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SILKEBORG-FISKERIFORENING.DK 

FEJL I KONTINGENT-OPKRÆVNING 

FOR MEDLEMMER AF BÅDAFDELINGEN.
Der er desværre sket en fejl i forbindelse med udsendelse af kontingent for 2017 

for de medlemmer, der også er medlem af bådafdelingen. Det betyder, at ingen 

bådmedlemmer er opkrævet de 100 kr. ekstra, som det koster at være med i båd-

afdelingen. For ikke at drukne i administration og ekstraomkostninger har bestyrelsen 

valgt, at medlemmerne selv skal overføre de ekstra 100 kr. til vores bankkonto.

Pengene skal overføres til reg: 5347 konto: 0245222.  

Husk at anføre dit medlemsnummer i kommentarfeltet.

Vi ser gerne alle har overført betalingen så hurtigt som muligt, senest 1. maj 2017. 

 

Som I kan læse andet steds i bladet, har vi måttet skifte bookingsystem til bådene.

Man bliver derfor først inviteret til det nye bookingsystem når ens betaling er re-

gistreret. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 10 hverdage fra betaling til man 

er oprettet i det nye bookingsystem. Sker betalingen først efter 1. maj, skal man 

forvente en noget længere sagsbehandlingstid, inden man får adgang til det nye 

bookingsystem. En forudsætning for at man kan blive inviteret er, at vi i foreningen 

har din mailadresse.  

Har du spørgsmål kan henvende dig via e-mail til:

formand_baad@silkeborg-fi skeriforening.dk.
Husk at oplyse medlemsnummer i mailen.
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LEDEREN

Af formand Morten Beck Nielsen

Årets udgave af ”UD NED SNØREN” vil 

i høj grad tage udgangspunkt i at 

Silkeborg Fiskeriforening er en forening 

drevet af frivillige.

Alle medlemmer af Silkeborg Fiskerifor-

ening oplevede desværre også de udfor-

dringer, vi havde i bestyrelsen med skift til 

nyt medlemssystem da udsendelse af op-

krævninger for 2016 blev forsinket, og at 

vi i en lang periode ikke var i stand til at se, 

hvem af medlemmerne, der havde betalt 

og hvem,  der ikke havde.  Det skal vi natur-

ligvis beklage, men heldigvis er der nu ret-

tet op på dette. Brug af nye kommunika-

tionsmidler stiller også krav til nye kom-

petencer og vi oplever større forventnin-

ger til hurtig svar på henvendelser, uan-

set om det drejer sig om henvendelser 

på mail, SMS, facebook eller via hjemme-

siden.

I takt med den større fokus, der er på 

blandt andet fi sketurisme i det midtjyske 

og i takt med at vi fortsat vokser i størrel-

se og i fi skevand, er der et større og stør-

re arbejdspres på specielt bestyrelsen. På 

trods af de mange administrative udfor-

dringer, er det heldigvis en fornøjelse at 

se en fremgang på alle andre områder 

for Silkeborg Fiskeriforening.  Antallet af 

medlemmer stiger, antallet af medlem-

mer af bådafdelingen er i kraftig vækst, 

og vores vande fi sker rigtig godt.  Spe-

cielt fi skeriet efter søørreder, gedder og 

aborre er efterhånden i ”verdensklasse”.

Jeg vil slutte med at opfordre alle, der kan 

og vil være med til at yde en indsats for 

foreningen, til at kontakte os, så vi sam-

men kan forbedre vores forening.  I kan 

læse om de mange aktiviteter, der er brug 

for frivillige hænder i resten af bladet.

Generalforsamling 2017
Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. 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:

Ole Hanelius• 
Kurt Schmidt• 
Lars Henrik Radant• 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter
     for 2 år: Jørn Wulff 
h. Valg af  bilagskontrollanter
     på valg: Peter Kristensen
i. Valg af  bilagskontrollant suppleanter
    på valg: Arne Christiansen
j. Valg af revisor
k. Eventuelt
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Sørgelige tendenser,   der tikker ind, gen-

tagne gange. Gedderne på visse af de 

mest profi lerede danske gedderevirer 

ligner efterhånden sørgelige eksempla-

rer af sommergedder fra kendte Furesø-

en, dog sat til i slidsår og med tydelige in-

dikationer på fejlhåndtering, af såkaldte 

’geddeguruer’.

Geddepest eller hvad man nu vælger at 

kalde det, er efter min subjektive hold-

ning først et stort problem, når man ud-

sætter fi skene for forkert håndtering, 

skader slimlag og laver sår på fi skene. I 

sådanne tilfælde får sygdommen arne-

steder, som den kan fæstne og udvikle 

sig fra. 

Jeg vil opfordre til selvjustits og øget 

bevågenhed omkring egne og andres 

håndtering af de efterhånden yderst 

skrøbelige fi sk. Det er et sørgeligt syn at 

sammenligne fi sk fra samme vand, fra ok-

tober 2012 i fi n kondition og uden hånd-

teringsskader med skræmmende nylige 

fangster.

Håndtér fi skene med den ypperste • 

respekt. 

Behold dem i vandet, så lang tid som • 

det er muligt. 

Gør dig klart inden fi sken kroges, • 

hvordan den optimale og korteste 

håndtering opnås.

Fjern kroge, medens fi sken ligger i • 

netposen - i vandet. 

Sørg for at have hele håndteringen i • 

båden gennemtænkt, så fi sken kun 

er fri af vandet i meget kort tid. 

Behold fi sken i en retainersling i van-• 

det, med hovedet i sejlretningen, 

imens man gør båden klar. 

Fugt afkrogningsmåtter grundigt, • 

og sørg for at bruge store og bløde 

af slagsen. 

Lad ikke fi sken ligge og banke rundt • 

i bunden af båden, selvom den (til at 

starte med) ligger på en afkrogning-

måtte.

Vej fi sken i en VÅD retainersling. • 

Understøt altid fi skens bug og hold • 

KUN fi sken vandret, hvis lodret så 

IKKE hængende frit i luften. Her SKAL 

fi sken understøttes langs det meste 

af fi skens længdeakse.  

Over året er der desværre blevet hjemtaget nogle rigtigt store gedder, da de ikke 

er overlevet håndteringen i forbindelse med afkrogning og fotografering. Læs 

venligst nedenstående artikel af Morten Bak omkring emnet og hvordan man 

håndterer fi skene så de overlever. Store gedder på plus 10 er et kæmpe aktiv for 

foreningen og byen. Da folk kommer langvejs fra, i håbet om at fange fi sk i denne 

størrelse. Bestyrelsen anbefaler at man genudsætter fi sk over 80 cm, som også er 

det DTU aqua anbefaler. Husk at mindstemålet på gedder er 60 cm. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen Silkeborg fi skeriforening

VEJLEDNING I HÅNDTERING AF STORE GEDDER
Af:  Af Morten Bak
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Fisk har IKKE bugmuskulatur og du • 

risikerer indre skader på vitale orga-

ner, samt tarmslyng og brækkede 

rygge/ nakker.

Løft KUN fi sken, hvis du er sikker på, • 

at du har et godt og forsvarligt tag i 

fi sken. 

Spræller fi sken - skal fi sken IKKE hol-• 

des væk fra kroppen, men trækkes 

ind mod kroppen, for at afbløde sla-

gene.

Genudsæt fi sken, hvor hovedet hol-• 

des frem i sejlretningen. 

Pump ikke fi sken frem og tilbage (det • 

kvæler fi sken).

Slip først fi sken, når den selv kan • 

svømme væk.

Respekter søen og fi skene!
Jeg ved godt, at der er mange af jer her-

inde som godt ved, hvordan man hånd-

terer en gedde korrekt, men jeg ved også 

ved selvsyn - at fl ere ikke gør.

Derfor dette skriv. Disse søers bestande 

af gedder er unikke, og bør stadigt være 

det. Vælger vi at dyrke catch and release 

og fi ske med mange stænger, så bør vi 

som et minimum, sætte os ind i, hvordan 

vi skåner fi skene mest muligt!

Billede fra 2012, af en tidlig oktoberfi sk i præmiestand (på 10,66 kilo)
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NYT FRA BÅDAFDELINGEN
Af:  Svend Aage Severinsen (næstformand) og Nils Thorup (formand) 

I bådafdelingen har vi i 2016 ændret 

reglerne for optagelse, så man kan blive

medlem, så snart man har meldt sig ind, 

og betalt sit kontingent til Silkeborg 

Fiskeriforening. Det har betydet 40 nye 

medlemmer i 2016, og vi har set en vækst 

i brugen af bådene på næsten 50 %.  123 

af vores medlemmer bookede bådene i 

alt 886 gange og tilbragte op i mod 4500 

timer på vores vand. Antallet af vinter-

aktive både er også øget, og så længe 

medlemmerne husker at lægge dem på 

plads efter brug, fortsætter vi at have vin-

terbrug af de fl este både. Ud over alt for 

mange tabte ankre i 2016 og endnu fl e-

re mistede svampe har der heldigvis kun 

været små problemer derude, selvom vi 

gerne ser, at rengøring efter brug forbed-

res generelt.  Det er mere rart at komme 

ned til en ren båd og så lang tid tager det 

ikke at fj erne sand, grene, blade og evt.

fi skeblod og skæl når man kommer ind. 

Bådafdelingen er også drevet af frivillige, 

der søger for tilsyn med en båd eller to 

per mand.  De sikre, at bådene klargøres, 

kommer i vandet og at udstyret er i or-

den samt sikre, at bådene bliver standret 

igen, hvis der sker en skade.  Der afholdes 

to møder i afdelingen ved opstart og ved 

slutningen af sommersæsonen. 

For at udføre dette arbejde er man kon-

tingentfri i foreningen. Hvis man ønsker 

at være frivillig i bådafdelingen skal man 

kontakte formanden for bådafdelingen, 

og det gør ikke noget, at man er lidt prak-

tisk anlagt.  Folk der kan splejse, arbejde 

med rustfrit stål eller glasfi berarbejde 

og ikke er bange for at tage fat er altid 

velkomne, da der tit er den slags små-

opgaver.
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KUNNE DU TÆNKE DIG AT HJÆLPE 

ØRREDFONDEN? Af:  Nils Thorup 

Silkeborg Fiskeriforening er medlem af 

Gudenåens Ørred Fond, der hvert år leve-

re ørred til vores fi skevand.  Også GØF er 

baseret på frivilligt arbejde og det er me-

get lærerigt at tage del i arbejdet. I GØF 

er der mulighed for at blive en del af et 

fællesskab, hvor vi opdrætter havørreder 

til udsætning i   Gudenåsystemet og ør-

reder til Viborg/Silkeborgsøerne. Om vin-

teren elektrofi skes havørreder i åen, som 

stryges for rogn og befrugtes. Der pro-

duceres yngel, ½-års, 1-års, smolt og type 

store på vores dambrug i Skibelund ved 

Bjerringbro. Fiskene udsættes løbende 

hen over foråret, sommeren og efteråret. 

GØF er baseret på frivilligt arbejdskraft 

og vi mangler frivillige, der kunne tæn-

ke sig at være med i fællesskabet om op-

dræt af ørreder. Der er følgende mulig-
heder for at hjælpe:

Pasningsordning

Vi har en pasningsordning hvor, man i 

hold af to personer har en fast ugentlig 

eftermiddagsvagt med pasning af fi sk i 

en halv til en times varighed og weekend 

vagt hver femte uge. Personer, der bor i 

nærheden af Bjerringbro eller i forvejen 

har et ærinde i nærheden foretrækkes af 

hensyn til kørselsudgifter.

Arbejdshold

Vi har et arbejdshold, hvor man bliver 

skrevet på en liste. Når der er en større 

opgave som f.eks. sortering af fi sk eller 

udsætning, så modtager man en email 

med anmodning om hjælp. De der kan, 

melder sig til og man forpligtiger sig kun 

til de opgaver, man har meldt sig til. ALLE 

er velkomne. 

Har dette din interesse, så kontakt Per Frost Vedsted pfrostvedsted@psot.tele.dk

for en nærmere snak. Du er også velkommen til at komme forbi og få en introduktion 

til dambruget. Vi glæder og til at se interesserede, da vi kan bruge fl ere på holdet. 
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NYT FISKEVAND – VEJLSØ
Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere noget nyt fi skevand i 2017. 

Vi har fået forhandlet en tillægsaftale med Naturstyrelsen om, at vi får fi skevandet

i Vejlsø. Fiskeriet gælder kun fra båd og alle former for motor er strengt forbudt, 

både el og benzin. Fiskeri fra bredden og vadefi skeri er strengt forbudt. Det er dog 

tilladt af fi ske fra den store bro, som er neden for Aqua, den er markeret ind på 

vores kort. Fiskeriet gælder kun medlemmer af foreningen de første par år. Derefter vil 

vi se på at åbne op, så den også gælder for dagkort, ugekort og årskort.

DTU Aqua har udviklet en online fangst-

journal til computer og mobiler med det 

formål at få mere viden om fi skebestan-

dene. Lystfi skere, der anvender Fangst-

journalen til at registre fi sketure og fang-

ster, bidrager til at skabe et bæredygtigt 

og bedre fi skeri for vores fi skevande. 

Silkeborg Fiskeriforening bakker helt og 

aldeles op om initiativet. Dokumenteret 

viden om udviklingen i fi skebestandene i 

vores fi skevand gør det meget nemmere , 

når vi skal trænge igennem til medier, 

politikere og befolkningen i det hele ta-

get. Derfor håber vi, at vores medlemmer 

vil oprette sig som brugere i Fangstjour-

nalen og bruge de to minutter det tager 

at udfylde Fangstjournalen efter hver fi -

sketur. Det kan blive meget værdifuldt, 

også for dig.

Fangstjournalen er kommet på 
hjemmesiden:
Fangstjournalen er desuden et rigtig 

godt tilbud til foreningerne, fordi vi får 

indsigt i vores medlemmers fangster og 

FÅ STYR PÅ DINE FISKETURE OG FANGSTER 
Af: DTU Aqua
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kan få gratis udtræk af fangster og fi ske-

ture til vores hjemmeside. Den viden kan vi 

bruge i vores arbejde for bedre og mere 

bæredygtigt fi skevand. På vores hjem-

meside er der oprettet et nyt menu-

punkt, der hedder “Fangstjournalen” og 

her fi nder man en yderligere beskrivelse af, 

hvad man kan læse om Fangstjournalen og 

hvordan man kommer i gang med at bruge 

den. Derudover kan man se nogle af de 

data, der er indrapporteret til Fangst-

journalen fra vores fi skevande. Disse bli-

ver leveret direkte fra DTU Aqua, uden at 

det koster os en krone. Da det endnu er 

begrænset, hvor mange fangster, der er 

indrapporteret, vil der på statistiksiderne 

være en del fi skevande, hvor der ikke er 

tilstrækkelig data til at vise statistik. For 

at ændre på dette, udlodder vi et gratis 

kontingent til en af jer, der registrerer sig 

og bruger fangstjournalen i 2017. Husk at 

angive at i er medlem af foreningen når, I 

opretter jer på Fangstjournalen 

Vind en fi skeguide for en dag
Som I kan læse andet steds i bladet, har vi 

sammen med DTU Aqua et  mærknings-

forsøg af søørred i Julsø.  Derfor er det 

muligt at indrapportere  de mærkede sø-

ørred direkte i Fangstjournalen.  For dem 

der indrapporterer ture efter søørrede i 

Julsø-systemet (fra Ry til Silkeborg) eller 

indrapporterer en mærket søørred fan-

get andet steds i systemet samme sted, 

trækker vi en del præmier, alt efter hvor 

mange indrapporteringe der fi nder sted.  

Jo fl ere indrapporteringer jo fl ere præ-

mier.  Hovedgevinsten er en dag med en 

professionel fi skeguide på vores fantasti-

ske vande, hvor selv garvede fi skere kan 

lære nyt om fangststeder og metoder.  

Hvis du husker at tage skælprøve, for-

dobler vi din vinderchancern for at vinde 

hovedpræmien.

Du behøver ikke fortælle alt i 
Fangstjournalen
Vi ved nogle er kede af at dele sine fi ske-

steder. Fangstjournalen udleverer ikke 

specifi kke fangststeder, kun viden på 

vandløb eller søniveau. I Fangstjournalen 

kan man desuden gøre sine fangster og 

fi sketure hemmelige og disse fi sketure 

kan vi som forening ikke få adgang til. 

Man kan dog give tilladelse til at vi, Silke-

borg Fiskeriforening, også kan bruge de 

hemmelige fangster i vores arbejde. På 

den måde holder man sine fangster hem-

melige for alle andre end foreningen. Det 

gør man ved at angive medlemskab af 

Silkeborg Fiskeriforening i sine profi l

oplysninger på Fangstjournalen og sige 

ja til, at vi må se de hemmelige fangster 

og ja til at vi må vise navn i forbindelse 

med evt. fangster af rekordfi sk.

Det håber vi, at  I vil gøre. Data bliver kun 

brugt til at arbejde med fi skeplejen.
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ET FISKEKORT FRA ENDEN AF MOSSØ 

TIL A 26 KONGENSBRO

Fra 1. januar 2017 har Silkeborg Fiskerifor-

ening indgået aftale med Fiskeriforenin-

gen Gudenåen, om at overtage salg af 

fi skekort, på Fiskeriforeningen Gudenå-

ens vand i Knudsø og ved Skimminghøj 

i Birksø

Baggrunden herfor er, at der i de sidste 

par år, har været et stigende ønske fra 

lystfi skere, kortsælgere og turistforenin-

gerne, om et fælles fi skekort til fi skeri i Sø-

højlandet.

I 2015 kom der et krav om et fælles fi ske-

kort fra Skanderborg kommune, som en 

betingelse for, at Fiskeriforeningen Gu-

denåen og Skanderborg Sportsfi skerfor-

ening, kunne fortsætte med at leje Skan-

derborg Kommunes fi skevand. 

I et referat fra Skanderborg Kommunes 

byråd, kan der læses tre muligheder der 

var, for det kommunale fi skevand, blandt 

andet at Skanderborg Kommunes fi ske-

vand kunne gives fri.

Kravet om et fælles fi skekort har også væ-

ret omtalt i Midtjyllands Avis.

Fiskeriforeningen Gudenåen, Skander-

borg Sportsfi skerforening og Silkeborg 

Fiskeriforening har været  inviteret til 

møder med Skanderborg Kommune om 

et fælles fi skekort.

Silkeborg Fiskeriforening afviste kravet 

om et fælles fi skekort, da foreningernes 

vilkår er vidt forskellige, blandt andet for-

skel i vedtægter, regler for fi skeri, infor-

mation, hjemmeside og ikke mindst kon-

traktlige hensyn. Det ville derfor være 

umuligt, at administrere arbejdet, og lave 

en retfærdig fordeling af udgifter og ind-

tægter.  

Silkeborg Fiskeriforening kunne dog godt 

se, at det ville være enkelt for lystfi skertu-

rismen og en lettelse for administratio-

nen af salg af fi skekort, i Ry og Silkeborg 

området, hvis der kun skulle købes ét 

fi skekort. 

Efter dialog med Skanderborg Kommu-

ne, blev der opnået forståelse for, at det 

ikke var relevant, med et fælles fi skekort 

der også dækkede søerne ved Skander-

borg, og det alene var relevant med en 

løsning for det fi skevand som Fiskerifor-

eningen Gudenåen har.

Herefter indgik Fiskeriforeningen Guden-

åen og Silkeborg Fiskeriforening drøftel-

se, om en løsning om ét fi skekort, som 

kunne accepteres af Skanderborg Kom-

mune, så kommunens fi skevand fortsat 

kunne lejes af Fiskeriforeningen Guden-

åen. 

Skanderborg Kommune har på et møde 

d. 6. december 2016 accepteret betingel-

serne i den aftale, der er indgået mellem 

Silkeborg Fiskeriforening og Fiskerifor-

eningen Gudenåen.

 

Aftalen betyder, at Silkeborg Fiskerifor-

ening fra 1. januar 2017 overtager og ad-

ministrerer fi skekortsalget

Af  Næstformand Karlo Jespersen  
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Herefter er det kun Silkeborg Fiskerifor-

enings fi skekort der skal købes, for at fi -

ske på Fiskeriforeningen Gudenåens 

vand. Der fi skes efter de regler og kort 

informationer Silkeborg Fiskeriforenings 

bestyrelse har vedtaget.

Der bliver på Fiskeriforeningen Gudenå-

ens hjemmeside link til Silkeborg Fiskeri-

forenings netkortsalg og Silkeborg Fiske-

riforenings informationer.

Silkeborg Fiskeriforenings dag, uge og 

årskort giver med aftalen fra 1. januar 

2017 adgang til fi skeri på Fiskeriforening 

Gudenåens vand ved  Skimminghøj Birk-

sø.  I Knudsø er det kun dag og ugekort 

der giver adgang til fi skeri, af hensyn til 

Fiskeriforeningen Gudenåens medlem-

mer.  

Det er aftalt,  at begge foreningers op-

synsmænd kan kontrollere ved Skim-

minghøj (Birksø) 

Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer 

får med aftalen også lidt ud af det, nem-

lig ret til at fi ske ved Skimminghøj (Birksø) 

men ikke i Knudsø. 

SeniorFisk er et mødested for medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening, hvor alders-

gruppen er seniorer. Vi mødes en gang om måneden, - i vinterhalvåret kl. 10 og der 

er altid til kaff e og rundstykker mm. Der kan til mødet være et foredrag om en op-

levelse fra vor fælles interesse omkring fi skeri, eller hyggeligt samvær, hvor vi ud-

veksler erfaringer eller arrangerer fi sketure. Vi bruger e-mail til information og der 

udsendes altid en mail til medlemmerne, som en reminder et par dage før hvert 

møde. Det vil glæde os at hilse på evt. nye medlemmer i SeniorFisk, og du er vel-

kommen til at møde op og se om det er noget for dig. Der er ingen ekstra kontin-

gent at betale, når du er medlem af Silkeborg Fiskeriforening.

Vi har netop sluttet 2016 med en hyggelig Julefrokost, hvor vi var 26 seniorer 

og vi er klar igen med første møde i det nye år, der afholdes den 18. januar kl.10.  

Der får vi besøg af et medlems søn, der vil fortælle om den oplevelse det var at være i 

Canada og blandt andet fange en stør på mere end 2 meter. 

Møder i sæsonen 2017:  Afholdes i vore lokaler Søndergade 19 B kl. 10.00

18. januar - 15. februar -15. marts  /  18. oktober - 15. november - 13. december 

Møder i sæsonen 2018: 17. januar - 14. februar - 14. marts

Med venlig hilsen Benno Bechmann og Sven-Åge Enevoldsen.

SENIOR- / PENSIONISTKLUBBEN
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Medlemmer og fi skekortkøbere har i fl ere 

år fremsat ønsker til bestyrelsen om, at 

få skabt bedre muligheder for at fi ske fra 

land, og få etableret isætningssteder for 

mindre både og joller.

Bestyrelsen har i fl ere år arbejdet på, at 

få de ønsker opfyldt i forskellige udvalg, 

Det Grønne Råd, partnerskabs udvalget 

om Friluftsliv på og ved søerne i Søhøj-

landet, kontaktet politikere og fået øn-

skerne omtalt i MJA. 

I 2016 blev Silkeborg Fiskeriforening også 

repræsenteret i bruger rådet for sejlads, 

hvor der også kan arbejdes for forbed-

ringer.

Det er ikke let at få alle ønsker opfyldt, 

men ved vedholdenhed, er der begyndt 

at komme resultater.

Fra Silkeborg Kommune og Naturstyrel-

sen Søhøjlandets (NST) side, er vi blevet 

mødt med imødekommenhed og forstå-

else for ønskerne. Silkeborg Kommunen 

har nu en målsætning om, at der i et part-

nerskab med fi skeriforeningen og andre 

der vil være med, skal bygges 2 platforme 

de næste par år.

Den første platform er blevet opført i 

2016 ved Gudenåen ud for Svostrup Kro, 

i samarbejde med Silkeborg Kommune, 

Naturstyrelsen, Silkeborg Fiskeriforening 

og Svostrup Kro.. Se mere om parkering 

og adgangsvej til platformen på hjem-

mesiden.

Det var også aftalt med Silkeborg Kom-

mune, at platformen ved Andetorvet 

skulle udskiftes i 2016, men det blev ikke 

nået, af forskellige grunde, blandt andet 

ønskede vejafdelingen platformen fl yt-

tet lidt væk fra Viborgbroen mod øst. 

Det er en ændring, hvor også kommunen 

skal søge ny tilladelse og sende sagen i 

høring.

Vi forventer at platformen bliver bygget i 

foråret 2017.  Herudover er der planer om 

en platform ved Almindsø.

I fi skeriforeningens reglerne for fi skeri, 

har der i mange år stået, at fi skeri er for-

budt fra Hjejleselskabets og Motorbåds-

klubbens (SMK) broer. 

For en del år siden overgik de af SMKs 

broer der lå på off entlige arealer til et bro 

samarbejde mellem, SMK, Ry Marine & 

Bådlaug og Sejlklubben 

I udvalget, Partnerskab om friluftsliv på 

og ved søerne i Søhøjlandet, har der fra 

de fl este deltagere været ønske om at få 

adgang til at benytte alle broer, der er an-

lagt på off entlige arealer.  

Brosamarbejdets broer, Hjejle selskabets 

anløbsbroer og andre broer, der er anlagt 

på off entlige arealer til andre formål.

NST har haft møde med Brosamarbejdet 

for drøftelse om at åbne for, at andre kan 

benytte broerne.

ADGANG TIL FORENINGENS FISKEVAND
Af  Næstformand Karlo Jespersen  
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På et møde i udvalget Partnerskab om 

Friluftsliv på og ved søerne i Søhøjlandet, 

blev det herefter accepteret af Brosamar-

bejdet, at der på de broer, Brosamarbej-

det har på off entlige arealer, sættes et 

skilt op med teksten. ”Velkommen! Bro-

en er anlagt og vedligeholdes af mo-

torbådsklubberne. Robåde, kanoer, 

kajakker og lystfi skere er velkomne, 

men vis hensyn. Det gør vi!”

Silkeborg Fiskeriforening takker for den-

ne imødekommenhed, men det forplig-

ter naturligvis også lystfi skere, til at vise 

hensyn. Derfor har Fiskeriforeningen lo-

vet, at der i vores signaturer sættes et 

ikon og denne tekst 

Der må ikke fi skes fra broerne, hvis 

der ligger både fortøjet. Ved anløb af 

både skal fi skeriet stoppes. 

Hjælp til, så der bliver et godt samarbejde 

med Brosamarbejdet, ryd op efter Jer, og 

påtal, eller om nødvendigt, indberet til 

bestyrelsen, hvis I ser lystfi skere, der ikke 

lever op til et godt samarbejde

Efter dialog med Naturstyrelsen Søhøj-

landet, har vi også i 2016 forbedret mu-

ligheden for fi skeri fra land, da vi af NST 

fi k lov til at foretage beskæringer af gre-

ne langs Remstrup Å,  efter anvisning fra 

NST

Der arbejdes fortsat på at fi nde isæt-

ningssteder. Men det bliver en svær op-

gave, da det kun kan blive ved off entlige 

arealer, og der er få muligheder og man-

ge begrænsninger for, hvad selv off entli-

ge myndigheder må anlægge i naturom-

råder. Vi håber at nå et resultat i 2017

Til anlæg af platforme, broer, beskæring 

af grene og meget andet af det nødven-

dige arbejde, der skal laves, har bestyrel-

sen behov for medlemmer, der vil giver 

en hånd med. 

Så har du mulighed for at hjælpe så meld 

dig til vores frivillig liste på hjemmesiden, 

og foreningen giver besked, når vi har 

brug for din hjælp.

Foreningens næstformand Karlo har været på brasen-jagt     og kan derfor fremvise denne fl otte ”Måler” 
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DTU Aqua har i samarbejde med Silke-

borg Fiskeriforening udsat 8000 mærke-

de ørreder i Julsø i juni måned 2016.  De 

udsatte ørreder i Julsø er fi nneklippet, 

dvs. fedtfi nnen er klippet af, så man kan 

kende vores udsatte fi sk fra de naturlige 

ørreder i søerne. Vi har brug for din hjælp 

til projektet! Vi vil gerne have, at du re-

gistrerer de søørreder, du fanger, med 

længde og fangststed.

Især vil vi gerne have dig til at registrere, 

hvis du fanger en fi nneklippet søørred.  

Du må meget gerne registrere fangster-

ne i Fangstjournalen (se hvordan du gør 

i boksen nedenfor), og her kan du krydse 

af, om fi sken er fi nneklippet. Så får vi rap-

porten om din fangst direkte, og du kan 

selv holde styr på dine fangster. Ellers kan 

du rapportere dine fangster direkte til os 

lj@aqua.dtu.dk.  

Du kan evt. tage et billede, hvor man kan 

se den klippede fi nne. Hvis den fi nneklip-

pede fi sk er over målet, må du meget ger-

ne hjemtage fi sken og tage en skælprøve, 

så kan vi være helt sikre på, at din fangst 

er en af de udsatte ørreder. 

På skællet kan man nemlig se, om fi sken 

er vokset op i et dambrug. Vi kan også 

bruge skællene til at beregne, hvordan fi -

skene vokser. Du kan se nedenfor, hvor-

dan man tager en skælprøve. Skriv til os 

på lj@aqua.dtu.dk, så sender vi skælposer 

og frankeret svarkuvert. Husk at opgive 

din adresse. ALLE, der indsender oplys-

ninger om sø- ørred deltager i en konkur-

rence,        hvor hovedpræmien er en dag 

med en professionel fi skeguide.

Hvorfor er fi skene mærket?
De udsatte fi sk er mærket for at følge, 

hvad der sker med dem efter udsætnin-

gen. Vi kan også blive klogere på hvilken 

betydning, udsætningerne har for ørred-

fi skeriet i Silkeborg søerne. Silkeborg Fi-

skeriforening er den forening i landet, 

der sætter langt fl est ørreder ud i søer, 

betalt af fi skeplejen, og foreningen bru-

ger hvert år mange frivillige timer på ud-

sætningen. Derfor er det både vigtigt for 

Silkeborg Fiskeriforening, såvel som DTU 

Aqua og fi skeplejen, at vi bliver klogere 

på, hvilken eff ekt udsætningerne har, og 

om de rent faktisk bidrager til et bedre fi -

skeri på søørreder i Silkeborg Søerne.

Sådan tager du en skælprøve:
10-15 skæl fj ernes fra fi sken ved at skra-

be med skælretningen med spidsen af en 

ikke alt for spids kniv (fx en urtekniv). Tryk 

og træk spidsen let mod fi sken i korte be-

vægelser i retning mod halen indtil skæl-

lene løsner sig. Skællene tages lige over 

sidelinjen på siden af ørreden og ud for 

rygfi nnen (se tegningen).

HJÆLP DTU AQUA MED AT KIGGE 

EFTER MÆRKEDE SØ-ØRREDER

Fedtfi nnen er klippet af, som det ses på 

denne ørred.
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Skællene samles og lægges i en papir-

skælpose, se nedenfor. De kan også læg-

ges i en kuvert eller fx et kaff efi lter, hvis 

du ikke har en skælpose ved hånden. Det 

Hvad er Fangstjournalen?
Fangstjournalen fi ndes både som browser-version til PC, (www.fangstjournalen.

dtu.dk) og som mobil app (Appstore eller Googleplay).  Fangstjournalen er et 

smart redskab til alle lystfi skere, hvor man kan holde styr på sine fi sketure, gem-

me billeder, se fangststatistik for området samt meget mere. Man kan vælge at 

holde sine fangster hemmelige eller ”prale” – og vise fotos til andre af sine fang-

ster. Men vigtigst af alt, bidrager man med data til en bedre fi skepleje. Læs mere 

og se videoer om, hvordan du bruger fangstjournalen på din telefon på www.

fangstjournalen.dtu.dk.

Hvordan gør jeg, når jeg tager ud og fi sker efter søørreder?

Start fangstjournal app’en ved fi skepladsen, tryk ”start fi sketur” og vælg herefter • 

dit fi skested fra listen – så er du klar.

Når du fanger en søørred: indtast fangst, herunder længde og evt. vægt. • 

Dermed registreres der også en GPS position af søørredens fangststed. 

Hvis ørreden er fi nneklippet: kryds af i rubrikken Mærket søørred (dette felt gæl-• 

der kun for ”Projekt Søørred” i Silkeborg søerne.

Når fi sketuren er slut, så husk at afslutte din fi sketur i Fangstjournalen – ellers når • 

dine data ikke frem til os.

er ikke nødvendigt at rense dem for slim 

eller lignende, men pas på, at der ikke 

kommer skæl fra andre fi sk i posen. Skæl-

poserne skal tørres grundigt – fx på en ra-

diator. Gemmes de fugtige (fx i en plastik-

pose), rådner de.

På skælposen skrives (med blyant, der må 

ikke komme blæk etc. på skællene):

• Art

• Sted

• Dato

• Længde

• Evt. vægt

• Fiskerens navn

Skriv allerede nu til os på lj@aqua.dtu.dk, 

så fremsender vi skælposer og frankeret 

svarkuvert, så du kan sende skælprøver-

ne til os. Husk at opgive navn og adresse.
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Der er efterhånden ved at være en god 

portion søørred, i nogen områder af vo-

res fi skevand. Min kammerat Morten 

Agersnap havde i et stykke tid gået med 

en drøm om at fange en søørred på fl ue. 

Vi havde været afsted nogle gange, hvor 

jeg havde vist hvor jeg fangede dem. De 

fl este gange havde vi været i kontakt med 

dem på fl uen, dog uden de blev hængen-

de, jeg havde fået et par stykker på spin, 

men ingen på fl uen. Men tirsdag d. 24. 

maj var Morten Agersnap taget alene af-

sted og her blev drømmen til virkelighed.

Morten fortæller:
Efter fl ere målrettede forsøg på at fange 

en søørred på fl ue, lykkedes det endelig 

den 24. maj. De første forsøg havde alle 

været fra båd, og mens fi skekammerater-

ne har været i gang i nogle år og har fået 

hul på bylden med fl ere imponerende 

fi sk på wobler, blink og agnfi sk, insistere-

de jeg på at klamre mig til fl uestangen. 

Der havde gennem foråret været fl ere fi sk 

op mod 4 kg i båden, men ingen på min 

fl ue.

På fl ere af turene havde ørrederne hug-

get tæt under land og havde været ful-

de af hundestejler. Et par egnede pladser, 

hvor man ikke skal igennem en jungle 

for at komme til vandet, var også blevet 

noteret. Fordelen ved at kunne fi ske fra 

land er, at man kan få fl ere ture af kort 

varighed, uden at skulle sætte båden i og 

hale den op igen.

Da vinden i dag stod godt til en af plad-

serne, besluttede jeg at give det et for-

søg, inden turen gik til kysten. 

DANSK SØØRRED REKORD
Af : Morten Beck Nielsen og Morten Agersnap

Morten Beck Nielsen med en af søerne utallige smukke ørreder
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Jeg vadede på ydersiden af en sivkant, på 

mindre end en meter vand, da jeg opda-

gede en stime ørreder, som jagede hun-

destejler inden for kastevidde. På de tryk-

bølger de lavede, kunne de godt se ud til 

at have lidt størrelse. 

På en halv time var de inde mindst 10 

gange, og mindst lige så mange fi skei-

mitationer blev smidt i hovedet på dem. 

To gange lykkedes det at få én til at følge, 

men tage ville de ikke. 

Til sidst fi k jeg gravet en olivenfarvet 

wooly-bugger-lignende fl ue frem fra 

bunden af æsken. Lige som jeg gjorde 

klar til at lægge linen ud, vendte en fi sk 

10-15 meter foran mig. 

Jeg fi k lagt fl uen ud i hovedet på den og 

trak i linen tre gange... SMASK. Jeg nåede 

knapt at tænke på, hvordan jeg nu skul-

le få de 10 meter skydeline i linekurven 

på hjulet, inden det hele var forsvundet 

gennem stangøjerne og bremsen på hju-

let hvinede. 

Fisken var utrolig stærk – noget af det vil-

deste jeg har oplevet – og jeg havde den 

helt inde tre gange inden det lykkedes at 

få listet et par fi ngre i gællerne på den. 

4,32 kg fordelt på 69 cm lyder voldsomt 

for de fl este havørredfi skere, der er vant 

til slankere fi sk. 

Men med fødegrundlaget i Gudenå-sy-

stemet er det den facon ørrederne har! 
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KONKURRENCEVINDERE 2016

Søørredkonkurrence:
Senior: Morten Beck Nielsen • 62 cm

Junior: ingen fangst

Predatorkonkurrence: 
Senior:  Jacon Smith • 281 cm

Junior:  Mathilde Pedersen • 86cm

Aborrekonkurrence: 
Senior: Morten Beck Nielsen • 1096 g.

Junior: Emil Jørgensen • 550 g.

Efterårs Geddekonkurrence:
Senior:  Lars serup 119,5cm

Junior:  Magnus Emil Mikkelsen 121cm

KOKURRENCER 2017
Vi har oprettet et konkurrence udvalg, som er med til at påvirke konkurrencerne. 

Vi vil gerne have fl ere til at hjælpe med konkurrencerne, så ikke det hænger på de 

samme hver gang. Kunne du tænke dig at have lidt at sige med hvordan forenin-

gens konkurrencer afholdes?

For konkurrencerne i 2017 har vi ændret på tidspunkterne, så alle konkurrencer 

starter og slutter på samme tid. Samt at indstempling altid er i klubhuset og ind-

vejning foregår ved De Små Fisk.

Vores predator konkurrence sidste år mener vi var en succes og vil gentage 

denne. Denne gang har vi dog valgt at den starter fredag aften kl 18 og løber så 

til lørdag. Reglerne er det samme, med at det er samlet antal cm, for 2 gedder, 

1 sandart og 3 aborre. Vores efterårs konkurrence har vi fl yttet, så den fremad vil 

ligge i sidste weekend af oktober.

Som noget nyt vil vi i samarbejde med EFFEKTLAGET, Horsens og Skanderborg 

Fiskeriforening afholde en fælles konkurrence, som løber over 2 dage, hvor der 

den ene dag, fi skes i Skanderborg Sø og den anden dag fi skes der i Silkeborg 

Søerne, regler for denne vil til komme senere. 

Deltager gebyret til denne konkurrence vil også være dyre end de konkurrencer 

vi plejer at afholde. Info om denne konkurrence vil komme på forenings hjemme-

side, nyhedsbrevet og facebook.
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KONKURRENCER 2017

Søørredkonkurrence - Søndag den 9. april  
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence  - Mulighed for catch og release

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

Indmålning (længde):. kl. 15:00 - 15:30 - De Små Fisk, Brassø

Predatorkonkurrence - Lørdag den 3. juni
Kun i vandet mellem Silkeborg og Ry. (Brassø, Borresø, Julsø, Birksø og Ry-lillesø).

Åben konkurrence - Mulighed for catch og release

Indstempling: Fredag den 2. juni kl. 17:00 - 17:30 - Søndergade 19B, Silkeborg

Indmålning (længde):. Lørdag den 3. juni kl. 15:00 - 15:30 - De Små Fisk, Brassø

* Se sepperate regler.

Børnefi skekonkurrence - Lørdag den 19. 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 3. september
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence

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

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

Predatorkonkurrence -  Den 13. / 14 oktober.
Predatorkonkurrence i samarbejde med EFFEKTLAGERET. 

Nærmere information om konkurrencen på hjemmesiden senere.

Efterårsgeddekonkurrence - Lørdag den 28. oktober
Alt foreningens dagkortvand - Åben konkurrence - Mulighed for catch og release

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

Indmålning (længde):. kl. 15:00 - 15:30 - De Små Fisk, Brassø
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    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 2017

*Sepperate regler for predatorkonkurrencen
Predatorkonkurrencen, 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: største gedde, største 

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.

Billeddokumentation:

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

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

hånd, og bugen understyttes af venstre hånd. Det er konkurrencekommiteen som 

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

trofæbilled, som er uploadet til Live fi skekonkurrence Silkeborg Fiskeriforening på 

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

kurrence kommiteen senest kl 15.00

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.• 



22

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 / Klubblad mm.

Ole Hanelius

Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg 

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. Medlemsregistrering, 

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: 
Webmaster og kort over fi skevand

Kurt Schmidt

Narvikvej 81, 8600 Silkeborg

Telefon: 2982 9764

bestyrelse_b@silkeborg-fi skeriforening.dk

Best. Suppleant: 
Medlem af broudvalget

Jørn Wulff 

Østerbyvej 22, 8632 Lemming

Telefon: 3511 6265

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.




