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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 7. Oktober 2010 kl. 1900

Startede fl uebindingen op på Fiskegården, 
under ledelse af Søren Glerup, i kan stadig 
nå, at møde op, vi har nogle utrolig hyggelige 
aftner, med masser af fi ske snak osv. :-) ( se 
side 11 )

Torsdag den 25. November 2010 kl. 1930

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på 
Fiskegården, Aadiget 40, 9620 Aalestrup.
( se side 3 og 11 )

Torsdag den 6. Januar 2011 kl. 1900

Starter en ny omgang fl uebinding op, også 
under ledelse af Søren Glerup, der vil igen 
blive bundet masser af spændende fl uer, og 
vekslet en masse fi ske historier, gå ikke glip af 
det, mød op ! :-) ( se side 11 )

Lørdag den 5. Marts 2011 kl. 1000

Husk at sætte kryds i kalenderen, for den 
dag afholdes Aalestrup Open - fl uebindings-
konkurrence på Fiskegården. ( se side 12 )

Per Nielsen`s fl otte fi sk, fra fjordturen d. 26 
sep.
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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-

 

Generalforsamling  2010

Der indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling torsdag d. 25-11-2010, 
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 2 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af lodsejerrepræsentant.
7. Valg af to suppleanter til 

bestyrelsen. 
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10.Eventuelt – herunder uddeling af 

pokaler.
11.Lodtrækning blandt indsendte 

fangstrapporter.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 17 november 2010.  HUSK 
: At indsende vedlagte fangstrapport.

Foreningen satte den 27 september 1700 stk 
½ års ørreder ud øverst i Simested å, nær-
mere bestemt mellem Kistvad Dambrug og 
Døstrup. Årets yngel er rigtig fl otte og der 
er klækket en meget høj procentdel, så Jess 
fra Dambruget lover at vi ikke kommer til 
at mangle fi sk til foråret. De 1700 ½ års fi sk 
var meget livlige og så ud til at tage imod 
friheden med stor entusiasme. 

Lars og undertegnede sagde farvel, god tur 
og på gensyn (om 4-5 år!!) til hver vores 
håndfuld og vi glæder os allerede....

Per, vandplejeudvalget

Udsætnings af ½ års fi sk
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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 !!

                          
Slutspurten kører i åen, med fi ne havørreder! På  både spin og 
fl ue! Mindre rørfl uer, i provokationsfarver, eller spinnere som 
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!

Mariager fjord er der også gang i. Mindre fl uer, evt. i provo
farver! Nogle dage bare små tanglopper ☺
Nye fl uebokse fra R. Wheatley, bla. En superfed rørfl ueboks!!
Ny skydeline fra Vision, med low stretch kerne!

Husk også vores fl uebindingsaftener!!
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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

Foreningen er blevet indbudt til et indledende 
møde omkring „den jyske havørred“ i oktober 
måned. Projektet går bl.a. ud på at skabe 
bedre opvækstmuligheder for havørreden 
i vore vandløb, dels at få en større bestand 
af havørreder i Limfjorden. Der ønskes 
ligeledes en styrkelse af turisterhvervet i og 
omkring Limfjorden.
Ud over foreninger omkring Limfjorden er 
kommunerne omkring Limfjorden indbudt, 
sammen med DTU Aqua i Silkeborg og 
Danmarks Sportsfi skerforbund.
Aalestrup Lystfiskerforening deltager 
naturligvis i mødet, og der vil komme et 
referat fra mødet i næste udgave af Aa-lyst.

      Jens 

„Den Jyske havørred“

ForeningsEl
- støt Aalestruplystfi sker-
forening, hver gang du 
trykker på kontakten 
Nu kan du støtte Aalestruplystfi skerforening, 
hver gang du tænder for kontakten. Vi har 
indgået et samarbejde med Energi Nord, 
som betyder, at de giver Aalestrup lystfi -
skerforening 2 øre pr. kilowatttime strøm, 
du bruger.
Alt, du skal gøre, er, at tilmelde dig For-
eningsEl hos Energi Nord og bruge strøm 
som du plejer. Så støtter du os døgnet rundt, 
hver dag, hele året. Ønsker du et miljøven-
ligt valg, kan du supplere ForeningsEl med 
KlimaEl.

Hvem kan få For-
eningsEl? 
Alle kan støtte Aalestruplystfi skerforening 
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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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via ForeningsEl - også selv om du ikke er 
medlem. 
Skifter du til ForeningsEl, og er du ny kunde 
hos Energi Nord, får vi en ekstra bonus for 
hvert år, du er kunde hos dem.
Du kan tilmelde dig ForeningsEl, uanset hvor 
i landet du bor. Energi Nord varetager salg 
og administration af ForeningsEl.

Konkurrencedygtig 
pris!
ForeningsEl er baseret på Energi Nords 
produkt SpotPris, SpotPris er en variabel 
pris, der fastsættes måned for måned. Energi 
Nords erfaringer i både 2007, 2008 og 2009 
har været, at SpotPris giver en slutpris, der er 
fl ere øre billigere. Du kan følge prisudviklin-
gen på Energi Nords hjemmeside eller ved at 
tilmelde dig deres månedlige nyhedsmail.

Sådan skifter du til 
ForeningsEl
Ønsker du at tilmelde dig ForeningsEl, skal 
du udfylde tilmeldingssiden på www.ener-
ginord.dk/Aalestruplystfi skerforening med 
dine kontaktoplysninger, så klarer Energi 
Nord resten for dig.

Læs mere
Læs mere om ForeningsEl i folderen, der 
følger med novemberudgaven af vores med-
lemsblad. Vil du gerne vide mere om For-
eningsEl, inden du beslutter dig, kan du ringe 

Afholdte 
arrangementer :
Fiskedagen d. 4. sep.
For de morgenfriske bød det på efterårets før-
ste frost og det gav kolde fødder og hænder, 
da der var rim i græsset.
Det blev en dag med rigtig godt vejr, næsten 
for godt til fi skeri, og det var måske årsagen 
til at så få mødte op.
Dagen startede tidlig for nogen, så da der var 
kaffe på kanden og rundstykker, kunne de 
komme til fi skegården og få noget at varme 
sig på, og de nyankomne kunne få de første 
meldinger om fi skeriet.
Det var ikke de store oplevelser der kun-
ne fortælles om, men der var dog nogen der 
havde haft kontakt med fi sk, dog kun i små-
tingsafdelingen, men der var dog fi sk.
Op af dagen blev troen på det helt store even-
tyr mindre, men der var dog enkelte der stadig 
bevarede håbet, om at fange en fi sk der kunne 
klare målet og nok også noget mere.

Det blev desværre kun til en fi sk til indvej-
ningen, og den tilfaldt en af de ihærdige, da 
han havde været med fra tidlig morgen, så 
man må sige at fl id belønner sig også i dette 
tilfælde.

Her får Morten overrakt sin præmie af Benny
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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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Når vi laver et arrangement håber vi hver 
gang at der vil være opbakning til det, men 
der skal da vist noget helt særlig til for at 
få folk til at komme. Er der nogen der har 
forslag til ture eller andet så kom frem med 
det. 
 

Søndag d. 26. september – midt i det 
begyndende løvfald og med 12 m/s fra 
nordøst – havde turudvalget arrangeret en 
fællestur til Mariager Fjord. Umiddelbart 
skulle det jo lyde som en lækkerbisken 
for alle med hang til frisk luft i ansigtet og 
ruskende kulfi ber mellem hænderne, for der 
er smukt ved fjorden, og der er forlydender 
om fi nt fi skeri også. Alligevel valgte 99 % 
af foreningens medlemmer at takke nej til 
tilbuddet!

Mødestedet var planlagt til at være Katbjerg 
Odde, for at der skulle være albuerum til 
alle. Men da vi kun blev fem, og vinden stod 
lige ind på stranden ved Katbjerg, ændrede 
vi taktik i vadestedet og kørte i stedet til 
Svinebugten på fjordens nordside. 
Som noget nyt var starttidspunktet sat til 
klokken 15. Ideen bag denne ændring var, 
at vi skulle fi ske ind i skumringen i håb om, 
at der ville trække nogle fi sk ind under land, 
når mørket faldt på.

Foreningstur i d. 26. 

Fiskene var der nu godt nok, allerede da vi 
ankom. Per havde en fi n fi sk på i længere tid, 
men da den skulle i nettet, ombestemte den 
sig alligevel – slog et par slag med halen – og 
svømmede tilbage på dybere vand. Herefter 
blev der fanget et par undermålere, og så 
var turlederen så ubeskeden at slå til igen. 
Denne gang måtte fi sken indrømme, at den 
havde tabt, og Per kunne hjembringe en fl ot 
fjordørred på 45 cm til røgeovnen.
Det er glædeligt at se, at der er masser af 
småkravl i form af kutlinger og rejer inde på 
det lave vand. Fødeudbuddet fejler i hvert 
fald ikke noget, og de fi sk, vi havde kontakt 
til, var – uanset antallet af centimeter – alle 
i en meget fl ot stand.
Eftermiddagen igennem havde vi okay 
fi skeri med kontakt til fl ere fi sk i den mindre 
ende af skalaen, ligesom der blev hygget 
gevaldigt ved bord-bænkesættet på stranden, 
når termokanderne og småkagerne trak mere 
end fi skeriet. 
Da mørket begyndte at sænke sig over 
fjorden, oplevede vi fl ere rigtig fi ne fi sk, der 
gav sig tilkende i overfl aden, men desværre 
lykkedes det ikke at overliste nogle af dem, 
selvom adskillige mønstre fra fl ueæskerne 
blev prøvet ihærdigt af.
Ved 20-tiden satte vi atter kursen hjemover 
efter en rigtig fi n dag ved fjorden. Undervejs 
havde der været godmodige drillerier 
– der i et enkelt tilfælde udviklede sig 
til korporligheder – gode grin og lødige 
historier, termokaffe og bastognekiks, 
vildfarne fl uer i græsset på stranden, et udvalg 
af fi ne hatte og spraglede fl uer … kort sagt 
var der alt det, der gør en foreningstur til en 
god oplevelse. Forhåbentligt er der nogle 
fl ere, der griber chancen og får nogle gode 
oplevelser med hjem, næste gang turudvalget 
trommer sammen til en udfl ugt i det fri. Det 
kan anbefales ☺☺☺

Lars Hansen

Som i kan se, springer fi skene omkring os ☺
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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,-

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
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Kommende 
arrangementer :
Fluebinding 2010/11

Vi er nu startet på fl uebinding igen.
Vi er startet lidt forsigtigt op med et par 
relativt lette havørredfl uer. Skulle nogen have 
lyst til at møde op kan der nok blive plads til 
et par stykker mere.

Torsdag den 6. januar begynder vi igen efter 
nytår med fl uebinding. 

En af gæstelærerene Morten Valeur viser her hvor-
dan han binder fl uer.

Her, sidste års juleafslutnings kage, man må sige 
ham Kenneth han kan sit kram, den var bare rigtig 

lækker at sætte tænderne i ☺

Selv om der var fl ere her fra foreningen der 
vandt præmier til Aalestrup Open, kan vi nok 
ikke blive uenige om, at en lille afpudsning 
af formen ikke kunne skade. Et eller andet 
sted kunne det måske også være rart nok at 
kunne tillade sig at have fl ueæsker med klart 
låg, når der er andre fi skere i nærheden. Det 
er jo også en kendt sag, at når nogen ikke 
vil vise den fl ue de har fanget storfi sken på, 
så er det måske ikke for at holde mønstret 
hemmeligt!
Det er ikke sikkert du fanger fl ere eller større 
fi sk, men en fl ue man tror på er nu altid 
bedre.
Så kom og hyg dig, og måske får du også lige 
den fi dus du lige manglede for at dine fl uer 
bliver endnu bedre.

Vi regner med 10 aftener, og vi holder 
samme pris som sidste år, nemlig kr. 250,- for 
seniorer og kr. 125,- for juniorer.

Generalforsamling  

Der indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling torsdag d. 25-11-2010, 
kl. 1930 på Fiskegården, Aadiget 40, 9620 
Aalestrup ( Se side 3 ).
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VI KAN OGSÅ LØSE
DIN PRÆMIE OPGAVE

SKYUM POKALER
Aalestrup

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

De fl ittige medlemmer af foreningens bestyrelse er allerede nu ved at 
planlægge Aalestrup Open 2011.
Derfor er det en god ide at reservere lørdag den 5. marts, hvis du vil deltage 
i kampen om de mange fl otte præmier.
Det kan jo ikke passe at Kenneth Nyholm skal løbe med alle de gode 
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Det var en af disse magiske, vidunderlige 
aftener, mildt, stille og overskyet, alt ånder 
fred og ro.
Bonden har stillet sin larmende traktor, råen 
med sine to lam går på den anden side af åen. 
Lidt nervøst løfter den hovedet og ser over 
mod mig, ved godt den hele tiden må være 
på vagt.
Alle duftene bliver meget forstærket sådan 
en lidt fugtig aften, skovens duft, engens 
duft alt er dejligt det er bare at slappe af, 
nyde livet og glemme alt om krigsliderlige 
skrivebordsgeneraler og terrorrister.
Pludselig bliver den afslappede stemning 
brudt af spænding, en havørred kommer 
fra modsatte bred, men vender bag fl uen og 
svømmer tilbage.
 Tager en pause, nu har spændingen taget 
overhånd, alt det udenom forsvinder og man 
er kun fokuseret på fi skeriet! Den vil dog ikke 
mere trods fl ere forsøg på at lokke den.
Fisker videre, det er ved at blive mørkt nu, 
alle sanserne er koncentreret om stangen og 
linen.
En bølge rejser sig bag fl uen og nærmer sig 
hastigt, linen bliver tung, rigtig tung og jeg 
strammer op, en havørred ryger højt op af 
vandet 2-3 gange. 

Lykkestunder !

Johan med sin utrolig fl otte fi sk.

Stemningen fra før er afløst af alvorlig 
spænding, hjertet hamrer og alt er lidt kaos. 
Får dog, efter megen tovtrækkeri fi sken på 
land og kan igen slappe af.
Sidder i græsset og ryger en pibe tobak med 
fi sken liggende ved siden af.
 Livet er dejligt. Tak til alle jer som gør 
Simested å til det den er.
Ps.(og tak for staldtipset kære Hermansen.)

Johan Schulz Petersen

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
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En fortælling om 
   Inge Lise 

Inge Lise Frier

Den dag Ingelise blev skudt!

Hvordan kunne det gå så galt?
Det var ikke lynet der slog ned i hendes 
kulfi berstang. Det var et uheldigt samspil af 

ganske almindelige naturkræfter.
Hun går helt uskyldigt med let udstyr og 

fi sker med tørfl ue.
Hun når den nedre grænse af den eng hvor 
hun har fi skeret. Alt er såre godt. Et lille 
stykke neden for Fiskeri forbudt skiltet sker 

der noget!
En fed ørredryg kommer over vandet! Fisken 

suger en fl ue til sig!!!
Den juridiske lov  siger at hun ikke må fange 

den.
Kan hun stå på lovlig grund og kaste ned til 

den ? Ja det kan hun godt. —
Men det kræver at hun står langt fremme og 
bruger store armbevæbelser. Det vil fi sken 

se.
Hvem ejer egentlig denne fede ørred???

Tiltrækningskraften kan være stor! Næsten 
som tyngdekraften.

Inerti s lov:  Et legeme der er i ro - vil fortsat 
være i ro- indtil det påvirkes af en kraft 

udefra.
 

Tiltrækningskraften er størst i dette tilfælde! 
Ingelise går ned på alle fi re og trækkes som 

en larve hen mod målet.
Da hun passerer Forbudt skiltet sker det.

Hun får en kugle lige midt i panden!!! Hun 
falder ikke bare sammen. Hun kaster sig 
bagover med armene ud til siderne og giver 

et kæmpevræl der høres i hele ådalen.
Erfaringens lov angående strømførende 

elefanthegn:
Undgå at forbedre jordforbindelsen ved at 
sætte hænderne i jorden.- Før man sætter sin 

pande mod hegnet.

 M.V.H  Kaj Sørensen

To lystfiskere sad ved bålet og 
pralede af deres bedrifter.

Den ene sagde: „Jeg fangede 
engang en laks på 1½ m. Det var 
noget af en bedrift.“

Den anden: „Jeg fangede engang 
en olielampe med lys i.“

Den første betvivlede dette meget, 
hvorefter den anden foreslog: 
„OK, skærer du 1 m af din laks, så 
slukker jeg lampen.“ 
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SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

Grillede laksesteaks med aspargessalat
Antal:  4 personer 

Ingredienser:
 4   laksesteaks  
1   limefrugt  
havsalt 
friskkværnet sort peber  

Salat :
100  g. rucola salat  
1   rødløg  
12   cherry tomater  
½  bdt. broccoli  
12   grønne asparges  

Dressing:  
2.5  dl. fromage frais naturel 0.5%  
1  spsk. olivenolie  
1  spsk. citronsaft  
1   tsk. rørsukker  
havsalt og friskkværnet sort peber  
2  fed hvidløg  
blandede finthakkede krydderurter  

Laksesteaks overhældes med limesaft og 
krydres med salt og peber, hvorefter de gril-
les ca. 3 min. på hver side (først med skindsi-
den nedad) 

Rucola skylles og blandes med rødløg i tynde 
både, halve cherry tomater, små broccoli bu-
ketter og friske asparges i 3 cm lange stykker. 



16

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


