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Så uanset om du er en garvet rotte,  

eller fluebinding er helt nyt for dig, så 

kom og vær med. Har du endnu din før-

ste ”hjemmegjorte” flue til gode, og ved 

du ikke helt, om denne del af hobbyen er 

noget for dig, så kan du sagtens låne 

fluestik og bindeværktøj de første gange. 

 

Grønlændertur 

 

Lørdag d. 25. januar er der grønlænder-

tur til Lerkenfeldt Å. Vi mødes på Fiske-

gården kl. 9.00, og herfra følges vi ad ud 

til åen. Har du brug for at købe fiskekort 

til dagen, vil vi stoppe op ved et salgs-

sted på vej til åen. 

Turleder på dagen er Palle Baade, som 

kan kontaktes på 21476333. 

 

 

Flue-binding 

 

Gode traditioner skal man som bekendt 

ikke ændre på, så derfor kører forenin-

gen naturligvis også fluebindings-kursus 

i begyndelsen af 2014.  

Vi binder første gang torsdag d. 9. janu-

ar kl. 19.00, og herefter de følgende ni 

torsdage på samme tidspunkt. Stedet er 

Fiskegården i Ålestrup, og Søren Glerup 

vil som vanligt stå for undervisningen.  

Prisen for alle 10 gange er 250 kroner til 

dækning af materialer. Juniorer deltager 

for halv pris. 

Aftnerne er både lærerige og hyggelige, 

og der er med garanti også plads til dig.  

 

… og de korte nyheder 
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Foredrag med Bo Frier 

 

Mandag d. 17. februar kan du roligt se 

frem til. Det er nemlig lykkedes for os at 

få en aftale med Bo Frier, og vi er ikke 

så lidt stolte over at kunne byde på et 

foredrag lidt ud over det sædvanlige. 

Man kan vist roligt sige, at Bo har fået 

fiskeriet ind med modermælken, og lige 

siden han forlod ammepladsen, har en 

stor del af hans tilværelse haft fiskeriet 

som omdrejningspunkt.  

Har du læst hans bog ”Når vi drømmer 

taler elven”, ved du, at Bo kan formidle 

naturoplevelser på en måde, så de kryber 

helt ind under huden.  

Det vil han også gøre, når han besøger 

os på Fiskegården. Arrangementet be-

gynder kl. 19.00, og det er åbent for alle. 

Der er ingen entré til foredraget, og der 

kan købes kaffe med brød til særdeles 

rimelig pris. 

 

                            Grejauktion 

 

 

 

 

Mandag d. 24. februar bliver der afholdt 

grejauktion på Fiskegården. Det er jo 

denne aften, du har mulighed for at få 

solgt noget af det grej, du fandt, da du 

sidst ryddede op i skabet. Det er selvføl-

gelig også aftenen, hvor du måske kan få 

købt det, du lige står og mangler, til en 

rigtig god pris.  

Under alle omstændigheder plejer der at 

komme mange fine effekter under ham-

meren på vores årlige auktion, og så er 

der oven i hatten garanti for hyggeligt 

samvær og sikkert også et par solide 

lystfiskerskrøner.  

Det er muligt at indlevere effekter til 

auktionen fra kl. 18.00, og selve auktio-

nen begynder kl. 19.00. 
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Premieredag & Ålestrup Open 

 

Lørdag d. 1. marts kommer Fiskegården 

til at syde af aktiviteter dagen igennem, 

så derfor vil det være en rigtig god idé at 

reservere dagen allerede nu. 

For det første er det jo premieredagen 

for den nye fiskesæson, og dette bliver 

naturligvis markeret med standerhejs-

ning og en tår friskbrygget kaffe, som vi 

plejer.  

Som noget nyt vil det i år også være 

muligt for ikke medlemmer at fiske gra-

tis på hele foreningens strækning langs 

Simested Å. Så kender du nogen, der 

måske kunne være interesseret i at blive 

medlem af foreningen, så skynd dig at 

give denne mulighed videre. En fiskedag 

bliver aldrig billigere ;o) 

Dernæst bliver vores fluebinderkonkur-

rence ”Ålestrup Open” også afviklet 

denne dag, og dette arrangement trækker 

jo som bekendt dygtige fluebindere til 

fra en stor del af landet. 

 Dagen igennem kan der købes såvel 

spiselige som drikkelige forfriskninger, 

og der er med garanti et stuvende fuldt 

præmiebord at kæmpe om ud over æren, 

så pak nu bindegrejet og kom til Fiske-

gården. Alle er yderst velkomne til kon-

kurrencen, og man er selvfølgelig også 

meget velkommen, hvis man ”bare” er 

tilskuer, og gerne vil se, hvad de dygtige 

fluebindere tryller frem i løbet af dagen. 

Der kommer et udførligt program på 

foreningens hjemmeside op til konkur-

rencen. 

 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 3. maj er der arbejdsdag på 

Fiskegården. I år vil der nok blive lagt 

mest vægt på reparation af broer og 

spang langs åen, så man kan færdes pro-

blemfrit til de gode pladser, hvor storør-

reden gemmer sig senere på sommeren. 

Men der vil uden tvivl være opgaver at 

løse for alle, der kommer for at give en 

hånd med, så har du ikke mod og kræfter 

til at tumle rundt ude i engene, så lad 

endelig ikke det være grundlag for at 

blive hjemme ;o) 

Vi mødes på Fiskegården til morgenkaf-

fe kl. 8.00, hvor vi også fordeler dagens 

opgaver mellem os.  

Kom og vær med! Det er dig selv, du 

hjælper … ;o) 
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Fiskeriet :  

Fangsterne har, såfremt vi skal tro de 

indskrevne fisk i fangstbogen, været på 

et lidt højere niveau end det foregående 

år. De indberettede fangster såvel i 

fangstbogen som på hjemmesiden viser, 

at vi skulle hen i slutningen af maj, før 

der kom gang i fangsterne, og efterårsfi-

skeriet har været beskedent. Dog har 

fiskene været større end det foregående 

år. 

Det er stadig vor opfattelse, at garnfiske-

riet er en stor belastning for havørredbe-

standen i Limfjorden. Der er jo ikke 

megen plads at passere på ved Virksund-

dæmningen, samtidig med at garnene 

står tæt. 

 

Hytter: 

I år er der igen malet en hytte, og den 

vedtagne turnus med maling af én hytte 

i.f.m. arbejdsdagen vil blive fortsat  

 

fremover. 

Der har i året 2013 været en tilbagegang 

i udlejningen på ca. 20 %: nemlig  fra 

167 til 129 udlejningsdage. Om det skyl-

des, at vejret var mere til stranden, eller 

den økonomiske krise, skal være usagt, 

men vi prøver fra næste sæson at ændre 

noget i annonceringen, som vil være i 

Fiskeavisen, TV-spot i Messecenter Års, 

og en nyoptrykt brochure ”Lystfiskeri på 

Viborgegnen”   

 

Ejendommen:  

Stuehuset. 

I forbindelse med at Ellen og Bjarne 

efter 27½ år på posten som ”vicevært” 

af helbredsmæssige årsager ønskede at 

blive frigjort for jobbet, har det nye 

værtspar Lone Schmidt og Tage Her-

mansen gennemført en gennemgribende 

ændring af stuehuset. Der er blevet ma-

let, lagt nye gulve, ændret ved el- og 

vand. Tage og Lone har selv udført langt 

det meste arbejde, men der har været 

hjælp af Ole, Kenneth, Frits, Dennis, 

Allan og brdr. Østrup.  

 

Klubhuset: Der har på ejendommen i 

2013 kun været foretaget mindre repara-

tioner så som andre tagplader på en del 

af garagebygningen, der var gennemtæ-
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rede, men her fandt Tage nogle lidt 

brugte plader hos nedbrydningsfirmaet i 

Pederstrup, så beløbet var minimal.  

Med hensyn til turistsamarbejdet er for-

eningen placeret således på landkortet, 

at vi bliver nødt til at samarbejde både 

mod NORD og SYD, da stort set en lige 

stor del af foreningens fiskevand er be-

liggende i den nordlige og den sydlige 

del. Vi har derfor valgt at annoncere i 

turistbrochurer begge steder, ligesom 

hytterne har været annonceret i FISK & 

FRI, Fiskeavisen og lokalt i en turistbro-

chure i Himmerland. Vi ændrer det dog 

fra næste sæson, idet vi har indgået afta-

le med Messecenter Aars om TV-spot 

der vises 52 gange daglig med en varig-

hed på 15 sek. TVspottet  vil vise bille-

der af åen, ejendommen, hytterne og 

Rolf`s flotte fisk, og samtidig vil der 

være oplysning om, at der er plads til 

nye medlemmer. 

  

 

Grødeslåning:  

Igen i 2013 er der  nye folk til grødeslå-

ningen, og i forhold til foregående år er 

der efter vor opfattelse sket en forbed-

ring, og der har heller ikke været efter-

slåning i samme omfang, når der har 

været eftersyn.. Der er en operatør, der 

foretager grødeskæringen fra Abildvad 

til fjorden, medens det er en anden ope-

ratør, der foretager skæringen opstrøms 

Abildvad.  Grødeskæringer bliver kom-

munikeret ud på Viborg Kommunes 

hjemmeside f.s.v. angår strækningen fra 

Abildvad til fjorden, hvorimod man fra 

Rebild Kommune har meddelt, at man 

vil forsøge at orientere foreningen pr. 

mail hvilket imidlertid ikke sker.  

Lodsejere:  

Samarbejdet med lodsejerne forløber i 

det store hele godt. Der har dog været 

problemer med parkering i Torup, men 

vi forsøger at løse det ved skiltning og 

ny parkeringsplads inden den nye sæson. 

Udskiftninger i lodsejerkredsen har ikke 

bevirket ændringer i vort fiskevand. 
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25/4-2013 Lodsejerfest på Hotel Hvide 

Kro med ca. 130 deltagere. 

4/5-2013 Arbejdsdag, hvor der blev ma-

let hytte, fældet træer og alm. oprydning 

ude og inde, et brohold var også i aukti-

on. Vi kunne godt ønske os, at flere 

mødte op til arbejdsdagene, da der er 

mange broer, der trænger til genopret-

ning og reparation, så mød op i 2014, 

når dagen er fastlagt.  

Ud over arbejdsdagen har Ole Nyholm 

været rundt ved foreningens borde og 

bænke samt parkeringspladser med 

buskrydderen, ligesom andre har været 

en  tur langs åen, men igen … vi mang-

ler folk, der vil medvirke til, at det bliver 

fremkommelig at gå, så meld jer med 

eller uden buskrydder. 

19/5-2013  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. 

22/6-2013 Natfisketur v/Simested Å  

der blev ikke fanget havørreder inden    

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. 

 

26/1-2013  Tur med henblik på 

”grønlænderfiskeri” Lerkenfeldt Å. 

4/2-2013   1 ste grejauktion  - denne 

aften kunne medlemmerne ikke indleve-

re effekter, idet foreningen havde mod-

taget flere effekter af Poul Gadegaard, 

end der skulle indgå i museet – auktio-

nen var godt besøgt og gav et pænt over-

skud til foreningen.                 

19/2-2013  Filmaften v/Søren Glerup der 

igen havde sammensat et spændende 

program.  

1/3-2013  Standerhejsning : sæsonstart  

den 1/3 var en fredag, men dette til trods 

var der pænt fremmøde til kaffe og rund-

stykker, og nogle prøvede efterfølgende 

lykken … dog uden den store fangst. 

2/3-2013  Ålestrup Open : fluebindings-

konkurrence med deltagere fra hele lan-

det, hvilket må siges at være flot, og der 

blev bundet fluer til samlingen.                                                 

Traditionen videreføres den 1/3-2014, 

samme dag som standerhejsning. 

11/3-2013 Den traditionelle grejauktion  

hvor der atter var fint fremmøde. 
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  midnat, men til gengæld var der fin ser-

vering og god afsætning på pølserne i 

fint sommervejr på ejendommens parke-

ringsplads. 

21/9-2013   Fiskedag med et noget større 

antal deltagere, både til fiskeriet og de 

efterfølgende gule ærter, end de foregå-

ende 2 år – der blev ikke fanget mange 

fisk, men dog fisk så alle krogene på den 

flot udskårne og ophængte fisk blev ta-

get i brug, og derudover var der en hel 

del fiskesnak om Simested Å og andre 

fiskevande. 

10/10-2013 Opstart fluebinding v/Søren 

Glerup  

                    

Medlemsantal:  

Vi har haft en medlemsnedgang i 2013 

fra 254 til 240. Nedgangen er trist, efter 

at vi i 2012 havde en nedgang på ca. 40. 

Derudover er der 35 juniormedlemmer, 

som stort set alle er elever på Naturefter-

skolen. Vi håber, at udviklingen kan 

ændres i 2014, da der jo i sagens natur 

skal et vist antal medlemmer til, for at vi 

kan betale lodsejerne og bevare fiske-

vandet intakt, og der er jo også udgifter 

til ejendommen. Vi kan oplyses, at en-

kelte er skrevet op til 2014, men det er 

vigtigt, at vi alle hjælpes ad med at få 

nye medlemmer og den gamle ”skrøne” 

om, at man ikke kan blive medlem pas-

ser jo ingen steder. 

Derfor er det også vigtigt at evt. fangne 

fisk kommer på foreningens hjemme-

side, og vi kunne også mærke en øget 

interesse, da Rolf`s flotte fisk kom på 

hjemmesiden og i bladene.  

Udsætning/El-fiskeri:  

Udsætninger i 2013  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 
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Vi vil gerne opfordre til, at medlemmer-

ne fjerner evt. affald, hvis man ser noget 

under fisketuren – det skal dog siges, at 

det var meget lidt vi så under el-

fisketuren fra Aalestrup til Ettrup.  

Der arbejdes med 2 projekter om våde 

enge dels opstrøms Hannerup og dels 

mellem Abildvad og Simested. Hvorvidt 

der bliver enighed mellem lodsejerne og 

de offentlige myndigheder er lidt uklart 

på nuværende tidspunkt. 

Der har endvidere været et ønske blandt 

lodsejerne opstrøms Hannerup om en 

decideret vandstandssænkning, men på 

nuværende tidspunkt mener Rebild 

Kommune, at regulativet er overholdt, 

hvorfor projektet ikke umiddelbart lader 

sig gennemføre. Det harmonerer heller 

ikke særligt logisk, at man på en gang 

har planer om våde enge og samtidig 

ønsker en vandstandssænkning. 

 

Der har i sommer været en oprensning af 

sand fra Borup Bro og nedstrøms. Om 

det har været denne opgravning, eller 

udskylning af salt med øget saltindhold i 

fjorden til følge, eller et øget garntryk 

der har været årsagen, men resultatet har 

været en sløj sommeropgang af havørre-

der.  

 

I feb. 2011 blev der indsendt forslag til 

de nye vandmiljøplaner til de berørte 

kommuner langs Simested Å. 

El-fiskeri:  

El-fiskeriet foregik den 2/11-2013 på 

strækningen Aalestrup- Ettrup det resul-

terede i 114 stk. havørreder, heraf 22 på 

70 cm. og derover med den største på 96 

cm.  

El-fiskeriet viser, at antallet er uændret i 

forhold til 2011, hvor den samme stræk-

ning blev el-fisket. Der er indlagt 18  

stk. hunner og 8 stk. hanner på dambru-

get til strygning, hvorfor vi forventer, at 

de tilladte 5 liter rogn fremskaffes. 

 

Miljøforhold:  

Der er som tidligere nævnt blevet slået 

græs og klippet grene ved vore P-

pladser, og samtidig blev bordet ved 

Ettrupbroen, som havde været udsat for 

hærværk, repareret. Værre var det med 

bordet ved Abildvad, som blev kastet i 

åen – én gang reddede en af lodsejerne 

bordet på land, men igen forsvandt det, 

og er ikke senere fundet. Vi har desvær-

re set os nødsaget til ikke at genplacere 

et bord det pågældende sted. 
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  Bemærkningerne vedrørte : grødeslå-

ning, spærringer i såvel hovedløbet som 

tilløbene og Hjarbæk Fjord.. 

 

Vedr. garnproblemer har vi i 2013 haft 

et møde med VSF, og der har været en 

øget overvågning af garnene i området, 

men ulovlige garn er svære at observere, 

og de skyldige skal tages på fersk ger-

ning af fiskerikontrollen, for at det har 

den rette virkning. Så eventuelle ulovlig-

heder skal indberettes til fiskerikontrol-

len. 

Der vil blive afholdt møde med VSF i 

januar 2014 for at evaluere kontrollen og 

drøfte samme for 2014. 

 

Bladet 

 

Der skal lyde en stor tak til Lars Hansen, 

der ud over at redigere bladet har den 

dobbeltfunktion, at han også varetager 

foreningens hjemmeside, og fangstrap-

porter og billeder bliver hurtigt indlagt 

på hjemmesiden efter fremsendelse til 

Lars.  

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. 

 

Opfordring 

I har alle på et tidspunkt fået tilsendt en 

tilmelding til forenings el. 

Dette bevirker, at foreningen modtager 2 

øre pr. kwh uden vel at mærke at I beta-

ler mere for strømmen. 

Eneste betingelse er, at der skal aftages 

el fra Energi Nord, men 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.  
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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, 

et arbejde der nu er overtaget af Lone 

Schmidt og Tage Hermansen, bestyrel-

seskollegaer for godt samarbejde, og 

sidst men ikke mindst Nørager Bageri 

der altid velvilligt sponserer brød, rund-

stykker m.v. uanset om det er arbejdsda-

ge, fiskedag. standerhejsning, el-fiskeri 

m.v.  

Tak! 

Søren Godsk 

Vi har behov for al den positive omtale, 

vi kan få af hensyn til medlemsantallet 

og dagkortsalget.  

 

Ligeledes vil der også i 2014 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, og det må være i alles 

interesse, at disse opgaver bliver udført, 

og i sagens natur vil det ikke være mu-

ligt at få opgaverne løst uden hjælp – vi 

kan ligeså godt sige det rent ud ... besty-

relsen magter ikke opgaverne alene. 

 

 



 

13 

   

 

Vi begynder vores guidede tur langs åen 

ved Skindersbro. Broen danner skel til 

Viborg Sportsfiskerforenings stykke, der 

strækker sig fra Skindersbro til Hjarbæk 

Fjord. Her på den første vandring går vi 

turen fra Skindersbro og opstrøms til 

Jens Andersens bro. Undervejs hjælper 

Jens Østrup os lidt med ”stednavnene”. 

Skovstykket finder vi lige opstrøms 

Skindersbro. Et spændende stykke med 

flere dybe høller. 

Pilesvinget er en klassiker. Stedet er 

ikke det nemmeste at fiske af, når pile-

træets grene er i sommerdragt og hænger 

tæt ved vandspejlet, men storørreden har 

ofte sin plads helt inde i skyggen. 

Sandskredet er også en af de gode plad-

ser. Tidligere var skrænten hjemsted for 

en koloni af ynglende digesvaler, men 

deres redegange er efterhånden forsvun-

det i åen. 

Træmastehøllet var tidligere let genken-

deligt, da der stod en gammel træ-elmast 

lige ved kanten af åen. Pælen er borte, 

men fiskene finder stadigvæk vej til det-

te dybe høl, der har ændret en smule 

karakter, efter et stort stykke af åbrinken 

skred ud i løbet for et par år siden. 

 

Westergaards sving vækker minder. 

Lige her nappede Karl Aage sin fine fisk 

på 13,7 kg fordelt på nøjagtig 100 cm. 

Fisken kan ses på museet på Fiskegår-

den 
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Mødestedet med S-svinget i baggrun-

den. En strækning der gennem årene har 

givet rigtig mange, fine fisk til journa-

len. 

 

13’eren hedder sådan, fordi der - ganske 

vist udokumenteret - blev taget en fisk 

på 13 kilo i svinget for nogle år siden. 

Høllet holder stadig fisk, men de kan 

godt være lidt vanskelige at lokke til 

hug. 

Knoldene er en række dybe høller mel-

lem fremspring i brinken, og der er taget 

flere fisk mellem 6 og 8 kilo på dette 

stræk. 

Stålmastehullet går man sjældent for-

kert af, når der er nyopstegne fisk i ren-

den.  

Dambrugssvinget har også budt på fisk i 

10-kilos klassen. Også hvor fisken har 

vundet fighten ;o)  

Forhåbentlig bliver der i nær fremtid 

mulighed for at lave et restaurerings-

projekt af den fine bæk, der har sit udløb 

lige i svinget.  

Sumpen lige nedstrøms Jens Andersens 

Bro er en ret dyb rende, hvor der er fine 

standpladser, når vandranunklerne står i 

flor.  

Her slutter vandringen for denne gang, 

men vi fortsætter turen i næste nummer 

af Aa-lyst. 
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Der er rigtig mange fine pladser langs 

vores herlige å, og selvfølgelig vil vi 

gerne vise det hele frem, så derfor kom-

mer artiklerne til at strække sig over en 

del numre af Aa-lyst. 

Det er vores håb, at vi hen ad vejen kan 

gøre det lidt mere overskueligt, hvor de  

 

”drabelige” slag har fundet sted, når der 

kommer beretninger i fangstjournalen, 

og måske også give nogen lyst til at 

afprøve nye pladser. 

Med tiden vil den guidede tur langs åen 

også blive tilgængelig på hjemmesiden, 

hvor billederne kan ses i større format. 
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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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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. 

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 

 


