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General-forsamling 2012 

 

Torsdag d. 22. november kl. 19.30   

afholdes ordinær generalforsamling på 

Fiskegården. 

Forslag der ønskes behandlet på  

generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde senest d. 14. 

november 2012. 

 

Dagsorden: 

 1: Valg af dirigent 

 2: Formandens beretning 

 

 

 … og de korte nyheder 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3: Regnskab 

 4: Indkomne forslag 

 5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 6: Valg af lodsejerrepræsentant 

 7: Valg af 2 suppleanter til besty-

relsen 

 8: Valg af revisor  

 9: Valg af revisorsuppleant 

10: Eventuelt 

11: Uddeling af pokaler og 

lodtrækning blandt indsendte 

fangstrapporter 
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Fluebinding 

 

Den nye fluebindings-sæson blev skudt i 

gang d. 11. oktober, men vi binder hver 

torsdag kl. 19.00 hen over vinteren, så 

hvis du ikke allerede har været omkring 

Fiskegården til disse hyggelige og lære-

rige aftner, så kan det sagtens nås endnu. 

 

Vi binder 10 torsdage inden jul, og pri-

sen for de 10 gange er 250 kr. til dæk-

ning af materialer. Juniorer deltager til 

halv pris. 

Der er rig mulighed for at få opfrisket 

forskellige bindeteknikker, og der vil 

uden tvivl også falde nye guldkorn af. 

Og så er det selvfølgelig nogle rigtig 

hyggelige aftner, hvor der også bliver 

byttet lidt lystfiskerskrøner. 

Søren Glerup vil stå for undervisningen, 

og i løbet af sæsonen vil der sikkert også 

komme en gæstebinder forbi 

Fiskegården. 

Alle er naturligvis meget velkomne! 

 

 

Fangst-rapport 

 

Indeværende fiskesæson er snart slut og 

med dette blad udsendes i lighed med 

tidligere fangstrapport, som foreningen 

gerne vil opfordre alle til at indsende. Vi 

er nok af den opfattelse, at fiskeriet i 

2012 ikke har været på højde med tidli-

gere år selv om der altid vil være 

forskydninger. Vi har også den klare 

opfattelse, at der i 2012 har 

været en betragtelig forøgelse af garnfi-

skeriet i Limfjorden og Hjarbæk Fjord - 

dels lovligt men også ulovligt, efter de 

meldinger der er indløbet, og billeder vi 

har set. Nedgang i fiskefangsterne er 

ikke udelukkende relateret til Simested 

Å, men også de øvrige åer med udløb i 

Hjarbæk Fjord er ramt. Vi har holdt mø-

de sammen med Viborg Sportsfiskerfor-

ening og Danmarks Sportsfiskerforbund, 

hvor problemet blev drøftet, og var eni-

ge om at følge udviklingen, idet det ikke 

virker rimeligt, at det store, frivillige og 

ulønnede arbejde der udføres af forenin-

gerne med vandløbsrestaureringer, ud-

sætninger m.v. blot resulterer i et øget 

garnfiskeri. Så DERFOR indsend fangst-

rapporten og indberet til 

Fiskerikontrollen hvis I ser ulovligt fi-

skeri. 

Søren Godsk 
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Fiskedagen lørdag den 22 september. 

Folk var mødt tidligt, og forventnings-

fulde, op ved åen for at fange en havør-

red på vores fiskedag, men vejrguderne 

var ikke med os, da det havde regnet 

rigtig meget dagen før. Da der også lige 

var slået grøde i åen, var det ikke nemt 

at finde et sted at fiske, uden at man 

havde skidt på krogen hele tiden. Da de 

første kom for at få rundstykker var de 

noget slukørede, så det gjorde godt med 

varm kaffe og et rundstykke fra vores 

gode bager fra Nørager. Over kaffen gik 

snakken om, hvad, hvor, hvordan man 

skulle få en fisk i tale. Timerne gik, og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det blev tid til gule ærter og suppe. Der 

var mødt 16 personer op både til fiskeri 

og spisning. Det skulle vise sig, at det 

var 2 af de mest ihærdige fiskere ved 

Simested Å, som havde fanget fisk på 

vores fiskedag. Den største havørred var 

48 cm, og blev fanget af Jens Østrup på 

flue. 2. præmien gik til Dennis Jensen 

fra Nørager med en havørred på 45 cm 

også fanget på flue. De fik begge et ga-

vekort fra henholdsvis MB jagt og fiske-

ri og P.H. grej. Stort tillykke med de fine 

fangster og præmier. Vi håber, at opbak-

ningen bliver lige så stor igen næste år.  

Hilsen Aalestrup-lystfiskerforening 
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Levende agn er for det meste efter ged-

de, troede jeg, men her er opskriften på 

at fange odder ;o) 

 

En morgen efter gårsdagens regn kørte 

jeg en tur til Skinderup. Der var ok 

vandstand - dog lidt grumset - så det 

blev en kulørt flue. Efter en time, godt 

100 meter nedstrøms stålmasten, var der 

endelig liv i åen. 

Der kom en stor bølge op imod mig og 

forsvandt … der måtte fiskes. 

Et par kast og linen strammede op, men 

ak, det viste sig at være en regnbue på 

15-20 cm. Et øjeblik senere gled den 

sidelæns i overfladen klar til at blive 

afkroget. 

Lige idet jeg satte hånden ned for at tage 

fisken op, kom en odder væltende op ad 

åen og snuppede fisken. 

Så skal jeg ellers love for, at jeg var helt 

vågen. 

 

Fisken var stadigvæk kroget, bremsen 

var ikke helt løsnet, så en odder på 80 

cm gav altså en del flex på klingen plus 

en del hjertebanken ;o) 

 

Der gik vel 10 sekunder, hvor jeg tænkte 

… bare den nu ikke sluger krogen … 

men det hele sluttede med, at odderen 

bed et stykke af den stakkels regnbue, 

som efterfølgende kom susende lige hen 

over hovedet på mig. 

 

Noget betuttet, og med et smil på læben, 

tog jeg et billede af regnbuen … bare 

lige til bevis ;o) 

 

Jens Fisker 
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Elmegaardsvej 3 

9620 Aalestrup 

 

 
Vi støtter 

 

Aalestrup Lystfiskerforening 

PH Spaan Teknik A/S 

Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 
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De fleste lystfiskere er vel et eller andet 

sted kommet i gang med denne hobby, 

fordi der er en stadig trang til at komme 

ud i naturen. Nu, hvor sæsonen ved åen 

er slut for i år, kan man selvfølgelig væl-

ge at sætte sig i lænestolen og glæde sig 

til næste forår, men vinteren kan bestemt 

også være en skøn tid at komme ud i det 

fri, og det er også en tid, der kan give en 

masse gode oplevelser med hjem. 

Vintermånederne er den tid på året, hvor 

man kan være heldig at opleve hele 

grundlaget for vores hobby … nemlig 

fisk på vandring. Store, robuste fisk, der 

har forladt vandløbet som smolt, vender 

tilbage for at føre slægten videre på de 

gydebanker, de selv er klækket fra. El-

ler, hvis der er tale om udsatte fisk, så i 

hvert fald til det samme vandløb. I sig 

selv er det jo lidt af en bedrift fra fiske-

nes side, men når man først en gang har 

oplevet, hvilken ihærdighed gydefiskene 

lægger i at flytte grus for at give deres 

yngel de bedste betingelser, må man 

næsten imponeres.  

I Simested Å er der mange fine gyde-

banker i selve hovedløbet, men også en 

del af tilløbene trækker hvert år gydende 

fisk til, og det kan stærkt anbefales, at 

man trækker i den lune strikketrøje og 

lister en tur ud til vandet i de kolde må-

neder. Er man heldig, ser man friske 

gydebanker, og er man rigtig heldig, 

oplever man også de store fisk på leg.  
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Høringsfasen for de kommunale vand-

planer er nu afsluttet. De indkomne 

forslag behandles nu af kommunerne, og 

de endelige planer forventes 

offentliggjort inden årets udgang og skal 

så i høring i 4 uger 

hvorefter kommunerne kan gå igang 

med detaljeplanlægningen af 

gennemførelsen af planerne. De enkelte 

kommuners planoplæg kan ses på 

de respektive kommuners hjemmesider. 

For Simested å er det helt 

centrale, at spærringerne ved  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dambrugene Volstrup og Røjdrup skal 

fjernes i første planperiode, hvilket vil 

sige i 2013. Herefter følger 

restaurering og 

ændringer i 

vandløbsvedli-

geholdelsen i 

2014 og 2015. 

Mere om disse 

tiltag i næste 

nummer. 
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advarer i hans bog ”Tørfluefiskeri”, inte-

ressen for insekterne kan hurtigt overta-

ge fokus fra selve fiskeriet, og pludselig 

ser man sig selv udstyret som amatøren-

tomolog med sommerfuglenet, glas med 

låg, frimærkelup og et udvalg af faglitte-

ratur til artsbestemmelse, - som om vi 

ikke som fluefiskere havde nok at slæbe 

på i forvejen. 

 

Lad os ikke skræmme, selvom det ser 

uoverskueligt ud, - de ligner jo alle sam-

men hinanden, eller..?  

 

For at få skilt skæg fra snot kan vi be-

gynde med at opdele insekterne i to ho-

vedgrupper, de der har deres levesteder 

på land, og de der har deres levevis cen-

treret omkring vandløbet. Der er ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man som fluefisker færdes langs 

Simested å, kan man ikke undgå at be-

mærke det rige insektliv langs bredder-

ne. Her er et væld af insekter, insekter 

der både lever i engene og bevoksningen 

langs bredden, men især også insekter 

der i deres livsform er afhængige af åen 

og dens vand. Man skal ikke gå længe 

ved åen for også at indse, at disse insek-

ter er en stor del at livsgrundlaget for 

ørrederne i åen. Især som tørfluefisker er 

et vist kendskab til de forskellige insekt-

arter og deres levevis en genvej til for-

ståelse for ørredens levevis og dermed 

hurtigt også større fangster. Aalyst vil i 

de kommende numre bringe en serie 

artikler om insektlivet langs vores å. 

Men pas på…..som vores nestor udi 

tørfluefiskeriet, Preben Torp Jacobsen,  
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regel uden undtagelse, men dette er en 

start. På land har vi f.eks. sommerfugle, 

bier, biller, stankelben, myrer og edder-

kopper. Disse grupper lever på land, og 

ender kun i nærheden af vandoverfladen 

og dermed også en ørredkæft ved en 

fejltagelse. Men tag ikke fejl, disse in-

sekter vil også blive ædt af en sulten 

ørred, hvis lejligheden byder sig. Disse 

arter tager vi os af i et senere nummer og 

vender os nu mod de ”klassiske” vand-

løbsinsekter, som ørreden dagligt har på 

spisesedlen. 

 

Ved ”klassiske” vandløbsinsekter mener 

jeg de insektgrupper, der er afhængige af 

vandet i deres livscyklus, hvilket vil 

sige, at de starter deres livsforløb som 

æg eller larve neddykket i vandet og 

efter dette ”ungdomsstadie” forvandler 

sig til et liv oven vande som et flyvende 

insekt. I Danmark omfatter disse insek-

ter Døgnfluerne, Vårfluerne og Slørvin-

gerne. Hver af disse har tydelige karak-

teristika, hvor en bestemmelse selv på 

nogen afstand er mulig, nemlig deres 

vingestilling. Hos døgnfluerne står vin-

gerne oprejst i vejret som sejlene på en 

sejlbåd, hos vårfluerne er de taglagte 

som taget på et parcelhus, og hos slør-

vingerne ligger de fladt han over ryggen. 

Når vi kommer til deres livscyklus, er de 

nogenlunde ens, som ovenfor beskrevet, 

men alligevel med markante forskelle. 

Slør- og Døgnfluerne har det, som ento-

mologerne kalder ”ufuldstændig for-

vandling” fra larve (nymfe) til voksent 

flyvende insekt. Det vil sige at de for-

vandler udseende totalt fra nymfe til 

voksen i en og samme forvandling. De 

svømmer eller kravler op til overfladen 

som en nymfe og her sprækker nymfe-

huden og et flyvefærdigt insekt kommer 

ud og flyver bort. Vårfluerne derimod 

har ”fuldstændig forvandling” idet de 

lægger et ekstra stadie ind, hvor de for-

pupper sig mellem nymfe og voksen og 

her via et puppestadie forbereder sig til 

et liv i luften og oven vande. 

 

Nu er de 3 første vandløbsinsekter præ-

senteret og i næste nummer tager vi fat 

på dem enkeltvis og dykker ned i deres 

artsspecialiteter 
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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.dk 

 

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 fiskehyt-

ter 
 

De 4 hytter ligger ca. 50 meter fra Si-

mested 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, 

 

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 


