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Pokaler 

 

Som det sidste punkt på den ordinære 

generalforsamling uddeles årets pokaler. 

Pokaler og lodtrækningspræmier vil 

blive uddelt mellem de fangstrapporter, 

der i løbet af sæsonen er sendt ind til 

hjemmesiden. 

Har man af en eller anden grund ikke 

ønsket at få sine fangster på hjemmesi-

den, men alligevel gerne vil deltage i 

pokal-uddelingen, skal fangsterne mel-

des til formanden inden generalforsam-

lingen. 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling i Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. Generalforsamlingen finder sted 

på Fiskegården torsdag d. 24. november 

2016 klokken 19.30.  

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde seneste torsdag d. 17. november. 

 

Dagsorden:  

1:   Valg af dirigent 

2:   Formandens beretning 

3:   Regnskab 

4:   Indkomne forslag 

5:   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

6:   Valg af lodsejerrepræsentant 

7:   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

8:   Valg af revisor 

9:   Valg af revisorsuppleant 

10: Eventuelt 

11: Uddeling af pokaler 

 

… og de korte nyheder 
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Kanosejlads 

 

Vi har nævnt det tidligere … lige her på 

dette sted. Men desværre ikke tydeligt 

nok, for der bliver stadigvæk sejlet i 

kano på den del af Simested Å, hvor 

sejlads er forbudt. 

For at præcisere … så er det forbudt at 

sejle på åen fra Jernbanebroen i Ålestrup 

og resten af vores fiskevand nedstrøms 

herfor. 

Opstår der diskussion med kanofarerne, 

så bed dem kigge på Viborg Kommunes 

hjemmeside under vandløb, eller på Vi-

sit Viborg/kanosejlads. Her vil de kunne 

se, hvor de må sejle - og hvor de IKKE 

må sejle ;o) 

 

Efterlysning 

 

I 2019 har vores forening 75 års fødsels-

dag, og i den forbindelse er der planer 

om at lave en jubilæumsfilm. Derfor …, 

skulle du ligge inde med filmklip/fotos, 

der på en eller anden måde kan være 

med til at fortælle om foreningens histo-

rie, så hører vi meget gerne fra dig.  

Du er altid velkommen til at kontakte en 

fra bestyrelsen ;o) 

 

Fluebinding 

 

Vinterens fluebinding er i fuld gang på 

Fiskegården, men du kan selvfølgelig 

sagtens nå at være med endnu ;o) 

Der bindes fluer - og byttes helt vildt 

sandfærdige lystfiskerhistorier hver tors-

dag klokken 19. 

Der er 10 fluebinderaftener frem til jul, 

og prisen for at deltage er 250 kroner til 

dækning af materialer. Juniorer kan del-

tage for halv pris. 

De fleste bindeaftener vil det være Søren 

Glerup, der tryller ved fluestikket, men 

der kigger sikkert også en gæstebinder 

forbi undervejs. 

Alle er meget velkomne ;o)  
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Fiskedagen i Aalestrup Lystfiskerfor-

ening blev afholdt d. 3. september 2016. 

Som sædvanligt var der flere lystfiskere, 

der var stået tidligt op for at komme til 

åen og være den første på favoritplad-

sen, for at se om man kunne overliste en 

af de store havørredder, der er i vores 

dejlige å.  

Da kl var blevet ca. 08.00, var det tid til 

morgenkaffen på Fiskegården. Tage 

Hermansen var brygmester, og rundstyk-

kerne var også klar fra vores super bager 

- Nørager bageri. Snakken gik lystig ved 

bordet om dagens oplevelser og fangster 

ved åen, og omkring den super sæson 

Simested Å havde kastet af sig med 

masser af store fisk og masser af gode 

oplevelser for de mange lystfiskere, som 

har været ved åen i år. Da folk havde 

fået slukket kaffetørsten, var der flere, 

som valgte at snige sig til åen igen, og 

efter hvad historierne senere på dagen 

vidner om, var der op til flere, som hav-

de haft fat i rigtig store fisk. Men der var 

desværre ingen af dem, der ville med op 

på land.  

Alt imens folk prøvede lykken ved åen, 

havde Dennis fået tændt op og smidt de 

ondeste frankfurtere på grillen, så da 

klokken var blevet ca. 13.30, var der 

blevet kø ved grillen. Der blev langet 

pølser og nogle øl/sodavand over disken. 
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Kl 15.00 var det tid til indvejning, og at 

se hvem der havde fanget den største 

fisk. Det var som sædvanligt Jens 

Østrup, der var overdommer, og der var 

ikke problemer med at kåre dagens vin-

der. Gert Risgaard indvejede en rigtig 

flot fisk på 78 cm og 5,1 kg. 

Derefter var det Morten Poulsen, og som 

rosinen i pølseenden blev det Dennis 

Jensen med 2 stk. havørreder. Der var 

fine præmier til alle, og vi vil gerne sige 

tak til PH grej for præmier, samt stort 

tillykke til de dygtige lystfiskere. Til 

sidst vil vi sige tak til alle de fremmødte, 

men også komme med en opfordring til 

at nogle flere vil deltage ved vores ar-

rangementer, da det er lidt federe, jo 

flere vi er.  

Kenneth Nyholm 
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Vandplejeudvalget har fået gennemført 

projektet med at udlægge supplerende 

grus i Skinderup bæk. Der blev udlagt 

19 m3 grus midt i oktober med hjælp fra 

bl.a. lodsejer Steen Andersen, der bidrog 

med maskinkraft. Der var mange ved 

bækken, der var Steen taknemmelig, da 

han dukkede op i traktoren. De første 

kubikmeter grus blev udlagt med trille-

bør og håndkraft, og det stod hurtigt 

klart, at dagen ville blive lang, hvis alt 

grus skulle ud ad den vej. Midt på dagen 

blev der grillet på bredden, og da gruset 

fordelte sig noget hurtigere ved hjælp af 

Steen, var der højt humør midt på efter-

middagen, da grusdyngen var forsvundet 

ud i bækken. Det blev til 7 flotte banker, 

der nu ligger klar til at modtage op-

gangsørrederne. Ja, det blev vist til 8, da 

noget af gruset gled ud i bækken helt af 

sig selv. Senere besøg har vist, at ban-

kerne ligger rigtig fint og nok skal give 

nyt yngel og dermed fisk til åen. Viborg 

kommune har senere udbygget sandfan-

get nederst i bækken, så den fremstår nu 

som et fremragende yngelområde. Det 

eneste der truer, er en voldsom opvækst 

af brøndkarse, noget som projektteamet 

sloges noget med under udlægningen af 

grus. Der blev fostret nogle ideer om at 

tippe restaurant Noma, om at frembringe 

nogle gastronomiske sensationer af kar-

sen, at eksportere det til EU og andre 

fine ideer. Under alle omstændigheder er 

det noget foreningen skal holde øje med 

fremover.  

Tak til alle der mødte frem på da-

gen…. 
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det betonstyrt, der er på åen heroppe. 

Det er dog helt nyt i skrivende stund, så 

det bliver der også mere opfølgning på. 

Vandplejeudvalget vil henover vinteren 

opfordre alle medlemmer til at holde øje 

med både å og tilløb, og melde ind til 

foreningen hvis der opleves noget uhen-

sigtsmæssigt efter gravearbejdet. Vi vil 

selvfølgelig også gerne høre de gode 

historier, hvis man ser fisk på leg. Vi har 

efterhånden en god gyde-historik på 

vores å og tilløb, men er altid taknem-

melige for meldinger, store som små. 

 

Per Nielsen, vandplejeudvalget 

 

Ellers er gravearbejdet mellem Abildvad 

og Simested by kommet godt i gang, og 

forventes færdigt før jul. Desværre er 

både Hverrestrup bæk og Torsdal bæk 

gledet ud af projektet. Torsdal dog kun 

indtil det øverste projekt måske gennem-

føres. Her er der stadig genstridigheder 

med jordfordelingen, der arbejdes med. 

Projektet har fået udsættelse til 2019, 

med at afklare jordforholdene. 

Vandplejeudvalget er ved at forme et 

projekt ved Hverrestrup bæk, nu hvor 

det ikke indgår i vådområdet. Det er kun 

i indledende fase, så mere herom senere.  

Øverst ser det ud til, at Rebild kommune  

er klar til at gennemføre genslyngningen 

oppe under Rørbæk, samt ved at fjerne 
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For mig er det en stor fornøjelse og glæ-

de, at se fluelinen trodse tyngdekraften i 

et langt kast. Jeg elsker fornemmelsen af 

det perfekt timede kast og bruger en del 

tid på at træne og undervise fluekastet.  

Som kasteinstruktør møder jeg mange, 

der udover personlig undervisning, ger-

ne vil have nogle retningslinjer de kan 

holde øje med og ad den vej blive bedre.  

I dette og de kommende numre af Aa-

lyst vil jeg skrive om det, vi som flueka-

ster og fiskere, kan holde øje med, og 

hvad der skal til for at lave et godt flue-

kast. 

 

I 1993 skrev Jay og Bill Gammel (far og 

søn fra Texas, USA) hæftet “The Five 

Essentials of Fly Casting”. I hæftet 

fremsatte de 5 grundregler, gældende for 

alle gode fluekast. Der var ikke meget 

nyt under solen i hæftet, men det var 

renset for personlige stilarter. Noget der 

havde domineret det meste undervisning 

og litteratur om fluekastet. Indtil da hav-

de fluekastet været undervist ud fra per-

sonlige præferencer, prædikede af guru-

er som Lefty Kreh, Mel Krieger, Joan og 

Lee Wulff, Al Kyte, Gary Borger mf. 

 

Op gennem 90’erne blev grundreglerne 

bredt accepteret som substansen i flue-

kastet. Personlige præferencer som hvor-

dan man holder på stangen, hvilken fod 

der er forrest, om albuen er ind eller ude 

osv. blev anerkendt som stilarter og ikke 

relevant for om et fluekast er godt eller 

dårligt (det kan være mere eller mindre 

effektivt, afhængig af ønsker for flueka-

stet, men mere om dette i en senere arti-

kel).  

 

De 5 grundregler, fremsat af Jay og Bill 

Gammel, hænger sammen og sammen-

hængen er hvor nøglen til forståelsen 

ligger. Herunder vil jeg kort gennemgå 

reglerne en for en, og kæde dem sam-

men efterhånden som de gennemgås. 

Afsluttende er der en træningsøvelse, 

som kan give en praktisk forståelse af 

sammenhængen mellem grundreglerne. 

 

De fem grundregler: 

 

Hold løsline til et minimum. 

 

Løsline er line uden for topøjet, der ikke 

“reagerer” når stangtoppen bevæges. Det 

er f.eks. når linen ikke er strakt inden 

den løftes af vandet til et bagkast eller 

hvis linebuen ikke er rullet ud mellem 

blindkast. Hvis næste kast foretages in-

den linen er strakt, anses overlinen i 

linebuen som løsline. 

Hvis der er line som ikke “reagerer” på 

stangtoppens bevægelser, går der energi 

til spilde, samtidig kan løslinen have 

negativ indflydelse på kastet. 
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Der skal være en pause mellem hvert 

kast, svarende til den tid det tager 

fluelinen at strække. 

 

Hvis der ingen pause er mellem kastene, 

høres der til tider et piskesmæld mellem 

kastene. Omvendt, påbegyndes kastet 

efter en for lang pause, risikerer vi en tur 

ind på marken for at hente fluen. I begge 

tilfælde mistes der en mængde energi i 

kastet.  

Til denne grundregel har vi en huskere-

gel der hedder; kort line, kort pause - 

lang line, lang pause.  

 

Stangtoppen skal følge en lige linje 

gennem kastet. 

 

Den korteste vej fra A til B er en lige 

linje, den lige linje er også det mest ef-

fektive i fluekastet. Stangtoppen skal 

følge den lige linje i alle plan (vertikalt - 

horisontalt), det vil sige at stangtoppen 

følger en lige linje frem og tilbage i ret-

ning mod og væk fra målet.  

Den lige linje for stangtoppen er mulig 

via stangbøjning under modstand, pri-

mært fra fluelinen. Så selvom håndtaget 

bevæges gennem en vinkel, der giver 

håndtagets top en konveks bane, bøjes 

stangtoppen ned gennem kastet og stan-

gen retter sig ud igen ved kastes afslut-

ning.  

Er modstanden fra fluelinen ikke kon-

stant, er det næsten umuligt at få stang-

toppen til at følge en lige linje. F.eks. 

hvis der er løsline inden kastet, kommer 

der en stigende modstand efterhånden 

som løslinen tilføjes den aktive del af 

linen. 

 

Kastevinklen skal tilpasses mængden 

af line uden for stangtoppen. 

 

Har vi en kort linelængde uden for top-

øjet, er der en relativ lille modstand og 

stangen bøjer derfor relativ lidt. For at 

stangtoppen kan følge en lige linje gen-

nem kastet, skal der være en tilpasset 

kort kastevinkel. En længere linelængde 

uden for topøjet giver en dybere stang-

bøjning. Vi skal derfor have en større 

kastevinkel, der er tilpasset den dybere 

stangbøjning.  

Vi har en huskeregel der beskriver sam-

menhængen mellem linelængde og ka-

stevinkel; kort line, kort kastevinkel - 

lang line, lang kastevinkel.   

 

Krafttilførslen skal være på det rette 

sted, på det rigtige tidspunkt. 

  

Dette er den sværeste af reglerne at be-

skrive og måske den vigtigste at forstå 

(hvis der skal være en der er vigtigere 

end andre)!  

Krafttilførslen skal være i en mængde 

således at stangen bøjer ned på den lige 
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linje, mellem stangspidsens top ved start 

og afslutning af kastet. Timingen i til-

førslen skal være således at stangtoppen 

bliver på den lige linje gennem hele ka-

stet. Det gøres normalt via en jævnt ac-

celeration, hvor kastet startes langsomt 

og afsluttes ved højeste hastighed. Hvor 

langsom indledningen og hvor hurtig 

højeste hastighed er, afhænger af den 

ønsket linehastighed, mængden af line 

uden for topøjet og stangens aktion (stiv, 

blød, hurtig, langsom osv.) 

Startes kastet for hurtigt, dykker stang-

toppen ned under den lige linje og resul-

terer i et tailing loop. Omvendt afsluttes 

der ikke med høj nok hastighed, bøjer 

stangen ikke ned og bliver på den lige 

linje og resulterer i en åbne/stor linebue. 

Det vil sige der er mange variabler i 

krafttilførslen som tilpasses i forhold til 

det ønskede kast. F.eks. hvis vi kaster 

med en blød stang, skal vi have en lang-

sommere opstart og en længere accelera-

tion/kastevinkel for at stangtoppen føl-

ger en lige linje gennem kastet. Kaster vi 

derimod med en stivere stang, skal acce-

lerationen være hurtigere men gennem 

en kortere kastevinkel. Begge kast vil på 

den måde ende med samme lineha-

stighed og præsentation af fluen… 

 

Forståelsen og fornemmelsen af sam-
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menhængen mellem de 5 grundregler 

læres bedst gennem en træningsøvelse, 

som alle der vil blive bedre fluekastere 

bør øve og gennemgå med mellemrum 

(øvelsen er også god, når der testes 

stænger og liner).  

 

Træningsøvelsen begynder med at du 

kaster en linelængde svarende til ca. 8 

meter fra dig til en kegle. Begynd nu at 

kaste den korte line, samtidig med du 

tilpasser kastevinklen, accelerationen og 

pausen mellem hvert kast, indtil du har 

en langsom og smal linebue i både frem 

og bagkastet.  

 

Når du kan hæve linen til et bagkast og 

efterfølgende har 4-6 ens kast, med en 

langsom og smal linebude, forlænges 

linen med 1-1½ meter og øvelsen genta-

ges. Sådan fortsætter med at forlænge 

linen med 1-1½ meter til du står 12-13 

meter fra keglen og kaster langsomme 

og smalle linebuer. 

 

Linehastigheden øges nu til middel hur-

tig og de smalle linebuer bibeholdes. 

Når du kan kaste med den øget lineha-

stighed på 12-13 meter, afkortes line-

længde med 1-1½ meter. Med den korte-

re linelængde gentages øvelsen, med 

middel linehastighed til du er ca. 8 meter 

fra keglen.  

 

Nu øges der til din maksimale lineha-

stighed, hvor linebuen stadig er smal. 

Øvelsen fortsættes, til du igen står 12-13 

meter fra keglen og kaster med din mak-

simale hastighed og smalle linebuer. 

 

Når du mestre denne øvelse vil du intui-

tivt kunne mestre de fleste udfordringer 

ved fiskevandet. Du ved hvordan du i 

modvind kan kaste en hurtig og smal 

linebue, som skære sig gennem vinden 

og hvordan du kaster en langsom line-

bue der præsenterer en tørflue delikat på 

lang afstand - du er blevet herre over dit 

fiskeri og fiskesituationen. 

 

Knæk og bræk 

Lars 
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I skrivende stund er det ved at være slut 

på sæsonen 2016. Og det har i alle hen-

seender været en sæson, der er et tilba-

geblik værd.  

Alene blandt de registrerede fangster har 

vi rundet 30 fisk fra 5-kilos klassen og 

opefter, og der er fanget adskillige store 

fisk udover disse …, hviskes der om i 

pilekrattet langs åen ;o) 

Men det er også en sæson, der har vist, 

at vi stadigvæk hæver niveauet på vores 

tørfluefiskeri, og dette fiskeri trækker da 

også flere og flere gæster til.  

En kombination af et hævet mindstemål, 

og en massiv opfordring til C&R, får 

åen til at huse en del massive bækørre-

der, der kan give nogle gode oplevelser  

 

på det lette grej, når sommeren er lunest.  

Arbejdet, der bliver lavet i tilløbene, 

gavner ikke kun fiskebestanden direkte. 

Der er - sagt uden at jeg har videnskabe-

ligt bevis herfor - også blevet bedre for-

hold for de insekter, som fiskene lever 

af. Man kan opleve de store majfluer 

højt oppe i systemet, og der er stadig 

fisk, der ringer på både små døgnfluer 

og vårfluer her i midten af oktober. 

Frivilligt arbejde lønner sig, venner ;o)) 

Og ud over de helt store, er der selvføl-

gelig fanget rigtig mange fine fisk under 

5-kilos klassen, så man kan næsten kun 

gå vinteren i møde med en rar fornem-

melse i sindet. Hvorfor skulle næste 

sæson blive ringere? ;o) 
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Elmegaardsvej 3 
9620 Aalestrup 

 
 

Vi støt-

ter 

 

PH Spaan Teknik A/S 
Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 

Salg af fiskekort 
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Fri Bikeshop … Ålestrup 
Testrupvej 8, 9620 Ålestrup 
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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 

 

 


