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Grejauktion 

 

Tirsdag d. 28. februar bliver en vildt god 

dag, hvis du går med planer om at købe 

eller sælge fiskegrej. 

Denne aften afholder vi den årlige grej-

auktion på Fiskegården, og du kan være 

sikker på, at der gives hammerslag til 

kanon høje priser, hvis du sælger, og 

ekstremt billige røvertilbud hvis du kø-

ber. 

Der er mulighed for at indlevere effek-

ter, man ønsker under hammeren, fra 

klokken 18.00, og selve auktionen star-

ter klokken 19.00. 

Kom og gør en god handel! 

 

 

 

 

Fluebinding 

 

Torsdag d. 5. januar begynder anden 

halvleg af vinterens fluebindingskursus 

på Fiskegården.  

Der bliver afholdt 10 bindeaftener frem 

mod foråret, og prisen for hele herlighe-

den er blot 250 kroner, der udelukkende 

går til indkøb af materialer. Juniorer 

deltager til halv pris. 

Vi mødes hver torsdag klokken 19.00, 

og som vanligt vil Søren Glerup stå i 

spidsen for undervisningen.  

Er fluebinding helt nyt for dig, kan du 

sagtens låne værktøj de første gange, og 

der kræves ingen forudsætninger for at 

deltage. 

Ud over at du bliver dygtigere til at bin-

de fluer, kan du nok også godt regne 

med, at du bliver underholdt på den sto-

re klinge, når ådalens historiefortællere 

ruller sig ud. ;o) 

 

… og de korte nyheder 
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Premieredagen 

 

Onsdag d. 1. marts siger vi velkommen 

til et brag af en sæson. Med de fangster 

og oplevelser de seneste år har budt på, 

er der ingen grund til at være pessimister 

med hensyn til 2017. 

Dagen markeres med kaffe og rundstyk-

ker fra klokken 8.00 på Fiskegården, og 

efter kaffen skal flaget naturligvis op og 

vejre morgenluft. 

Efterfølgende er der rig mulighed for en 

tur til åen for den hårde kerne, der ikke 

lader sig kyse af eventuelle minusgrader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalestrup Open 

 

I 2017 er det 14. gang, at en flok flue-

bindere fra det meste af landet sætter 

hinanden stævne på Fiskegården -  

Aadiget 40 i Aalestrup. 

Det sker nærmere bestemt d. 18. marts, 

og sædvanen tro er der masser af flotte 

præmier at dyste om i de 8 klasser, man 

har mulighed for at deltage i. 

Konkurrencen begynder klokken 10.00, 

men der vil være mulighed for kaffe og 

rundstykker fra klokken 9.00. 

Som navnet måske antyder ;o), så er det 

en åben fluebinderkonkurrence, og alle 

er naturligvis meget velkomne. 

Det koster 50 kroner for hver klasse, 

man ønsker at deltage i.  

For hver klasse du deltager i, får du en 

flot flueæske, som din flue skal afleveres 

i til bedømmelse. Efterfølgende får du 

æsken til ejendom, mens din flue tilfal-

der Aalestrup Lystfiskerforening, som 

udstiller de dystende fluer i mødelokalet. 

Der er præmier til de tre bedste fluer i 

hver klasse, og som altid har vores gav-

milde sponsorer sørget for, at der er fine 

ting i posen til de dygtigste. 

Ud over præmierne i konkurrencen træk-

kes der også lod blandt alle deltagende 

fluebindere om en uges ophold i en af 

foreningens hytter. 

Og som de foregående år er det tre 

skrappe fyre, der kommer til at stå for 
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bedømmelsen af de indleverede fluer. 

Laurits Flowbinder, Michael Jensen og 

Orla Bertram vil være på plads med ny-

pudsede briller klokken 15.00, når slut-

fløjtet lyder. 

I løbet af dagen vil der blive solgt ameri-

kansk lotteri, så der er rigtig gode mulig-

heder for at få fine gevinster med hjem, 

selvom man måske ikke lige sværmer 

for fluebindingens udfordringer. 

Vi ved fra tidligere, at det bliver en su-

per hyggelig dag, så det tør vi også godt 

love for dagen i år. Der er jo rig lejlig-

hed til at hilse på gamle fiskevenner - og 

måske oven i købet få nogle nye. Og 

selvfølgelig er du hjertelig velkommen 

på Fiskegården, selvom du hverken bin-

der fluer eller fisker, men blot er almin-

delig nysgerrig efter at se, hvad der fore-

går i foreningens lokaler. 

 

Der er også en klasse for juniorer, hvor 

du kan deltage, hvis du er 14 år eller 

yngre ;o) 

 

Fjordtur 

 

Lørdag d. 8. april er det meget tæt på, at 

turudvalget giver garanti for fightvillige 

havørreder i Danmarks smukkeste fjord.  

I hvert fald trommer vi sammen til en 

fælles udflugt på dagen, og selvfølgelig 

skal du også med ;o) 

Vi mødes på Fiskegården klokken 8.00, 

og så får vejrliget - og antallet af delta-

gere - lov til at afgøre, hvilken plads ved 

fjorden vi satser på. 

Har du kortere vej til fjorden, end du har 

til Fiskegården, så giv Dennis Jensen 

eller Tage Hermansen et kald på dagen, 

så kan de oplyse dig om, hvor banden 

mødes henne. 

Forårets fjordtur plejer at samle mange 

deltagere, og derfor tør vi godt love, at 

det bliver en super hyggelig dag i sel-

skab med andre fisketosser.  

Synes kæresten, at det er den lørdag I 

skal giftes, eller mener konen, at I skal 

fejre sølvbryllup på dagen, så få nedlagt 

protest allerede nu. Den dato i kalende-

ren er en af dine! ;o) 
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hed for at komme ind og se vores fine 

museum, hvor både grej og historier er 

velbevarede for eftertiden.  

Det er også en oplagt mulighed at kigge 

forbi med sine spørgsmål omkring lystfi-

skeriet i sin helhed, og om Simested Å i 

særdeleshed. 

På dagen er der mulighed for at få et 

gratis fiskekort til foreningens vand ved 

åen, hvis man har lyst til at komme ud 

og se, hvad medlemmerne går og glæder 

sig over sæsonen igennem. 

Og tag endelig familie og venner med, 

for en dag i det fri er altid en god ople-

velse for både store og små ;o) 

Lystfiskeriets Dag 

 

Søndag d. 21. maj fejres Lystfiskeriets 

Dag landet over, og det gør vi naturlig-

vis også på Fiskegården. 

Vi arrangerer dagen i samarbejde med 

Boldrup Museum, og et af dagens ind-

slag bliver helt sikkert Gert Rubæks 

nyrøgede ørreder, som der bliver mulig-

hed for at smage. 

Lars Jakobsen fra FFFD kigger også 

forbi, og giver råd og vejledning ud i 

fluekastets mangfoldigheder for både 

begyndere og øvede. 

Dagen igennem vil der også være mulig-
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I sidste nummer af Aa-lyst gennemgik vi 

Jay og Bill Gammels “5 grundregler for 

alle gode fluekast”, hvor en af grundreg-

lerne siger, at “Stangtoppen skal følge 

en lige linje gennem kastet”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne artikel ser vi nærmere på, hvad 

der sker, når stangtoppen følger - eller 

ikke følger - en lige linje, og hvilke line-

buer det resulterer i. 

Linebuen er vores bedste sladrehank, og 

forstår vi, hvad den fortæller os, kan der 

forholdsvis enkelt fejlfindes og laves 

tilpasninger i fluekastet. 
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samlet retning. Når kastet afsluttes, vil 

man se en smal linebue, der fortsætter 

indtil linen og forfanget er strakt. 

 

Følger stangtoppen en konveks bane, der 

giver linen momentum op, frem og ned 

bliver resultatet en åben linebue. Med 

åben linebuer er det vanskeligt at få 

længde og præcision på fluekastet. 

 

Generelt er der to årsager til at linebuer-

ne er store/åbne: 

Kastevinklen er for stor: Hvis stang-

toppen begynder og afsluttes lavere, end 

det er muligt at bøje stangen ned, får 

stangtoppen en konveks bane gennem 

kastet. 

En stor kastevinkel skyldes i mange til-

fælde en misforståelse af, at en lang 

stangtop-vandring vil sende linen længe-

re ud mod horisonten. Det er som sådan 

korrekt, men kun hvis hele linen uden 

for topøjet tilføres momentum i en sam-

let retning ved at accelere stangtoppen 

gennem en tilpasset kastevinkel, så den 

Som tommelfingerregel siger vi, at flue-

linen følger stangtoppen. Så hvis stang-

toppen svinges rundt i en cirkel, følger 

fluelinen efter og laver en serie af spira-

ler. Trækker vi en strakt flueline, via en 

lige linje, følger resten af linen  efter i en 

lige linje.  

Trækket i fluelinen tilfører den momen-

tum i en retning, der bestemmes af 

stangtoppen, og når hastigheden i træk-

ket bliver mindre end farten i linen, vil 

momentum i fluelinen gøre, at den over-

haler stangtoppen. Denne overhaling af 

stangtoppen bliver til linebuen, idet flue-

linen er fæstet i stangtoppen eller brem-

ses af friktion, hvis der skydes line. 

Det er en lidt forsimplet og samtidig 

kompliceret forklaring på, hvad der sker 

i fluekastet. Men den leder tilbage til 

tommelfingerreglen om, at fluelinen 

følger stangtoppen, og når stangtop- 

pen stoppes, fortsætter linen i en line-

bue, der kan være smal, åben eller må-

ske have det forfærdelige “tailing 

loop”..! 

Følger stangtoppen en lige linje gennem 

kastet, tilføres linen momentum i en 
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  følger en lige linje. 

Manglende acceleration: Hvis kaste-

vinklen er passende i forhold til line-

længden uden for topøjet, kan åbne line-

buer skyldes en mangelfuld acceleration. 

Stangen bøjer under modstand fra acce-

leration af fluelinen. Hvis accelerationen 

er mangelfuld, vil stangbøjningen ikke 

være tilstrækkelig til at få stangtoppen 

ned på en lige linje gennem kastet. 

  

Følger stangtoppen en konkav bane, der 

giver linen momentum ned, frem og op, 

ses et “tailing loop”, der får linebuen til 

at kollidere med sig selv, eller fluen fan-

ger linen. 

 

Årsagen til at stangtoppen får en konkav 

bane gennem kastet kan være mange. 

Her vil jeg dog kun gennemgå de vigtig-

ste, og dem der ofte ses: 

For smal kastevinkel: Hvis kastevink-

len er for smal i forhold til stangbøjnin-

gen, vil stangtoppen i starten af kastet få 

en nedadgående bane og skyde op i af-

slutningen af kastet.  

Mange har en tendens til at trykke ekstra 

på i accelerationen ved afleveringska-

stet, uden først at tilpasse kastevinklen 

den øgede stangbøjning fra en kraftigere 

acceleration. Således kan man se de fi-

neste linebuer helt frem til afleverings-

kastet, der så får ekstra tryk og sender 

linen afsted med et “tailing loop”, hvor 

fluen fanger linen, inden den når at 

strække. 

“Creep”: Er hvis kastevinklen mindskes 

uden at tilføre linen momentum. Det ses 

ofte i pausen mellem bag- og fremkastet, 

at stangen ikke holdes stille, men 

“kryber” frem og resulterer i en for smal 

kastevinkel. Denne fejl ses så ofte, at 

den har fået en selvstændig beskrivelse 

blandt instruktører og fluekastenørder. 

For mange er det, at stangen “kryber” 

frem, en ubevidst handling, der kan af-

hjælpes ved bevidst at åbne kastevinklen 

lidt inden fremkastet. Denne åbning af 

kastevinklen kaldes “drift”, og er den 

tilpasning, der skal bruges, hvis man 

ønsker at trykke ekstra på i afleverings-

kastet. 

Ujævn krafttilførsel: “Tailing loops” 

efter en ujævn krafttilførsel ses ofte som 

resultat af en overdrevet acceleration i 

afslutningen af kastet. Den afsluttende, 

overdrevne acceleration tvinger stang-

toppen ned under den lige linje og sky-

der op igen ved kastes afslutning. 

Mange har læst eller hørt, at fluekastet 

skal starte langsomt og afsluttes hurtig - 
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det skal det også, men derimellem skal 

der være en jævn acceleration. 

Pludselig krafttilførsel: Hvis kastet 

startes med en pludselig krafttilførsel 

bøjer stangen under den lige linje og 

skyder op i afslutningen af kastet. Den 

pludselige krafttilførsel ses ofte hos flue-

fiskere, der tidligere fiskede meget med 

spinner, blink og wobler. 

Det kan være en svær vane at bryde, 

men man kan bibeholde stangens vinkel 

i begyndelsen af kastet, ved at give lidt 

efter i håndleddet. Den “blødere” opstart 

af kastet vil hjælpe med at holde stang-

toppen på linjen i den indledende fase af 

kastet. Denne lille bevægelse kaldes for 

“slip” eller "drag". 

For tidlig stop: Afsluttes kastet for tid-

lig sendes stangtoppen op i afslutningen 

af kastet. Selvom stangtoppen har fulgt 

en lige linje frem til stoppet, hæves den 

af det tidlige stop og kommer over den 

lige linje. Denne hævning af stangtop-

pen, sender et “tailing loop” ind i linebu-

en. 

Flere steder hører man, at stangtoppen 

skal ende højt, for at får smalle linebuer. 

Dette formentlige velmenende budskab 

bliver til tider forstået som et tidligt 

stop, der så bliver for tidligt. 

  

Fejlfinding og -retning i 6 trin. 

Når vi forstår, hvorfor linebuerne ser ud, 

som de gør, kan vi ud fra hvad sladre-

hanken (linebuen) fortæller os fejlfinde 

og tilpasse vores fluekast. 

Ser man f.eks. linebuer, der konstant er 

åbne, ved vi, at stangtoppen må have 

fulgt en konveks bane gennem kastet. 

Spørgsmålet er blot, stammer den kon-

vekse bane fra en stor kastevinkel, en 

mangelfuld acceleration eller muligvis 

en kombination af de to? 

I eksemplet her kan vi tage udgangs-

punkt i en typisk årsag til en konvekse 

stangtop bane: En stor kastevinkel, hvor 

stangen nærmer sig vandret i bagkastet 

og føres langt gennem fremkastet. Men 

hvorfor kommer stangens top for langt 

ned i bag og fremkastet? 

Den typiske årsag til en stor kastevinkel 

er, at håndleddet bøjer for meget og sen-

der stangtoppen ned i bagkastet. Den 

lave stangtop ved afslutningen af bagka-

stet, vil resultere i endnu en konveks 

stangtop bane i fremkastet. Så i eksem-

plet her er årsagen til den store kastevin-

kel, at håndleddet bøjer for meget. 

Når vi nu kender den fulde årsag til de 

åbne linebuer, har vi mulighed for at 

tilpasse kastebevægelsen. 

I tilfælde, hvor håndleddet er for aktiv, 

skal vi have det “uddannet” til flueka-

stet. Det gøres ved gradvis at lade hånd-

leddet bøjer mindre og mindre, til stang-

toppen ikke længere “tabes” i bag- og 

fremkastet. 

Når kastevinklen er passende (i forhold 
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  til linelængde uden for topøjet), vil 

stangtoppen følge en lige linje gennem 

kastet. 

Vores visuelle sladrehank - linebuen, vil 

med smalle linebuer fortælle os, hvornår 

håndleddet har bestået lektionen og er 

blevet uddannet til fluekast... 

  

Fejlfinding og fejlretningsmetoden vi 

lige har anvendt kaldes for 6-trin-

metoden og kan bruges på stort set alle 

kast. De 6 trin i metoden består af 3 fejl-

findings trin og 3 fejlretnings trin: 

 

Fejlfinding: 

Line 

Stang 

Krop 

Fejlretning: 

Krop 

Stang 

Line 

  

I eksemplet konstaterede vi, at linen 

havde åbne linebuer, fordi stangen be-

vægede sig gennem en for stor kastevin-

kel, på grund af håndleddet (krop) var 

for aktivt. 

Løsningen var at bøje mindre i håndled-

det (krop), så stangen bevægede sig gen-

nem en mindre kastevinkel, der resulte-

rer i at linen får en smallere linebue. 

  

 

Hvis vi tager endnu et eksempel, og i 

stikord anvender 6-trin-metoden på et 

“tailing loop”, kunne det se ud som: 

Linen: Tailing loop hvor fluen fanger 

linen. 

Stang: Stangtoppen dykker gennem en 

smal kastevinkel. 

Krop: Underarmens vinkel mellem 

hvert kast er for lille. 

Krop: Øge underarmens vinkel ved at 

føre den længere gennem kastebevægel-

sen. 

Stangen: Kastevinklen øges til den er 

tilpasset stangbøjningen. 

Linen: Smalle linebuer uden fluen fan-

ger linen. 

  

Ved at bruge 6-trin-metoden, kan du 

forholdsvis enkelt tilrette dit kast, både 

når der trænes, og når du ved fiskevan-

det kaster til drømmefisken, men fanger 

udhængende grene tæt under brinken, 

fordi dine linebuer er for åbne.  

Metoden er også vejen frem, når fluen 

fanger linen på grund af tailing loops, 

hver gang der skal kastes 2 meter længe-

re for at komme ud til kæmpen på ky-

sten… 

  

Knæk og bræk 

Lars 
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Der er gennemført et projekt i Rørbæk-

ken, og det tager sig rigtigt lovende ud.  

Den forhenværende betontrappe er helt 

fjernet, og bækken er lagt om i nogle 

flotte slyngninger, ligesom der er lagt en 

del grus ud på det nye areal.  

For nuværende virker bækken lidt bred, 

men det skal nok blive perfekt, når først 

grødebuskene for bredt sig, og der kom-

mer bevoksninger tilbage på brinkerne.  

Vi gik en tur langs det nye projekt i ju-

len, og på det tidspunkt var der slået en 

fin gydebanke op, så fiskene skal nok 

finde vej, selvom det er lidt af en ørken-

vandring de skal over på stykket ned-

strøms for de nye slyng. Det bliver 

spændende at følge fremover ;o) 

Rørbækken er atter blevet til natur, efter 

den gamle betontrappe er fjernet. 
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Fiskeriet : 

Fiskeriet i 2016 startede langsomt, men 

da vi kom hen i maj måned tog det for 

alvor fat og maj, juni, juli og august blev 

til fine fangstmåneder, med årets største 

den 24/5 på 90 cm og 9,15 kg. 

Opgørelse fangster følger senere. 

Hytter: 

I år er der ikke malet en hytte, idet det 

ikke var tørt nok på arbejdsdagen, så vi 

må håbe på bedre vejr i foråret, og at der 

møder folk op, så vi kan male 2 hytter. 

Vi fik en vandskade i en af hytterne, da 

en mus var blevet tørstig. 

Det medførte, at gulvbelægning og køk-

kenbord skulle udskiftes tillige med det 

overgnavede vandrør. VVS arbejdet 

klarede forsikringen, og det resterende 

blev ordnet med en udbetaling fra Tryg, 

som indebar, at vi kunne få nyt bord/

skab i den pågældende hytte, og samti-

dig blev der beløb til rest, så vi kunne få  

 

 

ny gulvbelægning i alle 4 hytter - alt 

dette kun fordi vi har en vicevært i form 

af Tage, der både kan og vil træde til 

med tømrer/snedkerarbejde. 

Der er endvidere skiftet udvendige borde 

og bænke, igen havde Tage set et godt 

tilbud, og materialerne blev kørt hjem og 

samlet på stedet. 

Der har i året 2016 været en stort set 

uændret udlejning - nemlig fra 163 mod 

168 udlejningsdage. Det mindre antal 

udlejninger kan henføres til, at der med 

kort varsel har været 18 afbud, heraf 

alene 6 der skulle komme en weekend i 

maj fra Sverige. 

Hytterne har stort set kun været annon-

ceret på hjemmesiden, da Fiskeavisen 

ophørte, og reklamen i Messecenter Års 

ophørte p.g.a. at Centrets aftale med 

reklamebureauet udløb. 

Ejendommen: 
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  Der har ikke været betydelige udgifter 

på ejendommen i indeværende år, bort-

set fra køkken der er renoveret med nyt 

gulv, skabe og køleskab til glæde for 

hytte gæsterne og os selv. 

Tage og Lone har fortsat renoveringen i 

stuehuset.  

På 1 sal er toilettet blevet renoveret, og 

endvidere har Tage malet hele ejendom-

men. 

Grødeslåning: 

I 2016 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. 

august blev p.g.a. meget høj vandstand 

ved John. Jensens bro fremrykket til 

fredag den 1 ste og lørdag den 2den au-

gust – naturligvis uheldig at der slås 

grøde i weekenden. Det var således ikke 

en ekstraordinær grødeslåning men en 

fremrykning. 

Kvaliteten og måden grødeslåningen 

udføres på mener jeg ikke har været 

tilfredsstillende, og bl.a. blev skæringen 

i august kasseret, og der blev foretaget 

ny skæring den 17. og 18. august. Samti-

dig skulle der fjernes “grødeøer” ned-

strøms Aalestrup, så igen var der driven-

de grøde. Kommunerne Viborg, Maria-

ger Fjord og Vesthimmerland er enige 

om, at det har medført gener for lystfi-

skerne, og såfremt der sker ændringer i 

tidsterminerne eller andre forhold, der 

har indvirkning på fiskeriet, vil kommu-

nerne søge at orientere os. Denne orien-

tering foregår alene fra Viborg Kommu-

ne. 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. 

Lodsejere: 

Samarbejdet med lodsejerne forløber i 

det store hele godt. 

Udskiftninger i lodsejerkredsen har ikke 

bevirket ændringer i vort fiskevand. Vi 

håber naturligvis, at de våde enge mel-

lem Abildvad og Simested ikke medfø-

rer, at der ikke kan fiskes, og vi håber 

også, at gravning og genslyngning af åen 

ikke vil medføre store gener for gyde-

pladser. 

Samtidig vil der blive et job for bestyrel-

sen, da 35 lodsejere mellem Abildvad og 
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Simested bliver berørt af projektet. 

Nogle er måske ikke lodsejere længere 

p.g.a. jordfordeling, andre har måske 

fået yderlige åbred p.g.a. købt eng eller 

flere meter p.g.a. genslyngningen. 

Hos nogle af vore lodsejere er der opsat 

nyt hegn bl.a. i Skinnerup, ved Et-

trupbroen og her nedenfor ejendommen. 

I alle 3 tilfælde har vi fået lov at lave 

overgangs muligheder, og Tage har fa-

brikeret trapper, så det er muligt at pas-

sere. 

Aktiviteter: 

Fluebinding under ledelse af Søren Gle-

rup – der kører et hold nu, og nyt starter 

op efter jul. 

6/2-2016 Tur med henblik på 

”grønlænderfiskeri” Lerkenfeldt Å. 

23/2-2016 Grejauktion med 35 frem-

mødte - m/ca. 100 effekter, hvoraf langt 

den største del blev solgt – så det blev 

sent, inden de sidste fik afregnet. 

27, 28/2-2016  deltog foreningen med en 

stand på jagt- og fiskerimesse i Aars. 

Standen var bemandet med flere af for-

eningens medlemmer, og det blev til et 

par hyggelige dage, hvor vi fik vist 

“flaget” 

1/3-2016 standerhejsning : sæsonstart 

den 1/3 var en tirsdag, Der mødte flere 

op til morgenkaffe, det var nok meget 

begrænset, hvor mange der kom til åen. 

5/3-2016 Aalestrup Open i fluebinding 

med 21 fremmødte. Der blev bundet 35 

flotte fluer. I 2017 gennemføres arrange-

mentet den 18. marts, og da er vi ikke i 

konkurrence med andre arrangementer. 

16/4-2016 Fjordtur til Mariager Fjord 

med 18 deltagere, der blev landet 20 

havørreder, hvoraf 2 blev hjemtaget. 

21/4-2016 Lodsejerfest på Simested 

Hotel med 96 deltagere. Lidt færre end 

det foregående år, men lidt færre lods-

ejere samt konfirmation spillede ind. 

30/4-2016 Arbejdsdag med pænt frem-

møde – tak for det – 

Der blev udlagt broer. 

Alm. forefaldende oprydning i og om-

kring ejendommen. 

Der var rundstykker om morgenen og 

brød til frokost – begge dele sponseret af 
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bageren i Nørager. 

15/5-2016 Lystfiskeriets dag i samarbej-

de med Boldrup Museum blev igen i år 

afviklet på Fiskegården. 

Der var fluebinding, smagsprøver på 

røget ørred veltillavet af Gert Rubæk, 

mulighed for at prøve fluestænger, låne 

en fiskestang hvis man ikke selv 

havde en med. 

Præmie til nogle af børnene og sidst men 

ikke mindst blev der udleveret en del 

fiskekort, så man kunne prøve lykken i 

åen. En helt igennem vellykket 

dag som skal gentages i 2017. 

2/7-2016 Natfisketur v/Simested Å. 

Der blev ikke fanget mange havørreder 

inden midnat, men til gengæld var der 

fin servering og god afsætning på pøl-

serne. 

3/9-2016 Fiskedag med et pænt antal 

deltagere både til fiskeriet og spisning, 

Der var fire fisk til indvejningen, og den 

største var på 78cm og 5,1 kg fanget af 

lodsejer Gert Risgaard. 

En hyggelig dag med fin afsætning af 

grillpølser efterfølgende. 

6/10-2015 Opstart fluebinding v/Søren 

Glerup. 

Senior klubben, der blev startet for 2 år 

siden for pensionister, efterlønsmodtage-

re, og hvem der i øvrigt har lyst. Der er 

normalt 10 -15 mødedeltagere pr. gang. 

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, – 

men ingen fast dagsorden. Vi giver kr. 

20,- til kaffe og rundstykker. 

Der har bl.a. været et par fælles fisketure 

til Limfjorden uden fisk, men hyggeligt 

samvær. 

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. 

Vi har igen i år haft samarbejde med 

Ikast foreningen – forstået på den måde, 

at var man medlem hos os, kunne man få 

årskort hos dem og omvendt for 350 kr. 

Ca. 10 af vore medlemmer har benyttet 

sig af tilbuddet, men desværre kun 1 af 

Ikast`s medlemmer, og da Ikast er fusio-

neret med Herning, ved jeg ikke på nu-

værende tidspunkt, om arrangementet 

kan fortsætte og til hvilken pris. 
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Medlemsantal: 

Vi har for 4de år i træk haft en lille med-

lemsfremgang i år fra 259 til 266 – altså 

7 medlemmer, og i 2015 var der en 

fremgang på 13 medlemmer, tallene er 

naturligvis nettotal, og vi håber at de 

senere års medlemsnedgang er slut, og at 

fremgangen vil fortsætte. 

Derudover er der 30 juniormedlemmer, 

hvoraf de fleste er elever på Naturefter-

skolen. 

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: 

Der har ikke været foretaget nogen af 

delene i 2016. 

Miljøforhold: 

Der blev udlagt grus i Hannerup Bæk i 

2015, og den overskydende mængde 

grus er udlagt i forbindelse med etable-

ring af x gyde banker i Skinderup Bæk. 

Thorsdals Bæk: 

Der er etableret gydebanker og sandfang 

i forbindelse med restaurering af bæk-

ken, men det er nok vor opfattelse, at der 

skal foretages en oprensning af grene 

årligt, da der er nedfaldende grene i sko-

ven, og det har altid været spændende 

for børn at se en pind sejle nedad. 

- i 2006 blev der sikret fri passage ved 

Abildvad Dambrug - da projekt våde 

enge ikke p.t. gennemføres opstrøms 

Abildvad på nuværende tidspunkt, bliver 

bækken heller ikke genslynget. 

Skinnerup Bæk: 

Efter at dambruget var nedlagt, blev der 

foretaget oprensning af Viborg Kommu-

ne - men der manglede såvel store sten, 

som gydebanker. Vi søgte kommunen 

om tilladelse til etablering af disse gyde-

banker, og efter at lodsejerne havde gi-

vet samtykke, og sagen havde været i 

høring i 8 uger, blev der udlagt 7-8 gy-

debanker (der blev anvendt ca. 19 m3 

grus) Det blev en god dag og flere med-

lemmer var mødt op og gav en hjælpen-

de hånd. 

Grusbunken blev dog hurtigt mindre, da 

Steen kom med gummigeden og kørte 

grus ned langs bækken. Vi var dog 

bekymret, da maskinen pludselig satte 

sig fast i den bløde eng, men så var det 

jo godt, at han kunne sende bud efter en 

traktor og få maskinen fri. 

Der var god afsætning på grillpølserne 

som blev tilberedt af Kenneth. 
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Kommunen har efterfølgende udbygget 

sandfanget ved udløbet. 

Hverrestrup Bæk: 

Da projektet med genslyngning af bæk-

ken er skrinlagt vil foreningen undersø-

ge mulighederne for at etablere gyde-

banker i bækken. 

Projekt våde enge: 

Der var udarbejdet 2 projekter vedr. 

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. 

Den østlige del er ikke igangsat, da man 

ikke har kunnet finde erstatningsjord til 

berørte lodsejere. Man håber at kunne 

løse problemet og projektet er forlænget 

til 2019.  

Gensnoningen af Snæbum bæk, Thor-

dals Bæk og Hverrestrup Bæk er fjernet 

fra projektet. 

Gravearbejdet er i fuld gang, og forven-

tes færdig i indeværende år. 

Det kan ikke undgås, at der vil være 

gener i forbindelse med arbejdet, men vi 

kan så glæde os over, at det er meget 

begrænset med gydebanker på den på-

gældende strækning. 

Vandløbsregulativ: 

Når projektet er gennemført, skal der 

udarbejdes et nyt regulativ, og i den for-

bindelse vil vi undersøge om sejlads kan 

forbydes på hele strækningen. Et blandt 

flere argumenter kunne være, at der er 

risiko for overførsel af signalkrebs fra 

f.eks. Skals å til Simested Å. 

Med hensyn til signalkrebs kan det oply-

ses, at man må fiske med 

 “krebsebrikker” på sit lystfiskertegn - 

“brikkerne” skal være under opsyn. 

Krebseruser kræver fritidsfiskertegn, og 

her vil der være andre regler. Bl..a. jvfr. 

vore vedtægter om at medlemmer ikke 

må sætte ruser. 

 

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-
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fonen gå ind på Viborg Kommunens 

hjemmeside, hvor forbuddet fremgår. 

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 

kommer 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 det nye elselskab Eniig, (en fusion 

af HEF og Energi Midt, men igen dette 

er også muligt, uanset 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 

behov for al den positive omtale, vi kan 

få af hensyn til medlemsantallet og dag-

kortsalget. 

Ligeledes vil der også i 2017 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 samarbej-

de, og sidst men ikke mindst Nørager 

Bageri, der altid velvilligt sponserer 

brød, rundstykker m.v, uanset om det er 

arbejdsdage, fiskedag. standerhejsning, 

eller lignende. 

Tak 

Søren Godsk 
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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 2017: 
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 

 

 


