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Generalforsamling 2020
Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2020, kl 19.00 

i foreningens lokaler Nylandsvej 70, 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 

g. Valg af bestyrelsessuppleanter 

h. Valg af 2 bilagskontrollanter 

i. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter

j. Valg af revisor

k. Eventuelt
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LEDEREN Af bestyrelsen

Som forening påhviler det os hele tiden 
at udvikle os og gøre ting bedre og mere 
eff ektivt. Derfor tog bestyrelsen bl.a. den 
beslutning, at vi fra 1. januar 2020 kun 
sælger fi skekort online, dvs. at fi skekort 
kun kan købes via internettet. 

løbet af 2019 blev vi gjort opmærksomme 
på, at nogle af kortsælgerne havde vur-
deret at informationsmaterialet, som 
Silkeborg Fiskeriforening har på hjem-
mesiden samt muligheden for at købe 
fi skekort online, opfylder campisternes/ 
lystfi skernes behov for at kunne købe 
fi skekort.”

Bestyrelsen har gennem 2019 fulgt online- 
salgets udvikling og har kunnet konstatere, 
at onlinesalget er steget med mere end 
det, de der er stoppet med at sælge fi ske-
kort i 2019 solgte for i 2018. Fra 1. januar 
2019 blev salgsprovisionen på 20 procent 
af prisen på fi skekort til kortsælgerne, 
lagt over på køberne af fi skekort, et ge-
byr, der kan spares ved at købe online. 
Det har helt sikker haft den ønskede be-
tydning for stigningen i online salget, at 
fl ere har ønsket at spare provisionen ved 
at købe online.

Fremover betyder det for bestyrelsen, at 
der fra 2020 ikke skal bruges tid og udgif-
ter til kørsel på grund af  administration 
af kortsælgerne.

Måske vil der være nogen, der tager 
chancen og prøver at fi ske uden at have 
købt fi skekort, så i den første tid er der en 
opgave for de opsynsmænd, foreningen 
har, med øget kontrol indtil alle har lært at 

købe fi skekort online, inden der kan fi skes.
Medlemmerne af foreningen bør natur-
ligvis benytte den mulighed der er, j.v.f. 
foreningens regler for fi skeri – ethvert 
medlem af Silkeborg Fiskeriforening har 
ret til at se gyldigt fi skekort til foreningens 
vande mod forevisning af eget medlems-
kort. Så derfor møder I nogen, der fi sker, 
som ikke har fi skekort eller medlemskab, 
så bed dem straks om at gå på nettet og 
få købt. Ring om nødvendigt til en af for-
eningens opsynsmænd. Om muligt, få 
så mange oplysninger som I kan, (bil nr. 
/ båd nr,) og send dem til den ansvarlige 
for fi skerikontrollen. Men undlad at brin-
ge Jer i en konfl iktsituation, som I ikke 
kan håndtere.

Der har været et par sager for at havde 
fi sket uden gyldig adkomst og manglende 
vilje til at få det løst, hvorfor sagerne endte 
med anmeldelser til politiet.

For eksempel sagen fra Sminge Sø (Om-
talt i MJA) hvor fi skeriet og sejladsen endte 
med at koste den ene omkring 13.000 kr. 
den anden part et par tusind kr. i bøde plus 
afgift til begge på 720 kr. for manglende 
fi sketegn. Sagen var et eksempel på et godt 
samarbejde med politiet .

Hvis I nu sidder og tænker, at der er et 
eller andet I kunne tænke Jer at være 
med til for at gøre vores forening bed-
re, så tøv ikke med at kontakte os, vi kan 
altid bruge fl ere frivillige, vi kan altid bruge 
fl ere til det her frivillige arbejde.
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ABORREFISKERI – Silkeborgsøernes sortstribede røver!

Af:  Peter Fris

Med vandremuslingerne fulgte klart 
vand  og klart vand og vandplanter er guf 
for aborrerne. Derfor oplever vi i disse år 
et sandt boom i aborrefi skeriet i stort set 
alle vores vande. 

Lystfi skerne er også begyndt at få øjnene 
op for dette fantastiske fi skeri, men selv-
om aborren ofte er den fi sk, vi som lyst-
fi skere fanger som den allerførste fi sk, er 
den både lunefuld og til tider svær at fange. 
Enhver erfaren aborrefi sker har oplevet, 
at fi skene hugger i næsten hvert kast og 
man bliver helt euforisk af tanken om, at 
det engang stopper ligger meget fj ernt, 

for så i næste sekund at blive til virke-
lighed. For lige så pludseligt som abor-
rerne gik amok i en hug-periode, ja, lige 
så pludseligt stoppede de igen. Jaa, de 
sortstribede røvere er sjove og utilregnelige.

Jeg går ofte en tur langt kanokanalen 
ved slusen og ned til Viborgbroen. Der 
kan man spotte store aborrer og fi sk på 
over 40 cm er bestemt ikke sjældne mere. 
Sidste år blev der også taget fi sk helt op 
til over 50 cm. Det gør vores søer til top 
aborrevande, som folk gerne kører langt 
for at fi ske i.
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Men det klare vand gør det nemt for 
aborrerne at lure bedraget, når vi forsø-
ger at snyde dem med jigs, blink og wob-
lere. Ofte er den mest eff ektive måde 
at overliste aborren en lille løje med en 
enkelt krog størrelse 2, i munden. Om 
du fi sker den på bunden eller under et 
fl åd kommer an på dagen og hvor aktive 
fi skene er.

Efter min mening er det mest underhol-
dende at fi ske med jig efter aborren, det 
kræver lidt øvelse at lære teknikkerne 
til perfektion. Til gengæld kan det være 
ekstremt eff ektiv og underholdende.

Der er mange muligheder for at fi ske efter
aborrer. Hele Remstrup å kan betale sig at 
fi ske i  og kanokanalen og omkring Viborg-
broen er toppladser til stor-aborre. Har 
du adgang til båd er der uendelige mange
muligheder i Borresø, Brassø og Julsø. 
Søg fi skene på skrænterne og på de små 
toppe, ofte står de tæt på bunden og 
hugger, når din agn falder mod denne, - 

og så er det med at være hurtig. Almind-
sø og Slåensø huser også fi ne bestande af 
rigtig store aborrer. 

De bedste måneder at fi ske aborrer i er
maj, juni, september, oktober og novem-
ber. Men hvis du vil prøve at fange en af 
de rigtig tykke fi sk, skal du prøve lige op 
til legen i marts/april. Men på dette tids-
punkt er der bestemt ikke fangstgaranti.

Aborren er en herlig spisefi sk med lyst, 
fast kød, som er let at tilberede. Men tænk 
dig om inden du fylder spanden med den 
velsmagende fi sk. De store trofæfi sk på 
over 40 cm er der langt i mellem og der er 
længe inden en ny fi sk når den størrelse. 
Så skal du have fi sk med hjem til lille-mor, 
så vælg de gode spisefi sk mellem 25 og 
35 cm. Så sikrer vi,      at aborrefi skeriet i 
fremtiden også er attraktivt i vores loka-
le vande. Og tanken om at kæmpefi sken 
svømmer derude og bliver endnu større 
er da også spændende…
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GEDDEFABRIKKEN I BRASSØ Af:  Morten Beck og Peter Fris

For 3 år siden blev der etableret 

en ”gedde-fabrik” i lagunen ved 

Hattenæs, et lavvandet område på 

ca. 650 m2. 

Desværre har gedderne ikke rigtig ta-
get deres nye ”legeplads” til sig, så i for-
året blev lagunen lukket af, og fl ere med-
lemmer hjalp til med at fange gedder til 
udsætning i området.  Det blev til i alt 7 
gedder fordelt på 3 hunner og 4 hanner. 

Den første gydning blev registreret 
allerede den 15. marts. Den 9. april var 
legen overstået og der blev åbnet for 
lagunen, så gedderne igen kunne svøm-
me ud i Brassø. 

I det område nærmest søen blev der registeret 
den højeste koncentration af geddeæg med 
ca. 445 æg pr. m2. Det blev estimereret, at 
der var lagt ca. 90.000 æg i det område 
på ca. 200 m2. Så med lidt held siger de 
statistiske beregninger, at der om 3 år 
vender ca. 250 gedder tilbage til områ-
det for at gyde. Hvis det sker, vil søens 
bestand af gedder være forøget med 2 
gedder pr. hektar.

Herfra krydser vi fi ngere og håber på det 
bedste.
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Der var 23 glade tilmeldte børn, 

der alle fi skede på livet løs. 

Der blev fanget aborre, skalle, rudskalle, 
fl ire og brasen. En af drengene mistede 
en kæmpe gedde, som Daniel senere 
fangede, da den kom drivende, halvdød, 
med en stor wobler i munden. Dens liv 
stod ikke til at redde trods gentagende 
genoplivningsforsøg. Så den ca. 65 cm 
store fi sk blev bragt til “lit de parade” i 
Iskælderdalen til stor interesse for alle 
deltagere og billedtagning af (næsten)
fangeren.

Der blev spist pølser, sponseret af Lars 
Radant, mens dommerbordet fi k styr på 
vinderlisterne.

Præmieoverrækkelsen stod Daniel og 
Emil for, de to drenge klarede det helt 
fantastisk. Det var dejligt at se ungdom-
men give håndtryk til de små nye lyst-

fi skere, der er ingen tvivl om at de to fi k 
sig nogle nye fans i gå. Lad os håbe at det 
smitter af til junioraftenerne den kom-
mende tid.

Der blev uddelt præmier til 20 forskellige 
børn, det betød at der til sidst kun stod 
tre (3!) fi skere der ikke havde fanget fi sk, 
de fi k naturligvis en trøste præmie, så 
ALLE børn var glade. Er det ikke bare fan-
tastisk, at vi har så godt fi skevand at næ-
ste alle børn fanger fi sk i en 4 timers kon-
kurrence.

Vi arbejder i skrivende stund hårdt på at 
udvikle børnes fi skekonkurrence, så den 
i 2020 bliver endnu bedre og med forhå-
bentlig endnu fl ere glade deltagere. 

Meget mere herom på 
www.silkeborg-fi skeriforening.dk

BØRNENES FISKEKONKURRENCE 
BLEV EN SUCCES Af:  Konkurrenceudvalget



8

JUNIORKLUBBEN Af: Emil Hjort og Jeppe Brix Vindum

I Silkeborg Fiskeriforenings juniorklub 
åbner vi nye muligheder for unge lyst-
fi skere, der ønsker en god oplevelse, og 
kontakt med andre der fi sker på ens egen 
alder. Vi har et stærkt fællesskab, og man 
skal ikke være bange for at det bliver for 
nørdet til én. Vi laver alt lige fra at fi ske, 
til at producere vores eget fi skegrej, hvil-
ket vi bruger vinterhalvåret på. Vi indret-
ter undervisningen, så alle kan være med, 
men også så de dygtige kan få noget ud-
fordring og udvikle sig. 

I 2019  brugte vi en del tid på at renovere
vores lokaler, og vi er nu snart klar til at 
støbe shads, og male woblere. 

Hvis vi skal kigge på nogle af højdepunk-
terne fra året, kan vi ikke komme uden-
om børnefi skekonkurrencen, hvor der
igen i år var et fl ot fremmøde, på trods af 
fi skeriet ikke var det bedste. Vi kan 
også kigge tilbage på et år, hvor vi har 
fået en del nye medlemmer, som alle-
rede er kommet godt ind i klubben, og 
har lært en masse. Nævnes kan også 
vores sidste klubtur i år, hvor vi valgte 
at tage en tur til Gudenåområdet ude 

omkring Ry, hvor vi fordelte os i 3 både. 
Vi fi k i alt 4 fi sk, med den største på om-
kring en meter, og den blev fanget på en 
hjemmestøbt shadi, lavet i klubben.

En af vores juniorer udtaler sig om klub-
ben på denne måde: ”Det bedste ved 
juniorklubben i Silkeborg Fiskeriforening 
er alt det sammenhold der er. Hvis man er 
i tvivl  om det mindste inden for fi skeri, så 
er der mange gode kammerater man kan 
få gode råd fra. Det er også mega fedt, 
når vejret bliver til at vi skal på klubture 
sammen, hvor vi skal afprøve vores hjem-
melavede grej, og fi ske efter en masse 
forskellige fi sk. Specielt de store gedder 
er jeg meget glad for.”

I klubben har vi også bundet en del fl uer 
i løbet af året. Da lokalerne blev klar 
efter endt oprydning og renovering, 
begyndte vi også at lave woblere,
spinnere og støbe bly og jighoveder til
aborre fi skeri. Alt hvad vi laver er
inkluderet i det årlige kontigent, så der er 
mulighed for at spare mange penge på grej.

En anden udtaler sig om foreningen 
sådan: ”For mig har klubben næsten 
betydet alt mht. mit fi skeri. Jeg har igen-
nem tiden fået nogle fantastiske fi ske-
makkere, som jeg tit er på tur med. Vi 
fanger næsten altid noget, og til tider fi sk 
af en god ”kaliber. Jeg vil ikke sige, at jeg 
havde været dårlig til at fi ske uden klubben, 
men jeg havde slet ikke været så dygtig,
som jeg er i dag. Det bedste ved klubben
er helt klart de mange forskellige inputs,
der er med hensyn til fi skeriet og mulig-
heden for at fi ske med jævnaldrenerene.” 
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Foreløbig program for det 

kommende år: 

• Torsdag den 16. januar tager vi ned 
til Jagt og Fisk i Silkeborg og binder 
fl uer.

• Vi holder klubtur efter gedder 
sidst i marts efter gedder. 
(Sted og dato kommer senere)

• Børnenes fi skekonkurrence. 
(Dato kommer senere)

• Sommerfi skeri efter fredfi sk 
og aborrer. 
(Sted og dato kommer senere)

• Efterårstur efter gedder 
(Sted og dato kommer senere)

Derudover kan vi se frem til et samarbejde 
med Bjerringbro & omegns sportsfi sker-
forenings juniorklub, og Herning-Ikast 
lystfi skerforenings juniorklub 

Der er bl.a.  snakket om fællesklubture, 
mulighed for fi skeri på hinandens vand, 
og måske en lille klubfi skekonkurrence.

Der bliver selvfølgelig også mange interne
fi sketure, som vi juniorer selv planlægger.
Det plejer at give nogle utrolige fangster 
af næsten alle arter og størrelser. 

Hvis du er interesseret eller kender nogen 
der er, så mødes vi hver torsdag kl. 19.00 
på Nylandsvej 70, 8600 Silkeborg, indtil 
vejret er godt nok, og der er nok lys til at 
fi ske om aftenen (engang i maj). Alle er 
velkomne, ligegyldigt hvor meget erfaring 
man har med fi skeri. 
Det eneste det koster er at, man skal være 
medlem af Silkeborg Fiskeriforening. 
Kontingentet for juniorer er 50 kr. om året 
Husk! Det dækker, at man kan deltage i
klubaftenerne, hvor man får alt det grej
man laver, hvilket bliver til en del om året.
Derudover er der guidede fi  sketure med
de dygtige folk, der styrer klubturene og
det giver uforglemmelige fi sketure.

Har du spørgsmål kan du ringe på telefon 
nummer 2194 9221 eller gå ind på vores 
Facebookside: Silkeborg Fiskeriforening 
Juniorklub.

Juniorfi sketur; Emil og Daniel med fi sk fanget i sidste  kast
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NYT PROJEKT I SAMARBEJDE MED DSF 
OG ”OUTDOOR SILKEBORG”

I samarbejde med Danmarks Sportsfi sker
Forbund, Integrationsportalen.dk samt
Outdoor Silkeborg har vi valgt at deltge 
i et ”Fiskeskole Projekt”, der der har til 
formål at hjælpe unge ind i forenings
livet og ud i naturen gennem et undervis-
ningsforløb om lystfi skeri. En betingelse 
for at vi kan komme i gang med projek-
tet i SFS, er at vi fi nder en gruppe med-
lemmer der har tid og lyst til at give en 
hånd med.

Fiskeskoleforløbet strækker sig fra april 
til oktober og der bliver mindst 10 møde
gange, med ca. 10 til 12 deltagere. Alle 
unge i alderen 14-20 år kan deltage i 
fi skeskolerne, hvor de unge lærer at fi ske
og bliver en del af et nyt fællesskab.  

Erfaringerne fra projektet bliver samlet 
i en drejebog, som andre foreninger kan 
følge. Friluftsrådet støtter projek-
tet med 900.000 kr. fra puljen Udlod-
ningsmidler til Friluftsliv. Medfi nansie-
ringen kommer fra Landdistriktsmidler

og er bevilliget af Erhvervsstyrelsen.
Initiativet er en forlængelse af et DSF 
projekt “Fiskeskoler for fl ygtninge”,  der 
i 2019 blev afviklet i samarbejde med 
Vejle Sportsfi skerforening,  Odense Sports-
fi sker Klub, og Kolding Sportsfi skerforening. 
Projektet blev sat i søen i et tæt sam-
arbejde mellem Danmarks Sportsfi sker-
forbund og Integrations-portalen.dk og 
med tilskud fra Friluftsrådet, LAG Odder-
Hedensted og Landdistrikstmidlerne.

Ideen er at Fiskeskolerne skal bidrage til 
en bedre integration, og derfor blev der 
lagt vægt på, at få mange deltagere med 
anden etnisk oprindelse end dansk.
Integrations-portalens rolle i projektet er 
at formidle ideen til de unge og byde ind 
med faglig sparring om integration. 
Projektet ledes af Danmarks Sportsfi sker-
forbunds fi skebiolog Kaare Manniche 
Ebert og projektleder Sonja Stokholm 
fra Integrations-portalen.dk, som tilby-
der træning og sparring i at modtage nye 
medlemmer og vil bidrage med specialviden.

Flotte gedder fra geddekonkurrencen 2019
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SENIORFISK Af: Seniorudvalget

Silkeborg Fiskeriforening har et mødested for seniorer. Vi mødes en gang om må-
neden i vinterhalvåret, en onsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Vi starter altid med kaff e 
og rundstykker. Det vil glæde os at hilse på evt. nye medlemmer i Seniorfi sk, hvor 
du kan møde op og se om det er noget for dig. Vi bruger email til information og der 
sendes altid en mail til medlemmerne, som en reminder et par dage før et møde.

Vi prøver at have et indlæg til møderne eller der kan være en oplevelse fra vores 
fælles interesse omkring lystfi skeriet. Vi kan også bare have hyggeligt samvær, hvor 
der udveksles erfaringer og måske arrangerer fi sketure. P.t. er vi ved at planlægge 
en tur til Herning Fiskepark, hvor vi vil prøve  at fi ske efter stør.

Vi har senest været på besøg Ørredfondens Havørredopdræt. Der havde vi arran-
geret en fælles bustransport.  Senere havde vi besøg af biolog Simon Marsbøll, der 
fortalte om projektet omkring Klosterkær. Vi vil senere prøve at arrangere en tur 
dertil for at se resultatet.

Vi sluttede år 2019 med en rigtig hyggelig julefrokost i vores lokaler på Nylandsvej. 
Der var mødt 30 seniorer op og vi havde en rigtig god dag.

Datoer for møde i Seniorfi sk: - 12. februar 2020 og 11. marts 2020

Seniorudvalget består af: 

Klaus Frank , Sven-Åge Enevoldsen, Svend Aage Severinsen, Wolfgang Kettler
og Leif Lund Jensen

FORENINGS LOKALERNE UDVIKLES FORTSAT!
Der er igen i 2019 blevet lavet meget på foreningshuset, Nylandsvej. I sensomme-
ren fi k vi malet hele bygningen udvendigt mod syd og vest, det pyntede meget. 
Arbejdet blev udført af den lokale malermester Christoff er Pape Mortensen. 

Tommy Rasmussen gik som formand for lokaleudvalget forrest og malede con-
taineren. Som prikken over i´et har lokaleudvalget også været over udearealerne, 
så området nu er beskåret og trimmet, så foreningens område og lokaler nu står 
knivskarpt.

Indendøre er der sket ting og sager, Lars og Poul, som står for junior afdelingen, 
har haft travlt med at gøre værkstedet færdigt, så det nu fremstår både ryddeligt 
og med nyt udsugningsanlæg. Vi kan godt være stolte af, at vi råder over så gode 
foreningsfaciliteter. Vi håber at medlemmerne vi bruge lokalerne endnu mere i 2020.
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De fl este som dyrker fi skeriet i Silkeborg-
søerne, er sikkert klar over, at de mørke 
timer er sandartens absolutte favorit 
tidspunkt på døgnet. Der er bare ikke 
ret mange, som dyrker natfi skeriet efter 
sandart. Og det er synd, for der venter 
mange og store oplevelser i mørket, og 
fi skene er langt nemmere at fange i mør-
ket, end de er i dagslys. 

Find fi skene 
Når mørket sænker sig over søen, sker 
der en drastisk ændring i sandarternes 
adfærd. De fi sk, der hele dagen har stået 
stille på bunden, døset og virket både 
blinde og døve, vågner pludselig op og 
jager nu aktivt i det meste af vandsøj-
len. Derfor er det sjældent svært at fi nde 
sandarterne i søen om natten. Selvfølge-
lig vil der være områder som er særligt 
eff ektive (hotspots), og oftere giver hug 
end andre områder, men min erfaring 
er, at sandarter jager over det meste af 
søen i de mørkeste timer. Når lyset gan-
ske langsomt bryder frem igen om mor-
genen, kan det til gengæld være en god 
idé, at koncentrere sit fi skeri omkring de 

kendte hotspots. Her kan der til tider op-
leves et eksplosivt fi skeri, i det allerførste 
morgenlys. 

Alle agn virker
Uanset hvilken agn man foretrækker til 
sandart, kan den helt sikkert fange om 
natten. Levende agn, wobler, jigs og 
sågar spinner, er eff ektive agn i mørket. 
Derfor er det en smagssag, hvad man vil 
fi ske med. De seneste års udvikling på 
ekkolod-fronten med bl.a. Livescope, har 
gjort det meget nemmere at se de en-
kelte fi sk, og fi ske direkte på dem med 
en vertikal jig. Hvis ikke man har investe-
ret i et avanceret ekkolod, eller bare ger-
ne vil affi  ske noget mere vand, så er godt 
gammeldags dørgefi skeri med levende 
agn eller wobler stadig super eff ektivt. 
Sørg blot for, at fi ske i mindst to forskelli-
ge dybder. Her i de kolde måneder, vil det 
som regel række med en agn nær bun-
den og en midt i vandet. Når vandet kom-
mer op på ca. 10-12 grader, kan sandar-
terne sagtens fi nde på at gå helt op i den 
øverste meter af vandsøjlen, hvis det er 
der fødefi skene opholder sig. 

JAGTEN PÅ NATTENS VAMPYRER  Af Carsten Riis

Carsten Riis med en 
sandart på 8,4 kg taget 
på Kastefi skeri med en 
fl ydende wobler en 
sen april aften.
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Til den tid kan en højtgående wobler 
være alt andet overlegent. Når man ser 
på hvor forskellige søerne omkring Silke-
borg er mht. dybde, giver det ingen me-
ning at komme med konkrete råd til væg-
te på agn, men woblere og jigs på 10-15 
centimeter – gerne hvide eller fl uo gul/
grøn, går man sjældent galt i byen med. 
Skaller i samme størrelse er også eff ekti-
ve.

Kom nu afsted 
Det sværeste ved natfi skeriet er absolut 
at komme afsted. De næste måneder er 
det som regel koldt om natten, og risiko-
en for blæst og regn eller sne er såmænd 
også til stede, og så kan sofaen, kaff en og 

fj ernsynet være svært at forlade. 
Og jeg skal da gerne indrømme, at man 
kan føle sig ufattelig kold og ensom, når 
man ligger i en båd midt på en sø en 
kold nat, men tænk på, at sandarternes 
muligheder for eff ektiv jagt i dagtimer-
ne, er blevet meget mindre de seneste 
år, hvor vandet i hele Gudenåsystemet er 
blevet klart som følge af vandremuslingens 
indtog. 

Derfor må de nødvendigvis jage mest om 
natten, og søer som kan virke helt tomme 
for sandart i dagstid, kan pludselig vise 
sig at rumme mange og store sandarter
om natten. Og den tanke kan vel motivere 
de fl este til at give natfi skeriet en chance.

Peter Fris med en andart på 7,2 kg taget på en langsomt fi sket shad 
kl. 01:30 en november nat
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Der er gennem efterhånden mange år 
blevet udsat ørred i Silkeborg søerne.  
Formålet med udsætningerne er, at ørre-
derne skal vokse op i søerne og efterføl-
gende indgå i fi skeriet, og på den måde 
supplere den naturlige produktion af 
søørred fra Gudenåen og en række 
mindre tilløb til søerne. 

DTU Aqua vil gerne vide hvad der kom-
mer ud af disse udsætninger. Derfor blev 
8.000 stk. af de ørred der blev udsat i Juel 
Sø i 2015 mærket, således at de ved fangst 
kunne skelnes fra de vilde fi sk. Medlem-
mer af Silkeborg Fiskeriforening og andre
der fi sker i søerne blev derefter opfor-
dret til at indrapportere deres fangster 
af såvel mærkede og umærkede ørred 
enten til Fangstjournalen https://fangst-

journalen.dtu.dk/ eller direkte til DTU 
Aqua. Samtidig blev fi skerne opfordret 
til også at indsende skælprøver til DTU 
Aqua fra de fi nneklippede ørreder der 
evt. blev hjemtaget.

Det er sparsomt med 

tilbage meldinger om fangede fi sk.

Det er derfor besluttet at gentage under-
søgelsen og forud for udsætningen i 2019 
blev alle fi sk ”fi nneklippet” det vil sige at 
de fi k fedtfi nnen klippet af, således at de 
udsatte fi sk kan skelnes fra de vilde. Der 
blev udsat i alt 15.200 stk i 2019 fordelt i 
søerne Birksø, Julsø, Borresø, Brassø og 
Ørnsø. 

Ørrederne udsættes normalt omkring 1. 
juni og har ved udsætningen en størrelse 
på 16 – 18 cm.

Tidspunktet for udsætningen kan være 
lidt af en udfordring. Hvis der udsættes 
for tidligt risikerer man at fi skene stadig 
er i smoltstadiet og vandrer videre ned 
igennem Gudenåen, hvor de med stor 
sandsynlighed bliver ædt. Udsættes de 
for sent kan man i et varmt forår risikere 
at vandet er for varmt og de udsatte fi sk 
får en højere dødelighed end ellers.

De udsatte ørred forventes at nå mind-
stemålet på 40 cm i løbet af 2020.
DTU Aqua vil  meget gerne vide mere 
om både de udsatte og de vilde søørred i 
Silkeborgsøerne. 

Vi vil derfor anbefale alle fi skere at registrere 
deres fangster enten i Fangstjournalen 
https://fangstjournalen.dtu.dk eller               
direkte til DTU Aqua ffi  @aqua.dtu.dk

HJÆLP DTU AQUA MED AT KIGGE

EFTER MÆRKEDE SØ-ØRREDER
Af: Fiskeribiolog  Peter Geertz-Hansen, Sektion for Ferskvandsfi skeri og -økologi - DTU Aqua
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Sådan ser det ud når 
ørreden mangler 
fedtfi nnen.



15

BÅD OG BRO AFDELINGEN 
Af:  Lis Pia Mogensen, på vegne af  Båd og Bro udvalget

Vi ser tilbage på sæsonen 2019.
Det har været et positivt år at se tilbage på. 
Vi er blevet  fl ere medlemmer af bådafde-
lingen. Dette har også medført at der har 
været en stigning af bookninger, hvilket 
vi syntes er skønt. Der er dog stadig mas-
ser af timer hvor bådene ikke benyttes.

Vi startede 2019 med at renovere nogle 
af vor både, så de kunne være driftklare 
til sæsonen. Der var et par stykker, de
kom senere i vandet, end det vi normalt
går efter. Der skal lidt varme på, før man
kan lave glasfi berarbejde

Vi har også renoveret en af vor broer, det 
gav lidt sved på panden for et par af vor 
hærdede brobyggere, undergrunden var 
noget hårde end forventet.

Men der er leveret en fl ot bro ved Silkeborg 
Langsø (Kærvej Lysbro).

Vi har en lille reminder til dem som 
bruger Bøllingsø og Brassø ( Myrehus ) 
bådene. Disse to både ligger enten hele 
sæsonen, eller noget af sæsonen på trai-
ler. Disse to både har monteret en hane, 
som SKAL åbnes, når båden ligger i 
traileren på land.

Vi har også fl yttet Almindsø-båden, til 
en ny plads, se bådenes placering på vor 
hjemmeside. Skulle der blandt vore med-
lemmer sidde en eller fl ere, som gerne vil 
udføre et stykke frivilligt arbejde for båd 
og broafdelingen. 

Kontakt da venligst Lis Pia Mogensen  

På billedet ses nogle af vore brobyggere i arbejdstøj
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Tog til Skjernå og begyndte fi skeriet kl. 16.00 
på det øverste Engholm stykke.

Efter den tørreste apri l i mands minde 
med masser af sol, kom der få mm regn i 
forgårs. I dag lover de fuld sol, svag vind 
og temperaturer op til 22 grader i Vestjyl-
land – ”såh vi får se” – nok ikke det bedste 
laksevejr. Og så er det bare dejligt kun at 
fi ske i skjorte og gå langs åen, hvor bred-
vegetationen endnu ikke er høj. – Vand-
standen er lav – nok 20 cm under gsn. 
højde, hvilket tydeligt ses af den mørke 
jordbræmme under brinken på modsatte 
bred. Sigtbarheden i vandet er rigtig god 
med let grumset vand.

Der er kommet nye regler for fi skeriet i 
åen. Således må trekroge ikke have et 
kroggab på over 7 mm, hvorfor jeg har 
måttet skifte alle trekroge ud på mine 
spinner og blink.  - Som agn bruger jeg 
en kondomspinner, 25 g med sort krop 
og sølvske.  For at gøre den lovlig har jeg 
presset de tre grene på krogen tre mm 
ind, så hver gren får det lovlige gab på 7 mm.

Nå, til sagen. Troen på fangst er der, og 
så synger lærken, fasankokken skogrer 
og træer og buske grønnes – FORÅR.  – 
Efter en halv times fi skeri går jeg til det 
andet Engholm stykke. Mellem vore to 
stykker har Herning lystfi skerforening 
fi skeret. Deres område slutter med en 
stor høl med et efterfølgende dybt  og 
smalt stryg. Mellem høl og stryg står der 
fl ere høje træer.  Der er tydelig strømskel 
et par meter ude i stryget. 

Nær bredden cirkler strømmen opstrøms 
med en vanddybde på over 2 meter.  - Jeg 
har aldrig fanget noget her, og det undrer 
mig, hvorfor jeg beslutter at fi ske grundi-
gere i stryget i dag.  Efter stryget fortsæt-
ter åen i et stort venstresving 50 meter 
længere nede.

Jeg går ned til svinget og fi sker så op-
strøms. Da jeg når stryget, affi  sker jeg 
det fra alle vinkler. Kaster opstrøms og 
affi  sker hovedstrømmen, strømskellet 
og modstrømmen. Herefter går jeg et 
par meter opstrøms. Kaster skråt over til 
modsatte bred og trækker roligt Mepsen 
ind i strømskellet. Sådan fortsætter jeg 
op til strygets start . -

Jeg beslutter nu bare at lade strømmen  
føre Mepsen til min bred. Den skal gå så 
tæt ved bunden, at jeg mærker den - så 
nu går turen den modsatte vej  ned langs 
åen meter for meter.

På et tidspunkt får jeg fast bundbid. Få 
sekunder efter trækker ”bundbidet” linen 
en halv meter nedstrøms i strømskellet. 
Er det laks eller et stykke vandtungt træ 
spinneren har fået fat i? Jeg strammer li-
nen, men kan ikke rokke det, krogen har 
sat sig fast i. 

Jeg er stadig i tvivl. -Så bevæger linen sig 
en meter opstrøms, og jeg fornemmer 
noget tungt på krogen. Jeg strammer at-
ter linen, og så er jeg ikke længere i tvivl. 
Det er laks. Hurtigt fører jeg fi ghterhånd-
taget til venstre på hjulet, så laksen kan 
trække line ud. 

LAKSEFIGHT 30. APRIL 2019 Af: Espen Andersen
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Den går ikke langt, men foretager en serie 
tunge ryk og vender så tilbage til hugste-
det. Jeg presser fi sken let, men kan ikke 
rokke den ud af stedet. Sådan bliver lak-
sen stående i fl ere minutter. Da jeg ikke 
har set laksen endnu, og hvordan den er 
kroget, tør jeg ikke presse den for hårdt. 

Efter nok et par minutter trækker laksen 
roligt fl ere meter nedstrøms og videre 
ud i hovedstrømmen til modsatte bred 
og så tilbage til standpladsen. Ind imel-
lem kommer der hårde ryk, som får min 
puls til at stige betragteligt. - Så pludselig 
skyder laksen skråt opstrøms til modsatte 
bred med hvinende knarre til følge. Jeg 
strammer hurigt knarren, så jeg er sikker 
på hele tiden at have udstrakt  line til 

fi sken under fi ghten.  Laksen vender og 
svømmer atter tilbage til hugstedet, hvor 
den vælter rundt og foretager en serie 
hurtige og tunge ryk. Så står den atter 
klinet til bunden i længere tid, mens jeg 
presser fi sken let med svag buet stang-
spids.

Den her laks har opført sig fuldstændig 
anderledes  end laks, jeg har fanget før. 
Ingen vild fi ght efter hugget, nærmest en 
kontrolleret kamp fra laksens side for at få 
sin frihed igen. Det må være en stor fi sk. – 
Sådan fortsætter fi ghten i et roligt tempo 
et godt stykke tid endnu. 

Espen Andersen med sin fl otte fangst.

Fortsættes side 18
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Så sker der noget. Efter nok tyve mi-
nutters fi ght vælter laksen rundt på 
dybt vand. Foretager for første gang 
en uafbrudt serie af hårde ryk. Skyder 
så i rasende fart ned ad åen og pisker 
rundt i overfl aden med vandet sprøj-
tende til alle sider. Det lykkes mig at 
få laksen vendt, og den går nu tæt op 
langs modsatte bred til strygets be-
gyndelse. Igen må jeg presse den, da 
jeg ikke kan følge dens videre færd på 
grund af træerne på min bred. Laksen 
vender og svømmer tilbage til stand-
pladsen.  Efter en lille hvil bliver den 
atter urolig - foretager kraftige side-
ryk i dybet og slår så hårdt med hale-
fi nnen, at det kan ses som bølger på 
vandspejlet. Jeg har stadig ikke set 
laksen, og et kik på armbåndsuret vi-
ser, at kampen har stået på i godt en 
halv time. - Som line bruger jeg en 
glasklar Sufi x Advance monofi lline 
0,30, der kan løfte 8,6 kg. – Laksen 
foretager nu fl ere hurtig udløb, 
som bliver sværere og sværere at 
bremse. Den kæmper nu virkelig 
for sin frihed, men så sker der no-
get.

I et afsindig race tager laksen 
fl ugten nedstrøms. Jeg har over-
hovedet ikke mulighed for at 
bremse den. Den jager ind i svin-
get ved modsatte bred og fort-
sætter nedstrøms, så mindst 15 
meter line hænger i luften over 
land. Jeg løber til starten af svin-
get, så jeg har frit udsyn til åløbet 
efter svinget. Da er laksen nok 40 
meter nedstrøms svinget efter et 
samlet udløb på 75 meter. 

Hele tiden har jeg holdt stangspidsen 
højt løftet, og det lykkes mig at få li-
nen fri af modsatte bred.

For at få den vendt, er jeg nødt til at 
stramme linen ekstra med det resul-
tat, at laksen skyder op i overfl aden 
og krydser åen med vandet sprøjtende 
efter sig. Så bliver linen slap. Jeg mær-
ker hjertestoppet nærme sig - og ruller 
ind det hurtigste jeg kan, for at få føling 

med laksen.  Det får jeg, den 
er vendt; men jeg er så slap 
over hændelsen, at jeg er nødt 

til at sætte mig ned et kort øje-
blik. – De næste 10 minutter bli-

ver en kamp for at få laksen tilbage 
oven for svinget, hvor den skal lan-

des, da der står et elletræ midt i 
svinget, som jeg ikke kan passe-
re.  - Efter 10 minutters tovtræk-

keri, hvor laksen adskillige gange 
krydser åløbet i overfl aden, får jeg 
laksen oven for træet i forholdsvis 

roligt vand. For første gang 
viser laksen tegn på træt-
hed, idet den begyndte at 

kredse rundt i store cirkler. 
Herunder kommer den så tæt på 

bredden, at jeg for første gang ser 
hele laksen. Hvilken fi sk. Fuldfed, 
blank og med bred sort ryg. Jeg 
kan se det blanke spinnerblad lige 

under snuden i overkæben.
Alligevel lurer frygten for at 

miste så stor en fi sk hele tiden 
under resten af fi ghten. Jeg prø-

ver at presse fi sken mod land; men 
der er stadig krudt i laksen. Den sky-

der atter ud i åen; men udløbene er 
blevet kortere. 

tyve mi-
undt på 

ste gang 
k. Skyder 
og pisker 
ett sp ørøjj-

es mig at 
nu tæt op 
ygets be-
e den, da 
e færd på
d. Laksen
til stand-
iver den
ige side-

med hale-
lølger åpå

kke set
uret vi-
odt en 
eg en 
fi lline

aksen
dløb,
re at

kelig
no-

en 
ver-
r at
svin-
fort-
tt 1515
over 
svin-
løbet 
ok 40
fter et

Hele tiden ha
højt løftet, og
nen fri af mod

For at få den 
tstramme lilinen

tat, at laksen
og krydser åen
efter sig. Så bl
ker hjertestopp
ind det hurtigst

med 
er ve
over h

til at sæ
blik. – D

ver en kkam
oven for sv

des, da d
svinget,
re.  - Efte

keri, hvor
krydser ålø
laksen ove

rolig
vise
hed

kreds
HHeru dnd

bredden,
hele lakse
blank og
kan se de

unde
AlAlliligg

miste
under re

ver at pres
der er stadi

der atter ud
blevet kortere



19

Jeg er træt. Mine ben dirrer, og jeg har 
småkrampe i højre arm.  Jeg fi nder et vel-
egnet sted til at lande fi sken. Her sætter 
jeg mig på brinken, og resten af fi ghten 
foregår siddende. Laksens bevægelser er 
nu usikre. Den svømmer tilfældigt rundt 
og vender i korte øjeblikke den sølvblan-
ke side opad. På et tidspunkt kredser den 
ind mod min bred og kommer så tæt 
på, at muligheden for at gaff e den er til 
stede. Og der står den store laks en halv 
meter fra bredden i fl ere sekunder; men 
uden for min rækkevidde.  Min fi skestang 
er hævet lodret for at styre fi sken ind. Et 
farligt tidspunkt, fordi stangspidsens smi-
dighed ikke kan udnyttes og fordi en evt. 
slap monofi lline let kan sno sig omkring 
topøjet. Men laksen vil ikke med længere 
ind og skyder så pludselig ud igen. 

Efter nok et par minutter får jeg ført laksen 
helt ind til bredden en halv meter op-
strøms, hvor jeg sidder. Laksen er så træt, 
at den borer snuden ind i brinken og 
glider så roligt nedstrøms. Da den er un-
der mig, gaff er jeg den og får den hevet 
halvvejs op ad brinken. Jeg har nu total 
krampe i højre arm, og er nødt til at hvile 
armen, inden jeg kan trække laksen helt  
op på land i sikkerhed.

Hvilken fi sk. Nysteget 12,1 kg og 104 cm. – 
Lærkesang, skogrende fasaner og buske 
og træer, der grønnes, er en forårsglæde 
af kaliber, der kun overgås af en laks, der 
ligger på bredden på naturens eget tæppe.
 

Misundelige blikke og stolte fangere. Disse fi sk kan nok få fi skefeberen frem i 
de fl este lystfi skere.
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Konkurrencerne er for alle, og det er gratis at deltage for alle medlemmer af 
Silkeborg Fiskeriforening. Er du ikke medlem af Silkeborg Fiskeriforening kan 
du deltage ved at købe dagkort.

Geddekonkurrence - Søndag den 3. maj -  Mulighed for catch og release.
Foreningens dagkortvand nedstrøms Nåege til Kongensbro
Indstempling: kl. 06:30 - 07:00 – Ved personlig fremmøde Nylandsvej 70, Silkeborg
Indmå lning (længde): kl. 15:00 - 15:30 - Nylandsvej 

Predatorkonkurrence - Weekenden den 6. – 7. juni - Mulighed for catch og release.
Der må fi skes i al forenings dagkortvand og der må fi skes fra båd og fra land.
Indstempling: lørdag den 6. juni kl. 12:00 – 13:00 – Nylandsvej 70, Silkeborg
Indmå lning (længde): søndag den 7. juni kl. 14:30 - 15:00 – Nylandsvej 70, Silkeborg 

Børnefi skekonkurrence - Lørdag den 8. august 

Planlægningen er i fuld gang – Følg med på hjemmesiden og Facebook

Aborrekonkurrence - Søndag den 6. september 

Planlægningen er i fuld gang – Følg med på hjemmesiden og Facebook.

Efterå rsgeddekonkurrence - Søndag den 8. november - Mulighed for catch og release.
Der må fi skes nedstrøms Nåege, samt Almindsø og Ørnsø. Der må fi skes fra land og båd
Indstempling: foreningens lokaler kl. 7:00 – 7:30
Indvejning: Forenings lokaler kl. 15:00 – 15:30

Vi har indgået sponsoraftale for konkurrencerne i 2020 med Silkeborgs lokale grejbutik  
JAGT og FISK – Østergade 16 - 8600 Silkeborg 

Der vil til alle konkurrencerne være gavekort til JAGT OG FISK 

til de 5 bedste seniorer og 3 bedste juniorer.  

Konkurrencerne er for alle! Hvis du ikke er medlem af Silkeborg Fiskeriforening 

kan du deltage ved at købe dagkort.

KONKURRENCER 2020
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Lørdag morgen den 26. oktober kl. 7:30 
startede Silkeborg Fiskeriforenings sidste 
fi skekonkurrence for i år. Konkurrencen 
er en åben geddekonkurrence, hvor del-
tagerne må fi ske i alle foreningens dag-
kortvande fra land og fra båd.

Vejret viste sig fra sin absolut værste 
side, for natten igennem var der kuling 
og massive mængder vand væltede ned 
fra himlen. 

Sådan fortsatte det lørdag morgen, så 
forventningerne til deltagerantallet var 
ikke særlig højt hos arrangørerne. Denne 
antagelse skulle dog blive gjort til skamme. 

Efterhånden som duften af friskbrygget 
kaff e spredte sig i foreningslokalet på 
Nylandsvej strømmede deltagerne til. 
Da der blev gjort status lidt over kl. 8:00 
var der 36 mere eller mindre motiverede 
geddefi skere på vej til vandet.

36 deltagere til årets sidste konkurrence 
er utroligt fl ot - og så i det vejr!

Fiskene kunne åbenbart godt lide det 
regnfyldte blæsevejr og der blev indrap-
porteret 15 gedder. Der blev fanget langt 
fl ere, men kun de største blev rapporteret.

Klokken 16:00 var foreningslokalet igen 
fyldt, denne gang med våde og kolde 
lystfi skere, men humøret var dog stadig 
højt hos alle.

Konkurrencens eneste ”gæste”-deltager, 
den 16-årige Max Theodor endte med at 
vinde 1. præmien hos seniorerne med en 
monster-gedde på hele 120 cm.
Ronni Hartmann Dreier krogede efter 5 
timers fi skeri en gedde på 112 cm og fi k 
dermed en 2. præmie.

16-årige Daniel Kristensen, som i øvrigt fi -
skede i båd med Max, vandt 3. præmien 
med en gedde på 89 cm.

På 4. pladsen kom Jeppe Brix Vindum 
med en fi sk på 87 cm, som blev fanget på 
fl ue.

5. pladsen gik til Daniel Kristiansen med 
en gedde på 86 cm.

To juniorer indvejede gedder, hvilket betød,
at den dygtige lokale juniorfi sker   Robin 
Berggren Andersen tog 1. pladsen med 
en gedde på hele 90 cm.

2. præmien gik til en anden dygtig lokal 
juniorfi sker, Tobias Frederiksen, som fan-
gede en fi sk på 66 cm.

Præmierne var gavekort sponseret af 

JagtogFisk.dk – Knappes Outdoor og 

Silkeborg Fiskeriforening.

Silkeborg Fiskeriforening takker alle del-
tagere for den fl otte opbakning, og vi 
glæder os til at se jer i 2020.

GEDDEKONKURRENCEN 2019
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BESTYRELSEN OG SUPPLEANTER 

Formand: 
Foreningsforhold, seniorudvalget.
Klaus Frank 

Telefon: 5056 8206 
formand@silkeborg-fi skeriforening.dk

Næstformand:  
Fiskeriopsynsmand, foreningsforhold, 
Brugerrådet for sejlads på Gudenåen, 
fi skerikontrol og fi skekortsalg.
Karlo Jespersen     
Telefon: 4018 4791             
naestformand@silkeborg-fi skeriforening.dk

Kasserer: 
Fiskeriopsynsmand, fi skevand og kontraktudvalg, 
medlemsregistrering.
Nils Thorup                                                           

Telefon:  8682 9220  -  4027 2911 
kasserer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Sekretær: 
Lokaleudvalg og fi skeriopsynsmand.
Frank Schmidt

Telefon:  4160 1315
sekretaer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand, fi skepleje.
Thomas Hogaard                                                        

Telefon:  2092 7738   
bestyrelse_c@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand, ungdomsarbejde.
Lars Henrik Radant 
Telefon: 2191 2635      
bestyrelse_a@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Kortmateriale, information / dokumentstyring. 
EDB-udvalg og Webmaster
Kurt Schmidt

Telefon: 2982 9764
bestyrelse_b@silkeborg-fi skeriforening.dk

Best. Suppleant: 
Bestyrelsesrepræsentant i bådafdelingen.
Lis Pia Mogensen

Telefon: 6163 7874
suppleant_a@silkeborg-fi skeriforening.dk

Best. Suppleant: 
Informationsudvalg.
Peter Fris Rasmussen

Telefon: 5140 0977
suppleant_b@silkeborg-fi skeriforening.dk
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Fiskeriopsynsmænd uden for 
bestyrelsen:

Jørn Wulff 

Tlf: 3511 6252

Morten Beck Nielsen

Tlf: 5363 6897

Svend Aage Severinsen

Tlf: 8680 4784 – 2886 3341

Kurt Nedergaard Hansen 

Tlf: 8689 2289 – 5177 3170

 René Kjær Rasmussen

Tlf: 8681 2830 – 4143 5830

 Bent Aage Gammelgaard 

Tlf: 2040 7322

Bjarne Gammelmark Simonsen

Tlf: 2533 7054

Naturerhverv (døgnvagt), 
Tlf.: 7218 5609

Fiskerinspektorat Øst (omstilling), 
Tlf.: 3395 8000

Bådudvalget:
Udvalgsformand.
Kurt Hansen

Telefon 5177 3170
formand_baad@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bådudvalget:
Udvalgsnæstformand.
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.




