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hjalp med tømme garagen, og det blev 

til såvel grej, som bøger - noget kom på 

vort museum,  medens andet blev solgt 

på en auktion til fordel for foreningen. 

Æret være Poul Gadegaards minde. 

Aalestrup Lystfiskerforening  

 

Mindeord 

 

Vi har desværre også modtaget medde-

lelse om, at Aage Sinding - nok bedre 

kendt som Gammel Aage - er afgået ved 

døden d. 1. juni efter kort tids sygdom. 

Aage nåede at blive 82 år. Han blev 

medlem af foreningen i 2006, og siden 

2008 har han været fast mand på 

”pensionist-holdet”, når der skulle males 

hytter, kalkes ejendom eller foreningslo-

kalerne skulle have en tur med penslen.  

Aage var også altid på pletten, når der 

blev trommet sammen til arbejdsdag i 

foreningen. 

 Æret være Aage Sindings minde. 

Aalestrup Lystfiskerforening  

 

 

 

Mindeord 

 

Foreningen har modtaget den triste med-

delelse, at vores mangeårige revisor,  

dirigent på de årlige generalforsamlinger 

og æresmedlem Poul Gadegaard er  

afgået ved døden den 24. april 2017.  

Han nåede at blive 95 år  gammel. 

Gadegaard bestred jobbet som revisor i 

30 år fra 1975 til 2005, medens jobbet  

som dirigent blev varetaget med stor 

myndighed fra 1982 til 2006. 

I 1986  blev foreningen skænket en van-

drepokal (optimistpokal), som skulle gå 

til den, der havde fanget den største fisk 

mellem nr. 2 og nr. 7.  

Nr. 1 have jo i sig selv fået præmie ved 

at fange den største. 

Efter at Gadegaard var blevet enkemand, 

og benene begyndte at svigte, tilbragte  

han sine sidste år på plejehjemmet El-

mely i Nørresundby. 

I forbindelse med flytningen tænkte Ga-

degaard igen på foreningen, idet vi  

… og de korte nyheder 
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Fiskedagen 

 

D. 9. september bliver der virkelig kamp 

om placeringerne, når foreningen afhol-

der vores årlige fiskekonkurrence. Men 

derfor skal du naturligvis med alligevel! 

Konkurrencen starter klokken 00.00 

natten til den 9. september, og der kan 

indvejes fisk indtil klokken 15.00 lørdag 

eftermiddag. 

Lørdag morgen klokken 8.00 er der kaf-

fe og rundstykker på Fiskegården, og her 

kan man også betale deltagergebyret på 

50 kroner. 

Fra klokken 13.00 vil der være sprøde 

pølser på grillen, og lækkerierne kan 

købes for helt vildt rimelige priser ;o) 

Præmieoverrækkelsen finder sted umid-

delbart efter, at indvejningen af fisk er 

lukket. 

 

Fluebinding 

 

Torsdag d. 5. oktober klokken 19.00 

åbnes dørene på Fiskegården til en ny 

omgang fluebinding. 

Vi mødes 10 torsdage frem mod jul - 

kun afbrudt af generalforsamlingen d. 

23. november - og som vanligt hilses 

både nye og gamle deltagere velkom-

men. Man behøver ikke være medlem af 

foreningen for at deltage. 

Prisen for de 10 bindeaftener er 250 

kroner, der skal dække køb af bindema-

terialer. Juniorer deltager til halv pris. 

Det kan være, du allerede binder super 

flotte fluer. Det kan også være, du ude-

lukkende binder grimme … eller at du 

endnu ikke har prøvet at binde den før-

ste. Uanset forudsætningerne kan du 

godt regne med at få noget ud af under-

visningen, der styres af Søren Glerup, og 

så fyldes lokalet næsten automatisk af 

råhygge og røverhistorier, når skumrin-

gen sænker sig over ådalen. 

De første gange vil det være muligt at 

låne binde-værktøj, hvis du endnu ikke 

har besluttet dig for at købe selv. 

Tilmelding er ikke nødvendig … bare 

mød op d. 5. oktober! Det bliver vildt 

godt ;o) 
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Generalforsamling 

 

Torsdag d. 23. november klokken 19.30 

afholdes ordinær generalforsamling på 

Fiskegården.  

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest d. 16. november. 

 

Nye medlemmer 

 

Vi har et tilbud, som ikke engang Låsby 

Svendsen kan matche ...  

Kender du nogen, der kunne tænke sig at 

nyde glæderne ved Himmerlands smuk-

keste å sammen med os? 

Så fortæl dem lige, at hvis de melder sig 

ind i foreningen efter d. 20. august, bli-

ver de kun opkrævet halvt kontingent for 

sæsonen 2018. 

27 kilometer fortrinligt fiskevand, akti-

viteter året igennem, og en uhyrlig flok 

gæve lystfiskere at dele det hele med … 

til halv pris … det er dæl’me billigt! 

 

 

Hvis det ikke er nok … 

 

De gør, hvad de kan - bladspiserne langs 

åen. Men indrømmet … så er det ikke 

altid nok, når vi kommer lidt længere 

hen på sæsonen. 

Bevoksningerne gror både dem og lystfi-

skere over hovedet, og hvis det bliver et 

problem på de strækninger, hvor du går 

og fisker, så er du de fleste steder meget 

velkommen til at gøre noget ved proble-

merne. 

Foreningen råder over en fortrinlig busk-

rydder, som du kan låne. Den kan efter 

aftale med Tage Hermansen hentes på 

Fiskegården. 

Inden du går i gang med eventuelle be-

skæringer, skal du lige lave en aftale 

med bestyrelsen om projektet, for nogle 

steder i ådalen er mere fredede end an-

dre. 

Det er naturligvis også vigtigt, at eventu-

el beskæring bliver foretaget med størst 

mulig hensyntagen til lodsejerne og de-

res dyr i engene. 

 

Bestyrelsen 
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Lystfiskeriets dag var søndag den 21. 

maj, som vi igen arrangerede på Fiske-

gården i Aalestrup i samarbejde med 

Gert Rubæk fra Boldrup museum.  

Gert havde som sædvanligt anskaffet 

forskellige præmier, som de unge, håbe-

fulde, måske kommende, nye medlem-

mer kunne vinde ved lodtrækning, og 

der var rigtig fine præmier til alle. 

Gert havde også de unge med udenfor, 

hvor han viste dem, hvordan man renser  

 

 

 

 

sine fisk, og hvordan sådan en fisk er 

indrettet, og hvad de forskellige indvol-

de hedder - og er. De unge sugede rigtig 

til sig af Gerts viden og erfaringer, ja der 

var nogen, der sagde, at det kunne de 

gøre bedre end deres far kunne nu. Bag-

efter lærte de, hvordan man ryger  fisk i 

en røgeovn,  og ikke mindst fik de lov at 

smage dem på nyt rugbrød med purløg... 

super lækkert.  

Der var også kommet en del, som ville 

ned at prøve lykken ved vores dejlige å. 

Der er jo som altid gratis fiske kort til 

vores å på Lystfiskeriets dag. Vi hørte 

ikke, at der var nogen, der havde fanget 

nogle af de helt store fisk i åen, men 

nogle af de unge, som var ved åen, hav-

de fanget nogle små bækørreder.  

Der var også arrangeret fluekast på vo-

res store græsplæne ved vores hytter. 

Igen i år var de 2 dygtige instruktører, 

som kunne lære folk om, hvordan man 

skulle kaste med en fluestang, og der var 

stænger i forskellige længder og klasser, 

så det var bare at prøve.  

Jens Østrup og Kenneth Nyholm forsøg-

te også at vise dem, som havde lyst til at 

prøve at binde en flue, hvordan det skul-

le gøres, og der blev bundet nogle rigtig 

fine fluer. 
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Stor tak til alle i foreningen, der hjalp til 

på dagen. 

Kenneth Nyholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellers var der en livlig snak omkring den 

nye fiske sæson, og flere kom og fik 

nogle rigtige gode fiske tips, omkring 

hvor de skulle prøve at fiske, og hvad de 

skulle fiske med i sæsonen. Vi håber, at 

dem som deltog, havde en hyggelig dag, 

og vi håber at se endnu flere til næste år. 
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Endvidere er der lidt problemer med 

efterladte øldåser i engene langs åen. 

Kreaturerne kan ikke holde til det, og på 

længere sigt kan foreningen heller ikke,  

for det er jo netop vores gode forhold til 

lodsejerne, der gør vores forening unik, 

og giver os adgang til så mange kilome-

ter fortrinligt fiskevand. 

Og jeg ved godt, at det ikke er nogen af 

jer, der læser det her ... men vil I ikke 

være så venlige at sige det videre? ;o))) 

 

 

Vil I være så venlige ... 

 

Vel vidende, at det som altid er nogle få 

banditter, der ødelægger helheden, er 

der et par steder, vi bliver nødt til at vise 

lidt mere selvjustits. 

Hvis man åbner et led i et el-hegn for at 

passere det, så lukker man det naturlig-

vis efter sig igen. Vi har haft en lidt trist 

oplevelse, hvor en lodsejer måtte igen-

nem temmelig mange meter hegn, før 

han fandt årsagen til, at strømmen var 

afbrudt. I dette tilfælde var det et led ved 

Egebroen, der var smidt på jorden, og da 

mange af hegnene langs åen er forbun-

det med hinanden, kan denne form for 

ligegyldighed skabe problemer i et ret 

stort område. 
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  Nye Broer 

 

Så har tømrermester Hermansen atter 

været i aktion til gavn og glæde for alle 

os andre - og vores mange  

gæstende fiskere ;o) 

Der er blevet fabrikeret nye broer, og i 

dagens sommervarme måtte den gamle 

ormefisker så ud i engene og svede tran. 

Der blev lagt bro over sumpen, når man 

går gennem pilekrattet ved Postbroen. 

Den længe savnede overgang ved sum-

pen på Frydenlundstykket - ved pilebu-

sken over for Bussens gamle holdeplads 

- blev også lagt ud med kærkommen 

hjælp fra lodsejer Gert Risgaard,  

 

 

 

og endelig blev der lavet bro over Han-

nerup Bæk på vores nye stykke ved 

Hannerup. Ved dette stykke er der lavet 

ny P-Plads helt nede på kanten af åen ... 

det er SÅ godt ;o)) 

Men så var kasketten altså også så gen-

nemblødt, at den måtte til tørre i solen. 

Godt skuldret, Hermansen ;o) 

Og hvis der skulle være problemer med 

at færdes andre steder langs åen, så hø-

rer vi stadig gerne fra jer. 

Overgange ved hegn, og broer over 

bække eller sumpede områder, bliver 

lavet løbende. 
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Så blev det store gen-slyngningsprojekt 

mellem Abildvad og Simested afsluttet. 

Markeret med en indvielse den 30 maj, 

hvor også foreningen deltog.  

Resultatet ser spændende ud, og med en 

god indsats af Jens Østrup fik forenin-

gen sit ønske om udlægning af et par 

gydebanker gennemført, øverst oppe ved 

Abildvad.  

Der arbejdes stadig med det tilhørende 

projekt opstrøms, det statslige projekt 

mellem Hannerup og Abildvad. Der er 

stadig udfordringer med jordfordelingen  

og Lodsejermodstand fra enkelte lods-

ejere.  

Der gøres nu en sidste indsats for at få 

alle interesser til at gå op. 

Længere nede af åen er yderligere et par 

projekter undervejs. Vesthimmerlands 

kommune har nu overstået den sidste 

formalitet, og er klar til at udlægge kam-

pesten, mindre skjulesten og 2 gydeban-

ker mellem A13 og Å gade broen i Åle-

strup.  

Længere nedstrøms er Viborg kommune 

også klar med udlægning af 4 store   

gydebanker mellem træmaste hullet og 

lige nedstrøms Skindersbro.  

Begge fine projekter der nok skal for-

bedre vores fiskeri i åen. 
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  Foreningens eget vandplejeudvalg arbej-

der med at udforme et projekt i den øvre 

ende af Skindersbæk. 

Vi har fået lodsejertilladelserne i hus, og 

er ved at søge midler til at udlægge 30 til 

40 m3 gydegrus.  

Udvalget vil allerede nu opfordre alle 

medlemmer til at giv en hjælpende hånd, 

når vi kommer til udførelsen af projek-

tet.  

Vi forventer at have alt på plads til ud-

lægning af grus, inden havørrederne 

invaderer bækken hen i oktober-

november.  

Mere om det på hjemmesiden når dato 

med mere, er kendt, men igen, - mød 

op….det er afgørende for vores fiske-

vand og hyggeligt samtidigt. 

 

I Mariagerfjord kommunes ende af 

vandsystemet arbejdes der på et omløbs-

stryg i Døstrup bæk, omkring søen i 

Døstrup.  

Man er lige begyndt med at sænke vand-

standen i søen for at give bedre arbejds-

forhold for gravning af et langt omløbs-

stryg.  

Det skal sikre passage forbi den eksiste-

rende gamle træ fisketrappe, der vel 

aldrig rigtig har fungeret.  

Samtidigt samles de to små løb af Dø-

strup bæk ned gennem byen i ét samlet 

vandløb. 

 

 

Per Nielsen - Vandplejeudvalget 
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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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20 49 16 91 
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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 

 

 


