
 

  

 
 
 
 
 
 

27. årgang nr. 2 – April 2017 

  
 

Kalenderen 
… side 2 

  
Lystfiskeriets dag 
… side 7 

  
 

Fluekast & fiskekast 
… side 8 



 

2 

 

 

 

Registrering af skarv 

 

Niels Jørgen Asbech har i samarbejde 

med bestyrelsen startet et projekt op, der 

skal registrere forekomsten af skarv i 

åen, samt kortlægge den øvrige natur 

langs vores fiskevand. 

Du kan læse mere om projektet på for-

eningens hjemmeside, hvor du også fin-

der en vejledning til, hvordan du regi-

strerer dine iagttagelser ved åen, og ikke 

mindst hvordan du videregiver dem til 

projektet. 

 

 

 

 

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. 

protest allerede nu. Den dato i kalende-

ren er en af dine! ;o) 

 

 

 

 

… og de korte nyheder 
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Premieredagen 
 

20 personer havde trodset morgenkulden 

og var mødt op. 

Det blev til lystfiskersnak om den kom-

mende sæson, og måske var der nogle, 

der var oppe at se på udgravningerne 

opstrøms Simested.  

Jeg hørte ikke om nogen, der skulle i  

i gang med fiskestangen, men en god 

snak er jo heller ikke af vejen. 

 

Søren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grej-auktion 

 

Den 28. februar blev den årlige grejauk-

tion afholdt. 

Ca. 30-35 personer var mødt op, og der 

blev indleveret ca. 75 numre, som for 

største partens vedkommende blev solgt. 

Stemningen var god, og alt i alt en hyg-

gelig aften. 

 

Søren 

Projekt havørred 

  

Her i vinter har DTU Aqua el-fisket 40 

nedgængere i Simested å og mærket 

disse med en sender, der de næste to år 

vil kunne give forskerne informationer 

om ørredernes trækvaner i saltvand. Der 

er opsat et antal lyttestationer gennem 

Limfjorden, der er i stand til at registrere 

ørredernes trækruter. Ørrederne har fået 

fedtfinnen klippet, således de i tilfælde 

af genfangst vil kunne genkendes. Hvis 

en finneklippet fisk bliver fanget, og 
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fangeren ønsker at beholde den, vil DTU 

Aqua meget gerne have besked om stør-

relse og fangststed. Vandplejegruppen 

formidler gerne denne kontakt. For at 

undersøgelsen skal give mest mulig in-

formation, vil foreningen dog opfordre 

til, at en sådan fisk bliver genudsat, så 

den kan fortsætte med at levere data. 

Det skal understreges, at der ikke er 

noget krav om genudsætning af de mær-

kede fisk. Til samme undersøgelse er 

der ligeledes mærket 40 fisk fra Karup 

å, således at i alt 80 fisk indgår i forsø-

get. 

  

Per Nielsen 

 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 29. april afholder vi årets ar-

bejdsdag på Fiskegården. Vi mødes til 

morgenkaffe klokken 8.00, og under 

kaffen fordeler vi dagens opgaver imel-

lem os. Der vi være både større og min-

dre projekter, men vær helt sikker på, at 

der også er opgaver, du kan løse. Alle er 

selvfølgelig meget velkomne ... og helt 

ærligt, så er det da fjollet at blive hjem-

me. Det er smadder hyggeligt, og så er 

det jo dig selv, du arbejder for ;o)  

 

Ny kummefryser 

 

Foreningen har været så heldig at EL-

COLD i Hørby  (Jens Nielsen i Nørager) 

har foræret os en ny kummefryser til 

opbevaring af hyttefolkets mange fange-

de fisk under deres ophold. Den er på 

360 l og har et lille strømforbrug, så den 

vil spare os en del penge til el. 

Det vil vi gerne sige Jens tak for, og vi 

håber, vi vil møde ham ved åen, når han 

skal benytte  sit nyerhvervede fiskekort. 

Knæk og bræk. 

Bestyrelsen 

 

Tilbud fra Herning/Ikast 

 

Så kan vi igen tilbyde medlemmer af 

Aalestrup Lystfiskerforening at blive 

medlem hos vore venner i den nye Her-

ning/Ikast forening til en fordelagtig 

pris. 

Vi har fornyet aftalen, som vi tidligere 

havde med den "gamle" Ikast forening 

om at blive medlem hos hinanden. Der-

for kan vi tilbyde et medlemskab, der 

giver adgang til masser af fint fiskevand 
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i Karup og Skjern Å, men også Karstoft 

Å, Vorgod Å, Fjederholt Å, Rind Å og 

Sunds Sø. 

Prisen er 920 kroner for et års medlem-

skab. 

Er du interesseret, så ret henvendelse til 

Søren Godsk, som efterfølgende vil sør-

ge for, at du får de fornødne oplysnin-

ger.  

 

Kontingent 

 

Såfremt der ikke er betalt kontingent for 

den kommende sæson, sidder du netop 

nu med dit sidste blad i hånden ;o) 

Der kan naturligvis være tale om en 

forglemmelse, og det problem løser du 

ved at rette henvendelse til kassereren 

hurtigst muligt.  

Ønsker du ikke længere at være medlem 

af foreningen, vil kassereren også meget 

gerne have en meddelelse om dette af 

hensyn til medlemsregistreringen ;o) 

 

Nat-fisketuren 

Lørdag d. 10. juni afholdes årets natfi-

sketur. Der er selvfølgelig masser af 

blanke fisk i renden, og der er også ga-

ranti for, at vi starter grillen op omkring 

midnat, som vi plejer. Til gengæld be-

gynder arrangementet lidt tidligere i år, 

da vi får besøg af en repræsentant fra 

Spey, som vil vise os en del af udvalget, 

og der bliver også rig mulighed for selv 

at prøve grejet på plænen ved Fiskegår-

den. Tidspunktet er endnu ikke helt fast-

lagt, men der kommer mere om arrange-

mentet på hjemmesiden, så snart det er 

på plads ;o) 

Aalestrup Open 

 

Årets fluebindingskonkurrence er nu vel 

overstået, og det blev som vanligt en 

super hyggelig dag på Fiskegården. Der 

var en lille fremgang både i deltageran-

tal og i antallet af indleverede fluer, og 

de dygtige bindere gav virkelig dom-

merbordet noget at se til i år ;o) 

Vinderlisten - og billeder fra dagen - kan 

ses på hjemmesiden. 
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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. 

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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se af stangplanet. Sådan er det uanset 

hvilken hældning stangplanet tracker 

igennem, og hvor stor linebuen er, så er 

stangplanet vandret ligger stangben og 

flueben forskudt vandret. 

 

Tracker ikke gennem stangplannet: 

I et fluekast hvor stangplan og tracking 

ikke følges, vil linebuen være på den 

side som stangtoppen forlader trackin-

gen. Det vil sige, ses fluekastet fra oven 

og gennem en kompasrose, går stangtop-

pen nord/syd i en lige linje hvis stang-

planet tracker. Tager stangtoppen en 

omvej f.eks. via øst, sendes linebuen den 

samme mængde og retning. På den måde 

kan vi man se smalle eller store linebuer 

vinkelret på stangplannet. 

 

I vores tredimensionelle virkelighed kan 

vi nu også se vores linebue i forhold til 

stangplanet. Vi ved, hvordan der bevidst 

kan kastes en linebue der “hænger” ud 

til siden, vi kan endda gøre det på flere 

måder… 

Vi kan gøre det via tracking, og skal det 

være en stor linebue ud til siden, svinges 

stangtoppen i en stor halvcirkel til siden 

og tilbage. Vi kan også lave en stor line-

bue ud til siden ved at lægge stangplanet 

vandret og med en stor kastevinkel åbne 

 

 

I de sidste par nummer af Aa-lyst har vi 

set på fluekastet, hvordan det trænes og 

fejlrettelse ved eventuelle problemer. 

Det har udelukkende været set i stangens 

længderetning, også kaldet stangplanet, 

men hvad hvis stangplanet forlades gen-

nem kastet? 

Hvis du har læst den foregående artikel, 

ved du at linebuen er resultatet af stang-

toppens bane gennem kastet. Reglen 

gælder også hvis stangplanet forlades 

gennem kastet og afsløres ved at linebu-

en ligger på siden af stangplanet. Vi 

siger at stangen tracker, når den følger 

stangplanet gennem kastet, og at stangen 

ikke tracker, hvis den forlader stangpla-

net gennem kastet. 

I denne artikel skal vi se på fiskekast, 

ved at kombinere kontrollen over stør-

relsen og hastigheden på linebuen, kom-

bineret med tracking, både når den føl-

ges, men også når den ikke gør... 

 

Tracking gennem stangplanet: 

I et fluekast hvor stangplanet er lodret 

og tracker, følger stangtoppen en lige 

linje gennem kastet og linebuens stang-

ben og flueben ligge oven på hinanden. 

Ligger stangplanet 45 grader til siden og 

tracker, følger linebuen med i forlængel 
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vandret og med en stor kastevinkel åbne 

linebuen. De to måder giver samme re-

sultat, blot i forskellig højde over van-

det. Ved at kombinere dem med et 45 

grader stangplan og en lille smule ude af 

tracking, kan vi lægge linebuen til siden 

i mellem højde, og på den måde bestem-

mer vi selv højden, fluen skal dale ned 

fra… 

 

Den kontrol vi nu har over linebuens 

størrelse, hældning, plan og hastighed 

kan kombineres, så line, forfang og flue 

ikke altid præsenteres i en lige forlæn-

gelse af hinanden. Tidligere var det må-

ske ufrivilligt, at fluen blev præsenteret 

på den ene eller anden side af forfanget, 

men ved at træne kurve-kastet er det let 

tilrettet, så du også kan præsentere fluen 

med strakt forfang. 

Lad os se nærmere på kurve-kast og 

praktisk anvendelse. 

 

Løsline præsentation: 

Med et overhåndskast (lodret stangplan) 

kan vi justere størrelsen på linebuen. Vi 

kan bevidst lave en meget åben linebue, 

med en lang og rolig kastebevægelse. 

Kastet sender fluen højt op og den lange 

kastebevægelse afsluttes lavt, ved van-

det. Resultatet bliver en stor faldhøjde 

på fluen og linen pegende ned foran dig. 

Linen ”står” i ca. 45 grader op mod flu-

en og vil ligge sig på vandet med en 

masse løsline mellem dig og fluen. På 

den måde kan du ved nedstrømsfiskeri, 

præsentere en tørflue, der daler roligt 

ned på overfladen og kommer til fisken 

inden forfanget. 

Normalt tilstræbes smalle linebuer, men 

ved åen er det ikke muligt at lave et højt 

præsentationskast, da det vil kræve et 

lavt bagkast. Det lave bagkast vil plante 

fluen i bevoksningen, så ved åen er den 

store linebue løsningen til at lave løsline 

præsentationen. 

 

Overslags præsentation: 

Det modsatte overhåndskast er et, hvor 

fluen kommer først på vandet og stadig 

med en mængde løsline. For at opnå 

denne præsentation, skal vi have fluen til 

at slå kraftigt over, og linen til at fjedre 

tilbage i det linebuen strækker. Kastet 

skal derfor være med en meget høj line-

hastighed og et energioverskud i linebu-

en. 

Med lidt træning og øvelse i hastigheden 

og størrelsen på linebuen, kan man til-

passe overslaget af flue og fjedre effek-

ten i forfanget og linen. På den måde 

kan du præsenterer en nymfe i forskelli-

ge højder i vandsøjlen, efter hvor lang 

tid den får til at synke, og justere løsli-

nen der giver fluen et frit drev. Du kan 

også bruge kastet til at sikre en vådflue 

får tid til at komme længere ned, inden 

strømmen tager linen og fluen kommer 
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  ud fra brinken. Dette kast behøver ikke 

give store plask - det er kun et spørgs-

mål om øvelse i at finde, hvor energien 

“løber ud” og i hvilken højde linen skal 

ligge, for at det passer. 

Overenergi kurve-kast:  

Overenergi kastet der får fluen til at lan-

de på vandet først kan også udføres med 

et sidearms kast (vandret stangplan). Når 

kastet laves med en vandret linebue, 

giver det en præsentation af fluen med et 

markant knæk i forfanget eller linen. 

Afhængig af størrelsen og hastigheden 

på linebuen der kastes, bliver kurven 

større eller mindre. 

Mange har svært ved at få præcision på 

dette kast. Her er det vigtig først at foku-

sere på, hvor linen fra stangen til knæk-

ket skal ligge og lave kastet over den 

linje. Herfra tilpasses overslaget til den 

ønskede mængde. Det lyder måske svært 

og meget krævende, men med lidt øvelse 

får man hurtigt kastet til at ligge på ryg-

raden, så fluen f.eks. kan præsenteres tæt 

under egen bred, i et lille hul eller bag et 

træ med udhængende grene. Overenergi 

kurve-kastet, der får fluen ud på siden af 

linen, er et vigtigt tørfluekast i mindre 

vandløb, hvor det er vigtigt at linen ikke 

lander og kommer direkte over fisken. 

 

Underenergi kurve-kast: 

I det vertikale stangplan kan der også 

laves en kurve i linen med et underener-

gi kast, hvor linebuen ikke retter sig ud i 

præsentationen. Det gøres med en større 

linebue, der ikke har energi nok til at 

strække sig inden den lander på vandet.  

Modsat af overenergi kastet kan præsen-

tationen ikke være bag en forhindring 

som linebuen ikke kan komme over. 

Underenergi kastet er også mere vindføl-

som, men skal der en kurve i linen til 

modsatte side af overenergi kastet er det 

underenergi kastet, der skal bruges. 

Kurvekastet med underenergi kan, ud-

over det vandrette stangplan, også udfø-

res som overhåndskast med en større 

eller mindre grad af “dårlig” tracking. 

 

Med lidt træning i hvordan stangplanet 

lægges, lidt øvelse i tracking og juste-

ring af linebuens hastighed og størrelse, 

kan du kaste omkring hjørner, præsente-

rer en flue som havde den ”ømme fød-

der” eller synke en vådflue langs brin-

ken. Du har fået udvidet dit arsenal af 

præsentationer, så enhver standplads kan 

dækkes uanset dybde og forhindringer… 

 

Knæk og bræk 

Lars 
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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 

 

 


