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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-fi skeriforening.dk

Du kan nu indsende fangstrapport online fra foreningens hjemmeside.
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Nyt fra formanden
Godt og vel halvt inde i 2010

Når man, godt og vel halvt inde i 2010 skal 
gøre en foreløbig status på de omlæg-
ninger bestyrelsen foretog med hensyn 
til lukning af sekretariatet og den om for-
deling af  arbejdsopgaver der lå i dette, er 
det øjebliksbillede der tegnes overvejene 
positivt. 

Bestyrelsen og især kassereren har fået 
overblik over kontingentsystemet og ind/
udmeldelser. Vi har også fået fordelt ar-
bejdsopgaverne og de forskellige rutiner 
er ved, at sidde på rygraden.

I forbindelse med overtagelsen af Rye Nør-
skovs fi skevand besluttede vi, at lave et re-
klamefremstød gående på annoncering i 
de forskellige ugeaviser, der udgives i om-
rådet.

Nu kan man jo ikke se hvorfor den enkelte 
melder sig ind, men siden annoncerne var 
i har vi fået lang over 100 nye medlemmer, 
så en vis effekt må de have haft.

For første gang arrangerede vi sandart-
konkurrencen i samarbejde med Fiskeri-
foreningen Gudenåen. Samarbejdet gjor-
de, at vi kunne lave en konkurrence med 

mere fi skevand, da fi skeriet kunne foregå 
på begge foreningers vand og vi kunne ud-
dele fl ere og større præmier. 

Ja faktisk var der præmier for over 10.000 kr.
Når man tager i betragtning at konkurren-
cen fandt sted en hverdags nat var 69 del-
tagere vel et pænt deltagerantal. 

Nu evaluerer vi på arrangementet og ser 
om det er noget vi skal forsætte med. Her-
under om vi skal forlænge fredningen af 
sandarten frem til den første weekend i juni 
og så afholde konkurrencen der. Det kunne 
muligvis hæve deltagerantallet, mere om 
dette i næste nummer af Ud Med Snøren.

Et par gange i løbet af året er vores fi ske-
riopsynsmænd blevet mødt med dårlig op-
førsel, når de ville kontrollere fi skekort. Når 
det er, ikke medlemmer der optræder ube-
høvlet er det svært at forebygge, men jeg 
skal opfordre alle medlemmer til at tage 
pænt imod, når I møder dem ved fi skevan-
det. De laver et vigtigt arbejde for forenin-
gen og bør behandles derefter.

Til slut vil jeg ønske jer alle en forsat god 
sommer og knæk og bræk
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På baggrund et stærkt stigende antal opgaver, der kræves for at drive 
og udvilke vores "lille" forening, håber vi i bestyrelsen, at de af vore 
medlemmer, der har lyst og mulighed for det, vil melde sig "under 
fanerne" og deltage i en række arbejdende udvalg, som vil blive nedsat 
i den kommende tid.

Vi regner med at der vil nedsat udvalg indenfor så spændende områder, 
som; vandpleje, juniorarbejde, klubarrangementer, konkurrencer 
og markedsføring. Men det kræver en indsats fra også dig og dine 
fi skekammerater. 

Har du lyst til at medvirke til at gøre Silkeborg Fiskeriforening til en 
spændende og aktiv forening, også i fremtid, så henved dig til en af 
nedenstående medlemmer fra bestyrelsen.  Vi ser frem til at høre fra dig.

Formand Jørn Wulff - 86885 9246   info@silkeborg-fi skeriforening.dk

Næstformand Karlo Jespersen - 8685 5612  kjes@webspeed.dk

Sekretær Morten Bech Nielsen - 2521 7140   mortenbecknielsen@gmail.com  



Fiskevand
Nedenstående kan du se et kort over nyt fi skevand som Silkeborg Fiskeriforening har fået 
fi skeretten i. Det drejer om et stykke af Tange Å, midt i Kjellerup by. Stykket tilhører Silke-
borg Kommune, og Silkeborg Fiskeriforening kan nu også tilbyde fi skevand i den del af 
kommunen. På de følgende sider er der ændringer til fi skevandet i Julsø og foreningens 
nye fi skevand opstrøms Julsø. 
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Nu er der næsten gået et år siden jeg over-
tog jobbet som kasserer og sekretariatet 
blev nedlagt og jeg har dermed fået indblik 
i medlemskartoteket og kontigent opkræv-
ning. Det har givet anledning til at jeg gerne 
vil gøre opmærksom på følgende.

Kontigentopkrævning vil fremover ca midt i 
december (som de sidste 2 år) blive frem-
sendt via PBS. Kuverten med girokortet er 
meget anonym – der står ikke fi skerifor-
ening udenpå – men åbn den alligevel. 
Fristen for betaling bliver ca midt i januar.

Ved registrering af betaling vil i herefter få 
fremsendt et medlemskort samt ud med 
snøren og kort over fi skevandene. 

Normalt vil dette være ude midt i februar 
måned. Medlemmer der ikke har betalt til ti-
den får ikke fremsendt materiale og vil efter 
generalforsamlingen blive slettet som med-
lem og må herefter betale nyt indskud.

Derfor har kaseren en bøn til alle forenin-
gens medlemmer BETAL TIL TIDEN – 

BRUG DET FREMSENDTE GIROKORT

(kan også bruges i Grejbiksen Silkieborg. 
Røde Kors, Søndergade Silkeborg og Ry 
Sport i Ry) 

ALLERHELST SER JEG AT I TILMELDER

JER BETALINGSSERVICE næste gang 
i modtager kontigentopkrævningen, så vi 
stadig kan have et billigt kontigent som 
medlem i foreningen.

En bøn fra kassereren
Af Bjarne Simonsen
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Inviter Ferskvandscenteret AQUA, Silkeborg Fiskeriforenings medlem-
mer, indenfor dørene. Der vil være mulighed for at få et kig ned i søerne og 
muligvis også se hvad der sker bag ved facaden. 

Der vil være noget information om nye invasive dyr i den danske natur, samt 
hvilke nye projekter at Akvariet er i gang med.

Maksimalt 150 deltagere, så meld til allerede i dag så du ikke går glip af 
denne spændende klubaften

Tilmelding seneste den 15. oktober. 
På mail: mortenbecknielsen@gmail.com eller telefon 5363 6897

Tirsdag den 26. oktober fra 19.00 - ca. 21

Klubaften

11



12

Billeder fra foreningens nye fi skevand.

Foto: Karlo Jespersen
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Efterårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand
Søndag den 17. 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

Årets sidste konkurrence

Til alle konkurrencer må der fi skes med 3 fi skestænger pr deltager.
Ved trolling / dørge fi skeri skal de specielle regler for denne form for fi skeri 

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

Husk at medbringe gyldigt medlemskort og statens fi sketegn
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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Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem: (Redaktør / web)

Ole Hanelius ..............................8686 7474
Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg
hanelius@youmail.dk

1. Bestyrelses suppleant.
Stig Beck Nielsen......................8680 6103
Dalstrøget 34, 8600 Silkeborg
mynsn@herning.dk

2. Bestyrelses suppleant.
Ejner Pedersen..........................8681 4384 
Pasradisdalen 5,  8600 Silkeborg
epedersen@webspeed.dk
     
Hjælpere uden for bestyrelsen:
Ronnie Knappe..........................8680 6237
Herluf Christensen....................8684 9630

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Rene Kjær Rasmussen.............8681 2830
Ivan Betzer.................................8681 4606
Morten Wølck.............................8680 1183
Mogens Nielsen.........................2169 2982
Shervin Firouzian.......................5162 1228
Kurt Nedergaard Hansen..........2057 7101 

Formand: (Fiskeribetjent)

Jørn Wulff ..................................8685 9246
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
info@silkeborg-fi skeriforening.dk

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

Kasserer: (Fiskeribetjent)

Bjarne Simonsen...................... 8684 7024
Rodelundvej 9, 8653 Them
Rodelund-sav@mail.dk

Sekretær:
Morten Bech Nielsen.................5363 6897
Bindslevs Plads 101, 8600 Silkeborg
sekretaer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeribetjent)

Ryan Sørensen .........................2023 6165
Gransvinget 22,  8600 Silkeborg
ryanas@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem: .....

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




