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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 740  kr.

 

Forside foto:
Stemningsbillede 
fra vores nye
fi skevand opstrøms
Julsø

Foto: 
Karlo Jespersen
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Junior "klub"

Farten dræber
Af Formand Jørn Wulf

Af Junior udvalget 
Poul, Gert, Lars og Morten 

Ovennævnte slogan er tidligere brugt ved fartkampagner 

på landjorden. Det gælder også, når man sejler på vore åer 

og søer. 

Kun rent svineheld gjorde, at en ung mand fornyeligt ikke 
slog sig selv, sine passagerer eller andre der opholdt sig 
på søen ihjel, da han meget umodent og uklogt troede, han 
kunne manøvrere fars motorbåd med høj fart uden at ramme en 
af Hjejleselskabets broer. Historien viste, det ikke forholdt sig 
sådan.

Dette var kun seneste episode med høj fart. I det daglige 
ser vi gang på gang ofte grove overtrædelser af de 
gældende fartgrænser. Politiet har, sikkert på baggrund 
af den beskrevne episode, den seneste tid foretaget et par 
patruljer, og det skal de ikke høre et ondt ord for fra min side, 
bare en stille bøn om at fort-sætte denne patruljering 
fremadrettet. Forslagene om begrænsninger på både 
og motorstørrelser er ikke vejen frem. Denne form for 
kollektiv afstraff else fj erner ikke problemet. Dem der ikke 
overholder fartgrænsen vil heller ikke overholde andre 
regler. 

Det er kun regelmæssig kontrol og større bøder og evt. kon-
fi skation af båden ved gentagelsestilfælde, til dem, der overtræder 
love og bestemmelser, der har en præventiv virkning.

Lad os arbejde for, at det bliver fremtiden, så alt fra ænder til 
lystfi skere kan færdes på vore vande uden at risikere liv og lemmer. 

Vi skal alle kunne færdes sikkert!

Silkeborg Fiskeri forening har forsøgt at 
opstarte nogle junior aftner i foråret, der 
har været fi nt fremmøde de fl este gange. 
I foråret har vi sagt, at forældre og andre 
interesserede var meget velkomne, da de 
kan være med til at hjælpe børnene, med 
grejfremstilling, fi ske fi f, og røver historier 
om de store fi sk de alle har mistet. Jeg 
vil gerne rette en speciel tak til alle de 
hjælpere og forældre, der har assisteret 
i foråret, så det ikke er bestyrelsen der 
hænger på opgaven alene.

I efteråret vil vi fortsætte, hvor vi slap, 
så vi kan få ”uddannet” nogle dygtige 
lystfi skere.  Vi har oprettet en facebook-
side, til brug for vores juniorer, hvor der 
vil komme noget information til dem der 
er på facebook. Der er fl ere forældre, der 
er på siden, da deres børn ikke har en 
facebook profi l. Siden hedder Silkeborg 
Fiskeriforening Juniorklub. Vi starter igen 
efter sommer, den 20. september, det er 
torsdage fra 18.30-ca. 21. Vi vil fremstille 
lidt grej, se nogle fi ske fi lm. 

Så skal vi se, om vi kan lave et  fangstnet. 
Så ”I” (junior), ikke mister kæmpefi sken 
– som alle vi andre har prøvet !! I uge 
42 er der ingen klubaften, men vi vil se, 
om der kan arrangeres en geddetur, evt. 
i forbindelse med foreningens gedde 
konkurrence.

Hen over sommeren har nogle af 
juniorerne været på mindre fi sketure, 
med fi nt udbytte, hvor de har fi sket med 
nogle kammerater, de har mødt til junior 
aften. I april, 2 uger før vi havde søørred 
konkurrencen, havde jeg fornøjelsen af, 
at kommen på en tur med de kompetente 
juniorer vi har i klubben. 

De fi k da godt nok lige givet seniorerne 
baghjul, både på den tur, men også til 
foreningens søørred konkurrence, hvor 
der jo desværre ikke var nogen ørred 
fangster. Så fangede de 3 juniorer på 
turen 3 fl otte blanke søørreder, 2 i Julsø 
og 1 i Borresø, på en 3 timers tur.
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Fra Ry Mølle til og med Gudensø
Tekst: Morten Beck Nielsen og  Lars Henrik Radant 

Foto: Karlo Jespersen

Efter mange års gradvis forbedring 
af vandkvaliteten har spredningen af 
vandremuslingen til søerne opstrøms Ry 
Mølle medført en markant forbedring af 
vandets sigtdybde.

Men på grund af Gudensøs og Ry 
Møllesøs lave vanddybde og store 
vandgennemstrømning forekommer 
der i perioder med meget nedbør og 
blæst, udvaskning af plantedele fra sø- 
og åbrinker samt bundsediment. I løbet 
af få dage kan disse forhold medføre, at 
sigtdybden ændrer sig fra at være ca. to 
meter til knap en halv meter. Fiskeriet er 
som regel dårligt i perioder med uklart 
vand.  

Da sandarten trives godt i uklart vand, 
har den en fordel i konkurrence med 
andre rovfi sk om søens fødeemner, man 
kan håbe, at de lokale forhold sammen 
med et ansvarsfuldt fi skeri kan være med 
til at opretholde en rimelig bestand af 
sandart.

Ry Møllesø
minder på mange måder om Silkeborg 
Langsø, vanddybden er ca. to meter.    
Mange steder er der meget blød bund, 
men ved ind - og udløb er der ca. fem 
meter  dybt og en noget hårdere og 
varieret bund. 

Tidligere bød Møllesøen på noget af 
Danmarks fi neste sandartfi skeri, når 
sandarterne i juni trak ned mod møllen 
for at æde løs af de stimer af småfi sk, som 
ofte kan fi ndes her. Der fanges stadig 
af og til sandarter ved Ry Mølle, men 
fi skeriet er ikke, hvad det har været. Til 
gengæld er gennemsnitsstørrelsen stor, 
ca. fi re kg og de mindre sandarter under 
to kg er nærmest ikke eksisterende.

De ændrede forhold i vandkvaliteten har 
påvirket arts sammensætningen markant, 
der er en massiv fremgang af rimte og 
løje. Dette er muligvis på bekostning af 
gråskalle og brasen, som er i tilbagegang 
Gedder og aborrer er ligeledes blevet 

mere talrige. Det klare vand er noget, 
som aborrer virkelig sætter pris på, og det 
kan måske forklare, at man med lidt held 
kan overliste en grov aborre over et kilo, 
noget som ellers var helt utænkeligt for 
bare ti år siden. Søen kan i perioder byde 
på et godt fi skeri efter gedder, aborrer 
og sandarter, der alle kan opnå pæne 
størrelser her. Således er der realistiske 
muligheder for en dyst med gedder på 
over 10 kg samt sandarter på op mod 8 
kg. Søørreder er også at fi nde i søen, men 
de er ikke så talrige.

Når der skal vælges endegrej, så gælder 
det om at prøve sig lidt frem. Agnfi sk 
fi sket på fl åd eller løs line giver ofte fi ne 
resultater selv på dage, hvor alverdens  
kunst-agn ikke virker. I midten af marts 
havde vi en tur med agnfi sk, hvor vi 
fangede ca.16 gedder på 4 timer. I samme 
område havde vi en time forinden uden 
held forsøgt os med kunst- agn.

Gudensø
Den første af Silkeborg Søerne nedstrøms 
Mossø. Smuk, skovomkranset sø med en 
fi skebestand og en topografi , som er 
meget lig den i Ry Møllesø. Den har dog 
en lidt større gennemsnits dybde ca. 3,5 
meter og et dybere hul på 5,2 meter, 
der hvor Gudenåen løber ind i Gudensø, 
ellers er søen meget fl adbundet med lille 
variation i dybden. 

Gedderne opholder sig om foråret 
og forsommeren tit på steder med 
sivbræmmer, åkandebælter og ranke-
grøde - gerne på blød bund. Aborrer 
og sandarter skal i stedet ofte søges på 
steder med stenet eller sandet bund - det 
være sig skrænter eller banker ude i søen. 
Såvel aborrer som sandarter og gedder 
træff es dog også midt ude i søen, når de 
følger de store stimer af fødefi sk, som 
trækker rundt i søerne.

I Gudensø såvel som i Ry Møllesø er det lidt 
de samme forhold, der gør sig gældende, 
når fi skepladserne skal udvælges, det er 
en god ide at affi  ske et større område og 
kigge efter stimer af småfi sk, der bliver 
jaget.

Mht. valg af endegrej, så har vi erfaret, at 
selv små forskelle i agnens gang, farver og 
størrelse har stor betydning. Det er ofte 
ganske store agn, der fanger bedst og 
gerne fra 10 til 20 centimeter i længden, 
dette gælder både for woblere, jerkbaits 
samt gummidyr.

Sidste år fi skede vi tre mand på samme 
plads, og det var kun et bestemt 
gummidyr, der fangede fi sk ”6 gedder 
på 2 timer og 4 mistede” andre agn = 0 
Det er ofte hvide og røde samt orange 
nuancer, der virker.
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Det er altid rigtig træls, når foreningens 
opsynsmænd tager ”lystfi skere” i at fi ske 
på forbudte områder. Særlig træls 
er det, når vi tager personer, der 
har lovlig adkomst til at fi ske på 
vores vand, for vi ved, de 
har haft mulighed for at 
læse den information 
om fredningszoner og 
de regler, der er for 
fi skeri, enten i vores 
informationshæfte eller 
på vores hjemmeside. 

Alligevel har fi skeriopsynet 
inden for kort tid taget 6 
personer, der har fi sket i stryget 
og i havnen, heraf var de 4 medlemmer.
Vi vil derfor i dette nr. af foreningsbladet 
gøre opmærksom på konsekvenserne. 
Uanset om det er medlemmer, købere af 
vores dag, uge eller årskort eller personer, 
der ikke har lovlig adkomst/ ret til at fi ske, 
vil der blive fulgt op med sanktioner. Vi 
kan, af hensyn til foreningens renomme, 
ikke undlade dette.

Fiskeri i fredningszonen i havnen og 
Stryget vil for medlemmer betyde 
eksklusion og udelukkelse af foreningen 
i et år og forbudt adgang til at købe 
fi skekort. Købere af vores dag, uge eller 
årskort vil få inddraget det købte fi skekort, 
med besked om, at de ikke kan og må købe 
fi skekort det næste år. Hertil kommer j.v.f. 
vores aftale med Silkeborg kommune, 
at der skal sendes en indberetning til 
fi skeridirektoratet, om det ulovlige 

fi skeri, uanset om det er medlemmer, 
købere af fi skekort, eller personer 

der bare fi sker. Fiskeridirektoratet vil 
vurdere indberetningen, og der vil 

ske en anmeldelse til politiet for 
ulovligt fi skeri. Bødekravet 

er normalt 2.500 kr. og 
krav om udelukkelse fra 
alt fi skeri i Danmark 
for et år. Lidt dyrere 
bliver det, hvis synderen 
heller ikke har eller kan 
dokumentere, at man 

har gyldigt fi sketegn. 
Der udleveres herfor et stk. 

girokort på 740 kr.

Og husk!! det er også ulovligt at stå uden 
for fredningszonen og fi ske ind i den.

Med denne information håber vi, det 
varer meget længe, inden vi igen møder 
nogen, der fi sker ulovligt. Det er rigtig 
træls for bestyrelsen, at skulle udøve 
sanktioner overfor sine egne. I skrivende 
stund er vi ved at få Midtjyllands Avis til 
at skrive et stykke om det ulovlige fi skeri, 
i et forsøg på at undgå det.

Vi skal benytte lejligheden til at opfordre 
til, altid at have sit lystfi sketegns nr. 
med og medbringe billedlegitimation, 
når man tager på fi sketur. Tast for 
eksempel nummeret ind som et telefon 
nr. på mobilen og gem det, med navnet 
fi sketegn, det er nemlig nok, at kunne 
oplyse nummeret, der af kontrollen kan 
tjekkes ved at sende en sms.

Ulovligt fi skeri igen, igen!
Af Næstformand  Karlo Jespersen
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1. S.F.S.s bestyrelse udpeger et bestyrelsesmedlem 

til båd udvalget. Denne er ansvarlig over for Silkeborg 

Fiskeriforening og refererer til dennes bestyrelse, 

og har kompetence ud fra det mandat, der er givet 

vedkommende. Bestyrelsesmedlemmet er ansvarlig for 

at registrere de medlemmer, der ønsker at deltage i båd 

udvalgets arbejde Foreningens bestyrelse fastlægger 

et årligt budget for udvalget, efter indstilling fra 

kassereren.

Båd udvalgets sammensætning.

2. Medlemmer af S.F.S., der har meldt sig til at deltage 

i arbejdet med drift og vedligeholdelse af bådene, 

udgør S.F.S.s båd udvalg. Disse har alle møderet til 

udvalgsmøderne. Blandt og af udvalgets medlemmer 

vælges 2 repræsentanter til, sammen med det af S.F.S.s 

udpegede medlem, at være den formelle ledelse af 

udvalget. De to medlemmer, valgt af udvalget, vælges 

for en toårig periode og er skiftevis på valg hvert andet 

år. Udvalget konstituerer sig selv med valg af formand 

blandt de to valgte. Valgene skal fi nde sted senest 14 

dage efter S.F.S.s årlige ordinære generalforsamling. Ved 

frafald supplerer udvalget sig selv ved førstkommende 

møde, efter frafaldet er indtruff et.

Udvalgets opgaver og kompetencer: 

1. Båd udvalget fordeler selv ansvaret for 

arbejdsopgaver, herunder ansvaret for aftaler med 

øvrige, der har meldt sig til arbejdet med bådene

2. Formanden for udvalget har ansvaret for plan-

lægning og indkaldelse til arbejdet 

3. Udvalget indstiller til bestyrelsen, hvor mange både 

og hvor disse skal ligge under iagttagelse af kontrakt-

lige forhold.

4. Udvalget sørger for, at der foretages mindst ét 

årligt eftersyn på både og fortøjninger. Der udfærdiges 

rapport om bådenes tilstand og brug.

 

5. Udvalget drager omsorg for nødvendige 

reparationer af fortøjninger, vedligeholdelse af bådene 

og opbevaring af både i vinterhalvåret.Bestyrelsen 

beslutter udskiftning af både og indkøb af nye, samt 

salg af gamle både efter indstilling fra udvalget.

6. Udvalget indkøber det nødvendige udstyr og 

materiale til vedligeholdelse af både og fortøjninger 

under iagttagelse af budgettet hertil

7. Udvalget udarbejder og indstiller til bestyrelsen 

regler for benyttelse af bådene, herunder booking og 

aftale om dette.

8. Udvalget beslutter hvilke både der kan benyttes  

hele året, og beskriver regler herfor, og beslutter hvilke 

både der skal hjemtages i vinterhalvåret.Samt sørger 

for, at bådene er registeret i overensstemmelse med 

Gudenå regulativet

9. Udvalget kan indstille medlemmer til kontingent 

frihed for at påtage sig driftsopgaven med en båd. Eller 

indstille, at der betales for vedligeholdelsen, hvis der 

ikke er nogen, der påtager sig opgaven frivilligt.

10. Kørsel, hvor formålet alene er opgaver, der er 

omfattet af arbejde med både eller fortøjninger, 

afregnes med statens takst sats A

Bådudvalg Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse den 9.  juni 2012

Silkeborg Fiskeriforenings - (S.F.S.s) båd udvalg: 
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På årets generalforsamling i Silkeborg 
Sportsfi skeriforening (Bådelauget) besluttede 
man, at nedlægge foreningen og 
bede Silkeborg Fiskeriforening om at 
overtage aktiver/passiver og foreningens 
aktiviteter, altså udlån af både og hvad 
deraf følger. Silkeborg Fiskeriforeningen 
accepterede tilbuddet, og det betyder, 
at der vil ske visse ændringer i forhold 
til optagelse/medlemskab af Silkeborg 
Fiskeriforening og arbejdet omkring 
bådene.

Nyt kontingent
Fra 1. januar 2013 bliver der et A og et B 
kontingent  i Silkeborg Fiskeriforening. 

A kontingentet dækker medlemskab af 
Silkeborg Fiskeriforening.
B kontingentet dækker både medlems-
skabet og retten til at bruge bådene. 
B kontingentet er 100 kr. dyrere end det 
almindelige medlemskab. 

Disse 100 kr. har bestyrelsen budgetteret 
dækker udgifterne for drift af bådene, 
når der tages højde for besparelsen ved 
sammenlægningen. De to kontingenter 
reguleres uafhængigt af hinanden, så de 
medlemmer, der ikke ønsker at benytte 
bådene, ikke kommer til at betale til 
driften af dem.

Overgang til det nye kontingent 
Alle nuværende medlemmer af Bådlauget 
bliver kontingentmæssigt automatisk 
overfl yttet til at blive B-medlemmer. 

Dette sker i forbindelse med kontingent-
indbetalingen for 2013. Fra 2013 har alle 
nuværende medlemmer af Silkeborg Fiskeri-
forening mulighed for at blive B medlemmer 
og dermed få ret til at bruge bådene.

Hvis man ønsker at benytte denne 
nye mulighed, skal dette meddeles 
kassereren senest 15. november 2012. 
Meddelelsen skal ske på e-mail til 
kontor@silkeborg-fi skeriforening.dk 

Husk at skive dit navn, adresse,  telefon-
og medlemsnummer i mailen. Har du 
ikke mulighed for at sende mails, så ring 
til formanden på tlf. 3511 6252 

For ikke at drukne i dyr PBS administration 
og for at holde det frivillige kasserer 
arbejde på et rimeligt niveau, kan A 
medlemmer kun blive B medlemmer 
en gang om året i forbindelse med 
udstedelse af de nye medlemskort. Ny 
optagne medlemmer kan først vælge 
medlemsform B ved andet medlemsår og 
B medlemskabet træder i kraft 1. januar 
det 2. medlemsår under forudsætning af, 
at ønsket er meddelt kassereren senest 
15. november det første medlemsår.
Tilmelding sker som beskrevet ovenfor.

Nye medlemmer, der ønsker B medlems-
skab, skal betale et depositum på 300 
kr. for den udleverede nøgle til bådene. 
Det kan lyde af meget, men det er en 
bekostelig aff ære, at omkode de mange 
hængelåse, der er i brug, så for at være 
rimelig sikker på, nøglen kommer retur 
ved udmeldelse, har bestyrelsen valgt et 
højt depositum.

Udvalgets arbejde
Det er planen, at den primære styring af 
de overtagne aktiviteter skal ske via et til 
formålet nedsat bådudvalg. Dette udvalg 
vil fungere som et åbent udvalg. 

Det vil sige, at alle medlemmer kan melde 
sig og være med til det praktiske arbejde 
omkring bådene og være selvstyrende 
indenfor nogle rammer, herunder et 
budget, der er fastsat af foreningens 
bestyrelse. 

Udvalget vælger selv en lille formel ledelse, 
og foreningens bestyrelse indsætter et 
bestyrelsesmedlem, som kontaktperson 
mellem udvalg og bestyrelse.

Den 9. juni afholdt bådudvalget deres 
første møde. Her fi k de valgt formand for 
udvalget. Valget faldt på Peter W. Just. 
Bestyrelsen har udpeget Gert Mikkelsen 
som kontaktperson. De fi k også lavet en 
plan for det arbejde, der skal ske i resten 
af 2012.

Hjemmeside
Udvalget får deres egen hjemmeside. 
Den beholder sin gamle adresse og link 
til den fi ndes også på Fiskeriforeningens 
hjemmeside under fanebladet info. 
Bådelaugets webmaster har beredvillig 
stillet sig til rådig og vil fremtidig stå for 
bådudvalgets del af hjemmesiden. 

Giv bådudvalget og webmasteren lidt tid 
til at få det hele på plads, og du vil fremover 
kunne orientere dig om udvalget her.

Vil du hjælpe?
Arbejdet med bådene sker på frivillig 
basis. Hvis det ikke skal blive alt for surt 
et arbejde, er det vigtigt, at så mange 
som muligt hjælper til.Så har du lyst til 
at give en hånd med, er det Peter W. Just 
du skal henvende dig til, hvis du vil være 
med  til , at varetage nogle af de praktiske 
opgaver. Selvfølgelig i det omfang man 
magter. Det er der allerede en lille snes 
det har gjort, men der er plads til fl ere, så 
hold dig endelig ikke tilbage. 
Peter kan kontaktes på 4163 7023 eller 
peter@pwjust.dk

Foreningens bestyrelse og bådudvalget 
har arbejdet for, at overgangen skal blive 
så nem som muligt for medlemmerne af 
det gamle Bådelaug. Samtidig med, at 
fl ere får mulighed for at bruge bådene 
i fremtiden, så fl ere kan komme ud at 
dyrke verdens bedste hobby.

For når alt kommer til alt, er det jo det, det 
handler om…… at komme ud at fi ske! 

Af Jørn Wulff  - p.v.a.b.
Om Båd-Afdelingen
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Regler for lystfi skeri på Silkeborg Fiskeriforenings vande
I henhold til vedtægternes § 3. stk.10. 

Bestyrelsen udarbejder de nødvendige cirkulærer og regler for driften af foreningen og for udøvelse af lystfi skeri i 

overensstemmelse med fi skerilovgivningen, hensyn til fi skebestanden, miljøregler og kontraktlige hensyn.

Følgende regler for lystfi skeri er gældende fra d. 25. april 2012

1. Medlemskab og fi skekort giver kun adgang til lystfi skeri, hvorved forstås: Medning, kolpning, dypning, spinning, 

blinkning, fi skeri med krebse tejner og andet almindeligt anerkendt fi skeri med eller uden stang.

Agnfi sk må fanges med håndholdt net, men kun til personligt brug.

Alt andet fi skeri med garn, fl ydere, brikker, åle-liner eller lignende er strengt forbudt.  

Ingen fi skeredskaber må forlades under fi skeriet. 

Der må max fanges 3 sandarter, ørreder eller laks pr. dag. Forfodring er forbudt i Silkeborg Fiskeriforenings vande.

Fiskeri med fl ere stænger må ikke udelukke eller vanskeliggøre andres muligheder for fi skeri. (For eksempel ved at 

fi ske med fl ere stænger over et større areal og derved forhindre andre i at fi ske.)

I tvivlstilfælde afgør Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse, hvad der forstås ved lystfi skeri

Børn under 15 år må fi ske uden fi skekort i Silkeborg Fiskeriforenings fi skevande, undtagen Skygge Å, hvortil der kræves 

medlemskab.

Bestyrelsen kan fastsætte særlige regler for fi skekonkurrencer. 

2. Alt fi skeri fra Langebro, Hjejleselskabets og Motorbådsklubbens broer samt inden for en afstand af 50 meter fra 

lovligt anbragte erhvervsfi skeredskaber, fi sketrapper og stryg er forbudt.

Særlige regler gælder ved stryget ved Silkeborg Papirfabrik. Disse fremgår af skiltningen i området.

3. Fiskeri fra båd i Gudenå systemet er kun tilladt efter reglerne i Gudenå regulativet, (dog skal de særlige regler for 

fi skevandet ved Ry Nørskov Gods overholdes) Fiskeri fra båd med motor (gælder også el motor) forbudt i Ellesø, Thorsø, 

Uglsø, Almindsø, Ørnsø, Tranevig, Pøtsø,  Aunsøerne (Brillerne), Lillesø (Sortsø) og Lyngsø. Det er strengt forbudt at 

medbringe nogen form for båd herunder fl ydering i Slåensø. 

4. Medlemskab, dag-  uge og årskort giver ret til at fi ske på det vand, som fremgår af kortoversigten i denne information. 

Kortene er personlige og skal altid medbringes under udøvelse af fi skeri. På forlangende skal kort samt legitimation 

kunne forevises. Du skal respektere de opmærkninger der er i kort over fi skevande samt skilte, der er opsat ved vandløb 

og søer.Der skal vises hensyn og respekt for lodsejernes privatliv og disses ejendele, herunder skiltning og afvisere med 

adgang forbudt. Ruser, garn, hegn, græs og afgrøder af enhver art må ikke beskadiges.

Hunde må ikke medtages på foreningens lejede arealer. Dog undtagen hvor der ved skiltning er off entlig adgang til 

at medbringe hund.
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Regler og vilkår for benyttelse af  bådene. 

1. Silkeborg Fiskeriforening (S.F.S.), udvalgets medlemmer og hjælpere 

har intet personligt ansvar, for de personer som benytter både, som ejes af 

foreningen. S.F.S.s bestyrelse har ansvaret for, at alle der benytter bådene, 

via medlemsblad og hjemmeside, er bekendtgjort med betingelserne for 

benyttelse af bådene, der sker på eget ansvar i alle henseender, herunder 

ansvar for skade over for tredje mand.

2. Alle medlems kategorier af S.F.S. kan, efter at have betalt kontingent for et år, 

det efterfølgende år tilvælge kontingent B. Kontingent B giver ret til at benytte 

de både som foreningen ejer eller råder over. Dog skal medlemmer under 15 

år være ledsaget af en person, der er fyldt 18 år og myndig. Der udleveres 

kun én nøgle pr. medlemskab, herfor betales et depositum fastsat af 

bestyrelsen. Nøglen skal afl everes ved fravalg af kontingent B eller udmeldelse 

af S.F.S.

3. Benyttelse af både skal ske på de vilkår, der er fastsat af bestyrelsen og 

båd udvalget.Overtrædelse af reglerne vil kunne sanktioneres i henhold til 

S.F.S.s vedtægter § 2. stk. 6.

Silkeborg fi skeriforenings bestyrelse d. 9 juni 2012
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Bestyrelsen & Fiskeriopsynsmænd 

1. Bestyrelses suppleant. 

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

2. Bestyrelses suppleant: (Fiskeriopsynsmand) 
Peter W. Just............8683 7072 - 4163 7023
Ellebakken 9, 8600 Silkeborg
peter@pwjust.dk

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

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

Bilagskontrollant suppleant: 

Herluf Christensen.......................8684 9630

Ansvarlig for udsætning af fi sk:

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

Webmaster og  grafi sk konsulent:

Ole Hanelius ..................................8686 7474

Fiskeriopsynsmænd  uden for bestyrelsen

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

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

Kurt Nedergaard Hansen  (Bor i Ry).................5177 3170  

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

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

Nils Thorup...................................86829220  -  40272911   

Svend Aage Severinsen................86804784 - 28863341     

Naturerhverv (døgnvagt).................................7218  5609

Fiskerinspektorat Øst.......................................3395 8000 

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
kontor@silkeborg-fi skeriforening.dk 

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

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeriopsynsmand)
Morten Bech Nielsen...................5363 6897
Bindslevs Plads 101, 8600 Silkeborg
mortenbecknielsen@gmail.com
 .....
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

5. Al færdsel med og parkering af motorkøretøjer på Trækstien og i engene langs Gudenåen til Kongensbro er strengt 

forbudt. Det er også forbudt at fi ske fra båd i Gudenåen fra Ringvejsbroen i Silkeborg til Kongensbro.

Båltænding langs foreningens fi skevande er strengt forbudt. Dog tilladt på de af Naturstyrelsen indrettede bålpladser. 

Båltænding uden for disse godkendte pladser vil medføre øjeblikkelig inddragelse af fi skekort, bortvisning, 

ekskludering af foreningen samt politianmeldelse.

6. Skygge Å (kun medlemmer) Al motorkørsel på vejen fra bommen neden for ejendommen Vester Moselundvej 4 og 

ned til Skygge Å er strengt forbudt. Parkeringspladsen skal benyttes.

7. Særlige regler for fi skevandet ved Ry Nørskov Gods

Opstrøms slusen ved Ry mølle (Rodelundvej i Ry op mod Mossø)

Kun tilladt fra solopgang (kl.06.00) til solnedgang - Nedstrøms Slusen: hele døgnet. 

Om natten (fra solnedgang til kl.06.00) dog kun fra båd. - Landgang om natten strengt forbudt

Færdsel på private områder langs søer og å er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at fortøje eller gå i land på private områder.

Ål fanget opstrøms Ry Mølle, Ry Møllesø og Gudensø skal straks genudsættes, uanset om de kan leve.

Båltænding langs fi skevandet ved Ry Nørskov er strengt forbudt og vil medføre øjeblikkelig inddragelse af fi skekort, 

bortvisning, ekskludering af foreningen samt politianmeldelse. Der må kun fi skes efter fi skearter, der er omfattet af 

Ferskvandsfi skeriloven. Al fi skeri på foreningens vand i Julsø må kun fi nde sted fra båd, dog tilladt fra bredden ved Ry 

Nørskov (den østlige ende af Julsø) Reglerne for færdsel i skoven ved Ry Nørskov skal overholdes(færdsel i skoven kun 

tilladt fra kl. 06.00 solopgang til solnedgang)

8. Et hvert medlem er berettiget til at klage til bestyrelsen, hvis de mener, de af bestyrelsen fastsatte regler for fi skeri 

ikke overholdes.  Enhver klage skal være skriftlig og begrundet, med angivelse af tid, sted og navn på person / personer 

der klages over. Personer, der ønsker en klage behandlet, skal altid oplyse eget navn og adresse. Klage skal være 

bestyrelsen i hænde senest 3 dage efter hændelsen. Bestyrelsen vil om nødvendigt søge yderligere oplysninger ved 

de berørte parter, og herefter afgøre klagen.

9. Enhver der fi sker på Silkeborg fi skeriforenings vande skal øjeblikkeligt efterkomme og rette sig efter, Fiskerikontrollens 

/ fi skeriopsynsmænds anvisninger samt forevise legitimation, medlemskort, fi skekort og fi sketegn på forlangende. Et 

hvert medlem af Silkeborg fi skeriforening har ret til at se gyldigt kort til at fi ske i foreningens vande mod forvisning 

af eget medlemskort. 

10. For overtrædelse af denne vejledning / instruks kan bestyrelsen idømme bøde, inddrage / konfi skere fi skekort og 

ekskludere medlemmer af foreningen.

N.B. Husk, at alle mellem 18 og 65 år der fi sker skal have indløst / betalt Statens Fisketegn

Du har selv ansvaret for at søge ændringer og opdateringer af reglerne på 

www.silkeborg-fi skeriforening.dk, før du påbegynder fi skeri.
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