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Vi kontrollerer, at du har gyldigt med-

lemskab hos os, og giver derefter besked 

til Ikast. Efterfølgende udveksles penge 

og kort med Ikast Sportsfiskerfor-

ening.  http://ikast-isf.dk/ 

Søren Godsk 

 

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  

 

 

 

Kontingent 

 

Har du mon husket at betale kontingent 

for den kommende sæson? 

Ellers kan det stadig nås, inden de helt 

store blankfisk kommer op i åen og leger 

med dig ;o) 

Ønsker du ikke længere at være medlem 

af foreningen, vil kassereren meget ger-

ne modtage din udmeldelse af hensyn til 

korrekt registrering. 

 

Nye fiskemuligheder 

 

Bestyrelsen har indgået et samarbejde 

med Ikast Sportsfiskerforening. Derfor 

har du nu mulighed for at hverve årskort 

til Ikast’s fiskevand for blot 350 kr. 

Ønsker du at benytte dig af tilbuddet, 

skal du rette henvendelse til formanden 

eller kassereren på skgodsk@gmail.com 

og meddele, at du ønsker fiskekort til 

Ikast's vand. Du skal påregne nogen 

ekspeditionstid ;o) 

… og de korte nyheder 

http://ikast-isf.dk/
mailto:skgodsk@gmail.com
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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) 

Nat-fisketuren 

 

Årets natfisketur bliver i år den 20 juni 

og bliver skåret over samme læst som 

tidligere.  

Det er jo lige nu, de er her … de store, 

blanke. Dem skal du da være med til at 

fange. I hvert fald skal du ikke snyde dig 

selv for en fantastisk aften/nat i selskab 

med ligesindede, for røverhistorierne og 

det sociale samvær er der garanti for.  

Hvis grødeskæringsholdet ellers vil 

planlægge jobbet med sans for gode 

fisketure, så vil du givetvis også få et 

supergodt fiskeri. 

Vi mødes på Fiskergården kl 20.30  og 

fordeler os langs åen. Ved midnatstid 

tændes grillen. Vi bestemmer hvor der 

grilles ud fra vejrliget på aftenen.  

Giv grillmesteren en chance for at købe 

nok pølser ind og tilmeld dig på  

23 68 74 95  

Per Nielsen 
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Foredrag med Bo Frier  

 

Vi var ca. 25 mand, der igen i år havde 

den store fornøjelse at høre Bo Frier  

fortælle og vise fotos fra en af  hans 

fisketure. Denne gang gik turen til  Kola 

sammen med et par ”ældre ” herrer, 

nemlig hans far og en ven af familien.  

Hans beretning startede med forberedel-

ser til sådan en tur , priser, visa  osv.  

Det  kan godt være lidt problematik med 

den slags, når man skal til den del af 

Europa. 

Men de fik arrangeret turen og kom af-

sted, og man er vel lidt nervøs for, om 

det hele falder i hak, inden man endelig 

når ud i ”ødemarken”.  

Det viste sig da også, at den lufthavn, de 

landede i, ikke var lige som Ålborg eller 

København. Ikke alt foregår lige som 

der.  

Som Bo fortalte, så var køkultur og tål-

modighed ikke noget, man kendte til 

her. Folk masede sig frem, og især kvin-

derne blev bare skubbet til side, og folk 

skældte ud over afgangstider og alt an-

det. 

Bo og rejsefællerne oplevede da også, 

hvordan det foregik. Deres fly ankom 

for sent, så deres næste fly var lettet, da 

de ankom,. 

 

 

 

Panik … hvad nu?  Vi skal jo ud at fi-

ske ! Kommer vi afsted … ?  

Men der var ingen grund til panik , da 

danskerne kom frem til skranken og talte 

pænt til den forvirrede og udskældte 

dame, gik det hele bare hurtigt. Få mi-

nutter efter var de booket på  

et andet fly, så høflighed betaler sig! 

Så de kom afsted med helikopter ud til 

bestemmelsesstedet , hvor de skulle fi-

ske i en uge. 

Her boede de i telte, og blev passet op 

med mad og gode råd. Der var forskelli-

ge fiskestræk, man havde til rådighed. 

Her skiftedes man til de forskellige 

pools fra dag til dag. 

Nu er det jo så, at den store oplevelse  

endelig begynder, og her er det så, at det 

er svært at beskrive og fortælle om, når 

man ikke selv har oplevet det. Men det 

skal jeg heller ikke, det var derfor, at vi 

fik Bo til det og, det gjorde han fanta-

stisk. Billeder af mange flotte, store laks, 

naturbilleder og fortalte oplevelser, Så 

man næsten var der selv. 

Så gik du glip af det ... mød op næste 

gang, han kommer på fiskegården. 

 

Frits 
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Stander-hejsning 

Traditionen tro var der kaffe og rund-

stykker på Fiskegården på sæsonens 

første dag. Ca. 18 mand var mødt op for 

at se flaget blive hejst. En del flere end 

forrige år, måske fordi den 1/3 faldt på 

en søndag?  

Der blev hygget og snakket om alle de 

fisk, der skal fanges i år. Nogen fandt da 

også til åen på trods af regn og blæst. 

Fisk blev der også fanget. Lidt grønlæn-

dere under målet og et par nedfaldsfisk. 

Men alt i alt en hyggelig dag. 
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Det blev temmelig sent, inden alle havde 

fået afregnet. 

Foreningen havde også lidt grej under 

hammeren, og dette gav et fint lille bi-

drag til foreningens økonomi. 

Alt i alt en meget hyggelig aften, som 

jeg ser frem til hvert år, og med håb om, 

der kommer lidt flere næste år.  

     

Jens Østrup 

 

Grejauktion  2015 

 

Der var, som de seneste år, mange num-

re under hammeren, så der måtte sættes 

begrænsninger på antal numre pr person, 

for at vi kunne nå hjem i fornuftig tid. 

Desværre var der ikke mødt helt så man-

ge medlemmer op som sidste år. Dem 

der mødte op  (ca. 35)  fik dog en fin 

aften, og der var grej til både å, sø, kyst 

og hav, og i alle prisklasser. 

 Som sædvanlig var Søren Godsk aukti-

onarius, og han havde en travl aften, og 

stemmen blev godt brugt.  
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 Aalestrup Open 2015  

Ålestrup Open foregik i år den 7 marts. 

"Fiskergården" var fra morgenstunden 

fyldt med utålmodige og forventnings-

fulde fluebindere, der var så ivrige, at 

Kenneth måtte minde enkelte deltagere 

om, at der først måtte bindes fra kl 10. 

Deltagerantallet var i år lidt lavere end 

normalt, ca. 25 aktive bindere. Knap 40 

fluer blev indleveret op imod sluttids-

punktet kl 15. Foreningen havde i år 

sløjfet klassen "superrealistisk" mod, at 

der så var oprettet en juniorklasse for 

unge under 16 år. I år var feltet i den 

krævende klasse klassisk laks hårdt be-

sat med 5-6 indleverede mesterværker. 

Inden præmieoverrækkelsen blev dette  

 

også bemærket af Dommer Laurits 

Flowbinner, der noterede sig, at han ikke 

havde set mage til kvalitetsniveau i den-

ne klasse før, og han havde jo dog set en 

del........ Hans meddommer Michael Jen-

sen måtte også konstatere at det var helt 

surrealistisk at se mesterligt bundne flu-

er havne udenfor præmierækken. Impo-

nerende positivt var det også at se unge 

Amalie Nielsen fra Silkeborg både tage 

førstepladsen i juniorklassen og nymfe-

klassen med en flot hæklet nymfe i beg-

ge klasser.  

Per Nielsen 

(Den samlede præmiefordeling kan ses 

på foreningens hjemmeside) 
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Lystfiskeriets Dag 2015 

Søndag den 17. maj, kl. 10.00 - 16.00 

 

Gennem alle de år, hvor der er blevet 

afholdt Lystfiskeriets Dag, har forenin-

gen lavet et arrangement sammen med 

Boldrup Museum. Arrangementet er 

hver gang foregået på museet, men i år 

er vi blevet enige om at flytte det - med 

samme deltagere - til Fiskegården. Pro-

grammet ligner de foregående års pro-

gram: vi vil denne dag give 'almindelige 

mennesker' mulighed for at snuse dels til  

lystfiskeri i al almindelighed og dels til 

fiskeriet i Simested å. 

Vi laver således fluebinding, grejfrem-

stilling, renser og røger ørreder. 

Jægeren og Lystfiskeren fra Aalborg 

kommer med en stand, der nok kan friste 

med lidt lækkert grej, og så får vi besøg 

af kasteinstruktør Lars Jacobsen, der 

gerne hjælper både nye og gamle med at 

finpudse fluekastet inden sæsonen. 

Deltagere fra nær og fjern kan denne dag 

få et gratis dagkort til åen, og der plejer 

altid at være en pæn flok fiskere, der 

møder op for at benytte sig af denne 

mulighed. Disse lystfiskere er en broget 

flok af både erfarne, hardcore fiskere og 

familier, hvis viden om fiskefangst be-

grænser sig til at fange fiskefingre på en 

tallerken. Så det vil helt sikkert være 

populært, hvis der er nogle af vores 

medlemmer, der vil give nybegynderne 

en hjælpende hånd ved åen. 

Sidste år var der en af deltagerne - en af 

de erfarne fiskere ganske vist - der be-

nyttede sig af lejligheden med gratis 

fiskeri til at gå ud og hive en blank op-

gænger på lige knap 7 kilo op af åen. 

Så skulle den 17. maj være en ledig dag 

i kalenderen, skal du være hjertelig vel-

kommen til at møde op på Fiskegården 

og give en hånd med - ved fluestikket, 

ved åen eller måske bare i form af at 

komme og få en hyggelig stund med de 

andre lystfiskertosser. Det er en rigtig 

god mulighed for at reklamere for ver-

dens bedste hobby og for vores fine fi-

skevand og lækre faciliteter ; gennem 

årene har arrangementet resulteret i flere 

nye medlemmer til foreningen. 
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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 

 


