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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

Lørdag den 25. April 2009 kl. 800

Arbejdsdag på Fiskegården, kom og giv en hånd 
med, der er mange opgaver der skal løses.
( se side 13 ).

Lørdag den 16. Maj 2009 kl. 800

Turudvalget arrangerer : Tur til Skjern å.
( se side 13 ).

Søndag den 17. Maj 2009 kl. 1000 

Lystfi skeriets dag på Boldrup Museum  
( se side 14 ).

Lørdag den 27. Juni 2009 kl. 2030

Turudvalget arrangerer : Natfi skeri i Simested å
 ( se side 15 ).

Forsidebillede :
Viser Kenneth Nyholm der overrekker Søren 
Linnemann,  fra Nørresundby, sin førstepræmie 
for fl ottest bundne tørfl ue, han fi k i øvrigt også 
en andenplads i kategorien vådfl ue, ved Aalestrup 
Open.
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Til Annoncører i Aa-
lyst 
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.

Resturering af lokaler 
på Fiskegården
Der er blevet restureret lokaler på 
Fiskegården og i den sammenhæng, 
skal der lyde en kæmpe tak til Allan 
Nielsen,  Åge Sinding og Agner Jensen for 
bla. maling af lokaler på Fiskegården, der 
ud over skal der også lyde en kæmpe tak 
til Tage Hermansen, John Østrup, Søren 
Godsk, Frits Jensen, Ole- og Kenneth 
Nyholm, for lægning af gulv, nedpilning og 
opsætning af montre, udskiftning af def. 
ventilator osv. i foreningens lokaler.

Bestyrelsen 

Information til med-
lemmer af Aalestrup 
Lystfi skerforening.

Husk at betale dit 
fi skekort 
Såfremt der er vedlagt et girokort i bladet, 
er det fordi vi ikke har modtaget din 
betaling, det kan være fordi dit girokort 
er bortkommet el. lign., men skynd dig 
at få betalt, da vi ellers betragter dig som 
udmeldt.

Bestyrelsen

Husk Fisketegn 
 
Husk det obligatoriske Statsfi sketegn for 
alle mellem 18 og 65 år, også selvom du 
har kort til Simested å.

MVH. Fiskeribetjentene 

Planlagte grødeskærin-
ger i Simested å
Forløbig er der planlagt grødeskæring i 
ugerne 23-24, 32-33 og 36-37.

Bestyrelsen 

Afholdte 
arrangementer :

Fluebinding 
efter nytår 08-09.

Så er vi igen nået til forår, efter en mild vinter 
med lidt frost og sne og fl uebinderiet er slut 
for denne gang.

Søren Glerup, som sedvanlig meget koncentreret, 
når han viser os hvordan fl uerne skal bindes.
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MB Jagt & Fiskeri

www.mbjagt.dk

Fiskekort sælges til Simested Å !!

JAGT
FISKERI
FRITID

Erhvervsparken 11
9500 Hobro
Tlf. 98 55 70 28 . Fax 98 55 76 28
E-mail: mbjagt@c.dk

Åbningstider:
Man.-tors. 9.30 – 17.30

Fredag 9.30 – 18.00 
Lørdag 9.00 – 12.30

Smækre nyheder fra VISION, bla. 
Nite og Cult serien!!
Fra # 3-8       Kom ind og „se“ med 
fingrene!! Vejl. fra 1599,-

Se også de nye spinnestænger fra 
Shimano, Kinetic, BFT, osv. osv.

Husk – sildesæsonen er i gang!!                   

10 silde/makrel forfang
                             MB-pris KUN 50kr

Nyheder til de grumme gedder fra 1. 
Maj – masser af nye jerkbaits fra Strike 
pro!          
Pris: 129,- pr. stk.!   Nye frække farver!!
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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

Vi var ikke helt så mange som vi plejede 
at være, der kunne godt ha været nogle 
stykker mere, selv om vi der er med har 
nogle hyggelig aftener under Søren Glerups 
kyndige ledelse og et par aftener under hans 
nye „lærling“ Kenneth Nyholm.
Vi har i år bundet nogle „rigtige“ fi skefl uer, 
ikke ret mange af de der små gnallinger til 
tørfl uer der er nogen der fi sker med !!!!
Nå spøg til side, de er nu også sjove at binde, 
så prøv til næste sæson at fi nde en kammerat 
eller to der kunne tænke sig at prøve denne 
hobby.
Vi vil gerne takke Søren for endnu en 
hyggelig vinter og håber han er klar til næste 
vinter, det er vi!

   På fl uebindernes vegne.
                         

 Frits.

Grønlændertur til 
Lerkenfeld å 
d. 31/1-2009
Den 31. januar havde turudvalget planlagt 
årets første tur, en grønlændertur til Lerken-
felt å. 

5 fi skere mødte op og vi drog mod Gedsted. 

Max bød på varm suppe, det lunede.
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Er der noget, der trykker dig ?
Knas i parforholdet, manglende selvværd - eller måske
har du været udsat for en voldsom oplevelse eller en ulykke.

Du kan få det bedre med 
NLP-terapi og/eller hypnose. 
Tal trygt og diskret med Lise 
Bulow, der er psykoterapeut 
og specialist i chok- og 
traumeterapi.

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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Efter lidt roden rundt efter et sted at parkere, 
vi manglede lidt lokalkendskab, kom vi alle 
i gang med fi skeriet. Vejret var godt, svag 
vind der dog friskede noget op ad dagen og 
et par plusgrader. Spinnefi skerne kom bedst 
fra start og fangede fl est fi sk. I løbet af de 
næste timer kom 10-12 grønlændere på land 
med 3-4 stykker over målet. Hen under fro-
kost kaldte Max til samling bag i Polo’en og 
bød på varm suppe. Da vinden nu var blevet 
noget kold var det noget der lunede. Efter 
lidt yderligere fi skeri begyndte folk at drysse 
hjemad hen af eftermiddagen.

Grejtur til PH-Grej 
d. 7/2-2009
Kørte fra Fiskegården kl. ca. 12.30. Per Niel-
sen købte franskbrød og undertegnede havde 
en lakseside med ( vi var 12 fremmødte ) 
P.H.´s kone skar lakseskiver ud og lavede 
kaffe. Vi skiftedes til at sidde i køkkenet, og 
få en mad + kaffe, medens andre handlede. 
Der blev handlet en del og de fl este havde 
varer med hjem. Alt i alt en god og hyggelig 
eftermiddag.

Benny Jensen 

Grejauktion 
d. 24/2-2009
Dette års grejauktion blev et rigtig tilløbs-
stykke både hvad angår købere og sælgere. 
Vi nåede op på ca.100 nr. og langt den over-
vejende del blev solgt. Mange gjorde en rigtig 
god handel og efter aktionen var der nogle 
der handlede/byttede videre samtidig med at 
snakken gik livligt ved bordene. 

Søren Godsk

Filmaften 
v/Søren Glerup 
d. 10/2-2009
Tirsdag den 10/2 kl. 1900 havde vi atter lok-
ket Søren Glerup til at gå i arkiverne med de 
gamle klip og fi lm så han kunne få redigeret 
en spændende fi lm aften igen. Denne gang så 
vi en af de lokale drenge binde en fl ue til Åle-
strup Open, der var også noget om havørred 

fi skeri fra Karup å og så var der en gammel 
mand der fortalte om hvordan han røg fi sk 
for sine kunder og om hvorfor man kaldte 
nogle ål pis ål. Igen var det et spændende 
arrangement Søren Glerup havde sammen 
sat til os den aften. Vi håber at vi måske kan 
lokke Søren i arkiverne igen til næste år, tak 
for en dejlig aften.
 

Hilsen Ålestrup Lystfi skerforening

Stander Hejsning 
d. 1/3-2009
 
Atter i år har vi afholdt vores traditionelle 
stander hejsning på Fiskegården.
Der var ca. 35-40 forventningsfulde lystfi -
skere klar til at tage hul på en ny sæson. Så 
vel gamle og unge var klar til år 2009 og alle 
var fulde af forventninger til årets fi skeri. 
Efter en god snak og lidt gode historier i vo-
res dejlige klubhus, samt et par kopper kaffe 
og lidt (fl øde ) var vi klar til at hejse fl aget. 
Efter en snak om hvordan fl aget skal vende 
lykkes det Kenneth, at vende det forkert - 
godt gået.
En 10 - 20 stykker syntes også, at der skulle 
fi skes lidt og det blev også til fl ere fi sk.
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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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Der blev fanget fl ere grønlændere med den 
største på 50 cm til Benny Jensen og en 
meget fl ot bækørred på knap 60 cm fanget 
af Palle Baade, der dog blev genudsat.

Vi vil fra bestyrelses siden ønske alle en 
god sæson.

Knæk og Bræk
 Aalestrup lystfi skerforening

Kenneth Nyholm, der viser 2 måder at hejse fl aget 
på, vi har desværre kun billede af den ene :-)

Aalestrup Open 2009
Efterhånden har bestyrelsen rutinerne på 
rygraden, uden at det af den grund på nogen 
måde kan kaldes venstrehåndsarbejde. Men 
nu er det jo også 6. gang foreningen afholder 
Aalestrup Open. Kenneth Nyholm skriver til 
sponsorerne for at få nogen præmier. Frits 
sørger for brød og rundstykker. Ole får fat 
på de røde pølser og rullepølsen og Per får 
lavet plakater. Hele bestyrelsen gør en kæmpe 
indsats, og derfor bliver resultatet også bedre 
år for år. I år kom der endnu fl ere fl uebindere, 
end tidligere. 

Der var fl ere juniorer, og der blev bundet fl ere 
fl uer. Det bedste var, at der også kom mange 
tilskuere i løbet af dagen. Det er jo med til at 
gøre stemningen endnu bedre og hyggeligere. 
Faktisk var det så hyggeligt, at en enkelt af 
deltagerne kun nåede at få lavet kroppen til 
sin klassiske laksefl ue.

Fluebinderne kæmpede hårdt om de fl otte 
præmier, og dommerne var meget impone-
rede over resultatet, og udtalte, at niveauet 
var højere end tidligere år.

Det er dejligt, at der stadigvæk kan laves 
arrangementer som kan få fi skere fra hele 
landet til at komme til Aalestrup; og når det 
så også kan give et par kroner i foreningens 
kasse og evt. et par nye medlemmer, er det 
jo en god ting.

Vi ses til næste år.
Søren Glerup
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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

Trælast
Byggemarked
Belysning
MalingDejligt komfortabelt værelse m/ toilet og bad. 

Enkelt værelse kr. 545,00 Dobbelt værelse kr. 625,00 

Lystfisker værelse
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Klassisk Laksefl ue
1. Tommy Kjærgaard Glyngøre
2. Anders Christensen  Aalborg
3. Thomas Christensen  Aalborg

Moderne Laksefl ue  
1. Frederik Brink  Aalborg
2. Nikolaj Vanggaard Saltum
3. Emil Nielsen  Brønderslev

Nymfer
1. Per Nielsen  Hobro
2. Rasmus Wølck  Silkeborg
3. Chris B. Larsen  Nørager

Superrealistiske Fluer
1. Per Nielsen  Hobro
2. Jonas Laigaard  Farsø

Kystfl ue
1. Kenneth Nyholm Aars
2. Frederik Brink  Aalborg
3. Nikolaj Vanggaard Saltum

Tørfl ue
1. Søren Linnemann Nørresundby
2. Chris B. Larsen  Nørager
3. Per Nielsen  Hobro

Geddefl ue
1. Kenneth Nyholm Aars
2. Andreas Reinau  Skørping
3. Alexander Dunvald Viborg

Vådfl ue
1. Niels Larsen  Støvring
2 Søren Linnemann Nørresundby
3. Martin Bach  Havndal

Resultaterne fra 
Aalestrup Open 2009

Sponsore ved Aalestrup 
Open 2009 :

The Fly Company, Tjele
Nørager Bageri
P.H.Grej, Viborg
MB Jagt & Fiskeri, Hobro
Ålestrup lystfi skerforening Åle-
strup
Almas, Aalborg SØ
Korsholm a/s, Skjern
Grejbiksen, Trige
„Go Fishing“, Odense 
HEF støvring
Fiske-feber Rødovre
Fisk & Fri, København V
Flemming Knudsen, Aalestrup
Bygma, Aars
Partridge of redditch
Ålborg Jagt Ålborg
Intersport, Horsens
Fiskeavisen, Gileleje
Jægeren og Lystfi skeren, Ålborg
Brasholt A/S 

En stor tak til ovenstående sponsore, 
for alle de fi ne præmier i forbindelse 
med afholdelse af Aalestrup Open 
Fluebindingskonkurence 2009.
Der skal også lyde en kæmpe tak, til 
de tre dommere Laurits Flowbinner 
og Henrik Kure og Michael Jensen 
som sammen bedømte de mange 
fl otte fl uer der var tilmeldt. 
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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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Foredrag med Morten 
Valeur

Ca 20 -25 medlemmer var mødt op til at 
høre om havørred fi skeri på Kysten. Morten 
er en meget alsidig og dygtig fi sker med en 
meget stor viden og forståelse for fi skeri på 
kysten. 

Vi blev præsenteret for hvordan fi skeriet 
foregik året rundt på kysten. Der blev an-
givet fi skemetoder og grej mv. Morten 
fortalte om fi skeriet lokalt i Mariager fjord, 
men vi kom også langt omkring til bl.a. 
Fyn, Bornholm og kystfi skeri i Norge og 
Sverige. Alt sammen pakket ind i nogle 
meget fl otte billeder. Jeg tror alle kunne gå 
fra foredraget med nogle gode tips og ideer 
til det kommende kystfi skeri.
Så tak til Morten for en rigtig fl ot aften.

Jens Østrup

Kommende 
arrangementer :
Arbejdsdag på Fiske-
gården d. 25/4-2009 kl. 
8.00
Der er arrangeret arbejdsdag på Fiskegården, 
for selvom der er givet et ordentligt nap, med 
resturering af gården, er der stadig mange 
opgaver der skal løses.
Mød derfor op og giv en hånd med, det plejer 
at være en rigtig hyggelig dag.

Turudvalget arrange-
rer tur til Skjern å.
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Lystfi skeriets Dag på 
Boldrup Museum, 17. 
maj 2009
Alt i denne verden har efterhånden sin egen 
dag – og derfor selvfølgelig også lystfi ske-
riet!
I år løber det landsdækkende arrangement 
’Lystfi skeriets Dag’ af stabelen søndag den 
17. maj, og ligesom de seneste år bliver der 
i den anledning afholdt et lokalt arrangement 
på Boldrup Museum.
Arrangementet er primært resultatet af et 
samarbejde mellem Ålestrup Lystfi skerfor-
ening og museets naturvejleder, underteg-
nede Gert Rubæk.
Men også fx MB Jagt og Fiskeri plejer at 
deltage og gør det da også i år.
Ligesom sidste år stiller Ålestrup foreningen 
og Viborg Sportsfi skerforening deres fi ske-
vand til rådighed denne dag, således at inte-
resserede på dagen gratis kan prøve fi skeriet 
i stort set hele Simested å. Fiskekort hentes 
på museet på dagen.

Programmet er i skrivende stund ikke fast-
lagt, men jeg i år vil forsøge også at få lidt 
jagt sneget med ind i arrangementet – datoen 
falder jo meget godt sammen med en meget 
vigtig begivenhed i jægernes kalender, nem-
lig bukkejagten.

Herudover vil dagen byde på nogle af de 
samme ting som de tidligere år: fl uebinding, 
røgning af ørreder, fi skeri i Simested å, ka-
steinstruktion m.m.

I år er der så også sket det nye, at museet 
har taget sin spritnye undervisningsbygning 
i brug, hvilket giver helt forrygende rammer 
til et sådant arrangement. Kom selv og se!
Det er en hyggelig dag med masser af meget 
klog lystfi skersnak, og der plejer at være en 
skøn blanding af helt jomfruelige og gamle 
garvede lystfi skere, så der er noget til alle. 
Tag og mød op – for hyggens skyld eller for 
at give en hånd med!

Tid og sted: Den 17. maj, kl. 10.00 – 16.00, 
Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 
Nørager
Grat i s  –  be ta l ing  for  eventue l t 
materialeforbrug ved fx fluebinding, 
røgede ørreder.

Nærmere program vil fremgå af bl.a. 
dagspressen og diverse opslag.

Venlig hilsen
Naturvejleder Gert Rubæk, Boldrup Museum
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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. 

Turudvalget arrange-
rer:
Natfi sketur til Simested 
Vi gentager succesenog mødes på fi skegår-
den, hvorefter vi fordeler os langs åen. 
Efter fi skeriet vil der være mulighed for at 
købe grillpølser og øl eller sodavand.

Turudvalget

Thunder & Lightning
Krog: Dobbelt str.6 
Tag:  Tynd oval guld tinsel og gul silke 
Hale: Guldfasan topping og evt. røde   
hackelfi bre 
Butt: Sort strudseherl 
Rib:  Tynd oval guld tinsel 
Kropshackle:  Orange hane, der er  
  strippet på den ene side 
Krop: Sort fl osssilke 
Front hackle:  Perlehøne farvet 
kingfi sherblue eller skovskade vingefjer 
Vinge: Bronce mallerd eller brune hår. 
Mårhale eller her brun egern. Guldfasan 
topping øverst 
Kinder: Junglecock

Husk at vi rigtig gerne 
modtager artikler eks. med 
en god oplevelse ved åen, 

gode fl ue-/madopskrifter, ris 
/ ros ell. hvis du bare har et 
eller andet omkring fi skeri 

du mener vi andre kan have 
glæde af at vide.

MVH Redaktionen



16

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 nødvendigt 
udstyr), spiseplads, fjernsyn og én køjeplads. 
Toilet fi ndes i hytten, og badefaciliteter fi ndes 
i foreningens klubhus få meter fra hytterne.
I klubhuset er der adgang til fryser til opbe-
varing af evt. fangst.

Priserne for 2009 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 :
Superkiosken-Vestergade-98641452
Hotel Hvide Kro - Jernbanegade-98641433

Aalestrup Turistinformation – Knaber-gården 
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: 
YX-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 - 


