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Grønlændertur 

 

Lørdag d. 26. januar tager vi på vores 

årlige grønlændertur til Lerkenfeldt Å. 

Vi mødes på Fiskegården klokken 9.00, 

og herfra kører vi i samlet flok til åen. 

Undervejs gør vi holdt ved et salgssted, 

hvor der vil være mulighed for køb af 

dagkort.  

Turleder er Palle Baade, som kan kon-

taktes på 21476333 

 

Grejauktion 

 

Mandag d. 4. februar klokken 19.00 

bliver der afholdt en grejauktion på Fi-

skegården. Denne aften er det ikke mu-

ligt for medlemmer at sælge egne effek-

ter. Derimod holder foreningen auktion 

over en masse forskelligt grej - jenne 

gu’er sager - som er blevet skænket til 

dette formål gennem længere tid. Bl.a. 

en masse grej fra Poul Gadegaard m. fl. 

Kig forbi og gør en rigtig god handel. 

 

 

 … og de korte nyheder 

 
Filmaften 

 

Tirsdag d. 19. februar er der atter god 

grund til at lægge vejen forbi Fiskegår-

den ved 19-tiden. Denne aften har Søren 

Glerup nemlig lovet at fremvise flere 

godbidder fra de gamle filmarkiver, og 

hvis det går, som det plejer, så bliver det 

en rigtig fornøjelig aften, som varmt kan 

anbefales i en kold tid. 

 

Ny sæson 

Den venter lige om hjørnet nu, den nye 

sæson hvor alle vore medlemmer får 

kontakt med drømmefisken, eller i hvert 

fald får en masse gode oplevelser med 
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hjem fra åen.  

Og selvfølgelig skal den nye sæson sky-

des i gang med maner, så derfor afholder 

vi sædvanen tro standerhejsning på pre-

mieredagen. 

Vi mødes på Fiskegården fredag d. 1. 

marts kl. 8.00, hvor foreningen vil være 

vært ved morgenkaffen og de friskbagte 

rundstykker. Herefter lader vi flaget gå 

til tops, og skulle man have lyst til at 

prøve lykken ved åen, er der naturligvis 

også rig mulighed for dette.   

Selvom det er en hverdag, håber vi, at 

rigtig mange vil have tid og lejlighed til 

at kigge forbi. 

 

Fluebinding 

 

Frem mod den nye sæson kører vi en ny 

omgang fluebinding på Fiskegården. Vi 

mødes hver torsdag kl. 19.00, undervise-

ren vil de fleste aftner være Søren Gle-

rup, og alle er naturligvis meget velkom-

ne. 

 

Ålestrup Open 

 

Vi vil igen holde vores fluebindings 

konkurrence, Aalestrup-open, lørdag den 

2/3-2013.                                             

Det bliver, som det plejer, i vores flotte 

lokaler på Fiskegården, og vi håber igen 

i år at se en masse fluebindere, samt alle 

dem, som har lyst til at komme og kigge 

på.                                                         

Der vil være nogle udstillere med fiske-

grej, og der bliver også mulighed for at 

købe mad og drikke hele dagen.            

Vi håber, at vi endnu engang vil få den 

store opbakning af vores sponsorer, som 

tidligere år, både til konkurrencen og 

vores lotteri. Uden denne flotte opbak-

ning ville det ikke være muligt at afhol-

de Aalestrup-open.  

Så se at få pakket fluebindingsgrejet og 

mød op til en hyggelig dag, hvor alle er 

velkomne.                                                    

Et mere udførligt program for arrange-

mentet vil kunne ses på foreningens 

hjemmeside op til konkurrencen. 
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Tak til Poul Linde 

 

Foreningens mangeårige medlem, besty-

relsesmedlem, formand, æresmedlem, 

revisor og sidst men ikke mindst fiskeri-

betjent ønsker at ophøre med 

jobbet som fiskeribetjent af helbreds-

mæssige årsager. Poul Linde har i 

mange henseender ud over ovennævnte 

hjulpet foreningen bl.a. da vi 

skulle have bygget nyt el-fiskeudsyr, og 

han har altid været villig til at yde for-

eningen en hjælpende hånd, når det var 

påkrævet. 

Vi ønsker, at Poul må nyde nogle gode 

år og takker ham for hans store 

hjælpsomhed. 

                                             Bestyrelsen  

 

 

Ny trailer 

 

Foreningen vil herigennem rette en stor 

tak til Nordea Fonden, idet vi har modta-

get en donation på 15.000,- til køb af ny 

trailer. 

Foreningens nuværende trailer er ved at 

være udtjent efter ikke mindre 

end 30 års brug til kørsel med udsæt-

ningsfisk, elfiskeri, transport af materia-

ler til broer og meget mere. Den gamle 

trailer, der er af træ, vil blive erstattet af 

en ny, som vi forventer vil være  

 

med såvel metalsider som bund, og vi 

håber så, at den kan holde i rigtig mange 

år fremover.  

På bestyrelsens vegne 

Søren Godsk 

 

 

Arbejdsdag  

 

Lørdag d. 4. maj kl. 8.00 er der rigtig 

god grund til at køre en tur på Fiskegår-

den. Det er nemlig den dag, vi afvikler 

forårets arbejdsdag, og altså dagen hvor 

du har mulighed for at give en hjælpen-

de hånd til stor glæde for dig selv  -  og 

alle andre. 

Mens vi nyder morgenkaffen, bliver 

dagens opgaver fordelt. Det vil dreje sig 

om små reparationer og vedligehold af 

vores foreningshus, ligesom vi  -  hvis 

vejr og vind tillader det, vil male en af 

hytterne. 

Bliver vi hænder nok, og det gør vi for-

håbentlig, vil der nok også blive sendt et 

hold i marken for at lave forbedringer og 

evt. forny nogle af broerne langs åen, så 

vi også i den kommende sæson vil have 

fine færdselsforhold langs vores fiske-

vand. 

Uanset hvem man er, vil der med garanti 

være opgaver, man kan hjælpe med at 

løse, så selvfølgelig ses vi ;o)) 
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Vores gode formand Søren Godsk havde 

ringet til vores æresmedlem Poul Gade-

gaard i Nr. Sundby for at høre, hvordan 

det stod til efter konens død.  Poul var 

meget glad for samtalen og fortalte, at 

han var ved at flytte på plejehjem. De 

gamle ben driller ham, men han kører 

dog stadig bil uden problemer. Når man 

tænker på alderen (91 år den 21. okto-

ber) er det imponerende, hvor skarp 

hjernen stadig er, og hukommelsen fejler 

absolut ikke noget. 

Jeg har selv besøgt ham og Tove flere 

gange. Det har altid været hyggeligt, og 

Tove diskede altid op med mange deli-

katesser, og vi endte altid med at køre en 

tur, for at se og opleve naturen. 

Søren og Poul kom i snak, og under 

samtalen kom Poul ind på, at han havde 

en garage med en masse sager, vi måtte 

hente. Eneste krav var, at garagen skulle 

tømmes fuldstændig, og garage gulvet 

skulle fejes for blade, så alt var i orden, 

når Poul skulle flytte. Der var ud over en 

masse fiskegrej også bøger, hylder, ska-

be og meget andet inventar. 

Søren ringede til mig og spurgte, om jeg 

havde tid til at hjælpe, da Poul gerne 

ville, at jeg var med til overdragelsen.  

 

 

 

Vi tog spændte af sted mod Nr. Sundby i 

min bil og trailer efter.  Søren havde 

medbragt tæpper og tove, idet vi var 

meget spændte på, hvor mange sager der 

var. Poul havde sagt til Søren, at der 

skulle en stor trailer til at rumme alle 

sagerne. 

Det lykkedes at have det hele på en 

gang, og både bilen og traileren var fyldt 

til bristepunktet, så vi listede forsigtig 

mod Aalestrup.  

Vi var meget trætte efter at have fået 

læsset det hele af på Fiskegaarden. Sa-

gerne blev grovsorteret og det meste 

blev båret op på museet på første sal. Nu 

skal bestyrelsen have det hele gået igen-

nem og taget bestemmelse om, hvad der 

skal på museet, og hvad der senere skal 

sælges på en auktion. 

Jeg vil gerne takke Poul Gadegaard for 

de mange sager og store velvillighed.   

John Østrup  
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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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Fiskeriet :  

Fangsterne har såfremt vi skal tro de 

indsendte fangstrapporter været på sam-

me lave niveau rent talmæssigt som fo-

regående år– men gennemsnitsstørrelsen 

har været mindre. Årsagerne til det dårli-

ge resultat kan være flere:  

Fiskeårgangen, vind & vejrforhold, me-

get sen opgang, ingen store opgange i 

efterårsmånederne, vandløbskvalitet, 

ulovlige garn, sæler, opgivne fangster 

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.  

En i sidste uge offentliggjort undersøgel-

se viser at der nu er en bestand på ca. 

2.700 sæler i Limfjorden, hvilket er en 

forøgelse med 80% - den naturlige til-

vækst med perfekte betingelser er ca. 

13%, så der har været en øget indvan-

dring fra Nordsøen. Samtidig må det 

konstateres at garnfiskeriet er for opad-

gående. 

Hytter: 

Der har 2012 været en tilbagegang i 

udlejningen på 10 %: nemlig  fra 184 til 

167 udlejningsdage, om det skyldes det 

dårlige vejr eller den økonomiske krise 

skal være usagt, men tendensen er den 

samme på mange campingpladser, der 

har oplevet en nedgang på op til 30%.   

 Grødeslåning 

Igen i 2012 er der  nye folk til grødeslå-

ningen  og i forhold til foregående år r 

der efter vor opfattelse sket en forbed-

ring og der har heller ikke været efterslå-

ning hver gang når der havde været ef-

tersyn.. Der er en operatør der foretager 

grødeskæringen fra Abildvad til fjorden, 

medens det er en anden operatør der 

foretager skæringen opstrøms Abildvad.  

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 hvilket imidler-

tid ikke sker.  

Lodsejere: 

Samarbejdet med lodsejerne er forløbet 

godt, udskiftninger i lodsejerkredsen har 

bl. a bevirket, at vi fik fiskeretten til 

yderligere 400 m i V. Tostrup. 
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Aktiviteter: 

Aktivitetsniveauet har været som det 

forgående år, med følgende arrangemen-

ter: 

Fluebinding under ledelse af Søren Gle-

rup – der kører et hold nu og nyt starter 

op efter jul. 

28/1-2012 Tur med henblik på 

”grønlænderfiskeri” Lerkenfeldt Å.  

20/2-2012  Grejauktion  - pænt fremmø-

de og mange effekter. 

I 2013 vil der muligvis blive afholdt 2 

auktioner idet vi har fået en betydelig 

mænge fiskegrej m.v. af  Poul Gadegård. 

Dette skal nu sorteres og en del skal 

indgå i Museet og en del på auktion til 

fordel for foreningen.  

1/3-2012   : standerhejsning : sæsonstart  

den 1/3 var en torsdag, men dette til 

trods var der pænt fremmøde til kaffe og 

rundstykker og nogle prøvede efterføl-

gende lykken dog uden den store fangst. 

3/3-2012  Ålestrup Open : fluebindings-

konkurrence med deltagere fra hele lan-

det, hvilket må sige at være flot, og der 

blev bundet fluer til samlingen.                                                

Vi håber traditionen kan videreføres i 

2013. 

21/4-2012  Arbejdsdag, hvor der blev 

malet hytte, fældet træer og alm. opryd-

ning ude og inde, og det var samtidig 

glædeligt at der var så mange fremmødte 

at et brohold også var i auktion. 

Derudover er der opført en ny 

”Vammens Bro” – Broen der går over 

åen mellem Aaparken og Engparken. 

Den gamle bro var af Kommunen erklæ-

ret for farlig og da det er foreningens bro 

jvfr. en tilladelse fra 1964 valgte vi at 

opføre en ny – elmasterne havde vi og 

kommunen sponserede træet som skulle 

kunne holde i mange år.  

3/5-2012  Lodsejerfest på Simested Ho-

tel. 

13/5-2012  Lystfiskeriets dag på  Bol-

drup Museum i samarbejde m/ MB jagt i 

Hobro, gratis fiskeri i Simested Å , flue- 

binding, og smag på friskfangede ørre-

der. 

22/6-2012 Natfisketur v/Simested Å  

deltagere, der blev ikke fanget havørre-

der inden midnat, men til gengæld var 

der fin servering og god afsætning på 

pølserne i fint sommervejr. 

22/9-2012   Fiskedag med et noget større 

antal deltage både til fiskeriet og de ef-

terfølgende gule ærter end de foregående 

2 år – der blev ikke fanget mange fisk  

men dog 2 havørreder blev indvejet. 
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84 cm. Endvidere 1 laks på 57 cm. 

El-fiskeriet viser, at antallet er ca. 24% 

lavere end i 2010 hvor den samme 

strækning blev el-fisket, det er i sig selv 

ikke godt, men hvad værre er at nedgan-

gen i 2010 i forhold til 2008 var på 30% 

på samme strækning. Der er indlagt 18 

stk. hunner og 15 stk. hanner på dambru-

get 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. 

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, og 

man kører i øjeblikket et forsøg med 

udskylning af 1 kaverne . Hvorvidt det 

har indflydelse på opgangen i Simested 

Å er uklar, men efter det oplyste har 

opgangen i Skals Å været tilfredsstillen-

de. 

Projektet vil være under intensiv over-

vågning og såfremt resultatet godkendes 

vil de resterende kaverner blive udskyl-

let i tidsrummet 2013 til 2018. 

 Vedr. garnproblemer har vi i 2012 haft 

et møde med VSF og DSF og det er af-

talt, at vi i det nye år afholder et nyt mø-

Så arrangementet gentages i 2013, også 

fordi der er hyggeligt socialt sammen-

værd med megen lystfiskersnak.   

11/10-2011 Opstart fluebinding v/Søren 

Glerup  

Medlemsantal: 

Vi har haft en medlemsnedgang i 2012 

fra 294 til 254, nedgangen er trist efter at 

vi i 2011 havde en nedgang på ca. 20, 

hertil skal lægges 32 juniormedlemmer. 

Vi håber at udviklingen kan ændres i 

2013. 

Udsætning/El-fiskeri: 

Udsætninger i 2012  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 

El-fiskeri: 

El-fiskeriet foregik den3/11-2012 på 

strækningen Abildvad - Aalestrup det 

resulterede i 87 stk. havørreder, heraf 9 

på 70 cm. og derover med den største på 
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de for om vi kan hjælpe hinanden med at 

overvåge evt. ulovligt fiskeri og derefter 

indberette til Fiskerikontrollen. 

Bladet: 

Der skal der også lyde en tak til Lars 

Hansen der ud over at redigere bladet 

har den dobbeltfunktion at han også va-

retager foreningens hjemmeside. Hjem-

mesiden 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. 

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-

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 
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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 

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 ), spise-

plads, 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 2013: 

Søndag til torsdag - 450 kr. pr. døgn 

Fredag og lørdag - 500 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. 

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. 

Ålborg: 

Almas, Aalborg Maskinforretning, Gugvej 138 - 

96330300. 

 

Og på www.dagkort.dk 

 


