
Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening 2021



2

Generalforsamling 2021
Bestyrelsen vil gerne indkalde til den årlige generalforsamling 

i klublokalerne, men grundet COVID-19 restriktionerne 
kan der ikke fastsættes en dato på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen undersøger om det er muligt at afholde 
generalforsamlingen digitalt, hvis forsamlingsforbuddet bliver 
ved med at være en hindring for at bruge foreningens lokaler. 

Der vil senere blive indkaldt til generalforsamling. 
Hold øje med Ekstra Posten og foreningens hjemmeside.

Der vil blive afholdt generalforsamling for både 
2020 og 2021 på samme aften.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar 2021.
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lederen Af Formand Pia Mogensen

2020 har stået i coronaens tegn
- også for Silkeborg Fiskeriforening
 
Vi har måttet aflyse generalforsamlingen, 
ja, helt opgive at afholde den. Vi har aflyst 
konkurrencer og andre aktiviteter, selv 
bestyrelsesmøder har været afholdt  
virtuelt pga. forsamlingsforbuddet, lige-
som i så mange andre foreninger.

Bestyrelsen har konstitueret sig to gange, 
da Karlo Jespersen og Klaus Frank beg-
ge trak sig ud af bestyrelsen med nogle 
måneders mellemrum. Begge supplean-
ter, Peter Fris og Pia Mogensen er tiltrådt  
bestyrelsen i det forgangne år. Bestyrel-
sen takker Karlo og Klaus for deres ind-
sats i Silkeborg Fiskeriforening.

Set med de positive briller på, har året 
også fået flere folk ud i naturen. Dette 
har medført en medlemsfremgang for 
foreningen, der ved udgangen af 2020 
tæller over 2100 medlemmer.

Bådafdelingens medlemstal er steget 
markant. Der er nu mere end 500 af for-
eningens medlemmer, der også er med-
lem af bådafdelingen i dag. Læs mere om 
bådafdelingen på side 4.

Det store antal medlemmer og det noget 
lave aktivitetsniveau har haft en positiv  
indvirkning på foreningens økonomi.  
Silkeborg Fiskeriforening står herved 
økonomisk stærkere end nogensinde.

Bestyrelsen håber, at vi 2021 kan få gang 
i mange aktiviteter i foreningens lokaler, 
så de ikke bare står tomme. Læs mere om 
aktivitetsudvalget på side 7.

Juniorklubben, har også haft en tilgang af  
aktive juniorer med på deres aktiviteter.  
De har kæmpet for at overholde diverse  
forsamlingsregler igennem året ved plan-
lægning og opdeling i hold. Læs mere på 
side 5.

Seniorerne har forsøgt at mødes, når for-
samlingsforbuddet ikke har sat en stopper  
for det. De har da hygget sig med lidt  
fiskehistorier og en tur efter sild blev det 
også til i foråret. Læs mere på side 8. 

Sidst, men ikke mindst, sættes spaden i 
jorden på Nylandsvej 70, da vi har fået  
byggetilladelse til bådhal/koldhal. De 
både, der skal repareres eller hjemtages 
i vintermånederne, er på foreningens 
adresse, således at foreningens aktivite-
ter kan samles på et sted. 

Omkring finansieringen kan jeg oply-
se, at vi er blevet bevilliget et tilskud 
på 838.000 kr. af Silkeborg Kommune.  
Dette beløb dækker halvdelen af det 
budgetterede beløb til byggeriet. Derud-
over vil bestyrelsen nu begynde at søge 
fonde, legater og organisationer om til-
skud til byggeriet for at mindske egen-
betalingen mest muligt.
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båd- oG broUdValGet
Af Kurt Hansen - Båd- og Broudvalgets formand

Året 2020 er nu gået og et nyt er på 
vej. 2020 har på mange måder været et 
skræmmende år for de fleste. Negativ 
var i det forgangne år pludselig et posi-
tivt ord i forbindelse med COVID-19. Nu 
ser vi frem til det nye år, hvor vi håber, at 
smittetallet vil falde, så vi kan komme til 
at leve et normalt liv. 

I forbindelse med bådene og broerne, 
har der heldigvis været flere positive ting 
såsom: To nye flotte broer med platform, 
hvor der kan fiskes fra ved henholdsvis 
Ivershave (broen ejes af Naturstyrelsen 
og Silkeborg Kommune) samt Brassø ved 
Myrehus (ejes af Naturstyrelsen).

10 både forventes at få monteret stævn-
plade til montering af elmotor. Stævn-
pladerne monteres af Anders Poulsen og 
Lars Ottesen, så mange tak for det. Det 
sker nok i løbet af foråret. 

Et tiltag mere: Bådene ved Kærvej, Ivers-
have og Almindsø kan benyttes i vinter-
halvåret, hvis vejret tillader det. Status vil 
altid fremgå af bookingsiden. Dette har 
ikke tidligere været muligt, men rigtig 
godt da der er en stor tilgang af nye med-
lemmer i bådafdelingen. Af andre posi-
tive ting kan nævnes en ny bådhal, som 
bygges ved siden af foreningsbygningen 
på Nylandsvej. Første spadestik bliver 
nok taget i løbet af foråret. Hvad skader 
 angår, har der kun været ganske få og 
små skader. Hejnæsbåden har været en 
tur inde under Emborg Broen og hilse 
på en betonbropille, som resulterede i et  
lille hul i siden af båden, “meget grim lyd”, 
men det tager jeg på min kappe. 

Ellers  har jeg kun at sige mange tak for 
i år. Jeg ved jo, at der er mange flittige 
hænder i foreningen, så knæk og bræk i 
det nye år, som vi alle håber bliver meget 
bedre end coronaåret.

Ny bro ved Ivershave Ny bro ved ved Myrehus
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jUniorklUbben Af  Emil Hjort og Jeppe Brix Vindum

I Silkeborg Fiskeriforenings Juniorklub 
åbner vi nye muligheder for unge lyst-
fiskere, der ønsker en god oplevelse og 
kontakt med andre på samme alder, der 
også fisker. Vi har et stærkt fællesskab, og 
man skal ikke være bange for, at det bli-
ver for nørdet for én. Vi laver alt lige fra at 
fiske, til at producere vores eget fiskegrej, 
hvilket vi bruger vinterhalvåret på. Vi ind-
retter undervisningen, så alle kan være 
med, men også så de dygtige kan få no-
get udfordring og udvikle sig. 

2020 har på mange måder været et un-
derligt år. Allerede i marts stod det klart, 
at vi ikke kunne gennemføre juniorklub-
ben, som vi havde håbet og vi måtte 
desværre lukke alle arrangementer før 

tid. Men som året skred frem, fik vi lagt 
en plan for, hvordan vi sikkert kunne af-
vikle vores klubaftener. Først startede vi 
med aftenfiskeri, hvor vi desværre aldrig 
rigtigt ramte noget godt fiskeri. Derefter 
rykkede vi indendørs, hvor vi splittede 
undervisningen op, så vi kørte den med 
små hold af 2 personer, som vi undervi-
ste i fluebinding, shadstøbning, sammen-
sætning af stingerrig osv. På denne måde 
kunne vi sikre os, at vi kunne holde af-
stand og samtidig have vores hyggelige 
klubaftener.  

En af vores juniorer udtaler sig om klub-
ben på denne måde: ”Juniorklubben har 
gjort meget for mig og jeg har mødt en 
masse gode venner”

Fortsættes på side 6

Et virkelig flot og stemningsfuldt billede fra årets juniortur.
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Når det kommer til grejbygning, så kan vi 
næsten det hele. Vi har erfaring med at 
støbe gummidyr, både små jigs til aborre, 
men også de helt store til gedder.  
Siden vi flyttede ind i de nye lokaler, har 
vi kæmpet for at få gjort vores lokaler til 
enhver grejbyggers drøm og det har vi 
efterhånden opnået. Vi har mulighed for 
at støbe kvalitetsshads, hjemmelavede 
spinnere, jighoveder samt selv farvelæg-
ge dem i éns drømmemønster. Vi kan bin-
de præcis den flue, som vi ønsker og så 
har vi også snart mulighed for at lave vo-
res helt egne hardbaits, som woblere og  
jerkbaits. Alt, hvad vi laver, indgår i det år-
lige kontingent, så man har mulighed for 
at spare mange penge på grej.

I 2020 har vi haft en del klubture. På trods 
af corona, så har vi haft det ultimative fi-
skeår for en juniorklub. På vores første tur, 
lagde vi ud med en mega aborre på hele 
49 cm. Turen efter, var vi ude efter ged-
der, hvor en af vores juniorer slog sin per-
sonlige rekord på flue med hele 100 cm. 
Derudover fik flere ny personlig rekord i 
gedde. 

På årets sidste geddetur, slog vi ikke kun 
klubrekord i flest personlige rekorder, 
men vi fik også klubrekord i flest tilmeld-
te. Hele 20 personer havde meldt klar, 
som vi fik fordelt i 7 forskellige både. Fi-
skeriet startede lidt sløvt, men allerede 
efter få minutter havde vi sikret den før-
ste personlige rekord til en af juniorer-
ne. Som dagen skred frem, blev fiskeriet 
også bedre og da dagen var omme, kun-
ne vi konstatere, at der var fanget utallige 
geder, hvor flere var over 100 cm og en 
kæmpe sandart på 80 cm.

En anden udtaler sig om foreningen  
sådan: ”Det, der gør juniorklubben noget 
særligt, er de oplevelser, som den giver af at 
være sammen med de andre i klubben. Dis-
se oplevelser kan man ikke få andre steder” .

Vi kan desværre ikke komme med et  
detaljeret program for det kommen-
de år grundet Corona situationen, men 
vi kan love, at så snart vi åbner op igen, 
så bliver det med helt nyt udstyr til grej-
bygning og de fedeste klubture. Man 
kan følge med på vores Facebook side -  
Silkeborg Fiskerifoenings Juniorklub, 
hvor vi skriver program, klubture, fortæl-
ler om kulturerne og sender information 
ud. Man kan også kontakte os på telefon- 
nummer 21 84 92 21.

Flot sandart fra juniorturen.

En af de mange flotte gedder der blev fanget på 
turen.
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Normalt mødes vi kl. 19.00 på Nylands-
vej 70, 8600 Silkeborg. Alle er velkomne, 
ligegyldigt, hvor meget erfaring man har 
med fiskeri. Det eneste krav er, at man er 
medlem af Silkeborg Fiskeriforening. Det 
koster 50 kr. om året for juniorer. 

Der blev fanget mange imponerende gedder på juniorturen, her ses et par stykker mere.

Bemærk! Dette dækker, at man kan del-
tage i klubaftenerne, hvor man får alt grej 
man laver og det bliver til en del om året. 
Desuden er der uforglemmelige guidede 
fisketure med de dygtige folk, der styrer 
klubturene.

aktiVitetsUdValGet af Thomas Hogaard,  Udvalgsansvarlig

Da vi i skrivende stund ikke ved, hvornår og hvordan coronaen slipper sit tag i  
vores samfund, har bestyrelsen valgt ikke at fastlægge datoer for aktiviteter, som  
konkurrencer, foredragsaftener, arrangementer med mere. Så snart der kommer 
gang i de sociale aktiviteter igen, vil de medlemmer, som vi har mailadresser på, få  
direkte besked via e-mail. Arrangementer med mere vil naturligvis blive annon-
ceret på vores hjemmeside og Facebook-gruppen Silkeborg Fiskeriforening. 

Aktivitetsudvalget har planlagt en række arrangementer for medlemmer rettet 
mod fiskeri i vores vande.  Vi er klar med en foredragsrække omkring fiskeri efter 
søørred, sandart, gedder og aborre med nogle af Danmarks dygtigste lystfiskere 
inden for de respektive områder.  Til arrangementerne vil der blive trukket lod om 
en fisketur med foredragsholderen, så den heldige vinder kan få prøvet tingene af i 
praksis under kyndig vejledning. Aktivitetsudvalget hører rigtig gerne fra medlem-
mer, der har ideér til arrangementer, foredrag eller andre aktiviteter.

Kontakt Thomas Hogaard på e-mail thomas@hogaard.dk eller tlf. 2092 7738, hvis 
du har en god idé eller ønsker til nye aktiviteter.
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seniorfisk Af Seniorudvalget
Silkeborg Fiskeriforening er et mødested for seniorer. Vi mødes en gang om  
måneden i vinterhalvåret på onsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00 på adressen Nylandsvej 70. 

Vi starter altid med kaffe og rundstykker og en masse hyggesnak. Du er meget vel-
kommen til at komme og se og mærke, om det er noget for dig. Det vil glæde os at 
hilse på evt. nye medlemmer i Seniorfisk.

Vi prøver at have et indlæg til møderne eller der kan være en oplevelse, som en af 
vores medlemmer vil fortælle om. Eksempelvis havde vi et møde, hvor et medlem 
meget levende fortalte om sin fangst af en stor laks. Vi kan også bare have hygge-
ligt samvær, hvor der udveksles erfaringer. 

Vi har arrangeret fisketure efter hornfisk og havørred.  Vi har også talt om at arran-
gerere en tur til Herning Fiskepark, hvor vi kunne prøve at fange stør. Vi har lige-
ledes talt om at kunne mødes i vores værksted, hvor vi kan lave og / eller reparere 
fiskegrej.

I efteråret havde vi planlagt et møde med Søren Berg, DTU Aqua, som skulle kom-
me og fortælle om fisk og fiskeri i vore fiskevande. Men på grund af COVID-19 er 
det igen blevet flyttet til januar, men det er jo ikke sikkert, at det kommer i stand.
Ligeledes blev vores julefrokost aflyst, men med mulighed for senere afholdelse.

Vi bruger e-mail til information og der sendes altid en mail til medlemmerne, som 
en reminder et par dage før et møde.

Datoer for de næste møder i Seniorfisk: 10. februar - 10. marts

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



9

lokaleUdValGet Af  Frank Schmidt
COVID-19 har naturligvis også sat sit præg på brugen af vores lokaler. Bestyrelsen har  
af flere omgange holdt møder på terrassen og senest på Skype for at nedsætte  
risikoen for smitte. Vores store mødesal, hvor blandt andet årets generalforsamling 
skulle afholdes, har stået næsten ubrugt hen. De grønne udenomsarealer har ikke  
været hæmmet af pandemien, så der skulle slås græs,  beskæres træer og buske, 
som før vores verden blev udfordret. Økonomisk som socialt. 

I foråret oplevede vi at få smadret en postkasse og her tæt på nytår, er der ved  
containeren sprængt en kagedåse fyldt med plastiklåg. Noget, som kategoriseres  
under drengestreger og formentlig ikke har noget at gøre med aktiviteterne, der 
foregik i lokalerne før Silkeborg Fiskeriforening overtog bygningen. 

Lokaleudvalget vil takke for det frivillige arbejde, der blev udført i året, der er gået. 
Det er bestyrelsens ambition, at lige så snart foreningslivet igen kan fungere, at   
arrangere foredrag og møder samt at vores lokaler igen summer af liv og aktivitet.  
Hvis der sidder et medlem med en god idé til en aktivitet, så må I ikke tøve med at 
kontakte bestyrelsen. 

bestyrelsen informerer
Som tidligere nævnt er det næsten umuligt at planlægge den nærmeste fremtid, 
også i Silkeborg Fiskeriforening. Vi kan derfor ikke fastlægge konkurrencer og an-
dre aktiviteter for det kommende år.

Men følg foreningen på hjemmesiden og på Facebook, hvor arrangementer og 
konkurrencer vil blive annonceret, når det er muligt. Der vil også i videst muligt 
omfang blive udsendt nyhedsmail omkring dette.
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bestyrelsen oG sUppleanter 
Formand: 
Foreningsforhold,bådafdelingen,  
kontaktperson for opsynsmændene
Lis Pia Mogensen 
Telefon: 6163 7874
formand@silkeborg-fiskeriforening.dk

Næstformand:  
Kortmateriale, IT-udvalg, webmaster
Kurt Schmidt
Telefon: 2982 9764           
naestformand@silkeborg-fiskeriforening.dk
webmaster@silkeborg-fiskeriforening.dk

Kasserer: 
Fiskeriopsynsmand, fiskevand og kontraktudvalg, 
medlemsregistrering
Nils Thorup                                                           
Telefon:  8682 9220  -  4027 2911 
kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk

Sekretær: 
Lokaleudvalg og fiskeriopsynsmand
Frank Schmidt
Telefon:  4160 1315
sekretaer@silkeborg-fiskeriforening.dk

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

Betyrelsesmedlem: 
Informationsudvalg
Peter Fris Rasmussen
Telefon: 5140 0977
suppleant_b@silkeborg-fiskeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: 
Fiskeriopsynsmand, fiskepleje
Thomas Hogaard                                                        
Telefon:  2092 7738   
bestyrelse_c@silkeborg-fiskeriforening.dk
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fiskeriopsynsmænd oG UdValG 
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-fiskeriforening.dk

Bådudvalget:
Udvalgsnæstformand
Svend Aage Severinsen 
Telefon: 86804784 - 28863341   
naestformand_baad@silkeborg-fiskeriforening.dk

Bilagskontrollanter:
Svend Aage Severinsen  
Telefon: 8680 4784 - 2886 3341 

Peter Kristensen                                 
Telefon: 2190 7366

Peter Petersen
Suppleant.
Telefon: 8798 1725

Fisketegnsnummer
Det sker ofte, at en lystfisker ikke har sit lystfiskertegnsnr. med, eller 
ikke kan finde det. Derfor dette enkle råd:  Gem nummeret på jeres  
mobiltelefon, under navnet fisketegn. Mobiltelefonen er jo næsten  
altid med. Det er nok, at I kan oplyse nummeret ved kontrol, samt  
fremvise billedlegitimation.

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




