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PBS - adresseændring - Information fra Bjarne Simonsen.

Vi er rigtig glade for at så mange har tilmeldt deres kontingentbetaling til PBS. 
Det sparer foreningen for en del administration.

Vi vil dog er i den forbindelse, understrege at det også er nødvendigt at meddele 
foreningen, en eventuel adresse-ændring, selvom man er tilmeldt PBS.

Tangeværket, endnu engang.

Åh nej, ikke igen. Endnu en omgang, 
hvor foreningen, i en leder, fremlægger 
vores syn på den sag og ender med at 
konkludere, at det lange omløbsstryg er 
den rigtige løsning.

Foreningens mening står klart for enhver, 
der har fulgt bare lidt med i debatten, 
så det skal jeg skåne Jer for og kort 
konkludere, at alle involverede parter i 
den, til tider, ret ophedede diskussion om 
problematikken omkring de forskellige 
løsninger har udlagt et efterhånden ret 
tæt politisk røgslør over sagen. Puster 
man røgsløret væk er der ingen tvivl. 
Det lange omløbsstryg ligger ”lige til 
højrebenet.” Det mener et stort fl ertal af 
uafhængige eksperter også.  

Stillingskrigen mellem parterne har 
fastlåst situationen, men nu er der nye 
muligheder. 

Der har været folketingsvalg. Der er 
tiltrådt en ny regering, og der er et nyt 
fl ertal på Christiansborg. 

Et fl ertal der under valgkampen lovede, 
nu skulle der gøres noget ved Danmarks 
vandmiljø. Både for at undgå en EU-
retssag i forhold til vandrammedirektivet, 
men også for generelt at skabe bedre 
forhold for naturen. 

Når regeringen samtidig vil kickstarte 
økonomien, bl.a. med off entlige anlægs-
investeringer, er anlæggelsen af det 
lange omløbsstryg et glimrende projekt 
til praktisk udlægning af denne politik. 
Det skal de holdes fast på!

Som en ekstra bonus kunne licitations-
materialet indeholde klausuler, der for-
pligtigede entreprenørerne til at oprette 
bl.a. anlægsstruktør-elevpladser, så det, 
om end i beskedent omfang, kunne gøre 
noget ved manglen på praktikpladser.

Det er bare med at komme i gang. 

Det kan kun gå for langsomt!

Af Jørn Wulf

Skan med din smartphone og 
få hjemmesiden på din telefon

Besøg juniorafdelingen på facebook
fi nd link på foreningens hjemmeside

Hold dig opdateret på foreningens hjemmeside

www.silkeborg-fi skeriforening.dk 
Hjemmesiden bliver opdateret når der 
er nyt fra bestyrelsen. Du kan ligeledes 
følge med i hvordan det er gået til 
konkurrencerne, indsende fangstrapport 
online fra hjemmesiden, og meget andet.

Fisketegns nummer.
Det sker ofte, at en lystfi sker ikke har sit lystfi skertegns nr. med, eller 
ikke kan fi nde det, derfor dette enkle råd: Gem nummeret på jeres 
mobiltelefon, under navnet fi sketegn. Mobiltelefonen er jo næsten 
altid med. Det er nok, at I kan oplyse nummeret ved kontrol.

Prisen for ikke at kunne oplyse nummeret, er p.t. et girokort på 560 kr.
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Generalforsamling 2012

Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Mandag den 26. marts 2012 kl 19.00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg.

Dagsorden i bladet j.v.f. vetægterne

Ændringsforslag til foreningens vedtægter

§ 8. Regnskab og kontingent

Stk. 7. Hæftelse: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser, 
med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, eller bestyrelsen 
nogen personlig hæftelse

Motivering.

Bestyrelsen er af en advokat som er medlem af foreningen, 
blevet anbefalet, at vi tilføjer teksten i vores vedtægter.

Bestyrelsen for Silkeborg Fiskeriforening 

 a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmeudvalg
c. Bestyrelsens beretning
d. Regnskab
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelse

g. Valg af bestyrelsessuppleanter
h. Valg af 2 bilagskontrollanter
i. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter
j. Valg af revisor
k. Eventuelt

Pensionistklub
Fiskeriforeningen i Horsens har en 
pensionistklub, der har eksisteret siden 
2005. I løbet af årene er klubben vokset 
til omkring 50 medlemmer, der mødes 
hver anden uge. I vinterhalvåret mødes 
man i klublokalet, - når det bliver forår 
– sommer – efterår, arrangeres der 
forskellige fi sketure ved åen – i søen eller 
ved kysten. 

I Silkeborg Fiskeriforening er der mange 
pensionister og efterlønnere, vi har 
lokalerne og derfor vil vi nu undersøge 
om der er interesse for at danne en 
tilsvarende pensionistforening under 
Silkeborg Fiskeriforening. Ideen er at 
mødes en formiddag hver anden uge 
i vinterhalvåret, til en aftalt aktivitet 
eller en hyggesnak.  Når fi skeriet går i 
gang igen efter vinteren arrangeres der 
forskellige fi sketure.  

Sejlads med elmotor.
Der har fl ere gange, senest på Ørnsø, 
været problemer omkring ulovlig sejlads 
med el-motor. Her var der tale om to 
personer, der ikke reagerede, da en 
repræsentant fra Skov & Naturstyrelsen 
(S&N) forsøgte, at kalde dem ind til land. 

Dette resulterede i, at der blev tilkaldt 
en af foreningens fi skeriopsynsmænd, 
som sammen med repræsentanten for 
S&N fi k kontakt med de to medlemmer. 
De var kede af det og bedyrede, at de 
ikke var klar over, de ikke måtte bruge el-
motor. Fiskeriopsynsmanden gav dem en 
grundig orientering om reglerne. 

Så heldige er de nok ikke i forhold til S&N, 
som noterede de to og sikkert indstiller 
dem til en bøde for forseelsen.

Hvis du er interesseret i at være med er 
du velkommen til et møde hvor vi vil 
undersøge om der er interesse for danne 
en pensionistklub.

Mødet holdes i  Silkeborg Fiskeriforenings 
lokaler Søndergade 19 b, Silkeborg
Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 10.00.

Venlig hilsen
Benno Bechmann

For at andre medlemmer ikke skal komme 
i samme situation, skal jeg her gengive 
reglerne for brug af motor på foreningens 
fi skevand:

Der må ikke benyttes båd med motor. Det 
gælder også EL motor, i Ellesø, Thorsø, 
Aunsøerne, Uglsø, Almindsø, Ørnsø, 
Tranevig, Pøtsø, Kalgårdsvig, Lillesø 
(Sortsø) og Lyngsø.

Det er strengt forbudt at medbringe 

nogen form for båd i Slåensø.

For at beskytte den natur vi er med til at 
forvalte, og for at bevare det gode forhold 
vi har til lodsejerne og jeres forhold til 
egne tegnebøger, så overhold venligst 
bestemmelserne.
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Gennemgang af fi ske vand 1af 3
Silkeborg Fiskeriforening har erhvervet 
en del nyt fi skevand fra Julsø til Mossø. 
Vi har tænkt os at lave en artikelserie i 3 
dele – som bringes i UD MED SNØREN. 
Den første vil være fra Julsø til Ry Mølle, 
den næste fra Ry Mølle til Gudensø, og 
den sidste fra Gudensø til Mossø. Dette er 
fordi, området er så stort, at det kan være 
svært, at lære at kende.

Fra  Julsø-Ry mølle.
Det nye fi skevand vi fi k i Silkeborg Fiskeri 
forening  i 2010 starter i Julsø neden for 
Himmelbjerget. Området neden for det 
smukke ”bjerg”, er en fl ot kulisse at ligge 
og fi ske aborrer i. Området under vandet 
er meget kuperet og lavt i forhold til resten 
af Julsø, med en gennemsnits dybde på 
4-5m, i forhold til den resterende del af 
søen , hvor store dele er 12-14m. I området 
neden for Himmelbjerget kan der næsten 
altid fi ndes godt med aborrer, men 
det kan kræve, at man fl ytter sig nogle 
gange. 

Men en ting er sikkert - de er der. 
Gennemsnitstørrelsen ligger fra 25-
32 cm. Men jeg har dog  fl ere  gange i 
løbet af sensommeren og efteråret fået 
fi sk ,der nærmede sig 40 cm i området. 
I foråret kan man også være heldig 
at ramme nogen fi ne sø-ørreder på 
kanterne imellem de dybere områder op 
til grundene på 3-4m.

Når man sejler fra Julsø, er det altid en 
god ide at fi ske ind og udløb af søer. Det 
grænser til en dødssynd ikke at affi  ske et 
sådan område, så inden man kommer 
ind i Alling å, kan man lige fi ske uden for 
udløbet. Det er lidt dybere end resten af 
Rosvig, derfor også et sted hvor agnfi sk 
tit gør holdt, når de trækker, og det kan 
du være helt sikker på, at de store rovfi sk 
godt ved…

Ned igennem Alling å kan man godt fi nde 
noget rigtigt fi nt fi skeri efter gedder i 
2-4kg klassen, ved at affi  ske kanten hen 
langs træerne. 

Hen i efteråret har vi haft rigtig god 
underholdning på overfl ade agn, hvor 
gedder og store aborrer har taget det i 
store plask. Det giver hjerte banken… det 
er sjovt ,det burde man prøve.

Den næste sø ,vi kommer til, er Birksø, 
som er en lavvandet sø, med  en snit 
dybde på 2-3 m. Søen indeholder store 
gedder og sandart, det er lidt en overset 
sø, som man tit bare sejler igennem. Men 
prøv lige at trække nogle woblere, der går 
i ca. 1,5m dybde. Så går man ikke helt galt 
i byen. Fra februar til slutningen af maj er 
de lavvandede områder i Birksø og Lillesø 
et rigtig godt sted at forsøge sig med 
jerkbait fi skeri, her er vandtemperaturen 
ofte varmere end andre steder i forårs 
månederne.

I Lillesø og kanalen ved Ry Mølle er der 
gode muligheder for at møde gedden 
grum. Gedden jager ofte stimer af 
fødefi sk i tiden efter  legen ,og støder 
man på stimer af småfi sk her,  er de store 
”madammer” helt sikkert i nærheden. 
I juni og juli kan man også være heldig 
at overliste en sandart her, de følger 
ligeledes stimerne af fødefi sk.

Aborrerne træff es ofte i kanalen og i 5 
m hullet, der hvor kanalen  munder  ud i 
Lillesø. Det er ofte aborrer på omkring 30 
cm, som fi ndes her, og de kan nemmere 
overlistes her end andre steder

I forårs -månederne bliver der af og til 
fanget pæne søørreder i kanalen, her 
er de oplagte agn: fl ue, blink, spinner 
og orm.  Ørrederne gør som regel kun 
ophold i kanalen i korte perioder inden 
de vandrer  videre ud i søerne.

Fra september til februar er gedde og 
sandart fi skeriet ofte bedst i de dybere 
dele af Lillesø,  hvor dybden er  3-5 m. 
Her samler fødefi skene sig,  og  igen er de 
store rovfi sk at fi nde i nærheden.

Når vandet er koldt, kan man ofte have 
held med vertikal fi skeri med gummi agn 
og med agn fi sk.

Fortsættes i næste nummer af 
UD MED SNØREN

Fra Julsø til Ry Mølle
Tekst: Morten Beck Nielsen og  Lars Henrik Radant 
Foto: Karlo Jespersen
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Vandløbsrestaureringer i 

Silkeborg Kommune 2011
Tekst og foto af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg Kommune

Funder Å
Funder å er desværre meget påvirket af 
okker. Okker er et naturligt stof dannet, 
da Danmark var hav. Okker består af jern 
og svovlforbindelser. Jernet giver den 
røde belægning, der sætter sig på planter, 
sten, fi skens og vandløbsdyrenes gæller. 

Svovlet danner i forbindelse med vand 
svovlsyre, der kan gøre vandet meget 
surt og dermed begrænse vandløbets 
fauna. I Funder å er meget af jernet 

opløst i  vandet og fælder først ud når 
vandet iltes over sten og grusbanker.  
Flere af dambrugene ved Funder å 
har neutraliseret okker i åvandet med 
hydratkalk, der blev tilsat ved indløb til 
dambrugene. Ved passagen gennem 
dammene er okker blevet tilbageholdt 
og det sure vand neutraliseret. I takt med 
at fl ere dambrugene er lukket eller leder 
frivand forbi dambrugene, er mængden 
af okker i Funder å steget betydeligt.

Der er i Funder å ved elbefi skninger og 
undersøgelser af vandløbsinsekterne 
konstateret at der er rentvandsinsekter 
og ørreder, men i en meget ”tynd” 
bestand. På nogle strækninger er der 
ikke ørreder. Modsat mange andre steder 
med okkerproblemer er det i Funder ådal 
ikke landbrugsbetinget, men okker fra 
dybereliggende naturlige forekomster 
der giver problemer. Det er desværre de 
”naturgivne” betingelser for Funder å.  

Når Vandplanerne skal opfyldes vil det 
blive problematisk at nå målene i Funder 
å. Ved Funder å bør det derfor overvejes 
om målene skal tilpasses et naturligt 
okkerpåvirket vandløb.

Silkeborg kommune har igennem fl ere år 
gennemført  naturgenopretningsprojekter
i Funder ådal med det formål at tilbage-
holde okker. Bl.a. et større projekt mellem 
A 15 og Moselundvej der blev afsluttet i 2006.  

Statens Vandplaner forventes udsendt 
inden jul.  Kommunerne skal herefter 
lave handleplaner for det praktiske 
arbejde. I Silkeborg kommune vil det 
samlede arbejde løbe op i et større 
millionbeløb. Vi håber derfor at staten 
vil komme på banen med en god 

støtteordning til de mange især små 
vandløbsprojekter i Silkeborg kommune. 
Det er forsat sparetider, men der er 
gennemført nogle få projekter i 2011.

Man kan på www.naturstyrelsen.dk  
under vandmiljø – vandplaner se mere.

Funder Å er påvirket af store mængder okker

Fra Funder Å projektet

Fra Funder Å projektet

fortsættes side 10
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Funder dambrug ved Funder Ådalsvej 
valgte at lukke i 2011. Med henblik på 
at sælge det nedlagte dambrug som 
herlighedsejendom har ejerne slået fl ere 
dambrugsdamme sammen til større dam-
me. Der opstod derfor en mulighed for
et projekt. I et positivt samarbejde med  
ejerne har Natur og Miljø efterfølgende 
anlagt et større okkerfældningsprojekt. 

De tidligere fødekanaler til dambruget 
opsamler vand fra en del okkertilløb. 
Grundvandstanden er hævet i disse 
kanaler for at sætte de okkerholdige 
jordlag under vand, hermed begrænses 
en del okkerudledning. Vandet ledes 
videre gennem nogle vandløbsstryg og 
4 okkerfældnings-søer, der forventes at 
tilbageholder op til 80 % af okkeren, når 
de er groet til med planter. Planternes 
fotosyntese vil medvirke til at hæve PH på 
det sure vand. Dammene er anlagt med 
fl igede kanter med stort anlæg og partier 
med lav vanddybde og fremstår mere som 
naturlige søer end som tekniske anlæg. 

Mellem dammene er der stenstryg der 
ilter vandet og dermed opnås en god 
okkerudfældning. Da der er relative dybe 
områder i okkerfældningsdammene for-
ventes det, at der vil gå minimum 20-30 
år før der er behov for oprensning. 

Det forventes at okkerfældningsdammene 
kan sikre en rimelig vandkvalitet 
nedstrøms i Funder å og dermed gode 
levevilkår for fi sk og anden vandløbsfauna. 
Dammen og fødekanalerne vil desuden få 
et stort naturindhold med arter tilknyttet 
vandhuller.

Ved afslutningen af anlægsarbejdet 
blev der observeret fl ere ørreder, der 
var svømmet fra Funder å og op i den 
nederste okkerfældningsdam. Dette 
indikerer at projektet virker. En mindre del 
af projektet kan ses fra Funder Ådalsvej. 

Både ejerne og Natur og Miljø har 
bidraget til projektet. Den samlede pris 
er ca. 155.000 kr.

  

Svejbæk
Svejbæk er et lille tilløb til Juelsø ved 
Sletten tæt ved Æblegården. På de 
nederste få hundrede meter har en lille 
bestand af søørred gydet i en årrække. I 
samarbejde med ejerne har Skanderborg 
og Silkeborg kommune skabt fri passage 
ved 3 mindre spærringer og udlagt grus 
og sten fl ere steder i vandløbet.

Søørred og rentvandsdyr har nu adgang 
til hele det fi ne lille vandløb, der har en 
meget god vandkvalitet. Det vil give en 
større bestand af søørred i Juel Sø.

En del af projektet kan ses fra cykelruten 
der går forbi Æblegården. Projektet har 
kostet ca. 55.000 kr. Udgiften deles mellem 
Skanderborg og Silkeborg kommune. 

Ødemølle Bæk
Der er anlagt et mindre stenstryg ved 
en spærring, således at der igen er fri 
passage. Lodsejeren har leveret sten, 
Natur og Miljø har udlagt stenene.
Projektet kan ses fra Engholmvej.

Projekter i 2012
Der er planlagt 4 mindre ådalsprojekter, 
hvis de nødvendige midler kan fi ndes.

Ved Korskær bæk, Sorring Skelbæk, 
Kringel Bæk og Skorup bæk åbnes rørlagte 
strækninger, der anlægges mindre 
vandhuller, genoptages afgræsning. Alle 
projekter udføres efter henvendelse fra 
lodsejerne. Alle lodsejere bidrager selv 
økonomisk til projekterne og stiller jorden 
til rådighed. De får til gengæld øget 
naturværdien på deres ejendomme.

Fra Svejbæk projektet

  

Fra Funder Å projektet
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Konkurrencer 2012

Søørredkonkurrence - Lørdag den 21. april 
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release
Indstempling: kl. 08:30 - 09:00 -Søndergade 19B
Indmålning (længde):. kl. 15:00 - 15:30 - Søndergade 19B

Forårs Geddekonkurrence - Søndag den 13. maj 
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00 -Søndergade 19B + ved rutebådene i Ry
Indmålning (længde):.kl. 14:00 - 14:30 - Søndergade 19B

Sandartkonkurrence/Premierer - 31 maj - 1. juni
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release
Indstempling: kl. 18:30 - 19:30 på ladepladsen i Sejssnævringen
Indstempling: kl. 20:00 - 00:00 Ry Ål, v/ Gert Nielsen - det lille røde hus ved slusen i Ry.
Indmålning (længde):.kl. 16:30 - 17:00 Ved Ry Ål, v/ Gert Nielsen
Bemærk: Der må først fi skes fra kl 0:00 den 1/6, selvom man har indstemplet før.
                   Fisk til indmåling skal være på pladsen senest kl.17.00

Ørredkonkurrence - Lørdag den 25. august
Skygge Å - Kun for medlemmer
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00 ved Skyggebro
Indmålning (længde): kl. 12:00 - 12:30 ved Fiskehytten

Aborrekonkurrence - Søndag den 9. september
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence
Indstempling: kl. 07:00 - 07:30 - Søndergade 19B
Indvejning: (vægt) kl. 15:00 - 15:30 - Søndergade 19B

Efterårs Geddekonkurrence - Søndag den 14. oktober
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00  -Søndergade 19B + ved rutebådene i Ry
Indmålning (længde): kl. 14:00 - 14:30 - Søndergade 19B

Deltagelse i lukkede konkurrencer kræver medlemskab.
Startgebyr - seniorer og pensionister = 30 kr. - juniorer = 10 kr.

Deltagelse i åbne konkurrencer kræver medlemskab eller indløst dag-/ uge-/ årskort.
Startgebyr,- seniorer og pensionister = 30 kr. - juniorer = 10 kr.

Statens Fisketegn skal være indløst af personer mellem 18 år og folkepensions alder

Regler for antal stænger der må benyttes fremgår af indstemplingskortet.

Bestyrelsen har besluttet at bruge 

fl ere kræfter på juniorarbejdet, fordi vi 

mener, at det er til gavn for foreningen 

som helhed, da det kan bidrage med 

mere liv og dynamik samt positiv 

synlighed og PR. Uden tvivl vil dette 

give fl ere juniormedlemmer.

Grejbiksen i Silkeborg har sponsoreret 
24 grejæsker med diverse endegrej: Jig, 
blink, spindere, woblere og fl od til 
vores juniorarbejde. Normark A/S har
delvist sponseret 24 fi skesæt bestå-
ende af hyperloop fi skehjul samt
6 fods spindestang.  Disse fi skesæt
er lånegrej til junior medlem-
merne,  når vi afholder junior
fi skearrangementer og de
annoncerede klub konkurren-
cer. Dette vil give fl ere 
juniorer mulighed for at
prøve lystfi skeriets lyksalig-
heder til små penge. 

Vort formål med juniorarbejdet er at ud-
danne næste generations lystfi skere og 
give dem nogle positive oplevelser på 
og omkring vore fi skevande. Vi håber 
selvfølgelig, at vores indsats med tiden vil 
få fl ere til at interessere sig for lystfi skeri 
og dermed give fl ere engagerede 
medlemmer.

Silkeborg Fiskeriforenings J uniorklub vil 
gerne invitere børn primært i alderen 9 
til 15 år og deres forældre til at bakke op 
omkring og deltage i vore arrangementer. 

Det skal nævnes, at man selvfølgelig ikke 
er forpligtiget til deltage i mere, end man 
har tid til.

Silkeborg Fiskeriforenings Juniorklub er at
fi nde som facebook side, link er på hjem-
mesiden. Det er her, at man kan tilmelde 
sig vore juniorarrangementer, få status, 
opdateringer om fi skeriet og tips og tricks. 

Vi er her i januar begyndt at 
afholde klubaftner hver torsdag 
aften, hvor vi ser fi skefi lm, laver 

fi skegrej, spindere, fl uer, jig’s 
m.m. Seniorer og forældre  
er også velkomne, men 

juniorerne har fortrinsret.
Vi kunne godt tænke os, 

at man tilmelder sig vore 
klubaftner m.m. på facebook 

hvis man har en facebook profi l.
Det er også her, at eventuelle 
ændringer i programmet vil   
blive annonceret.

Datoer for forårets klubaftner: 
17-1  •  26-1  •  9-2  •  16-2  •  23-2  • 1-3  •  
8-3  •  15-3  •  22-3  •  29-3  •  5-4  • 12-14  • 19-4

Kontaktpersoner til juniorklubben:
Morten Beck Nielsen
Lars Henrik Radant 
Gert Mikkelsen
(kontakt info på side 15)
 

Silkeborg Fiskeriforenings Juniorklub 
- et godt tilbud til juniorerne!
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Bestyrelsen & Fiskeriopsynsmænd 

1. Bestyrelses suppleant. 

Ejner Pedersen..............................8681 4384 
Pasradisdalen 5,  8600 Silkeborg
epedersen@webspeed.dk 

2. Bestyrelses suppleant: (Redaktør/web) 
Ole Hanelius ..................................8686 7474
Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg
hanelius@gmail.com

Bilagskontrollant: (Valgt for 2 år)
Svend Aage Severinsen..............2886   3341

Bilagskontrollant: (Valgt for 1 år)
Peter Kristensen..........pbkristensen@it.dk

Bilagskontrollant suppleant: (Valgt for 2 år)
Arne Christiansen..........................8682 4174

Ansvarlig for udsætning af fi sk:

Ronnie Knappe.............................8680 6237

Fiskeriopsynsmænd  uden for bestyrelsen

Rene Kjær Rasmussen.....................................8681 2830

Morten Wølck...............................................2177 2677

Mogens Nielsen............................................2169 2982

Shervin Firouzian.........................................5162 1228

Kurt N. Hansen  (Bor i Ry)............5177 3170  -  8689 2289     

Mogens Ustrup...........................8681 6683 - 3053 7679

Ryan Sørensen...............................................2023 6165 

Herluf Christensen.....................8684 9630 - 3096 2771        

Nils Thorup.....................................................4027 2911

Peter W. Just...............................8683 7072 -  41637023

Svend Aage Severinsen..............8680 4784 - 2886 3341

Formand: (Fiskeriopsynsmand) 
Jørn Wulff  .......................................3511 6252
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
info@silkeborg-fi skeriforening.dk

Næstformand: (Fiskeriopsynsmand) .   .   
Karlo Jespersen.............................4018 4791
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
kjes@webspeed.dk

Kasserer: (Fiskeriopsynsmand)  
Bjarne Simonsen...........................2533 7054 
Rodelundvej 9, 8653 Them
Rodelund-sav@mail.dk

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

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

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeriopsynsmand) 
Gert Mikkelsen...... 8684 4440 - 2711 2393                                                  
Tyttebærvej 6b, 8600 Silkeborg
gertm@seatainers.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeriopsynsmand) 
Lars Henrik Radant.........................21912635                                        
Klostervej 86 A, 8680 Ry
larsradant@hotmail.com

Konkurrencevindere 2011

Forårs Geddekonkurrence: 

Senior: Kim Pedersen - gedde på 7,620 kg
Junior: Daniel Kristensen - gedde på 5,760 kg.

Ørredkonkurrence: Skygge Å 

Senior: ingen fangst
Junior: ingen fangst

Sandartkonkurrence: 

Senior: Peter Sørensen - sandart på 4,340 kg.
Junior: Kasper Sand - sandart på 2,500 kg.

Aborrekonkurrence: 

Senior: Michael Olsen - aborre på 0,860 kg
Junior: Jakob Bundgaard - aborre på 1.130 kg

Efterårs Geddekonkurrence:

Senior: Carl Louring - gedde på 110,5 cm.
Junior: Mads Beck Enemark - gedde på 71,5 cm.



 


