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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 5. September 2009 kl. 800

Arbejdsdag på Fiskegården, kom og giv 
en hånd med, der er mange opgaver der 
skal løses.
( se side 11  ).

Lørdag den 19. September 2009 kl. 0000

Fiskedagen, på fi skegården og langs Sime-
sted å.
( se side 11  ).

Søndag den 27. September 2009 kl. 800 

Arbejdsdag ved Kalbæk.  
( se side 11  ).

Fluebindingen starter i Oktober
Fluebinding med Søren Glerup starter i 
oktober ( se side 11 ).

Forsidebillede :
Fra arbejdsdagen, hvor Agner er i færd med, at 
male soklen på Fiskegården, og i baggrunden er 
Søren Godsk i gang med at male de udvendige 
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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.

Information til med-
lemmer af Aalestrup 
Lystfi skerforening :

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

Bestyrelsen 

Afholdte 
arrangementer :

SØNDAGSMØDE !!!
Hermed en opfordring til at genindføre søn-
dagsmøder på Fiskegaarden fra kl 10 - 12 om 
søndagen. Et uforpligtende tilbud til alle med-
lemmer, hvor man kan mødes til en snak om 
nyt i foreningen, høre om fi skereriet, se Fiske-
gaarden eller bare mødes med ligesindede til  
hyggelig samvær
Der er ikke mødepligt, men man kan komme når 

John og Jens Østrup

Ja, i skrivende stund er juni måned 
gået og der er kommet godt gang i 
fi skeriet efter havørreder . Nogle af 
de fangne fi sk kan ses på foreningens 
hjemmeside og vi håber naturligvis 
at medlemmerne vil indsende mange 
gode billeder af pæne fi sk.
Samtidig håber  vi medlemmerne vil 
fortælle venner og bekendte, at der er 
ledige pladser i foreningen – så hvis 
interessen er til stede, så er det bare 
om at rette henvendelse til et besty-
relsesmedlem ell. sende en mail til 
s.godsk@mail.dk så vil kassemeste-
ren straks sende relevant materiale 
i form af oversigtskort vedtægter 
og ja  naturligvis et girokort. Der 
er ikke indmeldelsesgebyr og prisen 
for et sæsonkort er kun 585,- kr. for 
seniorer (over 18 år) og 290,- kr. for 
juniorer.

På bestyrelsens vegne

Kysttur 
Mariager fjord d. 5/4-
Forårs-kystturen var i år berammet til 5. april. På 
grund af en længere udenlandsrejse havde turar-
rangøren ikke de helt hotte fangstrapporter fra 
fjorden, så en bekendt blev konsulteret og der var 
sagen helt klar: ind i inderfjorden, den ydre del 
fi sker slet ikke for tiden. Ok. Efter fl ere dage med 
godt vejr oprandt søndagen noget blæsende fra 
vest, overskyet og småregn fra morgenstunden. 
Da inderfjorden for mig enten er Ørnedalen eller 
Svinebugten valgte jeg Svinebugten da først-
nævnte her i foråret jo er noget overrendt. 
Valget blev taget velvidende at jeg ville få tæsk 
af højrehåndsjuntaen, men på den anden side, 
man er jo arrangør og hvor mange gange havde 
jeg selv stået og „banket“ mod en vind der ikke 
passede min venstrehånd. Jeg snød lidt og var 
på pladsen i god tid. 
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MB Jagt & Fiskeri

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

Årets nyheder fra Vision !!  Bla. Cult, og Nite serien !!
Lige fra det lette #3 til det noget kraftigere #8

Altid et godt udvalg af fl ueliner, skydehoveder, runninglines!!

Nye fi skefi lm fra Seeland –    

5 spændende titler… 

Lakseparadiset!
Efterårslaks i Umba!
Islandsk lakseeventyr!
Havets storvildt!
Den hemmelige sø!  vejl. – 249,-

Tjek også vores hjemmeside på www.mbjagt.dk

Fiskekort sælges til Simested å, og Glenstrup sø !!
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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

Holdet fra Ålestrup ringede planmæssigt kl. 8 og 
jeg kunne klart høre chokket gennem telefonen 
da de hørte jeg var ved Svinebugten, men de blev 
da overtalt til at komme derud. Esben og jeg var 
i gang da juntaen ankom, jeg stod bag pynten 
da Esben kom og sagde: „de vil slet ikke ud af 
bilen“!. De kom dog ud men var ikke specielt 
indstillet på at prøve kræfter med vejrguderne. 
Argumenter som „vandet er rigtig godt, let 
uklart“, „man behøver ikke kaste så langt når der 
er krusninger på vandet“ og „nede under sivene 
er der vindstille“ hjalp overhovedet ikke. Som 
spinnefi sker mente Esben at det bare var om at 
vælge den rette udrustning. Enden på det hele 
blev at vi delte os, „magsfi skerne“ kørte over i 
medvinden ved bøgeskoven og de hårde hunde 
blev inde i Svinebugen hvor vi senere blev for-
stærket af Max fra Mariager. 

En mand af den rette støbning der godt kunne 
håndtere en smule vind selvom den kom fra 
den „forkerte“ side. Fiskeriet gik dog trægt og 
først da solen tittede frem kom der lidt aktivitet 
i form af en målsfi sk til mig selv og en tabt fi sk 
til Max. Solen forsvandt dog igen, vinden rejste 
sig yderlige en tak og efter telefonkontakt til 
magsfi skerne, der ikke havde mærket fi sk (hæ-
hæ) ophævede vi mødet og drog hjemad. 
Efterfølgende kunne magsfi skerne dog melde 
om fl ere mistede fi sk ved Bøgeskoven, hvilket 
bekræfter at ihærdighed belønnes og at de kære 
havørreder ikke er sådan at sætte i bås!

Per  turudvalget

Arbejdsdag på 
Fiskegården d. 25/4-09
Arbejdsdag på fi skegården, d. 25/4 blev der 
afholdt arbejdsdag.
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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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Vi var ca. 14 mand der deltog og humøret var 
højt fra starten, vi blev delt op i hold, således var 
der et par stykker der udskiftede ledningerne på 
alle lamper i klubhuset. 

4 mand gik i gang med at male en hytte, der blev 
malet borde, sokkel på Fiskegården og kørt grus 
omkring klubhuset. 
Vi fi k brændt alle grene og kvas af, det der ikke 
kunde brænde fjernede Henry.
P pladsen blev indrammet med master og bede, 
vi har fået plantet træer og buske langs parke-
ringspladsen. 

Jeg vil gerne takke alle som deltog i arbejdet, og 
håbe, at der møder endnu fl ere op på næste ar-
bejdsdag, da der stadig er meget der skal laves. 

Hilsen bestyrelsen

Forenings-tur til 
Skjern Å d. 16/5-09
Lørdag d. 16. maj stod en del af landets befolk-
ning op for at drage på bukkejagt for første gang 
i år, men det var helt andre drømme, der fyldte de 
10 medlemmer, som satte hinanden stævne ved 
Lystfi skergården klokken otte om morgenen. 

Det var blevet dagen, hvor vi skulle forsøge 
at lokke nogle af Skjern Å’s fi ne blanklaks til 
hug, og det var med spændte forventninger, da 
vi havde fået os fordelt i bilerne og begyndte 
turen sydpå.
Undervejs til åen begyndte det at regne, og det 
blev det stort set ved med dagen igennem. Måske 
ikke det bedste vejr at gå ude i, men til gengæld 
fi nt fi skevejr.
Ved Ahlergården mødtes vi med Tage, turens 
arrangør, og han kom skumlende nede fra åen, 
da vi var ved at pakke ud. 
„En eller anden klovn havde lige hevet en laks 
på godt syv kilo på land“, lød meldingen.
Efter en kort hyggestund fordelte vi os langs 
åen. 

Vi var tre, der fi skede i Skjern Å for første gang, 
og derfor var det rigtig fi nt, at Tage tog os med 
og viste os til rette på det øverste stykke, fortalte 
os lidt om standpladserne – krydret med et par 
skrøner om tidligere tiders storfi sk – og i det hele 
taget sørgede for, at vi kom godt i gang.
Da vi mødtes ved Ahlergården for at spise fro-
kost omkring klokken et, havde der været en 
enkelt kontakt til fi sk, som dog havde slået sig 
fri igen. Mens vi spiste kom adskillige nye biler 
til på pladsen, og vi besluttede derfor at søge nye 
græsgange. Det betød også, at vi blev spredt for 
hinanden, og vi så ikke mere til de øvrige delta-
gere efter frokosten. 
Tage viste Max og jeg ud til stykket under kir-
ken, også et rigtig fi nt stykke å, hvor vi fi skede 
eftermiddagen og aftenen igennem. Vi så fi sk i 
overfl aden, men fi k aldrig kontakt til dem.
Undervejs blev det også til lidt lækkerier fra gril-
len, til at nyde synet af isfuglen ved sit redehul 
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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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Fremvisning af Hanne-
rup stryget d. 3/6-09

Naturvejleder Gert Rubæk, Boldrup museum og 
Biolog Jan Koch fra Rebild kommune fremviste 
stryget ved Hannerup dambrug ved en offentlig 
aftenvandring langs åen onsdag d. 3. juni. For-
eningen var inviteret til at deltage og informere 
om vores syn på det gennemførte arbejde. Jens 
Østrup og undertegnede deltog fra foreningen. 
Aftenen oprandt med fi neste sommervejr og 
hvilket sikkert var medvirkende til et fl ot frem-
møde på over 35 mennesker. 

i en af åens skrænter. 
Men også til at irriteres en ganske lille smule 
over det danske militær, som dagen igennem 
øslede vores skattekroner væk på tungt artilleri 
i skydeterrænet, men mest af alt til at nyde den 
storslåede natur vi befandt os midt i. 

Klokken var omkring halv elleve om aftenen, 
da vi atter nåede Hobro, rig på indtryk fra en 
herlig dag, og med et stadigt spirende ønske om 
at vende tilbage. 
Tak til Tage Hermansen for et godt initiativ, og 
tak til de øvrige deltagere for en hyggelig dag 
ved åen.

Lars Hansen

Der var en god spørgelyst og et par potentielle 
nye medlemmer blandt de fremmødte. Efter 
turen op til indløbet havde Gert medbragt en 
spandfuld ørreder der blev røget og indtaget ved 
bredden af åen som afslutning på turen.
Jan fra kommunen kunne i øvrigt fortælle at 
man havde søgt om midler til sanering af den 
næste spærring ved åen, Stenildbro / Røjdrup 
dambrug. Næste kapitel er således klar til at blive 
skrevet om Simested å’s tilbagelægning mod det 
oprindelige løb.

Per Bestyrelsen  

Lystfi skeriets dag på 
Boldrup museum 17/6-
Søndag d. 17. maj var der Lystfi skeriets dag 
på Boldrup museum i lighed med tidligere år. 
Foreningen deltog ved Chris Larsen og Per 
Nielsen, der havde medbragt fl uebindingsgrej 
så alle kunne få lov til at prøve denne disciplin.  
Der var en godt rykind fra morgenstunden og en 
overgang havde Chris sved på panden da under-
tegnede havde forladt ham ved fl uebinderbordet 
for at sætte et par juniorer i gang med at lære at 
kaste med fl ue. 

Der var fl ere der drog mod åen nedenfor museet 
for at prøve lykken uden dog der kom nogen fi sk 
retur derfra. Endnu fl ere kom og fi k et kort til 
foreningens vand hvorefter de selv tog på opda-
gelse på vores mange kilometer fi skevand.
Nu har konceptet med Lystfi skeriets dag kørt 
nogle år, og Chris og jeg har talt om at såfremt 
det skal fortsætte vil vi opfordre fl ere medlem-
mer at møde op. 
Således at vi kan få mulighed for at vejlede 
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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

Dejligt komfortabelt værelse m/ toilet og bad. 
Enkelt værelse kr. 545,00 Dobbelt værelse kr. 625,00 

Lystfisker værelse 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. 
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Kommende 
arrangementer :
Arbejdsdag på Fiske-
gården d. 5/9-09 kl. 
Arbejdsdag 5/9 på Fiskegården, vi håber, at der 
er mange der vil afsætte denne dag til, at hjælpe 
os med at få lavet det sidste inden fi skesæsonen 
er slut. 
Da vi ikke nåde at få repareret broer langs åen, 
sidste arbejdsdag, står det i første række så, hvis 
nogen ved hvor der mangler broer, eller de skal 
repareres hører vi gerne fra jer. Ellers skal vi have 
malet lidt hist og her og ryttet op ved hytter og 
fi skegården. 
Vi håber at se så mange som mulig til både hygge 
og arbejde. 

Knæk og Bræk hilsen bestyrelsen 

Kom og vær med til den årlige fi skekonkur-
rence.
Alt, hvad der er fanget fra midnat og til ind-
vejningstidspunktet kl. 1500 kan deltage i kon-
kurrencen. Vi mødes på Fiskegården til fælles 
morgenkaffe med rundstykker og tilmelding 
til konkurrencen, mellem kl. 700 – 1000. Dette 
koster 40,- kr. HUSK ! Vil du have gule ærter 
til frokost, skal du bestille om morgenen. Prisen 

Lørdag den 19/9-09 
kl. 00.00 Starter 
Fiskedagen 2008

Restaureringsprojektet ved Kalbæk er nu klar 
til udlægning af gydegrus, hvorfor vandpleje-
udvalget indkalder alle interesserede til at møde 
op give tilløbet Kalbæk en hånd søndag den 27. 
september.

Vi mødes ved Fiskergården kl. 8 og efter en 
omgang kaffe og rundstykker tager vi ud til 
bækken og lægger noget grus ud i vandløbet i 
forsøget på at give havørrederne lidt bedre for-
hold at yngle i.

Giv besked til undertegnede på tlf. 23 68 74 95 
eller E-mail perndk@gmail.com hvis du kan 
deltage, vi skulle gerne blive færdig denne dag, 
havørrederne er jo på vej op…..

Per Nielsen
Vandplejeudvalget

Giv Simested å en hånd 
søndag d. 27/9-09 kl. 

I oktober starter vi på fl uebinding igen.
Det kan ikke passe, at der ikke er andre/nye der 
har lyst til at deltage – så farlige er de heller ikke, 
de gamle der kommer år efter år. Tværtimod er 
der måske en mulighed for at høre nogle gode 
historier, og eventuelt få nogle gode tips. Det er 
også en god måde at lære andre af foreningens 
medlemmer at kende. Som sædvanlig vil vi un-
der stort pres fra visse deltagere, koncentrere os 
om havørred og laksefl uer. Men ingen slipper 
nu helt for lidt tørfl uer og nymfer –medmindre 
de da pjækker, når der er den slags på tapetet, 
ikke også Benny. 
Helt nye og grønne fl uebindere, skal vi også nok 
tage os af, så de får lært grundbegreberne.

Fluebinding starter 
i oktober
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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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Vi skal da også have lidt fl ere lokale helt frem 
i kampen om de flotte præmier i Aalestrup 
Open. 

Her midt i sommervarmen er startdatoen endnu 
ikke fastlagt, men klik ind på foreningens hjem-
meside og læs mere, når tiden nærmer sig. Efter 
ca, 15 år med den sammen pris, bliver vi des-
værre nødt til at hæve betalingen, så prisen blive: 
Seniorer kr. 250,- for 10 gange og det halve for 
juniorer.

Søren Glerup 

Videbæk og omegns lystfi skerforening (VOLF), 
tog igen i år – for 19. gang – turen nordpå, 
for at afholde fi skekonkurrence. Onde tunger, 
vil sikkert påstå, at det kun var 18. gang, da 
den første tur der blev afholdt ikke var en 
foreningstur, men nærmere et privat initiativ. 
Dette kan dog ikke bekræftes, og da første tur 
bestod af medlemmer af VOLF, har vi valgt, at 
medregne denne „forsøgstur“…
Turen starter fredag og slutter søndag, med en 
superhyggelig grillaften lørdag aften, hvor alle 
sidder samlet og spiser de nygrillede bøffer, 
eller hvad man nu har med. Og sådan var det 
også dette år. Vi var 15 fi skere, og en del koner, 
kærester og børn…
Åen er meget forskellig fra de åer vi har i 
Videbæk og omegn. Vandet er en del mere klart, 
og i modsætning til „vores“ åer, løber vandet i 
overfl aden. At der også er et utroligt væld af fi sk 
i vandet gør, at man er superkoncentreret fra man 
starter fi skeriet og helt indtil man er færdig igen. 
Ikke kun fordi Simested å giver indtryk af, at 
„den helt store“ kan bide på hvert øjeblik det skal 
være, men også fordi man – til tider med livet 
som indsats – går på brinker af sammenvokset 

Simestedturen 2009

grøde, som fl yder som et tæppe på vandet. 
Jeg har efterhånden mange gange stået i den 
situation, at jeg når jeg vil hive den ene fod op fra 
dyndet, kan mærke, at den anden fod – hvor hele 
vægten er placeret – langsom men sikker borer 
sig endnu dybere i det gyngende tæppe, end den 
første var. Det er en lidt kedelig fornemmelse… 
men med lidt teknik, kan man vride foden op, 
ved at sætte sig på knæ, og herved få lidt større 
trædefl ade… Det ser helt sikkert ikke særligt 
imponerende ud, men når man blot en gang har 
siddet i til skridtet, er det lidt lige meget. Det 
giver en god portion respekt, at man kan se, at 
brinken gynger et par skridt eller tre foran, for 
hvert skridt man tager…
Turen startede fredag, hvor vi kørte til 
campingpladsen. Vi er min kæreste, vores 4 
børn og min nevø. Det var superfi nt fi skevejr 
– overskyet og byger. Desværre blev fi skeriet 
meget besværligt på grund af drivende grøde, 
men når man har glædet sig et helt år til dagen, 
så skal der mere til at fjerne glæden ved igen, at 
stå ved den smukke Simested å. Jeg fi k hurtigt 
pakket sagerne ud af bilen, og fi k dem ind i den 
lejede campingvogn, som stod klar til os på 
campingpladsen.

Straks efter sidder min nevø, min søn og jeg i 
bilen igen. Vi skal ud at fi ske – endeligt…
Vi holder ind ved vejbroen lige nedenfor byen, 
og vil starte fi skeriet ned mod fi skergården. 
Børnene starter på hver sin side af broen, og jeg 
går selv lidt nedstrøms og starter. Sidste år rejste 
jeg en havørred lige før det første sving, og den 
plads vil jeg forsøge igen… Jeg kaster fl uen ud, 
og lader den synke et øjeblik, før jeg trækker 
linen stram. Fluen begynder at fi ske i en  fl ot bue 
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over åen, men det varer kun et øjeblik… 
Så kommer der en hvirvel lige bag fl uen, og da 
jeg giver modhug, piskes vandet til skum… En af 
de udsatte ørreder har taget min „ræv“. Efter en 
kort men heftig fi ght, kan jeg sende bækørreden 
til de evige jagtmarker med et velrettet slag. 
Målebåndet siger 46cm. Så kan man da næsten 
ikke ønske sig en bedre start. Vi fi sker videre, 
og lige før vi indstiller fiskeriet – nedenfor 
fi skergården, rejser jeg pludselig en havørred. 
Jeg ser den vende i overfl aden og mærker en 
2-3 hårde ryk i stangen, men så mister krogen 
sit greb, og man kan næsten høre ørredens latter 
hele vejen ind under den beskyttende brink…

Ungerne har fanget et par små bækørreder, men 
desværre ingen som var store nok til at tage med 
hjem.
Vi kører hjem til campingpladsen igen, får 
renset fi sken efter behørig indvejning og dyrker 
det hyggelige samvær med de andre. Ungerne 
kan ikke få nok, så de fi sker videre på stykket 
nedenfor Blomsterparken, dog stadig uden det 
ønskede resultat. Der er dog allerede indvejet 
nogle fl otte fi sk, så der er masser af blod på 
tanden.
Lørdag morgen er ungerne i gang og fisker 
allerede på stykket nedenfor Rosenparken, så 
jeg smutter ned til fi skergården, og fortsætter 
fi skeriet, hvor jeg så den store ørred. Den er dog 
stadig sur – og sikkert lidt øm i kæben – så den 
har ikke lyst til, at deltage i mine bestræbelser 
på, at få den vejet ind.
Efter nogen tid med enkelte undermålere, har jeg 

igen heldet med mig. Endnu en ørred tager fl uen, 
og denne fi sk giver en forrygende fi ght. 
Efter en del hidsige ture frem og tilbage, må 
den overgive sig, og jeg kan håndlande turens 2 
bækørred. Det er ligeledes en fi sk på 46 cm, men 
den er en hel del fl ottere, end den jeg fi k dagen 
før og næsten fuldfi nnet. Herligt…
Jeg går tilbage til bilen, og kører – efter en lille 
afstikker til bageren – hjem til campingpladsen 
igen. Her har „fruen“ og resten af børnene fået 
deres skønhedssøvn, og vi indtager morgenmaden 
i den gryende morgensol.
Det meste af lørdagen går med hyggeligt snak 
og samvær med de andre, og der fortælles 
drabelige historier om kæmpefisk, som flår 
grejerne i småstykker. En lille tur til udsigten 
ved Lærkenfeldt å, bliver der også tid til.
Lidt senere på dagen bliver turens absolut største 
fi sk indvejet. En rigtig fl ot havørred på 4 kg rent 
faldt for Simons spinner.

Efterhånden er det tid til grillaftenen og folk 
stimer sammen. Der skåles lystigt, og de mere 
eller mindre stuerene vittigheder og stemningen 
bliver vildere og vildere. Jeg tror de sidste går 
til ro klokken 3 søndag morgen.
Klokken fem ringer vækkeuret… Jeg bliver 
brutalt revet ud af alle mine søde drømme om 
kæmpeørreder der fl år min fl ue i småstykker – 
blot 3 timer efter mit hoved fandt puden… Jeg 
er ved at være for gammel til dette her, tænker 
jeg, men jeg har lovet ungerne at tage dem med 
til skindersstykket. Nu gælder det de kæmpestore 
ørreder, som efter sigende står på nakken af 
hinanden dernede.
Vi fordeler os på stykket, og starter som de første 
fi skeriet. Det er en fantastisk fornemmelse at 
være helt alene på et af de absolutte topstykker 
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SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

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

af åen. Det ville være helt utænkeligt hjemme, 
hvor man sjældent er alene på et stykke.
På et tidspunkt, hvor jeg er i gang med at trække 
linen ind til et nyt kast, ser jeg en bevægelse i 
vandet, og da jeg løfter stangen op til det nye 
kast, vælter en havørred sig over min stakkels 
fl ue, og så står jeg med en ordentlig stak løsline 
og en fuldstændig balstyrisk ørred på krogen… 
Jeg når lige at tænke „shit“, men så har problemet 
løst sig selv, da ørreden er på vej ud i fjorden i 
strakt galop. Løslinen er væk, og hjulet snurrer 
lystig, indtil jeg endelig får stoppet fi sken. Jeg 
ruller langsom det tabte line ind igen, mens 
fi sken følger modvilligt med… Da jeg kommer 
på siden af fi sken, stikker den op ad åen… og 
jeg kan begynde at rulle line ind igen… Dette 
fortsætter et stykke tid, og min arm begynder 
efterhånden at syre. Fisken er godt nok sej, men 
den må alligevel overgive sig, og jeg kan efter 
et par minutter nette min tredje fi sk på turen. En 
dejlig nystegen havørred på 48 cm. med løse 
skæl.
Vi kører tilbage til campingpladsen og påbegynder 
den omfattende oprydning og opvask efter 
lørdagens grill og får øvet lidt fl uekast på plænen. 
Klokken 14 slutter konkurrencen, og der er 

præmieoverrækkelse.
Alt i alt blev der indvejet imponerende 18 fi sk, 
hvoraf der var 7 havørreder, en kildeørred og 10 
bækørreder. 
Største fi sk var den omtalte havørred på 4 kg 
rent.
Efter præmieoverrækkelsen er der almindeligt 
opbrud, og vi sætter også kursen hjemad. Da 
vi kører over åen ved hovedvejsbroen lader 
jeg et vemodigt blik kærtegne åens løb ned 
over engen… Der er godt nok længe til næste 
år… måske skulle men snuppe et par dage i 
sommerferien…
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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 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 - 


