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Links fra hjemmesiden 

 

Husk, at du via de indsatte links på vores 

hjemmeside har hurtig adgang til at tjek-

ke den aktuelle situation omkring både 

vandstand og grødeslåning i åen. Der er 

også et link til byvejret omkring Aale-

strup. 

Oversigten for de planlagte grødeskæ-

ringer er hentet fra Viborg Kommunes 

hjemmeside, og til orientering udfører 

Rebild Kommune sine grødeskæringer 

synkront med Viborg. 

Hærværk 

 

Det tiltag, foreningen tog med opsæt - 

 

 

 

… og de korte nyheder 

 

ning af bord/bænkesæt ved nogle af par-

keringspladserne langs åen, er desværre 

blevet taget lidt blandet imod. Flere ste-

der har sættene været udsat for en ublid 

behandling, og ved Abildvad er sættet 

nu helt forsvundet, efter at det er blevet 

fisket op af åen nogle gange. 

Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi kan 

jo kun opfordre til, at vi alle sammen 

holder lidt ekstra øje med vores ”indbo”. 

De ødelagte sæt vil blive restaureret, 

men sættet ved Abildvad vil ikke blive 

erstattet af et nyt. 

Selvom det burde være en selvfølge, er 

det desværre også nødvendigt at komme 

med endnu en opfordring til, at man 

tager sit affald med sig hjem, når man er 

ved åen. Ofte ligger der efterladt affald 

ved parkeringspladserne, ligesom der tit 

findes efterladte dåser fra øl og soda-

vand langs åen. Det er et dårligt signal at 

sende vore lodsejere, og naturen har 

bestemt heller ikke brug for mere af-

fald ;o)) 
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Fiskeri tilladt 

 

Med omkring 25 km fiskeret langs Si-

mested Å er der jo rig mulighed for at 

komme ud med snøren.  

Fra dambruget i Hannerup og helt ned til 

Skindersbro, er der faktisk kun ganske få 

parceller, foreningen ikke har fiskeret 

på, og derfor er det lidt ”træls”, at der 

alligevel er nogen, der vælger at fiske på 

netop de strækninger.  

Det er selvfølgelig ikke givet, at det dre-

jer sig om medlemmer af foreningen, 

men skal du en tur til åen, og er du ikke 

hundrede procent sikker på, om dit udse-

te yndlingssted hører ind under forenin-

gens vand, så gør dig selv - og alle andre 

- en tjeneste ved lige at tjekke kortet, 

som du finder under fanebladet 

 ”Fiskevand” på hjemmesiden. Vi er jo 

ret afhængige af det gode forhold, vi 

gennem mange år har opbygget til lods-

ejerne langs åen ;o) 

 

Fiskedagen 

 

Forenings-konkurrencen afholdes lørdag 

d. 21. september. Der må fiskes på for-

eningens stykke af Simested Å i tids-

rummet mellem klokken 00.00 natten 

mellem d. 20. og 21. september. 

Lørdag d. 21. serveres der morgenkaffe 

og rundstykker på Fiskegården fra klok-

ken 8.00, og her er der også mulighed 

for at betale deltagergebyret på 50 kr. 

Ved morgensamlingen vil det også være 

muligt at bestille suppe eller gule ærter, 

som serveres samme sted fra klokken 

13.00. Spisningen koster også 50 kr. 

Der kan indvejes fisk til klokken 15.00 

lørdag eftermiddag, og umiddelbart efter 

dette tidspunkt vil der være overrækkel-

se af præmier til de dygtige. 

Snyd ikke dig selv for en rigtig god dag 

ved åen, men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen ved d. 21. september. 

Fluebinding 

 

Fra og med torsdag d. 10. oktober klok-

ken 19.00 vil der atter være fluebinding 

for alle interesserede på Fiskegården. Vi 

binder 10 torsdage inden jul, og prisen 

for de 10 aftener er blot 250 kr. til dæk-

ning af materialer. Juniorer deltager for 

halv pris. 

Som vanligt vil Søren Glerup stå for 

undervisningen, som både vil indeholde 
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”gammelt og nyt”, hvad angår materialer 

og teknikker. Ud over at få pudset sine 

færdigheder af, er det næsten umuligt 

ikke at få nogle rigtig hyggelige aftener i 

selskab med andre ”flue-tosser.” 

Alle er meget velkomne ;o) 

 

Arbejdsdagen 

 

Her er lige et par ord om arbejdsdagen 

4. maj. Vi blev desværre kun en 8-9 

stykker, alle på nær én var Torden-

skjolds soldater, men vi fik da lavet en 

del. Efter rundstykker og en kop kaffe, 

samt lidt strategi, gik vi i krig med de 

forskellige opgaver, der var uddelegeret 

til de forskellige hold. Der blev sendt 4 

mand til Hvilsom for at lave, og reparere 

broer. Vi blev færdige ned til Abildvad. 

Det gik meget godt, men vi blev godt 

forblæste, og med sand i øjnene, var vi 

meget sultne, da vi skulle have frokost, 

burgere og pizza´er fra Nørager bage-

ri.  Jeg vil gerne takke Helle og Peter 

endnu engang. 

Desuden blev der ryddet godt op i og 

omkring lystfiskergården, og vi fik ind-

viet den nye trailer. Den er bare skøn. 

Den gamle er ved at være færdig, med 

dårligt lys og en 3-4 cm slør i hjullejer-

ne, var Benny ikke glad for at køre med 

den, men vi fik da overtalt ham. The Old 

Team fik malet en hytte, samt 3 borde/

bænke, og Frits fik lavet lidt el-arbejde, 

så alt i alt en meget god dag, men det 

kunne da være skønt med lidt flere nye 

hænder. 

 John  Østrup 

 

Nye fiskeregler 

 

Mon ikke der skulle findes en og anden 

her til lands, der drager ud med sine 

fiskeredskaber uden at kende reglerne 

helt til bunds? Det gælder os som lystfi-

skere, men mon ikke også enkelte fri-

tidsfiskere mangler en smule vejled-

ning? 

I hvert fald er der nu gjort en indsats 

omkring Hjarbæk Fjord fra NaturEr-

hvervsstyrelsens side, i og med at man 

har fået fremstillet en folder, der på 

jævnt dansk, og med gode oversigtskort, 

viser vej gennem junglen af regler om-

kring fiskeriet i fjorden. Der fortælles 

om fredningsbælter + lokale regler og 

forhold.  

Desuden er der en oversigt, der viser 

fredningstider og periodevise redskabs-
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begrænsninger, så man hurtigt kan dan-

ne sig et overblik omkring særlige for-

hold, man skal være opmærksom på. 

Folderen kan hentes på 

 www.naturerhverv.fvm.dk under 

 ”Publikationer.” 

 

Til nye medlemmer 

 

Har du en fiskekammerat, en kollega 

eller en rar nabo, der godt kunne tænke 

sig at få del i de gode oplevelser ved 

Simested Å - og ved foreningens arran-

gementer i øvrigt - så er der også i år et 

godt tilbud til nye medlemmer. 

Ved indmeldelse efter 20. august 2013 

vil man kun blive afkrævet halvt kontin-

gent for sæsonen 2014.  

Indmeldelse sker ved at rette henvendel-

se til formanden eller en fra bestyrelsen. 

Kontaktoplysninger kan findes bagest i 

dette blad og på foreningens hjemme-

side www. aalestrup-lystfisker.dk 

Generalforsamling 

 

Årets generalforsamling vil blive afholdt 

d. 21. november klokken 19.30 på Fiske-

gården i Ålestrup. Dagsorden ifølge ved-

tægterne. 

Der vil naturligvis komme en udførlig 

indkaldelse på et senere tidspunkt, men 

reserver nu datoen, så du også kan kom-

me og være med til at forme foreningens 

virke ;o) 

 

Dagkort 

 

Da der stadigvæk ikke er kommet gang i 

”Dagkort.dk”, har vi nu valgt at droppe 

samarbejdet med denne salgstjeneste. 

Derfor vil online køb af fiskekort til åen 

foregå via Dansk Fiskekort I/S. 

Denne tjeneste finder du på  

”www.danskfiskekort.dk”, eller ved at 

følge linket på vores egen hjemmeside. 

 

Lystfiskeriets dag 

 

Igen i år afviklede vi lystfiskeriets dag i 

samarbejde med Boldrup Museum, og 

det var et fint besøgt arrangement. Man-

ge kiggede forbi for enten at snuse lidt 

til vores hobby, smage Rubæks friskrø-

gede ørreder, eller benytte sig af mulig-

heden for at få et gratis dagkort til åen.  

Der er allerede nu planer om at gentage 

arrangementet i 2014 ;o) 
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Ny ”Vicevært” søges 

 

Efter 27 år på posten, har helbredsmæs-

sige årsager fået Ellen og Bjarne til at 

beslutte, at de flytter fra lejligheden på 

Fiskegården i Aalestrup. 

Derfor søger foreningen en ny lejer til 

denne attraktivt beliggende lejlighed.  

I forbindelse med lejemålet forpligtiger 

lejeren sig til rollen som ”vicevært” på 

Fiskegården. Dette indebærer opsyn med 

foreningens bygninger, udlejning af de 4 

hytter, som ligger i umiddelbar tilknyt-

ning til Fiskegården, samt almindeligt 

vedligehold af udearealet omkring ejen-

dommen. 

 

 

 

For den rette person/familie vil det bety-

de, at man får bolig, med Simested Å 

løbende igennem baghaven, til en meget 

rimelig husleje.  

Er du interesseret i at blive foreningens 

nye ”vicevært”, eller ønsker du at høre 

mere om boligen, så kan henvendelse 

ske ( gerne inden 15/8 2013 ) til: 

 

Søren Godsk - 98 64 19 65 

eller 

Frits Broe Jensen - 98 55 11 11 
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Således, at den helt mangler i nogle åer 

og er talrig i andre.  

Simested Å rummer en stor bestand på 

den nederste halvdel, hvorimod den 

mangler længere oppe i  

vandsystemet. Også nabo åerne Lerken-

felt og Villestrup er på trods af udmær-

ket vandkvalitet uden majfluer. 

 

Majflue larven starter sit liv i et kort 

ægstadie, og lever derefter 2 år nedgra-

vet i åens sandbund som larve. Den le-

ver i et uformet rør i sandbunden og 

ernærer sig af dødt, organisk materiale i 

dette stadie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJFLUEN, Ephemera Danica 

Ålyst kan med rette beskyldes for at 

ramme lidt ved siden af med denne arti-

kel om majfluen. Ikke at den ikke er 

relevant for vores å, men snarere fordi 

denne døgnflue netop har overstået sin 

flyvetid for i år, når dette nummer ud-

kommer. 

 

Denne, vores største døgnflueart, flyver 

nemlig lidt på trods af navnet i den før-

ste halvdel af juni. Den er vidt udbredt i 

Europa og ret almindelig i hele Dan-

mark, om end udbredelsen er pletvis  
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  Larven har 6 par dobbelte gæller, der 

holdes hen over ryggen. Gællerne er 

bevægelige for at trække ilt hen over 

nymfen nede i røret.  

 

En dag tidligt i juni graver larven sig fri, 

kaldes nu en nymfe, og svømmer mod 

overfladen, hvor den hænger en stund, 

medens vingerne bryder frem og foldes 

ud. Når vingerne kan bære, flyver insek-

tet mod bredden, hvor den finder et tørt 

sted at tilbringe sit ”dun” stadie. Majflu-

en er vores største døgnflueart med sine 

20-24 mm’s kropslængde. Dun fluen har 

lyse, olivengrønne vinger med tydelige 

åretegninger. Kroppen er beige-brun 

med meget karakteristiske, mørke afteg-

ninger på oversiden.   

 

Det er disse tegn på bagkroppen, der 

adskiller ”Danica’en” fra sine øvrige 

slægtninge i ”Ephemera” familien. Ben 

og haler er mørke.  

 

Efter endnu et hudskifte til ”spinner” 

stadiet er insektet forplantningsdygtigt. 

Både han og hun er nu lysere med trans-

parente vinger. Efter parringen dør han-

nen og falder med spredte vinger på 

vandoverfladen. Hunnen flyver hen over 

åen og lander på overfladen med jævne 

mellemrum og afgiver en portion æg, 

hvor efter hun også dør på vandoverfla-

den.   

 

Som nævnt er der flere slægtninge i 

”Ephemera” familien, heraf lever der 2 i 

Danmark. Den her omtalte ”Danica” og 

en sø-slægtning med efternavnet 

”Vulgata”.  

 

 

De store majfluer er altid fascinerende 

at møde ved åen, og hvis man på denne 

tid af året ser måger på jagt over vand-

løbet, er der stor sandsynlighed for, at 

det er majfluerne, der er på menukortet. 

Og for tørfluefiskerne er majfluernes 

flyvetid også et af årets absolutte højde-

punkter, da selv den mest sky bækørred 

gerne lader sig lokke til overfladen efter 

sådan en mundfuld. 
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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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Sæsonen blev for alvor skudt i gang, da 

Rolf Gamborg d. 29. maj fik denne 

kæmpe til at hugge på sin spinner. Fi-

sken gav naturligvis Rolf en meget in-

tens oplevelse, og det var da også noget 

af en drømmefangst, han efter fighten 

kunne betragte i græsset. Hele 10,1 kg 

fordelt på 87 cm. 

Siden har der været lidt løse rygter om, 

at åen har kastet endnu en fisk i 10 kilos 

klassen af sig, men denne fangst er ikke 

verificeret ;o) 

 

 

 

 

Det er til gengæld Morten Poulsens hav-

ørred på 5,2 kg og 72 cm. Morten har 

siden taget yderligere to fine fisk på hhv. 

60 og 66 cm. 

Senest er der kommet meldinger om, at 

Johnny Borup har taget en fisk på 63 cm 

og John Østrup en på 61 cm, ligesom der 

er fanget en del fine fisk omkring halv-

meteren.  

Så har du ikke allerede været af sted, så 

er det nok på tide at støve grejet af. Der 

er fisk i renden ;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.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 

 


