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Fluebinding 

 

Som vanligt vil der blive bundet fluer på 

Fiskegården hen over vinteren. Vi starter 

d. 9. oktober klokken 19.00, og med 

undtagelse af uge 42 mødes vi så hver 

torsdag frem til d. 18. december, hvor 

der er juleafslutning. 

Fluebindingen koster 250 kroner til dæk-

ning af materialer. Juniorer deltager for 

halv pris. 

Underviser til de fleste fluebindingsafte-

ner vil være Søren Glerup, men der duk-

ker sikkert også en gæstebinder eller to 

op undervejs. Alle er velkomne ;o) 

 

 

 

 

Fiskedagen 

 

Vores foreningskonkurrence afholdes i 

år d. 6. september. 

Som vanligt må der fiskes på forenin-

gens stykke ved Simested Å i tidsrum-

met fra klokken 00.00 natten mellem 

den 5. og 6. september. 

Lørdag d. 6. serveres der morgenkaffe 

og rundstykker på Fiskegården fra klok-

ken 8.00, og her kan man også betale 

deltagergebyret på 50 kr. 

Ved morgenkaffen vil der også være 

mulighed for at bestille suppe eller gule 

ærter, som serveres samme sted fra kl. 

13.00.  Pris for spisningen er 65 kr. 

Der kan indvejes fisk frem til klokken 

15.00, og umiddelbart herefter vil der 

være præmieoverrækkelse. 

Fiskedagen plejer altid at være en rigtig 

hyggelig dag, så skynd dig at få datoen 

reserveret i kalenderen ;o) 

… og de korte nyheder 
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Et godt tilbud 

 

Er der nogle af dine fiskekammerater, 

venner eller bekendte, der godt kunne 

tænke sig at prøve kræfter med de stær-

ke havørreder i Simested Å, så har for-

eningen også i år et godt tilbud. 

Ved indmeldelse efter d. 20. august 

2014, vil man kun blive opkrævet halvt 

kontingent for sæsonen 2015. 

Ud over fiskeriet  gennem hele 25 km af 

den smukke ådal, giver et medlemskab 

også adgang til de mange arrangementer 

på Fiskegården, hvor der blandt meget 

andet inviteres til grejauktioner, fore-

drag, fluebinding, fælles fisketure og 

m.m. 

Indmeldelse sker ved at rette henvendel-

se til formanden eller en fra bestyrelsen. 

Kontaktoplysninger kan findes bagest i 

dette blad og på foreningens hjemmeside 

aalestrup-lystfisker.dk. 

 

Generalforsamling 

 

Årets generalforsamling vil blive afholdt 

d. 20. november klokken 19.30 på Fiske-

gården. Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Når tiden sig nærmer, kommer der na-

turligvis en officiel indkaldelse, men 

allerede nu er det en god idé at reservere 

datoen, for din forening har brug for at 

høre din mening ;o) 

Broer 

Ved den seneste arbejdsdag fik vi med 

flittige hænders hjælp fremtryllet en del 

nye broer, som lige nu ligger opmagasi-

neret og venter på nye steder at gøre 

gavn. 

Derfor vil bestyrelsen meget gerne have 

henvendelser fra jer, hvis I på jeres ynd-

lingsstrækning langs åen synes, der er 

steder, der godt kunne trænge til en ny 

bro, eller hvis der er blevet steder, hvor 

passage er blevet vanskelig ved bække 

og tilløb, og det måske kunne være en 

løsning med en ny overgang.  

Der, hvor broerne ligger nu, gør de ikke 

meget gavn ;o) 

 

Bevoksning 

 

Ligeledes hører bestyrelsen også gerne 

fra jer, hvis der er steder, der er blevet 

svære at affiske på grund af bevoksnin-

ger, som vi måske har mulighed for at 

beskære en smule. 
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I 2009 blev der lavet en aftale mellem 

Miljøministeriet og Kommunerne om 

våde enge. Aftalen betyder at 13.000 ha 

i Danmark skal omdannes til våde enge. 

I 2012 begynder Naturstyrelsen og Vest-

himmerlands Kommune på at få et pro-

jekt i gang i Simested Ådal. Formålet er 

at forbedre vandmiljøet i Hjarbæk Fjord 

og den mellemste del af Simested Ådal. 

Det drejer sig om området mellem Han-

nerup Dambrug og Simested Bro. Ud-

over åen drejer det sig også om de bæk-

ke der løber til. Det er et område på over 

400 ha og berører ca. 100 lodsejere og 

vil koste over 30 mill. kr. Det er bereg-

net til årligt at tilbageholde og omdanne 

over 60 t kvælstof fra tilløbende spilde-

vand. Engene bliver faktisk et stort rens-

ningsanlæg.   

Projektet går ud på at genslynge åen - 

tilbage til før 1952 - og derved forøge 

det stykke af åen fra 10 km og til 13 km. 

Hvor der er muligt vil man også afbryde 

drænledninger. Derved øger man van-

dets gennemløbstid og vandspejlet bliver 

som følge deraf hævet. Man vil samtidig 

gerne, hvis det er muligt, stoppe med 

grødeskæring.  

 

 

 

 

 

 

Man får nogle enge der ind imellem 

overskyldes, mens andre stadig vil kun-

ne afgræsses. 

Projektet er nu her i 2014 sat i gang. Vi 

har alle været indbudt til en samtale med 

Naturstyrelsen og Kommunen, hvor vore 

ønsker blev diskuteret. Vi kan sælge vor 

eng, vi kan få en kompensation eller vi 

kan bytte og få noget markjord i stedet 

for. I det nye åleje vil Naturstyrelsen 

udlægge gyde grus og de forventer - og 

har sagt - at åen bliver endnu bedre at 

fiske i. Så der vil stadig være en å med 

klart rindende vand, som vi kan sætte 

krogen i. Men det kan nok ikke undgås, 

at der nogle steder bliver sværere at fær-

des ved åen.  

Man forventer forhandlingerne bliver 

færdige og tinglyst i efteråret 2015, så 

der vil gå et par år inden det kommer i 

gang. 

Man kan på hjemmesiden Limfjordsraa-

det.dk læse om både det her samt andre 

projekter omkring Limfjorden. 

 

Henry Laustsen 
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der mangler en bro et sted, da vi ikke 

selv kommer over hele å-systemet ... tak. 

Til sidst havde vi en flok kloge hånd-

værkere, som fik lavet de værste småting 

på Fiskegaarden. Broer til udlægning 

ved grøfter, oprydning, og sidst men 

ikke mindst fik revet muren ned ved den 

gamle garage, da den var ved at falde 

sammen.  

Jeg vil opfordre både gamle som nye 

medlemmer til at komme til disse Ar-

bejdsdage, da det hele ikke bare går op i 

at arbejde, men også det sociale i det.  

 

Knæk og Bræk           Bestyrelsen Aalf  

 

Til arbejdsdagen på Fiskegaarden var 

der  mødt 16 personer op for at lave de 

forskellige opgaver, som blev uddelt af  

formanden for arbejdsdagen ... Nyholm. 

Vi begyndte med rundstykker, som vo-

res gode Bager fra Nørager havde givet. 

Vi fik sendt pensionisterne over og male 

en af vores udlejnings-hytter, som de 

plejer at gøre til ug kryds og slange.  

Så havde vi det unge og stærke bro hold, 

som fik banket brædder og sat noget 

hønsetråd på vores broer langs åen. I den 

ombæring vil jeg gerne opfordre til, at I 

ringer eller skriver hvis I kommer til 

nogle broer, som er i stykker, eller hvis  
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Som vanligt blev der også i 2014 afholdt 

Lystfiskeriets dag i Danmark, og som 

lige så vanligt havde vores forening også 

lavet adskillige aktiviteter i samarbejde 

med Boldrup Museum. 

Arrangementet var fint besøgt dagen 

igennem, og flere ”nye” familier kigge-

de forbi for at hente lidt inspiration og 

måske et fiskekort til åen. 

På Museet sad der folk parate til at be-

svare spørgsmål, hjælpe nye i gang med 

fluebindingen, servere friskrøgede ørre-

der og komme med gode råd om fiske 

 

 

 

pladserne langs den naturskønne Sime-

sted Å. 

Og at der så også er fisk at gå på jagt 

efter, fik vi tydeligt bevis for, da Carsten 

Seeberg hen over middag dukkede op 

for at vise den utroligt flotte fisk på hele 

82 cm og 6,9 kg., som han lige havde 

trukket op af åen. 

Stor tak til alle fremmødte, og til de 

medlemmer, der på en eller anden måde 

gav en hånd med ved arrangementet. Vi 

vender stærkt tilbage i 2015 ;o) 
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Den 10. maj var der foreningstur til 

Skjern Å. Der var afgang fra Fiskegår-

den kl. 7.00, og ni mand var mødt op, 

hvilket var rigtig flot. Humøret var højt, 

og forventningerne var høje, for et par 

dage i forvejen var der blevet taget en 

+10 laks på stykket. Vi ankom til den 

valgte plads ved 9 tiden, hvor Kim Ty-

gesen og formanden fra Ikast sportsfi-

skerforening tog imod os. Vi fordelte os 

ved åen, hvor Kim guidede os, og fortal-

te om standpladserne mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Ved middagstid var der ikke blevet fan-

get eller set fisk. Kim havde heldigvis 

startet grillen op, og der var varme pøl-

ser med tilbehør. Efter en gang hygge-

snak og røverhistorier, kunne fiskeriet 

startes op igen. Det blev desværre ikke 

til laks denne dag, men en rigtig hygge-

lig tur. 

Turudvalget vil gerne sige tak til Ikast 

Sportsfiskerforening og Kim, for at tu-

ren kunne lade sig gøre, og ikke mindst 

en tak til dem som deltog og gjorde det 

til en hyggelig dag. 

Mvh. Turudvalget. 
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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


 

16 

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 

 


