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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 7. Januar 2010 kl. 1900

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

Lørdag den 9. Januar 2010 kl. 1000

Kom og bind DM-fl uerne ( se side 14 )

Lørdag den 30. Januar 2010 kl. 900

Turudvalget arrangerer Grønlændertur til Ler-
nenfeld å. ( se side 14  ).

Lørdag den 6. Februar 2010 kl. 1215

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

Tirsdag den 9. Februar 2010 kl. 1900

Filmaften v/Søren Glerup (se side 14  ).

Tirsdag den 23. Februar 2010 kl. 1900

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

Mandag den 1. Marts 2010 kl. 800

Standerhejsning / første fi skedag, mød op til 
rundstykker og hygge på fi skegården
 ( se side 15 ).

Lørdag den 13. Marts 2010 kl. 1000

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

Lørdag den 17. April 2010 kl. 800

Turudvalget arrangerer fjordtur til Mariager 
fjord. ( se side 15  ).

Lørdag den 8. Maj 2010 kl. 800

Arbejdsdag på Fiskegården, kom og giv en 
hånd med, der er mange opgaver der skal løses
( se side 15 ).

Søndag den 16. Maj 2010 kl. 800

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

Forsidebillede :
Elfi skeriet 2009
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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.

Oplysning til medlem-

Æresmedlem 2009 
–Hans Martin Olsen

Her overrækker formand Søren Godsk pokal og 
æresbevis til Hans Martin.

Ny mand i turudvalget
Der er kommet ny mand i turudvalget, Allan 
Nielsen ( supliant til bestyrelsen ), afl øser 
Poul Erik Jensen, som gennem årene har lagt 
et stort arbejde i turudvalget.  

Søren Godsk

Generalforsamling, den 
26/11-2009 kl. 19.30 – 
Lystfi skergården.

Beretning

Fiskeriet  
Fangsterne har såfremt vi skal tro de indsendte 
fangstrapporter været på et betydeligt højere 
niveau – måske det bedste år nogensinde. Det 
er som om at der i ulige år en fremgang som 
så resulterer i en mindre tilbagegang i lige år, 
dette håber vi ikke er tilfældet til næste år. 

Fra venstre ses Ellen- og Søren Godsk, Jens 
Østrup og Frits Jensen

Som en påskønnelse for

Lang og tro tjeneste – betalende • 
medlem, ja måske i 50 år eller mere , 
og dermed den der har været medlem 
længst -(kartotekskortene går kun 
tilbage til 1965 – hvor kontingentet 
var 50,- kr.
Sin store viden om fi skegrej som han • 
velvilligt deler ud af både til forenin-
gen og fi skekammerater.
Sin hjælp ved optegnelser og effek-• 
ter i.f.m. registrering af fi skegrej i 
museet. 
Sit venlige og positive væsen og • 
gode humør

En tak for at han ikke tømmer åen • 
for store fi sk, selv om en af hans 
gode venner og fi skekammerater var 
afdøde Karl Åge Vestergård.

Vil foreningen gerne udnævne
Hans Martin Olsen til æresmedlem af Aal-
estrup Lystfi skerforening. 
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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

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.

Husk, fl uebinding i butikken, hver anden tirsdag vinteren over!!!!                                 

Mens vinteren er her, 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 
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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 glæder os derfor allerede til fi skeriet i 
2010. Årsagerne til det gode resultat kan 
være mange:
- vind & vejrforhold 
- opgang af bestemte årgange
- vandløbskvalitet, 
- ulovlige garn 
- opgivne fangster jvfr. de indsendte  
 fangstrapporter.
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 endda“, som man siger på jysk når det 
er godt. Resultaterne fra fangstrapporterne og 
fangstbogen fra klublokalet vil jeg komme 
ind på under uddeling af pokaler.
Der blev i år indsendt 54 fangstrapporter, 
hvilket er på niveau med foregående år. Disse 
rapporter omhandler bl.a. 169 havørreder en 
del bækørreder og nogle få regnbuer.
Med hensyn til indskrevne fi sk i „den blå 
fangstbog“ fra klubhuset er indberettet føl-
gende : 140 havørreder, en del bækørreder, 
en kildeørred og en gedde.

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. udlej-
ning, og dels p.g.a. mindre arbejdsbyrde, det 
forudsætter dog at der møder medlemmer 
op til arbejdsdagene, og at det ikke kun er 
den samme lille trofaste skare der kommer 
gang på gang. I hytterne er der planer om at 
udskiftet gulvbelægningen, idet denne efter 
17 år er udtjent. Ligeledes vil der være behov 
for udskiftning af de 4 gamle tv-apparater så 
gæsterne fortsat kan se TV. 
Der har i året 2009 været en mindre tilbage-
gang i udlejningen:  nemlig  fra 204 til 194 
udlejningsdage, der har været en uændret 
eller stigende udlejning i maj til september, 
hvorimod der i mdr.  april var 4 færre og i 
oktober var 19 færre. 
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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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Ejendommen

Ejendommen har i 2009 fået den store re-
noveringstur som blandt andet omfatter – 
maling såvel udvendig som indvendig, nyt 
gulvtæppe er blevet pålagt og stolene ud-
skiftet – de bedste af de gamle er opbevaret 
til reserve i lokalet der til tider anvendes til 
ungdomsskolers fællesspisning og i. f. m. 
Aalestrup Open  

I den forbindelse skal der lyde en stor tak 
til Allan, Aage og  Agner der udenfor de 
autoriserede arbejdsdage har malet her i 
huset. Der skal ligeledes gives en stor tak 
til nye „hussnedker“ Tage for hjælpen i det 
forgangne år.   
Skals Sparekasse som har sænket os 30 stole 
og et konferencebord. Fra Sparekassen Him-
merland har vi netop modtaget 5.000,- til køb 
af nyt udstyr. 

Med hensyn til turistsamarbejdet er forenin-
gen placeret således på landkortet, at vi bliver 
nødt til at samarbejde både mod NORD og 
SYD, da stort set en lige stor del af forenin-
gens 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 2009 er foretaget af 
de samme personer som tidligere. Der slås of-
test 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 bliver 
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. 
Vi håber endvidere at de nuværende „Åmænd“ 
fortsætter uanset om grødeslåningen på tids-
punkt uden tvivl skal ud i licitation.  
 
Lodsejere

Samarbejdet med lodsejerne er forløbet godt, 
og der har til trods for fl ere udskiftninger i 
lodsejerkredsen ikke været ændringer i tilla-
delser til foreningens fi sketilladelser, hvilket 
vi naturligvis er yderst tilfredse med.

Aktiviteter

Aktivitetsniveauet har været som det forgå-
ende år, med følgende arrangementer:

Fluebinding under ledelse af Søren Glerup 
– der kører et hold nu og nyt starter op efter 
jul – nærmere betegnet den 7/1-2010
7/2-2009    
Grejtur til PH-grej i Viborg – Peter Grapenthin                      
medbragte røget ørred.  – 12 deltagere.                       
10/2-2009  
Filmaften m/Søren Glerup
24/2-2009  
Grejauktion – pænt m/deltagere og i år var der 
over 100 nr. – mange gjorde en god handel. 
1/3-2009   
Standerhejsning : da sæsonstart var en søn-
dag, var deltagerantallet i år glædeligt forøget 
til ca. 40              
7/3-2009     
Ålestrup Open : fl uebindingskonkurrence 
med deltagere fra hele landet, hvilket må si-
ges at være fl ot. Der var atter en fremgang i 
deltagerantallet og bundne fl uer til samlingen. 
Vi viderefører traditionen den 13/3-2010                                                                        
9/3-2009     
Lystfi skerforedrag m/Morten Valeur om hav-
ørreder i Danmark, Norge og Sverige
7/5-2009     Lodsejerfest på Simedsted Hotel 
Kro. Ca. 140 deltagere. Det er glædeligt at 
så mange lodsejere bakker op om festen og 
foreningen. 
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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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25/4-2009 
Arbejdsdag 14 deltagere, hvor der blev   malet 
hytte og ophængt billeder. Der blev foretaget  
reparationer på Ejendommen, malet sokkel 
m.v.. Endvidere har et buskrydderhold været 
på arbejde nedstrøms Aalestrup.
3/6-2009     
Fremvisning af stryg v/Hannerup Dambrug- 
der var Offentlig fremvisning i fi nt vejr – 35 
deltagere.
17/6-2009   
Lystfi skeriets dag – vi deltog på Boldrup 
Museum m/b.l.a . Fluebinding.
5/9-2009      
Atter en arbejdsdag hvor der blev foretaget 
reperation og oprydning af div. projekter der 
ikke blev færdiggjort på 1ste arbejdsdag – 10 
fremmødte.  
19/9-2009   
Fiskedag med meget få deltagere både til 
fi skeriet og de efterfølgende gule ærter. Vi 
håber det var et enkeltstående tilfælde med 
så få deltagere, for hvis ikke uddør arrange-
mentet af sig selv.
27/9-2009 
Endnu en arbejdsdag, denne gang med 
udlægning af gydegrus, der var kun mødt 6 
hjælpere frem, selv om projektet er af stor 
betydning, idet vi ikke kan være sikker på, at 
el-fi skeri og udsætning vedbliver i mange
år fremover. 
Ud over disse arrangementer har turudvalget 
arrangeret ture til såvel Lerkenfeldt Å, Skjern 
Å,  Fjord Mariager Fjord,  og aften/natfi skeri 
Simested Å.
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.
Uanset om det er lystfi skerture, arbejdsdage 
eller hyggearrangementer kan vi kun opfordre 
til at så mange som muligt møder op 
også af  hensyn til de personer der yder 
en stor arbejdsindsats i forbindelse med 
arrangementerne.

 Medlemsantal

Vi har haft en mindre medlemstilbagegang 
i 2009 til 301 seniormedlemmer hertil skal 
lægges 29 juniormedlemmer. Vi håber de 
mange fl otte fangster i 2009 vil rygtes og være 
medvirkende til medlemsfremgang i 2010, 
ligesom vi naturligvis håber medlemmerne 
vil medvirke aktiv til at forøge tilgangen af 
nye medlemmer.
Det kan ses at 78.777 nu har besøgt foreningens 
hjemmeside, heraf ca. 12.800 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 2009 har været følgende:
6000 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 60,0 kg – 3000 stk 1 års 
hvor vi selv har måttet betale udgiften på 6.000 
kr. Viborg Sportsfi skerforening har opsagt den 
gamle aftale om at udsætningsudgiften fordeles 
med 2/3 til Aalestrup Lystfi skerforening og 
1/3 til VSF af beløb der ikke fi nansieres af 
fi sketegnsmidlerne.
I forbindelse med den nye udsætningsplan 
baseret på bestandsanalysen 2006 er at 
mængden af yngel øges til 6.000 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.  

El-fi skeri
El-fiskeriet foregik den 7/11-2009 på 
strækningen  Rensningsanlægget i Aalestrup 
til Ettrupbroen og resulterede i 242 stk. 
havørreder, heraf 100 i størrelsen 60-92 
cm.
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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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El-fi skeriet viser, at antallet er på noget højere 
niveau sammenlignet med det konstaterede 
antal i 2007 (173 stk.), hvor samme strækning 
blev el-fi sket, men antallet var ikke højere 
end  i 2001, 2003 og 2005. Der er indlagt 9 
stk. hunner og 5 stk. hanner på dambruget 
til strygning hvorfor vi forventer, at de 
tilladte 5 liter rogn fremskaffes. Jeg kan i 
den forbindelse oplyse, at vi har fået nedsat 
rognmængden fra 7 l til 5 l.

El-f iskeriet  blev i  år  overværet  af 
fiskerikontrollen og der var i rapporten 
et par bemærkninger om, at følgebåden 
nogle gange kom for tæt på båden m/
elektroderne og samtidig skulle fi skene der 
var fangstnettet i visse situationer længere 
væk fra el-fi skebåden. Problemet løses ved 
at der fremover er udpeget en person der 
holder øje med disse forhold. Men alt i alt 
tilfredsstillende at systemet virker. Hvorledes 
situationen bliver fremover med el-fi skeri er 
en anden sag – muligvis skal der anskaffes nyt 
EU - godkendt el-fi skegrej til en formodentlig 
høj pris.   

Miljøforhold

Hannerup Dambrug
Projektet med omløbsstryg og mindre 
vandindtag til dambruget 
er gennemført i efteråret 2008. Det har 
medført bedre passagemuligheder for 
vandrefi skene.
„Kalbækken“.
 Restaureringen er afsluttet i forbindelse med 
at der blev udlagt gydegrus den 27/9.

Til slut en opfordring

Mød op om foreningens arrangementer, 
ellers kunne det jo resultere i at de 
der arrangerer fælles fi sketure efter 
medlemmernes ønske og opfordringer ikke 

længere synes det er morsomt og arbejdet 
værd. 
Ligeledes vil der også i 2010 blive behov 
for nogle frivillige til arbejdsdage, herunder 
maling og gulvbelægning og udlægning af 
broer som der efterhånden er mangel på. Så 
uanset kræfter og evner kan der sagtens fi ndes 
opgaver til de fremmødte, og endelig er det 
da hyggeligt at få serveret pizza som menuen 
plejer at være på arbejdsdagene.

 

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.m., uanset om det er 
arbejdsdage, fi skedag. standerhejsning, el-
fi skeri eller aftenens wienerbrød. 

Billedet viser nogle af de fremmødte ved general-
forsamlingen

Under eventuelt, blev der bla. uddelt 
pokaler.
Pokalen for største fi sk indstiftet af Karl Åge 
Vestergård, i anledningen af foreningens 50 
års jubilæum 28-6-1994, er nu efter de 15 
år Karl Åge sagde den skulle køre, tilfaldet 
foreningen.
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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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Det gjorde at den sidste der blev skrevet 
på, nemlig John Østrup med en havørred på 
6,9kg og 83cm, indvilligede i at skænke en 
ny pokal, som køre efter samme principper 
som den gamle kørte. 

Der skal lyde en stor tak fra foreningen.

Den første der skal skrives på den blev David 
Mikkelsen, Nørresundby, med en havørred på 
8,6kg og 93cm.

Her ses David med pokalen

Optimistpokalen tilfaldt i år, Henry Jensen, 
Støvring, med en havørred på 7,4kg og 
86cm.

Afholdte 
arrangementer :
Fluebinding 2. afd. 
Som kørte under kyndig ledelse af Søren 
Glerup fra d. 8/10 til d. 17/12 - 2009, Husk 
der starter en ny omgang op d. 7/1 - 2010, 
hvis du er til fl uebinding, hygge og fi skesnak, 
så mød op, alle er velkommen. 

Turudvalget arrang.
Fisketur til fjorden d. 10/10 - 2009, som 
desværre blev afl yst pga. manglende til-
slutning.

Generalforsamling

Kommende 
arrangementer :

Blev afholdt d. 26/11 - 2009 
( se mere side 3 til 13 )

Torsdag den 7. januar kl. 19:00 starter der 
en ny omgang fl uebinding. 

Fluebinding 1. afd. 
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Vi vil binde lakse- og havørredfl uer, måske 
et par kystfl uer, måske en enkelt eller to til 
grønlændere, og så slipper I altså ikke helt 
for tørfl uer og nymfer.
Nu må I altså tage jer sammen og få spurgt 
om lov hos konen/mor. Det kan ikke passe, 
at I ikke kan få lov til at komme ud at lege 
en enkelt aften om ugen.
Det vil være rart at se nogle nye ansigter, 
ikke fordi der er noget i vejen med de gamle, 
men de kunne godt trænge til lidt modspil, og 
nogle af de historier de kan huske, kan også 
godt trænge til at blive fornyede.
Der er plads til både nybegyndere, lettere 
øvede (som fl ertallet af de „gamle“), samt 
mere rutinerede, Jeg skal nok fi nde udfor-
dringer til alle.
Vi ses den 7. januar, og fortsætter til be-
gyndelsen af marts.

Søren Glerup

DM- fl uerne 2010
Kom og bind DM-fl uerne 2010. 
Federation of Fly Fishers Danmark stiller 
instruktører til rådighed og Morten Valeur, 
FLYCO sponserer materialerne, så mød op 
med jeres fl uestik og værktøj, på Fiskergår-
den den 9. januar 2010 fra kl. 10 til 16 og 
bind DM fl uerne under kyndig vejledning. 
DM afholdes i 2010 i april måned i Odense 
og du har hermed alle tiders mulighed for at 
være forberedt til at blande dig i medaljestri-
den.  
Okay-okay mindre kan også gøre det.... :-)

Per Nielsen

Grønlændertur til Lerkenfelt å lørdag den 
30. januar 2010. Vi mødes ved Fiskergården 
kl. 9. kontaktperson Per Nielsen tlf. 23 68 
74 95.

Turudvalget arrang.

Turudvalget arrang.
Tur til PH i Viborg den 6 februar, afgang 
Fiskergården kl 12.15, tid ved PH kl 13. 
kontatktperson Peter Grapenthin tlf. 
22129602

Filmaften v/Søren Gle-

Tirsdag den 9. februar er der igen lagt op 
til en super fi lmaften med Søren Glerup. Der 
igen vil rode i gemmerne for, at fi nde gamle/
sjove fi lmklip med kendte og ukendte fi skere 
og fl uebindere, samt af foreningens aktivite-
ter. Mød op så du ikke går glip af denne 
hyggelige aften.

Grejaktion 2010

Sidste års grejaktion var en fi n aften, der kom 
mange og med meget grej som kom under 
hammeren. Det vil vi prøve at gentage i år, det 
bliver tirsdag den 23 februar kl. 19.00.
Tilmelding af effekter man gerne vil sælge 
skal tilmeldes mellem kl. 18.00 og 19.00.
Derfor, start allerede nu med at rode i gem-
merne, og fi nde de ting frem I vil sælge, så 
skal vi nok få en hyggelig aften igen.

På gensyn bestyrelsen.
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SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

Standerhejsning / Før-
ste fi skedag
Bliver i 2010 mandag d. 1/3 kl. 8.00 til 
rundstykker og hygge på fi skegården.

Ålestrup Open 2010

Ålestrup - Open vil foregå den 13/3 - 2010 
kl.10.00 på Fiskegården. Vi håber på at der 
igen i år vil være ligeså mange eller fl ere 
der bakker op omkring vores fl uebindings 
konkurrence. Det er dejligt at se at der kom-
mer fl ere år for år, ikke kun dem som binder 
fl uer men også folk som har lyst til at kigge 
på og som samtidig kan få en snak med an-
dre og se vores rigtige fl otte lokaler og vores 
museum som efter hånden er ved at være 
godt fyldt op med mange fl otte fi ske artikler. 
Så kender i nogen der binder fl uer så kom 
og deltag så i kan vinde nogle af de rigtige 
mange fl otte præmier som vores sponsorer 
har sponsoreret til de 8 forskellig fl ue klasser 
der bliver bundet i til Ålestrup - Open. Uden 
vores sponsorer kunne det ikke lade sig gøre 
at afholde Ålestrup - Open. 

Vi ses hilsen bestyrelsen

Arbejdslørdag på Fi-
skegården
Husk at møde op til arbejdsdag på Fiske-
gaarden lørdag d. 8. maj 2010 kl. 08.00. 
Sæt derfor kryds i kalenderen nu, så du ikke 
glemmer det.
Der er brug for alle der vil give et nap med. 
Vi starter med rundstykker og kaffe og forde-
ler herefter opgaverne, som vil blive omtalt 
nærmere i næste nummer af AA-LYST.

Jens Østrup

Turudvalget arrang.
Fjordtur til Mariager fjord, lørdag d. 17 
april 2010. Afgang fra Fiskergården kl. 
8.00. Vi aftaler fi skestedet efter vind og 
vejr på dagen og de sidste fangstmeldin-
ger. Kontaktperson Per Nielsen tlf. 23 68 
74 95.
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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 2010 er fastsat således :
Søndag til torsdag 400,-kr. pr. døgn.
Fredag og lørdag 450,-kr. pr. døgn.
En uge 2200,-kr.
Priserne er inkl. el og vand.

Hytterne bestilles hos :
Ellen og Bjarne Mortensen,
Aadiget 40, 9620 Aalestrup.
Mob. 23965387

Andre kortsalgssteder :
Aalestrup :
Superkiosken-Vestergade-98641452
Hotel Hvide Kro - Jernbanegade-98641433
Værksted & pølsevogn v. Fl. Knudsen-torvet-
98641192
Campingpladsen-Parkvænget-98642386
PLUS - Nærbutik – Borgergade-98641388
Andre byer etc :
Simested :
Simested Hotel-98649013
Hvam: 
UNO - X  - 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
Ålborg:
ALMAS - Aalborg Maskinforretning 
Gugvej  138 -  9210 Aalborg  SØ - 
96330300


