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Fiskekort 

 

Foreningen har indgået et samarbej-

de med www.danskfiskekort.dk 

vedr. salg af dagkort. Det er allere-

de nu muligt at købe dagkort via 

denne web-adresse. 

Samtidig skal det nævnes, at 

www.dagkort.dk for tiden er under 

ombygning, og det vides ikke med 

sikkerhed, hvornår siden atter er 

oppe at køre. 

 

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)) 

 

Lystfiskeriets dag 

 

Søndag d. 19. maj afholder vi lystfiske-

riets dag i samarbejde med Boldrup Mu-

seum. Arrangementet afvikles på muse-

et, og der vil på dagen også være mulig-

hed for at fiske gratis på foreningens 

vand i Simested Å.  
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Natfiskeri 

 

Årets natfisketur ved åen bliver afholdt 

lørdag d. 22. juni. 

Vi mødes på Fiskegården klokken 20.30, 

hvorefter vi kører ud og fordeler os 

langs åen. Og der er selvfølgelig al mu-

lig grund til at reservere dagen allerede 

nu, for nøjagtig som de foregående år 

bliver det en kanon oplevelse.  

Dels har de første træk af store havørre-

der fundet vej til netop din yndlings-

plads i åen, dels kan du dele dine ople-

velser med både gamle og nye fiskeven-

ner, og som prikken over i’et tænder vi 

op i grillen ved midnatstid, så der bliver 

mulighed for at købe lidt velfortjent nat-

mad samt øl/vand. 

Kontaktperson for natfisketuren er Per 

Nielsen, som kan kontaktes på  

23-68 74 95. 

 

Et godt tilbud 

 

Skulle du have en fiskekammerat, som 

kunne tænke sig at blive medlem af for-

eningen, er her et rigtig godt tilbud! 

Nye medlemmer bydes velkommen 

uden at betale indskud, så man har altså 

mulighed for en hel sæson ved den na-

turskønne Simested Å, samt adgang til 

alle foreningens arrangementer for blot 

650 kroner. 

Det eneste man skal gøre for at få del i 

dette tilbud er at kontakte foreningens 

kasserer. Kontaktoplysninger findes 

bagest i dette blad samt på hjemmesiden 

www.aalestrup-lystfisker.dk 

 

Nye fiskeribetjente 

 

To af foreningens medlemmer har nu 

været på kursus hos Fiskerikontrollen, 

og det er en stor glæde, at vi har fået 

eksamineret to nye fiskeribetjente. 

Det drejer sig om: 

 

Dennis Sloth Jensen 

Mejlbyvej 32, 9610 Nørager 

30 - 937002 

 

Christoffer Stegemann Pedersen 

Mejlbyvej 30, 9610 Nørager 

29 - 417701 

 

Begge er nu officielt udnævnt af Mini-

steriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-

skeri, og de ønskes hjerteligt velkom-

men i gerningen. 

 

Samtidig skal der anmodes om, at man 

husker at medbringe gyldige fisketegn, 

når man drager til åen. Det kunne jo 

nemt være, at man møder en af de nye -

eller en af de ”gamle” - fiskeribetjente, 

og det gør jo det hele lidt nemmere, når 

papirerne er i orden ;o)) 

Søren Godsk 
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Foreningen har nu fået købt og indregistreret ny trailer, der 

velvilligt er sponseret af Nordea-Fonden.  

Stor tak til Nordea-Fonden for den fine gave. 

Vi håber, at den nye trailer kan være til gavn og glæde i mange år frem-

over. Den gamle trailer har jo deltaget i mange af foreningens arrange-

menter gennem 30 år, så hvis blot den nye kan gøre det lige så godt, skal 

der ikke lyde nogen klager herfra ;o) 

 

Søren Godsk  
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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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Vores fluebindingskonkurrence, Aale-

strup-open, havde 10 år´s jubilæum i år. 

Vi havde endnu engang fået rigtig stor 

opbakning fra vores Sponsorer. Det er 

herligt, at de vil støtte os år efter år, for 

uden dem ville arrangementet ikke kun-

ne lade sig gøre. Det er også dejligt, at 

der kommer så mange og binder de flot-

teste fluer i løbet af dagen, og at vi har 

en rigtig hyggelig dag sammen med fæl-

les interesse.  

De 3 dommere var igen i år sat på en 

svær opgave, og efter sigende var det 

lidt af nogle kunststykker, der blev bun-

det til Aalestrup-open. Over hele dagen 

var der rigtig mange, som kom og kigge-

de på, og mon ikke flere fik et par fidu-

ser med hjem, som skal prøves af ved 

fluestikket. Igen i år havde PH grej en 

udstilling i vores garage med masser af 

forskelligt fiskegrej og bindematerialer. 

Vi havde opgraderet vores køkken med 

2 dygtige køkkenmedhjælpere, som 

gjorde det rigtigt godt.  

Alt i alt var det en god og hyggelig dag i 

Aalestrup. Vi håber, der kommer endnu 

flere fluebindere og tilskuere i 2014.  

I løbet af dagen kiggede både TV Nord 

og Nordjyske også forbi, og det blev til 

to rigtig gode indslag, som du kan finde  

link til på foreningens hjemmeside. 

 

 

 

Følgende havde sponsoreret præmier 

til Ålestrup Open 2013: 

 

The Fly co, Ja-Fi, Nørager Bageri,  

Bygma/Års, SuperBrugsen,  

SuperKiosken, XL-Byg Ålestrup,  

Ålestrup Cykler, Michael Jensen,  

Pølsevognen Ålestrup,  

Preben Dorf Jørgensen, PH Outdoor, 

Brasholt, Fisk & Fri, Fiskeavisen,  

Intersport Horsens, Korsholm,  

Jagt & Fiskeri, Grejbiksen, Nordea, 

Gunderup Fiskesø, Sportshuset,  

Danish Outdoor, Seatrout Herning,  

Jægeren og Lystfiskeren,  

M B Jagt og Fiskeri,  

Kraghs Jagt og Fiskeri, 

 

Knæk og bræk Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. 
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Døgnfluerne er den insektart, der har 

fået mest opmærksomhed fra fluefisker-

ne gennem tiden. Ikke fordi det er den 

art, ørreden æder mest, for der er masser 

af ørreder i vandløb, hvor andre insekter 

og krebsdyr udgør det meste af føden, 

men sikkert fordi døgnfluerne var frem-

trædende i de engelske kalkstrømme, 

hvor meget af det klassiske fluefiskeri 

har dets vugge. At insektet har en inte-

ressant levevis og et graciøst udseende 

har sikkert også bidraget til popularite-

ten. 

 

Der findes omkring 40 arter af døgnfluer 

i Danmark. Der er lidt usikkerhed om 

enkelte arter, der er på grænsen til ud-

ryddelse, så derfor det omtrentlige antal. 

Hvis man kun tæller de arter, der er no-

genlunde almindelige, når vi omkring 

det halve. Døgnfluerne lever i både sø 

og å, dog er der langt flere arter, der er 

tiltrukket af det strømmende vand.  Når 

man først har fået øje på de små insek-

ter, er de ganske nemme at kende. De 

bærer vingerne oprejst over ryggen i 

hvile og ligner små sejlbåde, der kom-

mer drivende på overfladen under klæk-

ningen. Døgnfluerne har det entomolo-

gerne kalder u-fuldstændig forvandling. 

Mere mundret betyder det, at arten ikke 

har et puppestadie mellem larve og vok 

 

Senstadiet, som f.eks. sommerfugle og 

vårfluer. Døgnfluens liv starter som æg i 

vandet, på bunden eller på planter alt 

efter art, efterfulgt af et larvestadie som 

vandinsekt. Efter et antal hudskifte 

svømmer eller kravler nymfen, som lar-

ven nu kaldes, op mod overfladen, hu-

den revner i ryggen, og et fuldt flyve-

dygtigt insekt kryber ud. Alt efter vejrli-

get står døgnfluen nogle sekunder eller 

minutter på overfladen, og flyver derpå 

ind og sætter sig i bredvegetationen. Her 

gennemgår døgnfluen det som tørfluefi-

skerne kalder ”dun” stadiet, et voksen-

stadie hvor insektet forbereder sig til 

parring og dermed videreførelse af slæg-

ten. Alt efter vejr og art varer dette sta-

die timer til dage, og på en lun sommer-

aften sætter døgnfluen sig til rette på 

enten en fluefiskers arm, eller et sted i 

læ på en plante og kryber igen ud af sin 

”dun” kåbe og forvandles til en 

”spinner” i fluefiskerjargon. Hvor 

”dun’en” var mat og voksagtig er 

”spinneren” klar og skinnende i farver-

ne. Fluen er nu forplantningsdygtig og 

de voksne døgnfluer sværmer over åen 

for at finde en partner til dette foretagen-

de. Bliver vi rigtig nørdede, er det fak-

tisk sådan, at de enkelte arter kan identi-



 

11 

der på vandet og afsætter æg, og atter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andre kryber via græs, siv, faskinepæle 

eller fiskerens støvler ned under vandet 

og sætter æggene på bunden. Selvom det 

ovenfor beskrevne livsforløb er nogen-

lunde ens for alle arter døgnfluer, kan 

man opdele larvernes levesteder i tre 

hovedgrupper, de gravende, der lever 

nedgravet i bunden af vandløbet som 

larver, de krybende, der kryber rundt 

mellem sten og grus på bunden, samt de 

svømmende, der svømmer rundt i den 

grovere del af grøden. I et senere num-

mer af ÅLYST vil vi præsentere nogle 

af de døgnfluer, der kan opleves langs 

Simested å, og her komme ind på disses 

specifikke forskelle i levesteder og leve-

ficeres i hanner og hunner på deres helt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specifikke flyvemønstre, hvilket jo tje-

ner det formål, at de små insekter er i 

stand til at finde den rette mage og der-

med sikre artens overlevelse. Selve par-

ringen foregår svævende i luften, hvor 

hannen griber hunnen i flugten med et 

par dertil indrettede gribeklør på bag-

kroppen. Efter parringen dør hannen, og 

efter æglægningen også hunnen. Dette 

stadie kaldes ”spent spinner”, idet vin-

gerne falder slapt ud til siderne, og hele 

fluen ligger fladt i overfladefilmen. Sel-

ve æglægningen foregår lidt forskellig 

efter art, nogle flyver hen over overfla-

den af vandløbet og dropper sin last af 

æg som et bombefly på togt, andre lan-

Den store majflue kan opleves i massive klækninger langs Simested Å 
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Grej-auktion 4. februar 

 

Den 4. feb. havde vi auktion over tinge-

ne, vi havde fået af Poul Gadegård. Der 

var lidt af hvert, såsom bøger, fiskegrej, 

luftgeværer og beklædning. Der var vel 

mødt en 20-30 personer op til auktionen, 

og der var over 120 numre på listen, så 

det skulle gå lidt kvikt. Folk skulle jo 

gerne nå at få deres nattesøvn.  

 

 

 

 

Det gik rask af sted, og Søren Godsk var 

helt ru i halsen, da vi var færdige. Vi fik 

næsten solgt det hele. Især bøgerne var 

der en god handel omkring, samt det lidt 

bedre fiskegrej. Auktionen gav også lidt 

penge til vores slunkne pengekasse, så 

alt i alt var det en rigtig god aften. 

John Østrup 
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Der var så mange forskellige ting og 

sager under hammeren, så de fleste kun-

ne fristes til at byde med ... 

 

Grej-auktion 11. marts 

 

Foreningens traditionelle grejauktion var 

i år ramt af et usædvanligt afbud, idet 

den trofaste og traditionelle auktionari-

us, formand Søren Godsk, havde tilladt 

sig at lægge sig vandret med et brækket 

ben lige før det første hammerslag. I 

mangel af denne kapacitet måtte der 

reserver til, og det blev Kenneth Ny-

holm, der påtog sig dette store ansvar. 

Egentlig var det aftalt, at Frits skulle 

overtage anden halvleg, men Kenneth 

blev så bidt af opgaven, at han forlangte 

at fortsætte aftenen ud. Det store spørgs-

mål er nu, hvorvidt Kenneth formår at 

tage kampen op mod Søren til næste års 

auktion, hvor formanden forhåbentligt er 

sin skade kvit. 

 

Kenneth må under alle omstændigheder 

have en form for talent i jobbet, for bud-

dene kom kvikt, som de plejer, og næ-

sten 100 indleverede emner gik over 

disken i løbet af aftenen. Der var mange, 

der gjorde fine handler i form af meget 

billigt endegrej, men også de antikvari-

ske bøger fik buddene til at strømme 

ind. Som sædvanlig en god aften på Fi-

skergården. 

 

Per Nielsen 

 

 

 

Auktionarius med en af aftenens mange 

fine effekter.  
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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 

 

John Østrup  64-640348 eller 29-458421 

fruerlund11@mail.123.dk 

 

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 

Dennis Jensen - 30937002 

Christoffer Pedersen - 29417701  

Fiskerikontrollen: 

Nykøbing Mors - 97710100 

Frederikshavn - 96207010 

mailto:fruerlund11@mail.123.dk
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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. 

 
 

 

Også på www.danskfiskekort.dk 

Og på www.dagkort.dk 

 


