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modtage din udmeldelse af hensyn til 

korrekt registrering. 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 30. april holder vi den årlige 

arbejdsdag på Fiskegården. Vi mødes 

klokken 8.00, hvor dagens opgaver vil 

blive fordelt mellem alle de fremmødte. 

Hvis vejret tillader det, maler vi en af 

hytterne. Der skal sikkert nogle folk ud 

og kigge på broer og spang, og så er der 

forskellige småopgaver på Fiskegården, 

vi skal have løst.  

 

 

 

 

Super fiskeri på tilbud 

 

I sæsonen 2016 kan dine fiskevenner få 

en buket af gode oplevelser ved Him-

merlands skønneste å … helt uden at 

betale indskud.  

Det vil sige, at nye medlemmer slipper 

med at betale foreningskontingentet på 

680 kroner allerede i deres første sæson, 

og så er der adgang til super fiskevand 

og masser af gode oplevelser blandt li-

gesindede. Det er blot at rette henven-

delse til kassereren. Kontaktoplysninger-

ne findes bagest i dette blad og på hjem-

mesiden www.aalestrup-lystfisker.dk. 

 

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  

… og de korte nyheder 
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Der vil være forplejning ad libitum i 

løbet af dagen ;o) 

Forhåbentlig har du lyst til at være med. 

Det er jo først og fremmest dig selv, du 

hjælper, og så er det naturligvis en stor 

glæde at vide, at forholdene er hundrede 

procent opdaterede til endnu en kanon 

sæson ved vores skønne å. 

 

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.  

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) 
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Natfisketuren 

 

Vores årlige natfisketur ved Simested Å 

bliver afholdt lørdag d. 2. juli. 

Vi mødes på Fiskegården klokken 20.30, 

hvorefter vi kører ud og fordeler os 

langs åen til nogle timers fiskeri efter de 

store, blanke opgangsørreder ;o) 

Turen falder umiddelbart efter den plan-

lagte grødeskæring, så der skal nok være 

aggressive fisk på finnerne, når mørket 

falder på.  

Ved midnatstid mødes vi igen på Fiske-

gården, hvor vi tænder op i grillen, så 

der bliver mulighed for at købe et par 

pølser, samt øl/vand. 

Kontaktperson for natfisketuren er Per 

Nielsen, som kan kontaktes på  

23 - 68 74 95 

Nye hegn 

 

Flere steder langs åen, blandt andet i 

Skinderup, er der blevet lavet nye hegn, 

som dels er ret høje, og tilligemed er 

stramme som en mandolinstreng.  

Det er naturligvis vigtig, at vi passer 

godt på lodsejernes hegn og dyr, så Tage 

Hermansen har været på pletten med 

værktøjskassen og en større sending 

Pommersk Fyr. 

Der er konstrueret overgange par excel-

lence, og der er lavet klaplåger ved ind-

gangen til hegnet. 

Jeg ved godt, det er helt overflødigt at 

nævne det, men låger og overgange skal 

naturligvis benyttes, hvor de forefindes. 

Samtidig skal der, hvor hårdt det end er 

at skrive, rettes en bette tak til Herman-

sen for indsatsen. 

Det skal helst ikke lyde alt for rosende, 

men et eller andet sted har han vel gjort 

det ganske udmærket ;o)) 

 

Lars 
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Foreningen har netop fået fiskeretten på 

et nyt stykke vand ved Simested Å. 

Stykket, der er i omegnen af 1200 meter 

langt, strækker sig opstrøms fra Sønder-

marksvej ved Hannerup Dambrug. 

Noget af vejen har vi fiskeret på begge 

sider af åen, noget af vejen kun på den 

ene, men du kan se et mere udførligt 

kort over vandet på hjemmesiden. 

Der er også lavet en p-plads ved Sønder-

marksvej, som er markeret med for-

eningsskiltet. 

Umiddelbart virker stykket rigtig spæn-

dende, og vi ved fra gydebankeoptællin-

gerne i hovedløbet, at der hvert år holder 

fisk til på bankerne, så mon ikke det 

også nok skal give en god fisk, når sæso-

nen kommer i gang for alvor ... 



 

6 

  

 

Grej-auktion 

 

Tirsdag d. 23. februar var der slået på 

tromme for fiskere, gøglere og handels-

folk blandt vore medlemmer om mulig-

heden for at deltage i årets fornemme-

ste grejauktion, og rigtig mange havde 

heldigvis hørt signalet. 

Fiskegården summede af liv, da de ca. 

100 tilmeldte effekter kom under ham-

meren, og handelen gik støt og jævnt 

hen over aftenen, hvor en mængde for-

trinlige sager skiftede ejermand. 

Samtidig fik de fleste vist en god hånd-

fuld nye lystfiskerhistorier med hjem 

helt uden salær ;o) 

 

Grønlændertur til Lerkenfeld Å 

 

Der var mødt 6 mand til kaffe og rund-

stykker på Fiskegården, og da det var 

ordnet, skulle vi ud at fiske. Men det 

var kun Jens Østrup og undertegnede, 

der ville til åen.  

Der var masser af fiskeplads ved åen, 

da vi var de 2 eneste. Vi fiskede 4-5 

timer uden at fange en hel masse fisk. 

Jens Ø. fangede en nedgænger på 55 

cm, og en grønlænder på 38 cm. Jeg 

fangede først en nedgænger på 60 cm, 

og dernæst en på 68 cm. Så efter dette 

tog vi hjem igen med en oplevelse af 

mange rådyr, et par ræve, harer og fa-

saner … men kun 2 udsatte fisk til 

hver. 

          

Knæk og Bræk 

Benny 
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Der var en super stemning, og i løbet af  

de to messedage, gik der næsten fem 

tusinde mennesker igennem tælleappara-

tet ved indgangen, så det kan vist kun  

betegnes som en succes. 

At det så allerede har resulteret i flere 

nye medlemmer til foreningen, og flere 

endnu som viste stor interesse for at 

blive det, er jo ekstra glædeligt. Vi hav-

de i hvert fald nogle hyggelige dage på 

standen, og jeg er ret sikker på, at vi 

også er på plads i Messecenteret i 2017. 

Lars 

 

I weekenden d. 27. & 28. februar deltog 

foreningen i den store Jagt- og Fiskeri 

Messe i Aars Messecenter. Gutterne, der 

deltog fredag eftermiddag, havde fået 

lavet en rigtig fin stand med effekter fra 

Fiskegården, så holdet, der mødte ind 

lørdag morgen, kunne tage imod de be-

søgende gæster med god samvittighed. 

Weekenden igennem blev der bundet 

lidt fluer på standen, og der kom mange 

mennesker forbi til en snak om Simested 

Å, Aalestrup Lystfiskerforening, eller 

blot fisk og fiskere i al almindelighed.  
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Igen i år blev fluebindingskonkurrencen 

Aalestrup Open afholdt på Fiskegården i 

Aalestrup. Da klokken var 10.00, og 

konkurrencen kunne begynde, var der 21 

fluebindere klar ved deres fluestik til at 

binde deres fluer i de forskellige klasser. 

I løbet af dagen blev der bundet 35 fluer, 

og der blev bundet i alle de klasser, man 

kunne deltage i.  

Imens vores dygtige dommere Laurits, 

Michael og Orla bedømte alle fluerne og 

fandt de forskellige vindere, havde vi 

fået Jens Pilgaard til at komme og vise, 

hvordan man binder mallard vinger på 

laksefluer, og andre forskellige binde 

teknikker. Vi fik også afholdt vores lot-

teri, som altid er en succes med masser 

af forskellige præmier, men tit med 

mange af de samme vindere … mærke-

ligt ???? 

 

 

 

 

 

Vi havde også vores dygtige køkken 

hold på banen, som holdt os med mad og 

drikke i løbet af dagen. Jeg vil gerne 

opfordre både fluebindere og besøgende 

til at komme og deltage, eller at kigge 

med, til vores Aalestrup-open næste år. 

Det er en super dag med masser af hyg-

ge og snak.  

Til sidst vil jeg gerne takke alle vores 

Sponsorer.  

Uden dem kunne det ikke lade sig gøre 

at afholde Aalestrup Open. 

 

 

På vores hjemmeside kan du se, hvem 

de gavmilde sponsorer er, og så har du 

jo mulighed for at støtte dem, næste 

gang du skal have noget nyt. En kæmpe 

tak til alle de deltagende fluebindere, og 

dem som hjælper med omkring dagen. 

Nyholm 
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Torsdal bæk står foran et projekt udarbej-

det af Rebild kommune med anlæg af 

sandfang og udlægning af gydebanker 

oppe under Nørager by. Strækningen er 

meget plaget af opstemninger forårsaget 

af nedfaldne grene fra skoven i Nørager, 

og sikkert også fra kreative dæmningsbyg-

gere fra den nærliggende Sortebakke Sko-

le.  

For at kombinere oprydning og en god 

gang anskuelighedspædagogik foreslog 

naturvejler Gert Rubæk, at børnene fra 

skolen blev inviteret til at hjælpe med at 

fjerne de mange grene i bækken før entre-

prenøren gik i gang.  

Over to dage i Marts gik skolebørnene til 

makronerne, sammen med medlemmer fra 

foreningen, Gert selv og repræsentanter 
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fra kommunen. Resultatet blev en frit 

flydende bæk, klar til anlæg af sandfang 

og gydebanker tæt ved skolen.  

Det er aftalt, at kommunen efterlader et 

par kubikmeter gydegrus på bredden af 

bækken, så ungerne kan få lov til at fær-

diggøre det, de selv var med til at starte 

op. 

 

Foreningen har fået tildelt 6000 kr. fra 

tipsmidlerne via Friluftsrådet, til at indkø-

be redskaber til vandløbsrestaurering. For 

at få del i pengene er det et krav, at lokale 

borgere medinddrages i arbejdet, og ek-

semplet her fra Torsdal gav anledning til, 

at udstyret blev taget i brug første gang. 

Når det afsluttende grus udlægges, kom-

mer det i sving igen, mere herom senere.        

Per - Vandplejeudvalget 
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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@aars.dk 

 
Benny Jensen, Aalestrup 

30201206 - 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 

 

Per Rytter Andersen, Tollestrup 

61-542914 - kirkmosegaarddk@yahoo.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
mailto:kirkmosegaarddk@yahoo
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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 2016: 

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. 

Der kan betales via MobilePay 

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  

Superkiosken, Vestergade  

Campingpladsen, Parkvænget  

Simested: 

Simested Hotel, Boldrupvej 75  

Møldrup: 

Merko, Søndergade 2  

Nørager: 

Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13  

Hobro: 

M.B. Jagt, Fiskeri & Fritid, Erhvervsparken 11   

Ulbjerg: 

Camping Ulbjerg, Skråhedevej 6  

Viborg: 

P.H.Grej, Nørremøllevej 109  

Ålborg: 

Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 

Almas, Gugvej 138 

Hvilsom: 

Købmanden 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 

 


