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LEDEREN

Af formand Morten Beck Nielsen

Gennem de sidste 12 år har foreningen   

ændret sig en del. Fra at være en for-

ening, som kæmpede med at få økono-

mien til at hænge sammen til i dag, hvor 

jeg ser os som stærke økonomisk set. 

Dette har blandt andet kunne lade sig 

gøre ved rettidig omhu og stor fokus på 

hvad vi har brugt penge på. 

Vi fi k lagt det gamle bådlaug ind under 

fi skeriforening, da vi ved at kigge på de-

res økonomi, havde en økonomisk tung 

administration. Ved at lægge bådafde-

lingen ind under fi skeriforening, kunne 

der spares meget på administrationen. 

Vi havde også ansat en kontordame, som 

vi valgte at spare væk. De sparede ud-

gifter har været med til at fi nansiere nyt 

fi skevand. Dette har dog krævet mere ar-

bejde af kassereren. Mere om det senere 

i bladet.

I år kan vi igen præsentere mere fi ske-

vand i Mossø, som ligger i nærheden af 

det vi har i Mossø i dag. Mere om det på 

hjemmesiden i løbet af foråret.

Vi har de sidste par år haft øje for, om det 

kunne være muligt at få bedre klubhus fa-

ciliteter. Det mener vi at have fundet, og 

derfor har foreningen i december måned 

købt nyt klubhus. Det er væsentlig større 

og på sigt regner vi med, at kan samle alle 

vores aktiviteter på samme adresse.

Vi er de sidste år også blevet mere politisk 

aktive for at påvirke vores fi skevand. Vi 

har været specielt aktive vedrørende den 

fri passage i Gudenåen, mest omkring 

faunaens frie passage ved den opstem-

mede vandkraftsø ved Ans og Tange. Vi 

vil se frem til at politikkerne, specielt de 

fi re nye borgmestre, kommer frem til den 

rigtige løsning, så hele Danmarks Gu-

denå kan få en fri passage for faunaen op 

og nedstrøms. Dette fremgår tydeligt af 

samtlige rapporter, som er lavet om tan-

geværket og Tange Sø. Det eneste, som 

vil give faunaen fri passage begge veje, 

er at lede vandet uden om hele søen. Lad 

os slå det fast fra start: Silkeborg Fiskeri-

forening ønsker ikke at Tange Sø skal fj er-

nes. Søen er — og skal fortsat være en 

rekreativ perle i Midtjylland, til glæde og 

gavn for alle, der ønsker at benytte søen 

og den omliggende natur. Silkeborg Fi-

skeriforening ønsker en genopretning af 

Gudenåens vands frie løb.

Tangeværket er en af de sidste, men også 

de største spærringer og det største na-

tur indgreb i Danmarks længste vand-

løbssystem Gudenåen. Da Tangeværket 

blev bygget, blev der etableret et vand-

reservoir hertil. Der blev givet en tidsbe-

grænset tilladelse til reservoiret. Herefter 

kunne reservoiret være blevet tømt igen. 

Fortsættes side 4
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Reservoiret er imidlertid siden anlæggel-

sen blevet en del af det danske landskab 

og er nok bedre kendt som “Tange Sø”.

Som vi ser det, har de vigtigste konse-

kvenser og de langsigtede påvirkninger 

af indgrebet (spærringen) for 100 år si-

den været:

Mange gydepladser, specielt for lak-• 

sefi sk er blevet oversvømmet, da de 

lå der, hvor Tange Sø nu ligger i dag.

Øget vandtemperatur nedstrøms • 

Tangeværket.

Forskellige fi skearter, som blandt • 

andet kommer helt fra Kattegat, 

kan kun i meget begrænset om-

fang komme forbi Tangeværket og 

op i Gudenåens øvre del. Herved 

kan åens mange sideløb kun i me-

get begrænset omfang udnyttes til 

gydning for de fi sk, hvor det er ak-

tuelt og Tangeværket udgør også 

en eff ektiv spærring for de fi sk, der 

normalt vandrer tilbage til havet.

Som ved mange andre af datidens natur 

indgreb var der ikke nok viden om, hvilke 

konsekvenser disse indgreb ville få. For 

eksempel, at Gudenåens oprindelige lak-

sestamme ville uddø. Det er dog muligt 

at rette op på disse uheldige konsekven-

ser der er, efter etableringen af Tange Sø. 

Dette har de fi re nye borgmestre nu mu-

lighed for at rette op på.

Silkeborg Fiskeriforening, mener at man 

politisk bør tage konsekvensen af de an-

befalinger, som gives i de rapporter og 

undersøgelser, der er lavet omkring Tan-

ge Sø. Så der bliver lavet den rigtige løs-

ning, et langt omløbsstryg. Det undrer og 

ærgrer også Silkeborg Fiskeriforening, at 

der fortsat føres en skræmmekampagne 

om nedlæggelse af søen, som den ene-

ste mulighed for en fornuftig naturgen-

opretning af Gudenåens frie løb. For der 

er vist kun ganske få af de seriøse aktø-

rer i debatten, der i dag ønsker denne 

løsning. Silkeborg Fiskeriforening arbej-

der alene for en løsning, der sikrer den 

frie vandføring, og ønsker ikke Tange Sø 

nedlagt, selvom enkelte medlemmer kan 

have denne holdning. Samme holdning 

er gældende for de fl este andre fi skerifor-

eninger langs Gudenåen, som vi samar-

bejder med. Tangeværket kan og skal be-

vares som museum. Det er en vigtig del af 

vores kulturarv, det er sikret ved frednin-

gen af bygningerne og museet.

Silkeborg Fiskeriforening er af den helt 

klare overbevisning, at en sikring af van-

dets frie passage vil give en samfunds-

mæssig værdi i form af lystfi skerturisme 

med mere, der er større end Tangevær-

kets elproduktionsværdi, men vi erken-

der, at her er der behov for en bedre ana-

lyse. Lad os nu få fakta på bordet.

Det handler ikke om enten eller, som fa-

natikere på begge sider påstår, imens fø-

lelsesladet og usaglig “mudderkastning” 

fortsætter. Vi ønsker at sætte fokus på 

fakta til glæde for dem, der ønsker en fan-

tastisk Tange Sø, med et rigt og varieret 

dyreliv, samtidig med, at Gudenåens frie 

passage sikres til glæde for de vandren-

de fi sk, og for alle de mennesker, der har 

glæde af såvel Tange Sø som Gudenåen.

Silkeborg Fiskeriforening, som er Dan-

marks største fi skeriforening, ønsker Tan-

ge Sø bevaret, og ønsker Gudenåens frie 

løb sikret via et langt omløbsstryg forbi 

Tange Sø.
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PLIGT TIL AT OPLYSE ID VED FISKERIKONTROL

Foranlediget en fi skerikontrol ved Ring-

vejsbroen, hvor en ”lystfi sker” nægte-

de at fremvise eller oplyse ID og tilmed 

hverken havde gyldigt fi sketegn eller ad-

komst til fi skeri (medlemskab eller fi ske-

kort) blev politiet tilkaldt for hjælp til kon-

trollens gennemførelse.

Lokalpolitiet i Silkeborg og fi skeristyrel-

sen undersøgte spørgsmålet, om der 

kunne straff es for at nægte de oplysnin-

ger, som der i lov om fi sketegn er pligt til 

( j.v.f. lov om fi sketegn § 58). Der var mu-

lighed for bøde, men dette var ikke tidli-

gere blevet anvendt.

Fiskeristyrelsen har besluttet fremover at 

benytte sig af muligheden. Beslutning fra 

fi skerikontrolmødet 7. november 2017: 

Bøde størrelsen er kr. 2.500,- hvor lyst-

fi skere/fritidsfi skere ikke vil vise ID til 

fi skerikontrollen og politiet må tilkaldes. 

Fremover vil beslutningen betyde, at en 

fi skerikontrol vil kunne koste: 

Afgift på 740 kr. for manglende • 

fi sketegn.

Bøde på 2.500 kr. for at have fi sket • 

uden gyldigt medlemskab eller 

fi skekort.

Bøde på 2.500 kr. for at nægte at • 

fremvise eller oplyse ID.

I alt 5.740 kr. • 

Vi håber, at kendskab til afgift og bødestør-

relse vil gøre det unødvendigt, at fi skeri-

kontrollen skal trække på politiets spar-

somme ressourcer for at få ID oplysnin-

ger, som loven foreskriver, hvis ovenstå-

ende pris bliver kendt.

Af  næstformand Karlo Jespersen

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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NYT FRA BÅDAFDELINGEN Af  næstformand Karlo Jespersen

I det sidste år har der været en række 

eksempler på, at bådene efter brug ikke 

har været efterladt, så de var klar til de 

næste, der ville bruge dem. Det har bety-

det ekstra træk på bådholdene.

Bestyrelsen har derfor strammet teksten 

op på reglerne for benyttelse af både-

ne. Vi håber ikke at få brug for at benytte 

sanktionerne.

Så kære brugere: Læs de nye regler, som 

I fi nder på hjemmesiden under bådaf-

delingen, vedrørende bådudlånsregler 

og nyd turene i bådene og efterlad altid 

bådene som reglerne foreskriver, så den 

næste bruger også kan have en god op-

levelse.

I 2017 valgte 116 medlemmer af bådafde-

lingens ca. 400 medlemmer at benytte 

bådene mindst én gang. Bådene blev ialt 

benyttet 837 gange af en samlet varig-

hed på 4597 timer, hvilket betyder, at en 

gennemsnitstur varede 5½ time. 122 ture 

blev afl yst, hvilket giver en afl ysningspro-

cent på 12,7.

I forbindelse med at foreningen har ind-

gået aftale om leje af naturstyrelsens fi -

skevand i Mossø, er der indgået aftale 

om, at foreningen kan have en båd lig-

gende ved Klostermølle.

Nærmere om placering og vilkår for be-

nyttelse på hjemmesiden under Bådaf-

delingen, når denne del af aftalen er på 

plads.

Medlemmer, der har registreret mail 

adresse (ved selvbetjening) vil få en mail, 

når båden er klar til at kunne bookes.
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Som der står i lederen har foreningen 

de sidste 12 år gået fra at give under-

skud til at foreningen i dag både har en 

sund økonomi, der har gjort os i stand til 

at investere i nye foreningslokaler.

Med knap 2000 betalende medlemmer, 

er der en del at se til for kasseren.  Spe-

cielt når (for) mange ikke betaler deres 

kontingent til tiden. Derfor varslede vi 

allerede sidste år, at vi strammer op på, 

at man betaler til tiden.  Jer,  der har fået 

dette medlemsblad, er formodentlig ikke 

de medlemmer vi taler om. Det koster 

både foreningen penge og kassereren 

arbejde,  så derfor er der indført et rykker-

gebyr på kr 50 ved for sent indbetaling.  

Selvom det går godt. Ser vi frem mod 

faldende indtægter, da vi der har været 

et svagt fald i antal medlemmer og et 

svagt fald i indtægterne for kortsalg. Der-

udover ændre vores medlemssammen-

sætning sig,  Der er markant fl ere der 

betaler pensionistkontingenter, og færre

nye medlemmer som seniorer og junio-

rer. Det giver en mindre indtægt. 

Men vi kan da fortsat glæde os over at vi 

er Danmarks største lystfi skerforening og 

formodentlig også den billigste.

Knæk og bræk i 2018.

NYT FRA KASSEREREN

FISKETEGNSNUMMER PÅ MEDLEMSKORTET

Af kasserer Nils Thorup

Som en ekstra service vil foreningen til-

byde at trykke dit fi sketegnsnummer 

på medlemskortet.

Det kræver dog, at du selv oplyser dit fi -

sketegnsnummer til foreningen. Det gør 

du ved at logge på vores selvbetjening 

og indtaste nummeret i feltet med nav-

net ”Fisketegnsnr”. Ved familiemedlem-

skab kan man skrive fl ere fi sketegns-

numre i feltet og adskille dem med et 

komma.

Der er en del, der har været inde på selv-

betjeningen og indtastet deres fi ske-

tegnsnummer. 

Desværre er der også en del, der har 

indtastet deres medlemsnummer til 

Silkeborg Fiskeriforening i stedet for 

fi sketegnsnummeret. Det er selvfølge-

lig ikke korrekt. Det er nummeret til det 

statslige fi sketegn, der skal indtastes i 

dette felt.

Af   bestyrelsesmedlem Kurt Schmidt
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FORENINGEN HAR KØBT NYE LOKALER

Første januar 2018 overtog foreningen 

bygningen på Nylandsvej 70, som var 

ejet at Pinsekirken. Prisen blev forhandlet 

fra 1,19 mio. kr. ned til 940.000 kr. heraf 

var de 10.000 kr. som kompensation for 

knuste ruder og graffi  ti hærværk, som 

ikke var forsikringsdækket.

Lokalerne Søndergade 19B og garagen 

Fredensgade 22 er sat til salg for 1.1 mio. kr.

Bygningen på Nylandsvej 70 er på 352 m2 

og er opført på en kommunal ejet grund, 

som foreningen overtager lejemålet af på 

en langtidsaftale. 

Silkeborg Kommune har givet forhånds-

tilsagn om, at der kan opføres en hal på 

100 m2 på grunden. 

Foreningen påbegynder en byggesags-

ansøgning, når lokalerne i Søndergade 

er solgt, og vi håber så at der gives en 

endelig byggetilladelse. Dette betyder, 

at alle aktiviteterne samles på én lokalitet.

 

De 352 m2 giver mulighed for at opfyl-

de et ønske, om at give juniorerne bed-

re plads til deres aktiviteter i eget rum 

på ca. 45 m2. En mødesal på ca. 100 m2 

betyder også, at generalforsamlinger fra 

2019 fremover kan afholdes i foreningens 

egne lokaler.

 

Det forventes at fl ytningen fra Sønder-

gade 19B, påbegyndes i uge 6 år 2018, og 

lokalerne kan fremvises først i april 2018.

Endelig dato for fremvisning vil blive be-

kendtgjort på hjemmesiden.

Af  næstformand Karlo Jespersen - Billeder: EDC Erhverv Torben Larsen a/s, Silkeborg
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Der er med Naturstyrelsen (NST) 

indgået aftale om at leje styrelsens fi -

skevand i Mossø. I den forbindelse er det 

aftalt, at den nuværende kontrakts tekst 

og formuleringer omskrives og tilpasses 

sprogligt, og tillægsaftaler som er kom-

met til indskrives. Arbejdet med tilpas-

ningen af kontrakten er i gang. NST har 

bestilt kortmateriale ved landmåler, hvor 

matrikel grænserne i de søer hvor NST har 

fi skeret kan ses.

Når kortene er færdige, vil foreningen få 

adgang til disse, så vi nøjagtigt ved, hvor 

grænserne for lejet fi skevand er på vandet.

NSTs krav er, at vandfl aden på fi skevan-

det vi lejer i Mossø, skal være afmærket 

med grøn skravering i vores kort informa-

tion, for at undgå konfl ikter med bredeje-

re i Mossø, hvor foreningen ikke har aftale 

om fi skeret. Da kontrakten ikke kan nå at 

blive færdig inden 1. januar 2018, har NST 

imødekommet, at vi fra 1. april 2018 må 

fi ske ved Klostermølle. 

Hold jer på sikker afstand fra midtvands-

linjen ”skellet”, så i undgår konfl ikter og 

at blive anmeldt for ulovligt fi skeri af bre-

dejere, foreningen ikke har fi skeriaftale 

med. 

Ca. 1 april vil der, som der kan læses an-

det sted i bladet, være en båd til rådighed 

for de, der betaler kontingent til Bådafde-

lingen, (100 kr. ekstra om året). 

Bådens nøjagtige placering og betingel-

serne er ikke aftalt, info herom vil blive 

givet på hjemmesiden, når NST har be-

sluttet, hvor båden kan ligge. Der må kun 

parkeres på P-pladsen på syd siden af 

Klostermøllevej, se kort info.

Området ved Klostermølle er 1. januar, 

kun afmærket med de signaturer, der er 

på nuværende fi skevand (ved søbred-

den), herfra gælder midtvandslinjen.

Når vi er helt færdige med kontrakten og 

opmærkningen, vil der blive informeret 

herom på hjemmesiden.

FORENINGEN HAR LEJET NYT FISKEVAND
Af  næstformand Karlo Jespersen

Stemning fra Klostermølle 

Foto Ole Hanelius
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BEGRÆNS UDBREDELSEN AF SIGNALKREBS

Vi har i foreningen rigtigt meget fi ske-

vand og det skal vi selvfølgelig værne 

om. En potentiel trussel for forringelser 

af fi skekvaliteten i vores foreningsvand 

er Signalkrebs, som pt. spreder fl ere ste-

der i nærområderne af foreningens fi ske-

vande. 

Signalkrebs er en invasiv art, som skal 

bekæmpes. Oprindeligt stammer signal-

krebs fra Nordamerika. Den blev i 1970’er-

ne indført til dansk opdræt, men er 

senere sluppet ud i naturen, hvor den har 

spredt sig og nu lever vildt.  

Signalkrebs har samme levesteder som 

den naturligt hjemmehørende fl odkrebs, 

men den er mere aggressiv og fortræn-

ger derved fl odkrebsen. Signalkrebs har 

også en betydelig eff ekt på plantelivet i 

vandmiljøet, da den æder store mæng-

der planter. Derudover lever den bl.a. af 

fi skeæg og smådyr, og kan således, når 

krebsebestanden bliver stor, udgøre en 

alvorlig trussel for biodiversiteten i hele 

vandmiljøet. 

Signalkrebsen graver og lever, lige-

som fl odkrebsen, i huller i brinken langs 

vandløb og søer. Ved store bestande af 

signalkrebs kan der ske brinkerosion med 

sandtransport og forringelse af de fysiske 

forhold i vandløbet til følge. 

Den mest alvorlige skadeseff ekt af signal- 

krebsen er dog, at den kan være bærer 

af en svamp, krebsepest.  Flodkrebsen er 

ikke modstandsdygtig over for krebse-

pest og vil dø kort efter smitte, derimod 

er signalkrebsen er en rask smittebærer. 

Derudover er det stadigt ikke belyst, hvor 

stor et problem arten eventuelt har på 

fi sk og særligt æg og yngel på gyde-ban-

ker mv. 

Arten er meget svær at bekæmpe, når 

den først har etableret sig og yngler, og 

derfor gælder det om at begrænse dens 

udbredelse i første omgang ved at sikre 

sig at den ikke spreder sig yderligere.

Hvordan kendes den?

Signalkrebsen bliver op til 16 cm lang og 

kan veje over 100 gram. Farven varierer 

fra blåbrun eller rødbrun til mørkebrun. 

Der er mulighed for at forveksle arten 

med den naturlig hjemmehørende

Flodkrebs, som fi ndes fl ere sted i Silke-

borg Søerne. Arterne kendes fra hinan-

den, ved at signalkreb-sen har to tydelige 

lyse pletter på klosaksene. Flodkrebs har 

desuden mere ru klosakse, og de er som

regel smallere end signalkrebsens.

Signalkrebsen

Se faktaboks på side 11

Tekst Daniel Lindvig - Foto fi skepleje.dk
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Faktaboks: Fiskeriregler
Signalkrebs står opført på EU’s liste over arter, der er særligt problematiske for 

naturen. Det er derfor forbudt at opdrætte, at udsætte og at holde signalkrebs, 

også i havedamme, småsøer mm. Det er forbudt at handle med signalkrebs.

Der kræves en dispensation fra Fiskeriinspektoratet,•  

hvis man vil fi ske med krebsetejne eller kreb-seruse i vandløb.

Dispensation søges ved at skrive til Fiskeristyrelsen på mailadresse:• 

frederikshavn@lfst.dk. Mailen skal indeholde navn og adresse på den 

person, som ønsker at opfi ske signalkrebs, samt matrikel nr. på fi skevandet.

Krav til udformning af lovlige krebseruser/ tejner • 

er beskrevet i dispensationen fra Fiskeristyrelsen

Ydermere kræves fritidsfi sketegn, hvis man • 

ikke ejer det stykke jord, der fi skes fra.

Fritidsfi sketegn kan fås via: www.fi sketegn.dk

er

n

SeniorFisk er et mødested for med-

lemmer af Silkeborg Fiskeriforening. 

Adersgruppen er seniorer og vi mødes 

en gang om måneden, i vinterhalvåret, 

en onsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Vi star-

ter altid med kaff e og rundstykker. 

Der kan til mødet være et indlæg om nyt, 

eller det kan være om en oplevelse fra vo-

res fælles interesse omkring lystfi skeriet. 

Er der ikke noget på programmet, har vi 

et hyggeligt samvær, hvor vi udveksler 

erfaringer og måske 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,  hvor 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 Silke-

borg Fiskeriforening.

SENIORFISK Af Sven-Åge Enevoldsen og Benno Bechmann

Vi har netop afsluttet år 2017 med en hyg-

gelig julefrokost i vore lokaler, hvor der  

var  mødt 27  seniorer op, og alle havde 

en god dag.

Næste møde i det nye år 2018 er den 14. 

Marts. Hold øje på hjemmesiden eller i 

jeres mail om det bliver i vore lokaler på 

Søndergade 19 B eller de nye på Nylands-

vej 70.

Møder i sæsonen 2018:  
14. marts • 

17. oktober • 

4. november • 

12. december• 

Møder i sæsonen 2019:  
16. januar • 

13. februar• 

13. marts• 
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1.

Kontingent B giver adgang til Silkeborg 

Fiskeriforeningens både. Alle medlems-

kategorier af Silkeborg Fiskeriforening 

kan, efter at have betalt kontingent for 

et år, det efterfølgende år tilvælge kon-

tingent B.

2.

Dog skal medlemmer under 15 år være 

ledsaget af en person, der er fyldt 18 år 

og er myndig.

3.

Der udleveres kun én nøgle pr. medlem-

skab, herfor betales et depositum fast-

sat af bestyrelsen. Den udleverede nøgle 

må ikke overlades til andre og nøglen må 

ikke kopieres.

4.

Nøglen skal afl everes til foreningens 

kasserer ved fravalg af kontingent B el-

ler udmeldelse af Silkeborg Fiskerifor-

ening. Nøglen skal tilbageleveres inden 

for 3 måneder efter udmeldelse. Heref-

ter bortfalder retten til at få depositum-

met retur.

5.

Silkeborg Fiskeriforening, udvalgets med-

lemmer og hjælpere har intet personligt 

ansvar for de personer, som benytter 

både, der ejes af foreningen. Benyttelse 

af bådene sker på eget ansvar i alle hen-

seender, herunder ansvar for skade over 

for tredje mand.

6.

Silkeborg Fiskeriforening kan på ingen 

måde gøres ansvarlig i forbindelse med 

sejlads eller fi skeri fra bådene.

7.

Den enkelte bruger af bådene skal over-

holde alle regler for sejlads, og selv sørge 

for, at der er redningsveste med i båden, 

som loven foreskriver. Husk, at ved natsej-

lads og usigtbart vejr i henhold til søvejs-

reglerne, er det påkrævet at vise et hvidt 

lys, der er synlig hele horisonten rundt.

8.

Bådene må kun benyttes efter forudgå-

ende reservation.

9.

Man kan højst have tre ventende bookin-

ger.

10.

Hver booking må maksimalt være på 12 

timer.

11.

Man må ikke booke mere end én båd på 

samme tid.

12.

Man skal kunne fremvise bekræftelse på, 

at man har booket den pågældende båd, 

der benyttes.

13.

Bådene må kun benyttes til fi skeri.

BÅDAFDELINGENS UDLÅNSREGLER
Bestyrelsen har fastsat følgende udlånsregler og ordensregler, så 
bådene altid kan være til glæde for de medlemmer, der har ønsket at få 
adgang til bådene og de medlemmer, som har påtaget sig ansvaret for 
at passe bådene. Medlemskab af bådafdelingen og ordensregler
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14.

Benyttes en båd, som man ikke har boo-

ket, kan dette medføre eksklusion.

15.

Bestyrelsen kan afkræve udgifter af bru-

ger, der påføres foreningen, hvis benyt-

telsen af en båd ikke er sket som beskre-

vet i ordensreglerne.

16.

Man skal altid afbestille en båd, hvis man 

alligevel ikke kan / vil benytte båden, så 

andre kan få glæde af den.

17.

Man må gerne have gæster med i båden. 

Fiskende gæster skal have fi skekort og fi -

sketegn i henhold til gældende regler.

18.

Hvis man ved ankomsten til den båd, man 

har booket, konstaterer fejl, hærværk el-

ler at den ikke er efterladt, som beskrevet 

nedenfor, skal det snarest muligt medde-

les til tilsynsførende med båden. Sørg for, 

at båden er i sødygtig stand før brug.

19.

Når man efterlader en båd, skal den al-

tid være rengjort og alt aff ald skal hjem-

tages.

20.

Materiellet skal være anbragt i stuverum 

og årerne skal være låst sammen med lå-

sen til afl åsning af stuverum.

21.

Ved både uden stuverum låses materiel 

og åre fast i de dertil indrettede kæder 

og wirer.

22.

Fortøjning:

a.

Hvor bådens stævn er fortøjret til pæl el-

ler bøje, skal båden trækkes ud så stop-

knuden på tovet er helt ude ved pæl el-

ler bøje. Tovet, der sættes i stævnen, må 

ikke sno om bundtovet. Se illustrationen 

på hjemmesiden.

b.

Ved fortøjning og låsning i agterenden, 

skal sidste led i kædestykket (ca. 1 me-

ter lang) efter stoppladen sættes i låsen, 

der er fastmonteret i agterenden på bå-

den og låses fast – båden trækkes ud som 

beskrevet ovenfor – og et led i bundkæ-

den sættes i låsen på pælen, der står ved 

søbredden. Herved kan båden ikke kan 

trækkes ind til land.

23.

Hvor der ikke er off entlig parkering, må 

der kun parkeres på den på hjemmesiden 

anviste parkeringsplads.

24.

Overtrædelse af ordensreglerne vil kun-

ne sanktioneres i henhold til Silkeborg Fi-

skeriforenings vedtægter § 2. stk. 6.

Silkeborg Fiskeriforenings 

Bestyrelse den 7. november 2017
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AKTIVITETSKALENDER 

2018

Onsdag den 14. marts, kl. 10-12: SeniorFisk, Søndergade 19b

Lørdag den 17. marts : Rapala News 2018, Indelukket 

Tirsdag den 20. marts, kl 19: Generalforsamling, Indelukket

Søndag den 8. april:  Søørred konkurrence, Nylandsvej 70

Søndag den 15. april : Juniorklub tur, Stør i Lochness Put ‘n’ take

Fredag og lørdag den 1-2. juni, Predatorkonkurrence, Nylandsvej 70

Fredag-søndag, dato ikke fastlagt pt, august: Karup å Fiskekonkurrence. 

Lørdag den 1 september: Børnenes Fiskekonkurrence Remstrup å, Iskælderdalen

Søndag den 9. september: Aborrekonkurrence, Ny Landsvej 70

Lørdag den 22. september: Juniorklub tur, Ny Thorup Put ‘n’ take 

Lørdag og søndag den 13. og 14. oktober: Predator Cup 2018

Onsdag den 17. oktober,  kl. 10 -12: SeniorFisk, Nylandsvej 70

Lørdag den 28. oktober, Efterårs Gedde konkurrence, Nylandsvej 70 

Onsdag den 14. november, kl. 10-12: SeniorFisk, Nylandsvej 70

Onsdag den 12. december, kl. 10-12: SeniorFisk, Nylandsvej 70

2019

Onsdag den 16. januar, kl. 10-12: SeniorFisk, Nylandsvej 70

Onsdag den 13. februar, kl. 10-12: SeniorFisk, Nylandsvej 70 

Onsdag den 13. marts, kl. 10-12: SeniorFisk, Nylandsvej 70
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MENS VI VENTER PÅ SOMMEREN
Arkiv foto: Ole Hanelius

Kære Juniorer.
2018 kan blive et helt fantastisk år for os.  

Foreningen har købt nye lokaler, og ung-

domsafdelingen får helt fantastiske ram-

mer med et STORT værksted som vi skal 

i gang med at indrette, og med alle de 

muligheder vi drømmer om. Det eneste 

vi ikke får er sø eller å i baghaven.

Derfor har vi også mulighed for at rigtig 

mange fl ere kan arbejde på fl uebinding, 

støbning af gummidyr, jiggs, lodder, pir-

ke, binding af fl uer, bygning af fi skestæn-

ger, reparation af grej og hvad man ellers 

kan fi nde på.

Så inviter en ven, veninde, kusine fætter, 

bror, søster eller bare en du kender med 

til junioraften i Silkeborg Fiskeriforening

Bestyrelsen har også lovet at se velvilligt 

på at støtte turer økonomisk, så vi kan 

NYT FRA JUNIORERNE
Af  bestyrelsesmedlem Lars Radant

helt sikkert også se frem til et par spæn-

dende turer, uanset om det er i vores egne 

vande eller om vi tager ud at se på andre 

typer fi skevand ved, strand, hav, åer, søer 

eller hvad vi nu kan fi nde på.

Vi vil også se om vi ikke kan få lidt mere 

struktur på arbejdet bag selve ungdoms-

arbejdet.  Så hvis en af dine forældre eller 

andre voksne du kender, der har tid lyst 

og noget at byde ind med så vil vi rigtig 

gerne høre fra dem.  Uanset om det er 

planlægning, arrangering af turer/aftner 

eller andet.

Vi håber på et FANTASTISK år, så støt op 

og tag med. I er og bliver FREMTIDEN for 

Silkeborg Fiskeriforening.
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Printervenlige kort
I Silkeborg Fiskeriforening har vi valgt at 

bruge de topografi ske kort i størrelses-

forholdet 1:25.000 til at lave kort over for-

eningens vande. Topografi ske kort har 

den fordel, at de bl.a. gengiver højdekur-

ver og naturtyper som f.eks. skove, enge, 

søer og vandløb, som gør det let at orien-

tere sig som lystfi sker. 

På kortene har vi med farvekoder angi-

vet, hvilke aftaler om fi skeri og færdsel, vi 

har for det pågældende område (se bil-

lede på næste side). 

Betydningen af de forskellige farver kan 

ses af signaturforklaringen på forenin-

gens hjemmeside under punktet Fiske-

vand.Derudover har vi også lagt dyb-

dekurver på kortene. Dybdekurverne 

stammer i de fl este tilfælde fra målinger, 

som er over 70 år gamle og der må der-

for regnes med at de ikke længere er helt 

præcise. For nogle af søerne (Avnsø, Elle-

sø, Hinge Sø, Lyngsø og Ørnsø) er der lavet 

nye opmålinger og efterhånden som vi får 

opsamlet mere data, vil fl ere søer få mere 

nøjagtige dybdekurver.

Sammen med Ud med snøren nr. 1 2015 

blev der udgivet et sæt oversigtskort ba-

seret på de nye kort. Samtidig blev det 

annonceret, at det var sidste gang, at 

foreningen ville udgive trykte oversigtskort. 

I stedet for er det meningen, at man til 

enhver tid vil kunne fi nde opdaterede 

kort på foreningens hjemmeside. I bun-

den af hvert kort er der angivet, hvornår 

det pågældende fi skevand sidst er revi-

deret. Hvis man printer kortene ud, er det 

vigtigt at man engang imellem ser efter 

om et kort er blevet opdateret, f.eks. i for-

bindelse med, at foreningen har fået el-

ler mistet fi skevand. Fra tid til anden bli-

ver der også fundet fejl på kortene som 

hurtigst muligt vil blive rettet og lagt på 

hjemmesiden.

Kortene over de enkelte fi skevande er 

lavet som printervenlige pdf-fi ler i A4-

størrelse velegnet til udskrivning på en 

almindelig farveprinter. Ønsker man at 

printe nogle af kortene, men ikke er i be-

siddelse af en printer, kan man på Silke-

borg Bibliotekerne printe kortene på en 

farvelaserprinter i god kvalitet til pris, 

der i skrivende stund er 2 kr. pr. A4-side. 

Man fi nder kortene på foreningens hjem-

meside under punktet Fiskevand, hvor 

linket til pdf-fi len kan fi ndes under punk-

tet Print ved det pågældende fi skevand. 

Ved de fi skevande, hvor foreningen også 

råder over en båd, vil man under Bådaf-

delingen kunne fi nde det tilsvarende kort 

med bådens placering angivet.

DIGITALE KORT Af   bestyrelsesmedlem Kurt Schmidt

Som led i den fællesoff entlige digitaliseringsstrategi, vedtog folketinget 
at geografi ske grunddata pr. 1. januar 2013 kunne anvendes af alle til 
både kommercielle og ikke-kommercielle formål – uden betaling.
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Google Maps
En anden måde at se fi skevandene, er på 

Google Maps, hvor vi har lagt fi skevan-

dene og dybdekurverne som et lag på 

Google Maps. Disse kort fi nder man lige-

som de printervenlige kort under punk-

terne Fiskevand og Bådafdelingen på 

hjemmesiden. I øverste venstre hjørne på 

kortene, kan man ved at klikke på teksten 

“Maksimér”, få vist kortet i fuld størrelse, 

dvs. få det til at fylde hele browser-vindu-

et eller hele skærmen på en mobiltelefon 

eller tablet. 

Vis placering
Hvis man benytter en browser, der under-

støtter geolokation, kan man få vist ens 

aktuelle placering på kortene. Det virker 

i de fl este browsere til mobiltelefoner og 

tablet, men ikke browsere til PC’er. 

Det er kun muligt at få vist din placering 

på kortene med tilstrækkelig nøjagtig-

hed, hvis du har en enhed med indbyg-

get GPS og GPS’en er slået til. Du får vist 

din placering ved at klikke på knappen 

“Vis placering”, der er placeret øverst på 

kortene. 

Første gang du vælger at få vist din place-

ring, vil du blive bedt om at dele din po-

sition med Silkeborg Fiskeriforening. Det 

er nødvendigt for at få vist placeringen, 

men det skal understreges, at din positi-

on ikke på noget tidspunkt bliver sendt til 

Silkeborg Fiskeriforening. Den estimere-

de placering bliver vist som en blå prik på 

kortene (se billede). Rundt om den vil der 

være en grå cirkel, der angiver den esti-

merede usikkerhed. 

Printervenlig kort med fi skevand og dybdekurver. Google Maps kort med position vist.
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Chase The Beast Roadshow 
kommer til byen

Følg Silkeborg Fiskeriforening eller Rapala 
facebook for detaljeret information  

Sæt X ved 17. marts i kalenderen 
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KONKURRENCEVINDERE 2017

Søørredkonkurrence:
Senior: Franz Bodum  •  52 cm

Junior: ingen fangst

Predatorkonkurrence: 
Senior:  Poul Bitch Kristensen • 321 cm

Junior: Daniel Meldgård Kristensen • 264cm

Aborrekonkurrence: 
Senior: Ib Jørgensen  • 316 g.

Junior: Magnus Emil Mikkelsen  • 204 g.

Efterårs Geddekonkurrence:
Senior:  Kim Pedersen  • 115 cm

Junior:  Emil Hjort  • 106,5 cm

Predator cup 2017:
Morten Bjarkov, Anders Bylov og 

Dennis Cavazzi

Predator cup 2017, blev afholdt lørdag 

og søndag i uge 41. Det var med stor suc-

ces og fl otte fangster.Vore juniorer gjorde 

det rigtigt fl ot, og efter lørdagens fi skeri 

var to af vores i alt fem juniorhold placeret 

som nr. 8 og 9 i et felt af Danmarks bedste 

predator fi sker.  Søndag faldt den ene af 

juniorbådene lidt tilbage, da de ikke hav-

de held med at fange mere en end gedde. 

Bedre gik det for juniorbåden, der lå som 

nr. 9, idet de fangede alle 3 gedder. Det 

placerede dem som nr. 12 søndag i Skan-

derborg, men da fl ere af de andre i top 10 

ikke slog igennem, medvirkede det til, at 

vores junior kravlede sig op på en samlet 

5. plads. Dette er bare mega fl ot fi sket. Så 

herfra skal endnu engang lyde et kæmpe 

tillykke til Tobias Frederiksen Daniel Mel-

gaard Kristensen og Michael Clausen.

    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
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KONKURRENCER 2018

Vi har oprettet et konkurrence udvalg, som er med til at påvirke konkurrencer-

ne. 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 

foreningens konkurrencer afholdes? For konkurrencerne i 2017 har vi ændret på 

tidspunkterne, så alle konkurrencer starter og slutter på samme tid. Samt at ind-

stempling altid er i klubhuset og indvejning 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 sam-

arbejde med EFFEKTLAGET, Horsens og Skanderborg Fiskeriforening af-

holde 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 konkur-

rence vil også være dyre end de konkurrencer vi plejer at afholde. Info om denne 

konkurrence vil komme på forenings hjemmeside, nyhedsbrevet og facebook.

Konkurrencer 2018
Indstempling sker i klubhuset, Nylandsvej 70 og indvejning foregår ved 

De Små Fisk. Vi mener, at vores predatorkonkurrence de foregående år har været 

en succes og vil gentage denne. Reglerne er de samme, det er samlet antal cm, 

for 2 gedder, 1 sandart og 3 aborrer. Vores efterårskonkurrence har vi fl yttet, så 

den fremad vil ligge i sidste weekend af oktober. Sidste år var første år, vi afholdte 

predator cup sammen med Skanderborg Lystfi skerforening. Det var en kæmpe 

succes, så den vil vi holde igen i år. Konkurrencen løber over 2 dage, lørdag fi skes 

i Silkeborg søerne, fra Ry til Silkeborg, Birksø, Julsø, Borresø, Brassø, nærmere reg-

ler for denne vil til komme senere. Deltagergebyret til denne konkurrence vil også 

være dyrere end de konkurrencer, som vi plejer at afholde. Info om denne konkur-

rence vil komme på foreningens hjemmeside, nyhedsbrevet og facebook. Øvrige 

konkurrencer koster 10 kr for junior og 30 kr for senior.

Yderlig information om konkurrencer kan ses på foreningens hjemmeside:

www.silkeborg-fi skeriforening.dk og på Facebook

Ved alle konkurrencer er der mulighed for C&R (genudsætning), da det er læng-

den, der tæller. Det er vigtigt at bemærke, at ved geddekonkurrencen er der fi -

skeri forbudt fra Slotsholmgangbroen og helt op til Biografbroen.
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KONKURRENCER 2018

*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 præmier 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 cen-

timeter, man behøver ikke fange alle arter, men det er en fordel, da alle centime-

ter 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 + sandart.  

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 skekonkur-

rence Silkeborg Fiskeriforening på facebook.  Alternativ pr mail. Alle fangster skal 

være oploadet eller  afl everet til konkurrence kommiteen senest kl 15.00
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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: 
Fiskeriopsynsmand, fi skevand og kontraktudvalg.

Medlemsregistrering.

Nils Thorup

Ege Alle 108, 8600 Sileborg

Telefon 8682 9220 / 4027 2911

kasserer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Sekretær: 
Hans Okholm

Gjesøvej 25, 8600 Silkeborg

Telefon:  2488 3939

sekretaer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Daniel Kristiansen                                                           

Mausingvej 36, 8620 Kjellerup

Telefon:  28129407   

bestyrelse_c@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand, ungdomsarbejde og fi skepleje

Lars Henrik Radant 

Klostervej 86 A, 8680 Ry

Telefon: 2191 2635 (kun sms)      

bestyrelse_a@silkeborg-fi skeriforening.dk

Betyrelsesmedlem: 
EDB-udvalg, information / dokumentstyring.

Webmaster

Kurt Schmidt

Narvikvej 81, 8600 Silkeborg

Telefon: 2982 9764

bestyrelse_b@silkeborg-fi skeriforening.dk

Best. Suppleant: 
Fiskeriopsynsmand,   Broudvalgsformand

Jørn Wulff 

Østerbyvej 22, 8632 Lemming

Telefon: 3511 6265

suppleant_a@silkeborg-fi skeriforening.dk

Best. Suppleant: 
Thomas Hogaard

Klostermølle 15, 8660 Skanderborg

Telefon: 2092 7738

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

                                                  

Naturerhverv (døgnvagt)
Telefon: 7218 5609

Fiskerinspektorat Øst (omstilling)     
Telefon: 3395 8000 

Båd-afdelingen: 
Formand: 

Lis Pia Mogensen                                                         

Telefon:  8798 1725  /  61637874   

formand_baad@silkeborg-fi skeriforening.dk

Båd-afdelingen: 
Næstformand: 

Svend Aage Severinsen 

Telefon: 86804784 - 28863341   

naestformand_baad@silkeborg-fi skeriforening.dk

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.




