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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 4. September 2010 kl. 0000

Fiskedagen, mød op til en utrolig hyggelig 
dag, med fi skeri, og en masse snak på Fiske-
gården.
( se side 11 )

Søndag den 26. September 2010 kl. 1500

Turudvalget arrangerer fjordtur til Mariager 
fjord. 
( Turudvalget vil også rigtig gerne der møder 
fl erer medlemmer op til deres turer ).
( se side 11  ).

Torsdag den 7 Oktober 2010 kl. 1900

Starter fl uebindingen op på Fiskegården, under 
ledelse af Søren Glerup, husk at møde op, der 
har vi også nogle utrolig hyggelige aftner, med 
masser af fi ske snak osv. :-)
( se side 12 ).

Forsidebilleder :
Er fra natfisketuren i Simested å, taget på 
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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-

Bak op omkring div. arrange-
menter / turer, der bliver lavet i 
foreningen, det skylder vi dem 
der ligger arbejde i at arrange-

rer det / dem.

Kære medlem
Når du modtager dette blad er 
fi skesæson 2010 forhåbentlig kommet 
godt i gang, da der nu har været såvel 
regn og blæst, som gerne skulle have 
sat gang i opgangen af havørreder.

Har du en nabo, kammerat eller 
bekendt, gør vi opmærksom på, at der 
stadig er ledige medlemspladser.
Vi har stadig intet indskud og 
årskontingentet er kun 600,- kr. som 
også gælder for hjemmeboende børn 
under 14 år og endvidere ægtefælle/
samlever
(naturligvis under forudsætning af, at 
medlemmet er med på fi sketuren)

Bestyrelsen 

Endnu en forsinked 
fødselsdagshilsen

Frits Jensen blev 60 år 
    den 15 april 

Når I ser billedet af denne pæne unge mand 
der nu også fanger store fi sk, ja så er det jo 
ikke til at forstå, at Frits blev 60 år den 15 
april 2010.
Frits blev valgt ind i foreningen som 
suppleant på generalforsamlingen i 1988 og 
efterfølgende valgt ind i bestyrelsen i 1997.
Vi har i mange år haft glæde af der var en „ 
huselektriker“ på ejendommen både til direkte 
el-arbejde men også med en hjælpende hånd 
til alt muligt andet, herunder el-fi skeri og 
udsætninger.
Foreningen håber at kunne gøre brug af 
Frits‘s viden og hjælp mange år fremover.
Endnu en gang tillykke med dagen ønskes 
af
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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 !!

                          Å-fi skeriet efter havørred er på toppen nu! De lune nætter 
med fi sk i mørket er helt specielle oplevelser!
Mepps og Vibrax i str 3-4-5-6 er guf for havørred og laks!
Superlevende, og velfangende wobblere fra strike pro! 9cm 
3-delte i fangende farver!
Eller prøv et Lawson Hugo blink i sort, 12 eller 16 gram!
På fl uestangen, går man ikke galt med en „sort cigar“
Nye fl uebokse fra R. Wheatley, bla. En superfed 
rørfl ueboks!!
Nye liner, skydehoveder og stænger fra A.Jensen, Vision og
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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

Afholdte 
arrangementer :

Vanen tro gik forårets kysttur til Mariager 
fjord og atter engang til lokaliteten bøge-
skoven. Med et beskedent deltagerantal på 4 
mand var der masser af plads under skoven. 
Vejret var ganske hårdt, overskyet med en 
frisk vind fra vest. Der blev både fl ue- og 
spinnefi sket uden det helt store resultat. Det 
blev dog til enkelte hug og et par undermå-
lere. Vinden tog yderligere til og stressede 
især fl uefi skerne, en enkelt gav op, og for at 
fi nde bare lidt læ gik undertegnede rundt om 
pynten, egentlig uden den store forhåbning, 
da kysten her er fl ad og sandet. Ikke desto 
mindre lykkedes det her at kroge en fi n ½ 
meters havørred der gav en fi n fi ght med 
spring og seje udløb. Den kom dog på land 
og efter et gok op i gryden. Ikke på komfuret 
forstås, men op i læ i gryden hvor vi havde 
søgt tilfl ugt for blæsten. En fi n gylden fjor-

Forårs kysttur til Mariager 
fjord d. 17/4 - 2010

Bænke langs åen
 
Vi har sat bænke op langs åen. Vi håber alle 
synes det er en god ide. Der er købt fi re nye 
bænke, de tre er kørt ud, og en gammel er sat 
op ved Abildvad. De tre nye bænke er place-
ret således, en ved Egebroens parkering, en 
ved Ettrupbroens parkering, og en ved Skin-
nerup (bistaderne) parkering. Vi håber alle vil 
være med til at passe på bænkene, således at 
man kan hygge sig over en kop, kaffe og få 
en hyggelig snak, om de gode oplevelser ved 
vores dejlige å. 

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

Advokat
JAN POULSEN

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

www.advokatjanpoulsen.dk
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dørred var det. 
Blæsten var efterhånden tiltaget så det ikke 
var specielt behageligt at stå ude i vand til 
livet, så vi brød op og da to af deltagerne 
ikke var kendte ved Mariager fjord afslut-
tede vi dagen med at køre lidt rundt og bese 
et par andre pladser ved fjorden og fremvise 
adgangsveje og parkeringsplader til fremtidig 
brug.

Til slut et lille hip til medlemmerne, - 4 mand 
til en tur på et tidspunkt hvor de fl este lystfi -
skere går og længes efter at komme ud efter 
vinteren er simpelthen for ringe. Enten er 
der noget helt galt med vores turplanlægning 
eller også er der simpelthen ingen interesse 
for fællesture? Er det de forkerte ture vi la-
ver? Er der interesse for hav eller sø? Hvad 
synes du?

Per Nielsen

Fjordørreden der blev fanget på turen.

Grej tur til JAFI i Viborg 
d. 22/4 - 2010

Godt en halv snes medlemmer benyttede 
lejligheden til at se på nyt grej hos JAFI i 
Viborg torsdag aften den 22. april. I denne 
anledning diskede butikken op med fl ere 
gode tilbud og alle fi k gjort en god handel og 
fi k samtidig en god snak om alt nyt indenfor 
grej.

Butikken var samtidig vært ved lidt at drikke 
og spise, og alt sammen præsenteret i meget 
fl otte lokaler.
Så det blev en hyggelig og vellykket aften, 
selvom tegnebogen blev lettet !!!  

Jeg håber, at det var den lidt rodede optakt 
sæsonen i Skjern å, der var skyld i at kun 2 
medlemmer tog med til Borris.
Vi havde en fi n tur med dejligt vejr.
Det gik som det plejer, få eller mange med 
på turen, ingen laks ville med os hjem.
De store fangster begyndte ugen efter vores 
besøg.

Knæk og bræk resten af året
 

Tage Hermansen

Skjern å tur d. 24-4-2010

Den 8. maj 2010 kl. 8oo blev der afholdt 
arbejdsdag på og ved Fiskegården. 12 
veloplagte personer var mødt op, og der blev 
lavet et rigtigt godt stykke arbejde. 

Arbejdsdag  fi skegården 
d. 8/5 - 2010

Gl. billede fra Skjern å tur 2008
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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. 

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 fi k en kop kaffe og et rundstykke, og 
en snak om, hvad der var af vedligeholdelser 
og reparationer.
Da vi godt kunne havde brugt lidt flere 
medhjælpere, måtte vi prioritere, og lave 
det der var nødvendigt. Men de personer 
der var lavede et meget fi nt stykke arbejde, 
således blev der malet hytte og vores nye som 
gamle borde blev lavet i orden og malet. 

Der blev også lavet et par broer nedstrøms 
fi skegården, det var måske der vi manglede 
nogen til at hjælpe, men der bliver en ny 
mulighed på et senere tidspunkt med at 
lave broer, vi fi k også klippet pile omkring bål 
pladsen, og ryddet op i værkstedet en rigtig 
god arbejdsdag. 
Vi sluttede af med nogle rigtige gode deller 
og dejlig varm leverpostej og noget pålæg. Vi 
takker fra bestyrelsen for hjælpen og håber 
der er fl ere der vil hjælpe en anden gang. 

Aalestrup lystfi skerforening

Lystfi skeriets Dag 
d. 16/5 - 2010
Der blev bundet fl uer, lavet fl åd i balsatræ, 
gravet orm i hønsegården, røget og spist 
ørreder – og så blev der selvfølgelig snakket 
en masse om fi sk; ikke mindst om alle de 
store, der desværre hoppede af på kanten af 
fangstnettet.
Jo, Lystfi skeriets Dag på Boldrup Museum 
den 16. maj 2010 lignede sig selv.

Arrangemente t  havde  fåe t  en  god 
pressedækning – bl.a. en halv time direkte 
i Nordjyllands Radio samme morgen, så de 
fremmødte ’medhjælpende lystfi skere’ var 
noget spændte på, hvor mange gæster, der 
ville dukke op i løbet af dagen. Men også på 
dette punkt lignede arrangementet de forrige 
års arrangementer, og dagen igennem var der 
en stille strøm af folk, der nysgerrigt stak 
næsen indenfor.

Typisk var det børnefamilier, der havde meget 
lidt kendskab til fi skeri, men som gerne ville 
benytte muligheden for gratis at prøve at fi ske 
i Simested å.
Dette betød så også, at fangsterne var 
meget sparsomme – faktisk blev der ikke 
fanget en eneste fi sk, der kunne holde noget 
mindstemål, om nogen fi sk overhovedet.
Men igen i år var det en hyggelig dag, og 
det er mit indtryk, at alle hygger sig i de 
lækre, nye indendørs faciliteter, vi har fået 
på museet.
Efterfølgende har vi blandt arrangørerne også 
snakket om, at arrangementet har et rigtig 
godt potentiale til at blive en endnu større 
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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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succes. Så planen er, at vi næste år vil skrue 
lidt op for aktivitetsniveauet på dagen og 
derved lokke endnu fl ere gæster indenfor.

Min opfordring til vores medlemmer er, at 
de næste år kigger forbi Boldrup Museum – 
enten for at give en hånd med, eller bare for 
at få en hyggelig stund i godt selskab.
Tak for godt samarbejde både til foreningen 
og MB Jagt og Fiskeri – jeg håber, det er et 
arrangement, som alle de involverede kan få 
glæde og gavn af.

                                           Venlig hilsen
Gert Rubæk, Boldrup Museum

Kort fortalt, vi havde en rigtig hyggelig aften 
/ nat, der var mødt 16 mand op ( så det var 
rigtigt positivt ) og fl ere så eller havde kontakt 
med havørred. 

Natfi sketur i Simested å 
d. 26/6 – 2010

Kommende 
arrangementer :

Kom og vær med til den årlige fiske-
konkurrence.
Alt, hvad der er fanget fra midnat og til 
indvejningstidspunktet kl. 1500 kan deltage 
i konkurrencen. Vi mødes på Fiskegården 
til fælles morgenkaffe med rundstykker og 
tilmelding til konkurrencen, mellem kl. 800 
– 1000. Dette koster 50,- kr. HUSK ! Vil du 
have gule ærter til frokost, skal du bestille om 
morgenen. Prisen er rimelig. Selve spisningen 
er ca. kl. 1230 
Mød op, det plejer at være en rigtig hyggelig 
dag, med masser af fi skesnak / historier ☺

Chris

Fiskedagen 2010 starter 
lørdag d. 4/9 - 2010  kl. 0000 

Datoen for efterårs-fjordturen er sat til d. 26. 
september og vi prøver at starte kl. 1500 med 
fi skeri ind i mørket. 
Mødested :  Fiskegården kl. 1500, Vi aftaler 
fi skestedet på dagen, men det bliver Mariager 
fjord efter vejret. 
Kontaktperson : Per Nielsen 23 68 74 95.
Så må vi håbe det hjælper på fremmødet.

Per Nielsen

Efterårs – fjordtur 
søndag d. 26/9 kl. 1500 

Efter fi skeriet ca. kl. 0000 havde vi samling 
på P-pladsen opstrøms Skinders- bro, hvor 
Per Nielsen brillerede med pølser på grill til 
min. 3 kokkehuer og der blev fortalt masser 
af fi skehistorier ☺

Chris
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VI KAN OGSÅ LØSE
DIN PRÆMIE OPGAVE

SKYUM POKALER
Aalestrup

Tlf. 98 64 10 63
www.skyum-pokaler.dk

Fluebinding starter 
torsdag d. 7/10 - 2010 kl. 1900 

Her i efteråret starter fl uebindingen torsdag 
den 7. oktober kl. 19.00. 
Som altid er der plads til såvel de „gamle“, 
som nye, både øvede og uøvede.

Søren Glerup der tryller ved fl uestikket

Prisen er 250 for voksne og 125 for 
juniorer.
For de penge får man de kroge og materialer, 
der skal bruges.
Jeg vil prøve at fi nde et par gæstelærere, hvis 
der er nogen der tør.
Jeg er bange for at hovedvægten igen i år vil 
ligge på havørred og laksefl uer, men I slipper 
altså ikke helt for tørfl uer og nymfer.
Nogen husker måske dommernes udtalelser 
i forbindelse med Aalestrup Open ? 
Derfor vil vi også arbejde med proportioner, 
så I kan være bekendt at åbne jeres fl ueæsker 
også i dagslys. – Måske er det derfor der er 
så mange der nattefi sker efter havørred ?
Find grejet frem og mød op den 7, oktober. 
Og hvis du tilfældigvis kunne have lyst til 
at prøve, men ikke har noget værktøj, skal 
jeg nok tage noget ekstra sæt med, som kan 
lånes.
Vi ses ☺



13

Vandplejenyt :

Udsætninger
Vandplejeudvalget har udsat yngel og 1 
års fi sk i henhold til udsætningsplanen for 
Simested å. Det drejer sig for 2010 om 
2500 stk yngel udsat i tilløbene Rørbæk og 
Stensbæk. 1 års fi skene blev sat ud mellem 
Stenildbro og Voldstrup, i Døstrup bæk og 
ved Abildvad. I alt 2000 fi sk.

Kalbæk
Projektet med udlægning af sten og grus 
i Kalbæk er afsluttet og blev synet af 
kommunen i juni måned. Bækken blev travet 
igennem fra nede til anden og projektet 
godkendt. Et udløb med forureningstendenser 
blev udpeget for kommunen og de lovede at 
se på sagen. Ellers blev vi enige om at bækken 
godt kunne tåle endnu mere grus, mest i form 
af indsnævring til regulativmæssig bredde, så 
der kommer måske endnu en ansøgning om 
udlægning af grus fra Foreningen. Der var i 
øvrigt fl ere banker der så ud til at have været 
i brug end vi først havde noteret, ligesom 
der var fi nt med yngel at se mange steder. 
Kommunen har sendt et nyt regulativ for 
bækken i høring og det mest interessante i 
det er nok at grødeslåning ophører i bækken 
og erstattes af en årlig gennemgang hvorefter 
grødeslåning kan iværksættes ved behov. 
Det bliver spændende at se hvordan bækken 
reagerer på det.

Døstrup bæk
Mariager Fjord kommune har lavet et 
restaureringsprojekt for tilløbet Døstrup bæk. 
Projektet er godkendt og lige nu i udbud 
med forventet igangsætning i august måned. 
Projektet omfatter de nederste 1000 meter 
fra udløbet i Simested å og op til dambruget 
i Døstrup. Denne strækning er udrettet og 
plaget af brøndkarse og dermed et meget 
ensartet forløb. 

Der er planlagt udlægning af ikke mindre 
end 283 kubikmeter sten til at danne et 
slynget forløb ved udlægning af banketter i 
hhv højre og venstre side af vandløbet samt 
udlægning af over 200 kubikmeter gydegrus. 
Derudover udlægges 200 stk store sten spredt 
i vandløbet. Da vandplejeudvalget i vinter 
optalte gydebanker i Døstrup bæk var der 
fl ere end vi forventede, og med dette projekt 
kan det kun blive endnu bedre. 

Stenildbro/Røjdrup
Projektet ved fjernelse af opstemningen ved 
Stenildbro ligger stadig ved Rebild kommune, 
men der er fl ere muligheder åbne for området 
så kommunen kan ikke give tidspunkt for 
igangsættelse. De lover derimod at samtlige 
muligheder lover store forbedringer for 
fi skebestanden i Símested å, så det lyder som 
værd at vente på. Der skulle komme nyt fra 
Rebild senere på sommeren.

Kommende projekter
Vandplejeudvalget  er  ved at  se på 
muligheder for forbedringer rundt omkring 
i vandløbssystemet Simested å. Det kunne 
blive et lille bekvemt projekt ved Hannerup 
bæk, mere om det senere….

Per Nielsen
Vandpejeudvalget

Udlægning af grus Kalbæk

Omløbsstryg Stenildbro
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En fortælling om Inge Lise 

Inge Lise – Hende kender jeg vil mange 
sige.
 Hun er lærer på en naturefterskole !
Var det ikke noget med, at en af hendes 
elever fangede en havørred på 9 kg. i Sime-
sted å ?
Jo den er god nok.
Man skal ikke lide af misundelse, hvis man 
møder Ingerlise. Hun har næsten altid fan-
get noget !  
Da hun var 3 år fi k hun et reb omkring 
livet, og så med far ud i båden, for at fange 
aborrer og gedder. Hun sad og nynnede: 
„Kom lille fi sk, kom lille fi sk – der sker 
ikke noget“ !
Da hun blev voksen og fandt Jens Ole fl yt-
tede de heldigvis til Himmerland. 
Hvis en ørred i dag kigger på Ingerlises 
blink eller fl ue og tænker. Der sker ikke 
noget……… så tager den grueligt fejl !!!!

Læs mere om ingerlises bedrifter i næste nr 
!!!
Det bliver spændende kan jeg godt love jer 
!

Nogle af de først fangede fi sk 
fra Simested å 2010

Peter Grapenthin

Ingelise Frier
Det var efterhånden blevet en fast tradition, 
at tage til åen d. 14 juni, da netop denne dag 
har givet mig et utal af fi ne fi sk gennem tiden, 
så i år måtte jeg selvfølgelig også af sted. 
Jeg ankom til åen ved 18.30 tiden, og skulle 
lige have finpusset kasteteknikken, men 
allerede efter 6-7 kast fi k jeg et forsigtigt stød 
til spinneren, som jeg var sikker på var en 
mindre fi sk...Kastet efter blev spinneren taget 
brutalt, og en fi n nystegen blankfi sk gik fri af 
vandet to gange efter hinanden. Efter en kort 
men spændende fi ght kunne den glide stille 
og udmattet i fangstnettet, og årets første 
havørred fra Simested å var en realitet. En 
smuk sølvblank hun-fi sk med friske mærker 
efter havlus. 3,2kg viste saltervægten fordelt 
på 65cm. Go start på året og nemt og hurtigt 
skal det være... :-)  

Mvh Peter Grapenthin
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SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

John Østrup

Fisken fangede John Østrup på årets første 
fi sketur  den 16/6 ved Frydenlund. Fisken 
var 70 cm lang og vejede 3,9 kg og blev taget 
på spinner. 

Venlig hilsen  Jens Østrup

Her er lige en sjældenhed fra Simested å , 
regnbue 61 cm og 2,8 kg. Fanget ved øverste 
Spanggård 16 juni kl ca 21.30, jeg troede 
selvfølgelig at det var en havørred. 

    mvh. Frits

Tage Hermansen

Årets første havørred taget på flue på 
privaten.66cm. og 3,7 kg. (Peter livet er for 
kort til spinnfi skeri). 

Hilsen Tage Hermansen.

Fanget af Frits Jensen

Fundet ved åen !!!

Der blev lørdag aften, i forbindelse med 
natfi sketuren, fundet en fangstkrog ved 
Frydenlund, af Christoffer Pedersen. Den 
ligger nu her ved mig i Nørager, jeg kan 
kontaktes på tlf. 98551753 el. 21626222.

Mvh. Chris B. Larsen

 - Hvordan er det, du ser ud? Hvad er der 
sket?  - Skulderen er af led. Jeg var på fi ske-
tur i weekenden og fi k en stor havørred på 

krogen.  - Jøsses, det må have været en stor 
havørred, når den kunne trække din skulder 

af led.  - Nå ja, men uheldet skete nu først, da 
jeg skulle vise, hvor stor den var. 
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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


