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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, eller skriv nummeret på bagsiden af forenings 
medlemskortet. 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 740 kr.

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.
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Husk, at hvis du skal være med i 
bådafdelingen SKAL  kassereren have en 
tilkendegivelse pr mail seneste den 15. 
november, men gør det i dag så du ikke 
glemmer det.

Sandarten er i vores vand gået stærkt 
tilbage i bestand, grundet fl ere forskellige 
årsager. Det bevirker, at vi vil revidere 
omfanget af vores sandart konkurrence. 
Vi vil så bruge disse midler på nogen  af 
de andre konkurrencer. Der er svigtende 
deltager antal, i år stod kun 3 mand og 
så på fyrværkeriet da fi skeriet gik ind. 
Fangsten var også meget sparsom. Vi 
kigger nøje på situationen og overvejer, 
hvad der kan gøres for at afhjælpe 
problemet.

Der arbejdes stadig hårdt, af en lille 
gruppe, på hjemmesiden. Kæmpe tak til 
dem  for deres store arbejds indsats. Vi 
regner med at udgive en ny kortmappe 
til marts. Det bliver den sidste i papirform, 
fremad rettet vil den komme til at ligge på 
hjemmesiden, og man kan så selv printe 
det kortudsnit man ønsker. Foreningen er 
ved at have en fi n lille gruppe af frivillige 
hjælpere, men vi vil gerne have fl ere, vi 
kan trække på til forskellige små projekter, 
der er blandt andet nogen forskellige 
vandløbsprojekter på tegnebordet. 

Så skriv til mig, hvis du vil på mail listen, 
så får du tilbuddet om at hjælpe. Der vil i 
oktober  blive en dag ,hvor vi skal hjælpe 
kommunen og DCV med at elfi ske i 
stryget  foran papirfabrikken.

Lederen
Af Formand Morten Beck Nielsen

Den lange varme sommer er ved at gå på 
held. Vi er tilsyneladende gået fri af den 
helt store fi skedød. Kan se at andre vande 
rundt omkring har haft stor fi skedød på 
grund af iltmangel i det varme vand. Nu 
går vi mod køligere tider, men det er ikke 
negativt for fi skene, da de trives bedst i 
det køligere vand og vil blive mere hug 
villige -  ( godt for os lystfi skere).

Foreningen arbejder på en masse ting for 
tiden, nogle vil jeg nævne i denne leder 
og andet kommer til senere.

Foreningen har fået ny formand, da Jørn 
Wulff  efter fl ere år som formand ønskede 
lidt mere tid til familien, da det kræver 
en del arbejde i vores store forening. 
Jeg vil gerne takke Jørn for hans store 
arbejdsindsats som formand. Jørn bliver 
i foreningen som menigt bestyrelses 
medlem.

Vi har i sommerferien fået forhandlet 
en ny kontrakt hjem med Ry Nørreskov 
Gods, så vi i årene fremover kan fortsætte 
med at udforske det fi ne fi skevand som 
de råder over, kontrakten fortsætter på 
uændrede vilkår. Vi har også fået lidt 
fi skevand i Hinge Sø, men det er ikke 
muligt at fi ske fra land, så det kræver at 
man skubber en lille jolle i eller er medlem 
af bådafdelingen. Der vil blive lagt en båd 
der ud i løbet af efteråret. 
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Klubaftener i Juniorklubben Af Lars Radant, Juniorudvalget

Information om generalforsamlingen 2015
Generalforsamlingen 2015 afholdes Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19,00 i 
Silkeborg Motorbådsklubs lokaler,  Åhave-Alle 9c  8600 Silkeborg 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Silkeborg Fiskeriforening, har de sidste 
tre år afholdt Klubaftener i foreningens 
lokaler på Søndergade 19 B, der har været 
en stor opbakning fra en lille gruppe af 
vores junior- samt senior medlemmer.

Vi er i junior udvalget meget taknemlige 
for det engagement som de fremmødte 
på klubaftnerne udviser og det er i høj 
grad deres deltagelse som gør junior 
arbejdet umagen værd.

Jeg vil gerne takke Erik Dahlberg for 
hans bibrag til vores klubaftner, hans  
ekspertise inden for stang-bygning/
montage og fl uebinding er i absolut 
verdensklasse.

Vi har i junior udvalget med tiden 
fået mere viden og erfaring inden for 
grej fremstilling, således vi på vores 
klubaftner kan tilbyde følgende: Stang-
bygning/montage, vedligeholdelse af 
fi skehjul, fl uebinding samt fremstilling 
af: fangstnet, prist, wobler, spinner,  
Jerkbaits, pirke og jigs.

Alle materialer til grej-fremstilling er 
gratis for klubbens juniormedlemmer, 
undtagen komponenter til Stangbyg.

Til vores klubaftener 2014/15 vil vi ligesom 
de tidligere år blive arrangeret foredrag 
og junior fi sketure, i løbet af efteråret 
bliver vi klar med et begynder kursus i 
fl uebinding. 

Man kan holde sig orienteret om 
kommende arrangementer på klubbens 
hjemmeside: www.sfs-1869.dk samt på 
foreningens Facebook sider: Silkeborgs 
Fiskeriforenings Juniorklub og Silkeborgs 
Fiskeriforening.

Husk at Junior / klubaftner er for alle 
foreningens medlemmer, de afholdes 
hver torsdag fra kl. 19.00 til ca. 21.30 
helligdage og ferieuger undtaget
 
Opstart tordag den 7. september
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PENSIONISTKLUBBEN 

SILKEBORG FISKERIFORENING
Det er nu godt 3 år siden vi startede vores Pensionistklub, 

for efterlønner og pensionister, der også er medlem 
af Silkeborg Fiskeriforening.

Vi starter igen op til efteråret med en møderækker. 
Til møderne er der kaff e, rundstykker m.m. ( pris kr. 15.00 )

De første møder i vinterhalvåret  2014 / 2015 
22. oktober – 19. november – 17. december 

21. januar – 18. februar – 18. marts.

Møderne afholdes i vore lokaler Søndergade 19. B. kl. 10.00

Med venlig hilsen
Benno Bechmann / Sven-Åge Enevoldsen.

EFTERLYSNING
Vi har den 18. juni fået stjålet en af vores nye både, 

det er en crescent 405, med reg. nr. SB 819, på 

siderne er der et sort klister mærke med 10 cm 

høje bogstaver hvor der står SFS-1869.dk

 Det er selvfølgeligt muligt, at det er 

pillet af, men det er måske muligt at 

ane teksten alligevel, hvis man kom-

mer tæt på. Er der nogen, der ser den 

så kontakt bestyrelsen og/eller politiet. 

Den har et individuelt stel nr.
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Sidste weekend i juni blev der ikke 

tid til lystfi skeri for en hel del af de 

medlemmer, der laver det frivillige 

arbejde i Silkeborg Fiskeriforening.

Lørdag satte 6 bådhold 50.000 stk. 
åleyngel ud fordelt i Langsø, Thorsø, 
Brassø, Borresø, Julsø, Ørnsø og Lyngsø.
Åleynglen blev fordelt jævnt rundt langs 
bredden, hvor der var bevoksning, så 
ålene hurtigt kunne skjule sig for skarv 
og måger.

Udgifterne til indkøb af åleynglen 
fi nansieres med 50 % tilskud fra den 
Europæiske Fiskerifond og 50 % af 
fi skeplejemidler. Fiskeplejemidlerne 
kommer fra indtægten fra fi sketegn, som 
alle fra 18 til 65 år skal have, hvis de fi sker 
i Danmark.

Søndagen blev brugt til at sætte 13.000 
stk. ørredyngel ud, fordelt i Julsø, 
Borresø, Brassø, Thorsø og Birksø. Der var 
også planlagt udsætning af ørredyngel 
i Ørnsø, men på grund af et udslip af 
regnbueørreder fra et dambrug ved 
Funder å, blev udsætningen annulleret, 
da ynglen nok var blevet til et ”fest” 
måltid for denne fremmede fi sk, som ikke 
hører naturligt til i de danske vandløb.

Når det er nødvendigt med udsætning 
af fi sk, skyldes det fortidens synder: 
forurening, ødelæggelse af fi skenes 
naturlige gydepladser ved skånselsløs 
uddybning af vandløb, dræning af 
vådområder med okkerudledning til 
følge, og selv om der i de senere år har 
været meget fokus og skærpede krav 

for at rette op på disse forhold, vandløbs 
spærringer, blandt andet randzoner og 
nedlæggelse af dambrug, her sker der 
dog stadigvæk udslip senest ved Funder Å

Silkeborg Fiskeriforening anerkender 
en stor indsats fra Silkeborg Kommune 
for arbejdet med vandløbsrestaurering, 
og undres over at dette arbejde, som 
også har stillet krav til såvel landbrug og 
virksomheder langs Gudenå systemet, 
fortsat stoppes ved Tangeværket. Det er 
derfor beklageligt, at det er nødvendigt 
med udsætning for at understøtte 
fi skebestanden, men nok nødvendigt i 
fl ere år frem.

Den største hindring for en naturlig 
fi skebestand der kan reproducere sig 
selv, er Danmarks største spærring af et 
vandløb,Tangeværket.

Silkeborg Fiskeriforening, ønsker ikke 
Tange Sø tømt og nedlagt, men som 
fl ere rapporter peger på som den bedste 
løsning for at naturen kan genoprettes 
i hele Gudenå systemet, et langt 
omløbstryg. 

Silkeborg Fiskeriforening har den 
holdning at Gudenåen og dens sideløb 
og naturen ved den, er hele Danmarks og 
ikke kun for en lille snæver kreds omkring 
Tangeværket.

Fiskeriudsætninger Af Karlo Jespersen
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Den undersøgte strækning af Funder Å 
med vadefi skestationer (stjerner).

Undersøgelserne havde til formål at 
undersøge fi skebestanden i åen og 
sammenholde resultaterne med målin-
ger af pH på de syv stationer, hvor der 
blev vadefi sket.

Vurdering af fi skebestanden i Funder Å
Ørredbestanden i Funder Å var generelt 
ikke tilfredsstillende i forhold til de i 
metoden beskrevne kvalitetsmål ved 
kvantitative fi skeundersøgelser. Det 
var dog positivt ,at der blev fanget 

ørred på 6 af 7 stationer, og at der 
tilsyneladende var vild ørredyngel at 
fi nde i næsten hele åens udstrækning. 
Der var målsætningsopfyldelse ved 
Graunbjerg Dambrug, her var fl ere af 
ørrederne dog ud-satte fi sk, hvilket 
kunne ses på forkrøblede eller slidte 
bryst- og halefi nner. Der er usikkerhed 
omkring størrelsen af ørredbestanden 
baseret på nærværende undersøgelser, 
idet dambrugene udsætter (eller der 
undslipper) ørreder, ligeledes har 
Tangeværket pligt til at udsætte ørreder 
i vandløbene mellem Mossø og Tange 
Sø som kompensation for Tangeværkets 

Fiskeundersøgelser i Funder Å 
24. - 25. februar 2014
Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

udførte den 24.-25. februar fi skeunder-

søgelser i Funder Å fra Moselundvej 

til Ørnsø. Der blev elfi sket kvantitativt 

ved vadefi skeri på syv stationer og 

kvalitativt ved elfi skeri fra båd på 

6,6 km fra Graunbjerg Dambrug til 

Ørnsø. Vi bringer her resultaterne og 

anbefalingen.

Figur 1:
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spærring af Gudenåen. DTU Aqua 
fi skeplejeplan anbefaler udsætning af i 
alt 1.600 ørredyngel i Funder Å.

Fiskeundersøgelser udført tidligere af 
Århus Amt og Naturstyrelsen (WinBio) 
og DTU Aqua (fi skeplejeplan 2011) har 
alle været med knap så gode resultater, 
og ofte præget af ørredudsætninger. 
Resultaterne fra nærværende under-
søgelse var generelt bedre, til trods for 
undersøgelsestidspunktet i februar, 
hvor vandløbskvalitet og vandkvalitet 
er den ringeste over året. Årsagerne 
til den tilsyneladende forbedring 
af ørredbestanden er formentlig en 
kumulativ og tiltagende positiv eff ekt af 
de mange ådalsprojekter i øvre Funder Å 
og forbedrede passageforhold, eff ekt af 
for især søørreder fra Ørnsø.

Der blev målt pH på stationerne med 
vadefi skeundersøgelser, og med laveste 
pH-måling på 6,6 ved Moselundvej, synes 
pH ikke at være en kritisk problematik 
i Funder Å. Der var ved Moselundvej 
en del udfældet okker i gydegruset og 
på substratet men til gengæld ret klart 
vand. At der var ørred ved Moselundvej 
viser at ørrederne klarer sig, også øverst 
i Funder Å, igen tages der forbehold 
for evt. udsætninger af ørreder i 2013. 
Ved det nedlagte Funder fi skeri var 
der tykke lag okker på sten, grene og i 
vandranunklerne. Igen synes det dog 
ikke at være for meget til, at ørreder  
kunne trives i vandet. Generelt var alle 
ørreder fanget på dagen i rigtig god 
stand (kondition og udseende)

Med de fi skeforekomster som blev 
fundet ved nærværende undersøgelse, 

synes det at være muligt, at der kan 
opnås opfyldelse af målsætning for 
fi skebestanden i Funder Å på mange 
strækninger. DFFVa, kan måske anvendes 
på den nederste halvdel af vandløbet, 
hvor ørred vil trække scoren opad, mens 
DFFVø formentlig vil blive anvendt på 
øverste halvdel af vandløbet. Igen skal 
det fremhæves, at denne vurdering er 
forudsat, at ørredbestandene registreret 
ved nærværende undersøgelsen ikke 
var voldsomt kunstigt forøgede at 
udsætninger.

Anbefalinger
Der er mulighed for forbedringer af 
vandløbskvaliteten i Funder Å.

Man bør prøve at udplante vandranunkel 
fra nedre vandløbsstrækninger op på 
strækningen fra Moselundvej til. Herved 
kan man få bedre okkerrensning i 
vandplanterne og skjul for fi sk og anden 
fauna i vinterhalvåret.

Ved Funderholme Dambrug bør man 
sikre mere vand i omløbet, og ved at 
gøre vandløbet mere lysåbent, kan man 
få fl ere planter og dermed fysisk variation 
på strækningen.

Nedstrøms Funderholme Dambrug bliver 
vandløbet lidt dybt, og der mangler 
fysisk variation og grus i bunden. Her 
kunne man med fordel etablere et par 
gydebanker ved grusudlægning og 
gerne udvidelser af vandløbsprofi let på 
korte strækninger.

Dansk Center For Vildlaks.
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DTU Aqua foretog i årene 2007-2009 et 
udsætningsforsøg med 5-8 cm store 
geddeyngel i Brassø og Vejlsø ved 
Silkeborg. Formålet var at se om sådan 
en udsætning kan øge bestanden af 
fangbare gedder. Og det ser ud til, at 
virke. For nylig blev 2 af gedderne nemlig 
genfanget - men nu i en ganske anden 
kaliber. 

Indgik i et forsøg
Den 17. marts var Morten Beck Nielsen, 
der er bestyrelsesmedlem i Silkeborg 
Fiskeriforening, på geddefi skeri. Turen 
gik til Brassø og Vejlsø, der er nærmeste 
opstrøms naboer til åhavnen i Silkeborg. 
Brassø er en del af selve Gudenåen og har 
en betydelig bådtrafi k. Vejlsø er en mere 
fredelig satellitsø, der er forbundet til 
Brassø med en kort kanal. 

Geddebestanden har i mange år været 
beskeden i de to søer. Som led i et forsøg 
på at forbedre den tilstand udsatte DTU 
Aqua i årene 2007-2009 geddeyngel i 
Brassø og den mindre Vejlsø. For at følge 
med i de udsatte gedders overlevelse og 
vandringer, blev ynglen mærket med de 
såkaldte PIT-mærker. 

Undersøgelser i årene efter viste, at 
de udsatte gedder overlevede fi nt 
og udgjorde en betydelig andel af 
geddebestanden. Nu har gedderne 
vokset sig rigtig store og indgår i fi skeriet. 
Morten fangede på sin fi sketur 3 gedder, 
hvoraf 2 var mærkede med PIT-mærker 
af DTU Aqua. Det er selvfølgelig ikke 

muligt, at konkludere noget endeligt på 
grundlag af tre fi sk, men fangsten peger 
i retning af, at de udsatte gedder stadig 
udgør en betydelig del af bestanden. 

Et mikro PIT-mærke lægges ind i bughulen på en 
lille gedde gennem et hul skåret med spidsen af en 
kanyle. Efter en uges tid er såret helet fi nt igen. 

Lille mærke, der er godt skjult 
Et lille PIT-mærke på 12x2 mm fylder 
ikke meget inden i en stor gedde og 
kan selvfølgelig nemt blive overset. 
Når Morten faktisk opdagede at de to 
gedder var mærkede, var det fordi han 
havde lånt en scanner, der kan afl æse 
PIT-mærker. Han kunne derfor også 
genudsætte begge fi sk uskadt og kun 
tage oplysningerne med hjem. Begge 
gedder svømmer derfor sikkert stadig 
rundt og kan deltage i gydningen, som 
netop i disse dage er i gang. 

De to gedder var begge 68 mm lange 
da de blev mærkede og udsat, den ene 
i juni 2007 og den anden i juni 2009. Nu 
er de vokset til henholdsvis 4,8 kg og 85 
cm (udsat 2007) og 3,6 kg og 80 cm (udsat 
2009). Det svarer til en gennemsnitlig 
vækst på 11 cm/år (udsat 2007) og 15 cm/
år (udsat 2009), hvilket er en særdeles 
pæn vækst. 

Gensyn med to mærkede gedder Af: Søren Berg, DTU
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At den ældste og største er vokset mindst 
i gennemsnit, skyldes antagelig kun at 
længdevæksten aftager med alderen, så 
jo ældre en gedder er jo mindre vil den 
altid være vokset pr. år i gennemsnit. 

Den stolte fanger, Morten, med gedden, 
der blev udsat i 2007. 

Beviset på at gedden trofast har båret rundt på PIT-
mærket mens den voksede sig stor igennem de 
knap 7 år, der er gået siden da. 

To hjemmefødninge
En anden interessant detalje ved 
fangsterne er, at de begge blev genfanget 

i den sø, hvor de blev sat ud oprindeligt - 
faktisk indenfor en afstand af højst 2-300 
m fra udsætningsstedet. For gedden fra 
Vejlsø er der formentlig tale om endnu 
kortere, måske under 100 m. Om de i 
mellemtiden har været på længere ture og 
er vendt tilbage igen, ved vi selvfølgelig 
ikke, men nu var de i hvert fald meget tæt 
på det sted deres liv i Silkeborg-søerne 
startede med en udsætning. Bedømt ud 
fra størrelsen, er der mest sandsynligt 
tale om to hunner. 

Hjælp søges
Vi vil rigtig gerne have at vide, om 
der svømmer fl ere mærkede gedder 
rundt derude. Derfor vil vi gerne 
spørge medlemmerne af Silkeborg 
Fiskeriforening om hjælp. Hvis I har 
planlagt en geddetur til Brassø / Vejlsø i 
løbet af 2014, vil vi gerne låne jer en PIT-
Scanner (fx for en dag, en aften eller en 
weekend). Scannerne skal afhente og 
afl everes igen hos DTU Aqua på Vejlsøvej 
39 i Silkeborg (på Ferskvandscentret). Når 
scanneren udleveres får låneren grundig 
instruktion i hvordan den bruges og 
hvilke oplysninger, der skal noteres for de 
gedder, der fanges. Vi har kun én scanner, 
der kan udlånes, så det bliver efter først til 
mølle princippet. 

Reservation hos Søren Berg på telefon 

3588 3127 eller 2946 2797.  Søren vil 

også stå for instruktionen. 



VI STØTTER
FISKERIET

LOKALT

Kyhnsvej 3
8680 Ry
Lige over for hotellet /Gratis parkering
+45 50 700 765

Drømmen om Tafri 

-

-

 

 
-
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Efterårets konkurrencer
Aborrekonkurrence – Søndag den 7. september

Alt foreningens dagkortvand – Åben Konkurrence
indstempling: kl. 7:00-7:30 – Søndergade 19b
Indvejning (vægt):  kl. 15:00 - 15:30 – Søndergade 19b

Efterårs Geddekonkurrence – Søndag den 12. oktober

Alt foreningens dagkortvand – Åben konkurrence – Mulighed for Catch and Release
indstempling: kl. 6:30 - 7:00 – Søndergade 19b
Indvejning (længde):  kl. 14:00 - 14:30 – Søndergade 19b

KLUBEMBLEM / STOFMÆRKE
Køb et af foreningens fl otte stofemblemer og støt samtidig foreningen.

Henvendelse via mail på kontor@silkeborg-fi skeriforening.dk

Almindelig stofemblem

diameter 90 mm 
kun kr. 25,00

Luksus stofemblem

diameter 95 mm  
kun kr. 75,00
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Bestyrelsen 

Formand: 
Fiskeriopsynsmand,  foreningsforhold, 
udsætning af fi sk, vandpleje og klubbladet
Morten Beck Nielsen 

Møllevej 225 
8600 Silkeborg
5363 6897   
Formanden@SFS-1869.dk

Næstformand:  
Fiskeriopsynsmand, foreningsforhold, 
fi skerikontrol, og fi skekortsalg
Karlo Jespersen     
Sindingvej 4
8600 Silkeborg
4018 4791             
Naestformanden@SFS-1869.dk

Betyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand.
Jørn Wulff                                                            

Østerbyvej 22
8632 Lemming
3511 6252
Bestyrelsesmedlem_b@SFS-1869.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand, ungdomsarbejde og fi skepleje
Lars Henrik Radant 
Klostervej 86 A 
8680 Ry
2191 2635      
Bestyrelsesmedlem_a@SFS-1869.dk

Kasserer: 
Fiskeriopsynsmand, regnskab / medlemsregistrering, 
kun mellem 15.30 og 17.30 på hverdage
Bjarne Gammelmark Simonsen   
Rodelundvej 9 
8653 Them
2533 7054              
Kasseren@SFS-1869.dk

Sekretær: 
Forenings lokaler 
Sven-Aage Enevoldsen

Vestre Alle’ 18
8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 7275 - 4046 9368
Sekretaeren@SFS-1869.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand
Nils Thorup                                                           

Ege Alle 108
8600 Silkeborg
8682 9220  -  4027 2911   
Bestyrelsesmedlem_c@SFS-1869.dk
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Suppleanter & Fiskeriopsynsmænd 

Fiskeriopsynsmænd uden for 

bestyrelsen:

Svend Aage Severinsen 
86804784 - 28863341   

Kurt Nedergaard Hansen                   
51773170

Herluf Christensen          
8684 9630 -30962771 
              
Rene Kjær Rasmussen                       
86812830

Mogens Ustrup                
 86816683-30537679 

Shervin Firouzian                               
51621228

Naturerhverv (døgnvagt)
7218 5609

Fiskerinspektorat Øst (omstilling)     
3395 8000 

Best. Suppleant: 
Jette Nors Hansen
Kirkevej 15
8654 Bryrup
2369 3133
Annoncer@SFS-1869.dk
Suppleant_1@sfs-1869.dk

Best. Suppleant: 
Jan Malvin Jespersen
Kærsgårdsvej 14
8600 Silkeborg 
4026 9938
Suppleant_2@sfs-1869.dk

Båd-afdelingen: 
Nils Thorup
Ege Alle 108
8600 Silkeborg
86829220  -  40272911   

Båd-afdelingen: 
Næstformand: 
Svend Aage Severinsen 
86804784 - 28863341   
monaogsaas@gmail.com

Bilagskontrollanter:
Svend Aage Severinsen  
86804784 - 28863341 

PeterKristensen                                
21907366

Grafi sk konsulent:
Ole Hanelius
tegnestuen@outlook.dk

WEBMASTER SØGES
Båd- afdelingen mangler en webmaster, 
så har du lyst til at være webmaster på 
bådafdelingens side så kontakt Nils 
Thorup



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

Randersvej 397   •   8380 Trige   •   Tlf. 86 23 25 27   •   www.grejbiksen.dk


