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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 kon-
kurrencerne, indsende fangstrapport on-
line 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, samt fremvise billedlegitimation.

Prisen for ikke at kunne oplyse nummeret, er p.t. et girokort på 560 kr.
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Lederen
Af Jørn Wulff

Så har vi taget hul på et helt nyt fi ske år. 
Julen er overstået og tømmermændene 
fra nytårsaften er forhåbentlig fordam-
pet. Håber i alle har haft en god og hyg-
gelig jul og nytår. Det er dejligt at vide, vi 
nu går mod lysere og ikke mindst varme-
re tider. Undertegnede synes det er no-
get rarere at fi ske, når man ikke fryser.

Vi har i 2012 kun modtaget en fangst-
rapport. Til gengæld handlede den om 
en solid regnbueørred fanget i Funder Å. 
Den var 72 cm. lang og vejede 3750 gram. 
Den blev fanget af Niels Munksgaard den 
16. juni . Flot fi sk, tillykke med fangsten. 
Vi kunne godt tænke os, at fl ere indsend-
te fangstrapporter. Det kunne give et bil-
lede af, hvad der kan fanges i vores fi ske-
vand.

Især har vi brug for nogle rapporter om 
fangst af ørreder, både sø, bæk og regn-
buer. Dette til brug for bl.a. et bedre over-
blik over virkningen af de ørredudsæt-
ninger, der årligt foretages. Det samme 
gælder for fangst af ål. Når vi nu har fat 
på ålene, så ser det, i hvert fald på lands-
plan, skidt ud for bestanden. Så skidt, at 
der er en potentiel risiko for, at den helt 
forsvinder. Det ville derfor være en hjælp, 
hvis vi, via jeres indberetninger, kunne få 
et bedre overblik over med-lemmernes 
årlige fangster af ål.

En del af foreningens lidt ældre medlem-
mer har startet en lille seniorafdeling, der 
jævnligt mødes i klublokalet, til forskel-
lige aktiviteter. Det er et rigtigt godt til-
tag. Det samme gælder for vores junior-
arbejde. Her er der også kommet godt 
gang i aktiviteterne, med god hjælp fra 
fl ere  klubmedlemmer, ikke mindst de 
2 bestyrelsesmedlemmer Morten og Lars.

Se nærmere om junior aktiviteterne 
på Facebook og hjemmesiden. Se side 
Kontakt Benno Bechmann eller Svend 
Aage Enevoldsen, hvis du vil høre nær-
mere om senior møderne. Både unge og 
ældre skal endelig bare møde frem, så I 
sammen med ligesindede kan hygge jer, 
blive klogere, lære fra jer og skabe liv i 
klublokalerne.

Husk at møde op til vores generalfor-
samling og få indfl ydelse på foreningens 
arbejde. Den fi nder sted den 25. marts 
2013, kl. 19.00 i Lunden Vestergade. Se 
nærmere herom på side 4 her i bladet.

Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer 
og deres familier et rigtigt godt nytår og 
håbe, I må få mange gode timer og fi sk 
ved vores fi skevand. 
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Nye medlemmer af Båd - afdelingen
Nye medlemmer, der ikke allerede har afhentet nøgle til bådene, kan møde op i 
foreningens lokaler (Søndergade 19 B) lørdag den 16. marts 2013 kl. 10 – 12
Depositum for nøgler til bådene på 300 kr.

Et B-medlemskab i Silkeborg Fiskeri-for-
ening betyder, at man er medlem af båd-
afdelingen. Det koster for tiden 100 kr. 
mere end et almindeligt medlemskab.

Alle medlemmer af det tidligere bådlaug 
er automatisk blevet til B-med- lemmer. 
Ethvert andet medlem af foreningen kan 
tegne et B-medlemskab, som er gyldigt 
fra det kommende år, hvis man tegner sig 
inden 15. november. 

Det understreges, at kun eksisterende 
medlemmer kan tegne et B-medlem- 
skab. I praksis betyder det, at man tid-
ligst kan blive B-medlem året efter,  man 
meldte sig ind i foreningen.Det er en 
lempelse i forhold til reglerne i det gam-
le bådlaug, som kun optog et begrænset 
antal medlemmer, som tilmed – for få år 
siden - skulle anbefales af eksisterende 
medlemmer. 
 
Foreningen har anskaff et to nye 14 fods 
joller, der vil blive placeret i Brassø og Jul-
sø. Der bliver også en ny bådplads i Ry 
Møllesø, således at Silkeborg Fiskerifor-
ening får 16 både, 14 forskellige steder. 
Fjerne steder som Hald Sø, Mossø og Gu-
den Sø (Gudenå), samt alle søerne om-
kring Silkeborg, bortset fra de mindste af 
dem. 

Traditionelt har bådene ikke andet udstyr 
end årer, anker og øse, men forsøgsvis 
placerer vi nu en stangholder i to af bå-
dene. Fremgangsmåden ved reservation 
er ændret. De medlemmer der har inter-
net går ind på foreningens hjemmeside 
og taster sig frem til ”bådene” og ”reser-
vation”. 

På den side logger man ind med sit med-
lemsnummer - med en meget nem pro-
cedure, der er beskrevet nøje på hjem-
mesiden. Man kan foretage op til 4 
reservationer, hver dækkende et halvt 
døgn (skæring kl. 12.00). De medlemmer, 
der ikke har adgang til internet kan ringe 
på 41637023, helst mellem 14 og 16.

Det beskrevne nemme system fungerer 
fuldt ud fra slutningen af februar 2013.  
Indtil da har kun nogle få hundrede med-
lemmer kunnet logge ind uden videre. 
Forklaringen ligger i midlertidige pro-
blemer, som stammer fra det gamle båd-
laug.

Vedligehold af vore 16 både, bådplad-
ser og af broer kræver en hel del arbej-
de. Som man kan se på båd-afdelingens 
hjemmeside er der mange medlemmer, 
som deltager i afdelingens arbejde.   

Bådafdelingen 
Medlemskab - Nemmere reservation – Flere både.

Af Peter W. Just
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Generalforsamling 2013

Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Mandag den 25. marts 2013 kl 19.00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg.

Dagsorden i bladet j.v.f. vetægterne

 a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmeudvalg
c. Bestyrelsens beretning
d. Regnskab
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelse 
   på valg for 2 år:

Jørn Wulff • 
Bjarne Simonsen• 
Lars Henrik Radant• 
Gert Mikkelsen• 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter
     på valg for 2 år: Ejner Pedersen
h. Valg af  bilagskontrollanter
     på valg: Peter Kristensen
i. Valg af  bilagskontrollant suppleanter
    på valg: Arne Christensen

j. Valg af revisor

k. Eventuelt

I forbindelse med at statens ejendoms-
selskab Freja har solgt det tidligere mo-
torkontor ved siden af politistationen til 
en lokal advokat, blev vi kontaktet af ad-
vokaten, der gerne ville have nøglerne til 
foreningens bådhus. Vi måtte fortælle, at 
bådehuset var vores, selv om det er pla-
ceret på politiets grund, i henhold til en 
gammel aftale mellem politiet og for-
eningen.Advokaten fastholdt, med god 
grund, at han havde købt og betalt for 
bådhuset. Efter forhandlingen med ad-
vokaten søgte vi juridisk assistance, og 
via denne rejste vi krav mod Freja og for-
ligte sagen med et beløb til foreningen 
på 35.000 kr.

Det lunede jo i foreningens kasse og gav 
ikke anledning til praktiske problemer. Vi 
bruger ikke bådhuset mere, da den nye 
patruljebåd ikke ligger i bådhuset, men 
står på trailer i bådafdelingens lokaler, 
dels for at undgå tyveri af båd eller motor 
og dels for at være mere mobil i forhold 
til den efterhånden store geografi ske ud-
strækning af vores fi skevand.

Bådhuset solgt 
Af Jørn Wulff 



Fra Gudensø til Mossø Tekst: Morten Beck Nielsen 

Så er vi kommet til den sidste etape af 

turen på foreningens fi skevand ved Ry 

Nørskov Gods.

Det fi skevand som jeg beskriver i denne 
artikel, er nok det stykke af vores fi ske-
vand, der benyttes mindst af vores med-
lemmer. Der er en del fi skekort købere, 
der fi sker i dette område. De fanger for-
modentlig mindre end de medlemmer, 
der har et godt lokalkendskab.  Mange af 
dem, der køber fi skekort, kommer igen for 
at fi ske på dette stykke af vores fi skevand, 
år efter år, og det er jo nok fordi de fanger 
fi sk… Nok noget at tænke lidt over og til 
inspiration, imens du læser denne artikel.
Jeg starter i dette afsnit af beskrivelsen af 
foreningens fi skevand turen i den ende 
af Gudensø, hvor Gudenåen løber ind i 
Gudensø  (Provstholm Hoved).  En stor 
del af området på sydsiden ejes af Natur-
styrelsen, hvor der er off entlig adgang 
ad en natursti langs åen og søen.  Langs 
naturstien er der et enkelt område, hvor 

Odderholmens grundejerforening har et 
fælles areal, ned til åen (ca. 100 m.) her har 
vi opsat skilte med fi skeri forbudt.  Det 
ikke tilladt at fi ske her, hverken fra bro-
erne eller bredden (vær ops. på regler-
ne for fi skeri ved Ry Nørskov).  Opstrøms 
grundejerforeningens stykke, er det me-
get svært at fi ske fra land på grund af tæt 
bevoksning, og en del af strækningen er 
privat ejet jord, men nedstrøms, er der 
fl ere gode fi ske muligheder fra land. 

I området er der en del hængedynd 
udenfor strømrenden, men da strømmen 
løber på sydsiden, er muligheden ok på 
dette stræk. Fiskes der fra båd, handler 
det om at fi ske lige på kanten af strøm-
men. På næste strækning opstrøms, fi n-
des strækningens dybeste hul. Parkerer 
man ved Emborg bro P plads kan man 
gå ad Hejnæsvej, ind til nr. 7.  Det er der, 
hvor Båd-afdelingens jolle ligger, her er 
der ca. 4 m dybt, og gode muligheder for 
en fi sk. 
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Strømmen løber tæt under land, og over-
fl aden er næsten altid levende af ringen-
de fi sk. Hvis man er med i foreningens 
Båd–afdeling, må der køres ind til nr. 7 i 
forbindelse med fi skeri fra den jolle, der 
ligger her. (parker efter bøgehækken ved 
nr. 7, så du ikke holder i vejen)

Emborg bro ved P pladsen: Her har Natur-
styrelsen i samarbejde med Skanderborg 
kommune etableret et fi nt bro anlæg, der 
kan fi skes fra.  Mange købere af vores fi -
skekort benytter dette sted. Jeg har selv 
haft de største succeser lige neden for 
broen.  De gange jeg har fi sket der, har 
jeg enten fået gedde eller aborre. Er du 
på gå ben, er der gode muligheder for 
fi skeri fra land nedstrøms på vest siden, 
(øst siden ved Emborg bro er privat, og 
her er færdsel forbudt langs åen), er du i 
båd, så fortsæt ned forbi næste sving, og 
fi sk tæt på træerne på nord siden, der lø-
ber strømmen og der er 2-3m dybt. 

Opstrøms (ca. 500m.)  2. sving efter Em-
borg bro bliver åen bred og meget lav. Er 
man i båd, skal man være opmærksom, 
midt i åen er der en siv ø, i det lave områ-
de er der mange ”klatter” med søgræs, et 
godt område for aborre fi skeri, med fi sk 
på 25-30cm, ikke tilgængelig fra land.
Hvor Salten å løber ind i Gudenåen, har 
jeg talt med fl ere kortfi skere, der har for-
talt ”uhyggelige” fi ske historier om fi ne 
fi sk på 20 ud af 30 kast. Om sommeren 
er vandet fra Salten å meget påvirket af 
grønalger, vandremuslingen er endnu 
ikke nået op til Salten Langsø. Men der 
trækker helt sikkert godt med fi sk frem 
og tilbage gennem Salten å. Foreningens 
fi skevand i Salten å starter ved broen ved 
Horsensvej (kør fra Gl. Rye mod Horsens). 

Jeg har endnu ikke selv nået at få afprø-
vet fi ske vandet her, jeg vil vende tilbage 
med en beskrivelse i klubbladet, når jeg 
har prøvet at fi ske på Salten Å fra broen 
ved Horsensvej til sammenløbet med Gu-
denåen. Ved sammenløbet har jeg kam-
merater, der har fået fl ere søørreder på 
tørfl ue om dagen. Svinget lige ovenfor 
kan også kaste lidt gedder af sig.

Lindholmvej 41.,  (en sidevej til Emborg-
vej) Her har foreningen en aftale om par-
kering og færdsel langs et stykke af Gu-
denåen, hvor der kan fi skes fra land. 
(Omtalt tidligere i Ud Med Snøren). Når I 
kommer ned til nr. 41 må der ikke køres 
ned til gården, man skal fortsætte forbi 
indkørselen, (følg skiltene til parkerings 
pladsen). I fi nder ned til åen, hvis I går 
langs hegnet mod vest. 

Til Mossø går I mod syd ad markvejen 
ned til træerne og buskene, (Forsøg ikke 
at køre der ned) gå lidt til venstre, og I kan 
se den bro, hvor Båd-afdelingen har en 
jolle, der ligger ud til vigen i Mossø, hvor 
foreningen har et stykke fi skevand. Det er 
tæt på det sted, hvor Gudenåen løber fra 
Mossø, her er vand dybden 3-4m.. Der er 
en meget tæt siv bræmme, og forment-
ligt et godt gyde område for gedderne i 
Mossø, samtidig med at der trækker man-
ge byttefi sk forbi. 

Største fi sk jeg har kendskab til fra fi ske-
vandet her, er en gedde, på 127cm. (gen-
udsat) fanget af, ja gæt selv. Og nej det er 
desværre ikke mig.
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I det sene forår 2012 besluttede bestyrel-
sen, at det var på tide, at få renoveret køk-
kenet i foreningens klublokale. Køkkenet 
trængte i højeste grad til at blive ”opda-
teret.” En del af køkkenlågerne var kun 
stoff orhæng,og hele køkkenet var meget 
nedslidt. Et par bestyrelsesmedlemmer 
rev nogle dage ud af kalenderen og gik i 
gang. Først med køkkenet. 

Da vi ikke længere har kontortid i klub-
lokalet, fj ernede vi væggene mellem kon-
tor og køkken. Det gjorde, at det nye køk-
ken nu har en størrelse, så foreningens 
bestyrelsesmøder kan afholdes i det. Så 
blev der ellers renoveret helt fra bunden 
af. Nyt gulv. Nyt el-net. Etablering af en 
radiator, så opvarmningen ikke skete via 
en el varmeblæser. Reparation af- og nyt 
væv og maling på væggene og nyt ele-
mentkøkken samt nye hvidevarer.

Da køkkenet var færdigt, blev bestyrelsen 
enige om, at vi, når vi nu var i gang, kunne 
fortsætte med toilettet, bl.a. fordi mosa-
ikstifterne på gulvet var løse fl ere steder. 
Her er der kommet nye fl iser på gulvet. 
Fliser på væggene omkring håndvasken 
og nyt toilet og håndvask ligesom vægge 
og træværk er blevet malet.

Vi er meget tilfredse med resultatet og 
har nu køkken og toilet mange år frem i 
tiden.

Renovering af klublokalet
Af Jørn Wulff 
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Oprydning i åen 
Af Karlo Jespersen

Der er desværre andet en fi sk i å og sø:

I efteråret lykkedes det i samarbejde med 
Silkeborg Frømandsklub, Søhøjlandets 
Dykkerklub og kommunen, at få foreta-
get oprydning af bunden i Remstrup Å fra 
Jernbanebroerne til havnen, ved Kjærs-
gårdsbroen, Ringvejsbroen og Viborg-
broen.  Når man ser billede af det læs, 
som blev udbyttet fra oprydningen, må 
vi undres over, hvad der får folk til blot at 
vippe aff ald og cykler i vandet. Ting der 
burde være kørt på lodsepladsen eller 
til jernhandleren. På billede af lastbilens 
læs, ses hvor meget det blev hentet op, 
men ikke det, der blev afl everet til poli-
tiet, - pengeskab, pose med smykker,  en 
bærbar PC og to nye cykler, hvor der ved 
bjergningen stadigvæk var lys i baglyg-
ten på den ene.

Vi takker for den i hjælp, der blev ydet, af 
Silkeborg Frømandsklub, Søhøjlandets 
Dykkerklub og de af vore frivillige, der 
brugte en lang lørdag formiddag for at få 
en ren sø - og å bund.  

Også en tak til Føtex der sponserede brød 
og tilbehør.

Det er aftalt, at vi midt i februar 2013 mø-
des med Frømandsklubben og Søhøjlan-
dets Dykkerklub for at planlægge en ny 
oprensning i foråret, hvor strækningen 
fra Langebro til Viborgbroen også renses 
for de eff ekter, der aldrig burde være ka-
stet i vandet.
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For at ørreder kan reproducere sig selv 
i vore vandløb, kræves der, at der er for-
skellige forhold til stede. Det vil Silkeborg 
Fiskeriforening gerne hjælpe med til, at 
der bliver. Det foreningen kan bistå med, 
er frivillige hjælpere, og at skaff e penge 
til gydegrus. Pengene til gydegruset, kan 
af foreningen søges hjem fra fi sketegns-
midlerne. 

Foreningen har derfor i 2012 været med 
i et projekt om udlægning af gydegrus 
i Levring bæk, i samarbejde med miljø-
afdelingen i Silkeborg Kommune / ved 
Aage Ebbesen, Aunsbjerg Gods, og to 
andre lodsejere, der ejer et mindre stykke 
af vandløbet.Strækningen ligger mellem 
Kjellerupvej (hovedvejen mellem Kjelle-
rup og Viborg) og Sjørslevvej. 

Levring bæk har udspring i Aunsbjerg 
skov og er et tilløb til Tange å, med udløb 
ved Palstrup Gods, nedstrøms det stykke 
vand vi har i Tange å ved Kjellerup. 
Foreningen søgte fi skeplejemidler hjem 
til køb og udlægning af ca. 30 m3 gyde-
grus, som blev fordelt i grusbanker over 
ca. 800 m. bæk

Den lokale Sjørslev skole har været ind-
draget i projektet. Formålet hermed var, 
at eleverne, både før og efter udlægnin-
gen af grusbankerne i deres nærområde, 
kan se værdien og nødvendigheden af, at 
der bliver gjort en indsats. Projektet blev 
startet i august og løber over ca. et år. 

Da eleverne efter sommerferien i 2012 
begyndte i skolen, fi k de så mulighed for 
at komme med ud til bækken og se, hvor-
dan der laves elfi skning og bestandsana-
lyse af bækken, så resultatet af projektet 
kan følges.

Børnene er blevet aktivt undervist af Finn 
Sivebæk DTU Aqua ved bækken, blandt 
andet har de set elfi skning, og de forhold 
de små insekter i bækken, som ørreder-
ne lever af, kræver. De ved nu også, der 
kræves grusbanker, for at ørred kan læg-
ge æg, der kan ligge godt beskyttet, dybt 
nede i 15-30cm gydegrus. Det er det grus, 
der nu er blevet lagt ud i vandløbet af ele-
ver fra Sjørslev skole, og en del af  vores 
medlemmer, der har meldt sig som hjæl-
pere til forskellige opgaver.

Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at 
gøre opmærksom på, at vi fortsat gerne 
vil have fl ere af vores medlemmer, der har 
overskud og tid, til at melde sig som hjæl-
pere, når foreningen har opgaver blandt 
andet som denne, der skal løses.

Til Levring bæk projektet var der ”bare” 
ca.30 t. grus, der skulle fordeles, Auns-
bjerg Gods hjalp med at køre gruset ud i 
bunker langs bækken, og Silkeborg kom-
mune stillede maskiner til rådighed, så 
det kun var udlægningen fra grusbunker 
langs vandløbet, der blev udført med tril-
lebør, spande, skovle og håndkraft.  

Vandløbsrestaureringer 
Af Morten Beck Nielsen & Karlo Jespersen
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En fantastisk oplevelse var det at se bør-
nene, både piger og drenge, gå til op-
gaven med begejstring, selv vandfyldte 
gummistøvler tog ikke modet fra dem.

Levring bæk projektet, er det første med 
vandløbsrestaurering, som bestyrelsen 
er bekendt med, vi har deltaget i. Vi hå-
ber på, at dette kan blive starten på fl ere 
projekter. 
 
Et vandløbs projekt i Bryrup har vi også 
deltaget lidt i. Vi har udlånt det materiel, 
vi indkøbte til Sjørslev projektet, skovle, 
river, spande og trillebøre, til projektet. 
Morten Beck har bistået med råd, læs 
mere om projektet, søg på Bryrup Pro-
jekt: ’Red Åen’ 2012: Elevarbejde II. 

Som skrevet ovenfor har vi et ønske om, 
at vi kan få etableret en gruppe på 20-30 
mand, så vi kan komme i gang med man-
ge fl ere projekter, der kan gavne fi skebe-
standen, tilmelding  joern.wulff @3f.dk. 

Foreningen kan søge ca. 10.000 kr. hjem 
pr. projekt fra fi skeplejemidlerne, og dem 
har vi tænkt os at bruge, til gavn for vand-
løbene, fi skene, vores medlemmer og an-
dre naturinteresserede. 

Foreningen takker alle, der har 

muliggjort projektet. 
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Så prøver vi igen med klubaftener og 
håber, du møder frem. Vi har forsøgt at 
lave aftnerne med en gennemgående 
rød tråd.  Dog kan du sagtens udvælge 
en enkelt aften, uden at gå glip af noget. 
Foredragene vil tage udgangspunkt i det 
fi skeri, der skal til at toppe, så du umid-
delbart efter kan gå ud og prøve lykken. 
Efter sidste klubaften laver vi en demo-
dag.  Alle arrangementerne, på nær de-
mo-dagen, foregår i klublokalet Sønder-
gade 19 B Silkeborg. Husk der er indgang 

fra Fredensgade. 

14. marts, kl. 19:00 
Fiskekalenderen – Fang fl ere fi sk. Fiske-
året – hvornår fanger man de forskellige 
arter. Praktisk planlægning af fi skeåret.  
Morten Beck Nielsen fortæller om emnet. 

4. april, kl. 19:00 
Fluefi skeri efter havørred ved kysten
Jan Steff ensen kommer og fortæller om 
fl uefi skeri fra kysten efter havørred. Det 
bliver en aften, hvor vi når rundt om alle 
aspekter af fi skeriet: fi skepladser, teknik, 
grej og fl uer. Der bliver også rig mulighed 
for at stille spørgsmål.

11. april, kl. 19:00 
Søørred-fi skeri: Franz Bodum fra Lakefi shing 
Denmark kommer og giver nogle fi f, så man 
får en større chance for at få en af de sølv-
blanke og stærke søørreder på krogen.

25. april, kl. 19:00 
Geddefi skeri: Stefan Antoni Jensen for-
tæller om geddefi skeriet. Stefan er en 
hardcore geddefi sker, som ånder for ged-
de- fi skeri. Så han fi sker dem året rundt.  
Der vil blive fortalt om grej, teknik og så 
vil han helt sikkert vise nogle af sine fede 
fi skebilleder.

5. maj kl. 10.00 til ca. 14.00 
Demodag  ved De små Fisk. Denne dag 
vil der være mulighed for at prøve for-
skellige typer grej og få instruktion fra de 
forskellige foredragsholdere, i brugen af 
det. 

Lakefi shing Denmark og Magnus Marine 
vil være til stede med nogle af deres top-
tunede fi skebåde, så du kan prøve en lille 
tur, og se hvad de kan.   

Klubaftener 
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Konkurrencer 2013

Søørredkonkurrence - Søndag 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 12. 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 for enden af Strandvejen.
Indstempling: kl. 20:00 - 00:00 Ved det lille røde hus ved slusen i Ry.
Indmålning (længde):.kl. 16:30 - 17:00 Ved det lille røde hus ved slusen i Ry.
Bemærk: Der må først fi skes fra kl 0:00 den 1. juni, selvom man har indstemplet før.
                   Fisk til indmåling skal være på pladsen senest kl.17.00

Ørredkonkurrence - Sørdag 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 8. 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 13. 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.
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Konkurrencevindere 2012

Søørredkonkurrence:

Senior: ingen fangst
Junior: ingen fangst

Forårs Geddekonkurrence: 

Senior: Kim Pedersen - gedde på 91 cm
Junior: Karl Emil Jacobsen - gedde på 84 cm

Sandartkonkurrence: 

Senior:  Mark Bolin - sandart på 86,7 cm
Junior: Alex Poulsen - sandart på 61 cm

Ørredkonkurrence: Skygge Å 

Senior: Ruddy Christiansen - bækørred på 32,5 cm
Junior: ingen fangst

Aborrekonkurrence: 

Senior: Johnnie Nielsen - aborre på 206 gram
Junior: Mikkel Lodal - aborre på 434 gram

Efterårs Geddekonkurrence:

Senior: Franz Bodum - gedde på 106,0 cm.
Junior: Sebastian Mikkelsen - gedde på 92,0 cm.

Grejbiksen Trige udlover en dusør på 1000 kr. 
til den der fanger den største gedde på over 110 cm. 
ved Silkeborg Fiskeriforenings Geddekonkurrencer.

Fangsten skal registreres ved indvejningen ved Silkeborg Fiskeriforenings 
Geddekonkurrencer og du skal sende et billede af din fangst til info@grejbiksen.dk
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Bestyrelsen & Fiskeriopsynsmænd 

Foreningsforhold og ansvarlig for udsætning af fi sk.

Formand: (Fiskeriopsynsmand) 

Jørn Wulff , Østerbyvej 22, 8632 Lemming

Tlf. 3511 6252 • info@silkeborg-fi skeriforening.dk

Foreningsforhold fi skerikontrol, fi skekortsalg, fi skevand og klubblad

Næstformand:  (Fiskeriopsynsmand)

Karlo Jespersen, Sindingvej 4, 8600 Silkeborg

Tlf. 8685 5612  -  4018 4791   • kjes@webspeed.dk

Regnskab og medlemsregistrering kun mellem 15.30 og 

17.30 på hverdage  Kasserer: (Fiskeriopsynsmand)

Bjarne Gammelmark Simonsen, Rodelundvej 9, 8653 Them

Tlf. 2533 7054 • rodelund-sav@mail.dk

Lokaler og klubblad

Sekretær

Sven-Aage Enevoldsen, Vestre Alle’ 18, 8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 72 75 - 40 46 93 68 • sven-aage@privat.dk

Ungdomsarbejde og fi skepleje : (Fiskeriopsynsmand)

Morten Beck Nielsen, Bindslevsplads 10  1st., 8600 Silkeborg

Tlf. 5363 6897 • mortenbecknielsen@gmail.com

Båd – Afdelingen (udpeget af bestyrelsen) 

Bestyrelsesmedlem (Fiskeriopsynsmand)

Gert Mikkelsen, Tyttebærvej 6b, 8600 Silkeborg

Tlf. 86844440 - 27112393 • gertm@seatainers.dk

Ungdomsarbejde og fi skepleje

Bestyrelsesmedlem (Fiskeriopsynsmand)

Lars Henrik Radant, Klostervej 86 A, 8680 Ry

Tlf. 2191 2635 • larsradant@hotmail.com

Webmaster

Bestyrelses suppleant (Fiskeriopsynsmand)

Peter W. Just , Ellebakken 9, 8600 Silkeborg

Tlf . 8683 7072- 4163 7023 • peter@pwjust.dk

Bestyrelses suppleant

Ejner Pedersen, Paradisdalen 5, 8600 Silkeborg

Tlf. 8681  4384  - 2674 4384 . epedersen@hotmail.dk  

Båd-afdelingen

Formand: Peter W. Just 

86837072- 41637023 • peter@pwjust.dk

Næstformand:  Svend Aage Severinsen 

86804784 - 28863341   

Båd-afdelingen - webmaster 

Verner Rønnow, 8681 3530 / 2578 3530 

verner@vernerweb.dk

Bilagskontrollanter:

Svend Aage Severinsen,  86804784 - 28863341 

Peter Kristensen,  21907366

Bilagskontrollant suppleant

Herluf Christensen, 8684 9630 -30962771

Grafi sk konsulent:

Ole Hanelius,  8686 7474

Fiskeriopsynsmænd uden for bestyrelsen

Svend Aage Severinsen, 8680 4784  -  2886 3341   

Kurt Nedergaard Hansen, 5177 3170

Herluf Christensen, 8684 9630  - 3096 2771 

Nils Thorup, 86829220  -  4027 2911

Rene Kjær Rasmussen, 86812830

Mogens Ustrup, 8681 6683 - 3053 7679 

Shervin Firouzian, 5162 1228

Naturerhverv (døgnvagt),7218 5609

Fiskerinspektorat Øst (omstilling), 3395 8000



Vi håber at kunne få lov til at vejlede 
og servicere mange af Silkeborg 
Fiskeriforenings medlemmer igen i 2013.

På gensyn i Grejbiksen – Århus

Ronnie Knappe


