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LEDEREN Af formand Lis Pia Mogensen

2022 har været et år med en del nye  ltag.  
Vores båd- og broudvalgsformand Kurt 
Hansen kom med et  lbud om, at vi i for-
eningen kunne købe nogle pæne store ro-
dodendroner, mod at vi selv gravede dem 
op, der hvor de stod. Dem fi k vi gravet 
op og genplantet ved indgangen  l loka-
lerne samt omme ved terrassen ved den 
ene gavl.  Så skulle det 
jo være klaret, men ak 
et tørt forår betød, at vi 
må  e vande de skønne 
planter lidt på ski  , så de 
ikke gik  l.

I løbet af året har vi brugt 
vores mailsystem  l at 
rundsende mails  l alle 
vores medlemmer. Men 
det er langt fra alle der 
modtager vores mail, da 
vi enten ikke har en mailadresse på jer el-
ler den mailadresse vi har, ikke er rig  g. 
Vær opmærksom på de  e hvis du ønsker 
at modtage en mail fra Silkeborg Fiskeri-
forening, når vi giver en besked om et ar-
rangement eller beder om frivillig hjælp 
 l nogle af de projekter, som vi sæ  er i 

gang. Vi i bestyrelsen vil være glade for, 
at du tjekker dine medlemsoplysninger og 
re  er dem, hvis der skulle være fejl eller 
mangler.

Ak  vitetsudvalget har brugt muligheden 
for at sende en mail  l medlemmerne i 
forbindelse med a  oldelse af foredrag. Vi 
har ha   Frank Næsager Sjøgreen og Jens 
Bursell, begge med lige omkring 70  l-
hørere. DTU trak omkring 45 medlemmer.

I januar kom Mark Hemmingsen og Brian 
Kristensen a  er forbi for at fortælle om 
artsfi skeri i Danmark. Mark har fanget 109 
arter i 2022 og Brian har fanget 97 arter. 
Løjen og hundestejler fanges også på 
kroge. De bruger o  e meget små kroge. 
Så et par fi skere, der næsten binder sine 
små kroge på linen med forstørrelsesglas.

Desuden er der to senior-
medlemmer, Brian Krabbe 
Jacobsen og Jesper Klinge, 
som har taget kampen 
op for at lave kluba  ner 
for alle, der er fyldt 18 
år og ope  er. De  e sker 
hver anden mandag. 

Datoerne for 2023 vil 
være at fi nde på Silkeborg 
Fiskeriforenings hjemme-

side. Formålet med disse a  ner er socialt 
samvær og hyggesnak om fi skeri. Der vil 
nok også blive planlagt lidt hyggeture på 
vores søer, så mød endelig op. Du kan selv 
være med  l at præge a  enerne, da der 
ikke er en fast dagsorden.

2022 var det sidste år, hvor der blev udsat 
ørredsmolt i vores vande. De  e betyder ikke, 
at vi ikke skal gøre noget for vores sø- og 
bækørred, tvær  mod. Nu skal Vandpleje-
udvalget op på den høje remskive, for nu 
skal der laves gydebanker. De  e vil kom-
me  l at ske i samråd med DTU og Silke-
borg kommune.

Foreningen har afholdt
fl ere foredrag. 

Blandt andet har  
Frank Sjøgreen og 
Jens Bursell lagt 

vejen forbi. 
Begge med lige 

omkring 70 tilhørere 
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         GENERALFORSAMLING 2023
              Der indkaldes hermed  l generalforsamling
              Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00
               i foreningens lokaler på Nylandsvej 70, Silkeborg

               Dagsorden Jf. vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal skri  ligt være formanden i hænde senest den 15. februar 2023.

Derudover har vi stadig et projekt køren-
de med en geddefabrik omkring Borresø 
og Brassø. De  e projekt er stø  et af DTU 
samt Grundfos, som lægger pumpe  l, 
så vi kan oversvømme et areal, hvor nog-
le frivillige fanger gedder og sæ  er dem i 
lagunen.

Vores juniorafdeling har gennem året ha   
en del ak  viteter, hvor de blandt andet 
har været på fi sketur sammen med nogle 
af de andre fi skeriforeninger og klubber i 
det midtjyske. Læs mere om juniorafdelin-
gen på side 10.

Båd- og broafdelingen kører bare derudaf. 
De frivillige gør en meget stor indsats for 
at alt er i orden. De får udbedret og ved-

ligeholdt foreningens både og broer. Læs 
mere om bådafdelingen på side 4.

Vi deltog også som aktører i Outdoor 365 
Fes  vallen i Lunden.  Sikke en weekend. Vi 
havde a  alt, at vi ville lade børn og unge 
prøve at fi ske, når de kom forbi standen. 

Der var ikke mange minu  er, hvor der ikke 
var børn på broen, som var lagt i vandet 
i forbindelse med fes  vallen. Børnekon-
kurrencens  lmelding og indvejning blev i 
år fl y  et  l Lunden. De  e blev en kæmpe 
succes med over 50 deltagere. 

Se blandt andet stemningsbilleder fra 
Outdoor Fes  vallen på side 6 og 7.
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BÅDAFDELINGEN Af Kurt Hansen og Svend Aage Severinsen   

I skrivende stund her i november måned, 
nærmer vi os med has  ge skridt 2023. Et 
år er gået igen, hvor frivillige har har brugt  
mange  mer  på foreningen.

I år har vi været så heldige, at få to nye 
både i bådafdelingen i begyndelsen af 
året. Den ene blev hur  gt søsat i Almind 
Sø  l glæde for mange bådmedlemmer. 
Den anden er ikke i vandet endnu her ef-
ter fl ere måneder e  er leveringen, des-
værre. Vi vil gøre,  hvad vi kan for at den 
bliver sejlklar og kommer i vandet på ret-
te plads. Det er jo først, når den kommer 
i vandet medlemmerne får glæde af den.

I dag har bådafdelingen normalt 20 både i 
vandet på en gang (fantas  sk). Desværre 
har to både fået huller i bunden i år og er 
taget ud af dri  . Den gamle båd fra Thorsø 
ligger på land og venter på at blive repa-
reret. Så i alt er fi re både ude af dri   i øje-
blikket. Det var lige  l orientering.

Som sagt, så nærmer vi os julen i skriven-
de stund. Derfor er vi sikre på at bådlem-
merne og de bådansvarlige, har et par ju-
legaveønsker: Det kunne være et par nye 
både i det nye år og et elspil  l lø   af både 
og andre tunge  ng i bådhallen. Der kunne 
være en skinne under lo  et med et spil. 
Jeg har hørt en fugl synge om regler, der 
siger: En person højst må lø  e 15 kg. hvis 
det har sin rig  ghed, må man sige spillet 
har sin bere   gelse, ellers skal man være 
9 mand  l at lø  e 1 båd. Vi får se, hvad ju-
lemanden siger  l det.

Så lige en påmindelse: Tag aldrig en båd, 
du ikke har booket.Tag aldrig en trailer, du 
ikke har booket. Der har desværre været 
et par eksempler i år, men vi ved jo, alle la-
ver en fejl på et  dspunkt. Ellers går det jo 
ufa  eligt godt. Til sidst er kun at sige, tak 
for det gode samarbejde, der har været i 
løbet af året, som vi håber vil gentage sig i 
2023, så god vind i sejlene.

En af foreningens både på ”udfl ugt”  l Klostermølle



5

FISKEKONKURRENCER 2023
• Årskonkurrence aborre/gedde/ørred 

(fra generalforsamling 2022  l 2023 
• Forårsgeddekonkurrence 7. maj - klokken 7-15
• Predatorkonkurrence 8. juni klokken 18.00 - 11. juni klokken 12.00
• Mede specimen artskonkurrence hele juli måned
• Børnefi skekonkurrence 2. september klokken 08.00 - 12.30 
• Aborrekonkurrence 17. september klokken 06.30 - 14.30
• E  erårsgeddekonkurrence 12. november klokken 07.30 - 15.30
Online  lmelding vil måske blive et krav..| Præmieoverrækkelse er på Nylandsvej 70.
Der kan ske ændringer i programmet. Disse vil blive udmeldt på hjemmesiden og på 
foreningens Facebookside.

E  er mange år uden et sted  l at mødes, 
har vi fået en enestående mulighed for 
at starte en kluba  en op med nye  ltag.

SFS 18+ er et sted for medlemmer over 
18 år. Der vil være fokus på det sociale og 
hyggelige samvær. Et sted man kan kom-
me for at hygge sig med andre fi skeinte-
resserede. Man kan måske fi nde sig en 
fi skemakker eller høre om mulighederne 
på vores vand og i foreningen.

Vi byder på alt fra snak om fi skeri, fi lm 
samt værksted  l grejfrems  lling. Disse 
muligheder har vi manglet og nu ser vi 
frem  l at kunne  lbyde nye som gamle 
medlemmer i frem  den. Vi har ha   tre 
kluba  ner i november og december 2022, 
men glæder os  l mange fl ere.

Vi opfordrer dig  l, at man holder øje med 
Silkeborg Fiskeriforenings hjemmeside og 
Facebookside.

Følgende datoer i 2023: 
(mandag kl. 18.30 - 21.30)
•   2. januar
• 16. januar
• 30. januar
• 13. februar
• 27. februar
• 13. marts
• 27. marts

Kig ind.
Der vil altid være 
kaff e på kanden.

SILKEBORG FISKERIFORENING 18+
Af Jesper Klinge og Brian Krabbe Jakobsen
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Lørdag den 3. september 2022 skød 
Silkeborg Fiskeriforening den årlige og 
tradi  onsrige fi skekonkurrence i gang. 

I 2022 var konkurrencen sat  l at fi nde 
sted ved Lunden i Silkeborg, hvor der også 
var Outdoor Fes  val. Mange forvent-
ningsfulde børn var mødt op, nogen med 
drømmen om deres første fi sk, andre med 
håb om at vinde. 

Klokken 8 startede konkurrencen og hur-
 gt begyndte de første fi sk at hugge.  

”Farfar, jeg sagde jo vi skulle trække ind 
noget før!” Lød det fra en mindre, u  l-
freds dreng, nede fra vandet. En fi sk hav-
de spist deres orm, hvilket betød de hav-
de spildt  den på at fi ske uden madding. 
Men lang  d skulle der ikke gå, før den 
lidt u  lfredse stemme blev ændret  l: 
”JEG HAR FANGET EN FISK!!!”. 

Men med fangst følger der som regel også håndte-
ring, hvilket resulterede i et: ”Ad, den er ulækker!”  
Men lang  d skulle der ikke gå, før den stolte fan-
ger lærte, at det fak  sk ikke er så slemt at holde en 
fi sk. Man har jo trods alt fanget en af sine første fi sk.

Som  den skred frem, kom der stadig fl e-
re deltagere og ved 9  den var alle godt i 
gang. Nogle havde valgt at blive i Lunden, 
mens andre havde spredt sig mere ud. 

Oddenbroen var et populært sted, hvor der var god 
plads og fi nt med fi sk.

Her var forventningerne høje, og en lille 
skalle var ikke nok. En gedde var drøm-
men. Der blev fundet den bedste agn frem 
i tasken, og så var jagten ellers igang. Men 
på trods af en intens jagt, må  e de  l sidst 
acceptere at gedden var mere snu. 

Da vi også skulle vise hvad vi kunne i for-
eningen, havde vi valgt at få en båd ind, 
som vi kunne vise frem. Men det var bør-
nene da ligeglade med. Det betød mere fi -
skepladser, og en dyr båd, blev hur  gt la-
vet  l nem kastepla  orm.

Hvorfor nøjes med at stå på broen, nu når 
fi skene også kunne fanges fra båden. Den-
ne mulighed valgte en gruppe af ungerne 
at beny  e sig af, og dumt var det ikke. For 
fra båden kunne man lige præcis nå ud  l 
en stor s  me skaller, som var på udkig e  er 
det næste mål  d.

BØRNENES FISKEKONKURRENCE 
ved Danmarks Outdoor Fes  val 365 i Lunden 2022
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Nogle af de unge valgte at fi ske fra båd

Som medhjælper  l konkurrencen, blev 
man også sat  l at hjælpe ungerne med 
at fi ske. Vi kunne ikke garantere man fan-
gede noget. (Rygterne går dog på vi gjorde 
et godt forsøg). Medhjælpere var igennem 
konkurrencen synlige med de blå trøjer, 
med foreningens logo. På den måde vid-
ste alle, hvor man kunne få hjælp. 

Omkring slutningen af konkurrencen be-
gyndte fi skene at blive mæ  e, hvilket 
også betød at folk ligeså langsomt kom 
 lbage, og stolt fremviste deres fangster. 

Vinderen blev fundet på længde. Det skulle 
vise sig at være et tæt løb, da mange fi sk 
var indenfor millimeter. For at få en præ-
cis måling, stod foreningen klar med må-
leredskaber, så man kunne få sidste milli-
meter med.
 
Imens indmålingen stod på, var der dog 
stadig de sidste der bravt kæmpede videre. 
En af konkurrencens yngre deltagere ville 
ikke give op. Det er jo også dumt at slut-
te inden konkurrencen offi  cielt er ovre. Nu 
havde han jo også sin helt egen stang og 
hjul med, og far stod jo alligevel og snak-
kede. Så sidste kast. Og sidste kast igen. 
Til sidst lykkedes det. En rudskalle valgte 
at bide på, og vup  , så kunne man lige vise 

far, hvordan man 
fanger fi sk selv. Og 
så endda med pub-
likum. Ivrigt for-
søgte han videre, 
men da klokken 
slog middag, må  e 
han dog erkende, 
at der ikke var  d 
 l mere. ”Far. Kan vi ikke fi ske videre ef-

ter?”. Det var utydelig om der nogensinde 
kom et klart svar. 

Nu var konkurrencen slut, og børnene 
vandrede spændt rundt, med drømmen 
om at have vundet. I mellem  den blev 
der delt trøjer ud, som bevis på man hav-
de deltaget i konkurrencen. Desværre fi k 
alle ikke en trøje, men dem der fi k, var al-
ligevel nok  l at male pladsen blå. 

Da resultaterne var gjort op, blev alle sam-
let i en rundkreds, så alle kunne se og høre 
hvem der havde fanget de største fi sk. 

Til sidst blev vinderne kaldt  l side, så foreningen 
kunne få et billede af de stolte vindere.  
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VANDLØBSRESTAURERING 
I SILKEBORG KOMMUNE

NYHEDER FRA DTU AQUA Ins  tut for Akva  ske Ressourcer 

Af: Åge Ebbesen, Natur og Miljø

Vi har sidst skrevet i foreningsbladet om 
vandløbsrestaurering i Silkeborg Kom-
mune i 2016. Der er siden gennemført en 
lang række projekter.

En del projekter er beslu  et na  onalt i 
vandområdeplaner og der følger EU mid-
ler med  l at gennemføre dem.

Resten er ønsker fra private lodsejere og 
foreninger. Lodsejerne har bidraget med 
at s  lle arealer  l rådighed, bidraget med 
økonomi, maskiner og materialer. Der er 
søgt stø  emidler bl.a. fi sketegnsmidler  l 
en lang række af disse projekter. 

Silkeborg Kommune har bidraget med 
projektering, maskin  mer, åmænd, udgif-
ter  l fi skebroer m.v. 

Anlægsarbejdet er foregået i et samarbej-
de mellem lodsejere, lys  iskerforeninger 
og Natur og Miljø, Silkeborg kommune. 

Af projekter kan nævnes: 
• Gjern å systemet • Salten å systemet
• Årevad å  • Langemosen • Voel bæk
• Markbæk • Mostgård bæk

Ligeledes har der været omfa  ende pro-
jekter med Vandområdeplaner, Sø restau-
rering - vandplanprojekter - Vådområder 
og lavbundsområder.

Du kan i løbet af året læse meget mere om 
hvad der er sket, på Silkeborg Fiskerifor-
enings hjemmeside hvor der også vil være 
link  l spændende fi lm og meget mere 
materiale.

DTU Aquas webside Fiskepleje.dk formid-
ler viden om, hvordan man bevarer og 
genskaber naturlige fi skebestande i vand-
løb, søer og kystnære områder.

 Det er forskere ved DTU Aqua, Ins  tut for 
Akva  ske Ressourcer, der leverer de fl e-
ste af de forskningsresultater, som danner 
grundlag for informa  onerne på sitet.

I den kommende  d vil der være henvisnin-
ger  l spændende ar  kler på Fiskepleje.dk 
fra Silkeborg Fiskeriforenings hjemmeside, 
hvor vi har samlet en række ar  kler der 
kan have interesse for vore medlemmer 
og andre lys  iskere.

Der vil blandt andet være ar  kler om 
hvordan vi som Lys  iskere kan undgå at 
sprede krebsepest. Mange signalkrebs er 
smi  et med krebsepest, som ikke gør sig-
nalkrebsen noget, men er dødelig for vores 
hjemmehørende fl odkrebs. 

Der vil også komme en spændende ar  -
kel om udsætning af små ål i fersk- og salt-
vand. Udsætningerne er fi nansieret af den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og fi ske-
tegnsmidler og formålet er at øge antallet 
af voksne ål, der søger mod Sargassohavet 
for at gyde. 

Så følg med på vores hjemmeside i den 
kommende  d, det bliver ikke uinteressant.
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Silkeborg Fiskeriforening har et møde-
sted for seniorer. Vi mødes en gang om 
måneden i vinterhalvåret, en onsdag fra 
kl. 10.00  l kl. 12.00 på vores adresse Ny-
landsvej 70.
 Vi starter al  d med kaff e og rundstykker 
og en masse hyggesnak. Du er meget vel-
kommen  l at komme og se og mærke om 
det er noget for dig.
Det vil glæde os at hilse på evt. nye med-
lemmer i Seniorfi sk.

Vi prøver at have et indlæg  l møderne el-
ler der kan være en oplevelse, som en af 
vores medlemmer vil fortælle om. En gang 
imellem har vi fået fat i en fi lm. Sidst hav-
de vi en om laksefi skeri. Det kan jo lyde en 
smule op  mis  sk, men lad nu se, det kan 
jo være at udviklingen omkring Tangevær-
ket, kan give os nye muligheder.

Vi kan også bare have hyggeligt samvær, 
sidst vi havde det, var I forbindelse med et 
besøg af en fi skegrejsforhandler. Der blev 
vores mødelokale nærmest lavet om  l et 
slaraff enland. Der var rig  g meget at kigge 
på og røre ved, der blev da også købt noget. 

Vi har også talt om at kunne mødes i vores 
værksted, hvor vi kan lave og / eller repa-
rere fi skegrej.

Vi bruger email  l informa  on og der sen-
des al  d en mail  l medlemmerne, som en 
reminder et par dage før et møde.

Datoer, som vi har a  alt i 2023:
18. januar • 22. februar • 15. marts
• 25. oktober • 15. november • 13. december
Datoer, som vi har a  alt i 2024:
17. januar • 21. februar • 20. marts. 

Alle nævnte datoer er onsdage, møde  ds-
punktet er kl. 10.00 (Julemødet den 13. 
december er kl. 12.00)

Seniorudvalget består af:
• Klaus Frank
• Sven-Åge Enevoldsen
• Svend Aage Severinsen
• Jens Aage Rene Christensen
• Leif Lund Jensen

SENIORFISK Af Klaus Frank

Besøg af en fi skegrejsforhandler
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SILKEBORG FISKERIFORENINGS JUNIORKLUB
Af: Emil Hjort Jørgensen

Forårssæsonen 2023 
kommer til at handle 

om gedder, ørreder og 
en ordentlig omgang 

fi sketure. 

Silkeborg Fiskeriforenings Juniorklub 
er foreningens ungdomsafdeling, hvor 
juniormedlemmerne mødes og bl.a. laver 
deres eget fi skegrej. 

Vi mødes hver torsdag i vinterhalvåret og 
laver alt lige fra spinnere  l shads samt 
forskellige rigs. Lige så snart der er lyst 
nok om a  enen, tager vi 
på fi sketure og gør brug af 
alt det grej vi har lavet inde 
i vores lokaler.

Året 2022 startede svært 
ud. Corona var stadig et 
tema og det hang tungt 
over hovedet på os. Selvom vi gerne ville, 
kunne vi ikke planlægge særligt meget, da 
truslen om corona nedlukning hele  den 
var en risiko. Men som  den gik, forsvandt 
corona og vi kunne igen planlægge vores 
a  ener normalt. Vi startede året ud med 
geddetema. Vi bandt lidt gedderigs  l fi -
skeri med agnfi sk og kom også forbi lidt 
træning med kastenet. Fornøjelsen blev dog 
kort, inden gedderne allerede var fredet.

Fra midt marts  l slut april gik vi over  l sø-
ørred fi skeri, hvor vi lavede en masse spin-
nere og bandt lidt fl uer der  l. I slut april 
gik vi videre  l aborretema, som på man-
ge punkter minder om søørredtemaet. Vi 
lavede lidt fl ere spinnere og begyndte at 
støbe nogle jigs samt lave jighoveder. Vej-
ret blev bedre og der var lyst nok  l, at vi 
kunne begynde at tage på fi sketure. Den 
første tur bød på en masse ak  ve gedder, 
der var blevet sultne e  er gydningen. 

Inden sommerferien nåede vi også et par 
ture i Funder å, hvor vi fi skede e  er und-
slupne regnbueørreder. Her fangede vi en 
masse fi sk på vores hjemmelavede spin-
nere. Den sidste ak  vitet vi havde, var 
en klubtur  l Lilleåen e  er havørreder. 
Temperaturene var desværre for høje og 
vandstanden for lav.  Vi fangede ingen

havørreder, men nogle 
bækørreder var ak  ve. Vi 
fangede også et par signal-
krebs, som desværre har 
bosat sig i store dele af 
Gudenåsystemet. 

E  er sommerferien starte-
de vi op med medetema. Her lavede vi fl åd 
fra bunden, som vi senere brugte  l skal-
le/ brasenfi skeri. Fiskeriet var svært, men 
tror alle fi k fanget et par fi sk. Vi var også 
 l stede under Silkeborgs Outdoor 365

Fes  val, hvilket var et meget succesfuldt 
arrangement. 

Den sidste fi sketur, som vi havde, var e  er 
aborre og gedde. Her blev der endelig fan-
get en længe ventet stor aborre på hele 
40 cm. Ud over den store aborre og nogle 
mindre, blev der også fanget en del gedder 
og et par fl o  e rudskaller. 

Da vi kom indenfor igen, havde vi forbe-
redelse  l e  erårsgeddekonkurrencen. 
Her fi npudsede vi grejet og lavede rigs  l 
deadbait. Da det tema var slut, begyndte 
vi på et lille minitema omkring put & take 
fi skeri. Det er en disciplin, som ingen af os 
voksne kan fi nde ud af, så her trak vi lidt 
på ungernes erfaringer. 
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Klubtur fra 2020, hvor bådene var på vej ud

Det gav også lidt mere fri leg, hvor man 
både kunne farvelægge blink og spinner-
blade, lave spinnere og binde fl uer. Vi er 
også blevet forstyrret i vores arbejde med 
fl ere spændende foredrag fra både Frank 
Sjøgreen og Jens Bursell. 

Det sidste stykke af 2022 gik med forbe-
redelse  l en fi sketur, som vi skal have i 
2023. Her kommer vi  l at trække lidt på 
Jens Bursells spændende foredrag, med 
hvordan man bedre kan kroge fi sk, der 
hugger. 

2023 forårssæsonen kommer  l at handle 
om gedder, ørreder og en ordentlig omgang
fi sketure. Hvis man vil have en mere detal-
jeret plan, så kig ind på foreningens hjem-
meside, hvor planen kan fi ndes under fanen 
medlemmer og juniorklubben. 

Er du interesseret i at blive en del af junior-
klubben, så kan man al  d tage kontakt  l 
os, over vores Facebook side 
“Silkeborg Fiskeriforening Juniorklub”.



Medlemsnummer og Fisketegnsnummer
Husk, at du al  d skal medbringe medlems-
kort  l Silkeborg Fiskeriforening, når du 
fi sker i foreningens vande. Som minimum 
skal du kunne oplyse dit medlemsnum-
mer og fi sketegnsnummer samt fremvise 
billedelegima  on ved kontrol. Gem even-
tuelt disse numre på din mobiltelefon, så 
du undgår en kontrolafgi  .

Fiskeriopsynsmænd:
Kontak  nforma  oner 
på Silkeborg 
Fiskeriforenings 
fi skeriopsynsmænd 
fi nder du på vores 
hjemmeside.

Formand: 
Lis Pia Mogensen 
Telefon: 6163 7874
formand@silkeborg-fi skeriforening.dk

Næs  ormand:  
Michael Nielsen
Telefon: 2879 2828          
nielsenbyg@hotmail.dk

Kasserer: 
Nils Thorup                                                           
Telefon:  4027 2911 
kasserer@silkeborg-fi skeriforening.dk
Sekretær: 
Frank Schmidt
Telefon:  4160 1315
sekretaer@silkeborg-fi skeriforening.dk
Bestyrelsesmedlem: 
Lars Henrik Radant 
Telefon: 2191 2635  (kun SMS)    
bestyrelse_a@silkeborg-fi skeriforening.dk

Betyrelsesmedlem: 
Kurt Schmidt
Telefon: 2982 9764           
bestyrelse_b@silkeborg-fi skeriforening.dk
webmaster@silkeborg-fi skeriforening.dk
Bestyrelsesmedlem: 
Thomas Hogaard                                                        
Telefon:  2092 7738   
bestyrelse_c@silkeborg-fi skeriforening.dk
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