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AA-LYST
Aa-Lyst udgives af Aalestrup 
Lystfi skerforening.

Ansvarshavende :
Søren Godsk
Lærkestien 2, Birgittelyst
8800 Viborg.
Tlf. 98641965

Redaktionsudvalget består ud 
over bestyrelsen af :
Georg Sand,  29617888
Per Nielsen, 98511313
Jens Ø. Pedersen,  98642908
Chris B. Larsen,  98551753

„Aa-Lyst“ – redaktionens 
adresse & e-mail :
Chris B. Larsen, 98551753
Stabellsvej 9, 9610 Nørager  
aalyst@mail.dk

Adresseændringer sendes til:
s.godsk@mail.dk

Aalestrup Lystfi skerforenings
hjemmeside :
www.aalestrup-lystfi sker.dk

Redaktør for hjemmesiden :
Georg Sand, 29617888
Nygade 1, 8400 Ebeltoft.
E-mail  : sand@ebeltofts.net

Artikler i Aa-lyst er ikke nødvendig-
Vis udtryk for Aalestrup Lystfi sker-
forenings offi cielle holdning.

Redaktionen modtager meget gerne artik-ler, 
gode historier og andre indlæg til  bladet, samt 
eventuelle fotos og tegninger, men forbeholder 
sig ret  til at redigere og forkorte i det til-sendte 
materiale.

KORT
 OG GODT
KALENDEREN
Tordag den 8. Januar 2009 kl. 1900

Starter fl uebindings kursus op igen, på Fiskegården 
med Søren Glerup ( se side 13 ).

Lørdag den 31. Januar 2009 kl. 800

Turudvalget arrangerer Grønlændertur til Lernen-
feld å.
( se side 14 ).

Lørdag den 7. Februar 2009 kl. 1230

Turudvalget arrangerer grejtur til PH-grej i 
Viborg
 ( se side 14 ).

Tirsdag den 10. Februar 2009 kl. 1900

Filmaften v/Søren Glerup (se side 14  ).

Tirsdag den 24. Februar 2009 kl. 1900

Grejauktion, kom og køb/sælg noget af dit gl. 
grej, indlev. af grej kl. 1800  ( se side 14 ).

Onsdag den 1. Marts 2009 kl. 800

Standerhejsning / første fi skedag, mød op til 
rundstykker og hygge på fi skegården.

Lørdag den 7. Marts 2009 kl. 1000

Husk at sætte kryds i  kalenderen, for den dag 
afholdes der Aalestrup Open - Fluebindings-
konkurrence på fi skegården ( se side 15 ).

Mandag den 9. Marts 2009 kl. 1900

Lystfi skerforedrag med Morten Valeur ( se side 
15 ). 

Lørdag den 25. April 2009 kl. 800

Arbejdsdag på Fiskegården, kom og giv en hånd 
med, der er mange opgaver der skal løses.

Torsdag den 7. Maj 2009 kl. 1830

Lodsejerfest

Søndag den 17. Maj 2009 kl. 800

Lystfi skeriets dag på Boldrup Museum  
( der kommer mere omtale i næste blad ).



3

Til Annoncører i Aa-
Hvis der er rettelser til jeres annonce i 
Aa-lyst, vil vi gerne i kontakter os med 
ændringerne, på mail : aalyst@mail.dk 
el. Tlf. 98551753.

Beretning :
Jeg vil gerne starte med at beklage at de ved-
tægtsændringer der blev gennemført sidste år 
ikke har resulteret i hverken tilskud ell. større 
samarbejde eller forståelse hos kommunen.

Sagen kort :
14/3-2007  - møde m/kommunen her på 
ejendommen hvor vi fi k                                                   
1/11-2007  - vi sender udkast til forhånds-
godkendelse hos Kommunen.
14/11-2007 – Fra kommunens side et par øn-
sker der indarbejdes bortset fra visse datoer 
ang. betalingsfrister.
27/11-2007 – Vedtægterne vedtages på ge-
neralforsamlingen
30/11-2007  - kommunen har igen et par 

Generalforsamling  
d. 27/11-2008 

spørgsmål som besvares ang. medlemmer 
u/25 år
13/12-2007 -  yderligere spørgsmål vedr. 
ejendommen som besvares
14/12-2007 -  afslag fra kommunen – besty-
relsen beslutter at sagen slutter her. 

Fiskeriet : 
Fangsterne har såfremt vi skal tro de ind-
sendte fangstrapporter været på et lidt lavere 
niveau i forhold til sidste år og mere på ni-
veau med 2006. Det er som om at der i ulige 
år en fremgang som så resulterer i en mindre 
tilbagegang i lige år. Vi glæder os derfor al-
lerede til fi skeriet i 2009. Årsagen kan være 
mange:
- vind & vejrforhold 
- opgang af bestemte årgange
- vandløbskvalitet, herunder drivende  
         grøde
- ulovlige garn 
- opgivne fangster jvfr. fangstrappor-
ter.

Ja mulighederne er mange, og det kan jo også 
være en sammenblanding af fl ere forhold, 
men vi kan konstatere at resultatet ikke er „så 
ringe“. Resultaterne fra fangstrapporterne og 
fangstbogen fra klublokalet vil jeg komme 
ind på under uddeling af pokaler.

Hytter :
Igen i år er der blevet malet en hytte, som 
planlagt og fremover vil der i forbindelse 
med arbejdsdagen blive malet én hytte pr. år 
dels på grund af mindre gene vedr. udlejning, 
og dels p.g.a. mindre arbejdsbyrde. I alle 4 
hytter er der udskiftet køleskabe af hensyn 
til energiforbruget.
Denne udskiftning og andre foretagne 
investeringer har kun været muligt fordi vi i 
2008 har fået tilskud fra følgende:

Andelskassen Himmerland – kr. 8.000,- der 

Tv. Kasserer Ellen Godsk og th. Formand Søren 
Godsk, der diskuterer de krigerriske revisorer.
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Penn Big Deep Sea – Højspole-hjul
                                        1.199,- kr.
Penn GTO 220 hjul :            799,- kr.

Petzl pandelamper fx modellen Tikka. 
Lyser 26 lumes. 3års garanti.
                                     299,- kr.
Kom og se det, samt andet grej 
fra velkendte mærker som Vision, 
Albright, Greys, Fenwick, Berkley, 
ABU, Shimano, Fly Co.  Loon osv. 
osv.

Vision Nite tohåndsstang #9-10
                      
2995,- kr.
Berkley Skeletor series one – 
f.eks. 7‘  2-12 gr. :          1.199,- kr. 
Havørredens hemmeligheder 3 og 4
Pr. stk                              169,-   kr.
Geoff Andersson Zoon buks
                       
999,- kr.
Diverse fl uer 15 kr. pr. stk. /               8 
stk. for     100 kr.
Lawson aluminiums kystnet L/XL
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Foreningens bestyrelse :
Søren Godsk, formand
Lærkestien 2, Birgittelyst
8800 Viborg.  
98641965 - s.godsk@mail.dk
Frits Broe Jensen, Nørager
98551111 - el.frits@jensen.mail.dk
Ole Nyholm, Aars
98623934 - Ole.Nyholm@aars.dk
Kenneth Nyholm, Aars
98625962 - kndk@privat.dk
Benny Jensen, Aalestrup
98658191 - benny.jensen@pc.dk
Per Nielsen, Hobro 
98511313 - perndk@googlemail.dk
Suplanter :
Palle Baade,
21476333
Allan Nielsen
21446997 - alag@mail.tele.dk
Lodsejerrepræsentanter :
Steen Andersen, Spanggårde
86692173 - steen.spanggaard@get2net.dk
Henry Laustsen, Hobro
98548186 - ehlaustsen@dbmail.dk

Foreningens kasserer :
Ellen Godsk
Lærkestien 2 Birgittelyst
8800 Viborg.
98641965

Foreningens fi skeribetjente :
Hardy Iversen, 98642066
Poul Linde, 98551402
Svend Bjerre, 98641282
Jens Ø. Pedersen, 98642908
Anders Jensen, 20355016
Egon Hansen, 86691732

Fiskerikontrollen :
Nykøbing Mors, 97710100
Frederikshavn, 96207010

er anvendt til ovennævnte køleskabe                
Sparekassen Himmerland – 8.000,- 
der er anvendt til ny olietank, der jvfr. 
miljølovgivningen skulle udskiftes p.g.a. 
alder.

Nordea - 10.000,- der er anvendt til nye 
vinduer i stuehuset

Ovennævnte var hovedelementerne, men 
der har også været økonomi til indkøb af 
ny ventilator samt buskrydder der anvendes 
langs åen m.v.

Fra Skals Sparekasse der er i gang med et 
større byggeri har vi modtaget næsten nyt 
gulvtæppe som vi forventer bliver pålagt 
inden der skal afholdes Aalestrup Open.                     

Udlejning af hytter :
Der har i året 2007 atter været en fremgang 
i udlejningen, af hytterne, nemlig fra 171 til 
202 udlejningsdage. 

Ejendom: 
Der har ikke i år været specielle større 
reparationer bortset fra div. småting der 
blev ordnet i forbindelse med arbejdsdagen. 
Der forestår nu maling af klublokale samt 
pålægning af nyt gulvtæppe. 

Med hensyn til turistsamarbejdet er foreningen 
placeret således på landkortet, at vi bliver nødt 
til at samarbejde både mod NORD og SYD, 
da stort set en lige stor del af foreningens 
fi skevand er beliggende i den nordlige og 
den sydlige del. Vi har derfor besluttet, at 
annoncere i turistbrochure begge steder, 
ligesom hytterne annonceres i FISK & FRI 
samt Fiskeavisen. 
 
Grødeslåning :
Grødeslåningen i åen er i 2008 er foretaget 
af de samme personer som tidligere. 
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Se www.volstrupfi skepark.dk/ 
adr.: Rosbjergvej 9 Henv. Tlf. nr. 98552144 / 98557144 / 20327144

Salg af fi skekort -  overnatning 500,-/300,-

Advokat
JAN POULSEN

Møderet for Højesteret
Aagade 8, 9620 Aalestrup
Tlf. 98641811. Fax 98642458

www.advokatjanpoulsen.dk
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Der slås oftest grøde i Region Nord, men der 
er jo stadig udlagt spærring ved „den gamle“ 
Simested Bro, så en del af generne minimeres. 
Det er vor opfattelse, at grødeslåningen vil 
blive korrigeret af kommunerne således, at 
den vil foregå efter samme mønster som hidtil, 
Viborg kommune forestår grødeskæringen 
fra Abildvad til fjorden, og tidspunkterne 
for disse skæringer kan ses på Kommunens 
hjemmeside som er tilgængelig via et link fra 
foreningens hjemmeside.  
Grødeslåningen eller skal vi sige opsamlingen 
har været under kritik fra fritidsfi skerne i 
Hjarbæk Fjord der mener at deres garn bliver 
fyldt med drivende grøde, men i relation til 
vort fi skeri er det mit indtryk, at ordningen 
fungerer tilfredssttillende. 

Lodsejere :
Samarbejdet med lodsejerne er forløbet godt,  
dog har vi p.g.a. ejerskifte mistet stykket syd 
for det stykke vi netop havde fået tilladelse 
til at leje fi skeretten på.

Vi er bekendt med at, der i efteråret er handlet 
flere ejendomme, der nødvendiggør nye 
aftaler inden sæsonstart 2009. 

Aktiviteter :
Aktivitetsniveauet har været som det 
forgående år, med følgende arrangementer:

Fluebinding under ledelse af Søren Glerup 
– der kører et hold nu og nyt starter op efter 
jul – nærmere betegnet den 8/1-2009

28/1-2008  Vildmarkscamp, vidio- og fi lmklip 
og dias m.bl.a. Laurits Flowbinner om fi skeri 
i vildmarken

12/2-2008  Filmaften m/Søren Glerup m.bl.a. 
gamle fi lmklip

26/2-2008  Grejauktion – pænt m/deltagere 

men ikke meget Grej- det må blive bedre næste 
år.   
1/3-2008   Standerhejsning : da sæsonstart var 
en lørdag, var deltagerantallet i år glædeligt 
forøget til ca. 30              

8 / 3 - 2 0 0 8    Å l e s t r u p  O p e n  : 
fl uebindingskonkurrence med deltagere fra 
hele landet, hvilket må siges at være fl ot         
Der var atter en fremgang i deltagerantallet og 
bundne fl uer til samlingen.                                                                       
Vi viderefører traditionen den 7/3- 2009.

17/4-2008  Lodsejerfest på Hotel Hvide Kro 
med 155 deltagere. Det er glædeligt at så mange 
lodsejere bakker op om festen og foreningen. 
 
26/4-2008  Arbejdsdag ca. 15-16 deltagere, 
hvor der blev udlagt Broer, malet hytte nr. 4 og 
ophængt billeder på 1. sal. Der blev foretaget 
mindre reperationer på ejendommen.  
Endvidere har et buskrydderhold været på 
arbejde nedstrøms Aalestrup. 

4/5-2008  Åbent hus m/mulighed for at se såvel 
ejendommen museet og komme en tur til åen. 
Arrangementet var tiltænkt nye medlemmer, 
men der mødte kun 2 op
sammen med et bestyrelsesmedlem, og de fi k 
så en grundig rundvisning.

18/5-2008   Lystfi skeriets dag – vi deltog på 
Boldrup Museum m/b.l.a . Fluebinding.

6/9-2008  Atter en arbejdsdag hvor der blev 
foretaget reperation af løse tagsten, repareret 
endegavl på ejendommen, og 
beskåret buske på det grønne område v/
hytterne. 

20/9-2008  Fiskedag med ca. 25 deltagere, og 
i modsætning til de senere år blev der oven i 
købet indvejet 4 havørreder, og da både suppen 
og de gule ærter var gode blev det alt i alt en 
rigtig god dag.
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HEF EnergiTeknik A/S
Juelstrupparken 16, 9530 Støvring
Tlf. 9936 9736, Fax 9936 9828 EnergiTeknik

Træfældning og træbeskæring

HEF EnergiTeknik A/S udfører alle former for 
træfældning og træbeskæring - også for private. 

Vi har mange års erfaring, og råder over en 
vognpark med lift og kurve, samt andet 
specialudstyr for fældning og beskæring af 
træer.

Beskæring og fældning af vanskelige træer har 
vi stor erfaring i. 

Med det rigtige materiel og professionelt 
personale er ingen opgave for lille og ingen for 
stor. 

Få et konkret tilbud. 

Tænker du på at skifte...
...så gør det nu. Det er gratis!

Du kan i øjeblikket helt gratis flytte dine
pengesager til Sparekassen Himmerland.

Henvend dig blot til os - det er nemt, for vi
klarer alt det praktiske i forbindelse med
overflytningen.

Himmerlandsgade 74, 9600  Aars, tlf. 9862 1700 · sparhim.dk
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Ud over disse arrangementer har 
turudvalget arrangeret ture til : Lerkenfeldt 
Å, Skjern Å, Mariager Fjord,  og sidst men 
ikke mindst en meget vellykket tur på aften/
natfiskeri Simested Å med efterfølgende 
hyggelig samvær m/grilpølser og hvad dertil 
hører.
Der skal herfra lyde en stor tak til 
turudvalget for dette arbejde, og jeg kan 
kun opfodre til at medlemmerne bakke op 
om disse arrangementer.

Medlemsantal :
Vi har haft en mindre medlemstilbagegang i 
2008 til 335 seniormedlemmer hvortil skal 
lægges 35 juniormedlemmer. Vi håber dels 
den positive omtale åen har, senest i artikel 
i Nordjyske Medier vil medvirke, sammen 
med det relativt gode fiskeri i 2008 og 
eksisterende medlemmers medvirken vil øge 
medlemsantallet i 2009.
Det kan ses at 65.938 har været på foreningens 
hjemmeside, heraf ca. 10.200 i indeværende 
år. Derfor er det også vigtigt at evt. fangne 
fi sk kommer på foreningens hjemmeside, og 
evt. også i avisen. 

Udsætning/El-fi skeri:
Udsætninger i 2008 har været følgende:
2500 stk. yngel
1700 stk stk. halvårs
2000 stk. etårs.
D i s s e  u d s æ t n i n g e r  e r  b e t a l t  a f 
fi skeplejemidlerne.

Herudover er udsat 37,5 kg – 1500 stk 1 års 
hvor udsætningsudgiften er fordelt med 2/3 
til Aalestrup Lystfi skerforening og 1/3 til 
VSF.

Den nye udsætningsplan baseret på 
bestandsanalysen 2006 at mængden af yngel 
øges til 2.500 stk. (1.500),  ½-års 1.700 stk. 
(2.000) 1-års 2.000 (1.000)  og endelig 3.250 

stk. P&T o/30 cm.  
Bestandsanalysen er nærmere beskrevet 
i sidste medlemsblad viser at der er sket 
bedringer visse steder og forringelser andre 
bl.a. Hvam Bæk.

El-fi skeri :
El-fiskeriet foregik den 15/11-2008 på 
strækningen Abildvad – Rensningsanlægget i 
Aalestrup og resulterede i 159 stk. havørreder, 
heraf 41 i størrelsen 60-84 cm.
El-fi skeriet viser, at antallet er på lidt højere 
niveau sammenlignet med det konstaterede 
antal i 2006 – (122 stk.),  hvor samme 
strækning blev el-fi sket. Der er indlagt 14 
stk. hunner og 7 stk hanner på dambruget til  
strygning hvorfor vi forventer, at de tilladte 
7 liter rogn fremskaffes.

Miljøforhold :
Thorsdals Mølle 
Projektet der blev gennemført i 2007 ser ud 
til, at opgangen er
stærkt forbedret og med gydning til følge.

Hannerup Dambrug
Projektet med omløbsstryg og mindre 
vandindtag til dambruget er  gennemført 
i efteråret 2008. Det har medført bedre 
passagemuligheder for vandrefi skene.

„Kalbækken“.
Der er påbegyndt en restaurering efter 
tilladelse fra lodsejerne som bevirker, at der 
er udlagt sten i efteråret og der vil blive udlagt 
gydegrus i det kommende forår.

Til slut en opfordring
Mød op om foreningens arrangementer, 
ellers kunne det jo resultere i at de 
der arrangerer fælles fisketure efter 
medlemmers ønske og opfordringer ikke 
længere synes det er morsomt.
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Trælast
Byggemarked
Belysning
Maling

Overnatning for cykelturister i Simested ådal

Fiskekort sælges
Overnatning 25 kr. pr. person
Shelters med moderne faciliteter - toilet, bruserrum, køkken, bålplads
Mulighed for guidede arrangementer med museets skoletjeneste

Boldrup Museum
Ørnbjergvej 13
9610 Nørager

www.sydhimmerlandsmuseum.dk
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Ligeledes vil der også i 2009 blive behov 
for nogle frivillige til arbejdsdage, herunder 
maling og gulvbelægning.

Der blev også uddelt pokaler, og i år gik 
optimistpokalen ( skænket Poul Gadegaard 
) til :
Mogens Højgaard fra Vils

Og pokalen for størst fangede fi sk ( skænket 
af Karl Åge Vestergård ) blev for sidste gang 
delt ud, og det blev til  :
John Østrup fra Nørager
John Østrup har i øvrigt indvilgiet i, at forærer 
foreningen en ny vandrepokal, som kommer 
til at gørre det ud for den gamle.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle der på den 
ene eller anden måde har hjulpet foreningen 
i det forløbne år, det være sig lodsejere, 
medlemmer, fi skeribetjente, håndværkere, 
redaktører, bladudvalg, sponsorer,  Ellen 
& Bjarne for opsyn og hjælp med ejendom 
og hytter, bestyrelseskollegaer for godt 
samarbejde og sidst men ikke mindst Nørager 
Bageri der altid velvilligt sponserer
brød, rundstykker m.v, uanset om det er 
arbejdsdage, fi skedag. standerhejsning, el-
fi skeri ell. aftenens vinerbrød.

Tak

Afholdte 
arrangementer :

og  her John Østrup med hans fi ne fi sk på 
83 cm og 6,9 kg

Der har været afholdt fl uebinding under kyn-
dig ledelse af Søren Glerup, med start torsdag 
den 16 oktober, vi har haft rigtig mange hyg-
gelige torsdag aftner, med masser af forskel-
lige og spændende fl uemønstre, jeg kan kun 
opfordre til at møde op efter jul / nytår.
Vi havde i øvrigt afslutning d. 11 december, 
hvor den utrolig unge Nyholm igen dukkede 
op med en super fl ot og smagfuld kage, som 
han selv havde bagt / pyntet.

Chris B. Larsen

Fluebinding

Efterårets fjordtur løb af stablen den 25. ok-
tober og gik til Mariager fjord. Nærmere be-
stemt bøgeskoven, som er ved at være vores 
faste destination for den slags ture. Stedet er 
godt, både på grund af de fi ne fi skeforhold og 
fordi der er god plads hvis vi skulle gå hen 
og blive mange deltagere. Og det blev til en 
ganske god fl ok denne dag, en 10-12 mand 
var på pladsen, lidt til og fra dagen igennem. 
Vejret var bedre end vejrudsigten havde lo-
vet, men det gør jo ikke noget den vej rundt. 
Måske ørrederne også havde set udsigten, de 
glimrede i al fald med deres fravær fra begyn-
delsen. I takt med at fi skelykken udeblev steg 
hyggen i „gryden“ oppe på stranden og der 
blev både kogt røde pølser og spaghetti-ret 
til frokost. Der blev byttet lidt løgnehistorier, 
fi sket lidt igen, vinden rejste sig noget og ef-
terhånden sivede folk hjemad. Så kom Allan, 
ny ekspedient hos MB i Hobro og meldte om 

Fællestur til Mariager 
fjord

Søren Godsk overrækker pokalen 
til John Østrup



12

VI KAN OGSÅ LØSE
DIN PRÆMIE OPGAVE

SKYUM POKALER
Aalestrup

Tlf. 98 64 10 63
www.skyum-pokaler.dk

Trælast  Støberi Byggemarked

LANDBRUGSBYGGERI
Har du håndværkerne - kan du reducere omkostningerne,

ved at gøre brug af vores direkte fabriksleverancer.

Tagbeklædning

Murværk

Fundament

Stål, eternit, tagsten og tømmer

Stålplader, mursten og
betonelementer

armeringsstål og cement

• 25 års erfaring

• Konkurrence-
dygtige priser

• Direkte fra
fabriksleverandør
eller egen
Betonvarefabrik

Funda- og Lecablokke

Nørager Trælasthandel 
& Betonvarefabrik ApS
Bredgade 10 - 12 - Telefon 98 55 12 66
9610 Nørager    -    Telefax 98 55 17 04
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fi sk, under målet ganske vist, lige om hjørnet 
vestpå. Vi var et par stykker der liiiige skulle 
prøve den påstand, og sandelig om der ikke 
var kontakt med det samme. Max og under-
tegnede, fi k et par undermålere inden vi også 
foretrak hjemad.

Alt i alt en rigtig hyggelig tur, med det sociale 
i højsædet. Det bliver vi jo nødt til at sige når 
fi skene udebliver…..

Per Nielsen, turudvalget

Nyholmerne i gryden.

Lørdag d. 8. november løb første etape af 
restaureringen af Kalbæk af stabelen.
Vi havde et fl ot fremmøde af 17 mand stærk 
der var mødt op for at slæbe sten. Vi mød-
tes til rundstykker på fi skergården og kørte 
derefter ud til bækken. Der lå 8 kubikmeter 
sten og ventede på os. Der blev svedt bravt 
og holdt et par ølpauser undervejs. Bageren 
fra Hadsund havde kager med og Kenneth 
havde sørget for forplejning i form af smør-
rebrød leveret direkte på bredden. Det var jo 
med at holde folk på pladsen, når de nu var 
mødt op i den gode sags tjeneste.
Der blev kørt ud af 4-5 trillebøre og til at 
begynde med svandt det ikke rigtig i bunken 
så undertegnede var lige ved at tvivle om at 
vi kunne blive færdige samme dag.  Stor var 
overraskelsen da også da der blev meldt at 

Første etape ved 
Kalbæk

„nu var det sidste læs“.
Resultatet blev rigtig godt, og allerede 2 uger 
efter er der væsentlig mere grus at se i vand-
løbsbunden. Det bliver spændende at følge 
opgangen i vinter for at se om, - og hvor der 
gydes. Vi har endnu et læs grus til gode ved 
vognmanden, som vil blive lagt ud til foråret 
når vi kan se hvor der mangler. Indkaldelse til 
denne arbejdsdag i næste nummer af Ålyst.

Tak for indsatsen til de fremmødte, det var 
en god dag derude……

Per Nielsen, vandplejeudvalget

Kommende 
arrangementer :

Efter juleferien er det tid til en ny omgang 
fl uebinding. Vi starter den 8. januar kl. 
19.00 på Fiskegården og bliver ved til be-
gyndelsen af marts. De seneste sæsoner har 
lakse- og havørred fi skerne været i kraftigt 
overtal som deltagere, og det har selvfølgelig 
påvirket fl uevalget. Det ville være dejligt, 
hvis også nogle rigtige fl uefi skere kunne 
møde op, så alle størrelse 2 – 6 binderne kan 
få noget seriøst modspil. 

Fluebinding 
v/Søren Glerup

Mandskabet der var mødt op, fi k da også tid til 
en pause, med hvad der til hører. 
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Du behøver selvfølgelig ikke at være fl uefi -
sker for at deltage, ligesom det heller ikke er 
en forudsætning, at du har bundet fl uer før. 
Hvis du ikke lige har værktøjet, kan du låne 
i starten. 

Vi håber at se rigtigt mange nye til nogle 
hyggelige aftener.

Søren Glerup, instruktør

Her er nogle af binderene fra de tidligere år og 
mange af dem hænger stadig ved, selv ham me-
xicaneren (på billedet på væggen), hvis mustage 
senere blev brugt til at binde fl uer af.

Lørdag d. 31 januar går turen til Lerkenfeld 
Å, hvor vi vil forsøge at fange et par grøn-
lændere, eller måske en lidt større oversprin-
ger. Vi mødes ved Lystfi skergården kl. 8.00 
og kører derfra til Brugsen i Gedsted for at 
købe fi skekort, for dem der ikke i forvejen 
er medlem af Aalborg Sportsfi skerforening. 
inden vi fordeler os ved åen. 
Tilmelding sker til Poul Erik Jensen på 
tlf. 98645710, men vi har tradition for at 
alle der møder op er velkomne. Knæk og 
bræk.

Poul Erik Jensen, turudvalget

Grønlændertur

Filmaften 
v/Søren Glerup
Tirsdag den 10. februar er der igen 
fi lmaften. Der vil igen blive rodet i gemmerne 
for at fi nde gamle/sjove fi lmklip med kendte 
og ukendte fiskere og fluebindere, samt 
foreningens aktiviteter. Mød op så du ikke 
går glip af denne hyggelige aften.

HALLOOOOOOOO!!!

Så er vi startet på et nyt år, men ikke alt er 
forandret af den grund. Traditionen tro afhol-
der foreningen en årlig grejaktion, det bliver 
i år tirsdag den 24 februar kl. 19.00.
Tilmelding af effekter man gerne vil sælge 
skal tilmeldes mellem kl. 18.00og 19.00.
Sidste års aktion var noget hurtigt overstået, 
da der var tilmeldt temmelig få genstande til 
salg, om det var pga. at der de foregående år 
var sat „fast“ antal på  pr. deltager , ved vi 
ikke, men der opfordres til at man i år møder 
frem med , hvad man har i gemmerne, som 
man ikke bruger mere!
Så derfor begynd allerede nu, at rode i gre-
jerne og se efter om der ikke er noget du kan 
undvære.

Pbv. Frits Jensen.

Grejauktion

Standerhejsning / første 
fi skedag
Onsdag den 1. Marts 2009 kl. 800

Standerhejsning / første fi skedag, mød op 
på Fiskegården til rundstykker og hygge.

Grejtur
Gå denne gang til PH-Grej i Viborg, der er 
afgang fra Fiskegården kl. 12.30 lørdag d. 

7-2-2009 og der er tilmelding ved 
Per Nielsen på tlf. 98511313 el. på mobil 
nr. 23687495  



15

SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

Aalestrup
Camping

-hvor
lystfiskere

mødes
Åben fra 1. marts til 31. oktober

Køkken , bad, toiletter.
To 4-mandshytter.

Campister gratis adgang til 
Den jydske Rosenpark.

Henvendelse:
Poul Spanggård

Tlf. 98642595 / 61322595

Fiskekort  til Simested å sælges. 

Den 7 marts fra kl. 10.00 afholder Ålestrup 
lystfi skerforening for 5 gang fl uebinder kon-
kurrencen Aalestrup Open. Vi håber at der 
igen i år vil komme mange fl uebindere fra 
hele landet og deltage i vores konkurrence. Vi 
håber igen i år at vores sponsorer vil støtte op 
omkring vores konkurrence, for uden deres 
hjælp ville det ikke kunne lade sig gøre at 
afholde Aalestrup Open. 

Der er også mulighed for at se vores udstiller 
af fi skegrej eller se vores museum på 2 sal få 
en snak med andre lystfi skere eller kigge de 
dygtige fl uebindere over skulderen mens de 
binder deres fl otte fl uer. Hele dagen vil der 
være mulighed for at få sulten eller tørsten 
stillet ved vores dygtige kantine medarbej-
dere i løbet af dagen. Så har du løst til at binde 
fl uer eller bare kigge på så kom og være med 
til en hyggelig dag på fi skegården.         K. 

Lystfi skerforedrag med 
Morten Valeur

Kystfl uefi skeri efter havør-
red

Med årets gang som rød tråd fortæller Mor-
ten Valeur om fi sketeknik, strategi, stand-

pladser og om biologi.
Hør også om:

Flyderings fi skeri på kysten
Natfl ue fi skeri

Havørredens menu kort
Hvordan man undgår nul ture

Følg i ord og billeder med til spændende
kystpladser i Sverige, Norge og Danmark.

Vel mødt til et informativt foredrag i havør-
redens tegn på
 Fiskegården 

mandag d. 9. marts 2009 kl. 1900

Entre 50,- kr.
Alle er velkomne, også ikke medlemmer

Nogle af de mange binderer fra sidste års 
Aalestrup Open
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Støt vore annoncører – de støtter os !
Aalestrup Lystfi skerforening.

Udlejning af
fi skehytter
De fi re hytter ligger ca. 50 meter fra Sime-
sted å.
De er indrettet med 2 rum. Der er 5 sove-
pladser. Et køjerum med 4 sovepladser og 
en opholdsstue med køkken (med alt nød-
vendigt udstyr), spiseplads, fjernsyn og én 
køjeplads. Toilet fi ndes i hytten, og badefaci-
liteter fi ndes i foreningens klubhus få meter 
fra hytterne.
I klubhuset er der adgang til fryser til opbe-
varing af evt. fangst.

Priserne for 2008 er fastsat således :
Søndag til torsdag 350,-kr. pr. døgn.
Fredag og lørdag 400,-kr. pr. døgn.
En uge 2000,-kr.
Priserne er inkl. el og vand.

Hytterne bestilles hos :
Ellen og Bjarne Mortensen,
Aadiget 40, 9620 Aalestrup.
Mob. 23965387
Fiskekort kan købes samme sted. 

Andre kortsalgssteder :
Aalestrup :
Superkiosken-Vestergade-98641452
Hotel Hvide Kro - Jernbanegade-98641433

Aalestrup Turistinformation – Knaber-går-
den 4 – 9620 Aalestrup - 96970571
Værksted & pølsevogn v. Fl. Knudsen-
torvet-98641192
Campingpladsen-Parkvænget-98642386
DK - Nærbutik – Borgergade-98641388
Andre byer etc :
Simested :
Simested Hotel-98649013
Hvam: 
Hydro-A13-98648170
Møldrup:
Merko-Søndergade 2- 86691005
Nørager: 
Boldrup Museum - Ørnbjergvej 13-
98548490
Hobro: 
M.B. Jagt, fi skeri, fritid – Erhvervsparken 
11,- 98557028
Ulbjerg: 
Camping Ulbjerg - 86697093
Viborg: 
P.H. Grej - Nørremøllevej 109-86622113
Aars: 
Turistkontoret - Himmerlandsg. 76-
98625199
Ålborg:
ALMAS - Aalborg Maskinforretning 
Gugvej 138 -  9210 Aalborg  SØ - 


