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Senior-klub 

 

Torsdag d. 10. april kl. 19.oo bliver der 

afholdt et stiftende møde på Fiskegården 

for alle interesserede seniorer. 

Det er Tage Hermansen, der har barslet 

med initiativet til senior-klubben, og 

nogle af tankerne med klubben er, at der 

skal arrangeres hyggemøder på tids-

punkter, hvor det passer seniorerne 

bedst, samt at man skal arrangere fælles 

fisketure for på den måde, at ”trække 

hinanden op af sofaen”. Men andre idéer 

er naturligvis meget velkomne på mødet. 

 

 

Kontingent 

 

Skulle du have glemt at betale medlems-

kontingent, kan det nås endnu. 

Hvis det skyldes, at du ikke længere 

ønsker at være medlem af Aalestrup 

Lystfiskerforening, vil vi meget gerne 

modtage din udmeldelse af hensyn til 

korrekt registrering. 

 

Et godt tilbud 

 

Skulle du have en fiskekammerat, som 

godt kunne tænke sig at blive medlem af 

foreningen, er der lige nu et godt tilbud, 

da nye medlemmer bydes velkommen 

uden at betale indskud. Man kan altså få 

en hel fiskesæson ved en af Himmer-

lands bedste åer, samt adgang til en mas-

se spændende arrangementer for kun 

680 kroner. Det er blot at rette henven-

delse til vores kasserer. Kontaktoplys-

ningerne findes bagest i dette blad og på  

hjemmesiden  

www.aalestrup-lystfisker.dk 

… og de korte nyheder 
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Der er ingen tilmelding til det stiftende 

møde, så kunne du have lyst til at være 

med i senior-klubben, eller blot høre lidt 

mere om mulighederne for sådan en 

klub, er det bare at møde op på Fiskegår-

den denne aften. 

 

Fjordtur med guide 

 

Onsdag d. 16. april kl. 19.00 

drager vi på fisketur med Michael Jen-

sen som guide. 

Den gode Mic har lovet os at være guide 

på en fjordtur, og nu er tidspunktet lagt 

fast. 

Vi mødes ved Svinebugten i Mariager-

fjord - eller Lille Skovsgårdhage, som 

stedet også kaldes. Kør ned til fjorden 

fra Torndalsvej ( ved Hobro Golfbane). 

Forhåbentlig er fjordørrederne i biddet 

denne aften, men under alle omstændig-

heder skal der nok blive rig mulighed for 

at få lidt nye fiduser med hjem i rygsæk-

ken, når Michael øser af sine mange års 

erfaring. 

Valg af grej, og ikke mindst fiskestrate-

gi, vil uden tvivl også være nogle af de 

emner, der vil blive vendt på turen. 

Der er ingen tilmelding til arrangemen-

tet, man møder bare op ved fjorden kl. 

19.00. 

Evt. spørgsmål kan rettes til Kenneth 

Nyholm. 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 3. maj er der arbejdsdag på 

Fiskegården. Vi mødes kl. 8.00 og for-

deler opgaverne mellem os. I år vil der 

nok blive mest fokus på reparationer og 

fornyelse af broer og spang langs åen, 

men selvfølgelig vil der også være opga-

ver på Fiskegården til de, der foretræk-

ker det ;o) 

Kom og giv dig selv en hånd, så forhol-

dene er helt parate til endnu en forrygen-

de sæson ved åen. 

 

Tur til Skjern Å 

Lørdag d. 10. maj er der foreningstur til 

Skjern Å 

Vi har været så heldige, at Kim Tygesen 

fra Ikast Sportsfiskerforening har arran-

geret, at vi kan fiske på hele deres styk-

ke denne dag. 

Prisen for dagkort er 200 kr. + laksekon-

tingent 100 kr. 

(Dagskortene vil ligge klar til os nede   



 

4 

ved Kim.  

Laksekontingent kan bestilles på   

http://www.skjernaasam.dk/kob-

laksekontingent. 

Ved middagstid vil der blive lidt hygge, 

hvor der er mulighed for at købe en pøl-

se, som Kim har lovet at grille. 

Vi håber, der er mange, som vil deltage, 

da det helt sikkert bliver en hyggelig dag 

ved noget rigtig fint fiskevand.  

Vi kører i samlet flok fra Fiskegården 

lørdag morgen kl. 7.00. Hjemkomst afta-

ler vi. 

Mvh. Turudvalget. 

  

Tilmelding senest mandag d.5/5.  

(Tage Hermansen 30138415, Palle Baa-

de 21476333, Dennis Jensen 30937002. 

  

Link til Ikast sportsfiskerforening http://

www.ikast-isf.dk/ 

 

 

 

 

Nat-fiskeri 

 

Lørdag d. 21. juni afholdes den årlige 

natfisketur til åen. Forhåbentlig har de 

første blanke opgangsørreder fundet vej 

til vores fiskevand på dette tidspunkt, så 

vi håber, at mange vil tage med ud i 

sommernatten og få nogle gode oplevel-

ser med hjem. 

Der plejer jo at være rigtig fint fremmø-

de til denne aften, hvor det sociale sam-

vær er i højsædet, og hvis ellers vi er 

nogenlunde heldige med grødeskærin-

gerne, er der også mulighed for godt 

fiskeri. 

Vi mødes på Fiskegården kl. 20.30, 

hvorefter vi kører ud og fordeler os 

langs åen. 

Ved midnatstid mødes vi igen, og så vil 

der være mulighed for at købe friskgril-

lede pølser og øl/vand. 

Kontaktperson for natfisketuren er Lars 

Hansen 28 - 51 41 52 
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Grej-auktion 

 

Den 24/2 blev der afholdt grejauktion, 

og i lighed med tidligere år var arrange-

mentet velbesøgt med ca. 30-35 perso-

ner. Der var tilmeldt 105 effekter, hvoraf 

langt den største del blev solgt, og det er 

indtrykket, at nogle effekter blev tilba-

geholdt på grund af den store tilmelding 

- dette er i hvert fald gældende for nogle 

af foreningens effekter - men disse kom-

mer så under hammeren senere. 

Alt i alt en vellykket aften, 

 

Søren Godsk  

 

Foredrag med Bo Frier 

 

D. 17. februar havde vi besøg af Bo Fri-

er på Fiskegården, og det var et meget 

velbesøgt arrangement. 

Bos oplevelser med fiskestangen i hån-

den i blandt andet Argentinas smukke 

natur, var noget, der kunne trække folk 

af huse.  

Vi havde nok haft store forventninger til 

denne aften, og Bo Frier skuffede os 

bestemt ikke.  Han er en glimrende for-

tæller, og spændende oplevelser har han 

jo nok af i rygsækken. 

En rigtig fin aften på Fiskegården ;o) 

 

Aalestrup Open 

 

Lørdag d. 1. marts var der lagt op til en 

dag med masser af aktiviteter på Fiske-

gården, og sådan kom det også til at gå.  

Først og fremmest var det jo dagen for 

sæsonstart, og dermed også for stander-

hejsningen. Her var der fint fremmøde, 

og at enkelte også vovede sig ud med 

snøren, kom der bevis for senere på da-

gen, da Ivan Holm kiggede forbi Fiske-

gården for at vise en flot blankfisk på 

5,5 kg. 

Dernæst var det også dagen, hvor Aale-

strup Open blev afviklet, og også her var 

der rigtig fint fremmøde både af dygtige 

fluebindere, men også af interesserede 

tilskuere. 

Dagen igennem blev der bundet mange 

fine fluer, og de tre dommere kom som 

sædvanlig på lidt af en opgave, da de 

skulle udpege dagens vindere.  

Du kan se meget mere fra dagen på for-

eningens hjemmeside. 

Her skal der imidlertid lyde en stor tak 

til alle, der var med til at gøre dagen til 

en succes. Det være sig bindere, tilskue-

re, frivillige hjælpere, og ikke mindst 

den lange række af gavmilde sponsorer, 

uden hvem dagen ville være umulig at 

afvikle. TAK! 
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være mange grunde til, at der ikke ind 

rapporteres fangster. Måske vil man ikke 

opgive fangststedet af frygt for at skabe 

trængsel ved sine favoritpladser. Måske 

kan man ikke lige se nytten af indrap-

porteringen, og måske gider man bare 

ikke…..ærgerligt af flere grunde, for en 

solid viden om bestanden er vigtig for 

arbejdet med åen og ikke mindst for PR 

arbejdet med at tiltrække nye medlem-

mer til foreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen har flere metoder til at følge 

bestanden og opgangen af havørred i 

Simested å. Først er der jo medlemmer-

nes indberetninger af fangster, dels på 

den udsendte fangstrapport og dels ”den 

blå bog” der ligger på Fiskergården. 

Desværre er disse rapporteringer stærkt 

for nedadgående for tiden. Desværre, 

fordi at medlemmernes fangster giver 

god viden om hvordan og hvornår hav-

ørrederne bevæger sig i åen. Der kan  
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 En anden metode foreningen anvender, 

er elektrofiskeriet. Først og fremmest 

elektrofiskeriet efter moderfisk til ud-

sætningerne i henhold til udsætningspla-

nen for åen. De sidste mange år har vi el

-fisket de samme stræk og sammenligner 

tallene år for år. Disse befiskninger sup-

pleres med DTU Aquas el-fiskeri efter 

årets yngel. Disse befiskninger sker ca. 

hvert 6-7 år og netop i 2014 står åen 

igen for tur til en grundig gennemgang 

af åen og alle tilløb. Simested er år for år 

blevet mere og mere selvreproducerende 

og resultatet af DTU’s bestandsanalyse i 

år kan meget vel blive et stop for udsæt-

ningerne, og dermed også stop for den 

sidegevinst fiskeriet efter moderfisk gav 

som overblik over bestandens tilstand. 

Tredje og sidste mulighed for at følge 

med i bestandens udvikling består i op-

tælling af Havørredens gydebanker. For-

eningen har haft et lille korps af frivilli-

ge, der hver vinter siden 2007 enten har 

sejlet eller gennemtravet bredderne af 

åen og dens tilløb for at tælle tilstedevæ-

relsen af gydegravninger. Vi plejer at 

tælle opstrøms Fiskergården det ene år 

og nedstrøms det andet. Opstrøms har vi 

nu data tilbage fra 2007, og det giver 

efterhånden nok tal til at tegne et interes-

sant billede af udviklingen her. Også 

fordi åen heroppe slap for et dambrug i 

2008/09.  

Tilbage i 2007 blev der talt 97 gydeban-

ker opstrøms Ålestrup. I 2009 var tallet 

132, i 2011 123 og i 2013 183. En fin 

stigning. Men fordelingen af fiskene på 

strækningen er også interessant. Det nye, 

i 2008, omløbsstryg ved Hannerup fiske-

ri ændrede meget på fordelingen af fisk. 

Nedstrøms Hannerup har tallene været 

næsten konstante, 63, 67, 57 og 77 gyde-

banker. Opstrøms Hannerup derimod 

viser store ændringer, - 34 i 2007, et 

kæmpehop til 65 efter omløbsstryget 

blev lavet, stabil på 66 året efter og et 

flot hop til 105 i indeværende 2013/14 

gydesæson. Fiskene flytter sig opad i 

åen. Og de går længere op.  
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Tæller vi opstrøms Stenildbro giver tal-

lene, i 2007 7 banker. I 2009 14 banker, 

i 2011 22 og i vinter 43 banker. Hvad 

kan det ikke blive til, når de sidste dam-

brug åbner op for passage, og åen 

genslynges oppe under Rørbæk. En an-

den interessant vinkel er, at samtidig 

med fiskene flytter op i åen for at gyde, 

svigter de de små tilløb. Tidligere top-

scorere som Hvam, Kalbæk og til dels 

Simested bæk svigter i de seneste år. 

Torsdal ser heldigvis ud til at være i 

fremgang, med fin gydning i vinter. 

Analysen i år vil bringe nyttigt nyt om 

dette, og om der er hold i de visuelle 

observationer, vi har lavet.  

 

Foreningens vandrende banke-optællere 

kan ikke være overalt, og afslutningsvis 

skal der lyde en opfordring til at tage en 

travetur til næste vinter. Det er dejligt 

livsbekræftende at finde eksempler på 

gennemgravet gydegrus, og så foregår 

det jo i en tid, hvor de fleste har pakket 

fiskegrejet lidt væk, og sat fiskeriet på 

standby…. 

 

Per Nielsen 

Bestyrelsen 
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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 2014: 

Søndag til torsdag - 475 kr. pr. døgn 

Fredag og lørdag - 500 kr. pr. døgn 

En uge - 2800 kr. 

Rengøring kan bestilles - 300 kr. 

Indflytning fra kl. 15.00 - afrejse senest 

kl. 11.00 … eller efter aftale. 

 

Hytterne bestilles hos: 

Lone Schmidt og Tage Hermansen, 

Aadiget 40, 9620 Aalestrup. 

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

 

Salg af fiskekort: 
 
Fiskekort kan købes hos Lone & Tage på Fi-

skegården. 

 

Man kan også købe fiskekort flg. steder: 

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 

 


