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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

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 13 ).

Søndag den 15. Maj 2011 kl. 1000

Lystfi skeriets dag på Boldrup Museum 
( se side 14 ).

Lørdag den 25. Juni 2011 kl. 2030

Turudvalget arrangerer Natfi sketur til Simested 
Å ( se side 14 )

Forsidebillede :
Nogle af de mange deltagerer ved Aalestrup Open.
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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.

Glemt kontingentbetaling / 
nye medlemmer.
Skulle du have glemt at betale medlem-
skontingent 2010 kan det nås endnu, idet 
der så er vedlagt et girokort sammen med 
dette blad.

Vi håber naturligvis det er en forglem-
melse og hvis ikke vil vi gerne have din 
udmeldelse af hensyn til korrekt registre-
ring.

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 skesæ-
son 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

Svend Bjerre blev medlem af Aalestrup Lyst-
fi skerforening i juni 1970 og den 6/4-1974 
blev han udnævnt til fi skeritjent, et job han 
bestred til sin død.
Svend Bjerre blev valgt som suppleant til 
bestyrelsen den 18/11-1976, og den 20/6-
1978 indtrådte han i bestyrelsen og senere 
den 19/11 1979 blev han næstformand, en 
post han beklædte til han valgte at udtræde 
af bestyrelsen den 19/11-1981 for at hellige 
sig jobbet som fi skeribetjent. 

Æret være Svend Bjerres minde.

Søren Godsk

Foreningens mangeårige fi skeri-
betjent Svend Bjerre, Aagade er 
pludselig død den 23/2-2011

AA-LYST nu også på hjemmesiden

Det er nu muligt at læse nogle af de gamle blade som PDF- filer på hjemmesiden 
www.aalestrup-lystfisker.dk under fanen “Aa-lyst”.

Husk Fisketegn 
Husk det obligatoriske Statsfi sketegn for alle mellem 18 og 65 år, også selvom du har 
kort til Simested å.

MVH. Fiskeribetjentene 
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Foråret er her!! Fjorden begynder at vise gode tegn, åen 
blomstrer op, og regnbueørrederne er huglystne i søerne!

Masser af nyt endegrej til kyst, å og søerne! Bla. De nye Vi-
brax Bullet, og Bullet fl y! BFO blink til fjorden og kysten! 
Også Magic minnow salty i helt nye farver, i både 12, og 18 
gram!!

Mange nyheder i stænger og hjul, både fl ue og spin. Flere nye
”bombarda”-stænger, altså 10-11 fods stænger, til dette ef-
fektive fi skeri! Nye lette fi skejakker, og stærke waders fra
Vision på lager! Samt masser af gode tilbud! Bla. sildeforfang
10 stk, for 50,-! Vi ønsker alle et dejligt forår!!
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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 - baadeandersen@live.dk
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 :

Fluebinding 2011
D. 6-1 til 10-3-2011 

Så er fl uebindings sæsonen 2011 ovre. Det 
har været nogle spændende aftner i vores 
klublokale igen i år, Søren Glerup har disket 
op med nogle spændende mønstre såvel nye 
som gamle. Da han valgte at tage på ferie i 
en periode var der forskellige gæste bindere 
på, den lokale fl uebinder Kenneth Nyholm 
som viste en meget fi n fl ue og så var der Kaj 
Kirkeby, nede fra Ikast egnen, som bandt 
nogle fi ne rørfl uer med nogle fi kse detaljer. 
Sidst men ikke mindst havde vi besøg af en 
gæstelærer helt nede fra Ribe kanten, Karsten 
Westermann Fredriksen, hvor vi også fi k 
nogle fi ne ideer til nogle nye mønstre og 
binde måder, alt i alt har det som sædvanlig 
været en rigtig god sæson, så vi håber på at 
der vil dukke nogle fl ere fl uebindere nye som 
gamle op til næste sæson da vi stadig har 
masser af plads til fl ere fl uebindere.

Kenneth Nyholm
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Grønlændertur ved 
Lerkenfelt å

Lørdag d. 12. februar 2011 arrangerede 
foreningen en grønlændertur til Lerkenfeld 
Å. Vi blev en delegation på hele fi re mand, 
som under skarp ledelse af Peter Grapenthin 
blev udstyret med fi skekort i Gedsted Brugs, 
inden turen fortsatte ud til "Holmen".
Der var friskt vejr med sol, høj himmel og 
rigtig dejlig frost. Vi fordelte os på stykket, 
og så gik formiddagen ellers med ihærdigt 
fiskeri, og lige så ihærdige forsøg på at 
holde stangøjerne nogenlunde isfri. Der var 
desværre ikke meget liv i åen, og da vi atter 
samledes ved bilerne klokken 13.00, var Pe-
ter den eneste, der kunne præsentere fi sk på 
paraden. En regnbue som sikkert er vokset 
op under mere beskyttede forhold.
Selvom vi ikke så noget til grønlænderne, 
havde vi en herlig dag ved åen.

Peter Grapenthin med den eneste fi sk der blev fanget den 
dag.

Lars Hansen

Grejtur til MB Jagt og 
Fiskeri i Hobro!

Turudvalget havde lørdag den 26 februar 
2011 aftalt grejdag med Margit og Bjarne,
Der mødte 12-13 lystfi sker op til en hyggelig 
”grej kiggeri” hvor Allan og Bjarne var 
behjælpelige med at vise frem af de forskel-
lige fi skeartikler, og der blev da også købt
lidt til grejæskerne, men det var vist mest 
kiggeri det blev til. Men vi håber at det gav 
lidt inspiration til senere køb.
Dagens højdepunkt stod Bjarne for, han 
havde lavet, sagde han, en fi n kæmpe sand-
wich, som næsten blev spist og skyllet ned 
med øl og sodavand.
Vi takker for et par hyggelige timer.

   Frits Jensen

Grejauktion den 28. 
februar 2011

Oven på sidste års grejauktion med meget få 
numre var det dejligt, at se så meget grej på 
den årlige grejauktion. 
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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. 

VI KAN OGSÅ LØSE
DIN PRÆMIE OPGAVE

SKYUM POKALER
Aalestrup

Tlf. 98 64 10 63
www.skyum-pokaler.dk
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Det var nødvendigt at tage et ekstra bord 
til hjælp, for at kunne fremvise alle ef-
fekter. I alt var der 116 numre under ham-
meren og utrolige mange medlemmer var 
mødt op, og var med til at gøre det til en 
aften med god stemning og livlig handel. 
Foreningen havde også lidt grej un-
der hammeren og dette gav et  f int 
b i d r a g  t i l  f o r e n i n g e n s  ø k o n o m i . 
Som sædvanlig blev auktionen ledet af Søren 
Godsk med stort overblik og klokken blev 
mange inden det sidste grej var afregnet.
Så  en  mege t  ve l lykke t  a f t en  de r 
g e r n e  m å  g e n t a g e s  t i l  n æ s t e  å r.
Du kan se flere billeder fra auktion-
ens på foreningens fine hjemmeside.

Jens Østrup

Standerhejsning 
    den 1. Marts

Årets første forårsdag er jo også første fi sked-
ag. I år var vejret godt i forhold til sidste år 
og der var tilpas vand i åen til fi skeri. 

Det var der nogle der benyttede sig af til at 
få prøvet grejet, men der er vist ikke fanget 
noget.
Til kaffe og en til at varme sig på var der 
ca.tyve der var mødt op på fi skegården, og 
op ad dagen kom der fl ere til. Eftersom det 
var almindelig hverdag er det vel ikke så 
ringe endda.

KNÆK OG BRÆK.

Allan Nielsen

Aalestrup Open 2011

De 3 dommere var fra venstre Orla Bertram, Michael 
Jensen og Lauritz Flowbinner.

Lørdag d. 5. marts dannede Lystfi skergården 
endnu engang rammen om Ålestrup Open - 
konkurrencen for alle med hang til at dyste 
på fl otte og veldrejede fl uer. Og så skal man 
selvfølgelig ikke glemme, at de fi ne rammer 
på Lystfi skergården år efter år skaber et ar-
rangement, hvor det sociale samvær er helt 
i top. 

Der var super fremmøde igen i år. 
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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



11

Hele 48 tilmeldte fl uer til bedømmelsen. 
Og de tre dommere - Michael Jensen, Orla 
Bertram og Lauritz Flowbinner - var impo-
nerede over den meget høje standard på de 
indleverede fl uer. 

Der skulle både ekstra lys til, og en del træk-
ken frem og tilbage, inden vinderne kunne 
kåres.

Lars Hansen

Resultat-listen for 2011 ser ud som 
følger:

Klassisk Laksefl ue:
1. Thomas Kristensen 2. Anders Kristensen  
3. Torben Kondrup 

Moderne Laksefl ue:
1. Louise Nielsen 2. Torben Kondrup  
3. Knud B. Jensen 

Geddefl ue:
1. Jeppe Lyngsø 2. Malthe B. Laursen  
3. Silas Winther 

Kystfl ue:
1. Morten Wölck  2. Palle Både Andersen 
3. Ole Lund 

Nymfe:
1. Morten Wölck   2. Per Nielsen   

Tørfl ue:
1. Henrik Leth 2. Allan Schiby    
3. Chris B. Larsen 

Vådfl ue:
1. Allan Schiby  2. Ulla Halkjær      
3. Chris B. Larsen 

Super realistisk:
1. Mads Nielsen 2. Andreas Bech   

Der skal lyde en rigtig stor 
tak til alle vores gavmil-
de sponsorer. Følgende har 
støttet Ålestrup Open 2011:
1. The fl y company
2. P.H.Grej
3. MB jagt & fi skeri
4. Intersport
5. Go fi shing
6. Fiskeavisen
7. Fisk & Fri
8. Michael Jensen
9. Danish Outdoor APS
10. Grejbiksen
11. Jafi  jagt & Fiskeri
12. Brasholt A/S
13. Jagt & Fiskeri Skive
14. Jægeren & Lystfi skeren
15. Preben Dorf Jørgensen
16. Flemming Knudsen/Pøl  
 sevognen
17. Superbrugsen Aalestrup
18. Bygma Aars
19. HEF
20. Aalestrup Lystfi sker   
 forening
21. Nørager Bageri

Der skal også lyde en kæmpe tak 
til de tre dommere Orla Bertram, 
Michael Jensen og 
Lauritz Flowbinner.
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Filmaften 
V/ Søren Glerup
Den 22 marts 2011 havde vi igen lokket Søren 
Glerup til at vise fi lm fra hans store ”lager” 
af gode fi lm og fi lmklip.
I år havde han også kikket i foreningens 
”fi lmarkiv,” her havde han fundet en fi lm af 
Wellendorf der var optaget sidst i 50erne, den 
varede ca. en time og viste om næsten alle 
mulige typer lystfi skeri, fra bække, åer, søer, 
fjorde og havet.
Filmen var optaget rundt i hele landet, og 
det var helt almindelige mennesker der var 
på fi sketur og der blev fanget alle mulige 
slags fi sk.
Det var især sjovt for os, der selv dengang 
fi skede med bambusstang og uden hjul, linen 
var bare bundet i toppen af stangen. Det var 
på samme tid at man begyndte at kunne købe 
glasfi berstænger og fastspolehjul, så det gik 
mange jo over til.

Efter denne fi lm så vi så videooptagelser fra 
hytteindvielse og fra 50 års jubilæum. Det 
var morsomt at se hvor unge vi gamle var for 
snart 20 års siden.
Til slut viste Søren nogle fi lmklip fra hans 
sidste tur til USA, her havde han en fi lm 
fra en fi ght med en sværdfi sk og en privat 
sejltur.
Det var en hyggelig aften med ca. 15 delt-
agere, tak for det Søren.

Frits Jensen
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Kommende 
arrangementer :
 

Forårets fjordtur var berammet til 9. april. Det 
kunne ikke passe bedre ud fra vejrudsigten, 
da dagen før havde budt på stormende kul-
ing og selve dagen oprandt med vindstille 
og strålende sol. Om havørrederne så var 
enige i den udlægning kan i læse senere i 
beretningen om.
Turarrangøren havde op til turen slået en del 
på tromme for at få fl ere medlemmer med på 
turene og også til at lade sig tilmelde eller i 
det mindste tilkendegive mulig deltagelse et 
par dage i forvejen. Man må sige at det blev 
indfriet, 9 mand tilmeldt i dagene op til turen, 
-fl ot- og et godt varsel om en hyggelig tur. 
Vi stak hovederne (eller var det mobiltelefon-
erne) sammen om morgenen for at fastsætte 
dagens gerningssted. Det blev med første stop 
ved Svinebugten, på nordsiden af Mariager 
fjord. Der var allerede 3 mand og en fl ydering 
i aktion, så med vores 9 måtte vi erkende at 
denne ellers fi ne plads var overfyldt. Videre 
mod Stinesminde. Pladsen øst for fi skerlejet 
kræver lidt vandring, hvilket erfaringsmæs-
sigt tynder ud i fi skerne, så vi håbede på bedre 
plads her.
Ganske rigtigt, kun en bil på P-pladsen og 
ingen fi skere i vandet. Vi indtog bugten og gik 
i gang efter en kop kaffe. Jens fi k i første træk 
en halvmeters fi sk, der dog manglede lidt 
huld, så den røg retur. Andre så lidt følgere 
og andre forsigtige tegn på fi sk, men det 
blev ved det. Madpakkerne blev indtaget, en 
Trangia blev tændt op og snakken gik. Efter 

Turudvalget 
     arrangerede fjordtur

denne pause blev pladserne fordelt igen og 
især Benny gik til makronerne, vi andre blev 
helt bange for at han havde besluttet sig for at 
krydse fjorden, så langt kom han ud……..

Han havde godt nok luftet en teori om at 
ørrederne var ”ude på det mørke”, men al-
ligevel?? Ihærdigheden til trods blev det ikke 
til fl ere fi sk og folkene begyndte at udtænke 
alternative pladser. Vi blev enige om at køre 
via Kielstrup og kigge her. Pladserne var 
dog fyldt rigeligt op her også, pontonbåde, 
kajakker og wadere så langt øjet rakte, så 
vi besluttede os for at drage hjemad, godt 
brankede i ansigterne, efter denne klare sol-
forårsdag.

Per Nielsen

Arbejdsdag 
       d. 7 maj 2011
Arbejdsdagen er i år fastlagt til lørdag den 
7/5 og skulle således ikke kollidere med 
pinseferie ell. andre helligdage.
Vi håber naturligvis vejret er rigtig godt arbe-
jdsvejr uanset om det er til hyttemaling, rep. 
af broer alm. oprydning inde og ude. 
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Lystfi skeriets Dag 2011
Søndag den 15. maj er i år datoen for Lyst-
fi skeriets Dag, og ligesom de foregående fi re 
år bliver der i denne anledning afholdt et ar-
rangement på Boldrup Museum, Ørnbjergvej 
13, Boldrup, 9610 Nørager. Arrangementet er 
resultatet af et samarbejde mellem forenin-
gen, museets skoletjeneste og MB Jagt og 
fi skeri.

Vi plejer at have en rigtig hyggelig dag, hvor 
der bliver lavet forskelligt grej, bundet lidt 
fl uer, røget ørreder og snakket en masse klogt 
lystfi skersnak. Både ÅLF og Viborg Sports-
fi skerforening plejer denne dag at stille fi ske-
vand gratis til rådighed for offentligheden, og 
det regner jeg med også bliver tilfældet i år. 

Som det ofte er, når der er mange, der fi sker 
på samme dag - oven i købet mange begy-
ndere - så er det så som så med fangsterne, 
men det lykkedes faktisk et år en far og søn 
at fange en lille målshavørred på deres første 
fi sketur til Simested å. 
I hvert fald er det en god mulighed for 
foreningen til at vise fi skevandet frem og 
måske få skabt grundlag for at sælge lidt fl ere 
dagkort og måske få et par nye medlemmer. 
Så har man tid og lyst, skal man være hjertelig 
velkommen til at besøge museet i løbet af 
dagen, tage del i løjerne og måske lytte til en 
enkelt pralehistorie - dem er der som bekendt 
altid rigeligt af, når lystfi skere mødes.

Arrangementet i Boldrup starter kl. 10.00 og 
slutter kl. 16.00. 

Gert Rubæk, Naturvejleder på Boldrup 
Museum 

Hvorfor æder 
     opgangsfi sk ikke?
Ikke ret mange andre problemer har, såvel 
blandt fagvidenskabsmænd som sportsfi ske-
re, kunnet give stof til diskution som dette. 
Imidlertid forelig ger nu en velunderbygget 
udredning af problemet. 

Natfi skeri i Simested å
 
Lørdag d. 25 juni 2011 kl. 20.30 gentages 
succesen. Vi mødes ved Fiskegården, 
hvorefter vi tager ud og fordeler os langs 
åen. Omkring midnat mødes vi atter og der 
vil være mulighed for at købe pølser og øl / 
vand. Kontaktperson : 
Per Nielsen tlf. 23 68 74 95

Per Nielsen

Div.

Ja opgaverne er mange så der vil være 
noget for enhver, så derfor mød op og gi 
en hjælpende hånd, så arbejdsopgaverne 
kan klares på en enkelt dag. 

HUSK DET NU !!!
Bestyrelsen
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SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges

Den svenske biolog Gunnar Svärdson gør, i 
et arbejde over lak sens biologi, rede for em-
net. Han gør opmærksom på det paradoksale 
i, at netop de laks, der er på ynglevandring, 
faster, fordi specielt disse fi sk har så utrolige 
energimængder behov. Ikke desto mindre er 
det en kendsgerning, at de — med enkelte 
individuelle und tagelser — ikke spiser. Jo 
længere van dring i ferskvand,  jo længere fa-
stetid. Men hvorfor? Et materiale fra British 
Columbia giver svaret. 
Som led i et me get omfattende videnskabe-
ligt forsøg med Stillehavslaks var det nød-
vendigt at fange en del dyr og mærke dem. 
Disse laks blev taget med stang og snø re i 
havet. Man kunne iagttage, at man ge laks 
døde af overanstrengelse som følge af det 
utrolige energiforbrug, de præsterede under 
kampen mod krog og line. Den faktiske 
dødsårsag blev bestemt at være „lactatfor-
giftning" — noget, der er almindeligt blandt 
fi sk. Lactater er mælkesyreforbindelser, som 
sammen med mælkesyre ophobes i blo det 
på individer der udsættes for vold somme mu-
skulære anstrengelser. Cirka hver tredie laks, 
der fangedes i havet — og tog sin føde der — 
døde af nævnte forgiftning. Alle opgangsfi sk 
på ynglevandring i ferskvand døde derimod 
ikke. Hvorfor? Efter mange og vidtgående 
forsøg kom man til denne konklusion. At 
laks overhovedet tager føde i ferskvand un-
der vandringen skyldes formodentlig en hvis 
erindring om havet. Derfor kan nogle fi sk 
fristes til at bide. Disse laks danner faktisk 
undtagelser fra en naturregel. De må nemlig 
ikke tage føde til sig! Der må ikke fi ndes 
grundmateriale i mave eller tarm, som kan 
omdannes til lactat. Laksen udsættes under 
fl odvandringen for anstrengelser, der kræver 
utrolige energimængder. 
Dette forbrug skal kun dækkes af det „brænd-
sel", der fi ndes oplagret i dyret fra dets „hav-
periode", fordi dette må antages at være af 
en sådan kemisk stabilitet, så det ikke kan 
nedbrydes til forgiftende stoffer. Hvis laksen 
åd i fl oden, ville den altså kunne dø af „lac-
tatforgiftning", inden den nåede at fuldende 
sin allervigtigste livsfunktion — at forplante 
slægten! 

Heldigvis „ta'r nogle af dem føde til sig"
(Fra Fisketips og Fiskeglæder — Chr. Erichsens 

forlag).

Men den må ikke dø på vej mod sit livsmål 
— og derfor æder laksen ikke i ferskvand, 
når den er på ynglevandring.

W. T.

☺

Husk at vi rigtig gerne mod-
tager artikler eks. med en god 
oplevelse ved åen, gode fl ue-/

madopskrifter, ris / ros ell. 
hvis du bare har et eller an-

det omkring fi skeri du mener 
vi andre kan have glæde af at 

vide.

MVH Redaktionen
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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
Byens Kiosk – Borgergade - 98677689
Andre byer etc :
Simested :
Simested Hotel - Boldrupvej 75 - 98649013
Hvam: 
Uno-X - Hannerupvej 17 - 70105678
Møldrup:
Merko - Søndergade 2 - 86691005
Nørager: 
Boldrup Museum - Ørnbjergvej 13 - 98548490
Hobro: 
M.B. Jagt, fi skeri, fritid – Erhvervsparken 11 - 
98557028
Ulbjerg: 
Camping Ulbjerg - Skråhedevej 6 - 86697093
Viborg: 
P.H. Grej - Nørremøllevej 109 - 86622113
JAFI - Lundborgvej 2A - 86600036
Ålborg:
ALMAS - Aalborg Maskinforretning 
Gugvej 138 - 9210 Aalborg  SØ - 96330300

og på internetadresse www.dagkort.dk


