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Ny vicevært 

 

Efter 27 år har der været vagtskifte på 

Fiskegården.  Ellen og Bjarne er flyttet 

ud, og Lone Schmidt og Tage Herman-

sen er i fuld gang med at flytte ind. Læs 

mere herom inde i bladet … 

Fluebinding 

 

Torsdag d. 10. oktober startede vi op 

med en ny omgang fluebinding på Fi-

skegården. Vi binder fluer hver torsdag 

kl. 19.00, og der er planlagt 10 aftner 

frem mod jul. Prisen for alle 10 aftner er 

 

 

 

Generalforsamling 2013 

 

Torsdag d. 21. november kl. 19.30 af-

holdes ordinær generalforsamling på 

Fiskegården. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest d. 14. november. 

Dagsorden: 

1: Valg af dirigent 

2: Formandens beretning 

3: Regnskab 

4: Indkomne forslag 

5: Valg af formand 

6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

7: Valg af lodsejer-repræsentant til be-

styrelsen 

8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

9: Valg af revisor 

10: Valg af revisor suppleant 

11: Eventuelt 

12: Uddeling af pokaler og lodtrækning 

blandt indsendte fangstrapporter. 

 

… og de korte nyheder 
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blot 250 kroner til dækning af materia-

ler. Juniorer deltager for halv pris. Kom 

og bliv dygtigere, samtidig med at du får 

nogle hyggelige timer i godt selskab. 

Som vanligt vil der være mulighed for at 

låne bindegrej, hvis fluebindingen er 

helt nyt for dig. 

Alle er meget velkomne ;o)  

Udsætning af halvårs-fisk 

 

Åens bestand af kampklare ørreder er 

blevet suppleret med en baljefuld livs-

kraftige halvårsfisk, der som vanligt var 

i super form, og som alle var lynhurtige 

til at vende snuden mod strømmen og 

finde sig et skjulested i de ”nye” omgi-

velser. 

Som det ses, var det et par af forenin-

gens grå eminencer, der forestod udsæt-

ningen, og det er jo hele humlen ved 

godt foreningsliv, når de ældre hjælper 

de nye på vej ;o) 

 

 

Fangstrapport 

 

Som noget nyt er årets fangstrapport 

indsat som en side i bladet, der er lige til 

at klippe ud. Husk at få den udfyldt og 

afleveret/indsendt til formanden inden 

generalforsamlingen, så du giver dig 

selv mulighed for at deltage i kampen 

om såvel pokaler som lodtrækning. 

Aalestrup Open 2014 

 

Næste års gigantiske fluebinder-

konkurrence på Fiskegården er allerede i 

støbeskeen. I 2014 vil Aalestrup Open 

blive afholdt lørdag d. 1. marts. 

Der kommer naturligvis et udførligt pro-

gram senere, men reserver allerede da-

gen nu, så du er sikker på, du kan være 

med ;o) 
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Face-book 

 

Aalestrup Lystfiskerforening har nu fået 

sin egen gruppe på Face-book. Idéen 

med gruppen er, at man har et sted, hvor 

man kan udveksle erfaringer fra åen, 

dele sine oplevelser, fortælle andre om 

den aktuelle grødesituation/vandstand, 

og ellers være fælles om de gode ople-

velser, som vort fiskevand kaster af sig. 

Administrator for gruppen er Per Niel-

sen, og du kan hurtigt blive en del af 

gruppen, blot ved at sende Per en an-

modning om at blive optaget. 

 

Vedr. hytterne 

 

Fremover vil der være mulighed for at 

bestille rengøring ved afrejse fra hytter-

ne. Prisen vil være 300 kroner, og øn-

sker man at gøre brug af dette nye tiltag, 

aftales det med Lone og Tage i forbin-

delse med, at man lejer hytten. 

Ligeledes vil man blive opkrævet sam-

me beløb, hvis man selv forestår rengø-

ringen, men efterlader hytten rodet og 

urengjort ;o)) 

Omkring hytteudlejningen i 2014 kan 

endvidere nævnes, at der vil være mulig-

hed for indflytning fra kl. 15.00, og der 

vil være afrejse senest kl. 11.00 - eller 

efter aftale. 

Ved leje af hytte vil det fremover være 

muligt at få en gratis, guidet tur ved Si-

mested Å med Tage Hermansen, der har 

stor viden om åen og fiskeriet. Det ene-

ste, du skal gøre, er at aftale en tid med 

Tage. 

 

Det ”gamle” værtspar 

 

I forbindelse med at Ellen og Bjarne 

Mortensen af helbredsmæssige årsager 

har ønsket at ophøre med jobbet som 

værtspar på foreningens ejendom og 

udlejning af hytter, vil vi gerne rette en 

stor tak til Ellen og Bjarne, der har pas-

set jobbet stort set siden foreningen i 

1ste omgang lejede bygningerne og se-

nere købte disse, og fik opført de 4 hyt-

ter.  Bjarne har været med siden udgrav-

ningen af først den gamle stald, der blev 

til klublokale og senere renovering af 

såvel lade som indretning af museum. 

Ellen har i samme tidsrum været den 

der, ud over at stå for hytteudlejning, har 

hjulpet med mad og kaffe til elfiskedage, 

generalforsamling m.v. 

  

Søren Godsk 
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Det nye værtspar 

 

I forbindelse med førnævnte har jobbet 

som ny værtspar været annonceret i for-

eningens klubblad, og vi takker for den 

af medlemmerne viste interesse. 

  

Valget er faldet på Lone Schmidt og 

Tage Hermansen. 

Tage, der selv er en ivrig lystfisker, vil 

mange allerede kende fra åen og for-

eningen, og vi tror, at mange - også hyt-

tegæster - vil få en hyggelig fiskesnak 

med Tage, når de gæster foreningen. 

Er der tid, vil han uden tvivl fortælle 

eller fremvise steder ved åen, hvor man 

kan forsøge lykken. 

  

Foreningen ønsker Lone og Tage vel-

kommen 

  

Søren Godsk 

 

 

 

 

 

Vagtskifte på Fiskegården 

 

Så blev det tid, efter 27 år på posten, at 

sige farvel til Fiskegården. 

Vi har været med fra starten, fra der blev 

revet ned og bygget op, set hvordan 

mange medlemmer har lagt tid og kræf-

ter i at bygge gården op til det, den er 

nu. 

Hytterne kom til, og der igennem har vi 

mødt mange dejlige mennesker. Flere 

har besøgt hytterne gennem mange år, 

dem har vi selvfølgelig fået et specielt 

forhold til. Nogle hyttegæster har vi fået 

lov at følge fra de var børn, til nu hvor 

de er blevet dejlige, unge mennesker. 

Tak til alle jer hyttegæster for venlige 

ord, sms’er og gaver her på falderebet 

og gennem alle årene. Vi har selvfølge-

lig også fulgt klublivet på forskellig vis, 

og livet på gården og omgangen med de 

mennesker, der har haft deres gang her, 

blev jo en livsstil for os. 

Nu har forskellige skavanker gjort, at vi 

syntes, det var på tide at sige farvel til 

dette kapitel i vores liv. Vi håber, at I 

tager godt imod Lone og Tage, som nu 

tager over. 

Tak til jer alle, og alle gode ønsker for 

Foreningen fremover. 
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7 

 

 

Fiskedagen blev traditionen tro afviklet i 

sidste halvdel af september, nærmere 

betegnet den 21/9. 

Der var fremmøde af såvel tidligere som 

nye deltagere. Fiskeriet blev afviklet i 

godt vejr - måske for godt vejr til de 

store fangster. Der var 20, der deltog i 

fiskeriet, og ligeledes 20 der deltog i den 

fælles spisning. 

(20 til fiskeri og ligeledes 20 til spis-

ning) nogle deltog i begge dele og andre 

kun i én af  aktiviteterne. 

Den af Rolf og Peter flot fremstillede 

fisk til ophængning af fangster blev ind-

viet med fisk på alle krogene. 

 

 

Dagens største fangst var en havørred på 

47 cm. 

En rigtig god dag hvor der både blev 

fisket igennem, men også delt adskillige 

røverhistorier blandt de deltagende. 

PH Outdoor i Viborg havde stillet sig til 

rådighed som meget gavmild præmie-

sponsor af årets fiskekonkurrence, og 

det skal der naturligvis også lyde en stor 

tak for, præcis som der skal til alle jer, 

der kom og gjorde dagen til en god ople-

velse.  

Selvfølgelig har vi planer om at gentage 

succesen næste år. 

 

Søren 
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enkelt art, skovvårfluen, lever endda 

hele sit liv på land.  

De mange arter har vidt forskellig leve-

vis. Der findes 3 store hovedgrupper. De 

husbyggende, der nok er de mest kendte 

og iøjefaldende når de ses kravle rundt i 

deres kunstfærdige bygningsværker af 

sand, småsten blade og pinde. De nets-

pindende, der bygger  

en slags ”edderkoppespind” under van-

det til at fange føde i, og endelig de frit-

levende arter der lever frit kravlende på 

bunden. Fælles for de alle er, at de gen-

nemgår en ”fuldstændig forvandling” fra 

larve til flyvende insekt noget i stil med 

sommerfuglene, med hvilke de da også 

er ganske nært beslægtede. Forvandlin-

gen foregår lidt forskelligt for de 3 typer 

af vårfluer. De, der allerede har et hus, 

forsegler dette, de netspindende lukker 

 

 

Vårfluerne optræder i massive mængder 

ved vore vandløb og udgør en stor del af 

ørredens føde. I fluefiskerlitteraturen har 

den altid stået i skyggen af døgnfluerne, 

og selv vores nestor udi entomologien, 

Preben Torp Jacobsen skriver i sin bog 

”Tørfluefiskeri” at ”det er kun ved gan-

ske få lejligheder at vårfluerne har be-

tydning som fødeemne for ørred og stal-

ling”. Skribenten her nåede desværre 

ikke at have mulighed for at udfritte Den 

Gale Dyrlæge om denne påstand, og 

måske har insektfaunaen ændret sig hen-

over årene, men nu om dage optræder 

vårfluerne i dens forskellige stadier me-

get ofte på ørredens spisekort. 

 

Der er mange arter af vårfluer i Dan-

mark, langt flere end der er døgnfluer. 

Op i mod 170 kan det blive til. De lever 

både i stillestående vand, både fersk og 

brak, i vores strømmende åer og en  
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  nettet af, og de fritlevende bygger et hus 

af sandskorn på en sten i åen. Fælles for 

dem alle er nu, at de forpupper sig, og 

forvandler sig til flyvende insekt i løbet 

af ca. 3 uger inde i puppen. Når tiden er 

inde, gnaver de sig fri, og enten svøm-

mer eller kravler mod overfladen, hvor 

de som færdigudviklet insekt folder vin-

gerne ud, tørrer og flyver bort. Det er i 

dette svømmestadie, vi især kan opleve 

et fantastisk fluefiskeri, da de svømmen-

de pupper er meget synlige for fiskene. 

Dels er mange arter ganske store, dels 

danner de en slags luftboble omkring 

kroppen, der hjælper som opdriftsmiddel 

på rejsen, og dels laver mange arter gan-

ske kraftige bevægelser undervejs, alt 

sammen meget tydelige tegn til fiskene 

at nu er bordet dækket…. 

 

De voksne vårfluer er let genkendelige 

med deres taglagte vinger båret hen over 

ryggen. Med de mange arter i mente, er 

der som fluefisker heldigvis ingen grund 

til at kunne identificere arterne specielt 

grundigt. Alle danske vårfluer er brune, 

grå eller sorte i deres helhedsindtryk, så 

det drejer sig mest om at matche størrel-

sen på de fluer der er aktive på den på-

gældende dag for at få et fornøjeligt 

fiskeri. Langt mere vigtigt er det at for-

søge at finde ud af, i hvilket stadie fiske-

ne mæsker sig i vårfluer på, hvad enten 

det er larver, svømmende pupper, klæk-

kende pupper eller voksne insekter. Alle 

disse stadier er grundigt dækket ind med 

fluemønstre, hvad en hurtig søgning på 

internettet kan afsløre. Jeg vil i en senere 

artikel præsentere lidt fluer til de enkelte 

stadier, da det som allerede nævnt er 

langt mere effektivt end at forsøge at 

imitere de enkelte arter, når det drejer 

sig om vårfluer. 

Per  
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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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Hvor godt kender du egentlig åen, du så 

ofte går og fisker i? Tænker du, som så 

mange andre før dig, hvorfor hedder 

netop denne plads, som den gør? Eller 

tænker du over, hvor det lige helt præ-

cist er henne, når du hører nogle af ”de 

gamle” snakke om egne og andres ople-

velser ved fiskevandet? Så er der måske 

en smule hjælp på vej … 

Aalyst planlægger netop nu en guidet tur 

langs åen, hvor vi i tekst og billeder vil 

forsøge at kaste en smule lys over alle 

de gamle stednavne, og måske kommer 

der også et hint eller to undervejs om 

pladser, der godt kan risikere at holde en 

god fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange af stederne langs åen er opkaldt 

efter lodsejere, efter gården, som engen 

hører under, efter spang og broer, der 

har gjort det muligt at krydse åen igen-

nem mange år. Vi kan sikkert ikke finde 

forklaringen på alle de kendte pladser, 

men vi vil i hvert fald gøre forsøget. Og 

til at hjælpe os med opgaven har vi allie-

ret os med ingen ringere end Hr. Jens 

Østrup, der har gået og sparket til muld-

skuddene langs Simested Å det meste af 

livet, og vi er rigtig glade for, at Jens vil 

være vores guide på turen. Den første  

artikel i serien vil kunne læses i Aalyst 

nummer 1-2014. 

”Ved Bussen” er blot et af de mange steder, vi vil besøge. Bussen er borte, men pladsen 

holder stadigvæk gode fisk. 
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Art Længde vægt 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bemærk: I rapporten skal kun medtages hjemtagne fisk. Altså ikke fisk 

der er genudsat. 

Blandt de indsendte rapporter bliver der præmielodtrækning, og de danner 

grundlag for pokaluddelingen. 

Rapporten skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21. november 2013. 

Navn: 

 

Adresse: 

K
L

IP
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Fangst-rapporten afleveres til en fra bestyrelsen, eller 

indsendes til: 

Søren Godsk 

Lærkestien 2, Birgittelyst 

8800 Viborg 
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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. 

 

Lejepris for 2013: 

Søndag til torsdag - 450 kr. pr. døgn 

Fredag og lørdag - 500 kr. pr. døgn 

En uge - 2200 kr. 

Rengøring af hytte - 300 kr. 

 

Hytterne bestilles hos: 

Lone Schmidt og Tage Hermansen, 

Aadiget 40, 9620 Aalestrup. 

30-138415 ell. 20-864289 ell. 86-340663 

 

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 

 


