
 

  

 

 

 

 

 

 

22. årgang nr. 3 -  2012 

  

 

Lystfiskeriets dag 
… side 4 

  

Ny bro 
… side 7 

  

 

Fisk fra åen 
… side 12  



 

2 

 

 

 

Nye medlemmer 

 

Har du en - eller gerne flere - god kolle-

ga, fiskekammerat, nabo, elskerinde 

eller lign. der kunne være interesseret i 

at få adgang til gode oplevelser blandt 

andre fiskefreaks, adgang til ca. 25 km 

unikt fiskevand ved Simested Å - en af 

Himmerlands perler - tilbud om fisketu-

re, invitationer til foredrag, filmaftner, 

fluebinding og meget mere, så har for-

eningen lige nu et godt tilbud. Personer, 

der indmelder sig i foreningen inden 31. 

oktober 2012, vil kun blive opkrævet 

halvt kontingent for sæsonen 2013. 

 

Fiskedagen 

 

Lørdag d. 22. september afholdes årets 

fiskedag, som jo er foreningens egen 

konkurrence. Der må fiskes på forenin-

gens stykke af Simested Å fra kl. 00.00 

natten mellem d. 21. og d. 22. septem-

ber. 

Lørdag d. 22. kl. 8.00 er der morgen- 

 

 

 … og de korte nyheder 

 

 

 

kaffe og rundstykker på Fiskegården. 

Det koster 50 kr. at deltage i konkurren-

cen, og deltagergebyret betales ved mor-

genkaffen. Her vil det også være muligt 

at bestille gule ærter eller suppe med 

tilbehør. Prisen for bespisning er ligele-

des 50 kr.  og maden serveres på Fiske-

gården fra kl. 13.00.  

Der kan indvejes fisk til klokken 15.00 

lørdag eftermiddag, og præmieoverræk-

kelsen bliver foretaget umiddelbart efter 

dette tidspunkt. 

Kom og få en hyggelig dag, og forhå-

bentlig nogle rigtig gode oplevelser ved 

åen ;o) 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste års vindere ... 
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Generalforsamling 

 

Årets generalforsamling bliver afholdt 

torsdag d. 22. november kl. 19.30 på 

Fiskegården. Mere herom i næste blad 

samt på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluebinding 

 

Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 tager vi 

hul på en ny omgang fluebinding på 

Fiskegården. Vi binder 10 torsdage in-

den jul, og prisen for de 10 gange er 250 

kr. til dækning af materialer. Juniorer 

deltager til halv pris. 

Som tidligere vil Søren Glerup stå for 

undervisningen, og der kommer nok 

også en gæstebinder eller to forbi i løbet 

af sæsonen. 

Ud over muligheden for at lære nye tek-

nikker, eller at få støvet nogle af de 

gamle af, så er det også altid nogle rig-

tigt hyggelige aftner, hvor der bliver delt  

ud af både viden og lystfiskerhistorier.  

Alle er meget velkomne ;o) 

Fangst-rapporter 

 

De indsendte fangstrapporter er et vig-

tigt redskab for foreningen, og der skal 

lyde en stor tak til alle, der tager sig tid 

til at gøre denne indsats. 

Rapporterne fortæller meget om opgan-

gen af fisk, såvel hvad angår størrelse 

som antal, og specielt i disse tider, hvor 

der gisnes meget omkring forskellige 

problemer for de trækkende havørreders 

adgang til åen, vil bestyrelsen ekstra 

gerne have fingeren på pulsen, hvad 

fangster angår. Det er et vigtigt redskab i 

bestræbelserne på at give fiskene endnu 

bedre betingelser, så derfor en lille op-

fordring til, at man indrapporterer sine 

fangster.  

Det behøver ikke at være lange fortæl-

linger eller fotos, selvom disse rapporter 

naturligvis er yderst velkomne, men blot 

en notits om fangsten med tidspunkt og 

størrelse. Man behøver heller ikke oply-

se, hvor i åen man har fanget fisken ;o) 

På forhånd mange tak 
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Ålestrup Lystfiskerforening deltog igen i 

år i arrangementet Lystfiskeriets dag ved 

Boldrup museum. Foreningen havde, 

ligesom tidligere år, udstedt gratis fiske-

kort til Simested Å for alle interesserede, 

og det var et tilbud mange tog imod. Der 

var både inkarnerede lystfiskere, der 

ønskede at prøve foreningsvandet, og 

mere afslappede familier der ville en tur 

til åen. På museet blev der demonstreret 

fluebinding og lejlighed til selv at prøve 

at lave en storfanger. 

"Museumsdirektør" Gert Rubæk lavede 

balsaflåd med de yngste, og stod for det 

kulinariske idet han dagen igennem sør-

gede for nyrøgede ørreder. Spisefiskene 

gik i et stort akvarium, og det var et hit 

for børnene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 når fiskene skulle fanges og derefter 

renses. Gert forstår at dissekere en fisk 

og skille indvoldene i småbidder, så 

både mund og ører står åbne på ungerne. 

Det blev en fin dag, uden de store fang-

ster blev rapporteret tilbage til museet, 

men der blev som billedet viser da lan-

det fisk. 
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Pindsvineknop nederst til højre. 

Oppe til venstre er det hhv. vandranun-

kel, vandstjerne og vandpest. 

 

 

 

 

Denne plante er en af de mere besværli-

ge og uønskede i vandløbet, og samtidigt 

den plante der findes i flest vandløb i 

Danmark. I hele 71 % af Danske vand-

løb optræder den. Den findes i to varian-

ter, enkelt pindsvineknop, der mest op-

træder i selve vandløbet og grenet pinds-

vineknop der for det meste optræder 

langs bredderne. Umiddelbart ligner de 

to varianter meget hinanden med lange 

flade båndblade der står flagrende fra 

vandløbsbunden og kan nå helt op i 

overfladen. Ved bredden i dens land-

form står som sagt mest den grenede 

pindsvineknop med dens spidse siv-

lignende blade og piggede kuglerunde 

frugtstande. 

Planten er uønsket fordi den, hvor den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

optræder, ofte dækker hele vandløbet og 

er den eneste plante på lange stræknin-

ger. Dette forhold giver et meget ensar-

tet vandløb uden variation. Den har 

yderligere den uheldige egenskab, at jo 

oftere den slås, jo hurtigere og kraftigere 

vokser og breder den sig. Dette gør at 

den hurtigt kan udkonkurrere andre mere 

ønskede vandplanter. Endelig nedsætter 

den vandets hastighed på grund af de  

tætte forekomster og giver derved plads  

til aflejringer af sand og jord som dæk-

ker bunden omkring rødderne. Som et 

sidste søm i ligkisten tjener pindsvine-

knop ikke som opholdssted for andre  

vandløbsinsekter end larver fra 

kvægmyg, der til gengæld kan optræde 

meget intensivt på de lange båndblade. 
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Planten har nydt ”godt” af tidligere ti-

ders praksis for grødeslåning hvor der 

blev slået ofte og hårdt. Pindsvineknop 

kom hurtigt igen, og kunne brede sig på 

bekostning af mere langsomt voksende 

vandplanter. Den selektive og nænsom-

me grødeslåning der efterhånden vinder 

indpas de fleste steder passer ikke pinds-

vineknop. Vandløbsmyndighederne har 

også erfaret at hvis denne plante bekæm- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der noget skønnere, end et problem 

der bliver løst? 

Vi havde jo nok et mindre problem med 

Vammens Bro, men siden sidst har de 

Østrup brødre, Jens og John, været en 

tur i felten, og de havde rustet sig med 

såvel værkstøjskasse, som fine planker 

og kyllingetråd, og resultatet er blevet en  

pes helt specielt kan den holdes tilbage  

og måske helt forsvinde: der skæres sent 

i juni og igen i september. Det er vigtigt 

at der skæres i den samme strømrende 

for at strømmen kan koncentrere sig og 

spule aflejringer og rødder væk i denne 

rende. Også hvis der skæres dybt, hvil-

ket er helt nede i bunden ved rødderne 

ved første skæring, har Pindsvineknop 

svært ved at holde skansen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ny, ”trafiksikker” og særdeles seværdig 

bro over åen, lige der hvor de store fisk 

gemmer sig. 

Stor tak til Østrupbrødrene for indsatsen 

og en opfordring til alle andre om at 

gøre brug af den nye overfart . 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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                 Her kommer ny annonce... 

 

 

 

          Elmegaardsvej 3  

            9620 Aalestrup 

 

 

 

            Vi støtter  

   

  Aalestrup Lystfiskerforening 
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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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Normalt er overskriften her skrevet, for-

di man ikke ønsker evt. forbipasserende 

skal benytte bænken eller læne sig op ad 

stakittet. 

Dette er ikke tilfældet, hvis du kommer 

forbi Aalestrup, for så er du altid mere 

end velkommen til at slå et smut forbi 

vores klubhus og benytte faciliteterne, 

og selvfølgelig skrive dine fangster i 

bogen, der ligger i entreen … 

Grunden til lige at nævne det her i bladet 

er, at ”Pensionist-banden” endnu engang 

har trommet sig selv sammen og gjort en 

stor indsats til gavn og glæde for alle os 

andre. 

Fiskegården har fået facaden omhygge-

ligt rengjort, og efterfølgende har de 

herrer vist helt uimodståelige evner med 

kalkkosten. 

 

Derfor står vores klubhus nu lige så flot 

og indbydende udenfor, som det er ble-

vet indendørs, og der skal lyde en stor 

tak til Aage, Agner, Godsk og Herman-

sen for indsatsen. 

 

Samtidig også en lille opfordring til, at 

man holder øje med hjemmesiden og 

kalenderen i næste blad, for når de mør-

ke aftner nærmer sig, og sæsonen ved 

vores herlige Å går på hæld, lever Aale-

strup Lystfiskerforening naturligvis vi-

dere i bedste velgående, og til den tid 

rykker de fleste arrangementer inden-

dørs netop her på Fiskegården. 

Noget af det første, der indbydes til, er 

fluebinding, som starter op på en ny 

sæson allerede i oktober måned. Mere 

herom forrest i dette blad. 
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nåede så langt, at fiskene skulle sættes 

ud i åen og nogle af tilløbene hertil, blev 

vi bestemt ikke skuffede. 

Seks mand fra foreningen drog ud i 

landskabet sammen med Jes, og udsæt-

ningen af såvel yngel som halvårsfisk 

gik lige efter bogen. 

Fiskene var i topform, og så snart de 

mærkede strømvandet omkring sig, for-

svandt de på jagt efter standpladser og 

gemmesteder. Det er et rigtigt godt tegn, 

for der er sultne munde nok at tage sig i 

agt for, og vi vil jo meget gerne hilse på 

de ny beboere igen, når de har været en 

tur ude i saltvandet ;o) 

 

 

 

 

I sidste nummer af Aa-lyst var vi med på 

besøg hos Jes på dambruget, som vareta-

ger opdrættet af yngel fra de moderfisk, 

vi tog ved elfiskeriet i Simested Å. Alle-

rede dengang kunne vi melde om rigtig 

gode udsigter til årets ”høst”, og da vi  
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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 - laustsen@waoomail.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 2012: 

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 


