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Fluebinding 

 

Vi kører en ny omgang fluebinding på 

Fiskegården efter nytår. Første gang d. 

8. januar 2015, og herefter de følgende 9 

torsdage. Hver bindeaften starter kl. 19 

 

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) 

 

 

 

Grønlændertur 

 

Lørdag d. 31. januar 2015 tager vi på 

årets første udflugt. Det gælder grønlæn-

derfiskeriet i Lerkenfeldt Å. 

Vi mødes på Fiskegården kl. 7.30 til 

morgenkaffe, hvorefter vi kører i samlet 

flok til åen. Undervejs bliver der mulig-

hed for at købe dagkort. 

Tilmelding til Tage Hermansen. 

 

Foredrag 

 

Onsdag d. 11. februar kommer Bo Frier 

på Fiskegården. Her vil han blandt andet 

fortælle om fiskeriet på Kola-halvøen. 

Aftalen med Bo er kommet i stand lige 

inden bladet gik i trykken, men der kom-

mer meget mere om denne aften på 

hjemmesiden og i dagspressen. 

Foredraget begynder klokken 19.00, og 

der vil være en beskeden entré på 50 

kroner.  

… og de korte nyheder 
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Grejauktion 

Tirsdag d. 24. februar afholdes der grej-

auktion på Fiskegården. Bedre mulighed 

findes simpelthen ikke - uanset om du 

har fået bud på at rydde op derhjemme, 

eller der lige er et eller andet, du mang-

ler i grejboksen. Her er nemlig både køb 

og salg, når hammeren svinges, og så 

kan du med garanti få et par gode lystfi-

skerhistorier med hjem - helt uden salær.  

Der kan indleveres effekter til auktionen 

fra klokken 18.00, og selve auktionen 

starter klokken 19.00. 

Premieredag 

Årets første fiskedag falder på en søn-

dag, så der er alle muligheder for at 

komme på udflugt med ligesindede i år. 

Nærmere bestemt er der sæsonstart på 

Fiskegården søndag d. 1. marts klokken 

8.00, hvor der serveres kaffe og rund-

stykker. Efterfølgende skal vi have fla-

get sendt til vejrs, og så er der naturlig-

vis også mulighed for en tur til åen. 

Ålestrup Open 

 

Aalestrup open 2015 bliver lørdag den 7. 

marts på Fiskegården i Aalestrup. Der 

vil i år blive bundet i 7 kategorier for 

seniorer. Vi sløjfer super realistisk kate-

gorien, men så laver vi en junior klasse 

som sidste år, hvor man kan binde alle 

mønstrene under et. Juniorerne er også 

velkommen til at deltage sammen med 

seniorerne i de forskellige klasser.  

Det koster som sædvanlig 50 kr. pr flue, 

som man tilmelder. Fluen tilfalder Aale-

strup Open, men flueæsken beholder 

man selv.  

Fluerne vil blive bedømt af 3 kompeten-

te dommere. 

Vi starter med at binde kl 10.00, og slut-

ter kl 15.00, og så skal fluerne lige be-

dømmes. Præmieoverrækkelse lige efter. 

Der vil være mulighed for at se på fiske-

grej og købe noget ved vores udstiller 

ude i garagen, og lige ved siden af er 

køkkenet, hvor der vil være mulighed 

for at købe forplejning hele dagen.  

Vi håber at se en masse fluebindere, 

men også gerne gæster, der ”bare” er 

nysgerrige. Der vil selvfølgelig være 

mulighed for at kigge binderne over 

skulderen, ligesom man kan få adgang 

til foreningens fine museum på dagen. 

I lighed med tidligere år, vil der være 

masser af fine præmier at kæmpe om, og 

uanset hvilket niveau, man binder fluer 
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på, kan det stærkt anbefales at pakke 

tasken med bindegrej og køre en tur til 

Ålestrup. Det bliver med garanti en rig-

tig hyggelig dag for alle, der kigger for-

bi. 

 

Fjordtur 

 

Lørdag d. 18. april arrangeres der en 

fjordtur til Mariager Fjord, hvor alle er 

meget velkomne til at drage med ud i det 

blå, få frisk vind i håret, og måske også 

kontakt med nogle af de grovædende 

ørreder, de kystnære strækninger gerne 

skulle myldre af på dette tidspunkt. 

Vi mødes på Fiskegården klokken 8.00. 

Når vi mødes, lader vi vind og vejr be-

stemme fiskepladsen for dagen. Bor man 

nærmere fjorden end Fiskegården, kan 

man også bare ringe til Tage Hermansen 

eller Dennis Jensen ved 8-tiden og få at 

vide, hvor banden samles henne. 

Husk at reservere dagen … det bliver 

vildt godt ;o) 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 9. maj er der arbejdsdag i for-

eningen. Der skal nogle hold i marken 

for at renovere broer, og måske udlægge 

nogle af de nye, vi har på lager. 

Men der vil uden tvivl også være opga-

ver på Fiskegården, eller ved hytterne, 

for de medlemmer, der ikke har mod på 

broarbejdet i engene. 

Vi mødes til morgenkaffe på Fiskegår-

den klokken 8.00, hvor dagens opgaver 

vil blive fordelt. Kom og få en hyggelig 

dag, mens du giver en hånd til din for-

ening ;o) 

 

Lystfiskeriets dag 

 

Søndag d. 17. maj vil der blive lavet en 

masse spændende arrangementer på Fi-

skegården i forbindelse med Lystfiskeri-

ets dag. 

Kom og oplev foreningens lokaler, flotte 

museum og ikke mindst foreningens 

fornemme fiskevand ved Simested Å. 

Der vil også være mulighed for en hjæl-

pende hånd ud i fluebinderiets hyggelige 

”kunst”, vejledning og praktiske øvelser 

i fluekast, samt at suge viden til sig om 

åens gode standpladser, insektliv og 

ørredernes livscyklus. Tag gerne familie 

og venner med til en hyggelig dag i lyst-

fiskeriets tegn. Der kommer mere om 

arrangementet på hjemmesiden. 
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Fiskevand 

 

Som nævnt på generalforsamlingen og i 

beretningen har foreningen mistet 435 

meter fiskevand på sydsiden af Simested 

Å i form af 2 parceller (i nærheden af gl. 

Simested Bro).  

I den anledning vedlægges nyt oversigts-

kort. 

Hvorvidt den pågældende lodsejer får 

stykkerne markeret med skilte er ikke 

klarlagt p.t., men under alle omstændig-

heder bedes fiskeforbuddet respekteret. 

 

Søren Godsk 
  

 

Udskiftning i bestyrelsen 

 

På generalforsamlingen valgte Ole Ny-

holm at stoppe i bestyrelsen efter 14 år 

på posten. 

Foreningen vil gerne rette en stor tak til 

Ole for samarbejdet og det gode humør 

gennem årene. 

Vi håber at se ham til såvel arbejdsdage 

som foreningens øvrige arrangementer. 

 

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 

til Dennis Jensen, der har overtaget Oles 

plads. 

Dennis er i forvejen meget aktiv i for-

eningen. Dels er han ihærdig med flues-

tangen langs åen, hvilket har resulteret i 

ikke så få fine havørreder til fangstjour-

nalen, og dels tager han også gerne ka-

sketten på som fiskeribetjent, når han er 

ude ved vores fiskevand. Dennis har 

netop også bestået kurset i elfiskeri, så 

vi er ikke i tvivl om, at foreningen kom-

mer til at nyde godt af vores nye mand 

på posten. 

 

 Søren Godsk 
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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 2014 været en fremgang i 

udlejningen på 10 %: nemlig fra 129 til 

142 udlejningsdage, og så må vi           

konstatere, at udlejningen kunne have 

været større, såfremt der ikke havde 

været udslip af olie som medførte lugt-

gener og omtale i medierne.  

   

Ejendommen: 

  

Stuehuset. 

Tage og Lone har fortsat renoveringen 

af stuehuset, og på 1 sal er  foretaget 

isolering og istandsættelse.   

 

Klubhuset 

Ejendommen er i 2014 atter blevet  ma-

let af Tage. Han har ligeledes isat porte i 

garagebygningen, så der nu er aflåst for 

trailere og el-fiskegrej. Derudover har 

det været mindre reparationer, som er 

foretaget løbende. 

 

Hytterne har været annonceret i FISK & 

FRI, Fiskeavisen. Vi har endvidere haft 

 

Generalforsamling, den 20/11-2014 

kl. 19.30 – Lystfiskergården 

 

Fiskeriet :  

 

Fangsterne har i 2014 ikke været noget 

at råbe hurra for. Efter en flot start af 

Peter Madsen med en fisk over 10 kg og 

flere pæne fangster i forårsmånederne 

blev fiskeriet sløjt hen over sommeren 

for så igen at bedre sig i sept/okt. 

Der er formodentlig flere grunde hertil. 

Varmt vand i Limfjorden med  ingen 

eller kun lidt ilt, udledning af salt fra 

EnergiNet, og endelig de mange garn 

såvel lovlige som ulovlige. Der må i 

hvert fald være nogen, der lever af fisk, 

hvis man skal tro de fangstoplysninger 

man hører om, når der nu er omsæt-

ningsforbud. 
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  TV-spot i Messecenter Års, der vises 52 

gange daglig med en varighed på 15 sek. 

TV-spottet  viste billeder af åen, ejen-

dommen, hytterne, og Rolfs flotte fisk, 

og samtidig vil der være oplysning om, 

at der er plads til nye medlemmer. 

  

Grødeslåning: 

 

I 2014 har der været en del kritik af grø-

deslåning og orientering af samme. Men 

iflg. Viborg Kommune har der ikke væ-

ret ekstra grødeskæringer – men en skæ-

ring, der skulle påbegyndes den 4. au-

gust, blev p.g.a meget høj vandstand ved 

John Jensens bro fremrykket til fredag 

den 1. og lørdag den 2. august – natur-

ligvis uheldig at der slåes grøde i week-

enden. Det var således ikke en ekstraor-

dinær grødeslåning, men en fremryk-

ning. Kvaliteten og måden grødeslånin-

gen udføres på, mener jeg ikke har været 

tilfredsstillende. Kommunerne Viborg, 

Mariager Fjord og Vesthimmerland  er 

enige om, at det har medført gener for 

lystfiskerne, og såfremt der sker ændrin-

ger i tidsterminerne eller andre forhold, 

der har indvirkning på fiskeriet, vil kom-

munerne søge at orientere os. 

 

Lodsejere: 

 

Samarbejdet med lodsejerne forløber i 

det store hele godt. Problemet med par-

kering i Torup skulle være løst. Udskift-

ninger i lodsejerkredsen har ikke bevir-

ket ændringer i vort fiskevand, men vi 

mister dog et stykke på 435 m på sydsi-

den omkring Hovedvejsbroen/Gl. Sime-

sted Bro p.g.a., at lodsejeren har truffet 

aftale til anden side. Vi vil forsøge at 

medsende nyt oversigtskort sammen 

med girokortet for 2015. 

 

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. 

 

25/1-2014 Tur med henblik på 

”grønlænderfiskeri” Lerkelfeldt Å. 

 

17/2-2014 Film og foredragsaften med 

Bo Frier om fisketur til  bl.a. Argentina.  

        

24/2-2014 Grejauktion med over 100 

effekter hvoraf langt den største del blev 

solgt.               

                    

1/3-2014   : standerhejsning : sæsonstart  

den 1/3 var en lørdag, og da der samtidig 

var Aalestrup Open i fluebinding var der 

godt fremmøde. Der blev bundet mange 
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Lystfiskeriets dag på  Boldrup Muse-

um, gratis fiskeri i Simested Å , fluebin-

ding, og smag på friskfangede ørreder. 

En af foreningens medlemmer – Carsten 

Seeberg var så dygtig denne dag, at han 

fangede en havørred på 82 cm og 6,9 kg. 

I 2015 vil vi forsøge at holde åbent hus 

her på ejendommen, så interesserede kan 

se klubhuset og hytterne.  

 

 21/6-2014 Natfisketur v/Simested Å  

der resulterede i to havørreder på vildt-

paraden, og efterfølgende hygge i haven 

ved hytterne med lidt godt fra grillen og 

en masse fine skrøner. 

 

6/9-2014 Fiskedag med et lille antal 

deltagere både til fiskeriet og de efterføl-

gende gule ærter.  

Der blev ikke fanget mange fisk, men 

dog fisk på paraden. Største fisk denne 

dag blev fanget af Peter Madsen (58 cm 

og 1,9 kg). 

                     

 

flotte fluer. I løbet af dagen blev der 

også fremvist en flot fisk på 5,5 kg fan-

get på ”Viborg-stykket”. Aalestrup Open 

gennemføres i 2015 lørdag den 7/3. 

 

16/4-2014 Guidet fjordtur m/Michael 

Jensen                                 

3/5-2014  Arbejdsdag, hvor der blev 

malet hytte, fældet træer og alm. opryd-

ning ude og inde. Brohold var også i 

auktion. Der blev gjort forberedelser til, 

at Tage kunne fremstille 2 porte, så trai-

ler m.v. kunne komme under lås. Der 

var mødt 16 personer op, hvilket var 

dejligt og det blev en god dag. 

 

10/5-2014 Tur til Skjern Å  - desværre 

ingen laks men ellers god tur. 

 

15/5-2014 Lodsejerfest på Simested 

Hotel med ca. 110 deltagere. 

Konfirmationsdatoen spillede åbenbart 

ind, for det var 20 mindre end det fore-

gående år. 
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  9/10-2014 Opstart fluebinding v/Søren 

Glerup  

                     

Senior klub: Der er opstartet seniorklub 

for pensionister, efterlønsmodtagere, og 

hvem der i øvrigt har lyst. 

Vi mødes den 1ste tirsdag i hver måned 

kl. 10.00 til kaffe og rundstykker. Der 

drøftes alt mellem himmel og jord, men 

mest fiskeri, der aftales evt. fisketur, 

vises film – men ingen fast dagsorden. 

Eneste betingelse er, at man melder af-

bud til Tage senest dagen før af hensyn 

til indkøb af rundstykker. Der er natur-

ligvis plads til yderligere medlemmer 

(ingen kontingent)- er man interesseret, 

sker tilmelding ligeledes til Tage. 

 

Medlemsantal: 

 

Vi har haft en lille medlemsfremgang i 

2014 fra 240 til 246, og vi håber, at de 

senere års medlemsnedgang er slut, og at 

fremgangen vil fortsætte. Derudover er 

der 37 juniormedlemmer, hvoraf de fle-

ste er elever på Naturefterskolen.  

 

Derfor er det også vigtigt, at evt. fangne 

fisk kommer på foreningens hjemme-

side, og vi kunne også mærke en øget 

interesse, da Peter Madsens flotte fisk 

kom på hjemmesiden og i bladene.  

 

 

Udsætning/El-fiskeri: 

 

Udsætninger i 2014  har været følgende: 

2325 stk. stk. halvårs 

2000 stk. etårs. 

Der er ikke udsat yngel i 2014, da der 

blev foretaget analyse af bestanden i år. 

Ynglen blev konverteret til ½ års fisk. 

Disse udsætninger er betalt af fiskepleje-

midlerne,  og udsætningerne er jvfr. ud-

sætningsplanerne 

Vi har endnu ikke modtaget den endeli-

ge rapport vedr. resultaterne, men de er 

formodentlig så gode med hensyn til 

yngel mange steder, at det ikke er sik-

kert, at udsætningerne skal forsætte, men 

herom mere i bladet, når vi kender det 

endelige resultat. 

El-fiskeriet foregik den 8/11-2014 på 

strækningen Abildvad- Aalestrup, og det 

resulterede i 140 stk. havørreder, heraf 

29 på 70 cm. og derover med den største 

på 90 cm. . 

El-fiskeriet viser, at antallet på den befi-
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sejlads med kanoer på Simested og 

Skals Å fra et firma, der har Bed & 

Brekfest, men der er ingen ændring – 

sejlads er forbudt fra Jernbanebroen og 

til Borup Bro.  

 

Der arbejdes fortsat med 2 projekter om 

våde enge dels opstrøms  Abildvad og 

dels fra Abildvad til Simested. Man for-

venter at have aftalerne med lodsejerne 

på plads inden udgangen af 2015.  

Projektet opstrøms  Hannerup er efter 

sigende skrinlagt.  

  

I feb. 2011 blev der indsendt forslag til 

de nye vandmiljøplaner til de berørte 

kommuner langs Simested Å. 

Bemærkningerne vedrørte : grødeslå-

ning, spærringer i såvel hovedløbet som 

tilløbene og Hjarbæk Fjord.. 

Vi kender endnu ikke det endelige resul-

tat. 

 

Bladet: 

 

Der skal der lyde en stor tak til Lars 

Hansen, der ud over at redigere bladet 

har den dobbeltfunktion, at han også 

varetager foreningens hjemmeside, og 

fangstrapporter og billeder bliver hurtigt 

indlagt på hjemmesiden efter fremsen-

delse til Lars.  

Vi vil i samarbejde med Lars forsøge at 

få fangstresultaterne tilrettet således, at 

skede strækning er betragtelig større end 

i 2012, hvor den samme strækning blev 

el-fisket. Ja, faktisk det næstbedste re-

sultat nogen sinde på den pågældende 

strækning. Der er indlagt 19  stk. hunner 

og 9 stk. hanner på dambruget til stryg-

ning, hvorfor vi forventer, at de tilladte 5 

liter rogn fremskaffes. 

  

Miljøforhold: 

 

Der har været et olieudslip i forbindelse 

med flytning af diesel fra en tank til en 

anden, og det resulterede i, at olien løb 

ud i åen via et afløbsrør/dræn fra ejen-

dommen. Det kan godt undre, at bered-

skabsstyrelsen ikke gravede et hul før 

udløbet i åen og sugede olien op, men i 

stedet udlagde flydespærringer, som 

ikke gør den store gavn ved tyndtflyden-

de olie. Nu var det heldigvis tyndtfly-

dende olie, så fiskebestanden har næppe 

lidt skade, men uheldigt var det af hen-

syn til lystfiskerne og hytteudlejning. 

 

Der har været indsendt ansøgning om 
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  man selv kan indlægge fiskene på hjem-

mesiden  med eller uden billede. Det er 

utroligt vigtigt, at fangsterne kommer på 

hjemmesiden både af hensyn til hytteud-

lejning og salg af dagkort. 

 

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 be-

taler 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. Vi har be-

hov for al den positive omtale, vi kan få 

af hensyn til medlemsantallet og dag-

kortsalget.  

 

Ligeledes vil der også i 2015 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. 

 

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, Lone og Tage for 

opsyn og hjælp med ejendom og hytter, 

bestyrelseskollegaer for godt samarbejde 

og sidst men ikke mindst Nørager Bage-

ri, der altid velvilligt sponserer brød, 

rundstykker m.v. uanset om det er ar-

bejdsdage, fiskedag. standerhejsning, el-

fiskeri m.v.  

 

Tak 

Søren Godsk 

 

Pokalen 

På generalforsamlingen uddeltes årets 

pokal. Den gik - ikke så overraskende - 

til Peter Madsen for hans ekstremt fine 

opgangsfisk. 

Årets optimistpokal tilfaldt Ivan Bjerre-

gård. 
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Simested Bæk - nu med bobler og lyd 

 

Den 6. december 2014 mødtes en flok 

mænd for at lege med vand. Vejret var 

smukt. Sol fra en høj, blå himmel, men 

det var skidekoldt. Det første, altså det 

med solen,  tilskrev Lars (Bager) sig 

selv æren for. Det andet var der ikke 

rigtig nogen, der havde bestilt.  

Det handlede som sagt om vand. Masser 

af vand - der, koncentreret gennem et rør 

af plast, var i stand til at flytte den dyne 

af sand, der havde dækket bunden i Si-

mested Bæk. Et hold elever fra Aale-

strup Naturefterskole havde allerede i 

slutningen af september ryddet bækken 

for en voldsom bredvegetation, og nu 

kom Jens og Ole fra Brønderslev på 

besøg for at fortsætte det gode projekt.  

Vi var en halv snes mænd, der fik et 

kursus i sandspuling og oprensning af 

gydegrus ved hjælp af en aggressiv Hon-

da pumpe og almindelige haveredskaber.  

 

Et par timer senere var vi alle blevet lidt 

klogere (ok… næsten alle) - og bækken 

havde på forsøgsstrækningen forvandlet 

sig fra en sandet kanal til en stenet og 

varieret bæk med masser af strømkon-

centrationer og små stryg. Den havde 

faktisk også fået sin klukkende lyd tilba-

ge. Imponerende. 

Vi fandt også ud af , at værktøjet, som vi 

fik lov til at lege med, kunne købes for 

et relativt beskedent beløb - så mon ikke 

der på et tidspunkt dukker sådan et sæt 

op på Fiskegården? Man må jo aldrig gå 

ned på udstyr, og det her er altså virkelig 

anvendeligt. 

Tak til Jens, Ole og alle andre der var 

med. Det er skønt at være sammen med 

lystfiskere, der i stedet for at sidde hjem-

me ved computeren og smide mudder i 

hovedet på hinanden på diverse lystfi-

skerfora, vælger at tage varmt tøj på og 

gå ud i vinteren og gør noget for fiske-

bestanden og miljøet. Godt arbejde dren-

ge. 

 

Knæk og bræk 

Michael Jensen 
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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 

 

Dennis Jensen 

30937002 - burnerfly75@gmail.com 
 

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   

baadeandersen@live.dk 

 

John Østrup  64-640348 eller 29-458421 
fruerlund11@mail.123.dk 

 

Lodsejerrepræsentanter: 

Steen Andersen, Spanggårde 
86692173 - spanggaardvej4@mail.com 

 

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 2015: 

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. 

Betalingskort modtages ikke. 

 

Hytterne bestilles hos: 

Lone Schmidt og Tage Hermansen, 

Aadiget 40, 9620 Aalestrup. 

30-138415 ell. 20-864289  

 

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 

 


