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AA-LYST
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David Mikkelsen
Nørresundby med
Havørred på 93 cm. og 8,6 

Frits Jensen
Nørager med 
Havørred på 88cm og 8,5kg

Kalender     Røjdrup Fiskeri´s opstæmning nedllægges 
Side 2     Side  13        

Oplysning til medlemmer  Zebra fl uen ( „Jyde Simon“ )
Side 3     Side 13    

Afholdte  arrangementer  At bluffe eller ikke at bluffe  
Side 5 - 7     Side 14 - 15

Kommende arrangementer      
Side 9

Simested å d. 28. juli 2009
Side 11 - 12         
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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

Torsdag den 8. Oktober 2009 kl. 1900

Fluebinding med Søren Glerup ( se side 9).

Lørdag den 10. Oktober 2009 kl. 800

Turudvalget arrangerer el. arrangerrede 
fi sketur til fjorden ( se side 9 ).

Torsdag den 26. November 2009 kl. 1930 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, på 
Fiskegården, Aadiget 40, 9620 Aalestrup.  
( se side 3  ).

Torsdag den 7. Januar 2009 kl. 1900

Starter en ny omgang fl uebinding op, med 
Søren Glerup ( se side 9 ).

Forsidebillede :

2 af de mange fl otte fi sk der er fanget i Sime-
sted å i år  ( se fl ere fi sk på hjemmesiden  : 
www.aalestrup-lystfi sker.dk ).
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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.

Generalforsamling 

Generalforsamling 2009
Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling torsdag d. 26-11-2009, kl. 1930 på 
Fiskegården, Aadiget 40, 9620 Aalestrup.

Dagsorden :
1. Valg af dirigent.

2. Beretning v / formand Søren Godsk.

3. Regnskab v / kasseren Ellen Godsk.

4. Indkommende forslag.
5. Valg af formand.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af lodsejerrepræsentant.

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt – herunder uddeling af 

pokaler.

12. Lodtrækning blandt indsendte 

fangstrapporter.

HUSK : At indsende vedlagte 
fangstrapport.

Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være formanden i hænde 
senest 18 november 2009.

Der skal fra foreningen lyde en stor tak 
til Skals Sparekasse der i.f.m. ombygning 
har skænket os ca. 30 fi ne stole samt et 
konferencebord.
Dette har bevirket, at der nu er nye stole 
til alle i mødelokalet.

Søren Godsk

Tak til Sparekassen i 

Her er et billede af vores dambruger Jess, der 
den 16/9 sætter ½ års fi sk ud mellem Kistvad 
bro og motorvejen. Ialt 1700stk ½ års blev 
udsat denne dag.

Udsætning af ½ års fi sk

Per Nielsen

Oplysning til medlem-



4

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

Tjek også vores hjemmeside på www.mbjagt.dk

Fiskekort sælges til Simested å, og Glenstrup sø !!

Lækkert endegrej til kyst og fjord – bla. Bullit kystwobler fra Lawson.

Mens efterår/vinter nærmer sig, og vi hygger på sofaen!!
Nye fi skefi lm fra Seeland – Lakseparadiset!
                                         Efterårslaks i Umba!
5 spændende titler…           Islandsk lakseeventyr!
                                          Havets storvildt!
                                        Den hemmelige sø!      vejl. – 249,-

Nye jubilæumsfarver i Salty 12 og 18gr 

Husk, fl uebinding starter op den 20/10-09 kl. 18.30                                   
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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

Afholdte 
arrangementer :
Arbejdsdag på 
Fiskegården d. 5/9-2009
Arbejdsdagen på fi skegården den 5/9 - 2009. 
Der var mødt et hold op på 10 mand som 
fi k til opgave at lave dagens arbejde, 2 af de 
fremmødte havde udset sig et stykke af åen. 
Hvor der efter hånden ikke kunne komme 
nogen forbi længere, på grund af nogle bu-
ske som havde bredt sig lige lovligt meget, 
så de blev savet langt tilbage så passagen 
ingen var muligt. Det kostede også den ene 
person hans bukser som blev revet i stykker. 
Der var et hold som fi k indhegnet det sidste 
af parkeringspladsen, så det efter hånden ser 
rigtig godt ud når man kommer kørende ind 
på pladsen. Vi har fået nogle rigtige fl otte 
stole fra Sparekassen i skals, som er blevet 
placeret i vores store lokale hvor vi samtidig 
kunne smide nogle af de gamle udslidte stole 
væk som nu var til overs. Vores køkken/var-
mestue trængte også til en klat maling efter 
at næsten alle lokaler er blevet malet i løbet 
af vinteren. Så sprang vi også på køkkenet 
denne dag hvor vi næsten blev færdige med 
at male det hele men vi løb tør for maling. 
Bjarne M. skaffede hurtig noget nyt maling 
så vi kunne blive færdige inden fi skedagen. 
Heldigvis har vi Tage Hermandsen som lige 
havde tid og overskud til at male det sidste 
af køkkenet og så lige den ene endegavl på 
fi skegården godt gået Tage. Vi kunne des-
værre ikke lave nogle nye broer nede ved åen 
da vi ikke var fl ere fremmødte. Så vi prøver 
at lave en dag hvor vi kun skal lave broer så 
ved du hvor der mangler en bro så mød op og 
deltag i arbejdet, det gavner os alle sammen. 
Til sidst vil vi gerne takke vores bager for det 
gode brød vi fi k at spise.

Hilsen Bestyrelsen
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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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Fiskedagen d. 19/9-

Bedste og eneste resultat. Jens var den „hel-
dige“ fanger af disse 57 cm og 2 kg rent. 

Fiskedagen havde et et forhåbentligt enestå-
ende ringe fremmøde af af medlemmer, Vi 
håber på betydeligt bedre fremmøde til næste 
år. Arrangementet fortjener det.

Georg Sand

Anden Runde ved 
Kalbæk d. 27/9-2009
Foreningen gennemførte søndag d. 2 septem-
ber udlægning af gydegrus ved Kalbæk. På 
trods af et meget tilgroet vandløb blev der 
af de fremmødte 6½!! mand udlagt 8kbm 
sten og grus. Det blev til 4 fl otte gydebanker 
som nu ligger klar til efterårets optræk af 

ørreder.
Der var kun mødt 6 medlemmer op denne 
søndag, og henset til at det er vores fæl-
les fi skevand det gælder kan man kun sige 
AT DET ER FOR DÅRLIG ET FREM-
MØDE. 

Vores El-fi skeri og dermed denne form for 
yngelarbejde synger på sidste vers og vejen 
frem er vandløbsrestaurering. Det kan godt 
være at det ikke er så hyggeligt som efterårets 
el-fi skeri, men der er nu også en glæde ved 
at se et nyt og fl ot vandløb danne sig som 
gruset smides i åen.
Der vil komme flere chancer, så derfor: 
MØD OP NÆSTE GANG FORENINGEN 
KALDER TIL DENNE FORM FOR AR-
BEJDE. 

Det KAN ikke passe at det er den samme 
gamle garde der møder op hver gang....

     Per Nielsen
Vandplejeudvalget
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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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Kommende 
arrangementer :
Fluebinding 2009
Så er fl uebinding startet op igen ( den 8/10 
), på Fiskegården, Aadiget 40 i Aalestrup, 
næste gang er den 22/10 kl. 19.00 ( pga. 
efterårsferie ).

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 under 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 grundbegre-
berne.
Vi skal da også have lidt fl ere lokale helt frem 
i kampen om de fl otte præmier i Aalestrup 
Open.

Efter ca, 15 år med den sammen pris, bliver 
vi desværre nødt til at hæve betalingen, så 
prisen blive: Seniorer kr. 250,-kr. og det halve 
for juniorer.  

Knæk og Bræk ved åen. 
Søren Glerup

Fluebinding 2010

Husk Generalforsam-
ling d. 26/11-2009

Læs merer her i bladet på side 

Fluebinding starter op igen, d. 7.  ja-
nuar 2010, på Fiskegården Aadiget 
40,  i Aalestrup. Alle er velkommen 
også dem der bare vil se, hvad vi la-
ver. 
    Vi ses !!!

Vi laver en fjordtur til Mariager fjord 
lørdag d. 10 oktober. Afgang fra Fi-
skergården kl. 8. Det endelige fi skested 
aftales efter vind og vejr. Kontaktperson 
Per Nielsen 23 68 74 95

Turudvalget arrangere 
el. arrangerede fi sketur 
til fjorden d. 10/10-2009
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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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Simested å 28. juli 2009
Det var tirsdag middag, 3.uge i sommerferien, 
campingvognen lige opstillet i Hvalpsund.
Jeg ville hjem at slå græsplæne nu den ende-
lig var blevet tør efter al den regn der havde 
været dagene før.

Jeg kørte hjem og fi k slået græs, her gik jeg 
imens og tænkte på at fi skestangen havde 
ikke været i brug siden mandag i første fe-
rieuge, så det var på tide at komme en tur 
af sted, selv om det var høj solskin var jeg 
simpelthen nød til at tage af sted.
Hvor kan man fange en havørred i Simested 
å i solskin kl.14.00 , det skulle jo nok være 
Hvilsom eller længere oppe, så det bestemte 
jeg mig for.
Jeg var ved åen ca. 14.30 og begyndte at fi ske 
ned over, der var ikke slået grøde her oven 
for Abildvad siden i juni, så der var megen 
grøde, men jeg kunne fi ske i renderne.
Jeg havde nok kun kastet en 10-12 gange da 
der rejste sig en bølge bag fl uen, men fi sken 
opdagede mig nok for den stoppede angrebet, 
og der skete ikke mere med den fi sk selv om 
jeg prøvede at skifte fl ue. Jeg fi skede videre 
ned over og skræmte en fi sk mere der jagede 
nedad åen, en rigtig god en kunne jeg se på 
bølgen, men den så jeg heller ikke mere til, 
men nu var jeg jo sikker på at der var fi sk i 
åen.

Det viste sig også kort tid efter, der kom igen 
en bølge efter fl uen, men jeg var nok blevet 
for ivrig efter at få en fi sk, så jeg trak lige 
fl uen ud af munden på fi sken lige da den ville 
tage fat i den, så den fi k jeg heller ikke.
Så er det at man tænker, nu får du ikke fl ere 
chancer i dag, men det gjorde jeg få minutter 
efter, jeg lagde fl uen helt tæt op af brinken i 
skyggesiden af åen, hvor der var en dyb ren-
de, straks den ramte vandet gav det et hårdt 
rusk i stangen og fi sken havde taget fl uen og 
kroget sig selv uden min hjælp.
Jeg var hurtig klar over at det var en stor fi sk, 
den stod bomstille inde under brinken, og jeg 
kunne ikke fl ytte den, jeg lagde hårdt pres 
på og så skete der noget, den røg helt fri af 
vandet, den var stor!
Nu gik den tilbage under brinken og derefter 
gik den så opstrøms en 6-10m, jeg kunne hele 
tiden se den i det klare vand, herefter gik den 
ud midt i åen og vendte og ville nedstrøms 
til udgangspunktet men jeg fi k den holdt ude 
midt i åen, her begyndte den bare at køre 
noget rundt ud for mig og jeg lagde mere og 
mere pres på den for at holde den fri af den 
megen grøde. Den begyndte at vise trætheds-
tegn efter 7-8 min. og jeg havde den inde ved 
min side første gang, men det var dog for 
tidligt, den gik ud i åen igen, anden gang jeg 
fi k den ind kunne jeg ikke nå ned til den med 
fangstkrogen, den var for kort, så jeg måtte 
prøve et andet sted og så lykkedes det!!
På land kom den, jeg har før fanget en havør-
red på 89 cm. og 7.3kg, jeg kunne se at denne 
i hvert fald var tungere og jeg målte den til 
ca. 90cm
Nu skulle andre jo også se sådan en fi sk, og 
kl. var ca. 15.30 nu så J. Østrup var nok snart 
hjemme, så jeg ringede ham op og sagde at 
jeg havde fanget en fi sk, så må det jo være 
en alvorlig sag siden du ringer siger Jens, vi 
mødes ved gården til vejning om et kvarter. 
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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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Resultat 8,5kg og kun 88cm viste vægten, 
ny personlig rekord, og bemærk på lovlig 
vis !!!!!

                                            Frits Jensen
( Farlig ) 

Røjdrup Fiskeri’s 
opstemning nedlægges

Simested å og vores alle sammens kære hav-
ørreder kan se frem til endnu et kæmpe løft 
idet Rebild kommune igen har projektet en 
dambrugsopstemning fjernet. Denne gang er 
det Stenildbro´s opstemningen eller opstem-
ningen ved Røjdrup fi skeri som den også 
kaldes, der står for skud.
Tilskudsordningen under Fødevareministeriet 
til vandløbsrestaurering har udvalgt projekter 
over hele landet til en samlet sum af næsten 
11 millioner kroner, og her har kommunen 
fået 117.500kr. til projektet ud af den samlede 
projektsum på 235.000kr.

Projektet er ikke offentliggjort endnu, men 
forventes udført ved at opfylde strækningen 
nedstrøms opstemningen med sten og grus 
og derved udjævne faldet i et langt stryg. 
Vejbroen opstrøms står jo hvor den står, så 
faldet kan kun udjævnes nedad. Der er bud-
getteret med 750 kubikmeter sten og grus til 
opgaven, der giver passage til ca. 3500 meter 
perfekt gydevand for vore fi sk.

Som en ekstra fjer i hatten har Mariager fjord 
kommune projekteret et projekt for Døstrup 
bæk, omfattende strækningen fra udløbet i 
Simested å og op til 1000 meter opstrøms 
motorvejen. Dette projekt faldt desværre 
ikke nåde for Fødevareministeriets pulje, så 
hvornår og hvordan dette projekt føres ud i 
livet er ikke umiddelbart kendt.

Per Nielsen
Vandplejeudvalget

Zebra fl uen 
(„Jyde Simon“)

Krog:     Sprite enkeltkrog str. 8 - 6.

Hale:     Røde fi bre fra hane.
Krop:   Skiftevis sort og hvid uldgarn,   
  med samme farve polarræv eller  
  andet bundet ind over sektio 
  nene.  

Vinge:   Hvid og sort hane børstet ind i  
  hinanden, de såkaldte Stack- 
  wings.
Hoved:   Sort bindetråd og lak



14

At bluffe eller ikke at 
bluffe

Søndag den 9. August 1981
Jeg vågnede klokken 6.15 i morges, beslut-
tede mig til fi skeri og kørte til Skinnerup.
Kl. 8.30 når jeg ned til min favoritkant. Spo-
len mærkes efter -- tilpas stram bremse - - 
knu den er også god nok. 
Vandet er klart, der er kun lidt drivgræs. Alt 
skulle være i orden.
Blinken er en lille fristende sag. Hjemmela-
vet, kobber udvendig, sølv indvendig.. Den 
er monteret med en lille fi n guldkrog, som 
er købt ved cykel handleren i Sønderup. Det 
er vigtigt, at første kast rammer, hvor jeg vil 
have det.
Kastet bliver perfekt. Jeg ruller nogle om-
gange med hjulet. Beredskabet er på det 

højeste.
Så sker det!!!
Blinken bliver taget. Ikke med et hug, den 
standser bare, som havde den fået fat i en 
pæl. Jeg ser linen skære sig en meter ud til 
siden, der hvor den går i vandet.
Tilslaget falder så spolen giver et skrat. Fi-
sken krummer sig fra side til side 2-3 gange. 
Den ligger højt i vandet og næsten på tværs af 
åen, så jeg kan se næsten hele dens længde.
Den er fuldstændig blank og næsten 80 cm.
Så sker det som ikke er velset:
Den går af!!!
Den lille guldtrekrog er delvis rettet ud.
Morale: Hvis i kommer forbi en cykel-
handler,  der sælger guldtrekroge og fl it-
terstads - så lad være at
købe det. -
Samme aften
De fi sk, man husker bedst, er dem der ,,står 
af“. Jeg huskede fi sken nogle gange i løbet 
af dagen. Måske har fi sken rystet oplevelsen 
af sig. Fisk, der lige er gået op, er ret aggres-
sive.
Ved aftenstid står’ jeg og ser ud over engen. 
Der er ikke andre fi skere at se. Jeg beslutter 
mig til at gå uden om noget buskads og snige 
mig direkte hen til stedet.
Da jeg træder frem ved sidste busk før åen, 
står jeg næse til næse med Karl Åge. Karl Åge 
er en fl ink fyr, men jeg skal ærligt indrømme, 
at i dette Øjeblik Ønsker jeg ham hen, hvor 
peberet gror!
,,Du kommer så beslutsomt. Har du mærket 
noget her“, siger han.
,,Nej! Ikke det mindste“, svarer jeg. ,,Men 
jeg sy nes det er et godt sted. Jeg har tidligere 
fanget gode fi sk her“.
Han ser mistænksomt på mig. Vi snakker om 
løst og fast. Jeg tænker, at vores snak vel får 
ende. Må ske vil han gå videre til et andet 
sving. Der er jo nok af dem. Nu er der bare 
det, at han er en mistænksom natur. Og så har 
han noget jeg misunder ham. 
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SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

Han har det jeg kalder stenaldermenneskets 
blik for natu ren. Hvis en større fi sk fl ytter sig 
nede i vandet, så kan se det på overfl aden.
Mens vi står og snakker, hviler vores blikke 
på åen. Karl Åge siger: ,,var der ikke noget 
der?“ Han glor lige hen på det ømme sted.
Jeg kigger med, - ,,nej, det tror jeg ikke. Der 
er nogle knolde i vandet. Det kan godt give 
nogle hvirvler i vandet“.
Jeg tænker direkte på fi sken. ,,Nu har du f.... 
at holde dig i ro“!
Det er den ligeglad med. Den tager en tur ned 
ad åen, 10-20 m i zigzag (efter en lille fi sk, 
der skal skræmmes væk måske). Det er lige 
så det skvulper i bredderne.
Vores planer bliver afbrudt af en bondemand, 
der kommer med en stor åleruse. Han kaster 
den i åen. Finder et langt jernrør. Stikker 
det i vandet og roder for at skubbe rusen på 
plads.
Mandag den 10. August
Nu er det sådan, at Karl Åge kører lastbil i det 
samme fi rma, hvor min svoger er formand. 
De går i skuret for at få formiddagskaffe. 
Svoger siger til Karl Åge: ,,Du kan ellers tro, 
at Kaj havde fat i en stor fi sk i går morges“.
Karl Åge er udmærket til hovedregning, 
så han lagde 2 og 2 sammen. Han svarer 
svoger: ,,Det var da sjovt, at Kaj glemte at 
fortælle det. Jeg snakkede ellers med ham i 
går aftes“.

Søndag den 6. September

Kører til Skinnerup. Møder straks Karl Åge. 
,,Det er længe siden, du har været her“, siger 
han. ,,Joe, jeg fi sker ikke så tit“.
Karl Åge siger: ,,Nu kan vi følges ad op gen-
nem svingene. Så skal jeg fortælle dig, hvor 
fi skene står. Jeg kommer her jo tit, så jeg har 
set fl ere af de store“.
Vi trasker opad. Karl Åge udpeger stederne. 
,,Se nu svinget der. Man skulle tro fi sken står 
der, men det gør den ikke! Den står under den 
grødetot, der hænger ud der.“
Ind imellem bemærker han ligesom tilfæl-
digt:
,,For jeg vil jo godt fortælle, hvor fi skene 
står“.
Det skal nævnes, at ingen af fi skene blev 
fanget.
Hvis de stadig er i live, er de meget store 
nu.
Vi skal snart ud at prøve. For som Anker 
en gang sagde til mig: ,,Når de små hvide 
blomster stikker op fra grøden. Så er havør-
reden her“!!
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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 - 


