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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 17. April 2010 kl. 800

Turudvalget arrangerer fjordtur til Mariager 
fjord. ( se side 14  ).

Torsdag den 22 April 2010 kl. 19 - 22
Foreningen er blevet inviteret til en grejtur til 
JAFI (jagt og fi skeri) i Viborg ( se side 14  ).

Lørdag den 24 April 2010 kl. 700

Turudvalget arrangerer tur til Skjern å, såfremt 
der må fi skes i åen ( se side 14  )

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. 1000

Lystfi skeriets dag på Boldrup Museum  
( se side  15).

Lørdag den 26. Juni 2010 kl. 2030

Natfi sketur i Simested å ( se side 15 )

Forsidebilleder :

En ung, meget koncentreret fl uebinder i gang 
med en klassisk laksefl ue.

De tre dommerer Laurits Flowbinner, Michael 
Jensen og Orla Bertram-Nielsen i gang med at 
bedømme de mange fi ne fl uer.
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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-

Glemt kontingentbetaling / 
nye medlemmer.

Skul le  du  have  g lemt  a t  be ta le 
medlemskontingent 2010 kan det nås 
endnu, idet der så er vedlagt et girokort 
sammen med dette blad.

Vi håber naturligvis det er en forglemmelse 
og hvis ikke vil vi gerne have din udmeldelse 
af hensyn til korrekt registrering.

Skulle der være en fi skekammerat, nabo 
eller bekendt der kunne tænke sig at blive 
medlem er der en ledig plads i foreningen, 
og samtidig kan det oplyses, at der ikke 
er indskud, så kontingentet for en hel 
fi skesæson er kun 600,-
Henvendelse kan ske til kasser eller en 
fra bestyrelsen ( Tlf. nr.  på foreningens 
bestyrelse ses på side 5 her i bladet ).

Søren Godsk 

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

Et forsinket tillykke.

December  s ids t e  å r  rundede  vor t 
b e s t y r e l s e s m e d l e m  B e n n y  J e n s e n 
(vognmanden) et skarpt hjørne, han blev 
50år!
Det kan man ikke se på ham, selv hans 
hårfarve er endnu ikke falmet det mindste, det 
er stadig sort som tjære, om det er på grund 
af, at han tit er ude med fi skestangen, at han 
holder sig så godt eller det er al den kaffe han 
drak, da han kørte som vognmand, ved vi 
ikke, men vi ønsker ham hermed et forsinket 
tillykke.
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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 !!

Lækre nyheder i både fl ue, og spinnestænger!! Bla. Lancerer 
Vision denne sæson Cult fi ber, som er en glasfi berserie med 
„feeling“ ud over alle grænser!! Der er også nye liner på vej 
fra Vision!!                           
3 og 4 delte spinnestænger fra Lawson og Kinetic!   
Nye modeller fra bla. Shimano!!
Der vil også være nye fede spinnehjul at fi nde!

Nye fl uebokse fra R. Wheatley, bla. En superfed rørfl ueboks!!
Nye liner, skydehoveder og stænger fra A.Jensen                                  
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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 - urbrand.nielsen@gmail.com
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

Fluebindingsaftner 

Denne vinters fl uebinding har som sædvanlig 
været hyggelige timer, i selskab med folk 
der har interesse for fl uer af egen fabrikat 
og brugen af disse til, at overliste en af de 
eftertragtede fi sk.
I den sæson der er ved at være slut er der 
heldigvis kommet nogle nye til, og det kan 
kun være godt med at det ikke er de samme 
ansigter hvert år.
Fluerne vi har bundet, har varieret fra meget 
lette til temmelig svære. Mange af dem må 
kunne bruges ved åen, og selv om de kaldes 
laksefluer, skulle det nok være mulig at 
overliste en havørred med nogen af dem.
Det er et godt tidsfordriv at binde fl uer her i 
vintertiden og man kan da få nogen gode tips 
til hjemmebinderiet, så jeg kan da anbefale 
folk, at møde op til næste sæson.

Allan Nielsen

Afholdte 
arrangementer :

D. 7-1 til 11-3-2010
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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

Advokat
JAN POULSEN

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

www.advokatjanpoulsen.dk
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En Danmarksmester 
kom forbi……

I et forsøg på at skaffe opmærksomhed på 
arrangementet Danmarksmesterskabet i 
fl uebinding have Federation of Flyfi shers, 
Denmark indbudt nogle af sine ypperste 
fl uebindere Niels Verner Pedersen, Dennis 
Jensen og Tommy Olinsson til, at demonstrere 
årets kvalifi kationsfl uer på Fiskergården her 
i Ålestrup. Det blev til en dag med mange 
ideer og input. Vi hørte en deltager fortælle 
at han bandt fl uer 3 timer hver dag (og 8 
timer i weekenderne) i 6 måneder forud for 
mesterskabet. Det giver immervæk nogle 
tørn omkring krogen og rutine i trådholderen. 
Denne ihærdighed blev efterfølgende belønnet 
med et mesterskab, men det må man vel også 
sige var velfortjent. Der blev også fortalt om 
hvordan det indkøbte fjer og –hårmateriale 
blev vasket nænsomt hundeshampoo og 
derefter omhyggeligt behandlet med balsam 
for at give optimale resultater. Alt sammen 
noget der fi k underkæben til at hænge noget 
ved de fremmødte, for det var særdeles 
omhyggelige og kompetente folk der øste ud 
af deres viden. Det kan også bevidnes af at 
der var planlagt tre fl uer til gennemgang på 
dagen, men vi nåede kun de 2 på de 6 timer 
arrangementet varede. 

Alt i alt masser af interessante informationer 
for dem der gerne vil optimere deres 

fl uebinding til perfektion, men også fl ere 
små fif og tricks til det mere dagligdags 
fl uebinderi. 

Kun synd at så få fi k de mange guldkorn, der 
var kun 2 deltagere udover bestyrelsen……
Er der virkelig ikke mere interesse for den 
slags i Ålestrup Lystfi skerforening? Er det 
helt forkert at satse på at skaffe eksterne 
instruktører til sådanne arrangementer? 
Kommentarer modtages gerne….

Per Nielsen

Grønlændertur til 
Lerkenfeld å / Isfi skeri

BLEV DESVÆRRE AFLYST PGA. 

MANGLENDE TILSLUTNING :-(

Grejtur til PH grej i 
Viborg

Der var arrangeret grejtur til PH-grej i Viborg 
den 6/2-2010. Om det var vintervejret eller 
medlemmerne havde glemt datoen, eller ikke 
manglede noget i grejboxen skal være usagt, 
men det var et meget beskedent fremmøde 
med kun 3 personer, synd for arrangørerne. 
Der var til gengæld rigeligt med røget 
havørred som Peter Grapenthin  havde 
medbragt til kaffen der blev serveret af Peter 
Henriksen (PH).

Søren Godsk

Turudvalget

D. 9-1-2010

D. 30-1-2010

D. 6-2-2010
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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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Filmaften med 
Søren Glerup 
Det var med stor forventning at jeg så frem 
til denne aften og hvad Søren Glerup kunne 
fi nde i arkiverne. Endnu engang blev jeg 
overrasket over hvor omfattende et materiale 
Søren ligger inde med. 

Det store fremmøde blev belønnet med et 
spændende foredrag, hvor Preben Torp Ja-
cobsen fortalte om sit fi skeliv. 

Foredraget er optaget i Norge tilbage i 
1980‘erne. Hertil havde Søren fundet billeder 
der fulgte Prebens fortællinger om, hvor-
dan fi skelysten startede over fl uebindingen, 
bøgerne, opdræt af høns, stangbygning og 
Prebens møde med spændende fi skevande og 
hans mange bekendtskaber med lystfi skere 
over hele verden.

En stor tak til Søren for, at han vil være med 
til at give os nogle rigtige gode oplevelser fra 
en svunden tid.
Jeg håber Søren vil bruge tid næste år på 
endnu en fi lmaften – på glædelig gensyn.

Jens Østrup

Grejauktion

Vi har atter i år afholdt grejaktion ca. 15 
personer var mødt op, der var ikke så meget 
grej som sidste år, men der var der også rigtigt 
meget grej. Men det er en vældig hyggelig, 
aften der bliver jo snakket om lidt af hvert om 
den nye sæson, og om året der gik. Der var 
ca. 30 nr., nogle Kyststænger og nogle bøger 
og så videre, der er jo altid nogle gode køb at 
gøre, det er jo en god mulighed for at sælge 
noget gl. grej, og købe noget andet til meget 
lave priser. Så jeg syntes at i skal komme og 
deltage ta‘ jeres gl. grej med og mød op næste 
år, så vi atter kan få en sluder og handle lidt. 
(foreningen tager ikke noget salær)
                Knæk og Bræk for sæsonen

Ole Nyholm

D. 9-2-2010
D. 23-2-2010

Fiskegården klædt i sne
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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. 

Salg af fi skekort -  overnatning 500,-/300,-
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Standerhejsning / Første 
fi skedag 

Frits og jeg startede ud hjemmefra kl. 7.35, vi 
skulle lige omkring Bageren i Nørager, som 
endnu en gang er fl ink, at sponsorere brød 
til de morgenfriske lystfi skere. Der var mødt 
ca. 10 mand op da vi landede på Fiskegården 
og de havde heldigvis lavet kaffe da vi kom, 
antallet af fremmødte blev ca. fordoblet lidt 
op af dagen. Kl. 9.00 gik vi ud for at hejse 
fl aget, det stod Frits og Søren for i år og det 
gik over al forventning, det vente rigtigt 
første gang ☺. 

Efter en lille sludder, en kop kaffe og en 
formiddags øl, blev Frits og jeg enige om, at 
vi skulle ud og have lidt frisk luft, så vi kørte 
en tur til Lerkenfeld å, i håb om at fange en 
Grønlænder. 

D. 1-3-2010

Aalestrup Open 2010

Så løb 7. udgave af vores efterhånden 
l a n d s k e n d t e  o g  m e g e t  p o p u l æ r e 
fl uebindekonkurrence af stablen. 

Det blev som det plejer, en meget fi n dag 
,hvor de dygtige bindere hyggede sig med 
fl uebindingen og tilskuerne som kikkede på 
de fi ne fl uer og andre studerede nyt grej ved 
vore trofaste sponsorer og  grejforhandlere, 
(PH. Grej i Viborg og MB. Jagt og Fiskeri 
i Hobro) der udstillede diverse fi skegrej på 
deres stande ude i laden.
Der har hvert år, siden vi startede, været 
fremgang i deltagerantallet, men i år var 
der 3-4 deltagere mindre end sidste år, der 
ellers var rekord med 43 bundne fl uer til 
bedømmelse, årets antal fl uer til bedømmelse 
blev „kun“ 29 stk.

Det blev dog ikke til andet end en god gang 
motion, da vi skulle kæmpe os igennem ½ til 
en hel meter sne for at komme ned til åen, 
hvor vandet var meget farvet og grumset, men 
det er altid dejligt med noget frisk luft ☺. 
Da vi havde fi sket, uden noget held, i ca. 2 – 3 
timer, opgav vi og vente snuden hjemad. Vi 
havde en hyggelig dag og det er vel det det 
kommer an på ☺.

Chris B. Larsen

D. 13-3-2010
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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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Men til gengæld var der da også positive 
ændringer ved, at der kom nye deltagere som 
vi ikke havde set her før og desuden var der 
også 4 fra det „stærke“ køn der deltog, så 
næste år tror vi på ny rekord i antal deltagere, 
da vi vil udsende datoen for 2011 udgaven før 
jul i år, så vi undgår at det som i år ramlede 
sammen med et par andre arrangementer der 
foregik samme dag, så der ikke skal vælges 
mellem fl ere steder den dag.

Det næste positive ved dette års udgave, 
var at kvaliteten på de bundne fl uer havde 
nået et meget højere niveau end tidligere års 
fl uer, det bedømte de tre dommere, Laurits 
Flowbinner, Michael Jensen og Orla Bertram 
Nielsen, sidstnævnte var med for første gang 
og ham byder vi velkommen i „kredsen“ i håb 
om at han vil stå til rådighed i de fremtidige 
konkurrencer.
 Tak for denne gang og på gensyn.

p.b.v  Frits Broe Jensen. 

Resultaterne fra 
Aalestrup Open 2010

Klassisk Laksefl ue
1. Thomas Christensen   Aalborg
2. Anders Christensen   Aalborg
3. Frederik Brinck   Aalborg

Moderne Laksefl ue  
1. Morten Wølck   Silkeborg
2. Palle B. Andersen  Aars
3. Chris B. Larsen   Nørager

Nymfer
1. Per Nielsen   Hobro
2. Chris B. Larsen   Nørager
3. Kenneth Nyholm  Aars 

Kystfl ue
1. Kenneth Nyholm  Aars
2. Inger Damhus   Skellerup

Tørfl ue
1. Per Nielsen   Hobro
2. Wilfred Hansen   Silkeborg
3. Wilfred Hansen   Silkeborg

Geddefl ue
1. Kenneth Nyholm  Aars
2. Jeppe Lyngsø   Århus

Vådfl ue
1. Chris B. Larsen   Nørager
2. Per Nielsen   Hobro
3. Ulla Halkjær   Hobro
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Sponsore ved 
Aalestrup Open 2010 :

The Fly Company, Tjele
Nørager Bageri
P.H.Grej, Viborg
MB Jagt & Fiskeri, Hobro
Almas, Aalborg SØ
Fisk & Fri, København V
Fiskeavisen, Gileleje
Jægeren og Lystfi skeren, Ålborg
Ålborg Jagt Ålborg
Brasholt A/S 
Intersport, Horsens
Østjysk Våbenhandel Hedensted
JAFI Jagt og Fiskeri Viborg
Michael Jensen
Preben Dorf Jørgensen
Jagt og Fiskeri Skive
Grej Online ApS
HEF Støvring
Flemming Knudsen, Aalestrup
Bygma, Aars
Ålestrup lystfi skerforening 
Ålestrup

En stor tak til ovenstående sponsore, 
for alle de fi ne præmier i forbindelse 
med afholdelse af Aalestrup Open 
Fluebindingskonkurence 2010.
Der skal også lyde en kæmpe tak, til 
de tre dommere Laurits Flowbinner, 
Michael Jensen og Orla Bertram-
Nielsen som sammen bedømte de 
mange fl otte fl uer der var tilmeldt. 
 

Kommende 
arrangementer :

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 fangstmeldinger. Kontaktperson 
: Per Nielsen tlf. 23 68 74 95.

Foreningen er blevet inviteret til en grejtur 
til JAFI (jagt og fi skeri) i Viborg , torsdag 
d. 22 april fra kl. 19 - 22. Der vil være 
mulighed for at se en fi lm og samtidig gøres 
opmærksom på at turen er i.f.m. udsalg i 
forretningen, så mulighed for en god handel 
er til stede. 
Samkørsel fra fi skegården kl. 18.30 kan 
aftales. Tilmelding til : Allan Nielsen på 
telefon  - 21 44 69 97

Grejtur til JAFI i Vi-

Skjern å tur

Tur til Mariager fjord

Turudvalget arrangerer tur til Skjern å, 
såfremt der må fi skes i åen, der vil komme 
nærmere oplysninger på hjemmesiden ( 
forhåbentlig inden 1. april ), om tur bliver 
til noget.
Hvis det bliver til, mødes vi på Fiskegården 
i Aalestrup kl. 7.00 og tilmelding er ved : 
Tage Hermansen på tlf. 30138415 
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SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

Arbejdsdag på Fiskega-
arden
Husk at møde op til arbejdsdag på 
Fiskegaarden lørdag d. 8. maj 2010 kl. 
08.00. Sæt derfor kryds i kalenderen 
allerede nu, så du ikke glemmer det.
Der er brug for alle der vil give et nap med, 
da der er mange ting der skal laves. Vi starter 
med rundstykker og kaffe og fordeler herefter 
opgaverne som er følgende : Broerne langs 
åen skal efterses / repareres, der skal males 
( hvis vejret tillader det ), der skal skiftes 
linoleum i en af hytterne osv.   

Lystfi skeriets Dag 2010 
på Boldrup Museum 
Da Lystfi skeriets dag for nogle år siden blev 
tilføjet til den efterhånden lange liste over 
’mærkedage’, blev der afholdt et arrangement 
på Boldrup Museum. Nu er dette arrangement 
blevet en årlig tilbagevendende begivenhed, 
hvor bl.a. museet, MB Jagt og Fiskeri og 
Ålestrup Lystfi skerforening stiller deres hjælp 
og fi skevand til rådighed for gæsterne.
Programmet er endnu ikke fastlagt, men der 
vil helt sikkert igen i år blive bundet fl uer, 
røget ørreder, lavet forskelligt fi skegrej, fi sket 
i åen – og selvfølgelig blive fortalt en masse 
lystfiskerhistorier, hvor underholdnings- 
og sandhedsværdien ikke altid er ligefrem 
proportional.
Sidste år blev der også parteret friskskudte 
råger fra den store rågekoloni i Nørager, og 
de saftige rågebryster blev efterfølgende 
serveret i fl ødesovs, så gæsterne kunne smage 
denne delikatesse. Dette vil også blive et af 
årets programpunkter.
En fast garde fra foreningen har gennem de 
første år af arrangementets levetid troligt 
stillet deres evner, arbejdskraft og talegaver 
til rådighed på dagen. 

Men det kan godt være svært at nå både og 
fortælle om den store havørred, der blev 
mistet og så hjælpe en nybegynder med at 
binde en Red Tag. 
Så det vil være rigtigt dejligt, hvis fl ere fra 
foreningen ville give en hånd med på dagen; 
der garanteres for en hyggelig dag!
Denne dag er der altså mulighed for at 
være sammen med ligesindede, besøge det 
hyggelige gamle museum og lave forskelligt 
fi skegrej i det dejlige nye undervisningslokale 
med den fl otte udsigt ned over ådalen.
Tid og sted: Den 16. 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

Natfi skeri i Simested å

Lørdag d. 26 juni 2010 kl. 20.30 gentages 
succesen, vi mødes ved Fiskegården, hvorefter 
vi tager ud og fordeler os langs åen. Efter 
fi skeriet vil der værer mulighed for at købe 
pølser og øl / vand. 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
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


