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Fluebinding 

 
Hen over vinteren kører vi løs med en 
ny omgang fluebinding på Fiskegården. 
Vi mødes hver torsdag kl. 19.00, og alle 
er naturligvis meget velkomne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønlænder-tur 
 

Lørdag d. 28. januar er banen kridtet op 
til en tur i det fri. Vi mødes på Fiskegår-
den kl. 9.00, og kører herfra til Lerken-
feld Å, hvor de blanke skal have deres 
bidelyst prøvet af.  
Turleder er Peter Grapenthin, som kan 
kontaktes på 22129602. 

 
 

 … og de korte nyheder 
 

Grej-auktion 
 

Mandag d. 20. februar afholdes der grej-
auktion på Fiskegården. Her har du årets 
bedste chance for at gøre en god handel, 
hvad enten du har grej i overskud, eller 
der er noget, du står og mangler.  
Auktionen starter kl. 19.00, og der vil 
være indlevering af grej til auktionen fra 
kl. 18.00. 
Så støv nu grejboksen og muldvarpelæ-
deret af og kom til en forrygende hygge-
lig aften.  
 

Standerhejsning 
 

Traditionen tro åbner vi den nye sæson 
på Fiskegården d. 1. marts kl. 8.00. 
Der vil være kaffe på kanden, friskbagte 
rundstykker og måske en lille en til hal-
sen, og så skal vi naturligvis også have 
hejst flaget i dagens anledning.  
Efterfølgende kan man jo prøve lykken 
ved åen, hvis vind og vejr er med os.  
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Ålestrup Open 
 

Lørdag d. 3. marts vil Fiskegården sum-
me af aktivitet fra kl. 10.00 til 17.00. 
Denne dag afholder vi den årlige flue-
bindingskonkurrence, hvor alle er meget 
velkomne.  
Der dystes i 8 klasser, og deltagergeby-
ret er 50 kroner pr. klasse, man ønsker at 
deltage i. Indeholdt i denne pris er en fin 
flueæske, som man afleverer sine fluer i. 
Efter endt bedømmelse får man sin 
æske/æsker udleveret, mens fluerne til-
falder foreningens fine udstilling. 
Der konkurreres om masser af fine præ-
mier, der vil være mulighed for at få 
stillet både sult og tørst, og så er der 
garanti for socialt velbefindende dagen 
igennem. 

Arbejdsdag 
 

Lørdag d. 21. april er der arbejdsdag i 
foreningen. Vi mødes på Fiskegården kl. 
8.00. Der er lidt forskellige vedligehol-
delsesopgaver på klubhuset og ved hyt-
terne, og så skulle vi også meget gerne 
have repareret nogle af broerne langs 
åen.  
Reserver nu dagen og kig forbi. Opga-
verne er varierede, så der er brug for 
alle, og det er jo dig selv, du arbejder 
for. Det plejer at være en rigtig hyggelig 
dag, og det gør slet ikke noget, hvis vi 
bliver mange ...  

En rimelig tilfreds Peter Grapenthin 
med sin nyerhvervede optimistpokal. 

 
Pokalerne 

 
Pokalen for største fangede fisk gik til 
Johan Schulz for en havørred på 9,3 kg. 
Årets optimistpokal gik til Peter 
Grapenthin for en havørred på 66 cm. 
Årets lodtrækningspræmier tilfaldt Jør-
gen Lippert - Vejle, og Per Christiansen 
- Møldrup. 
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Vandranunkel er en af de værdifulde 
planter i vandløbet og bør derfor skånes 
mest muligt under grødeslåningen. Vær-
difuld fordi den danner tætte puder, der 
kan danne strømrender og strømlæ til 
både fisk og smådyr. De tætte puder er 
dannet af plantens fine, trådformede 
blade, der sidder på lange stængler. Dis-
se trådformede blade danner et tæt filter, 
der er i stand til at filtrere sand og andre 
urenheder i vandet fra, fordi vandhastig-
heden falder i grødepuden, hvorved 
urenhederne bundfældes i planten.  
Planten er let genkendelig på de tætte, 
mørkegrønne puder og de specielle tråd-
formede blade. Hvis stænglerne når op 

til overfladen, danner planten blomster, 
der flyder på overfladen, og store planter 
kan i forsommeren danne store øer af 
hvide blomster. 
Vandranunkel kan fryse meget tilbage 
om vinteren, især ved isdække, og over-
vintrer så med små, korte skud i vand-
løbsbunden. Når det sker, kan de sand-
banker, planten har samlet i sommerens 
løb, skylles bort, hvorved meget af plan-
tens rodnet også skylles bort.  
Planten vokser hurtigt frem efter grøde-
slåning, og grødeslåningen bør først 
udføres efter blomstringen, idet planten 
så kun behøves at slås en gang i sæso-
nen. 
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I grunden et dejligt navn. 
Navnet stammer sikkert fra en tid, hvor 
landmanden havde tid til at gå og fryde 
sig. Nu kan vi lystfiskere så gå og fryde 
os. Fryde os over den dejlige uspolerede 
natur, hvor åen slynger sig smukt i åda-
len. Åen her er fuld af mange dybe hul-
ler og sving med masser af standpladser 
for åens havørreder.  
Men først og fremmest er her fred og ro, 
ingen veje med larmende biler (hvor 
dejligt) en uerstattelig lise for øje og 
sjæl. Det var her i starten af mit fisker-
liv, at Niels Åge med fryd i øjet fortalte 
mig om det gode fiskeri ved 
"Rutebilen". 
Jeg vil i det følgende forsøge at berette 
om en dejlig morgen ved Frydenlund. 

 

 
 
Bilen er parkeret bag gården, fiskegrejet  
er rigget til og så afsted op af markvejen.  
Vel over bakken er det, som om man 
træder ind i en helt anden verden. Foran 
en ligger ådalen og ånder fred og idyl, 
det er letskyet, mildt og vindstille. Fra 
nu af er det kun fiskeriet som optager en. 
Jeg starter med en kop kaffe på bænken 
men har besvær med at sidde der (den 
hælder godt nok fælt).  
Beslutter mig for at starte neden for 
bænken og fiske ned ad åen. Fisker hen 
over mange fine standpladser synes jeg, 
er her mon ingen fisk? Eller vil de bare 
ikke bide?  
Spørgsmålet har jeg ofte stillet mig selv, 
selvfølgelig uden at få et entydig svar. 
Men er det ikke netop den usikkerhed, 
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som gør fiskeriet til den uforudsigelige 
og dermed dragende hobby, vi værdsæt-
ter så meget? 
Jeg har vel fisket ca. en time og er kom-
met til et lige, dybt og smalt stykke af 
åen. Græsset langs kanterne er groet en 
halv meter ud i åen fra begge sider, så 
der er helt sikkert mange gode stand-
pladser her.  
Fluen kan ikke svinge ret meget tværs 
over åen, så jeg nøkker den stille hjem 
langs den udhængende bredvegetation. 
Jeg formemmer  med et, at der er et eller 
andet som tynger i fluen, ikke noget 
decideret hug bare en fornemmelse af at 
en fisk har fat i fluen.  
Jeg kom i tanke om, at jeg 14 dage for-
inden havde set en halvmeters fisk lidt 
længere nede ad åen, mon det var den 
jeg havde fat i?  
Jeg får løslinen på hjulet, uden at der 
sker noget. Den står bare helt stille dybt 
i åen. Da jeg lægger pres på fisken, sker 
der noget. Den springer højt oven ud af 
vandet og farer 20-30 meter ned af åen. 
Hvad fan... det er sågu ikke en halvme-
ters fisk, så pulsen stiger pludselig gan-
ske betragtelig. Jeg går lidt ned ad åen 
og finder et godt sted at lande den. Men 
græsset går jo en halv meter ud i åen, og 
fisken gemmer sig der.  
Jeg får med fangstkrogen ryddet et hul i 
græsset og sætter mig ned på hug for at 
syne mindre for fisken. Den springer 

igen flere gange. Hvilket syn og hvilket 
plask det giver, når den lander i den lille 
å. Den bliver dog i nærheden men be-
gynder at rulle rundt og får linen viklet 
omkring kroppen. Da linen glider af igen 
føles det som fluen mister sit hold, og 
jeg når at tænke åh-nej.  
Men py-ha, den er der  endnu. Nu står 
den højt i midten af åen og forsøger at 
springe, men kræfterne rækker kun til at 
den kommer halvt ovenud af vandet.  
Vi får et øjeblik øjenkontakt, og jeg sy-
nes bestemt, den ser bebrejdende på 
mig. 
Med et svømmer den 50 meter ned ad 
åen, og jeg kan ikke få den tilbage. Jeg 
må opgive min landingsplads og med 
fangstkrogen under armen begiver jeg 
mig ned mod fisken. Jeg finder den stå-
ende lodret op i vandet midt i en vandra-
nunkel, men inde ved egen bred, helt 
udkørt og jeg kan tage den i kæben og 
løfte den på land.  
Py-ha!! Lettelse og fryd. 
Er der noget i denne verden (bortset fra 
vore kvinder) så smukt og vel proportio-
neret som en havørred netop revet op af 
vandet? Ikke noget at sige til at den er så 
efterstræbt, som den er. Det var egentlig 
en kende vemodigt med hatten i hånden 
at berøve den livet. 
Knæk og bræk, håber vi ses ved åen. 

 
Johan.  
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Advokat 
Jan Poulsen 

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

 
www.advokatjanpoulsen.dk 
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Hytter: 
 
Igen i år er der blevet malet en hytte, 
som planlagt og den vedtagne turnus 
med maling af én hytte i.f.m. arbejdsda-
gen vil blive fortsat fremover dels på  
 
 
grund af mindre gene vedr. udlejning, og 
dels p.g.a. mindre arbejdsbyrde, det for-
udsætter dog at der møder medlemmer 
op til arbejdsdagene, og vi kunne sag-
tens bruge flere hænder, idet der altid vil 
være opgaver der skal løses – det er jo 
en gammel ejendom og der vil altid være 
brug for et eller 2 hold til reparation af 
broer. Som nævnt sidste år år var der 
behov for reparation af dørene i hytter-
ne, men det viste sig, at det var mere 
hensigtsmæssigt at udskifte yderdørene i 
hytterne hvilket blev gjort til en pris på 
ca.18.000,- at prisen kunne holdes på 
dette niveau skyldes udelukkende at 
isætning og tilpasning blev foretaget 
som frivillig arbejdsindsat af Tage Her-
mansen.   
Der er endvidere indkøbt nye kommoder 
for et mindre beløb da de gamle var op-
slidte. 
Der har i året 2011 været en tilbagegang 
i udlejningen: nemlig  fra 210 til 184 

Fiskeriet : 
 
Fangsterne har såfremt vi skal tro de 
indsendte fangstrapporter været på et 
betydeligt lavere niveau – det dårligste i 
de senere år. . Årsagerne til det dårlige 
resultat kan være flere: 
2 foregående år med hårde vintre vind & 
vejrforhold meget sen opgang ingen 
store opgange i efterårsmånederne vand-
løbskvalitet, ulovlige garn opgivne fang-
ster jvfr. hjemmeside og fangstbog viser, 
at vi skulle langt hen i juni før der kom 
gang i fangsterne og samtidig har det 
været et sløjt efterårsfiskeri. Ja mulighe-
derne er mange, og det kan jo også være 
en sammenblanding af flere forhold, 
men vi kan konstatere at der faktisk ikke 
blev fanget fisk 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. 
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Med hensyn til turistsamarbejdet er for-
eningen placeret således på landkortet, 
at vi bliver nødt til at samarbejde både 
mod NORD og SYD, da stort set en lige 
stor del af foreningens fiskevand er be-
liggende 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 lokalt i en turistbro-
chure i Himmerland. 
  
Grødeslåning: 
 
Grødeslåningen i åen er i 2011 ikke fo-
retaget af de samme personer som tidli-
gere og heller ikke på samme måde eller 
kvalitetsmæssig hvilket har resulteret i at 
der har været ”efterslåning” når kommu-
nen har synet åen. Nu kan det ikke hjæl-
pe, at skyde skylden på teknisk forvalt-
ning i kommunerne da det er politikerne 
der beslutter hvilket firma der skal udfø-
re arbejdet og da det lovmæssigt skulle i 
licitation valgte man det billigste tilbud 
med ovennævnte resultat til følge, og 
som i så mange andre af livets forhold 
får man hvad man betaler for. Efter det 
oplyste skal der afholdes ny licitation i 
2012 og vi må så håbe at man har lært af 
sagen. På det øverste stykke der sorterer 
under Rebild Kommune blev der i 1ste 
omgang ikke slået grøde på grund af en 
kommunikationsbrist p.g.a. dødsfald. 

udlejningsdage og vi kan sige, at det var 
juli måned der svigtede i forhold til sid-
ste år om det skyldes det dårlige vejr 
eller den økonomiske krise skal være 
usagt, men samtidig skal vi være op-
mærksom på, at 2010 var det bedste 
udlejningsår i hytternes historie. 
 
Ligesom med fiskeriet var udlejningen i 
marts, april og maj dårlige, og udlejnin-
ger i juli faldt fra 80 til 38 – altså en 
nedgang på 42 mod den samlede ned-
gang på årsbasis  på 26 så i visse måne-
der har der trods alt været fremgang. 
 
Ejendommen: 
 
Der har på ejendommen i 2011 været 
foretaget div. reparationer efter den hår-
de vinter så i 2012 vil der skulle males/
kalkes om ikke hele ejendommen så en 
stor del.  Derudover er der blevet opsat 
varmegenvindingsanlæg som vi håber 
vil kunne reducere   el-forbruget som jo 
efterhånden er en stor post når der er el-
opvarmning. Det indkøbte anlæg koste-
de foreningen 14.000,-, og igen blev 
opsætningen foretaget ved frivillig uløn-
net arbejdskraft. Samtidig vil vi gerne 
takke Danske Bank for et tilskud på 
4.000,- . 
Det overvejes samtidig om vi skal instal-
lere et tilsvarende anlæg på 1ste sal i 
museet.  
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Grødeskæringer bliver kommunikeret ud 
på Viborg Kommunes hjemmeside f.s.v. 
angår strækningen fra Abildvad til fjor-
den hvorimod man fra Rebild Kommune 
har meddelt, at man vil forsøge at orien-
tere foreningen pr. mail, såfremt det sker 
vil det blive lagt ind på foreningens 
hjemmeside. 
Lodsejere: 
 
Samarbejdet med lodsejerne er forløbet 
godt, og der har til trods for flere ud-
skiftninger i lodsejerkredsen ikke været 
ændringer i tilladelser til foreningens 
fisketilladelser, hvilket vi naturligvis er 
yderst tilfredse med. 
 
Aktiviteter: 
 
Aktivitetsniveauet har været som det 
foregående år, med følgende arrange-
menter: 
Fluebinding under ledelse af Søren Gle-
rup – der kører et hold nu og nyt starter 
op efter jul – nærmere betegnet den 5/1-
2012. 
12/2-2011  Tur med henblik på 
”grønlænderfiskeri” Lerkelfeldt Å.  
(Der var få deltagere og der blev fanget 
en enkelt fisk) 
26/2-2011  Grejturen i år var henlagt til 
MB Jagt & Fiskeri i Hobro – der deltog 
12-15 personer.                                   
28/2-2011  Grejauktion – i forhold til 

foregående år var det et tilløbsstykke 
med 116 nr. bl. a. også ford foreningen 
havde fået foræret en del grej af en 
som ikke længere var aktiv lystfisker. Så 
det blev sendt inden Jens Østrup havde 
afregnet med de sidste, men et pænt til-
skud til foreningen. 
 
1/3-2011   : standerhejsning : sæsonstart 
var også i år en hverdag, men alligevel 
var der 20 fremmødte, det dobbelte 
antal i forhold til sidste år hvilket er glæ-
deligt.         

5/3-2011   Ålestrup Open : fluebindings-
konkurrence med deltagere fra hele lan-
det, hvilket må siges at være flot         
Der var en fremgang i deltagerantallet 
og der blev bundet 48 fluer til samlin-
gen.                                                          
Vi håber traditionen kan videreføres i 
2012. 
22/3-2011 Filmaften hvor Søren Glerup 
viste filmklip fra såvel ind- som udland 
og hvor der bl.a. også blev vist filmklip 
fra foreningens 50års jubilæum i 1994 
som blandt andet viste hvor unge vi 
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fisk men dog 2 havørreder og en bækør-
red blev indvejet. 
Så arrangementet gentages i 2012, også 
fordi der er hyggeligt socialt sammen-
værd med megen lystfiskersnak.  
6/10-2011 Opstart fluebinding v/Søren 
Glerup 
                    
Medlemsantal: 
 
Vi har haft en medlemsnedgang i 2011 
fra 314 til 294, nedgangen er trist efter at 
vi i 2010 havde en fremgang på ca. 15, 
hertil skal lægges 31 juniormedlemmer. 
Vi håber at udviklingen kan ændres i 
2012, det kan oplyses, at enkelte er skre-
vet op til 2012, men vi ved jo også at der 
vil være en naturlig afgang. Vi håber 
naturligvis at medlemmerne atter vil 
medvirke aktiv til at forøge tilgangen af 
nye medlemmer. 
Derfor er det også vigtigt at evt. fangne 
fisk kommer på foreningens hjemme-
side, og evt. også i avisen. 
 
Udsætning/El-fiskeri: 
 
Udsætninger i 2011 har været følgende: 
6000 stk. yngel 
1700 stk. stk. halvårs 
2000 stk. etårs. 
Disse udsætninger er betalt af fiskepleje-
midlerne,  og udsætningerne er jvfr. ud-
sætningsplanerne 

gamle havde været for næsten 20 år si-
den, men også at en del fra dengang-
desværre ikke er mere. Der blev også 
vist klip fraindvielsen af de 4 fiskehyt-
ter.. 
9/4-2011  Fisketur til Mariager Fjord 
med 9 deltagere, På trods af fint vejr 
blev det kun til en enkelt fisk på ca. 50 
cm som blev genudsat på grund af 
manglende huld. 
29/4-2011   Lodsejerfest på Hotel Hvide 
Kro. med 132 deltagere. Det er glædeligt 
at så mange lodsejere bakker op om fe-
sten og foreningen. 
7/5-2011 :  arbejdsdag 12 deltagere, 
hvor der blev  malet hytte, borde og 
bænke,  installeret varmepumpe, fældet 
træer og alm. oprydning ude og inde. 
Der var desværre ikke nok fremmødte til 
at der blev repareret broer denne dag, så 
vi håber på et større fremmøde i 2012. 
15/5-2011  Lystf isker ie ts  dag 
på  Boldrup Museum og ved og ved Si-
mested Å  m/b.l.a . fluebinding, og gratis 
prøvefiskeri. 
25/6-2011  Natfisketur v/Simested Å – 
hvor der var 12 deltagere, der blev ikke 
fanget havørreder inden  midnat, men til 
gengæld var der fin servering og 
afsætning på pølserne i fint sommervejr. 
24/9-2011   Fiskedag med et noget større 
antal deltagere både til fiskeriet og de 
efterfølgende gule ærter end de foregå-
ende 2 år – der blev ikke fanget mange 
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Bemærkningerne vedrørte : grødeslå-
ning, spærringer i såvel hovedløbet som 
tilløbene og Hjarbæk Fjord.. 
 
Som det vil være de fleste bekendt an-
søgte ENERGINET/DK i 2010 om en 
udvidelse af de 7 kaverner til naturgas i 
Ll. Thorup samt etablering af 9 nye. 
Dette medførte selvsagt et hav af prote-
ster og der blev indsendt indsigelser 
mod projektet også fra vor side. Projek-
tet ville medføre en betydelig udledning 
af forurenet salt til fjorden og det kan 
dokumenteres, at fiskeriet var dårligt i 
årene efter oprettelsen af naturgaslagret. 
Planerne er ændret og om det skyldes, at 
der er mindre gas i Nordsøen eller der 
nu tilføres os gas fra Østeuropa er et 
åbentstående spørgsmål, men resultatet 
er netop nu, at man har fået tilladelse til 
at udskylle af én kaverne af i forbindelse 
med nødvendig vedligeholdelse. Projek-
tet vil være under intensiv overvågning 
og såfremt resultatet godkendes vil de 
resterende kaverner blive udskyllet i 
tidsrummet 2013 til 2018. 
   
Bladet: 
 
Som nævnt i det sidste blad har Chris 
valgt at stoppe som redaktør af AA-lyst 
efter 7 år på posten. Fra foreningens side 
skal der lyde en stor tak for arbejdet 
gennem de 7 år. 

El-fiskeri: 
 
Foreningen har efter ansøgning modta-
get ny el-fisketilladelse gældende til 
udgangen af juni måned 2016- altså en 
ny 5 årig tilladelse, lydende på 5 liter 
rogn. 
 
El-fiskeriet foregik den 5/11-2011 på 
strækningen Aalestrup til Ettrupbroen 
det resulterede i 118 stk. havørreder, 
heraf 20 på 70 cm. og derover med den 
største på 93 cm. 
El-fiskeriet viser, at antallet er ca. 50% 
lavere end i 2009 hvor den samme 
strækning blev el-fisket. Der er indlagt 
20 stk. hunner og 15 stk. hanner på dam-
bruget til strygning hvorfor vi forventer, 
at de tilladte 5 liter rogn fremskaffes. 
  
Miljøforhold: 
 
I feb. 2011 blev der indsendt forslag til 
de nye vandmiljøplaner til de berørte 
kommuner langs Simested Å. 
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te med gode fangstresultater vi har be-
hov for al den positive omtale vi kan få 
af hensyn til medlemsantallet og dag-
kortsalget. 
 
Ligeledes vil der også i 2012 blive be-
hov for nogle frivillige til arbejdsdage, 
herunder maling, og udlægning af broer, 
buskrydning m.v. Så uanset kræfter og 
evner kan der sagtens findes opgaver til 
de fremmødte. 
 
Til slut skal der lyde en stor tak til alle 
der på den ene eller anden måde har 
hjulpet foreningen i det forløbne år, det 
være sig lodsejere, medlemmer, fiskeri-
betjente, håndværkere, redaktører, blad-
udvalg, sponsorer, Ellen & Bjarne for 
opsyn og hjælp med ejendom og hytter, 
bestyrelseskollegaer for godt samarbejde 
og sidst men ikke mindst Nørager Bage-
ri der altid velvilligt sponserer 
brød, rundstykker m.v, uanset om det er 
arbejdsdage, fiskedag. standerhejsning, 
el-fiskeri m.v. 
 
 

Tak 
 

Samtidig skal der også lyde en tak til 
Lars Hansen der har indvilget i at efter-
følge Chris på posten. Dette bevirker at 
Lars nu har en dobbeltfunktion idet han 
også varetager foreningens hjemmeside. 
Hjemmesiden har fået et nyt flot look og 
er meget overskueligt. 
Såfremt man er interesseret vil der være 
mulighed for nyhedsbrev og huskemed-
delelser fra foreningen, men det kræver 
at man fremsender sin mail adr. til Lars. 
Fremsendelsen kan ske via hjemmesi-
den. 
 
I samme forbindelse skal der lyde en tak 
til Georg Sand der 
har redigeret hjemmesiden i  mange år. 
 
Til slut en opfordring: 
 
I har alle på et tidspunkt fået tilsendt en 
tilmelding til forenings el. 
Dette bevirker, at foreningen modtager 
2øre pr. kwh uden vel at mærke at I be-
taler mere for strømmen. 
Eneste betingelse er at der skal aftages el 
fra Energi Nord, men igen dette er også 
muligt uanset hvor i landet man er bo-
siddende. 
 
Mød op om foreningens arrangementer, 
indsend billeder af flotte fisk der kan 
anvendes på hjemmesiden og/eller kon-
takt en fra bestyrelsen eller avisen direk-
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Men selvom antallet af opgangsfisk var 
mindre end de seneste år, var der dog 
ikke problemer med at fange det nød-
vendige antal til strygning. Set i det lys 
var der rigeligt med fisk, og som en slut-
bemærkning kan nævnes, at fiskene er 
strøget for længst, og at befrugtnings-
procenten er meget tæt på det maksima-
le. 
 

 
 

 
 

Der havde vist hersket en rimelig spændt 
forventning op til weekenden umiddel-
bart efter sæsonafslutningen. Denne dag 
skulle der jo sædvanen tro elfiskes for at 
sikre yngel til næste års udsætning, men 
var der overhovedet fisk i åen? 
De fleste var vist af den opfattelse, at 
årets opgang af gydefisk ikke ville sætte 
rekord, og da dagen var gået, kunne det 
konstateres, at tvivlerne ikke skød helt 
ved siden af. 
Selve dagen forløb rigtig fint, og der 
skal lyde en stor tak til alle, der gav en 
hånd med. Selv vejret var i den grad 
med os, så de fleste nåede vist at blive 
pænt gennemblødte af traveturen ;o) 
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Aa-lyst: 
Medlemsblad for Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. 

 

Ansvarshavende: Søren Godsk 

Lærkestien 2, Birgittelyst 

8800 Viborg 

Tlf: 98 64 19 65 

 

Redaktionsudvalget består ud over besty-

relsen af:: 

Per Nielsen - 98 51 13 13 

Jens Ø. Pedersen - 98 64 29 08 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

 

Henvendelse til redaktionen: 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

Per Nielsen - 98 51 13 13 

mail@aalestrup-lystfisker.dk 

 

Adresseændringer sendes til: 

skgodsk@gmail.com 

 

Foreningens hjemmeside: 

www.aalestrup-lystfisker.dk 

 

Artikler i Aa-lyst er ikke nødvendigvis ud-

tryk for Aalestrup Lystfiskerforenings offici-

elle holdning. 

 

Redaktionen modtager meget gerne artikler, 
fotos og gode idéer til bladet. 

Foreningens bestyrelse: 
 
Formand Søren Godsk, Lærkestien 2  
Birgittelyst, 8800 Viborg. 
98641965 - skgodsk@gmail.com 
 
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@gmail.com 
 

Suppleanter: 
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 
 

Kasserer: 
Ellen Godsk, Lærkestien 2 Birgittelyst 
 

Fiskeribetjente: 
Hardy Iversen - 98642066 
Poul Linde - 98551402 
Jens Ø. Pedersen - 98642908 
Anders Jensen - 20355016 
Egon Hansen - 86691732 
 

Fiskerikontrollen: 
Nykøbing Mors - 97710100 
Frederikshavn - 96207010 
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Støt vore annoncører - de støtter os! 
Aalestrup Lystfiskerforening 

Udlejning af fiskehytter 
 
De 4 hytter ligger ca. 50 meter fra Sime-
sted Å. 
De er indrettet med 2 rum. Der er 5 so-
vepladser. Et køjerum med 4 soveplad-
ser, og en opholdsstue med køkken ( der 
indeholder alt nødvendigt udstyr ), spi-
seplads, fjernsyn og én køjeplads. 
Toilet findes i hytten, og badefaciliteter 
findes i foreningens klubhus få meter fra 
hytterne. 
I klubhuset er der adgang til fryser til 
opbevaring af evt. fangst. 
 
Lejepris for 2011: 
Søndag til torsdag - 400 kr. pr. døgn 
Fredag og lørdag - 450 kr. pr. døgn 
En uge - 2200 kr. 
 
Hytterne bestilles hos: 
Ellen og Bjarne Mortensen, 
Aadiget 40, 0620 Aalestrup. 
23 - 96 53 87 
Fiskekort kan købes samme sted. 

 

Andre kortsalgssteder: 
 
Aalestrup: 
Hotel Hvide Kro, Jernbanegade 7 - 98641433. 
Superkiosken, Vestergade - 98641452. 
Værksted og Pølsevogn v. Fl. Knudsen, Torvet - 
98641192 
Campingpladsen, Parkvænget - 98642386. 
Byens Kiosk, Borgergade - 98677689. 
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, Fiskeri & Fritid, Erhvervsparken 11 - 
98557028. 
Ulbjerg: 
Camping Ulbjerg, Skråhedevej 6 - 86697093. 
Viborg: 
P.H.Grej, Nørremøllevej 109 - 86622113. 
Ja-Fi, Lundborgvej 2A - 86600036. 
Ålborg: 
Almas, Aalborg Maskinforretning, Gugvej 138 - 
96330300. 
 

Og på www.dagkort.dk 
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