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Fluebindingen bliver ledet af Søren Gle-

rup, men der kommer sikkert også en 

gæstebinder forbi med ny inspiration til 

sæsonens flueæskeguf. 

Alle er naturligvis meget velkomne ;o)

Grejauktion 

 

Tirsdag d. 23. februar er din helt store 

chance. Her kan du nemlig byde dig til 

absolut klassegrej for billige penge, eller 

du kan sælge dit overskudsgrej til en 

rigtig god pris. Det gælder bare om at 

have de positive briller på og møde op 

til årets grejauktion på Fiskegården. 

Der kan indleveres effekter til auktionen 

 

 

 

Grønlændertur 

 

Lørdag d. 6. februar drager vi ud i det fri 

på årets første foreningstur. Traditioner 

skal man holde i hævd, så selvfølgelig 

går turen på grønlænderjagt i Lerkenfeld 

Å.  

Vi mødes på Fiskegården klokken 7.30 

til morgenkaffe, hvorefter vi kører sam-

let til åen. Undervejs bliver der mulig-

hed for at købe dagkort, hvis man har 

behov for det. 

Tilmelding til Tage Hermansen. 

 

Fluebinding 

 

Forårets fluebinding er begyndt, men du 

kan sagtens nå at være med endnu. Vi 

binder 10 aftener frem mod foråret, og 

prisen for alle 10 gange er 250 kroner til 

dækning af materialer. 

Juniorer deltager for halv pris. 

Vi mødes hver torsdag klokken 19.00 på  

Fiskegården.  

… og de korte nyheder 
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fra klokken 18.00, og selve auktionen 

begynder klokken 19.00. 

Ud over de fantastiske handler er der 

garanti for en masse lystfiskerskrøner, 

og dem får du helt gratis.  

Selvfølgelig skal du med ;o) 

 

Premieredagen 

 

Tirsdag d. 1. marts skydes den nye sæ-

son i gang på Fiskegården. Fra klokken 

8.00 serveres der kaffe og rundstykker, 

og derefter skal vi have flaget sendt til 

himmels.  

Der er naturligvis også rig mulighed for 

at komme en tur til åen og få lidt frisk 

vind i håret, og måske en sølvblank 

grønlænder på krogen.  

 

Ålestrup Open 

 

Lørdag den 5. marts går det igen løs i 

Aalestrup Lystfiskerforenings lokaler, 

Aadiget 40 i Aalestrup. Fluebindere fra 

hele landet vil for 13. gang mødes for at 

konkurrere om de flotte præmier og 

æren til dem, der kan binde den flotteste 

flue i en af de otte klasser. 

Bestyrelsen har igen i år fået mange 

flotte præmier fra de trofaste sponsorer, 

så der er virkelig noget at kæmpe om. 

Foreningen håber på stor deltagelse og 

har hidkaldt de skrappe dommere 

Laurtis Flowbinder, Michael Jensen og 

Orla Bertram-Nielsen. 

Konkurrencen begynder kl. 10:00, men 

allerede ved 9 tiden vil der være mulig-

hed for kaffe og rundstykker. 

Alle fluebindere er velkomne, det koster 

kun kr. 50,- pr. klasse for at deltage. For 

hver klasse du deltager i, får du en flot 

flueæske. Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 

i hver klasse, og herudover bliver der 

trukket lod om en uges ophold i en af 

foreningens hytter blandt de deltagende 

fluer. 

Så jo flere klasser du deltager i, jo større 

chance er der for at vinde. 

Som noget nyt startede vi sidste år en 

juniorklasse, hvor du kan deltage, hvis 

du er 14 år eller yngre. 

Selv om du ikke deltager i fluebinder-

konkurrencen, er der alligevel en mulig-

hed for at gå hjem med en flot præmie, 

for der vil i løbet af eftermiddagen blive 

solgt amerikansk lotteri. 

Det bliver garanteret en hyggelig dag, så 

hvis du bare har lyst at kigge på, hilse på 

fiskevenner og måske lære nye at kende, 

er du også meget velkommen. 
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Fjordtur 

Lørdag d. 16. april skal der kæmpes 

drabelige kampe med de bomstærke 

havørreder i Mariager Fjord, som på 

dette tidspunkt tøffer rundt med gabet 

åbent og labber rejer og kutlinger i sig 

én masse. De blanke havørreder er så 

medgørlige, at selv Lars bager fanger 

fisk om foråret ;o) 

Vi mødes på Fiskegården klokken 8.00, 

og vi vil lade vejrliget på dagen bestem-

me, hvilken fiskeplads vi vælger. Bor du 

nærmere fjorden end Fiskegården, kan 

du bare ringe til Tage Hermansen eller 

Dennis Jensen samme morgen og få at 

vide, hvor fiskebanden mødes henne. 

Det vigtigste er, at du allerede nu skub-

ber alt andet til side i kalenderen, for det 

bliver vildt godt ;o) 

 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 30. april trommes der sammen 

til arbejdsdag på Fiskegården. Som i de 

tidligere år vil der blive renoveret broer, 

hvor dette er nødvendigt, og ellers vil 

der være forskellige vedligeholdelsesop-

gaver på Fiskegården og ved hytterne, 

som vi skal have ordnet.  

Der er bestemt ingen grund til at blive 

hjemme, fordi man ikke har den store 

entreprenøruddannelse, eller fordi man 

synes, at det er svært at svejse med gas 

og ilt under vand, for der vil uden tvivl 

være opgaver til alle fremmødte. Og så 

er det jo hyggeligt tilligemed. 

Vi mødes til morgenkaffe klokken 8.00, 

hvor dagens opgaver bliver fordelt mel-

lem de fremmødte.  

Kom og giv en hånd til din forening ;o) 

 

Lystfiskeriets dag 

 

Søndag d. 15. maj er der pinsedag, og 

det var som bekendt den dag, Helligån-

den kom til jorden. Det er nok ikke til-

fældigt, at denne dag også er Lystfiskeri-

ets dag. I hvert fald fejrer vi det med en 

masse spændende arrangementer på Fi-

skegården.  

Vi arrangerer som vanligt dagen i sam-

arbejde med Boldrup Museum, og mon 

ikke Gert Rubæk gentager succesen med 

at servere smagsprøver på nyrøgede 

ørreder? 

Der vil også være mulighed for at prøve 

kræfter med fluebindingens lyksalighe-

der, man kan få råd og vejledning, hvis 

man selv har lyst til at prøve sine evner 

af med fluestangen på græsset udenfor, 

samt selvfølgelig få svar på de spørgs-

mål, der måtte brænde sig på hos både 

nye og gamle i lystfiskeriets verden. 

Du kan få viden om insekterne, om ørre-

dens standpladser i åen, de gode fiske-

tidspunkter og meget mere.  
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Samtidig vil vi rigtig gerne byde alle 

velkommen indenfor i vores hyggelige 

klublokaler på Fiskegården, og der vil 

også være mulighed for at få en rundvis-

ning på det fine museum, hvor nogle af 

koryfæerne fra foreningens historie lever 

videre i velbevaret grej og historier fra 

gamle dage. 

På dagen er der også mulighed for at få 

et gratis fiskekort til foreningens vand 

ved Simested Å, hvis man gerne vil ud 

at se herlighederne live. Og tag endelig 

familier, venner, kolleger og elskerinder 

med … der er plads til alle ;o) 

Arhh...okay, de sidste medbringes uden 

at foreningen kan stilles til ansvar ;o) 

 

Æresmedlemmer 

 

Søren Godsk...heldigvis har vi lige 

valgt dig til endnu en periode som for-

mand, for du plejer jo selv at sige, at når 

først man udnævner nogen til æresmed-

lem, så ser man dem sgu aldrig mere. 

35 år i bestyrelsen i en frivillig forening, 

er der ikke mange, der klarer, og slet 

ikke med den store arbejdsindsats, du 

har leveret. 

Du startede som kasserer i 1980, og da 

du i 1983 blev valgt til formand, overtog 

Ellen din plads ved pengekassen. To 

hverv I har bestridt til glæde for alle lige 

siden. 

Du er vel ikke direkte fedtet, men på den 

anden side skal man jo heller ikke bruge 

den krone, der kan spares. At tage turen 

til Ålestrup for at dele Ålyst ud sparer jo 

foreningen for portoudgifter ;o) 

Stor tak for indsatsen indtil nu, Søren, 

og hjertelig tillykke med dit æresmed-

lemskab. 

 

Henry Laustsen … du tildeles ligeledes 

et æresmedlemskab som påskønnelse for 

lang og tro tjeneste - familien har været 

lodsejere siden 1976. 

Du tiltrådte bestyrelsen for 17 år siden, 

da det daværende medlem opstrøms 

Ålestrup solgte sin jord. Nu har du så 

valgt at gøre det samme for at nyde til-

værelsen som pensionist, så det varer 

nok ikke længe, før du også får rigtig 

travlt. 

Foreningen har altid nydt stor glæde af 

din viden om, hvad der rører sig blandt 

landmændene. En viden du har høstet 

gennem dine mange tillidshverv, og til-

lidsvækkende er du jo om nogen. Du har 

altid været god til at få aftaler i stand 

med nye lodsejere, hvis der er sket jord-

fordelinger, eller hvis vi stod og mangle-

de en parkeringsplads et sted ved åen. 

Din hjælp ved lodsejerfesterne har været 

unik, hvor du med godt humør tager 

imod gæsterne, og her ses også tydeligt, 

hvilken stor respekt du nyder. 

Det er fuldt fortjent, Henry. Tillykke! 
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Optælling af gydebanker 

Med regn, der fossede ned, og et blæse-

vejr, der aldrig var i ro, var det ikke nemt 

at finde den ideelle dag til årets kanotur på 

åen. Men lige efter nytår lykkedes det, og 

selvom forholdene tidligere har været 

mere medgørlige med hensyn til vind og 

lys, så blev det dog en imponerende fin tur.  

Vi sejlede strækningen fra Volstrup og ned til Abildvad, og da kanoen var hevet på 

land, og der var banket lidt varme i de spæde drengekroppe, viste optællingen 212 fine 

gydebanker. 

Det hidtil bedste resultat på denne strækning var 187 banker, så det må betegnes som 

et ordentligt step i den gode retning. 

Der kommer flere tal og mere om fordelingen af bankerne på hjemmesiden ;o) 
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Generalforsamling, den 26/11-2015 kl. 

19.30 – Lystfiskergården. 

Fiskeriet i 2015 startede langsomt, og 

det ”gamle mundheld”, om at fiskene 

kom til grundlovsdag, kom i en vis ud-

strækning til at holde stik.  Der blev 

umiddelbart efter 5. juni fanget flere 

pæne havørreder med efter sigende Dan-

marks største i 2015 nemlig 12,2 kg og 

97 cm. Fisken blev taget af en hyttegæst 

weekenden efter grundlovsdag. 

Der er formodentlig flere grunde hertil, 

som skiftende vejr med regn og blæst, 

der giver mere ilt i vandet, og gør det 

vanskeligere for garnfiskerne.  

Hytter: 

I år er der igen malet en hytte, og den 

vedtagne turnus med maling af én hytte i 

forbindelse med arbejdsdagen vil køre 

videre fremover. 

Der har i året 2015 været en fremgang i  

 

udlejningen på 19 %: nemlig fra 142 til 

168 udlejningsdage, og da der det fore-

gående år var en fremgang fra 129 til 

142 må vi sige, at udlejningen er inde i 

en positiv fremgang. 

 

Ejendommen: 

Der har været betydelige udgifter på  

ejendommen i indeværende år. 

Det var nødvendigt at udskifte 2 døre i 

stuehuset – pris kr.11.000,-  

Stuehuset er i 2015 blevet tilsluttet Aale-

strup fjernvarme, idet kedlen, der var 30 

år, blev utæt og var ved at ruste op. Fy-

ret var et brugt fyr, der var indsat i 1992, 

så efter udregninger frem og tilbage og 

efter forhandlinger med Aalestrup Fjern-

varme blev det besluttet at få fjernvar-

me. Aalestrup Fjernvarme  forlængede 

hovedledningen fra børnehaven og ud til 

ejendommen, medens vi selv stod for 

nedgravning af varmeledning fra vejen 

og ned til huset. Ved hjælp af forenin-

gens medlemmer og venner af huset 

lykkedes det at holde udgiften nede på 

kr.53.000,- , så varmeforsyningen er nu 

dels mere miljøvenlig, og dels varmesik-

ret. Vi har i forbindelse med investerin-

gen modtaget kr. 10.000,- fra Jutlander 

Bank, og kr. 3.000 fra Skals Sparekasses 

fond. 
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Men som om dette ikke var nok - kort-

sluttede kloakpumpen efter et torden-

vejr, og da pumpen betjener hytterne og 

toiletterne på ejendommen, skulle der 

ske en hurtig reparation/udskiftning. Det 

resulterede i sidste ende med en udgift 

på ca. 34.000,-  

Heldigvis skønnede vort forsikringssel-

skab, at pumpen kun var 5 år, og udbe-

talte os 21.000,-.     

Tage og Lone har fortsat renoveringen 

af stuehuset, og på 1. sal er  foretaget 

isolering og istandsættelse.   

 

Klubhuset: 

Ejendommen er i 2015 atter blevet malet 

af Tage. 

Derudover har det været mindre repara-

tioner, som løbende er foretaget. 

Hytterne har været annonceret i FISK & 

FRI og Fiskeavisen. Vi har endvidere 

haft TV-spot i Messecenter Års, der 

vises 52 gange daglig med en varighed 

på 15 sek. TV-spottet  viste billeder af 

åen, ejendommen, hytterne, og Rolf`s 

flotte fisk, og samtidig var der oplysning 

om, at der er plads til nye medlemmer. 

  

Grødeslåning: 

I 2015 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 på begyndes den 4. au-

gust, blev på grund af meget høj vand-

stand fremrykket til 1. og 2. august – 

naturligvis uheldig at der slås grøde i 

weekenden. Det var således ikke en eks-

traordinær grødeslåning men en frem-

rykning. Kvaliteten, og måden grødeslå-

ningen udføres på, mener jeg ikke har 

været tilfredsstillende. Kommunerne 

Viborg, Mariager Fjord og Vesthimmer-

land er enige om, at det har medført ge-

ner for lystfiskerne, og såfremt der sker 

ændringer i tidsterminerne, eller andre 

forhold der har indvirkning på fiskeriet, 

vil kommunerne søge at orientere os. 

Effektiviteten, og måden grøden slås på, 

er også forskellig alt afhængig af den 

enkelte entreprenør – nogen kender åen, 

og andre ikke – men da grødeskæringen 

er i udbud, og man normalt tager den 

billigste, vil der være forskel.  Hvorledes 

grødeskæringerne kommer til at foregå 

når/hvis projekterne med våde enge gen-

nemføres er stadig et åbentstående 

spørgsmål.  
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Lodsejere: 

Samarbejdet med lodsejerne forløber i 

det store hele godt. Udskiftninger i lods-

ejerkredsen har ikke bevirket ændringer 

i vort fiskevand. Vi er dog bekymrede 

for, at brinkerne flere steder er trådt i 

stykker af kreaturer, men det er vand-

løbsmyndighederne, der fastlægger reg-

ler for hegning. I Vesthimmerland er der 

krav om hegning 2 meter fra åen, me-

dens der i Viborg ikke er krav om heg-

ning.  

 

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. 

 

31/1-2015 Tur med henblik på 

”grønlænderfiskeri” Lerkenfeld Å. 

 

11/2-2015 Film og foredragsaften med 

Bo Frier om fisketur til  Kola-halvøen.  

        

24/2-2015   Grejauktion med 35 frem-

mødte - mange effekter, hvoraf langt den 

største del blev solgt – så det blev sent, 

inden de sidste fik afregnet. 

        

1/3-2015   : standerhejsning : sæsonstart  

den 1/3 var en søndag. Der mødte 18 

mand op til morgenkaffe, og trods regn                     

og blæst var der nogle ved åen, men 

fangsten bestod af ”grønlændere” under 

målet og et par ” ”nedgængere”. 

 

 

7/3-2015  Aalestrup Open i fluebinding 

med 25 fremmødte, vi var desværre i 

konkurrence med bl.a. jagt og fiskeri-

messe i Aars, men der blev bundet 40 

flotte fluer. 

I 2016 gennemføres arrangementet den 

5. marts, og da er vi ikke i konkurrence 

med udstillingen i Aars, som er sidste 

weekend i februar. Hvor vi for øvrigt 

forsøger at bemande en stand.   

 

18/4-2015 Fjordtur  til Mariager Fjord 

med 18 deltagere, der landede 20 havør-

reder, hvoraf 2 blev hjemtaget.  

 

30/4-2015 Lodsejerfest på Hotel Hvide 

Kro med 112 deltagere. Samme antal 

som forrige år. 
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9/5-2015   Arbejdsdag med pænt frem-

møde – tak for det . 

Der blev udlagt 4 broer nedstrøms Aale-

strup. Alm. forefaldende oprydning i og 

omkring ejendommen. Pensionistholdet 

malede vanen tro en hytte, og der var 

rundstykker om morgenen, og brød til 

frokost – begge dele sponseret af bage-

ren i Nørager.  

17/5-2015  Lystfiskeriets dag i samar-

bejde med Boldrup Museum. I år var 

arrangementet flyttet til Fiskegården. 

Der var fluebinding, smagsprøver på 

røget ørred - veltillavet af Gert Rubæk, 

mulighed for at prøve fluestænger fra 

Jægeren og Lystfiskeren i Aalborg, præ-

mier til nogle af børnene, og sidst men 

ikke mindst blev der udleveret 50 fiske-

kort, så man kunne prøve lykken i åen. 

En helt igennem vellykket dag som skal 

gentages i 2016. 

 

20/6-2015 Natfisketur v/Simested Å.  

Der blev ikke fanget havørreder inden    

midnat, men til gengæld var der fin ser-

vering og god afsætning på pølserne.  

 

5/9-2015   Fiskedag med et lille antal 

deltagere både til fiskeriet og spisning, 

MEN til gengæld blev der fanget så 

mange fisk, at fiskegalgen ikke var stor 

nok. Største fisk var på 5 kg. 

 

1/10-2015 Opstart fluebinding v/Søren 

Glerup  

                     

Senior klubben, der blev dannet for et 

år siden for pensionister, efterlønsmod-

tagere og hvem der i øvrigt har lyst:  

Der er normalt 10-15 mødedeltagere pr. 

gang. Vi mødes den første tirsdag i hver 

måned kl. 10.00 til kaffe og rundstykker. 

Der drøftes alt mellem himmel og jord, 

men mest fiskeri, der aftales evt. fiske-

tur, vises film – men ingen fast dagsor-

den. Vi giver kr. 20,- til kaffe og rund-

stykker. 

Der har bl.a. været fælles fisketur den 

10. november til Mariager Fjord.     

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.  

 

Som noget nyt i år har vi samarbejdet 

med Ikast foreningen – forstået på den 

måde, at var man medlem hos os kunne 
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man få årskort hos dem - og omvendt - 

for 350 kr. Ca. 10 af vore medlemmer 

har benyttet sig af tilbuddet, men des-

værre ingen af Ikast`s medlemmer. 

 

Medlemsantal: 

Vi har for andet år i træk haft en lille 

medlemsfremgang i år fra 246 til 259 – 

altså 13 medlemmer,  og i 2014 var der 

en fremgang på 6 medlemmer, tallene er 

naturligvis nettotal, og vi håber, at de 

senere års medlemsnedgang er slut, og at 

fremgangen vil fortsætte. Derudover er 

der 38 juniormedlemmer, hvoraf de fle-

ste er elever på Naturefterskolen.  

 

Derfor er det også vigtigt at evt. fangne 

fisk kommer på foreningens hjemme-

side, også selv om det ikke er præmie-

fisk, alene det, at der fanges fisk, giver 

øget tilgang af medlemmer, salg af dag-

kort og hytteudlejning.  

 

Udsætning/El-fiskeri: 

 

Udsætninger er indstillet i 2015, og lige-

ledes el-fiskeriet efter moderfisk, begge 

dele som følge af, at DTU foretog be-

standsanalyse i 2014 og kom til det re-

sultat, at åen var i stand til at reproduce-

re sig selv, og man opfordrer til at for-

bedre gyde - og opvækstforholdene i 

tilløbene.  Hvordan man så vil fremskaf-

fe fisk til udsætninger i Rind bæk, hvor 

vi hidtil har leveret yngel - ja, det må 

andre jo kloge i.  

 

Miljøforhold: 

Hannerup Bæk: 

Der er påbegyndt udlægning af grus i 

Hannerup Bæk, og der er bevilget yder-

ligere grus, som udlægges, når det bliver 

muligt at køre i engene – lodsejerne og 

kommunen er indforstået med projektet.  

 

 

Thorsdals Bæk: 

Der er et projekt i offentlig høring (indtil 

1/12) gående ud på udlægning af op til 

10 gydebanker og etablering af 2 sand-

fang.  

I 2006 blev der sikret fri passage ved 

Abildvad Dambrug. Bækken vil blive 

genslynget, såfremt projekt våde enge 

gennemføres. 

Spærringer: 

Der er udarbejdet 2 projekter vedrørende 

faunapassage ved henholdsvis Røjdrup 

Fiskeri og Volstrup Dambrug – men da 
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familien Hansen, som ejer begge dam-

brug, er imod projekterne, er der nok 

lange udsigter til at disse spærringer 

fjernes. 

 

Projekt våde enge: 

Der er udarbejdet 2 projekter vedrørende 

våde enge. Den østlige fra Hannerup og 

til Abildvad, den vestlige fra Abildvad 

til Simested. 

Den østlige er på vegne Naturstyrelsen, 

og den vestlige på vegne af Vesthim-

merlands kommune.  

Vandstanden i åen vil blive hævet, og 

engene vil i perioder blive oversvøm-

met. 

 

Der vil blive foretaget : 

 

genslyngning  af 10,5 km af Simested å, 

genslyngning af 600 meter Snæbum 

Bæk, genslyngning af  350 meter Tors-

dals Bæk og genslyngning af  600 meter 

Hverrestrup Bæk. 

20 nye slyng i Simested Å, heraf 8 op-

strøms Abildvad, og 12 mellem Abild-

vad og Simested Bro. 

Projekterne kan gennemføres uafhængig 

af hverandre, men da de er i forlængelse 

af hinanden, er der udarbejdet VVM 

udkast med høringsfrist til 14/12.  

Der skal være frivillige aftaler med land-

mændene, herunder jordfordelingsaftale 

inden 1/3-2016. 

 

Vi agter, at komme med bemærkninger 

til forslaget gående ud på, at sikre iltind-

holdet i åen, at sikre sandfang, at ændre 

tidspunktet for opgravning, så der ikke 

graves fra oktober til maj, at sikre at de 

nye slyngninger bliver i regulativbredde, 

at sikre eksisterende gydebanker m.v. 

 Sejlads: 

 

Der har igen i år været kanosejlads på 

åen, og igen skal det slås fast, at sejlads 

er FORBUDT på strækningen fra Aale-

strup v/Jernbanebroen og til Borup Bro 

– som er beliggende på Viborg stykket – 

med andre ord på den fredede strækning 

af ådalen. 

Og det er helt legalt at gøre kanosejlere 

opmærksom på dette forbud, selv om det 

medfører kraftige reaktioner. I denne 

moderne tidsalder kan man blot på tele-

fonen gå ind på Viborg Kommunens 

hjemmeside, hvor forbuddet fremgår.  
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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.  

Det er utroligt vigtigt at fangsterne kom-

mer på hjemmesiden både af hensyn til 

hytteudlejning og salg af dagkort. 

 

Opfordring: 

 

I har alle på et tidspunkt fået tilsendt en 

tilmelding til forenings el. 

Dette bevirker, at foreningen modtager 

2øre pr. kwh uden vel at mærke at I be-

taler mere for strømmen. 

Eneste betingelse er, at der skal aftages 

el fra Energi Nord. Dette er muligt, uan-

set hvor i landet man er bosiddende.  

 

 

  

 

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 2016 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, 

nyt bord i Skinnerup, bestyrelseskollega-

er for godt samarbejde og sidst men ikke 

mindst Nørager Bageri, der altid velvil-

ligt sponserer brød, rundstykker m.v., 

uanset om det er arbejdsdage, fiskedag, 

standerhejsning, el-fiskeri eller andre 

arrangementer.  

Tak 
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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.com 

 

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 - 21434053 

Jens Østrup - 23351258 

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 sovepladser. Et køjerum med 4 sove-

pladser, og en opholdsstue med køkken 

( der indeholder alt nødvendigt udstyr ), 

spiseplads, fjernsyn og én køjeplads. 

Der er dyner og puder, men ikke linned. 

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 

 


