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Følg med i hvad der sker i Silkeborg Fiskeriforening via inter-
nettet. 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 hvordan du gør på hjemmesiden. Har du spørgsmål og kom-
mentarer til bestyrelsen, er du også altid velkommen til at sende 
en E-mail til adressen: info@silkeborg-fiskeriforening.dk

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening
Redaktion & layout: 
Ole Hanelius 

Trykning: 
Silkeborg Bogtryk 

Oplag:  
3000 stk.

Du kan nu indsende fangstrapport online fra foreningens hjemmeside.
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NYHED 
FRA ABU

Kom og oplEv voREs NYE ENDEgREjsvæg. BUtiKKEN BUgNER AF KvAlitEts 
ENDEgREj mED mAssER AF iNspiRAtioN til DiN NæstE FisKEtUR.

CARDiNAl söREN stX
Det nye flagskib i fastspolehjul 
hele konstruktionen er lavet i 
saltvandsbestandig aluminium. 
Spolen er speciel fremstillet 
til fletliner. Hjulet har hele 11 
hpcr kuglelejer. Fås i størrel-
serne: 10, 20, 40 og 60

KR.1 499,-
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Nyt fra bestyrelsen

Klubaftener:
Efter at vi i et par år har forsøgt med tema 
klubaftener, må vi fra bestyrelsens side 
desværre konstatere, at tilslutningen har 
været alt for ringe. Vi vil derfor holde en 
pause med at afholde klubaftener.  

Der er åbenbart ikke interesse hos for-
eningens medlemmer, for de arrangemen-
ter der er blevet afholdt, og da det ellers 
har været meget forskellige former for ar-
rangementer, kan vi ikke rigtig se hvad der 
kan lokke vores medlemmer ”af huse”. Vi 
synes heller ikke at vi kan invitere fore-
dragsholdere til at komme og underholde 
10 – 15 fremmødte (inkl. 4-5 fra bestyrel-
sen). 

Så derfor! Ingen klubaftener denne vin-
ter. Men vi vil i stedet prøve at få stablet 
et større arrangement på benene i løbet 
af næste vinter. Dette kunne evnt. være 
i samarbejde med andre af midtjyllands 
fiskeriforeninger og grejbutikker. Mere om 
dette i de kommende udgaver af Ud med 
Snøren.

Hytten ved Skygge Å
Som tidligere beskrevet her i Ud med Snø-
ren, har bestyrelsens ”handy mænd” væ-
ret i gang med at restaurerer hytten ved 
Skygge Å. Denne restaurering er nu af-
sluttet for denne omgang med opførelse af 
en ny toilet bygning. 

Så nu er hytten istandgjort ud- og indven-
dig. Der er lavet en ny terrasse, og er der 

behov for et besøg på det ”lille hus”, kan 
det også lade sig gøre. Nu under anstæn-
dige forhold. 

Så vi kan kun opfordre foreningens med-
lemmer til at bednytte de istandsatte facili-
teter ved Skygge Å. Arranger en hyggetur, 
med evnt. overnatning næste gang fiske-
turen går til Skygge Å.  Regler for brug af 
hytten kan du finde i Ud med Snøren nr. 
1 - 2008, og kort til hvordan du finder hyt-
ten ved Skygge Å, i Ud med Snøren nr. 2 - 
2008.  Til sidst en stor tak til Karlo, Jørn W. 
og Alfred som har stået for den omfattende 
restaurering.

Kontingent opkrævning.
Fra og med 2009 er kontingentopkræv-
ningen overgået til PBS. Dette indebæ-
rer at alle foreningens medlemmer frem-
over modtager en opkrævning (girokort) 
fra PBS, og ikke den sædvanlige fra Sil-
keborg Fiskeriforening. Dette girokort kan 
bruges som kvittering (medlemskort) indtil 
årets første nummer af foreningsbladet Ud 
med Snøren bliver udsendt. 
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Når du fremover benytter betalingsser-
vice, vil en udskrift af din betalingsoversigt 
til PBS være gyldigt medlemskort indtil 
det rigtige medlemskort kommer sammen 
med foreningsbladet Ud med Snøren. 

Har du spørgsmål vedrørende disse æn-
dringer er du naturligvis velkommen til at 
rette henvendelse til kontoret eller kasse-
ren.

Bagsiden af Ud med Snøren vil nemlig 
fremover fungerer som medlemskort. Be-
mærk dog at ”medlemskortet” skal være 
påsat label med medlemsinformationer og 
medlemsnummer for at være gyldigt. 

Ud med Snøren vil blive udsendt når for-
eningen har modtaget liste fra PBS med 
information om hvilke medlemmer der har 
indbetalt kontingent, dog senest 1. marts. 
Husk derudover at tilmelde de fremtidige 
kontingent indbetalinger til automatisk be-
talingsservice. så du er fri for at komme på 
posthuset fremover. 

Ønsker du imidlertid ikke at tilmelde din 
betaling til betalingsservice, vil du frem-
over modtage girokort som tidligere. 

Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed  
til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 10 marts 2009 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
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I sidste nummer af Ud med Snøren påbegyndte vi en historisk rejse i forenin-
gens arkiver, og som lovet fortsætter vi denne rejse. I dette nummer bringer vi 
nogle billeder fra foreningens historie,
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Stemningsbillede fra Gudenåen, fra dengang de engelske lystfiskere valfartede 
til Silkeborg for at fiske.
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Udsætning af ål, 1984

Billede fra indvejningen ved Ørredkonkurrencen,  Skygge Å - 1990
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Konkurrencevindere 2008
Forårs Geddekonkurrence: Gudenåen og Silkeborg Langsø
Seniorer: Richardt Jensen - gedde på 5,850 kg
Junior: Mathias Krabbe - gedde på 1,100 kg.
 
Ørredkonkurrence: Skygge Å 
Seniorer: ingen fangst
Junior: ingen fangst

Sandartkonkurrence: Brassø, Borresø, Julsø 
Seniorer: Morten Carøe - sandart på 5.780 kg.
Junior: Sebastian Mikkelsen - sandart på 2,120 kg.

Aborrekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand
Senior: Valter Berntsen - aborre på 522 gram 
Junior: Sebastian Mikkelsen - aborre på 376 gram

Efterårs Geddekonkurrence: Gudenåen og Silkeborg Langsø
Seniorer: Rene Verner - gedde på 9,490 kg. 
Junior: Kristian Krath - gedde på 3,200 kg. 
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Konkurrencer 2009
Forårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand 
Søndag den 17 maj  kl. 06:30 - 14:00
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:     kl. 14:00 - 14:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:         5 senior og 5 junior.

Ørredkonkurrence Skygge Å - kun for medlemmer 
Fredag den 5 juni  kl. 06:30 - 12:00
Indstempling:  kl. 06:30 - 07:00 ved Skygge Bro
Indvejning:      kl. 12:00 - 12:30 ved fiskehytten 
Præmier:          5 senior og 5 junior

Sandartkonkurrence - alt foreningens dagkortvand
Lørdag den 13 juni  kl. 19:00 - Søndag den 14 juni kl 09:30
Indstempling:  kl. 19:00 - 19:30 på ladepladsen i Sejssnævringen
Indvejning:      kl. 09:30 - 10:00 på ladepladsen i Sejssnævringen
Præmier:          5 senior og 5 junior

Aborrekonkurrence - alt foreningens dagkortvand
Søndag den 6 september  kl. 07:00 - 15:00
Indstempling:  kl. 07:00 - 07:30 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 15:00 - 15:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:          5 senior og 5 junior

Efterårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand 
Søndag den 18 oktober  kl. 07:00 - 14:00
Indstempling:  kl. 07:00 - 07:30 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 14:00 - 14:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:  5 senior og 5 junior

Til alle konkurrencer må der fiskes med 3 fiskestænger pr deltager.
Ved trolling / dørge fiskeri skal de specielle regler for denne form for fiskeri 

dog overholdes ( 2 stænger pr. mand eller max 4 stænger pr. båd )

Husk at medbringe gyldigt medlemskort og statens fisketegn
og husk kun personlig indstempling !!!

Startgebyr til de lukkede konkurrencer: 
Seniorer og pensionister = 30 kr. - Juniorer = 10 kr.

Startgebyr til de åbne konkurrencer:
Medlemmer samme pris som de lukkede konkurrencer, 

Ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort.
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Samarbejdet omkring Gudenåen har eksi-
steret formelt siden 1979, hvor Århus Amt 
havde ansvaret.

Med kommunalreformen blev det lidt usik-
kert, hvad der skulle ske med arbejdet om-
kring Danmarks eneste flod.

De 13 kommuner som Gudenåen gennem-
løber, blev derfor enige om, at stifte Gu-
denåkomiteen.

7 kommuner er primære kommuner som 
derfor varetager interesserne i komiteen. 
Viborg, Silkeborg, Hedensted, Faurskov, 
Skanderborg, Horsens og Randers.
(øvrige er: Odder, Vejle, Ikast-Brande, År-
hus, Norddjurs og Syddjurs kommuner)

Der er 1 byrådsmedlem fra hver kommu-
ne, samt en teknikergruppe med medlem-
mer fra alle kommunerne. Teknikerne er 
miljømedarbejdere, som arbejder meget 
konkret med forslag til indsatser fra kom-
munerne, og dette med baggrund i deres 
faktiske viden.

Formålet med Gudenåkomiteen er: at råd-
give alle kommuner i oplandet til Gudenå-
en og Randers Fjord om natur – og miljø-
beskyttelse, samt hvordan man anvender 
Gudenåens vandsystem rekreativt. Her-
under hører også rådgivning om indsatser 
til at beskytte naturen i de vandnære area-
ler – bla. Silkeborg søerne.

Gudenåkomiteen er politisk styregruppe 
for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.
Brugerrådet kan bl.a. rådgive komiteen 
om: koncessioner for kanoudlejning – og 
påvirkning af vandsystemet, fælles skilt-
ning, overnatningspladser, sejladsregler, 
størrelse af motorbåde, hastighed…osv.
Der har som sagt tidligere været samar-
bejdet omkring Gudenåen, og arbejdet er 
langt fra færdigt.

Kommunerne venter på udmeldingen om 
de statslige vandplaner, her bliver Ran-
ders fjord og Gudenåen væsentlige om-
råder. Og det arbejde vi skal igangsætte 
kommer til at kræve samarbejde på tværs 
– og igennem mange år.

Gudenåkomiteen
Af Hanne Bæk Olsen
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Med de statslige vand- og naturplaner bli-
ver der opstillet bindende miljømål – som 
skal være indfriet allerede i 2015. Kommu-
nerne skal udarbejde de handlingsplaner 
som skal føre til, at miljømålene indfries.

Gudenåkomiteen har i deres tilbagemel-
ding til ministeriet, anmodet om klare og 
veldefinerede mål,
• Der skal følge finansiering med.

• Der skal samtidig være indsats for  
at reducere udledningen af nærings-
stoffer.

• Der skal sættes maksimum grænser 
for tilførsel af fosfor og kvælstof til sø-
erne i Gudenå systemet, samt reali-
stisk vurdering af tidsrammen, da der 
samtidig frigives fosfor fra søbunden 
og det jo kan ikke styres.

• Klimaforandringerne og konsekven-
serne bør også behandles i planerne 
samt mulighed for at forbedre kvali-
teten, så flere søer kan bruges som  
badesøer.

 

Arbejdet i komiteen har indtil nu primært 
handlet om behandling af landbrugssager. 
Det er et stort og kompliceret område, og 
afgørelserne har konsekvenser for vand-
miljøet - ikke mindst i Silkeborg Kommune.   

Der har været 3-4 møder, så det er ikke i 
komiteen forandringerne skal ske - men vi 
mærker allerede nu, at kendskabet til hin-
anden gør, at vi også kan bruge det net-
værk til at udveksle oplysninger, viden og 
erfaring.

Gudenåen giver liv på mange måder. 
Derfor skal vi i fællesskab værne om 
den, men også sikre at den både kan 
benyttes og beskyttes.

Gudenåen har sit udspring i Tinnet Krat. 
Foto: Ole Hanelius

Vores smukke Gudenå, her ”fanget” ved Svostrup Kro - Foto: Ole Hanelius
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Bestyrelsen 

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

Næstformand:     .    
Jørn Pedersen...........................8682 6985
Solbakkevej 40, 8600 Silkeborg
naestformand@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:
Morten Bech Nielsen.................2521 7140
Bindslevs Plads 101, 8600 Silkeborg
morten@hgcjunior.com 

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent) ...... 
Karlo Jespersen.........................8685 5612
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
kjes@webspeed.dk

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

Kommitteret bestyrelsesmedlem:
Sven Åge Enevoldsen...............4046 9368  
Vestre Alle 18, 8600 Silkeborg
sven-aage@privat.dk

1. Bestyrelses suppleant. (Fiskeribetjent)
Bo Pedersen..............................4081 9434 
Ewaldsvej 12 st, 8600 Silkeborg 

2. Bestyrelses suppleant. 
Brian Krabbe Jakobsen.............8724 2049 
Funder Kirkevej 20,  8600 Silkeborg
     
Sekretariatsleder
Annemarie Hein.........................8682 3517
Søndergade 19B, 8600 Silkeborg
kontor@silkeborg-fiskeriforening.dk

Hjælpere uden for bestyrelsen:
Ronnie Knappe..........................8680 6237 

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Rene Kjær Rasmussen.............8681 2830
Ivan Betzer.................................8681 4606
Morten Wølck.............................8680 1183
Lindy Louring.............................2097 0304 
Mogens Nielsen.........................2169 2982



Foreningen råder helt eller delvist over fiskeretten i Julsø (Møgelø og Alø m.m.*), Borrsø, Slåensø, Gravbæk, 
(skovsiden), Ellesø, Thorsø, Lyngsø, Brassø, Aunsøerne, Uglsø, Almindsø, Remstrup å, Ørnsø, Tranevig, Pøtsø, 
Silkeborg Langsø, Kalgårdsvig, Lyså og Lillesø (Sortesø), men ikke i Vejlbo Mose, Vejlsø, og langs Trækstien fra 
rensningsanlæget på Ansvej ved P-plads til Søholt Rensningsanlæg. 

Al bådfart på Slåensø samt motorbådssejlads (gælder også EL motor) i Aunsøerne, Thorsø, Almindsø og 
Ørnsø er forbudt .*) Al fiskeri på foreningens vande i Julsø må kun finde sted fra båd. 
Dette kort giver også delvis adgang til lystfiskeri på foreningens fiskevande langs Gudenåens vestside (Træksti-
siden) mellem Ringvejsbroen og Allinggårdsvej 112 (respektér skiltning) samt i det foreningen tilhørende fiske-
vand ved Skygge Å og Funder Å. 

Medlemmerne må ikke beskadige ruser, hegn, græs, korn eller anden afgrøde, men skal færdes under den 
største hensyntagen til lodsejerne og disses ejendele. Skilte og afvisere skal respekteres. Alle medlemmer 
opfordres hermed til at rydde op efter sig langs vore fiskevande, da vi alle skal tage hensyn til lodsejerne og  
forbedre vort miljø. Overtrædelse vil medføre karantæne. Hunde må ikke medtages på foreningens territorium.

Fiskekortet er strengt personligt, skal bæres under fiskeri og konfiskeres ved misbrug.
Kortet skal på opfordring forevises såvel for lodsejere, fiskeribetjente 

som for andre lystfiskere,der selv fremviser gyldigt kort.
Båltænding, overalt ved foreningens vande, er strengt forbudt.

Mindstemål:
Laks..................................................................600 mm
Hav- og søørred...............................................400 mm
Sandart og gedde............................................500 mm
Bæk- og regnbue ørred...................................400 mm
Ørreder i Funder Å og Skygge Å...................300 mm
Helt...................................................................360 mm
Ål......................................................................450 mm
Skrubbe............................................................255 mm
Stalling..............................................................330 mm
Krebs..................................................................90 mm

Fredningstider:
Laks og ørred................1. november - 28.(29.) februar
Sandart..................................................1.april -31. maj
Gedde....................................................1.april -30.april
Helt og heltling.......................1. november - 31. januar
Stalling..............................................15. marts -15. maj
Hunskrubber ................................15. februar - 14. maj
Hunkrebs 1/10-31/7 .................... Hankrebs 1/10-31/3
Snæbel er totalfredet.
Gravbæk, Funder Å og Skygge Å totalfredet fra 
1. november til 28. (29.) februar.

Der må max fanges 3 sandarter pr. dag, og max. fanges 3 ørreder eller laks pr. dag.
Forfodring på alle vande er strengt forbudt.

Ved trolling-/dørgefiskeri i Silkeborg Fiskeriforenings vande, må hver person max. anvende  
2 stænger og max. 4 stænger pr. båd. Der er forbud mod dybdetrolling fra 1. april til 31. maj.

Erhvervsmæssigt fiskeri er medlemmerne forbudt. Medlemskortet giver kun adgang til lystfiskeri , hvorved for-
stås: medning, kolpning, dypning, spinning, blinkning, fiskeri med krebsetejner og andet almindeligt anerkendt 
fiskeri, med eller uden stang, medens alt andet fiskeri - således ogs å fiskeri med flydere, brikker, faste snører  
eller lignende, hvor redskabet forlades under fiskeriet - er forbudt. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen endeligt, hvad 
der forstås ved lystfiskeri. Der må fiskes med 3 stænger med max. 3 kroge pr. stang, eller med 3 krebsetejnere. 
Ingen redskaber må forlades under fiskeriet. Al fiskeri fra Langebro, Hjejleselskabets broer samt inden for en  
afstand af 50 meter fra fisketrapper og lovligt anbragte erhvervsredskaber er forbudt.

Al færdsel med og parkering af motorkøretøjer på Trækstien langs Gudenåen samt på skovvejene uden for  
parkeringspladserne er strengt forbudt. Overtrædelse vil medføre omgående politianmeldelse.

Børn under 14 år må fiske uden fiskekort i Silkeborg Fiskeriforenings fiskevande i Julsø, Borresø, Brassø, 
Almindsø, Ørnsø, Lyngsø, Remstrup Å, Lyså og Silkeborg Langsø, alle andre steder kræves fiskekort.

Al motorkørsel på vejen fra bommen neden for “Jacob Jensens gård” og ned til Skygge Å er strengt forbudt.
Overtrædelse vil medføre eksklusion og inddragelse af fiskekortet. Parkeringspladsen skal benyttes.

For overtrædelse af foranstående bestemmelser kan bestyrelsen idømme vedkommende en bøde, 
der tilfalder foreningens kasse. I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen ekskludere vedkommende 
af foreningen.



Medlemskort til 
Silkeborg Fiskeriforening

2009
KORTET SKAL ALTID MEDBRINGES

Kortet giver adgang til lystfiskeri i samtlige 
foreningens fiskevande fra 1. januar til 31. december

(Dog skal alle fredningstider og mindstemål, til alle tider, overholdes)

Nye opkrævningskort udsendes i december / januar måned. 
Har de ikke senest 1. februar modtaget ny opkrævning (girokort) 

eller har andre spørgsmål bedes De rette hendvendelse til 
Sekretariatet, Søndergade 19 b, 8600 Silkeborg telefon 8682 3517

Åbningstid: Mandag og onsdag kl. 16.00.- 17.00

Medlemskontingentet skal være indbetalt senest 1. marts
I modsat fald slettes De som medlem, og de må da ved genindmeldelse

betale indskud og kontingent som nyt medlem
Medlemskortet skal altid være betalt før fiskeriets start.

Dette medlemskort er kun gyldig med påsat label i øverste venstre hjørne,
indeholdende Deres medlemsoplysninger og medlemsnummer.


