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HOLD DIG OPDATERET PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE

SILKEBORG-FISKERIFORENING.DK 

KORT NYT & INFORMATION 
FRA BESTYRELSEN
Foreningens hjemmeside er endnu engang blevet ændret. Dette betyder 

bl.a. at medlemmerne fremover selv kan logge ind og ændre medlems-

oplysningerne ved adresseskift og eventuelt skift af mail-adresse. Hjemme-

siden vil også blive opdateret ofte og supplere foreningens FACEBOOK side 

med vigtige informationer. Der blev er nu også mulighed for at tilmelde sig et 

nyhedsbrev via hjemmesiden. Nyhedsbrevet vil blive udsendt med jævne 

mellemrum.

Til gengæld bliver bladet UD MED SNØREN fremover kun udsendt en gang 

årligt, da det efterhånden er blevet en bekostelig aff ære at udsende blade.

EFTERLYSNING: Bestyrelsen søger frivillige til at deltage i diverse udvalg og 

foreningen kan også godt bruge nogle fl ere opsynsmænd til at deltage i kon-

trollen ved vore vande. Har du lyst kan du kontakte en fra bestyrelsen, kontakt 

info fi nder du bagers i bladet.

HUSK: Silkeborg Fiskeriforening har gæstekort til Randers Sportsfi skerklub og 

Skanderborg Lystfi skerforening. Se mere på hjemmesiden. Her kan du også 

se mere om mulighederne for at låne Silkeborg Fiskeriforenings Fiskehytte 

ved Skygge Å.



3

LEDEREN
Af formand Morten Beck Nielsen

I gennem året har vi haft en del at se til, 

specielt på det administrative plan. Skift 

af medlemssystem og en ny kasserer, 

som har været hæmmet af at mangel på 

et tidssvarende  medlemssystem. Det er 

nu oppe at køre, så håber dette vil lette 

arbejdet i det nye år.

Vi har i bestyrelses besluttet at ændre 

medlemsåret til den start 1. marts, men 

vi fastholder regnskabsåret med start 1/1. 

Ind til nu, har medlemmer, der gerne vil 

fi ske i årets først måneder faktisk fi sket 

uden medlemsskort de første måneder 

af året. Dette problem løses med denne 

lille administrative ændring.

På grund af den kraftige portostigning 

vil medlemsbladet ”Ud Med Snøren”, kun 

udkomme en gang om året. I stedet vil vi 

forsøge at udsende Nyhedsmails, med 

jævne mellemrum. Jeg vil derfor opfor-

dre jer til at logge ind på vores hjemmesi-

de og få opdateret jeres medlems oplys-

ninger med jeres email, så I kan modtage 

nyhedsmail. Igen i år har vi været nødsa-

get til at ekskludere nogen medlemmer, 

for brud af foreningens regler. Dette er 

sørgeliget, men desværre nødvendigt. 

For at opretholde et godt forhold til vo-

res lodsejere. Det er blandt andet folk 

som har fi sket fra fl ydering i Slåensø, og 

fi skeri i fredningszonen i Stryget ved Pa-

pirfabrikken.

Der har igen i år været medlemsfrem-

gang.  Det er bare super godt. Specielt 

når vi kigger på foreninger omkring os, 

som kæmper for at beholde medlemmer, 

samt bare at overleve.

I år har vi genforhandlet en stor del af vo-

res kontrakter.  Heldigvis har langt de fl e-

ste lodsejere fornyet aftalen med os, men 

vær opmærksom på de ændringer der 

fremgår af de opdaterede kort på hjem-

mesiden.

De sidste par år har vi fulgt fi skebestan-

dene nøje. Vi har observeret at sandar-

tebestanden er gået voldsomt tilbage.

Dette er nok ikke nogen overraskelse for 

nogen. Derfor har vi også undladt at af-

holde sandartkonkurrencen. Vi vil også 

gerne opfordre folk til at genudsætte de 

få sandart der er tilbage. Gedderne oven-

for Silkeborg er også i tilbagegang.  
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GENERALFORSAMLING 2016

Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 22. marts 2016 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:

Morten Beck Nielsen• 

Karlo Jespersen• 

Sven-Åge Enevoldsen• 

Nils Thorup• 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter

     for 2 år:  Rasmus Gørup Christiansen

h. Valg af  bilagskontrollanter

     på valg: Svend Aage Severinsen

i. Valg af  bilagskontrollant suppleanter

    på valg: Herluf Christensen

j. Valg af revisor

k. Eventuelt

Vi regner med at det skyldes at der ikke 

er nogen egnede gyde områder til dem. 

Det virker til at de fi sk der er, stammer fra 

udsætninger i 2007 og 2009. Disse fi sk 

er nu mellem 90 og 100cm. Bestyrelsen 

har derfor valgt at følge DTU Aquas an-

befalinger om at indføre vindues mål på 

hjemtagende gedder. Det betyder, at be-

styrelsen anbefaler at alle gedder over 

80 cm. genudsættes.  Minimum målet på 

gedder er 60cm (lovbestemt), så ønsker 

du at hjemtage en gedde til fi skefrikadel-

lerne så tag en fi sk mellem 60 og 80 cm. 

De fi sk der er større gør bedre gavn i søen 

for foreningen og medlemmerne.

Foreningen er i efteråret begyndt at etab-

lere Geddebørnehave i Brassø, og vil i lø-

bet af foråret etablere yderlige geddegy-

deområder i Brassø og Julsø i samarbejde 

med DTU, Naturstyrelsen Søhøjlandet 

og Silkeborg kommune. Det er fuld sca-

le forsøg som ikke er lavet tidligere. Har 

disse geddebørnehaver en positivt ind-

virkning på geddebestanden, vil vi kun-

ne rulle dette koncept ud fl ere steder i sy-

stemet. Andre foreninger i landet følger 

disse forsøg, da det også kan have inte-

resse for deres vande. Der er 4 forskellige 

forsøg, inden for forskellige økonomiske 

rammer.

Vi er kommet i dialog med kommunen 

omkring tilgængelighed til vandet, det er 

slæbesteder, fi skebroer og oprydninger i 

vandkanten så man kan komme til at fi -

ske. Det lyder til at politikkerne ser posi-

tivt på vores forslag og problemer, så hå-

ber at vi kan bringe mere om dette i løbet 

af året. 

Knæk og bræk
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NYT FRA BÅD AFDELINGEN
Af:  Svend Aage Severinsen (næstformand) og Nils Thorup (formand) 

Det har også i bådafdelingen været et 

travlt men godt år.  Den nye mulighed 

med løbende indmeldelse for nye båd-

medlemmer er blevet taget godt i mod 

blandt de der har ønsket medlemskab af 

bådafdelingen. Vi har tegnet 29 nye med-

lemmer i bådafdelingen efter den nye 

ordning.

Vi blev ”smidt ud” af vores bådhal ved 

Jysk Arena i sommer for at give plads til 

det nye stadion.  Vi har i stedet fundet en 

ny hal på Viborgvej, men det betød fl yt-

ning af alle vore ting og vores både.  Så 

en stor tak skal lyde til de frivillige, der har 

ydet et stort arbejde med at fl ytte tingen 

og med at få indrettet vores nye hal.

Vi har indkøbt tre nye både (Cresent’er) til 

erstatning for nogle af de ældre både.  En 

er allerede lagt i som ny ”vinterbåd” ved 

Ålehuset i Ry.  Den kan fi ndes på hjemme-

siden og hedder ”Birk Sø”.  De to andre kom-

mer i brug ved opstart omkring 1. maj.

Vi vil i 2016 få en båd ude ved Bølling Sø.  

Reglerne for Bølling Sø gør dog at båden 

skal på land efter endt brug hver gang, 

så det kræver formodentlig at man er to 

personer afsted af gangen.  Bådene må 

ligge på bådpladsen fra 1. april til 1. no-

vember, så når bådens endelige place-

ring er kendt vil den blive oprettet på 

hjemmesiden under navnet ”Bølling Sø”.  

Så følg med på hjemmesiden engang i lø-

bet af april, hvis du vil vide mere.
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Medlemmerne har været rigtig gode til 

at melde skader og mangler ved både-

ne ind i 2015. Der har kun været en klage 

fra et medlemme der er kommet ud til en 

båd der ikke var i orden.  

Men vi skal igen pointere, at opdager I el-

ler laver I fejl eller skader på bådene eller 

udstyr, så er I forpligtiget til at melde det 

ind til foreningen. Så får de ansvarlige for 

bådene en mail og kan få bådene og til-

behør standret igen.  Husk nu at man kun 

er erstatningspligtig ved grov forsøm-

melse, så det handler ikke om, at vi sen-

der regninger til folk, men at vi kan sikre, 

at når medlemmerne kommer forvent-

ningsfulde ud for at låne en båd, at den 

så også er i orden.

En anden ting vi SKAL indskærpe er, at 

man tager ikke bare en båd uden man har 

reserveret den i systemet. Eller at man re-

servere en båd og så ikke benytter den. Vi 

har her i foråret oplevet, at en af vores fri-

villige ville ud og foretage vedligehold på 

en båd, der så var ”væk”, selvom den ikke 

var booket.  Eller at medlemmer har for-

søgt at booke en båd, men den har været 

reserveret, og alligevel er den ikke blevet 

benyttet.  I dag med smartphones mm er 

det simpelthen ikke i orden.

Medlemmer af foreningen, der ønsker 

at blive medlem af bådafdelingen eller 

medlemmer af bådafdelingen, der øn-

sker en nøgle  udleveret, kan kontakte  

Bådudvalgsformanden på mobil 40272911 

bestyrelse_c@silkeborg-fi skeriforening.dk

Ved at overholde de få men yderst for-

nuftige spilleregler, ja så kan vi alle nyde 

vores smukke natur, gode fi skeri og den 

fantastiske mulighed vores bådafdeling 

giver medlemmerne.

Tak for året der gik og Knæk og bræk og 

velkommen til bådesæsonen 2016

DEN ELEKTRONISKE FANGSTJOURNAL
”Intet mindre end genialt” udtaler Silkeborg fi skeriforenings formand Morten B. 

Nielsen sig om den nye elektroniske fangstjournal fra DTU Aqua.

Her er en fangstjournal der er nem at bruge og holder styr på alle dine fi ske-

turer.  Du kan prale eller lade være, og samtidig hjælper du forskere og dermed 

os selv til et endnu bedre fi skeri.

Vi vil gerne opfordre ALLE til at bruge den.  Også 0-ture er vigtig at vide noget 

om.  Så klik ind på www.fi skepleje.dk/Raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua 

og opret dig som bruger.

Der er KUN fordele ved det, og det er naturligvis hel gratis
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Silkeborg Fiskeriforening, har de sidste 

fi re år afholdt Klubaftener i foreningens 

lokaler på Søndergade 19 B, der har væ-

ret en stor opbakning fra en lille gruppe 

af vores junior- samt senior medlemmer. 

Vi er i junior udvalget meget taknem-

lige for det engagement som de frem-

mødte på klubaftnerne udviser og det 

er i høj grad deres deltagelse som gør ju-

nior arbejdet umagen værd. Jeg vil ger-

ne takke Wolfgang Kettler for den store 

hjælp han bidrager med på klubaftner-

ne. Bestyrelsen har besluttet at prioritere 

juniorarbejdet lidt mere og vi håber at 

vores medlemmer vil give os opbakning/

hjælp til at løfte opgaven. For at vi kan 

komme i mål med vores ambitioner er 

det nødvendigt at vi får fl ere frivillige som 

vil hjælpe til ved vores arrangementer for 

eksempel klubaftner. Det skal pointeres 

at man som hjælper ikke er forpligtiget til 

deltage i mere, end man har tid til.

Vi har i junior udvalget med tiden fået 

mere viden og erfaring inden for grej 

fremstilling, således vi på vores klubaft-

ner kan tilbyde følgende: Stang-bygning/

montage, reparation af grej ,   vedligehol-

delse af fi skehjul, fl uebinding samt frem-

stilling af: fangstnet, prist, wobler, spin-

ner, Jerkbaits, pirke og jigs. 

Alle materialer til grejfremstilling er gratis

for klubbens juniormedlemmer, undta-

gen komponenter til Stangbyg.

Som noget nyt har vi her i efteråret ekspe-

rimenteret med fremstilling af gummi agn 

”Shads”de er blevet testfi sket af et par af 

medlemmerne og de har allerede et par 

gedder over meteren på samvittigheden. 

På billederne er der lidt eksempler på farve-

kombinationer og typer men det er kun 

fantasien som sætter grænser for hvilke 

designs man kan lave.

Til vores klubaftener 2016/17 vil vi lige-

som de tidligere år blive arrangeret fore-

drag og junior fi sketure, hvis vi kan få nok 

deltagere, de vil blive slået op på forenin-

gens hjemmeside samt på foreningens 

Facebook sider: Silkeborgs Fiskerifor-

enings Juniorklub og Silkeborgs Fiskeri-

forening.

Husk at Junior / klubaftner er for alle
foreningens medlemmer, og afholdes
hver torsdag kl. 19.00 - ca. 21.00 
Hellig-dage og ferie uger undtaget.
(Sommerpause juni, juli og august)

JUNIORKLUBBEN Af:  Lars Radant, juniorudvalget
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Klokken otte lørdag morgen, havde seks-

ogtredive forventningsfulde børn i alde-

ren seks til fj orten år taget plads med fi ske-

stængerne langs Remstrupå, for at prøve 

fi ske lykken. Fiskeriet startede for de fl e-

ste deltageres vedkommende lidt trægt.

Det varede lidt tid før de første fi sk fi k lyst 

til morgenmad i form af en nyopgravet 

regnorm. De drilske aborrer var lidt svære 

at få på krogen og de helt store af slagsen 

var helt umulige, selvom fi skene var lidt 

træge lykkedes det for børnene at fan-

ge en del pæne aborrer. I år blev der fan-

get fl est skaller og mange havde en pæn 

størrelse. Brasen og Flire blev der ligele-

des indmålt en del af, dog ikke i de stør-

relser og mængder som var almindelige 

for tyve år siden. Der blev gjort ihærdige 

forsøg på at overliste ”gammelgedden” 

og ved Viborgbroen lykkedes det at lan-

de konkurrencens eneste Gedde, et fl ot 

ekslempar på fi reogtreds cm.

Det var rart at se at nogen af børnene hav-

de holdt deres fangster i live indtil de var 

blevet registreret og indmålt, hvorefter

de nænsomt genudsatte dem, så de kan 

vokse sig større til næste års konkurren-

ce. De fl este børn havde enten mor, far el-

ler bedsteforældre med til konkurrencen 

og de var en god hjælp især når der gik 

kludder i fi skesnøren. Vi håber på at alle 

deltagerne kommer igen til næste år og ta-

ger deres venner med, så vi kan få nogen 

fl ere indviet lystfi skeriets verden. Tak til de 

deltagene børn, deres forældre og de frivil-

lige hjælpere for deres opbakning til arran-

gementet. 

Ligeledes et kæmpe tak til vores sponso-

rer for de fi ne præmier: Grejbiksen Trige, 

FiskeXperten, Lindblad Sport, Eff ektlage-

ret Horsens og Silkeborg Fiskeriforening

Se vinderne på side 11

BØRNENES FISKEKONKURRENCE 2015
Af:  Lars Radant
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KORSKÆR BÆK - åbning af rørlagt vandløb 

Af: Åge Ebbesen

Korskær bæk er den øvre del af Linå

systemet. Den krydser Århus-Silkeborg-

vejen lidt øst for Mollerup. I et samarbej-

de mellem lodsejeren, vejdirektoratet 

og Natur og Miljø, Silkeborg kommune 

er en 300 m lang rørlagt strækning af 

Korskær bæk åbnet, genslynget og der 

er udlagt sten og grus.

Vandløbet afvander en strækning af 

den nye motorvej. Vandet fra motor-

vejen passere gennem nogle forsøgs-

regnvandsbassiner hvor der forventes 

en god rensning. Se lille fi lm om projek-

tet på http://www.vejdirektoratet.dk/

DA/vejprojekter/Funder-Laasby/nyhe-

der/Sider/Vejvand-bliver-så-rent-som-

drikkevand.aspx#.VG4OgZ17zcs   

 

Den rørlagte strækningen giver fri pas-

sage til ca. 2,5 km vandløb opstrøms. 

Desværre sommerudtørre dele af dette 

vandløbssystem. Der er dog gode mu-

ligheder for at den restaurere stræknin-

gen vil kunne fungere som gydeområ-

de for ørred, da vandløbet normalt først 

udtørre efter at ynglen er klækket. Der 

fi ndes en rentvandsfauna og den min-

dre almindelige vandplante kildemos på 

strækningen opstrøms den restaurere 

strækning. Projektet får især betydning 

nedstrøms, da rørledningen tidligere 

næsten hver vinter har givet anledning 

til en betydelige materialetransport af 

sand og mudder nedstrøms. Dette op-

hører nu. Linåen nedstrøms er en af Sil-

keborg  kommunens bedste vandløb. 

Linå har siden slutningen af 1980er-

ne fået det meget bedre. Spildevandet 

pumpes nu til rensning på Søholt Rens-

ningsanlæg, andre forureninger er op-

hørt. Der er fj ernet 14 spærringer, udlagt 

ca. 1200 m3 sten og grus som gydeban-

ker, genslynget 5 strækninger, åbnet 2 

rørlagte strækninger og udført skån-

som grødeskæringen. Ophør af mate-

rialetransporten nedstrøms vil derfor 

sikre en god miljøtilstand nedstrøms.   

Vejdirektoratet har i forbindelse med 

motorvejsprojektet givet en kompensa-

tionserstatning til lodsejeren for at ud-

tage landbrugsjord i om drift til projek-

tet. Natur og Miljø, Silkeborg kommune 

har gennemført anlægsprojektet.

Funder å
I Funder å er der ved de 2 øverste indløb 

til dambrugene lavet nogle større grus/

stenstryg for at forbedre passagefor-

holdene. Det har vist sig at de allerede 

nu benyttes af ørred til gydning og som 

gode opvæksområder for ørredyngel.

Foto: Åge Ebbesen
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KONKURRENCEVINDERE 2015

For godt 5 år siden, startede foreningen en Pensionistklub bestående efterlønner 

og pensionister, der er medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening. Vi glæder os til at 

starte op i den nye sæsson og håber igen på at rigtig mange af byens ”gamle” lyst-

fi skere møder og og er med at gøre det til nogle hyggelige møder. Efter en vellyk-

ket Jule sammenkomst den 16. december 2015 med 26 deltager er vi igen på ba-

nen  den 20 januar kl. 10.00 hvor vi har fået en af vore medlemmer Klaus Frank til 

at komme og fortælle om oplevelserne i Canada fi skevande ved Stillehavet, samt 

mødet med de vilde bjørne.

Møder i sæsonnen 2016 afholdes i vore lokaler på Søndergade 19B kl. 10.00

20. januar • 17. februar • 16. marts  •   19. oktober  •   16. november  •  15. december.

Til møderne er der kaff e, rundstykker m.m. (pris kr. 15.00).

2017 byder også på en møderække med følgende dage i foråret.

18. januar • 15. februar • 15. marts. Her starter vi også kl: 10.00.

Vi vil som tidligere forsøge med at skaff e en foredragsholder til møderne. 

Har du et forslag, kontakt os da gerne.

 

Med venlig hilsen Benno Bechmann og Sven-Åge Enevoldsen.

SENIOR- / PENSIONISTKLUBBEN

Søørredkonkurrence:
Senior: ingen fangst

Junior: ingen fangst

Forårs Geddekonkurrence: 
Senior: Frans Bodum • Gedde 92,0 cm.

Junior: Emil Jørgensen  • Gedde 84,5  cm

Ørredkonkurrence: Skygge Å 
Konkurrencen blev ikke afviklet da ingen 

mødte op til indstemplingen.

Aborrekonkurrence: 
Senior: Claus Louring • Aborre 228 gr. 

Junior: Anna Kristensen • Aborre 302 gr. 

Efterårs Geddekonkurrence:
Senior: Phillip Eddvard •  Gedde 116,5 cm

Junior: Magnus Emil  •  Gedde 82,0 cm

Børnekonkurrencen:
Gedde: Nicolaj Valsted Nagstrup 64 cm

Aborre: Daniel Kristensen 28,5 cm

Skalle: Aleksander Eriksen 38,5 cm

Flire: Jonathan Parbst 31,5 cm

Brasen: Gustav Eriksen 31 cm
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KONKURRENCER 2016

Søørredkonkurrence - Søndag den 10. april  
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence  - Mulighed for catch og release

Indstempling: kl. 08:30 - 09:00 - Søndergade 19B, Silkeborg

Indmålning (længde):. kl. 15:00 - 15:30 - Ludvigslyst Julsø.

Predatorkonkurrence - Lørdag den 4. juni
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release

Indstempling: kl. 06:30 - 07:00 - De Små Fisk, Brassø

Indmålning (længde):.kl. 16:00 - 16:30 - De Små Fisk, Brassø

* Se seperate regler.

Børne fi skekonkurrence - Lørdag den 20. august
Åben konkurrence, for børn til og med 14 år. Fiskeri kun fra land tilladt. 

Der kan fi skes i Remstrup Å til Andebroen i Silkeborg Langsø. 

Indstempling: kl. 08:00 - 08:30- Iskælderdalen, Sejsvej 19. Silkeborg

Indvejning: (vægt) kl. 12:00 - 12:30- Iskælderdalen, Sejsvej 19. Silkeborg

Aborrekonkurrence - Søndag den 4. september
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence

Indstempling: kl. 07:00 - 07:30 - Søndergade 19B, Silkeborg

Indvejning: (vægt) kl. 15:00 - 15:30 - De Små Fisk, Brassø

Efterårs Geddekonkurrence - Søndag den 16. oktober
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release

Indstempling: kl. 06:30 - 07:00  - Søndergade 19B, Silkeborg

Indmålning (længde): kl. 14:00 - 14:30 - De Små Fisk, Brassø

Skippermøde
Der afholdes inden alle konkurrencer et kort obligatorisk ”Skippermøde”. Varighed 

ca 2-3 min, lige efter endt indstempling, hvor dages regler opfriskes, og andre rele-

vante informationer oplyses. F. eks. hvordan billed af genudsat fi sk skal tages.

Karup Å konkurrence - 12, 13, 14 august
Deltagerbevis købes i Grejbiksen, Trige, Seatrout Herning og 

Fiskexperten Silkeborg. Se mere på Karupaa.com



13

    Grejbiksen Trige udlover 
    en dusør på 1000 kr. 
    til den der fanger den største gedde på +110 cm.  

    ved Silkeborg Fiskeriforenings Geddekonkurrence.

Fangsten skal registreres ved indvejningen efter Geddekonkurrencen 

og du skal sende et billede af din fangst til info@grejbiksen.dk

KONKURRENCER 2016

*Seperate regler for predatorkonkurrencen
Predator konkurrencen, er en konkurrence hvor alle fi sk skal genudsættes. 

Junior: Her er der præmier for de største, Aborre, Gedde og Sandart med 3 præ-

mier i hver kategori.

Senior: Her er det den samlede længde i centimeter, hvor det er 2 gedde, 2 aborre 

og 1 sandart som tæller. Man får et point pr cm fi sk, og der rundes op til nærmeste 

centimeter, man behøver ikke fange alle arter, men det er en fordel, da alle centi-

meter tæller med. Så eksempelvis; fanger du 3 gedder og 1 aborre og 1 sandart, så 

får man kun point for de 2 største gedder du har fanget, + den ene aborre + sand-

art.  Der er 5 præmier i denne del. Der er også en præmie til: støreste gedde, Stør-

ste sandart og største aborre. HUSK at sandarten er fredet for hjemtagning i april, 

maj og juni måned. Men den må gerne fi skes C&R i Juni måned.

Billed dokumentation:

Fisken skal ligge på højre side med bugen mod fotografen, deltagerbeviset skal 

være synligt. Der skal også tages et trofæbilled hvor fi skes hoved holdes i højre 

hånd, og bugen understyttes af venstre hånd. Det er konkurrence kommiteen som 

suverænt kan godkende eller afvise billeder og fi sk. Der er også en præmie for bedste 

trofæ billed, som er uploadet til Live fi skekonkurrence silkeborg fi skeriforening på 

facebook.  Alternativ pr mail. Alle fangster skal være oploadet eller  afl everet til kon-

kurrence kommiteen senest kl 16.00

Startgebyr ved konkurrencerne
Startgebyr - seniorer og pensionister = 30 kr. - juniorer = 10 kr.• 

Deltagelse i åbne konkurrencer kræver medlemskab eller indløst dag-/ uge-/ årskort.• 

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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BESTYRELSEN OG SUPPLEANTER 

Formand: 
Fiskeriopsynsmand,  foreningsforhold, 

udsætning af fi sk, fi skepleje og EDB ansvarlig

Morten Beck Nielsen 

Funder Møllevej 225, 8600 Silkeborg

Telefon: 5363 6897   

formand@silkeborg-fi skeriforening.dk

Næstformand:  
Fiskeriopsynsmand, foreningsforhold, 

fi skerikontrol, og fi skekortsalg

Karlo Jespersen     

Sindingvej 4, 8600 Silkeborg

Telefon: 4018 4791             

naestformand@silkeborg-fi skeriforening.dk

Kasserer: 
Regnskab / medlemsregistrering, 

Jan Malvin Jespersen

Kærsgårdsvej 14, 8600 Silkeborg 

Telefon: 4026 9938

kasserer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Sekretær: 
Forenings lokaler 

Sven-Aage Enevoldsen

Vestre Alle’ 18, 8600 Silkeborg

Telefon:  8682 7275 - 4046 9368

sekretaer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand, Formand for Bådudvalget.

og udsætning af fi sk.

Nils Thorup                                                           

Ege Alle 108, 8600 Silkeborg

Telefon:  8682 9220  -  4027 2911   

bestyrelse_c@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand, ungdomsarbejde og fi skepleje

Lars Henrik Radant 

Klostervej 86 A, 8680 Ry

Telefon: 2191 2635      

bestyrelse_a@silkeborg-fi skeriforening.dk

Betyrelsesmedlem: 
Klubblad

Ole Hanelius                                                        

Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg

Telefon: 5355 3055

bestyrelse_b@silkeborg-fi skeriforening.dk

Best. Suppleant: 
Webmaster og kort over fi skevand

Kurt Schmidt

Narvikvej 81, 8600 Silkeborg

Telefon: 2982 9764

suppleant_a@silkeborg-fi skeriforening.dk

Best. Suppleant: 
Kontraktudvalg 

Rasmus Gørup Christiansen

Fyrrevej 7, 8680 Ry

Telefon: 8734 7554 / 4071 0545

suppleant_b@silkeborg-fi skeriforening.dk
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FISKERIOPSYNSMÆND OG UDVALG 

Fiskeriopsynsmænd uden for 
bestyrelsen:

Svend Aage Severinsen 

Telefon: 8680 4784 - 2886 3341   

Kurt Nedergaard Hansen                   

Telefon: 5177 3170

Herluf Christensen          

Telefon: 8684 9630 - 3096 2771 
              

Rene Kjær Rasmussen                       

Telefon: 8681 2830

Bent Aage Gammelgaard                            

Telefon: 2040 7322 

Bjarne Gammelmark Simonsen    

Telefon: 2533 7054

Jørn Wulff 

Telefon: 3511 6252                                                   

Naturerhverv (døgnvagt)
Telefon: 7218 5609

Fiskerinspektorat Øst (omstilling)     
Telefon: 3395 8000 

Båd-afdelingen: 
Formand: 

Nils Thorup                                                           

Telefon: 8682 9220  -  4027 2911   

formand_baad@silkeborg-fi skeriforening.dk

Båd-afdelingen: 
Næstformand: 

Svend Aage Severinsen 

Telefon: 86804784 - 28863341   

naestformand_baad@silkeborg-fi skeriforening.dk

Båd- afdelingen: 
Webmaster 

Verner Rønnov 

Telefon: 86813530  - 25783530 

Bilagskontrollanter:
Svend Aage Severinsen  

Telefon: 8680 4784 - 2886 3341 

Peter Kristensen                                

Telefon: 2190 7366

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 frem-

vise billedlegitimation.

Prisen for ikke at kunne oplyse nummeret, er p.t. et girokort på 740 kr.



Vi har kendt Hardy Jet serien i flere år, men Jet Switch 
er en af de store stang nyheder i 2016. Efterspørgslen 
efter lette tohåndsstænger har været stigende de 
seneste år. En SWITCH stang kan bruges som en- såvel 
som tohåndsstang, hvilket giver mange muligheder for 
anvendelsen. Denne stang er virkelig en nyhed for alle 
der gerne vil opnår den ultimative kontrol og afslap-
pende fiskestil ved åen eller kysten.

Vi har alle stængerne til at stå i butikken, så du kan 
komme ud og prøve dem inden du køber.


