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AA-LYST
A a - Ly s t  u d g i v e s  a f  A a l e s t r u p 
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

Ny Redaktør for hjemmesiden :
Lars Hansen, tlf. 28514152
Ølsvej 28, 9500 Hobro
E-mail  : mail@aalestrup-lystfi sker.dk

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 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 13 ).

Lørdag den 12. Februar 2011 kl. 900

Turudvalget arrangerer Grønlændertur til 
Lerkenfelt å ( se side 14 ).

Lørdag den 26. Februar 2011 kl. 1300

Turudvalget arrangerer grejtur til MB-Jagt og 
Fiskeri i Hobro ( se side 14 ).

Mandag den 28. Februar 2011 kl. 1900

Er der grejauktion på Fiskegården, kom og køb/
sælg noget af dit gl. grej, indlev. af grej kl. 1800 
( se side 14 ).

Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 800

Standerhejsning / 1. fiskedag, mød op til 
rundstykker og hygge på Fiskegården 
( se side 14 ).

Lørdag den 5. Marts 2011 kl. 1000

Husk at sætte kryds i kalenderen, for den dag 
afholdes Aalestrup Open - fl uebindingskonkur-
rence på Fiskegården. ( se side 14 ).

Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 1900

Er der Filmaften på Fiskegården, hvor Søren 
Glerup igen har lovet at kigge i gemmerne 
( se side 15 ).

Lørdag den 9. April 2011 kl. 1000

Turudvalget arrangerer fjordtur ( se side 15 ).

Lørdag den 7. Maj 2011 kl. 800

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

Søndag den 15. Maj 2011 kl. 1000

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

Forsidebillede :
Frits ved at tage moderfi sk fra til strygning.
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Oplysning til medlemmer

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.

Red.

Ny Hjemmeside

Lars Hansen, ny redaktør for hjemmesiden.

Der er blevet lavet lidt ændringer på forenin-
gens hjemmeside, men ideen er stadigvæk, at 
siden – sammen med Aa-lyst – skal bringe 
informationer til foreningens medlemmer og 
andre besøgende, skal fortælle lidt om livet 
i Aalestrup Lystfi skerforening via tekst og 
billeder, som løbende vil komme til, være 
stedet hvor man fortæller om sine fangster fra 
åen, følger med i aktivitetskalenderen osv.
Via hjemmesiden er det nu også muligt 
at tilmelde sig en nyheds-mail. Når man 
har tilmeldt sig, vil man modtage en mail 
umiddelbart forud for hvert arrangement i 
foreningen. 

Har man et postprogram installeret i sin 
computer, er der fl ere steder på hjemmesiden 
adgang til e-mail, hvor adressefelt og emne 
er udfyldt. Bl.a. nyheds-mail og fangst-
rapport. 
Ellers kan man sende beskeder til hjemmesi-
den via : mail@aalestrup-lystfi sker.dk
Foreningens nye webmaster er Lars Hansen 
– Ølsvej 28, 9500 Hobro –tlf. 28-514152

Samtidig vil vi gerne sende en stor tak til 
Georg Sand for det arbejde, du gennem 
årene har lagt i at opbygge og vedligeholde 
foreningens hjemmeside. Med din indsats har 
Aalestrup Lystfi skerforening fået skabt en 
platform, der dels tegner foreningen udadtil, 
og dels er blevet et naturligt sted for forenin-
gens medlemmer at hente informationer om 
livet i foreningen og kigge fangstrapporter 
fra åen.

Aalestrup Lystfi skeriforening

Tidligere redaktør for hjemmesiden Georg 
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Vinteren er på sit højeste, og der er ikke meget ”åbent vand”
 Lige i øjeblikket! Dette giver dog masser af muligheder for at
 få fyldt op i fl ueboxen! Vi har fået masser af lækkert
”bindeguf” hjem til vinteren!
Vi har også de nye fl otte fi lm- The fi sh and the fl y 1 –dryfl ies
og 2 –nymphs! Disse fi lm er bare kræs.
Varmt inderfl eece fra Vision i det lækre ”Thermal Pro” 
Fluekast dvd‛er –bla. Casts that catch fi sh, og The essence of
Flycasting er på lager!! 
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.com
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

Generalforsamling, den 
25/11-2010 kl. 19.30 – 
Lystfi skergården.
Beretning :

Fiskeriet  

Fangsterne har såfremt vi skal tro de ind-
sendte fangstrapporter været på et betydeligt 
lavere niveau – det dårligste i de senere år. 
Det er som om at der i ulige år en fremgang 
som så resulterer i en tilbagegang i lige år, 
dette år dog med et betydeligt dårligere resul-
tat. Vi glæder os derfor allerede til fi skeriet 
i 2011. Årsagerne til det dårlige resultat kan 
være mange:

vind & vejrforhold - 
opgang af bestemte årgange- 
vandløbskvalitet, - 
ulovlige garn - 
opgivne fangster jvfr. de indsendte - 
fangstrapporter, eller skal vi sige man-
glen på indsendte fangstrapporter.

Ja mulighederne er mange, og det kan jo også 
være en sammenblanding af fl ere forhold, 
men vi kan konstatere at der faktisk ikke blev 
fanget fi sk af betydning i marts, april og maj 
måned. De nærmere tal fra fangstrapporterne 
og fangstbogen fra klublokalet vil jeg komme 
ind på under uddeling af pokaler.

Hytter.

Igen i år er der blevet malet en hytte, som 
planlagt og den vedtagne turnus med maling 
af én hytte i.f.m. arbejdsdagen vil blive fortsat 
fremover dels på grund af mindre gene vedr. 
udlejning, 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.  De 4 gamle tv-apparater er udskiftet 
så gæsterne fortsat kan se TV. I 2011 vil der 
blive behov for enten nye bundstykker til 
yderdørene eller nye døre. 
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Der har i året 2010 været en fremgang i udlej-
ningen:  nemlig  fra 196 til 210 udlejnings-
dage hvilket er det største antal nogensinde. 
Ligesom med fiskeriet var udlejningen i 
marts og april dårlige – 7 i marts og kun 3 
i april, til gengæld toppede juli måned med 
80 udlejninger.

Ejendommen:

Der har ikke været de store renovering-
sudgifter på ejendommen i  2010. Til gengæld 
er der indkøbt og opsat 4 nye borde m/bænke, 
henholdsvis: Abildvad-Ettrupbroen, parker-
ingspladsen v/Egebroen og under ”Spang-
gårde” v/bistaderne. Derudover vil der snarest 
blive igangsat opsætning af varmegenvinding 
for at reducere el-forbruget.

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 har været annonceret i FISK 
& FRI, Fiskeavisen og Sportsfi skeren. 
 
Grødeslåning

Grødeslåningen i åen er i 2010 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 tid-
spunkt 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 
tilladelser til foreningens fi sketilladelser, 
hvilket vi naturligvis er yderst tilfredse 
med.

Aktiviteter

Aktivitetsniveauet har været som det 
forgående år, med følgende arrangementer:

Fluebinding under ledelse af Søren Glerup 
– der kører et hold nu og nyt starter op efter 
jul – nærmere betegnet den 6/1-2011.

9/1-2010  Mulighed for binde DM-fl uerne, et 
godt og lærerigt arrangement, men blot synd 
med kun 2 deltagere ud over bestyrelsen.

30/1-2010  Tur med henblik på ”grønlænder-
fi skeri” Lerkelfeldt Å. (turen blev afl yst p.g.a. 
manglende tilslutning)

6/2-2010    Grejtur til PH-grej i Viborg – Peter 
Grapenthin medbragte røget ørred.  – kun 3 
deltagere mødte op.                                                                   
                   
9/2-2010  Filmaften m/Søren Glerup, hvor 
fi lmklippene omfattede foredrag v/Preben 
Torp Jacobsen om fl uebinding, opdræt af 
høns, stangbygning, bøger, fi skevand og-
personer han havde mødt gennem et langt 
fi skeliv. 

Her viser Niels Verner Pedersen proportio-
nerne på en af DM-fl uerne. 
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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. 
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23/2-2010  Grejauktion – ca. 15 deltagere og 
i år var der ca. 30 nr. mod 100 det foregående 
år. Vi håber på et antal midt imellem i 
2011.
 
1/3-2010  Standerhejsning : da sæsonstart var 
en hverdag, var deltagerantallet først på da-
gen begrænset til ca. 10, der stødte dog fl ere 
til op ad dagen så det samlede deltagerantal 
blev fordoblet.             

13/3-2010 Ålestrup Open : fluebinding-
skonkurrence med deltagere fra hele landet, 
hvilket må siges at være fl ot. Der var en min-
dre tilbagegang i deltagerantallet hvilket bl.a. 
skyldtes, at der var et lignende arrangement 
andet sted i Jylland, der blev bundet 28 fl uer 
til samlingen.                                                                                        
Vi viderefører traditionen den 
5/3-2011, og os bekendt skulle der ikke være 
konkurrerende et arrangement denne dato. 
 

Stemningsbilleder fra Aalestrup Open 2010

17/4-2010    Tur Mariager Fjord – 4 deltagere 
fangst, en enkelt fjordørred.

Fjordturens ørred fanget af Per Nielsen

22/4-2010     Tur til den nye grejbutik i Viborg 
(JAFI) – ca. 10 personer var i Viborg og se 
den nye kombinerede Jagt- og fi skebutik.

24/4- 2010    Tur til Skjern Å. Der var kun 
2 deltagere med på turen – ingen laks, men 
ellers en fi n tur med godt vejr.

29/4-2010   Lodsejerfest på Simedsted Hotel 
Kro. Ca. 140 deltagere. Det er glædeligt at 
så mange lodsejere bakker op om festen og 
foreningen. 
 
8/5-2010 :  Arbejdsdag 12 deltagere, hvor 
der blev malet hytte, borde og bænke, alm. 
oprydning ude og inde og endelig blev der 
foretaget reparationer af et par broer ned-
strøms fi skegården. Der skulle uden tvivl have 
været repareret fl ere broer, men det var hvad 
der kunne udføres med de fremmødte 
personer. 
Der blev afsluttet med varme frikadeller/
leverpostej og pålæg som Ellen Mortensen 
fremtryllede til deltagerne. 
                       
16/5-2010  Lystfi skeriets dag på  Boldrup 
Museum og ved og ved Simested Å m/b.l.a . 
Fluebinding, og gratis prøvefi skeri.

26/6-2010  Natfi sketur v/Simested Å – hvor 
der var 16 deltagere, der var fi n servering af 
pølser efter midnat.
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Salg af fiskekort -  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

Aalestrup Camping Plads

Åbent fra 1. marts til 31. oktober
Udlejning af 4-personers hytter og campingvogn

Campister har gratis adgang til Den jyske Rosenpark og den nye Bevægelses 
Park

Madpakker og dagens ret kan købes i pavillonen til meget rimelige priser.
Bestilling samt reservation kan ske ved henvendelse til:

Lene Christensen
Tlf. 98642386 / 22799264

Fiskekort til Simested å sælges
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4/9-2010   Fiskedag med meget få deltagere 
både til fi skeriet og de efterfølgende gule 
ærter. Da det var samme billede der tegnede 
sig i 2009, må vi spørge os selv og medlem-
merne  - er tiden løbet fra dette fællesar-
rangementer eller er tidspunktet forkert ?  Det 
samme gør sig jo gældende til de fælles fi s-
keture og besøg i grejbutikker. Spørgsmålet 
er: skal der reduceres i aktivitetsniveauet
Skal det være under en anden for, eller er 
tidspunkterne forkerte ? forslag udbedes.                   

7/10-2010 Opstart fl uebinding v/Søren Gle-
rup 
                    
  

Søren Glerup viser Rolf hvordan han skal 
binde aftenens fl ue

Medlemsantal.

Vi har haft en medlemsfremgang i 2010 
fra 301 til 314, ( den første i fl ere år) hertil 
skal lægges 28 juniormedlemmer. Vi håber 
at udviklingen fortsætter i 2011, og det kan 
oplyses, at fl ere er skrevet op til 2011.frem-
gang i 2010, ligesom vi naturligvis håber 
medlemmerne atter vil medvirke aktiv til at 
forøge tilgangen af nye medlemmer.
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 2010 har været følgende:
6000 stk. yngel
1700 stk stk. halvårs
2000 stk. etårs.

Disse udsætninger er betalt af fi skeplejemid- 
lerne,  og udsætningerne er jvfr. Udsætning-
splanen af 2006  angiver endvidere 3.250 stk 
o/30 cm.

El-fi skeri:

El-fi skeriet foregik den 6/11-2010 på stræknin-
gen  Abildvad til Aalestrup og resulterede i 
114 stk. havørreder, heraf 18  stk
Over 70 cm.

Stemningsbilleder fra El-fi skeriet.

El-fi skeriet viser, at antallet er ca. 30% la-
vere end i 2008 hvor den samme strækning 
blev el-fi sket. Det skal dog siges, at der var 
problemer med at holde de større fi sk. Der er 
i år el-fi sket med nyt grej på grund af regler 
vedtaget af EU. Der  er indlagt 29 stk. hunner 
og 14 stk. hanner på dambruget til strygning 
hvorfor vi forventer, at de tilladte 5 liter rogn 
fremskaffes. Endvidere skal nogle af fi skene 
efter strygning anvendes til undersøgelse af 
hvor fi skene vandrer hen når de går i havet, 
denne undersøgelse foretages af Aalborg 
Universitet i samarbejde  med DTU.
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VI KAN OGSÅ LØSE
DIN PRÆMIE OPGAVE

SKYUM POKALER
Aalestrup

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

Hvorledes situationen bliver fremover med 
el-fi skeri er en anden sag – vi skal søge om 
fornyelse af el-fi sketilladelse ved årets udgang, 
men umiddelbart synes udsætning stadig at 
være påkrævet til trods for forbedringer af 
gydemuligheder i vandløbet, hvilket jo også 
fremgår af den seneste udsætningsplan.
 
Miljøforhold:

Der etableres vandløbsrestaurering  i Døstrup 
Bæk fra dambruget til åen.

Der er planer om restaurering ved Voldstrup og 
Røjdrup, men tiltagene er ikke igangsat.

Til slut en opfordring

I har alle fået tilsendt sammen med sidste nr. 
af bladet en tilmelding til forenings el.
Dette bevirker, at foreningen modtager 2øre 
pr. kwh uden vel at mærke at I betaler mere 
for strømmen.



13

Afholdte
arrangementer :
Fluebinding 2010 før jul

Så er første halvdel af fl uebinding sæsonen 
færdig. 

Torsdag d. 25. November 2010 
kl. 1930

Blev der afholdt ordinær generalforsam-
ling på Fiskegården Aadiget 40, 9620 Aal-
estrup.

Eneste betingelse er at der skal aftages el fra 
Energi Nord, men igen dette er også muligt 
uanset hvor i landet man er bosiddende. 

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 mor-
somt og arbejdet værd. 
Ligeledes vil der også i 2011 blive behov for 
nogle frivillige til arbejdsdage, herunder ma-
ling, og udlægning af broer, buskrydning m.v. 
Så uanset kræfter og evner kan der sagtens 
fi ndes opgaver til de fremmødte. 

Til slut skal der lyde en stor tak til alle der på 
den ene eller anden måde har hjulpet forenin-
gen i det forløbne år, det være sig lodsejere, 
medlemmer, fi skeribetjente, håndværkere, re-
daktører, bladudvalg, sponsorer, Ellen & Bjarne 
for opsyn og hjælp med ejendom og hytter, 
bestyrelseskollegaer for godt samarbejde og 
sidst men ikke mindst Nørager Bageri der al-
tid velvilligt sponserer brød, rundstykker m.v, 
uanset om det er arbejdsdage, fi skedag. stander-
hejsning, el-fi skeri ell. aftenens Wienerbrød. 

Tak

Vi har igen i år bundet fl uer under kyndige 
hænder af ” Hr. Lære” Søren Glerup. Han 
har fundet nogle spændende mønstre som vi 
har bundet og ikke mindst den sidste aften 
før jul lavede vi en fl ue, hvor vores/mine 
evner kom på prøve, da vi ikke skulle bruge 
vores fl uestik. Fluen vi lavede var af nogle 
nye materialer som kun var noget limpapir 
og noget farvet papir som man satte på fl uen. 
Bagefter sluttede vi af med kage som i år var 
et forsøg på en efterligning af maste hullet 
ved skinnerup. Vi starter igen med fl ue 
binding den 6. januar så mød op til nogle 
hyggelige timer i vores klubhus uanset om 
du er nybegynder eller øvet er der altid 
plads til en mere. 

Hilsen Fluebinderene 

Kommende 
arrangementer :
Fluebinding 
d. 6. Januar 2011 kl. 1900

Opstart på fl uebinding er Torsdag den 6 
Januar 2011. 
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Grejaktion 
d. 28. februar 2011 kl. 1900    
 
Atter i år vil vi afholde den årlige grejaktion. 
Kom og være med til at gøre denne aften til en 
hyggelig aften, med gode venner og fi skeka-
mmerater. Der plejer at være masser af grej til 
rimelige priser, så som fi skestænger, hjul og 
spindere, fl ueæsker og fl uer, ja der er alt hvad 
hjertet begære. Så tag dine venner med, og 
gør et godt køb så du er klar til sæson 2011. 

Venlig hilsen Ålestrup Lystfi skerforening

Grønlændertur til Lerkenfelt å 
d. 12. februar 2011 kl. 900

Grønlændertur til Lerkenfelt å den lørdag 
d.12 februar 2011 under ledelse af Peter Gra-
penthin. Vi mødes på Fiskergården kl. 09.00 
og kører via Gedsted for køb af fi skekort for 
dem der behøver det.... Peters kontakttelefon 
er 22 12 96 02

Turudvalget

Besøg hos MB Jagt og Fiskeri 
d. 26. februar 2011 kl. 1300

Lørdag d. 26/2 besøger vi MB Jagt og Fiskeri 
for at blive opdateret om de sidste nyheder på 
grejfronten, og sikkert også for at købe lidt 
ind til den forestående sæson. Kom og få en 
hyggelig dag sammen med andre fi sketosser 
;o)

Turudvalget

Standerhejsning / 1. Fiskedag 
d. 1. marts 2011 kl. 800

Den 1/3-2011 – er en tirsdag. Men dette til 
trods vil der være kaffe på kanden og rund-
stykker fra kl. 08.00, og så må vi se om vejret 
er til fi skeri, men en fi skesnak er jo også 
spændende, derfor har du muligheden, så 
mød op til sæsonstarten den 1/3 på ”Fiskeg-
ården”

Bestyrelsen

Aalestrup Open 2011 
d. 5. marts 2011 kl. 1000

Aalestrup Open vil i 2011 blive afholdt lørdag 
den 5 marts fra kl 1000 til kl 1700 i foreningens 
lokaler Aadiget 40 Aalestrup. Igen i år vil 
der være 8 forskellige fl ue klasser at delt-
age og binde i. Det koster 50 kr. for hver fl ue 
man binder men så får man også en rigtig fi n 
fl ueæske når dommerne er færdige med at 
bedømme fl uerne. Fluerne forbliver i Aalestrup 
til den fi ne samling af fl uer der efterhånden er 
bundet igennem alle årene konkurrencen har 
været. Så tag dine fl uebindings venner med til 
dette hyggelige arrangement. 

Igen vil Søren Glerup undervise i fl uebinding 
i vores fi ne lokaler på Aadiget 40 Aalestrup, 
det bliver til 10 gange i den ny sæson og lur 
mig om ikke der bliver et par gæste optræden 
fra nogle forskellige fl uebindere i den ny sæ-
son. Så hank op i nye som gamle fl uebindere 
og kom og få nogle hyggelige timer sammen. 
Der er jo også en mulighed for at få prøvet 
færdighederne af inden vores konkurrence 
som vi afholder i marts måned Aalestrup-
Open, vi er også blevet lovet af Søren at der 
bliver mulighed for at prøve at binde de fl uer 
som skal bruges til kvalifi kationen til DM i 
fl uebinding så vi må sig at det lyder MEGA 
spændende de kommende 10 gange. 

Hilsen de glade fl uebindere



15

SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

Forårs-Fjordtur 
d. 9. april 2011 kl. 1000

Forårs-Fjordtur lørdag den 9 april kl 10.00 fra 
fi skergården. Vi aftaler tid og sted når vi kender 
vejret på dagen. 
Kontaktperson Per 23 68 74 95

Turudvalget

Filmaften på  Fiskegården 
d. 22. marts 2011 kl. 1900

Søren Glerup har igen velvilligt lovet at sam-
mensætte en aften med fi lm.
Vi håber mange vil møde op til forestillingen, 
da tidspunktet på året jo nok ikke er til aften-
fi skeri i åen.
Ingen entre betaling men der vil blive mulighed 
for køb af kaffe m/tilbehør.

Bestyrelsen

Arbejdsdag 
d. 7. maj 2011 kl. 800

Arbejdsdagen er i år fastlagt til lørdag den 7/5 
og skulle således ikke kollidere med pinseferie 
ell. andre helligdage.

Lystfi skeriets dag
d. 15. maj 2011 kl. 1000

Lars, vores nye hjemmeside redaktør, i færd 
med at hjælpe en bette purk med at kreere en 

fl ue, ved sidste års Lystfi skeriets dag.

Lørdag d. 15/5 afholdes Lystfi skeriets dag 
på Boldrup museum, Ørnbjergvej 13, 
Boldrup.

Igen i år vil der være masser af fi ne præmier 
til vinderne og der vil også være mulighed for 
at få stillet sulten og tørsten i vores køkken. Vi 
håber at vi kan lokke et par udstillere til med 
fi skeudstyr / fl uebindingsmateriale. 

Vel mødt hilsen Aalestrup Lystfi skerfoening

Vi håber naturligvis vejret er rigtig godt 
arbejdsvejr uanset om det er til hyttemaling, 
rep. af broer alm. oprydning inde og ude. 
Ja opgaverne er mange så der vil være noget 
for enhver, så derfor mød op og gi en hjæl-
pende hånd, så arbejdsopgaverne kan klares 
på en enkelt dag. 

Bestyrelsen
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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 2011 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
Fiskekort kan købes samme sted. 

Andre kortsalgssteder :
Aalestrup :
Hotel Hvide Kro-Jernbanegade 7- 98641433
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: 
Y/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

og på internetadresse www.dagkort.dk


