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Formandens beretning 
 
Sæsonen 2019 er vel overstået og det har været et spændende år for Morud Lystfiskerforening med 
nye medlemmer og høj aktivitet ved Langesø. For mit eget vedkommende blev den også ”spændende” 
med mange personlige rekorder… 
 
Negative rekorder 2019: Nr. 1: fire ødelagte topøjer! Nr. 2: rekordmængde vand i mine waders og 
wadejakke i forhold til et styrt i kun ankeldybt vand. Et styrt som er nr. 3 på min liste. Nr. 3 (den er lidt 
lang og kludret… sorry): en brækket finger (det føles i hvert fald sådan og den er stadig øm 10 måneder 
efter) på foreningens Æbelø tur i et forsøg på af tage fra, med samme hånd som mit hjul og fiskestang 
var i, i det der endte med et 100% maveplasker-styrt (som nævnt i ankeldybt vand, så det var et laaangt 
fald og efter 30.000 skridt og meget trætteben, kom jeg ikke op i et specielt hurtigt tempo) lige 
splitsekundet efter jeg havde hamret spidsen af min ene storetå ind i en ”skjult” og meget tung sten med 
fuld knald. Nøjagtig samme stakkels tå, som jeg 7-8 timer forinden, på samme fisketur, havde klemt 
neglen af, ved at glide ned af en algetilgroet sten og kile foden med tåen forrest ind imellem to andre 
store sten, med hele min kropsvægt som hjælp til at mase tåen og neglen godt flad. Av! 
 
Positive rekorder 2019: 5 nye fiskestænger og 4 nye hjul, dog til børnene de fleste af dem. 
Fangstrekorder: ingen!!! 
 
Såå jow… det er godt at det er gået bedre i foreningens regi og det skal jeg prøve et formulere i min 
beretning herunder. 
 
Langesø er for mange af foreningens medlemmer den primære interesse og vi arbejder altid på at 
forbedre forholdende omkring søen. Bådhuset og bådene bliver hvert år brugt flittigt og i sammenspil 
med vind og vejr samt de vekslende årstider bliver dette slidt med tiden og kræver derfor løbende 
vedligeholdelse... Naturligvis. Sidste år blev ingen undtagelse, da bestyrelsen fik arbejdshandskerne 
på og rev terrassen foran bådhuset ned. Terrassen blev selvfølgelig genoplivet med nyt frisk tømmer. 
En meget morsom og produktiv dag gik med tømmerhåndværk, som blev gjort en hel del mere 
overskueligt (for os andre) af at Morten Brooksby havde valgt at tyvstarte med nedrivningsarbejdet et 
par timer før aftalt mødetidspunkt og solopgang… god stil. 
 
I år er der igen planer med bådhuset, som vi ønsker at shine lidt op med en god gang maling både 
indvendig og udvendig. Derudover vil i opleve at de to både som er i dårligst stand, vil bliver udskiftet 
med to helt nye både. To nye både er en stor investering for foreningen, som blandt andet er muliggjort 
af et overraskende godt regnskab for 2019.  
 
Langesø blev igen i 2019 et omdrejningspunkt for et danmarksmesterskab, som den har været det før 
for ca. 8 år siden, dengang var det karperne der var bud efter. Men denne gang var det søens brasner, 
skaller og aborre der blev udfordret til DM i medefiskeri. Dette blev afholdt i august måned, arrangeret 
af Victor Bjerre Smidt og René Depont Christensen fra Odense Sportsfiskerklub. Et arrangement Victor 
har skrevet en spændende artikel om, som i kan læse længere omme i bladet… Lidt af en øjenåbner, 
som inspirer og godt kan give trang til selv at prøve at tage udfordringen op med en stor brasen eller 
skaller i Langesø. Super godt gået af arrangørerne og de deltagende medefiskere! 
 
Vi er nu oppe på 190 medlemmer i alt fordelt på 164 senior, 22 ungdom, 4 junior og i år vil de yngste 
(eller deres forældre) opleve at kontingentet for juniorer falder fra 200 kr. ned til 50 kr.  
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Turprogrammet i år har får lidt ekstra fokus og det er tilrettelagt således at der er noget for en bred vifte 
af forskellige fiskeinteresser. Der vil i årets løb blive suppleret løbende med flere ture og arrangementer, 
så hold øje med vores hjemmeside, Facebook og nyhedsmail. Vi håber at mange af jer får lyst til at 
deltage, så vi kan få nogle hyggelige og sjove stunder og måske en fisk eller to på land også. 
 
Allerede nu må i gerne sætte kryds i kalenderen d. 24./11. kl. 19 hvor vi holder generalforsamling. Det 
er her i har mulighed for at komme med jeres input og forslag til næste år. Seneste Generalforsamling 
var et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan være med til at komme med input og være med til at 
præge hvad der skal ske for kommende sæson. Det har givet os i bestyrelsen et rigtig godt og 
spændende udgangspunkt at arbejde videre med for 2020, specielt hvad angår ture og Langesø som 
tidligere beskrevet. 
 
Velkommen i bestyrelsen til Carsten Pedersen og Rune Kaltoft Nielsen, som blev valgt ind ved 
generalforsamlingen. Carsten er tidligere formand i foreningen og har de sidste par år været suppleant. 
Rune er ny i forhold til bestyrelsen man har altid været medlem og aktiv i foreningen og på vores ture. 
Ny god energi og nye ideer til arbejdet i bestyrelsen og jeg ser fem til et godt samarbejde. 
 
Jeg vil i den anledning sige tak til Christian Larsen og Henrik Normann som ikke ønskede at genopstille 
til bestyrelsen ved generalforsamlingen. Christian er måske den person der har været i Morud 
Lystfikserforeningens bestyrelse i længst tid af alle og har ydet en meget stor, og ihærdig indsats på 
mange områder, speciel i arbejdet med vandpleje i den tid jeg har været med. Også tak til Henrik som 
trådte ind i bestyrelsen og løste lidt af en hovedpine, da vi efter en generalforsamlingen pludselig ikke 
kunne fylde alle bestyrelsespladserne ud. Jeg håber at se jer begge fremover fortsat aktive i foreningen 
og måske vi ses på en af foreningens ture i 2020. 
 
 

Knæk og Bræk 
Bjarke Kaltoft Nielsen 
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Foreningstur til æbleø - kysttur søndag d. 24. marts 2019 

Forårets foreningstur gik til Æbelø. Et lille, men et stærk hold, bestående af brødrene Kaltoft og 
undertegnede. Cirka kl. 6.15 drejede vores bil ind på parkeringspladsen på Lindø, og vi kunne 
konstatere, at vi var eneste bil på parkeringspladsen. Efter kort tid, var vi klar til dagens strabadser. 
 

 
Efter en travetur på en lille kilometer i vandet, får man altid en dejlig varme af, og en påmindelse om, at 
udover at Æbelø tilbyder spændende fiskeri, så giver Æbelø også masser af skridt i skridtælleren. På 
øen fordelte vi os, således at Bjarke og jeg fiskede fra Bunkeren, og mod fyret. Rune valgte at satse på 
øens østside. Vinden var fra syd/vest, så der virkelig fine forhold på vestsiden, for en spinnefisker, men 
nok lidt tough for en fluefisker. 

 
Men på trods de fine forhold, blev det ikke så 
meget som et eneste nap. På nordsiden mødte vi 
Rune, som heller ikke havde mærket noget som 
helst. Dybt mærkeligt, under så fine forhold. Efter 
frokost valgte vi at fiske østenom, hvor Bjarke 
fandt en stime mindre fisk. Vi andre måtte nøjes 
med det dejlige forårsvejr. 
 
Efter at have fisket hele vejen rundt om øen, 
fiskede vi mod parkeringspladsen på Drejet, som 
tidligere har givet fisk. Og ganske rigtigt, vi ramt 
en flok hugvillige fisk i 40’erne. Så efter 20000 
skridt, var vi svedige tilbage på Lindø. Det var 
desværre ikke dagen, hvor vi ramte den store 
havørred, som det ellers lignede den helt rigtige 
dag, men sådan er fiskeri. 
 
 

 
 

Knæk og bræk 
 Thomas Kopp Kristiansen 
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Aktivitets kalender – 2020 
 

-#- Kysttur Forår: Klubmesterskab 
Dato: 9. maj Pris: kommer Tilmelding: Thomas - tlf.: 30 22 91 75 
Er du vores kommende Klubmester i kystfiskeri..? MLF afholder officielt Klubmester i havørredfiskeri. 
Vi har naturligvis alle vidst at Morud Lystfiskerforening, formodentligt har nogle af landets skrappeste 
kystfiskere, mange medlemmer mener selvsagt at vi dermed taler om toppen af poppen i 
skandinaviens....? Ved indvejning sørger MLF for pølser og øl/vand, ved Morud Boldklubs 
Klubhuset ved siden af Friluftsbadet. 

 
-#- Rovfiskekonkurrence i Langesø: 
Dato: 6. juni Pris: Kommer Tilmelding: Thomas –  

tlf.: 30 22 91 75 
Rovfisk konkurrence på Langesø den 6. juni (100% Catch & Release 
konkurrence). Den 6/6 skal der fiskes efter Langesø´s rovfisk - der skal fiskes 
efter Aborre - Sandart - Gedde. Læs senere mere om konkurrencen på 
hjemmesiden eller på Facebook. 

 
-#-Hornfisketur: 
Dato 23. maj Pris gratis Tilmelding: Carsten -  tlf.: 28 56 43 58 
Tager børnene med på fisketur med Morud Lystfiskerforening. Vi tager ud til kysten (vind og vejr 
afgør fiskeplads), hvor vi forhåbentligt finder det helt rigtige hornfiske spot. 

 
-#- Å-tur - til Gels Åen i Sønderjylland 
Dato.15-16 Aug Pris 150,- Tilmelding: Rune - tll: 29 38 74 33 
Ta´med på ”vildmarkstur” vi skal overnatte i Shelter, medmindre du vælger at fiske igennem hele 
natten, vi kører fra Fyn mod Åen fredag kl 16:00, når vi ankommer griller vi en pølse og rigger grej 
til. Aften fiskeriet startes. Omkring midnat mødes vi igen til natmad og røverhistorier, man kan også 
nå en lille lur inden morgen fiskeriet. Efter morgenmaden kl 10:00 er det muligt at dyppe snøren en 
ekstra gang inden vi vender næsen hjem mod Fyn kl 16:00. prisen er incl. Transport, mad og 
fiskekort 

 
-#-Kystur til Æbelø 
Dato 31/10 Pris gratis Tilmelding: Thomas - 

tlf.: 30 22 91 75 
Tag med MLF til Nordfyns ´perle´. Æbelø er uden tvivl en af nordfyns 
mest spændende fiskepladser, og byder på en unik naturoplevelse. 

 
 

Læs senere mere om fisketuren på hjemmesiden eller på Facebook. 
 

Andre Aktiviteter som annonceres løbende 
-#- Arbejdsdag ved bådhuset i Langesø 
-#- Oprensning af gydebanker i Stavis Åen 
-#- Elfiskeri i Stavis Åen 
-#- Generalforsamling tirsdag den 24. november kl 19  
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Arbejdsdag v. Bådehuset i Langesø 
 
Lørdag d. 30 Marts 2019 havde vi arbejdsdag ved bådehuset. Bådehusets terrasse fik en tiltrængt 
forvandling, den har aldrig set flottere ud nu. Bådene slap heller ikke for en kærlig hånd 
 

 
Vi havde håbet at, det udvendige som indvendige malerarbejde også var nået, men det må vente til en 
anden gang. Vi må desværre konstatere at foreningens medlemmer havde lagt andre planer for denne 
lørdag, der var kun et medlem som havde tilmeldt sig til arbejdsdagen, resten af arbejdsholdet bestod 
af bestyrelsen 
 

   

 
Det var en hyggelig og effektiv dag, i det bedste forårsvejr. Husk at vi i år skal Male bådehuset, når det 
første forårs vejr rammer os i Marts /April, så har du mod på at give en hånd med, så kontakt MLF og 
støt op om vores aktiviteter 

 
Knæk og bræk 

MORUD LYSTFISKERFORENING 
Morten Brooksby 

 
 
 



8 

 

DM i mede 2019 i Langesø 
 

Weekenden 10-11 august 2019 blev der afholdt DM i medefiskeri i Langesø på Fyn. Odense 
sportsfiskerklub stod som arrangør af konkurrencen i samarbejde med Morud lystfiskerforening. Seks 
hold og 24 mand var tilmeldt dette års DM. 
 
Langesø er omgivet af blandet skov og park, som giver søen gode forhold for at holde medestævner. 
Der var blevet ryddet pladser i stor stil op til weekenden. De skulle huse konkurrence medefiskerne og 
alt deres grej, som kan fylde en del i landskabet. Det brugte stræk af søen var på nordbredden. Her er 
adgangs forholdene gode og pladserne kunne laves så der var et minimum af forskel mellem hver fisker. 
Strækket blev opdelt i fire sektioner kaldet A, B, C og D. Her sidder en mand fra hvert hold og dyster 
mod hinanden. De uddeles efter endt fiskeri et antal point der afspejler deres placering i sektionen, som 
de så kan lægge sammen med resten af holdets score. Det hold med den laveste score kan kalde sig 
for danske mestre.  
 
Langesø er fuld af fredfisk, som gør søen spændende og attraktiv at fiske i, for en inkarneret medefisker. 
Fiskene der blev fisket efter var brasen, skaller og aborre. Brasnerne har en vægt mellem 1,5-2,5 kg og 
skallerne findes i alle størrelser, men under træning havde der været gennemsnitsvægte på 250g stk! 
Efter mange års medefiskeri både i ind og udland. Må Langesø fiskene være nogle af de flotteste og 
sundeste fisk jeg kender til og har fanget selv. En fight med en brasen fra langesø er hård, tung og 
fiskene giver først op når de løftes op af vandet i fangstnettet!   
 
Lørdagens fiskeri 
Træningen op til havde været meget 
lovende med vægte op til 60 kg på 5 timer, 
men lørdagen før DM skiftede forholdene i 
søen. Vejret havde gået fra ustadigt og 
lavtryk til højtryk og en forhøjelse i 
temperaturerne. Dette gjorde at en del hold 
ændrede taktik. Fremfor at satse alt på 
feederen, som er en taktik der fiskes på 
bunden med en foderkurv, blev der også 
pakket polestænger og matchstænger frem 
til lørdagens fiskeri, med tanke på at fiske 
efter skallerne. Da brasnerne havde lukket 
munden i og var stoppet med at æde. 
Lørdagens fiskeri bar præg af dette og var 
taktisk svært. Der var fisk at fange, men de 
var ikke tunet ind på at æde endnu. Det var tydeligt at hver sektion bød på et anderledes fiskeri. A 
sektionen blev vundet af Flemming Eriksen med 12,546 kg blandet brasen og skaller på feeder. B 
sektionen blev vundet af Michael Jørgensen, som kørte den hjem med 7,088 kg på pole i skaller. C 
sektionen blev vundet af Jesper Høeg med 6,308 kg taget hovedsaligt på pole. D sektionen vandt Tim 
Percival med hele 41,955 kg i brasen taget på feeder. På hold fronten lå Browning og Verpa i top begge 
med 9 point. OSK 1 med 11 point. Preston 2 med 16. Preston 1 med 17 point. OSK 2 med 22 point. 
 
 

 
Herover: Claus Jakobsen med en fin Langesø brasen. 
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Herover: Undertegnede fra lørdagens fiskeri 
i B-sektionen. Feederstænger, polestænger 
og en enkelt matchstang blev pakket frem. 
Det afspejler en helgardering i taktikken. Det 
blev der brug for da fiskene var få og vejret 
gjorde præsentationen svær. Resultatet blev 
en 2. plads og 4,6 kg i skaller på en hård dag.  

Til venstre: Med arrangør Rene Christensen 
med noget af fangsten fra søndagens fiskeri 
i A-sektionen. 

 
Søndag var æde dag 
Ved søndagens fiskeri viste Langesø sig fra sin bedste side. Det var kommet foder i vandet og 
brasnerne havde fordelt sig ud over strækket. De havde så at sige vendt snuden ned af! A sektionen 
var specielt godt kørende. Med hurtige fangster af brasen allerede i første time, for nogle af fiskerne. 
Vinderen af A blev Jesper Høeg endnu en gang med 49,379 kg. B sektionen fiskede meget bedre end 
dagen før. Her kørte Tim Percival endnu en sektions sejr i hus med 18,758 kg. C sektionen tog 
Flemming Eriksen sejren igen med 25,395 kg. D sektionen fiskede vægt mæssigt som dagen før, men 
fiskene havde spredt sig mere ud. Piotrek J vandt D sektionen med 34,634 kg! 
  
DM afgørelsen 
Individuelt gav det tre fiskere med 2 point, som sjældent er set! Det tyder på at der bare er noget fiskeri, 
som ligger bedre til nogen end andre. Langesø er en forholdvis stor sø. Der er mange fisk og de kræver 
at man fodrer dem ofte, men ikke for meget, hvis man vil have hurtige hug! Kampen om plads 1 og 2 i 
mellem holdene var også meget tæt. En placering og faktisk en brasen gjorde udslaget. Holdmæssigt 
vandt Team Browning (Jesper Høeg, Jon Nørgaard, Lars Kroun og Michael Jørgensen) DM for tredje 
gang i streg, med 18 point! De fisker klogt, stabilt og til deres styrker. Godt fisket! 
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Danske mestre 2019 Team Browning! 
Team Verpa vandt sølv med 19 point. Holdet 
består af Tim Percival, Mark Reading, Søren 
Sørensen og Flemming Eriksen. Det er største 
delen af det danske feeder landshold og var altid 
en af favoritterne til top 2. Godt fisket! 
 

Sølv vinderne Team Verpa Geers! 

 
OSK 1 vandt bronze med 25 point. Bestående af Raimundas Zukauskas, René Depont, Ole Knudsen 
og undertegnede. 
 
Femtepladsen stod Preston 2 (Peter Jessen, 
Ole Haugnes, Kasper Struck og Vykintas) for 
med 36 point 
 
Sjettepladsen stod OSK 2 (Rasmus Brock, 
Christian Wolf, Jesper Svendsen og Piotrek J) 
for med 40 point. 
 
Den individuelle placering lå meget tæt  
Individuelt var det meget tæt i toppen. Top tre 
havde alle, to point! Resultaterne var 
følgende: Tim Percival (verpa) blev 
danmarksmester med 2 point og 60,713 kg! 
Jesper Høeg vandt sølv med 2 point og 
55,687 kg! Flemming Eriksen vandt bronze 
med 2 point og 37,941 kg. 
 
Stor tak 
Stor tak til Morud lystfiskerforening og Bjarke Kaltoft for at gøre det muligt at bruge jeres vand og for 
opsætningen af skilte m.m. Tak til Hans Berner fra Langesø gods for lån af sø og græsarealer. Tak til 
Allan og resten af OSK gutterne for opstilling af grill, borde og gratis mad. Det fuldendte weekenden og 
var et godt samlings punkt for fiskerne efter endt fiskeri, mens arrangørerne udregnede resultaterne. 
 
Jeg håber personligt at årets DM kunne være startskuddet og katalysatoren til flere medekonkurrencer 
i Langesø for fremtiden. Det er et af fyns bedste medevande og det ville være en skam ikke at udnytte 
det gode potentiale.   
 

 

Herover: bronze vinderne OSK 1! 
Preston 1 (Simon Jensen, Claus Jakobsen, Bo 
Pedersen og Kasper Mortensen) kom på 
fjerdepladsen med 32 point. 
 



11 

 

Stavis åen - elfiskeri 2019 
PÅ MLF´s-stræk v. Dybvad bro til Bredbjerg 

 
El-fiskeri efter moderfisk lørdag d. 16. november 2019 
Et par MLF-medlemmer var stået tidligt op og var klar til afhentning af elfiskeudstyr ved Elsesminde 
Produktions højskole kl 08.00, her mødte vi flere ihærdige sjæle, som også havde valgt at bruge en 
lørdag, på yngelpleje for deres lokale vandløb. Grusbanden havde også samlet et hold denne lørdag, 
og de havde også planlagt en tur til Stavis åen, dog længere nedstrøms ved Jernalderlandsbyen og 
Rismarksbroen. Grejet blev læsset på bilen og vi drog retur til vores aftalte mødested ved Dybvadbro. 
 

De første i waders gør klar 500 m opstrøms 
for Dybvadbro 

Alt grejet blev søsat også gik derudad, 
Bådsmanden fik sved på panden 

 
Med Elfiske-tilladelserne i hus, blev grejet sat af ved Dybvadbro, og vi trak grejet 500 m opstrøms, her 
havde vi sidste år elfisket et par fine moderfisk. Novembervejret i år,har været præget af en del nedbør, 
så vandstanden var rigtig fin, åen var dog klaret op i farven, i dagene optil, idet der havde været lidt 
ophold i regnvejret. Et par meldinger var også dumpet ind hos foreningen om, at der var set et par 
trækkende fisk på dette træk i ugen forinden.  
 

2 medlemmer af MLF, i hver sin ende af 
aldersskalaen, så interesseret på 

Vandstanden var høj, flere steder i åen 

 



12 

 

De første 100 meter blev elfisket med stor spænding fra både fiskere og tilskuer, dog uden held og det 
skulle vise sig, at vi skulle rigtigt langt op i åen, for at finde de første fisk. Den ene meter tog den anden 
og stadig ingen fisk, urolige ansigtsudtryk var så småt begyndt at vise sig. Vi nåede frem til fisketrappen, 
stadig uden fisk i baljen, generatoren blev slukket og grejet transporteret igennem fisketrappen. I det 
første sving efter fisketrappen, viste en bule sig og den skød høj fart  henover et lavere parti af åen, her 
kom en fin gydebanke til syne ”et elskende par havørreder blev taget på sengen, i en højere sags 
tjeneste” en udlejet hun gik i elektroden, hun blev hurtig efterset og sat tilbage igen, på den anden side 
af gydebanken i næste sving, ved en væltet trærod, kom hannen til syne, han var dog mere frisk og 
ikke færdig endnu, første fisk kom i baljen. 
 

Fisketrappen ved Bredbjerg i efterårsfarver Længe ventet kom den første fisk i baljen 
 
Vi forsatte el-fiskeriet og Langesøskoven kom nu til syne. Åen begynder her at ændre karakter, lavere 
vandstand og stryg med tydelige gydebanker. Vi stoppede El fiskeriet efter spejderhytten ved broen 
indtil Tunneldalen. Her havde vi 5 moderfisk i baljen 3 hunner og 2 hanner, ud over det, havde vi udsat 
3 fisk som allerede var udlejet. 
 

Gydebanke, flere fisk var allerede godt i gang 
med gydningen - Og flere gydebanker kom til 
syne opstrøms for Bredbjerg strækket 

En udlejet hunfisk havde været tidligt på 
færde, træt og sikkert på vej ud i havet igen 
- inden længe 
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I alt 8 fisk,- umiddelbart ikke prangende, dog skal man ikke begynde at drage tunge konklusioner efter 
en enkelt dårlig El-fisketur. En melding fra Grusbanden, som gik længere ude var, at de havde 12 fisk 
med hjem, og status pt. er, at der i Stavis åen og Ryds å er Elfisket 29 moderfisk i alt. Der er stadig flere 
gydende fisk tilbage i åen. Det at hjælpe med til at gøre vores lokale å selvproducerende det er nok et 
højere mål i sig selv. Kig forbi åen, -ser du færre eller flere gydebanker i år, så kontakt os endelig.  
 

Tak til ildsjæle som deltog i dette års El fiskeri v. MLF fiskevand i Stavis Åen. 

Har du mod på at give en hånd med, så kontakt MLF og støt op om vores aktiviteter, husk at komme 
ud i naturen, gå en tur langs åen, tæl gydebankerne eller deltag i vores sommer aktiviteter, hvor vi pt. 
planlægger at give gydebankerne i stavis åen en tur med Vandpleje Fyns nye udstyr en Spulepumpe til 
Gydebanker, ” En vaskemaskine der kan vaske havørredens sengetøj.”  

 
På Gensyn 

Morud lystfiskerforening 
Rune Kaltoft 
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Hilsen fra FYNS LAKSEFISK 
 
Vi er ikke altid helt skarpe på Fyns Laksefisk og det samme gælder nogle af vores billeder, men på 
dette kan man alligevel ane sæsonens første øjenæg. De små kommende fisk er også spændte herop 
til jul og begynder derfor at titte frem.  
 
Elfiskeriet er veloverstået - og det må betegnes som en god elfiskesæson. Den megen regn i det tidlige 
efterår gjorde, at der fra starten var godt med fisk i åerne. Derfor var der allerede i begyndelsen af 
november bragt mange 'moderfisk' til klækkeriet. Alligevel har vi været nødsaget til at forlænge 
sæsonen et stykke ind i december. Den forhøjede vandstand i vandløbene har sikkert fået ørrederne til 
at vandre langt op i systemerne, op på stræk hvor der ikke elfiskes, hvilket måske var årsagen til, at vi 
i sidste del af november ikke fangede helt så mange fisk som forventet. Men vi har fået de fisk og den 
mængde æg, der skal til for at kunne udsætte det ønskede antal smolt, så hvad mere kan vi for lange.  
 

 

 

 
Vi på Fyns Laksefisk vil gerne takke Vandpleje Fyn og alle de frivillige sportsfiskere, der (igen igen!) har 
hjulpet til med årets elfiskeri. Den hjælp er uvurderlig, unik og helt fantastisk.  
 

Tusind TAK! 
 

 

Dag- og bådkort samt bådreservering 
 
Shell Service Morud  
Rugårdsvej 765  
5462 Morud  

Tlf. 65 96 42 99 
 

 

MobilePay 
 

Morud Lystfiskerforening arbejder på at få 
MobilePay, som en betalingsløsning i 2020 
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Succesen fortsætter 
Klubaftener på Havrehedsskolen 4/2 - 18/2 - 4/3 - 18/3 og 1/4 

 
Vi fortsætter med klubaftner i MLF, hvor vi låner sløjdlokalet på Havrehedskolen i Morud (Rugårdsvej 
729, 5462 Morud). 
 
Dermed bliver det muligt for MLF´s medlemmer at mødes i vinterhalvåret ca. hver 14. dag i et passende 
lokale. Vi mødes uden nogen fast plan og f.eks. binde fluer - lave blink - lappe waders, eller evt. 
planlægge flere fisketure for foreningens medlemmer. 
 
Det er aktivitetudvalgets ønske, at få mere kontakt til foreningens medlemmer, og dermed håbe på en 
bedre tilknytning til foreningens fisketure, og måske lave bedre foreningsture.   
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Morud Lystfiskerforenings love 

 
§ 1 Navn og formål: 
1. Foreningens navn er Morud Lystfiskerforening og dens hjemsted er Morud i Nordfyns Kommune. 
2. Foreningen har til opgave at forvalte fiskeret i Langesø og den del af Stavids å, der tilhører 

Langesø Skovdistrikt samt foreningens øvrige fiskevande. 
3. Foreningen tilsigter, at der værnes om fiskeriet og de omkringliggende naturområder. 
4. Foreningen har yderligere det mål at udbrede naturforståelsen blandt foreningens unge. 
 
§ 2 Medlemmer: 
1. Foreningen er åben for alle. Ved enkelte af foreningens fiskevande kan det dog være nødvendigt 

at tilpasse antallet af fiskere til fiskevandets bæreevne (bestyrelsen fastsætter grænsen). 
 
§ 3 Generalforsamling: 
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år i sidste halvdel 

af november. 
2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside 

www.morud-lf.dk min. 3 uger inden afholdelse, samt i lokalpressen i dagene optil. En skriftlig 
dagsorden tilsendes medlemmer der henvender sig telefonisk 2-7 dage før generalforsamlingen 
til enten kasserer eller formand. 

3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november. 
4. Dagsordenen skal bl.a. indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, formandens beretning, 

kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab, behandling af indkomne forslag, valg til 
bestyrelse, valg af revisorer, eventuelt. 

5. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver foreningens opløsning at 2/3 
af de stemmeberettigede stemmer for. 

6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Stemmelighed ved bestyrelsesvalg ordnes ved 
lodtrækning. 

7. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis enten bestyrelsen eller 25% af 
medlemmerne finder det påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske pr. 
brev med en uges varsel. 

 
§ 4 Vedtægtsændringer: 
1. Forslag til ændringer af vedtægterne fremlægges på generalforsamlingen og godkendes ved 

almindeligt stemmeflertal, dog kræver ændringer vedrørende foreningens opløsning at 2/3 af de 
stemmeberettigede stemmer for. 

 
§ 5 Bestyrelsen: 
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af general-

forsamlingen. 
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 

3 menige bestyrelsesmedlemmer. 
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3. Alle valg er 2-årige. Der vælges skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten til       
   bestyrelsen vælges for 1 år af gangen 
4. Der vælges årligt 2 revisorer og en revisorsuppleant. 
5. Bestyrelsen sammensætter relevante udvalg. 
6. Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling. 
7.  Ved stemmelighed i f. b. med afstemning angående indkomne forslag til bestyrelsen, bortfalder 

forslaget  
8.    Kontingent for bestyrelsesmedlemmer udgør de faste omkostninger for foreningen til 

medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund samt Vandpleje Fyn og Odense Å sammen-
slutningen. 

 
§ 6 Kontingent og regnskab: 
1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 
2. Kontingentet opkræves af Danmarks Sportsfiskerforbund inden udgangen af februar måned. 
3. Regnskabet regnes fra 1. november. 
4. Regnskabet revideres af 2 revisorer og fremlægges på generalforsamlingen.  
5. Regnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne samt af revisorerne. 
 
§ 7 Tegningsret: 
1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner der 

binder foreningen, kræves dog underskrift af både formand og kasserer. 
2. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer 

og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom 
generalforsamlingens godkendelse skal foreligge. 

 
§ 8 Særlige bestemmelser: 
1. Medlemmer skal overholde de særligt gældende regler for færdsel i skoven ved fiskeri i Stavids å 

og Langesø. 
 Ved fiskeri i foreningens øvrige vande skal der vises hensyn overfor lodsejeren, hvilket vil sige at 

henkastning af kroge, affald, liner samt færdsel gennem dyrket mark medfører eksklusion. 
 Færdsel til fiskevandet sker af aftalt sti. 
2. Alle medlemmer samt lodsejere er berettiget til at kontrollere andre fiskende ved foreningens 

vande (Lejemål). Ulovligt fiskeri indberettes til bestyrelsen. 
3. Mindstemål, fangstbegrænsning og andre regler for fiskeriet vedtages på generalforsamlingen. 
4. Fredningstiden skal respekteres. 
5. Bestyrelsen kan suspendere et medlem, såfremt der sker brud på foreningens love eller anden 

skade af foreningens interesser. Denne suspendering skal fremlægges på først kommende 
generalforsamling, hvor der tages stilling til om vedkommende skal ekskluderes. 

6. I tilfælde af uregelmæssigheder ved fiskevandet (forurening m.m.) skal bestyrelsen straks 
underrettes. 

7. Færdsel ved forenings fiskevand og brug af forenings både sker på eget ansvar. 

 

§ 9 Foreningens opløsning: 

Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til ophjælpning af de 

fynske ørredbestande i overensstemmelse med seneste FYNSPLANEN. Rev.-2018 
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Færdselsregler for fiskeri ved Langesø 
 
Langesø Gods er en privat ejendom, hvor publikum må færdes efter reglerne i Naturbeskyttelses-loven. 
Færdsel og ophold er således tilladt på veje og stier fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang. 
Overnatning i skoven er ikke tilladt. Disse begrænsninger gælder også ved fiskeri i vandløb og fra bred. 
 
I perioden 15. maj til 15. juli må færdsel langs åen ikke ske før kl. 9.00 af hensyn til skovens jagtlejere, 
som også i oktober til december kan lukke skoven omkring Stavids å på jagtdage. Disse begrænsninger 
gælder også for fiskere. 
 
Motorkørsel er ikke tilladt uden for offentlig vej (asfalteret vej), ligesom motordrift heller ikke er tilladt på 
søen. Parkering skal ske på parkeringspladser ved offentlig vej - gerne ved "Den gamle Smedie" eller 
mellem transformerstationen og det lille vandhul på den lille parkeringsplads, ikke i løgparken eller ved 
indgangen hertil. Parkering på/langs grusvej ved hytten er ikke tilladt. Hunde må kun medføres, hvis de 
holdes i snor. 
 
Disse begrænsninger skyldes hensyn til dyrelivet, som er specielt sårbart i yngletiden om foråret. Derfor 
henstiller vi til fiskerne, at man skal tage hensyn til ynglende fugle langs søbredden ved ikke at tage 
ophold i sivene og i umiddelbar nærhed af reder i sivbræmmen og på bredden. 
 
Støjende adfærd og brug af radio m.v. bedes undgået af hensyn til skovfreden, som nydes af mange 
skovgæster og beboere. 
 
Langesø slot, der er opført i 1774-1778, ejes nu tillige med de 800 ha skov, 55 ha landbrug og 18 ha 
sø af Langesøfonden, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug med 
rekreativ værdi. Slottet er delvist udlejet til beboelse, og såvel slot som park er lukket for offentligheden, 
hvorfor landgang ikke er tilladt i dette område.  
 
Bålbrænding og lejrslagning er ikke tilladt i skoven. Ved grusgraven på søens nordside (ved Ålekisten) 
er dog indrettet to bålpladser, som må benyttes af publikum uden forudgående tilladelse.  
 

 
Natfiskeri fra bredden af Langesø 

 
 Telt med fast bund er forbudt. Der henvises til teltpladsen ved Morud Friluftbad. Karpefiskerly 

uden fast bund er tilladt. 
 Bålbrænding er forbudt med mindre blåplads anvises fra godsets side. Der er anvist 

bålpladser som beskrevet ovenfor. 
 Parkering ved Skovkapel er tilladt. 

 
Langesø Info 

 
Se kort vedr. afstand til Langsø Gods og de markerede stræk for fiskeri langs bredden. Dagskort kan 
købes på Shell i Morud. Det kræver også Statsfisketegn at fiske i Langesø. Robåde kan lejes på Shell 
i Morud, til fiskeri eller blot en hyggelig sejltur.  
 
Fiskeriet i Langesø foregår fra båd, men medefiskeri fra land på den skiltede (skilte undervejs) 
strækning fra kapellet syd om søen til slotshaven er tilladt. Der må fra den første juli fiskes fra 
sandbanken ved Travnskov afløbet. Bådene er fortøjet ved hytten i søens sydøstlige ende. Nøgle til 
hytte og både kan mod depositum på 100 kr. erhverves ved Shell Service Morud. Der er mulighed for 
overnatning i hytten. 
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Fiskeriet er underlagt følgende regler 
 
 Bådene skal reserveres hos Shell Service Morud tlf: 65964299  
 Både, årer, redningsveste og hytte skal behandles på behørig vis - husk at rydde op og låse efter 

brug! Affald tømmes i containeren som er opstillet ved hytten.  
 Zone K (Z-K) er forbeholdt fiskeri fra land og bådfiskere skal drage hensyn herfor. For øvrige 

områder skal fiskere på land drage hensyn til bådfisker. I praksis vil det sige at i zone K er det 
bådfiskeren der har ansvaret for at der ikke krydses liner og i øvrige områder visa versa.  

 Det er tilladt at fiske fra Stenpynten. Pladsen er forbeholdt karpefiskere.  
 Fangster af gedder, sandart, ål og karper kan skrives i fangstjournalen, som er i åreskabet. 
 Maksimum 3 personer i een båd.  
 Sejlads skal efter gældende regler ske med redningsveste ombord. Redningsveste ligger i hytten.   
 Der må max. anvendes 4 stænger pr. person.  
 Fiskeri fra land foregår fra fast standplads med agn, idet fiskeri med kunstagn ikke er tilladt.  
 Telt med fast bund er forbudt. Karpefiskerly uden fast bund er tilladt. 
  Mindstemål og fredningstider SKAL overholdes.  
 VIS HENSYN til dine medfiskere og andre brugere af Langesø.  
 Brud på reglerne kan medføre bortvisning. 
 

 
 
Mindstemål og fredningstider: 
 
 Gedde 60 cm. (fredet i april). 
 Sandart 60 cm. (fredet i maj). 
 Ål 45 cm. 
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Medlemskab: Seniorkontingent          550 kr. 
 Ungdom (18 til 25år)      400 kr. 
 Juniorkontingent (under 18år)      50 kr. 
 Depositum Langesø-nøgle           200 kr. 
 
Langesø-nøgle: Kontakt formanden Bjarke Kaltoft Nielsen 
 
Medlemsfordele: 
1. Fiskeret i Stavis å (ca. 8 km foreningsvand) - se kort. 
2. Fiskeret i Odense å og Stavids å via Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk  
3. Bådfiskeret til Langesø samt medefiskeri inklusiv. 
4. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF). 
5. Modtagelse af medlemsbladet "Sportsfiskeren". 
6. Mulighed for deltagelse i foreningens aktiviteter - fisketure m.v. (Se turprogram herunder). 
 
Bemærk: 
Fredningsperiode i vandløb: 16/11 - 15/1. 
Kun kunstagn tilladt til åfiskeri (spinner, flue, blink, wobler)!!!! 
Mindstemål  Å: Bækørred 30 cm, Havørred 45 cm. 
  Sø: Gedde 60 cm, Sandart 60 cm, Ål 45 cm. 
Bådene i Langesø kan benyttes fra ca. april til ca. december. 
Særlige regler for vande under Odense Å Sammenslutningen - se: www.odense-aa.dk 

 
Aktiviteter 2019 - der p.t. er fastlagt. 
 
4. februar  Klubaften 
18. februar  Klubaften  
3. marts  Klubaften 
17. marts  Klubaften 
31. marts  Klubaften 
9. maj   Klubmesterskab 
23. maj  Hornfisketur 
6. juni  Rovfiskekonkurrence i Langesø 
15.-16. august  Å-tur - til Gels Åen i Sønderjylland 
31. oktober  Kysttur til Æbelø 
November   El-fiskeri (kontakt bestyrelsen for nærmere info) 
24. november   Generalforsamling kl. 19  
 
Alle planlagte ture, samt de ture, som arrangeres løbende, vil blive annonceret på foreningens 
hjemmeside: www.morud-lf.dk og på MLF’s Facebook-gruppe 
 
Oplysninger og tilmelding: 
Thomas Kristiansen: 30 22 91 75 - kopp77@hotmail.com 
 

Foreningen opfordrer alle til at genudsætte rovfisk i Langesø. Bestanden af rovfisk er 
ikke så stor, men vil du alligevel have en fisk med hjem, så tag en i mellem størrelsen 
og lad den store få friheden igen. Det vil både søen og andre fiskere have glæde af. 


