Tlf. 86 23 25 27 · Fax 86 23 22 02

www.grejbiksen.dk

Gennem de sidste to år har Abu’s ingeniører arbejdet med at udvikle Cardinal C3. 
– Under hele processen har en opgradering, til 2006 standarder, af den legendariske 
Cardinal 33 været målet.

Vi er stolte af at præsentere Cardinal C3 med masser af lækre detaljer. – 6 kuglelejer + IAR, ekstrastærk 
bagbremse (fulcrum drag) med hele 12 bremseskiver. – Helstøbt chassis i aluminium for maksimal 
holdbarhed og maskinfræset håndtag, ligeledes af aluminium.

Oplev dette spændende fi skehjul i Grejbiksen fra 
midten af december 2005.

Linekapacitet  130 m 0,25 mm 

Vejl. kr. 699,-


