
1

AA-LYST
Medlemsblad for Aalestrup Lystfi skerforening        21. årgang nr. 3 Juli 2011

Kalender      
Side 2             

Oplysning til medlemmer   
Side 3        

Afholdte arrangementer 
Side 5 - 9 

Kommende arrangementer      
Side 9

Div. bla. 2 super fortællinger
Side 9 - 15

Knæk & Bræk

Flotte fi sk fra 
Simested å 



2

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 
artikler, 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.

Søndag den 11. September 2011 kl. 830

Turudvalget arrangerer fjordtur, så mød op og 
vær med ☺

Lørdag den 24. September 2011 kl. 0000

Fiskedagen, en utrolig hyggelig dag, med fi skeri 
og en masse fi skesnak ☺

Torsdag den 6. Oktober 2011 kl. 1900

Starter fl uebindingen igen op, få lavet dine triste 
efterårs/vinteraftner om til rigtig hyggelige 
fluebindingsaftner, med masser af fiskesnak 
osv. ☺

KALENDEREN

KORT
  
    OG GODT

Forsidebillede :
Nogle af de største fi sk, der er fanget i Simested å, 
2011.
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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.

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”.

Nye medlemmer  !!! Se her !!!

Sommeren er over os og forhåbentlig er 
der gang i optrækkende havørreder til 
Simested Å. 
Har du en nabo eller bekendt der kunne 
have lyst til at forsøge at overliste en af 
disse prægtige fi sk, så har foreningen et 
tilbud gående ud på, at såfremt man in-
dmelder sig som medlem i tiden efter 1. 
august 2011 og frem til sæsonafslutningen 
31/10-2011 så vil vedkommende kun blive 
opkrævet ½ kontingent for året 2012.

Bestyrelsen

Planlagte grødeskæringer

Der er planlagt grødeskæring i uge 32-33 
og 36-37

!!!! Vi mangler folk til at slå siv 
langs åen !!!!

Vi mangler nogle friske folk til at slå siv 
langs åen, hvis du/i har lyst til at prøve 
foreningens buskrydder, så kontakt :

Jens Østrup på tlf. 98642908 

 

Foto : Nørager Avis

Aalestrup Lystfi skerforening ønsker hermed 
vore trofaste sponsorer, gennem mange år, 
bagerparret Helle og Peter Rask i Nørager, 
tillykke med deres 25 års forretningsju-
bilæum og deres 25 års sølvbryllup.
Vi siger samtidig tak for jeres altid venlige 
modtagelse, når vi kommer og beder om brød 
til vore forskellige arrangementer og håber, 
at i holder ud i mange år endnu!
 
 Med venlig hilsen 
  Aalestrup Lystfi skerforening.

Tillykke med jubilæerne
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Sommeren er over os, med alt hvad det indebærer!! Natfi skeri
efter havørred i åen, og fjorden. Listefi skeri med det lette 
fl uegrej i put & take søerne. På kysten er der begyndt at ske 
ting og sager! Multer, havbars, og makrel er nogle af sommerens
spændende gæster! På søerne er aborrerne i fuld hopla!
 Vi har selvfølgelig masser af grej, og fl uer til disse dejlige fi sk! 
Vi er også begyndt at få spændende nyheder ind af døren, bla. 
Nye lækre bindematerialer, og nye skarpe fl uekroge fra danske
A.Jensen, og det er til skarpe priser! Masser af nyt fl ashmat-
eriale til sensommerens/efterårets geddefl uefi skeri!
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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
Jens Ø. Pedersen, 98642908
Anders Jensen, 20355016
Egon Hansen, 86691732

Fiskerikontrollen :
Nykøbing Mors, 97710100
Frederikshavn, 96207010
Ring hvis I opdager noget ulovligt ! 

Afholdte
arrangementer :
Arbejdsdag lørdag d. 7-5-2011
                                                   

Der er afholdt arbejdsdag på Fiskegården, og 
det var som sædvanlig de samme som mødte 
op. Vi kan jo godt bruge nogle fl ere hænder, 
da der er mange projekter der skal laves, så 
alle er velkommen. Det er jo til gavn for alle 
os der kan lide at fi ske (Husk vi hygger os jo 
også). Vi startede med en kop kaffe og et par 
rundstykker, hvor efter vi fordelte de forskel-
lige opgaver. Der blev malet en hytte, der blev 
fældet nogle træer, der blev lavet murearbejde 
på Fiskegården og der blev monteret varme 
pumpe, og ryddet op vi kunne jo godt havde 
brugt nogen til at lave broer. Til middag var 
der lidt at spise, vi forsatte til midt efter mid-
dag. Hvor vi pakkede sammen, og snakkede 
lidt om hvad der var lavet, en rigtig hyggelig 
dag og en stor tak til alle som gav en hånd 
med (Håber der er fl ere som vil hjælpe 
næste gang vi har arbejdsdag).

Mvh.  Bestyrelsen



6

SUPERKIOSKEN
Vestergade 20 . 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 14 52

Dagkort til Simested å sælges
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Den 15. maj var der landet over afsat en hel 
søndag i lystfi skeriets tegn. Og som vanligt 
var vores forening også deltagere i arrange-
mentet i samarbejde med Boldrup Museum, 
og lad det være sagt med det samme … det 
var en rigtig fi n dag.
Dagen igennem dukkede der nye ansigter op 
på Boldrup Museum, så besøgstallet endte 
med at blive rigtig fi nt. 

Der blev prøvet kræfter med fl uebindingen 
af både unge og gamle, og som en pendant 
til disse anstrengelser, løb Gert i pendulfart 
med greb og syltetøjsglas for at fi nde nogle 
fuldfede regnorm ude i hønsenes residens, så 
han kunne få nogle af de fremmødte sendt til 
åen for at fi ske. 

Lystfi skeriets dag 
søndag d. 15-5-2011

Og på trods af strid blæst og knækkede 
stænger blev der også holdt liv i kastedemon-
strationen udendørs, og der var vist en enkelt 
eller to, der fi k blod på tanden for at komme 
i gang med fl uefi skeriet.
Dagen igennem var der naturligvis også mu-
lighed for gratis fi skeri på hele den strækning 
af Simested Å, som foreningen har fi skeret 
på. Dette tilbud var der en del, der benyttede 
sig af, men desværre resulterede det vist ikke 
i nogle rekordfi sk.
Allan fra M B Jagt og Fiskeri var tilstede 
med en stand, hvor man kunne handle lidt, 
og ellers blive opdateret om det sidste nye 
på grejfronten. 

Ind imellem at Gert var i hønsegården, fi k han 
dog også tid til at rense en håndfuld ørreder, 
som efterfølgende blev forvandlet til delika-
tesser i røgeovnen. Disse herlige mundfulde 
kom også de fremmødte til gode, ligesom 
den uendelige strøm af store og små skrøner, 
anekdoter om store fi sk der næsten var blevet 
fanget, drømme om dem der skulle fange i 
fremtiden og andre sporadisk sandfærdige 
historier fra vores fælles hobby, blev fortalt 
over bordene uden at nogen blinkede med 
et øje.
Det var i sandhed en rigtig lystfi skerdag, og 
næste år er vi uden tvivl på banen igen, når 
familien Danmark skal præsenteres for vores 
skønne hobby.

Lars Hansen
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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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Natfi sketur til Simested å 
lørdag d. 25-6-2011

Den traditionsrige natfi sketur var i alvorlig 
fare for at blive afl yst da Kommunen have 
bestemt sig for at skære grøde i dagene op til 
den valgte aften. Dertil var fl ere af de faste 
deltagere på den årlige Norgestur, så det 
kneb med tilmeldingerne op imod kampstart. 
Der blev diskuteret lidt frem og tilbage om 
grødesituationen og efterhånden begyndte 
tilmeldingerne at løbe ind. Åen var næste 
ren på dagen og vi nåede op på 11-12 delt-
agere, og så var vi jo klar. Efter den vanlige 
fordeling langs åen blev der fi sket medens 
undertegnede satte grill op ved Skinderup. 
Ved midnatstid dukkede deltagerne så op ved 
grillen og aftenens oplevelser kunne deles. 
Der havde været enkelte kontakter, enkelte 
fi sk var set, men den eneste der havde haft 
fi sk på land var vist Grapenthin der havde 
landet en målsfi sk. Det magre resultat lagde 
dog ikke en dæmper på appetitten, og der blev 
(næsten) udsolgt af de grillede pølser. 

Per Nielsen

Kommende 
arrangementer :
Fjordtur 
søndag d. 11-9-2011 kl. 830 

Vi mødes på Fiskegården kl.830.
Vi kan så fi nde ud af hvor vi tager hen.
Kontakt Allan på 21446997.

Turudvalget

Fiskedagen 
lørdag den 24-9-2011 kl. 0000

Efter et meget svigtende deltagerantal 
ved sidste års fiskedag håber foreningen 
at mange fl ere vil møde op i år, hvis dette 
skal være en tilbagevendende begivenhed. 
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.
Alt hvad der bliver fanget fra midnat 
denne dag, og frem til kl. 15.00, deltager i 
konkurrencen. Der er desuden mulighed, 
for at få morgenkaffe og rundstykker fra kl. 
8.00 til kl. 10.00. Deltagelse i konkurren-
cen og morgenkaffe koster kun kr. 50.00
Der er også mulighed for at købe gule ærter 
eller suppe til frokost, der serveres fra kl. 
13.00. Pris ca. kr. 50 pr. person. Bestill-
ing sker ved tilmelding om morgenen.
Mød op til en hyggelig dag med forhåbentligt 
en masse fi sk og fi skesnak.

Fluebinding starter
torsdag d. 6-10-2011 kl. 1900 

Her i efteråret starter fl uebindingen torsdag 
den 6. oktober kl. 19.00. 
Som altid er der plads til såvel de ”gamle”, 
som nye, både øvede og uøvede.
Prisen er 250 for voksne og 125 for ju-
niorer.
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.
Find grejet frem og mød op den 6, 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 ☺

Med venlig hilsen
   Søren Glerup
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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

Herlig vejr høj sol og næsten ingen vind. 
Efter et par times fi skeri uden resultat var det 
tid af få fyldt depoterne op, og da vi kom til 
huset var der dækket morgenbord med hvad 
dertil hører.
De folk der var på stedet da vi kom havde 
pakket, de skulle rejse her om morgenen ,så 
efter afsked blev der lagt slagplan for dagen, 
husejeren har haft huset en del år og havde 
fi sket på kysten hele vejen rundt så han var 
udnævnt til fi skefi nder. Først en tur til fyret, 
og selv om vi var fi re med forskellig grej, 
var der intet der fristede. Efter et par timer 
skiftede vi plads, det var ikke bedre. Vi var 
sultne igen og efter lidt mad og en lille slap-
per var vi klar igen. Resten af dagen var vi 
på den plads hvor vi startede, der var dybt 
helt ind så man kunne ikke vade ret langt 
ud, og bunden var afvekslende, med sand, 
sten og tang. Den eneste der mærkede noget 
var ormefi skeren, han havde et ryk der var 
tæt på at hive stangen ud af hånden, fi sken 
forsvandt, men det gav da noget optimisme. 
Vi sluttede dagens fi skeri ved nitiden, og så 
var der fl æskesteg. UHM
Sidste dag var der lidt mere vind om formid-
dagen, og vi prøvede et par nye steder, det 
gav heller ingen fi sk, men det er en dejlig ø 
og der er godt fi skevand hele vejen rundt. 
Vi prøvede mange steder,og der var en med 
fl uestang, en med bombarda med fl ue,en med 
orm og en med blink, så vi syntes vi gjorde 
hvad vi kunne.
Turen var ok, der manglede bare lige et par 
fi sk ☺   

Allan

Fisketur til Ærø

Jeg blev inviteret til at komme med på en 
tur til Ærø et par dage først i april, det gik 
i vasken på grund af store forekomster af 
brunalger.
Chancen for at komme med fi k jeg igen 2. 
påskedag, og sådan et tilbud er det svært at 
takke nej til.
Jeg blev hentet her om morgenen og så gik 
turen til Vejle, hvor der var en der skulle med 
over på øen.
Kanon fl ot vejr og en fl ot sejltur i det Sydfyn-
ske øhav. Efter at være kommet i land kørte 
vi noget omkring  for at fi nde stedet vi skulle 
bo, og der er mange små veje  at fare vild på, 
men det lykkedes dog at fi nde stedet, et lille 
tidligere landbrug der var blevet istandsat 
så der var soveplads til otte personer. Der 
var ingen hjemme, men vi fi k tømt bilen for 
sengetøj og efter lidt mobilsnak, fandt vi de 
andre fi skere ved kysten, de havde været i 
gang hele påsken, det havde resulteret i to 
havørreder på 65 cm, ikke helt dårlig.
Vi nyankomne var ivrige efter at komme i 
gang, mens dem på stedet virkede noget ud-
brændte i sommervarmen, men de udpegede 
stedet hvor de havde set fi sk og det blev 
aftalt, at vi skulle mødes til aftensmad ved 
nitiden.
Efter at have fi sket uden kontakter, var det 
ikke dårlig at komme til huset og få serveret 
dansk bøf med tilbehør. Godt mætte gik der 
ikke lang tid før øjenlågene blev tunge på de 
fl este, soveposen trak så der var hurtig ro.
Vi to oppe fra det nordlige ville ud at fi ske 
om morgenen, vi ville udnytte den korte tid 
vi havde, så vi var oppe halv seks og af sted. 
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PÅ MC I NORGE – 
SIDER FRA EN DAGBOG

30.06.2011 
Ankommer til Bjerkreimsområdet sidst på ef-
termiddagen, er inde på Bjerkreim Camping, 
men de vil have 130 kr. for en overnatning i 
telt, der er ikke mange faciliteter, kun toilet 
og bad. Vi kører ned til Steinsnes Camping 
i Egersund, der skal vi kun give 60 for en 
overnatning. Det er en fi n lille plads, med en 
masse lystfi skere. Snakken går livligt, og der 
er godt med fi sk i elven. Teltene bliver sat op, 
og jeg får købt fi skekort til dagen efter. Under 
aftensmaden, som nydes ved teltet, kommer 
en ældre nordmand, Sverre, og fortæller om 
hvor godt fi skeriet er lige nu i Bjerkreimsel-
ven. Han har fi sket der i mange år, og har 
ALDRIG oplevet noget lignende, han har 
opfi sket sin dagskvote inden middag ( indtil 
1. juli kun 2 fi sk / dag, derefter 3 laks / dag 
). Siden middag har han kigget dybt i vod-
kafl asken, snakker meget, men er nu ganske 
rar. Karsten klarer opvasken, og jeg kører op 
langs elven, kigger ned fl ere steder og kan se 
laks hænge i træerne hist og her. Jeg kører ned 
til et sted, der hedder Apeland, og kommer 
i snak med 2 nordmænd, den ene fi sker på 
dagkort, og har på 2 timer fanget 2 fi ne laks 
mellem 3 og 4 kilo på fl ue. Den anden har 
årskort og på 10 ture i år, har intet rørt hans 
blink! Kører lidt mere rundt, er på et stræk der 
kaldes Vinningland og på Langeli. Langeli er 
stedet, hvor 8 fi skere fra Å.L.F. bor hvert år 
i uge 34. Jeg kan mærke, at spændingen om 
hvad morgendagen vil bringe stiger. Går til 
ro lidt før midnat.

01.07.2011
Står op kl.07.00, fiskekortet gælder først 
fra kl. 09.00. Vi får morgenmad i tv stuen, 
havregryn, friskbagt brød, ost, marmelade 
og kaffe. Der smøres madpakke til hele da-
gen, jeg får jo ikke tid til at køre tilbage til 
campingpladsen for at spise. Jeg kører op 
til Vinningland, og præcis kl. 09.00 lander 
blinket i elven. Efter godt 1 times fi skeri er 
der hug ude midt i elven, laksen ruller et par 
gange og er væk. 

Fisker lidt videre uden resultat og går tilbage 
til mc’en og tager et par rugbrødsmadder, 
samtidig med at vandet ”læses”. I andet kast 
efter pausen er der hug og fi ghten begynder, 
det går nu meget godt, selv med en lille 
teleskopstang til 99 kr. Da laksen begynder 
at vise træthedstegn, beslutter jeg at prøve 
og lande den i en lille bugt, hvor vandet er 
forholdsvis roligt, mens det 1,5 meter læn-
gere ude raser af sted – ca. 90 m³ i sekundet. 
Laksen håndlandes, samtidig med at skridt-
støvlerne fyldes med vand, det er en fi n blank 
hunlaks på 3 kg. Turen går tilbage til camp-
ingpladsen, jeg kommer i tørt tøj og laksen 
kommer i fryseren. Jeg sidder og nyder livet 
og min middagsmad og kigger lidt omkring. 
Henne ved hytte nr.2 sidder Sverre og 2 andre 
på verandaen, han har endnu ikke været ude 
og fi ske i dag, og ligner også mest en der er 
på vej i seng. Jeg får tørret skridtstøvlerne 
med masser af køkkenrulle og turen går til 
Vinningland igen. Fisker et par timer uden 
resultat og kører ned til Langeli. 
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Prøver ved ”maskinhushøllet” og” Godsk’s 
klippe”, men der er meget vand, så jeg vil 
prøve på ”motorvejen” – et 200 meter langt 
lige stykke. Starter og ca. 1/3 nede på styk-
ket, er der hug, kan mærke det er en halvstor 
fi sk, efter 10-15 minutter ligger der en 4 kilos 
blank hanlaks i græsset. Jeg får den i fryseren 
på gården ved Langeli og overvejer, om jeg 
skal køre tilbage til campingpladsen. Jeg går 
dog ned til ”motorvejen” igen, og da jeg er 
næsten nede ved enden af stykket, får jeg hug 
i samme sekund Karsten råber hej, han er lige 
kommet tilbage fra en tur ved Frafjordselven. 
Efter en fi n fi ght, hvor den store udfordring 
er, at holde laksen fri af en dyb græskant, 
ligger der endnu en håndlandet laks på godt 
3 kilo i græsset. 

Den kommer også i fryseren på Langeli. Det 
er nu for alvor svært at bevare pessimismen. 
Dagskvoten på 3 er opbrugt!
Kl. er kun 16.30, der er god tid til at lave 
aftensmad. Efter aftensmaden hyggefi sker vi 
lidt i fjorden udenfor fredningsbæltet. Vi har 
en knægt på 12 år med, hans far ligger i teltet 
på campingpladsen med lungebetændelse, 
hvilket mareridt det må være, at ligge syg, 
mens det bedste fi skeri i mandsminde foregår 
i elven tæt på. Karsten fanger en vanlig ørred 
på 25 cm. Den får sin frihed igen efter et par 
fotos. Vi går til ro ved 22.30 tiden.

02.07.2011
Vækkeuret ringer 05.30. Jeg står op, mor-
genmaden klares i en fart, og turen går mod 
Langeli.

Kl.06.00 står jeg igen ved starten af ”motor-
vejen” – alene – ingen begrænsninger – ingen 
betjente – fuld fart frem !!! Efter en time siger 
jeg farvel og på gensyn til Eirik og Per på 
Langeli. På mc’en tilbage mod campingplad-
sen er der en kendt sang, der bliver omdigtet 
til ” Highway to Heaven.

Jeg har aldrig troet, at man så hurtigt kunne 
blive træt/mæt af laksefi skeri.
Har på denne tur fået bekræftet, at fangst-
mængde ikke har noget med udstyr at gøre, 
som i mange andre forhold, gælder det om 
at være på det rigtige sted, på det rigtige 
tidspunkt.

Skitt fi ske
Dagkortsfi skeren ( J. P. )
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☺

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

Faringlaceret laks med 
lun rodfrugtsalat

Personer: 4

Du skal bruge:

450 -500 g laksefi let
4 spsk farin
25 g smør

1/4 knoldselleri
1 pastinak

2 store gulerødder
1 spsk olivenolie

1 håndfuld krydderurter, fx brøndkarse, 
persille, purløg

1 spsk citronsaft
salt og peber 

Tilbehør:
Kogte kartofl er og godt brød

Sådan gør du:

Tænd ovnen på 225 grader.• 
Skær laksen i ½ cm tykke skiver, • 
og bred dem jævnt ud på 4 store 
tallerkener.
Fordel smørret over laksen i små • 
klumper, og drys så jævnt som 
muligt med farinen.

Skær selleri, pastinak og gulerød-• 
der i lange tynde skiver med en 
kartoffelskræller.
Kog grøntsagerne i letsaltet vand • 
i 1 min.
Pisk olie, citronsaft og krydderurter • 
sammen i en skål, og vend grønt-
sagerne grundigt heri. Smag til 
med salt og peber.
Stil tallerknerne i ovnen en ad gan-• 
gen, på øverste rille, i ca. 3 min., til 
farinen smelter og glacerer.

Servér straks med rodfrugtsalaten, 
kogte kartofl er og godt brød. 

Tip: I stedet for laks kan du anvende 
ørred.
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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


