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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. 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 740 kr.

Hjælp klubben så vi bedre kan hjælpe dig!

Silkeborg Fiskeriforening er ved at forbedre vores medlemsarkiv. Det betyder, 
at vi gerne vil have e-mail adresse og mobilnumre på vores medlemmer.

Derfor opfordrer vi alle til at sende e-mail til webmaster@sfs-1869.dk hvor I 
oplyser medlemsnummer, emailadresse og mobilnumre.

Fremover forventer vi at kunne sende direkte information om de områder der 
interessere den enkelte og når der er gode tilbud til medlemmerne.
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Lederen
Af formand Morten Beck Nielsen

Vinteren er over os, dog indtil videre en 
lun en af slagsen, som ikke har været til 
megen gene for  for dem som gør i vin-
terfi skeriet. I efteråret og vinteren har  
bestyrelsen og vores super dygtige hjæl-
pere haft en del at se til. Der skal i den for-
bindelse lyde en stor tak til alle der i det 
forgangne år har hjulpet til i foreningen. 
I løbet af efteråret har vi genforhandlet 
alle de kontrakter som havde udløb ved 
årsskiftet. Der i blandt vores største lods-
ejere, vi er meget glade for at alle lodseje-
re har forlænge med os, så vi kan tilbyde 
et unikt produkt med varieret fi skevand.

I starten af december var der en mindre 
artikel i Midtjyllands Avis hvor en politi-
ker fra Skanderborg kommune udtalte 
sig om hans ønsker til et fælles fi skekort 
for alt Skanderborg kommunes fi ske-
vand. Bestyrelsen har været i dialog med 
Skanderborg Kommune, og har gjort 
klart at vi ikke ønsker at administrere 
fi skevand længere væk end det vi har 
nu, at det allerede et kæmpe arbejde at 
administrere det som vi har. Samt at vi 
ikke ønsker at indgå i et fællesfi skekort, 
på de vilkår som de indtil videre har frem-
lagt. Vi hedder Silkeborg Fiskeriforening, 
og det bliver vi ved med.

Vi har igen i 2014 oplevet at deltagere ved 
vores konkurrencer ikke selv ønsker at 
hjemtage deres fangst efter indvejning. 
Ifl g loven om rekreativt fi skeri, må du 
gerne tage en fi sk eller to, til eget forbrug 
med ind til indvejningen, men fi sk må ikke 
forsøges afsat til andre heller ikke gratis. 
Lystfi skerfanget fi sk er kun til brug i egen 
husholdning. Vi er også blevet kontaktet 
af lodsejere som undre sig over hvorfor 
folk slår fi sken ihjel, når de har mulighed 
for at tage et billed, måle fi sken og gen-
udsætte den, så andre kan få glæden af at 
fange fi sken en anden gang.

Vi har i år valgt at fl ytte indstempling og 
indvejnings steder på nogen af konkur-
rencer, så husk at være opmærksom på 
det. I kan læse mere inde i bladet om de 
forskellige ændringer. Vi modtager me-
get gerne konstruktive forslag til afvik-
ling, steder og tidspunkter for konkurren-
cerne. Så kan vi tilpasse konkurrencerne 
til jeres ønsker, hvis muligt.

Hjælpere til arrangementer ønskes.

Vi er stadig interesseret i at få fl ere 
frivillige hjælpere, jo fl ere der er til at løfte 
læsset, jo mindre skal hver mand/kvinde 
løfte.

A
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Generalforsamling 2015

Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2015 kl 19.00 
i Silkeborg Motorbådsklubs lokaler Indelukket Åhave Alle 9c, 8600 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 • (modtager ikke genvalg)

Nils Thorup• 
Lars Henrik Radant• 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter
     på valg for 2 år: Jan Malvin Jespersen
h. Valg af  bilagskontrollanter
     på valg: Peter Kristensen
i. Valg af  bilagskontrollant suppleanter
    på valg: Arne Christiansen

j. Valg af revisor

k. Eventuelt

Med overskrifterne skal jeg, som ansvar-
lig for fi skekortsalg og registrering af fi -
skevand, forsøge at informere og intro-
ducere  Jer til, at Silkeborg Fiskeriforening 
fra 1. januar 2015 påbegyndte en tilpas-
ning af foreningen til den digitale tidsal-
der, her under digital information.

Af hensyn til dem, der har det svært med 
at bruge EDB, men også for at give alle 
noget i hånden som en slags introduk-
tion til hjemmesidens indhold og mulig-
heder ved overgangen til digital info, har 
bestyrelsen besluttet, at udgive et sidste 
informationshæfte. 

Et informationshæfte til medlemmer, og 
et til købere af dag, uge eller årskort. I in-
formationshæftet til kortkøbere, bringes 
der ikke informationer om det, som kun 
medlemmer har brug for, for eksempel 
om adgang til fi skeri i Funder, Skygge, 
Tange og Karup Å

Informationshæfter har været dyre at få 
fremstillet og udsendt, og det bliver dy-
rere hvert år, at få sendt post ud. Infor-
mationshæfter er også sårbare over for 
ændringer af vores aftaler om fi skevand, 
fredningstider og mål på fi sk, m.m.. 

Ny digital platform Af:  Karlo Jespersen (næstformand)
 



5

Med digital information, kan der hurtigt 
foretages nødvendige rettelser af infor-
mationer, og besparelsen til trykning og 
udsendelser kan fremover bruges på at 
holde kontingentet på et niveau, hvor alle 
kan være med, og til leje af fi skevand.

Vores nye hjemmeside, og vores beslut-
ning om at have eget net salg af fi ske-
kort, har været en succes. Efter lidt indkø-
ringsproblemer, og en bedre synlighed 
på hjemmesiden, går det rigtig godt (her 
om på generalforsamlingen)  Men denne 
succes er også en medvirkende årsag til, 
at det var nødvendigt, at stille digital in-
formation til rådighed for dem, der køber 
fi skekort på nettet.

Når jeg har været på den årlige rundtur 
til vores kortsælgere, har jeg hørt mange 
ønsker, om en bedre information, bedre 
kort over vores fi skevand,  ens signatur 
og opmærkninger. Samme ønsker har jeg 
ofte hørt, når jeg har været på fi skerikon-
trol, hvor jeg efterhånden i stort omfang 
møder de, der har de nye muligheder for 
at gå på nettet under en fi sketur og gerne 
vil kunne hente deres information her.

Med regeringens beslutning, om at give 
fri adgang til de kort, som matrikelstyrel-
sen (nu Geodatastyrelsen)  før havde co-
pyright på, gav det  nye muligheder, for 
at få bedre kort og information. Retten 
til at bruge den mulighed har vi kun kun-
net udnytte, fordi et af vores medlemmer 
Kurt Schmidt, tilbød at lave de kort som 
foreningen nu har til rådighed. 

Vores gamle hjemmeside er erstattet 
med en ny, som vores medlem Erik Dal-
berg påtog sig opgaven med. Gå på for-
eningens ny hjemmeside www.sfs-1869.
dk  og  I kan se, at forsiden henviser til den 
samme information  som er i de to  infor-
mationshæfter.  Øverst i højre side  (un-
der fl agene)  DK- GB- NL- D- og PL fi ndes 
samme information for kortkøbere som 
i infohæftet. Under fanen Foreningen 
(øverst til venstre) fi ndes al information 
fra infohæftet til medlemmer og lidt til, 
blandt andet om adgang til bådene..

Gem tilsendte informationshæfte 
udgave nr. 4 da det er den sidste 
der bliver udgivet.

Ingen sandart konkurrense i 2015
Af formand Morten Beck Nielsen
 
Bestyrelsen har fravalgt sandart kon-
kurrencen i 2015. Årsagen er at der de 
sidste 4 år har været faldende fangster, 
og med faldende deltager antal til følge.

Sandarten er gået meget tilbage i be-
stand, og på grænsen til at være uddød i 
vores vande. Af årsager kan nævnes van-
dremuslingens indtog, samt hårdt fi skeri. 

Vi vil selvfølgelig følge situationen og 
måske genoptage sandart konkurren-
cen, hvis bestanden stiger. Indtil da vil vi 
bruge de resurser som tidligere har været 
brugt til sandart konkurrencen, på vores 
gedde konkurrencer som er meget vel 
besøgte.

Se konkurrence dagene for 2015 på side 12 
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Silkeborg Fiskeriforening er privilege-
ret ved at have et bådlaug, hvis formål er 
at sikre medlemmerne adgang til fi skeri 
fra båd i Silkeborgsøerne, og andre søer, 
hvor Silkeborg Fiskeriforening har fi ske-
vand. I skrivende stund er det vinter, og 
de fl este både er hjemme for vinteren, 
men der er stadig 4 både, der er mulig-
hed for at benytte i vinterperioden.

Velkommen til de nye medlemmer
Lad mig starte med at sige velkommen 
til alle de nye medlemmer af bådadelin-
gen/bådlauget. Der vil være udlevering 
af nøgler mod et depositum på kr. 300  
på foreningens generalforsamling den 
24. marts i Indelukket. For de medlem-
mer, der ikke har mulighed for at deltage, 
vil der efterfølgende blive meldt en eks-
tra dato ud efter generalforsamlingen. Så 
hold øje med hjemmesiden

Året der gik og året der kommer i båd-
lauget 2014 har været en god sæson. Der 
har været god brug af bådene. Samlet 
set steg brugen af bådene fra 405 reser-
vationer i 2013 til 638 i 2014. Ikke mindst 
i forbindelse med det store ørredeudslip 
i forsommeren, i Funderholme Å var der 
ekstra aktivitet. Det gav et stort pres på 
bådene i Ørnsø, der i en periode nok var 
området bedste Put&Take sø.

2014 var også året, hvor vores båd ved 
Ludvigslyst blev stjålet, og formodentlig 
transporteret ud af sø systemet. Rigtig 
ærgerligt, da det ganske enkelt er for dyrt 
at tyverisikre bådene. Så én båd stjålet 
betyder direkte ekstraudgifter der ellers 
kunne være anvendt til andre formål.

Vi forventer. at vi i 2015 vil have op til 18 
både fordelt ud over hele sø systemet 
fra Mossø til Hinge og Hald Søer som de 
nordligste. Og som noget nyt har vi ind-
købt stangholdere til bådene. Vi ved, at 
stangholdere er skrøbelige, men vi håber 
og tror på, at alle vil anvende dem korrekt 
og passe godt på dem, så de kan være til 
stor glæde for brugerne af bådene i lang 
tid fremover.

Al dette kan kun lade sige gøre ved hjælp 
fra foreningens frivillige, der søger for 
at bådene, fortøjninger, broanlæg med 
mere bliver gjort i stand og vedligeholdt. 
Så en stor tak til de frivillige, der er med 
til at sikre, at tingene kører i hverdagen 
til glæde for alle bådlaugets medlemmer, 
så en stor tak til de frivillige der holder bå-
den på søerne til alles fornøjelse

For medlemmer af SFS-1869 der har inte-
resse i bådudvalget henvises til forenin-
gens hjemmeside, hvor man kan læse 
mere om bådafdelinges mandat, både-
nes placering, og regler for optagelse i 
Bådlauget.

Båd afdelingen Af:  Svend Aage Severinsen (næstformand)
Nils Thorup (formand) 
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Er du søørred fi sker? Af: Nils Thorup  

I vores sø-systemer fi ndes der en del 
søørred. DTU-Aqua vil gerne have mere 
viden om, hvordan søørrederne trives i 
vores vande. Det kan DU hjælpe til med.

Fanger du en sø-ørred vil DTU Aqua rig-
tig gerne have en skelprøve fra ørreden. 
Du skal være opmærksom på, at man skal 
have tilladelse til at tage skel fra levende 
fi sk, så du skal kun tage skelprøver for de 
fi sk du hjemtager. Du skal udtage ca. 50 
skel pr fi sk. på tegningen kan du se, hvor 
det er bedst at tage skellene fra.

Du kan få udleveret små papirsposer i for-
eningens lokaler torsdag aften mellem kl 
19.00 og 21.00 eller efter aftale med un-
dertegnet. Har du ikke en rigtig skelpose, 
kan du også lægge skellene i et kaff efi lter 
og i en almindelig frysepose.  Du skal no-
tere fangsttidspunkt og fangststed. (Det 
behøves ikke være præcis; eks. østlige 
ende af Julsø), længde, evt. vægt og køn-
net hvis du kan se det.

Så kan du hjælpe DTU- Aqua og os selv.

Posen kan smides i postkassen ved for-
eningens lokaler i Søndergade 19b, men 
du er også velkommen til at afl evere dem 
ved Nils Thorup, Ege Alle 108, 8600 Sil-
keborg.  Så samler jeg dem sammen og 
giver dem til DTU Aqua.  Så er jeg sikker 
på, at de skriver et lille indlæg i et af vores 
kommende blade.

Skælprøve

Mere om at udtage skel  fra fi sk på:
www.fi skepleje.dk/Raadgivning/vejledninger/skaelproever

Du kan kontakte Nils Thorup for udleve-
ring af skelposer eller andre spørgsmål på 
telefon 4027 2911

Området angiver hvor man udtager skællene

Morten med fl ot søørred.

net hvis du kan se det.
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Bestyrelsen har besluttet at prioritere ju-
niorarbejdet lidt mere og vi håber at vo-
res medlemmer vil give os opbakning/
hjælp til at løfte opgaven.

Vi vil prøve at indlede et samarbejde med 
folkeskolerne i foreningens område og til-
byde dem  undervisning i lystfi skeri samt 
udlåne fi skegrej til skoleklassernes tema-
dage i faget natur og teknik.

Formålet er at uddanne næste genera-
tions lystfi skere og give dem nogle po-
sitive oplevelser på og omkring vores fi -
skevand. Vi håber selvfølgelig, at vores 
indsats med tiden vil få fl ere til at inte-
ressere sig for lystfi skeri, således forenin-
gen får fl ere medlemmer som kan bidra-
ge med mere liv og dynamik i foreningen, 
samt positiv synlighed i off entligheden.

For at vi kan komme i mål med vores am-
bitioner. Er det nødvendigt at vi får fl ere 
frivillige som vil hjælpe til ved vores ar-
rangementer, for eksempel klubaftner.

Vi er et par stykker i bestyrelsen som har 
mulighed for at påtage os opgaven med 
skole klasserne, men det kræver at vi bli-
ver afl astet lidt på andre områder. Det 
skal pointeres at man som hjælper ikke er 
forpligtiget til at deltage i mere, end man 
har tid til.

Silkeborg Fiskeriforenings Juniorklub er
at fi nde på hjemmesiden og på Face-
book, det er her,  man kan se program-
met for vores klubaftner og tilmelde sig 
vores juniorarrangementer. 

Vi  afholder klubaftner hver torsdag fra 
september til maj fra kl. 19.00 til ca. 21.30, 
hvor vi underviser i fremstilling af forskel-
lige former for  fi skegrej: spinnere, fl uer, 
jerkbaits, jig’s, stangbygning  m.m. vi vil 
lejlighedsvis have relevante foredrag el-
ler fremvisning af fi lm på programmet. 
Silkeborg 

Fiskeriforenings juniorklubs målgruppe 
er primært børn i alderen 9 til 15 år men 

Seniorer og forældre er også velkommen.

Juniorklubben Af:  Lars Radant 

SILKEBORG FISKERIFORENINGS JUNIORKLUB / KLUBAFTNER 

- et godt tilbud til juniorerne!
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Bluerock 2014 Af:  Junior Mads Monse 

På tur med Juniorklubben

Juniorklubben bestemte sig for at 

arrangere en fi sketur til Bluerock den 

30. november 2014.

BlueRock er Danmarks største fi skepark 
”Put and Take” beliggede i det sydfynske 
i nærheden af Svendborg. Fiskeparken 
består af : Put and Take sø, Fluefi ske strøm 
samt en stor stor Specimen sø hvor der 
kan fi skes efter mange forskellige arter. 
Specimen søen var målet for vores tur da 
vi ville forsøge os med størfi sker.

Som optakt til turen kom en af forenin-
gens medlemmer Flemming Jensen forbi 
til klubaften torsdagen inden og fortalte 
om os fi skeriet. Flemming havde i løbet 
af efteråret haft en del succesfulde ture 
til Bluerock. Han fremviste lidt video fra 
turene og instruerede os i hvilket grej og 
tackler vi skulle bruge til stør fi skeri.

Følgende søndag morgen mødtes vi ved 
klubhuset og kørte sammen til Sydfyn. 
Da vi ankom begyndte vi at rigge stæn-
ger til og klargøre stangholdere samt 
madding .

For at kunne stå lidt i læ i det efterhån-
den kolde vintervejr havde vi medbragt 
foreningens pavillon, det var en god be-
slutning da vinden var bidende kold.

Efter at vi fi k sat alle stængerne i holderne 
og sat bidmelderne på kunne vi ikke gøre 
andet end at vente på drømme støren vil-
le komme forbi.

Bidmelderen på vores yderste stang, 
begyndte lige så stille at røre på sig. Vi 
tog i stangen og gav tilslag, men der var 
intet, sådan gentog det sig fl ere gange.

Efter at have fi sket i godt fi re timer, og 
vores forråd af grillede pølser og brød 
var ved at slippe op, begyndte vi at indse 
at der ikke var noget at komme efter. Vi 
var kommet for sent på året,  størene var 
tilsyneladende gået i vinterhi. 

Vi vendte snuden hjemad, og besluttede
os for at vende tilbage til Bluerock i 2015.
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Haller å projektet 
Af: Åge Ebbesen

Haller å projektet mellem Hærvejsstien 

og Sangildvej.

Der er udlagt grus og sten på 5-6 km, gen-
slynget 2 strækninger helt oppe i terræn 
henholdsvis ca. 500m og 600 m, skabt fri 
passage for alle typer vandløbsorganis-
mer ved 3 spærringer, hævet grundvand-
standen over pyritholdige lag, oprenset 
et par eksisterende vandhuller og lavet 
bekkasinskrab som også kronvildtet kan 
bruge som sølehuller.

Projektet er starter som en lodsejerhen-
vendelse. Jeg kontaktede derefter lods-
ejeren og bad ham kontakte naboer. Det 
blev alle på hele strækningen efter vi 
havde holdt møde og spist morgenbrød 
i Niels istandsatte hønsehus ! Lodsejerne 
har stillet jorden til rådighed og bidraget 
med hænder, maskiner, kr. m.v.

Karup å sammenslutningen har betalt for 
grus og sten via fi sketegnsmidlerne og 
deltaget i udlægningen.

Natur og Miljø, Silkeborg kommune har 
betalt de øvrige udgifter ca. 120-130.000 
kr. Det har ikke været et vandplanprojekt, 
vi har derfor hurtigt og meget billigt kun-
ne gennemføre projektet.

Arbejdet er forløbet fi nt, bortset fra en 
pause under gravearbejdet, da entrepre-
nøren stødte på en gammel mortergra-
nat ! Nu mangler der kun fri passage ved 
Sangild dambrug. Når der er fri passage 
vil denne strækning kunne bidrage med 
et pænt antal havørredsmolt til Karup 
å systemet. Odder, vandstær, isfugl og 
bjergvipstjert er dog allerede rykket ind.

Onsdag den 17. november blev projek-
tet indviget af udvalgsformanden fra 
Natur og miljø silkeborg kommune Jarl 
Gorridsen. Der er var et rigtigt fl ot frem-
møde med ca 50 samt TV2-midtvest, 
TV2-østjylland og midtjyllands avis. Jarl 
fortalte lidt omkring projektet og smed 
en sidste sten i vandet. Derefter var der 
noget fremvisning af projektet.

Foto: Åge Ebbesen
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March Brown  
Vådfluen stammer fra den berømte bog af H. H. Edmonds og N. N. Lee:f
»Brook and River Trouting« og skal imitere døgnfluen March Brown, en flue,
som vi som danske burde vide en lille smule om. Ikke fordi den er særlig
almindelig forekommende herhjemme, men den har siden tidernes morgen
været meget kendt i England og bærer det latinske navn - Rhithrogena
haarupi. Et latinsk navn med to a’er efter hinanden er noget af et særsyn og
skyldes også, at navnet hidrører fra dansk, nemlig den lille by ved

Gudenåen, som hedder Haarup. Døgnfluen er nemlig
blevet fundet af skolelærer A. C. Jensen fra Haarup,
sosomm vevedd AaAaststededbrbroo vevedd GuGudedenånåenen f fanandtdt e enn hahan-n
spinner og sendte den til en kollega, den kendte
amatør-entomolog Esben Petersen fra Silkeborg. Året
efter, i 1909, beskrev Esben Petersen i et tysk

videnskabeligt tidsskrift døgnfluen og »dedicerede« den til finderen. Derfra
nanavnvnetet R R. hahaararupupii.

Mønster:

krog  13-14. 
bindetråd  orange Pearsall’s Gossamer (6a). 
hackle  den spættede fjer fra halen på en dobbeltbekkasin (snipe) - i originalopskriften

betegner de hacklet som vinge, idet det er dets funktion at illudere som døgnfluens
vinger.

krop  uld fra nakken af en hare, som er farvet let rødlig med »Crawshaw’s Red Spinner
dye« - en farvning, man bestiller fra Veniard. 

rib  tynd guld-wire.
haler to fjerstråler fra samme fjer som hacklet.r

hoved  formet af den orange-farvede bindetråd og lakeret med klar lak. 

Bindeanvisning: Bekkasinfjeren befries for de nederste dun og bindes ned ovenpå kroghalsen.
Bindetråden vindes til krogbøjningen, hvor de to fjerstråler fra den brunspættede bekkasin-halefjer
bindes ned. Derpå bindes den tynde guld-wire ned, og ulden spindes på bindetråden som dubbing.
Men husk endelig, ikke for meget uld - den orange farve på bindetråden skal kunne ses igennem.
Dubbingtråden vindes frem til bekkasin-fjeren, og overskydende uld fjernes med neglene. Guld-
wiren vindes i snævre tørn frem over kroppen og bindes ned bag bekkasinfjeren, og overskydende
ende vrikkes løs. 

Bekkasinfjeren vindes to-tre tørn som hackle, og vi
slutter med hovedet, som lakeres med klar lak. 

FluFluenen skaskal vl væreære bu bundendet lt letet ogog lufluftigtig og og vi virkerker dr daa
fortrinlig til opstrøms fiskeri. Jeg tror også, fiskene
mange gange tager den for en nymfe eller en
tangloppe, og den går fint i renderne imellem grøden.
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Konkurrencer 2015

Søørredkonkurrence - Søndag den 12. april 
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence 
Indstempling: kl. 08:30 - 09:00 -Sølystvej slæbestedet.
Indmålning (længde):. kl. 15:00 - 15:30 - Sølystvej slæbestedet.

Forårs Geddekonkurrence - Søndag den 3. maj 
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00 -Sølystvej slæbestedet.
Indmålning (længde):.kl. 14:00 - 14:30 - Sølystvej slæbestedet.

Sandartkonkurrence - Afholdes ikke i 2015

Ørredkonkurrence - Sørdag den 23. 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 6. september
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence
Indstempling: kl. 07:00 - 07:30 - Sølystvej slæbestedet.
Indvejning: (vægt) kl. 15:00 - 15:30 - Sølystvej slæbestedet.

Efterårs Geddekonkurrence - Søndag den 18. oktober
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00  -Sølystvej slæbestedet.
Indmålning (længde): kl. 14:00 - 14:30 - Sølystvej slæbestedet.

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.• 

Nyt sted for indstempling og indvejning.

Indstempling og indvejning er fl yttet til Sølystvej ved slæbestedet i Silkeborg Langsø. Baggrunden 
for dette er; at der ved klublokalerne er dårlige parkeringsforhold for bådtrailere, samt at vi er gået 
over til at konkurrere på længden af fi skene, så de der varetager indvejningen ikke skal medbringe,  
andet en et målebræt, øl, vand og evt. vores pavillon. Ved slæbestedet er der også mulighed for at 
de som fi sker i langsøen, kan lægge deres båd direkte ved broen. Har man sin fangst med i sak eller 
agnbrønd, kan de måles og genudsættes efter indvejningen.
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Konkurrencevindere 2014

Søørredkonkurrence:

Senior: ingen fangst
Junior: ingen fangst

Forårs Geddekonkurrence: 

Senior: Michael Nielsen • Gedde 106,2 cm.
Junior: Mathilde Pedersen  • Gedde 83,3 cm.

Sandartkonkurrence: 

Senior:  Martin Hardorff  • Sandart 73,7 cm.
Junior: ingen fangst

Ørredkonkurrence: Skygge Å 

Senior: ingen fangst
Junior: ingen fangst

Aborrekonkurrence: 

Senior: Gert Mikkelsen • Aborre 448 gr. 
Junior: Magnus Emil Mikkelsen  • Aborre 464 gr. 

Efterårs Geddekonkurrence:

Senior: Kim Pedersen •  Gedde 104,5cm
Junior: Anna Kristensen  •  Gedde 99,5cm

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

de 106,2 cm.
edde 83,3 cm.

dart 73,7 cm.

Å 

e 448 gr
Vinderen af Efterårs 

Geddekonkurrencen
Kim Pedersen
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Bestyrelsen 

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

Funder 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, Formand for Bådudvalget.
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 be-

styrelsen:

Svend Aage Severinsen 
8680 4784 - 2886 3341   

Kurt Nedergaard Hansen                   
5177 3170

Herluf Christensen          
8684 9630 - 3096 2771 
              
Rene Kjær Rasmussen                       
8681 2830

Bent Aage Gammelgaard                            
2040 7322 

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: 
Formand: 
Nils Thorup                                                           
8682 9220  -  4027 2911   
Bestyrelsesmedlem_c@SFS-1869.dk

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

Bilagskontrollanter:
Svend Aage Severinsen  
8680 4784 - 2886 3341 

PeterKristensen                                
2190 7366

Grafi sk konsulent:
Ole Hanelius
hanelius@live.dk



Vi har danmarks 
største fluebar

– altid med over 
10.000 sikre stor-
fangere på lager!

Peder Pedersen med smuk islandsk laks fra East Ranga.

Besøg Grejbiksen Århus og oplev kompetente 
fagfolk der gør deres til du får en vellykket 
oplevelse ved fiskevandet. 

Alt dette skal du selvfølgelig selv bedømme, 
når du besøger os første gang – det plejer ikke 
at blive den sidste!

På gensyn i Grejbiksen Århus, Ronnie Knappe

Ronnie Knappe med 

en Jack Crevalle fra 

Mexico.
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