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Fluebinding 

 

Torsdag d. 4. januar er det slut med at 

slå mave oven på højtidens hviledage! 

Den dag skal du pakke dit fluebindings-

grej og kigge forbi Fiskegaarden klok-

ken 19.00, for lige nøjagtig i det øjeblik 

begynder forårsafdelingen af vores flue-

binding ;o) 

Vi binder herefter hver torsdag aften - 

samme tid og sted - frem mod forårets 

lyse timer … 10 gange i alt. Fluebindin-

gen vil være under ledelse af Søren Gle-

rup, og der vil være fine udfordringer for 

både nye og garvede. Og så er det tilli-

gemed smadder hyggeligt ;o)) 

 

 

 

Aa-lyst … og fremtiden 

 

Generalforsamlingen har talt, og for at 

gøre en lidt længere historie kort, så 

fortsætter vi med bladet som hidtil. 

Det er dog stadigvæk af største interesse 

for foreningen, hvis vi kan spare lidt på 

portoen, så derfor har du nu muligheden 

for at framelde dig det trykte blad, og i 

stedet læse det på hjemmesiden.  

Det vil fremover fremgå tydeligt på for-

siden, når der ligger et nyt blad klar til 

læsning under fanen ”Aa-lyst” på hjem-

mesiden. 

Ønsker du at give foreningskassen en 

hjælpende hånd ved dette tiltag, kan du 

framelde bladet hos Søren Godsk, eller 

ved at sende en besked via hjemmesi-

den. 

Gør du ikke noget, vil du fremover mod-

tage bladet 4 gange årligt, som du gør 

nu. 

Bestyrelsen 

 

… og de korte nyheder 
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Bro-dag 

 

Lørdag d. 3. februar har vi indlagt en 

ekstra arbejdsdag, og her bliver der brug 

for alle de friske kræfter, du har nået at 

spare sammen i vinterhiet.  

Denne dag skal vores lager af nye broer 

ud at gøre gavn langs åen, og vi vil rig-

tig gerne have dig med på turen. 

Vi mødes på Fiskegaarden klokken 9.00, 

og vi bliver kun ved, til vi er færdige ;o) 

Skulle Kongeriget blive ramt af noget så 

hypotetisk som en ekstrem snestorm 

eller lignende på dagen, finder vi selv-

følgelig et andet tidspunkt for den gode 

gerning.  

Men reserver bare dagen … det er en af 

dem, hvor vi med garanti ikke bliver for 

mange ;o) 

 

Grejauktion 

 

Tirsdag d. 6. februar bliver det rene 

klondyke på Fiskegaarden, når storaukti-

onarius Hr. Jens Østrup lader hammeren 

falde over det ene røverkøb efter det 

andet. 

Derfor … har du grej, du ikke bruger - 

eller mangler du lige det sidste, før grej-

tasken er toptrimmet til den nye sæson, 

så bliver mulighederne nok ikke meget 

større, end du finder dem på Fiskegaar-

den denne aften. 

Auktionen starter klokken 19.00, men 

der er mulighed for indlevering af effek-

ter, man ønsker at sælge, fra klokken 

18.00. 

Du kommer da, gør du ikke …? 

 

Messe i Aars 

 

I weekenden d. 24/25. februar vil for-

eningen atter være repræsenteret med en 

stand til outdoor messen i Aars. 

Har du lyst og mulighed for at være med 

til et par hyggelige dage - eller blot den 

ene - så hører bestyrelsen meget gerne 

fra dig. Vi vil sikkert binde lidt fluer på 

standen, og ellers blot fortælle gæsterne 

om vores hobby og vores forening. 
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Premiere-dagen 

 

Torsdag d. 1. marts er det med at kom-

me op af hullet … foråret, og ikke 

mindst en spritny fiskesæson, står allere-

de og banker på. 

Vanen tro er der morgenkaffe og rund-

stykker på Fiskegaarden klokken 8.00, 

og uanset vejr og vind sender vi også 

flaget til tops, når vi har drukket kaffen. 

Er du medlem af den hårde kerne, skal 

du måske en tur til åen og mærke, at 

lyset er på vej tilbage. 

Lokker det ikke rigtigt endnu, vil der 

med garanti være masser af sprøde lyst-

fiskerkrøniker inde i den lune stue ;o) 

 

Aalestrup Open 

 

Lørdag d. 3. marts bliver der et leben af 

fingersnilde kreatører ved fluestikkene, 

når vi åbner dørene for den 15. udgave 

af vores åbne fluebindingskonkurrence 

på Fiskegaarden. 

På dagen plejer der at komme godtfolk 

fra nær og fjern, og vi har ingen begrun-

det mistanke om, at det bliver anderledes 

i år ;o) 

Der vil være masser af lækkerier på præ-

miebordet, som man kan dyste om i de 8 

klasser. 

Man betaler 50 kroner for hver klasse, 

man vil deltage i. For beløbet får man 

udleveret en flueæske, som den dystende 

flue skal afleveres i. Efter bedømmelsen 

får man æsken til ejendom, mens for-

eningen beholder den/de afleverede fluer 

til at udstille på Fiskegaarden. 

Dommerne - Jens Pilgaard, Michael 

Jensen og Orla Bertram - har mulighed 

for at præmiere de 3 bedste fluer i hver 

klasse. 

I løbet af dagen vil der blandt meget 

andet være mulighed for at prøve lykken 

i amerikansk lotteri, hilse på nye og 

gamle fiskevenner, og måske få lidt godt 

til ganen ude i køkkenet. 

Man er naturligvis også meget velkom-

men til at kigge forbi, selvom man ikke 

har lyst til at konkurrere ved fluestik-

ket ;o)) 
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Fjordtur 

 

Lørdag d. 7. april gælder det godt nok 

om at være helt udsovet, når du står op. 

Det bliver dagen, hvor vi drager på for-

eningstur til Mariager Fjord, og udover 

at få parykken rusket igennem af den 

salte vestenvind, kan du også godt sætte 

næsen op efter bomstærke havørreder i 

karret, kaffe og kringlede skrøner i den 

interimistiske lejr i strandengen, og for-

håbentlig nogle af forårets første sol-

strejf til at stramme vinterrynkerne lidt 

op. 

Vi mødes på Fiskegaarden klokken 8.00, 

og det besluttes på dagen, hvor vi drager 

hen.  

Har du kortere til fjorden, end du har til 

Fiskegaarden, så giv Dennis Jensen eller 

Tage Hermansen et ring på dagen.  

Så kan de fortælle dig, hvor både fiskere 

og fisk skal have en ekstraordinær ople-

velse lige netop denne lørdag ;o) 

 

 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 21. april holder vi årets ar-

bejdsdag. Vi mødes på Fiskegaarden 

klokken 8.00 til morgenkaffe, og under 

kaffen vil vi fordele dagens opgaver 

imellem os.  

Der vil være lidt almindelig oprydning 

og vedligehold på og omkring ejendom-

men, og måske sender vi stormtropperne 

i marken, hvis ikke vi bliver færdige 

med udlægning og reparationer af broer 

og overgange på brodagen tidligere på 

året. 

Der vil i hvert fald være opgaver i alle 

kategorier, så der er bestemt ingen grund 

til at blive hjemme.  Tordenskjolds sol-

dater har endda lovet, at de nok skal lade 

være med at virke alt for overraskede, 

hvis der skulle dukke nogle nye ansigter 

op ;o)) 

 I lighed med tidligere år vil der jo nok 

også være lidt forplejning i løbet af da-

gen, så kom og vær med! 
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Foruden dato og klokkeslet for dine ob-

servationer, vil vi meget gerne have ste-

det, du har set sæler, og hvor mange 

sæler, du evt. har set. 

Problemet med sæler i åerne er tydelig-

vis større end først antaget, så dine ob-

servationer vil virkelig være til stor 

hjælp. 

På forhånd mange tak ;o) 

Registrering af sæler 

 

Foreningen er stadigvæk meget interes-

seret i at høre fra dig, hvis du ser sæler 

ved åen. Du må også meget gerne indbe-

rette - helst med fotodokumentation - 

hvis du fanger fisk med sæl-bid. Både 

hjemtagne og genudsatte fisk. 

Observationerne registreres af Søren 

Godsk og Lars Hansen. 



 

8 

 

 

me udlejning, dog med en lille stigning  

fra 163 til 170 udlejningsdage, men da 

der har været lidt flere udlejninger på 

ugebasis, giver det ikke større lejeind-

tægter.  

 

Ejendommen: 

Der har ikke været ekstraordinære store 

udgifter på ejendommen i indeværende 

år. Ny fryser blev sponseret af  Elcold. 

Laden er delt op i garage og værksted. 

Ejendommen er i 2017 atter blevet malet 

af Tage. 

Derudover har det været mindre repara-

tioner, som løbende er foretaget, og der 

er foretaget tiltag, så vandet ikke træn-

ger ind og laver fugtskader ved regn-

skyl. Samtidig har Tage sprøjtet taget 

med algefjerner. 

 

Grødeslåning: 

I 2017 har der været en del kritik af grø-

deslåning og orientering af samme.  

Kvaliteten af grødeskæringerne er abso-

lut ikke tilfredsstillende, og der har væ-

ret store ophobninger af afskåret grøde, 

ligesom det kun er Viborg Kommune, 

der overholder aftalen om meddelelse 

om igangsætning af grødeslåninger. 

Spærringen ved gl. Simested Bro admi-

nistreres ikke længere af Viborg Kom-

 

Fiskeriet :  

Fiskeriet i 2017 startede langsomt, og vi 

kom hen i juni måned, før de første fisk 

blev indrapporteret, og så tog det for 

alvor fat i juli og august, medens der 

kun blev fanget enkelte fisk i september 

og oktober. 

Der er indberettet ialt 90 stk. 

 

Hytter: 

Nye bruse armaturer er sponseret af en 

af de trofaste hyttegæster.  

Der har i året 2017 været stort set sam- 
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  mune men Vesthimmerlands Kommune, 

og denne har i perioder været udlagt 

langt over det nødvendige med ophob-

ning af gammel, rådnende grøde til føl-

ge.  

 

Lodsejere: 

Samarbejdet med lodsejerne forløber i 

det store hele godt. Udskiftninger i lods-

ejerkredsen har ikke bevirket ændringer 

i vort fiskevand. Vi håber naturligvis, at 

de våde enge mellem Abildvad og Sime-

sted ikke medfører, at der ikke kan fi-

skes. Det ser ud til, at de etablerede gy-

depladser virker efter hensigten. 

Vi håber at få meddelelse løbende, når 

Naturstyrelsen får afsat nogle af de 

overtagne arealer, så vi kan få lavet afta-

ler med ejerne. Nogle har lejet eng af 

Naturstyrelsen med henblik på senere 

køb. Disse lodsejere har fået betaling i 

det omfang, vi er bekendt hermed. Der 

er udvidet med fiskevand øverst på 

strækningen. 

Enkelte lodsejere har endnu ikke med-

delt os kontonr. vedr. betaling, hvorfor 

betaling ikke har kunnet finde sted. 

 

Aktiviteter: 

Aktivitetsniveauet har været som det 

foregående år med følgende arrange-

menter:  

Fluebinding under ledelse af Søren Gle-

rup – der kører et hold nu og nyt starter 

op efter jul , hvor der også er 10 gange. 

 

28/2-2017   Grejauktion med 35 frem-

mødte - m/ca. 75 effekter hvoraf langt 

den største del blev solgt – så det blev 

sent, inden de sidste fik afregnet. 

     

1/3-2017   Standerhejsning : sæson-

start  den 1/3 var en onsdag. 

Der mødte 20 op til morgenkaffe, men 

det var nok meget begrænset, hvor man-

ge der kom til åen. 

  

18/3-2017   Aalestrup Open i fluebin-

ding.  

 

8/4-2017   Fjordtur  til Mariager Fjord 

med 13 deltagere, der blev landet flere 

havørreder, hvoraf 2 blev hjemtaget.  

 

 

11/5-2017   Lodsejerfest på Hotel Hvide 

kro med 94 deltagere  
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29/4-2017   Arbejdsdag med pænt frem-

møde – tak for det. Efter morgenkaffen 

blev arbejdsopgaverne fordelt. Der blev 

udlagt broer, som var fabrikeret af Tage 

inden dagen. Der er også udlagt broer 

med hjælp af medlemmer og lodsejer. 

Alm. Forefaldende oprydning i og om-

kring ejendommen.  

                   

 

21/5-2017   Lystfiskeriets dag i samar-

bejde med Boldrup Museum, blev igen i 

år afviklet på Fiskegården. Der var flue-

binding, smagsprøver på røget ør-

red som var veltillavet af Gert Rubæk, 

mulighed for at prøve fluestænger, låne 

en fiskestang hvis man ikke selv havde 

en med. Præmie til alle børnene, og sidst 

men ikke mindst blev der udleveret en 

del fiskekort, så man kunne prøve lyk-

ken i åen. En vellykket dag, som måske 

skal gentages i 2018, dog er 3 søndag i 

maj 2. pinsedag. 

 

 

10/6-2017   Natfiskeri v/Simested Å. 

Der blev ikke fanget mange havørreder 

inden midnat, men til gengæld var der 

fin servering og god afsætning på pøl-

serne, ligesom der var instruktion i flue-

kast og afprøvning af forskellige stæn-

ger og liner. 

 

9/9-2017    Fiskedag med et pænt antal 

deltagere både til fiskeriet og spisning, 

Der var tre fisk til indvejningen, og den 

største var på 62cm fanget af Ole Høyer 

Thygesen. En hyggelig dag med fin af-

sætning af grillpølser efterfølgende. 

              

6/10-2017   Opstart fluebinding v/Søren 

Glerup  

 

I 2018 ... nærmere bestemt den 24/25 

februar ... bliver der igen udstilling i 

Messecentret i Aars, hvor vi forventer at 

deltage. Der vil blive behov for frivillige 

hjælpere til fluebinding, tale med 

besøgende m.v. 

                     

Senior klubben, der blev startet for 3 år 

siden for pensionister, efterlønsmodta-

gere 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 
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  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, til Bønnerup 

med en pighvar til hver af de 3 deltage-

re, og sidst en P&T tur med fine fang-

ster. Eneste betingelse er, at man melder 

afbud til Tage senest dagen før af hen-

syn til indkøb af rundstykker. Der er 

naturligvis plads til yderligere medlem-

mer (ingen kontingent ) - er man interes-

seret, sker tilmelding ligeledes til Tage.  

 

Medlemsantal: 

Vi har haft en lille medlemsnedgang i år 

fra 266 til 262 – altså 4 medlemmer,  og 

da vi de foregående 4 år havde en lille 

fremgang,  er det vel tilfredsstillende. 

Men der er plads til flere. Derudover er 

der 35  juniormedlemmer , en fremgang 

på 5. De fleste er elever på Naturefter-

skolen.  

Derfor er det også vigtigt, at evt. fangne 

fisk kommer på foreningens hjemmeside 

- også selvom det ikke er præmiefisk. 

Alene det, at der fanges fisk, giver øget 

tilgang af medlemmer, salg af dagkort 

og hytteudlejning.  

 

Miljøforhold: 

Hovedløbet: 

Ud over gydebanker på den genslyngede 

strækning, bliver der etableret gydeban-

ker mellem A13 og Aalestrup. 

(Vesthimmerlands kommune). 

Viborg Kommune etablerer gydebanker 

mellem Spanggaard og Brakbjerg. (3 på 

Aalestrup stykket og 1 på Viborg styk-

ket)  

 

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 gre-

ne årligt, da der er nedfaldende grene i 

skoven, og det har altid været spænden-

de for børn at se en pind sejle nedad.   

I 2006 blev der sikret fri passage ved 

Abildvad Dambrug. Da projekt våde 

enge ikke gennemføres opstrøms Abild-

vad på nuværende tidspunkt, bliver bæk-

ken heller ikke genslynget 

Skinnerup Bæk: 

Der blev udlagt 30m3 grus på 7 gyde-

banker på den nedre del af bækken i 

2016. Og netop nu er der en høring gå-

ende ud på en supplering af eksisterende 



 

12 

  gydebanker nedstrøms og etablering af 4 

nye opstrøms Spangaardsvej. Høringen 

løber i 8 uger fra 15/11-2017. Projektets 

gennemførelse forventes i sommeren 

2018. 

I 2017 er har der været foretaget oprens-

ning, idet bækken var kraftig tilgroet.   

 

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 af Naturstyrel-

sen, og den vestlige på vegne af Vest-

himmerlands kommune.  

Den vestlige del er gennemført. 

Den østlige del er ikke igangsat, da man 

ikke har kunnet finde erstatnings jord til 

de 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  

 

Vandløbsregulativ: 

Når projektet er gennemført, skal der 

udarbejdes et nyt regulativ, og i den 

forbindelse vil vi undersøge, om sejlads 

kan forbydes på hele strækningen. Et 

blandt flere argumenter kunne være, at 

der er risiko for overførsel af signal-

krebs fra f.eks. Skals å til Simested Å, 

ligesom sejlads nu ikke længere er for-

målstjenligt på den genslyngede stræk-

ning mellem Abildvad og Simested.  

Sejlads er pt. FORBUDT på stræknin-

gen fra Aalestrup v/Jernbanebroen og til 

Borup Bro – som er beliggende på Vi-

borg 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-

fonen gå ind på Viborg Kommunens 

hjemmeside, hvor forbuddet fremgår.   

 

Skarv: efter forarbejde af Niels Jørgen 

Asbech, der har stået for ansøgninger til 

landmænd og Naturstyrelsen, fik vi i 

2017 på forskellige matr. nr tilladelse til 

regulering, hvilket resulterede i 4 skudte 

fugle, samt stressning af andre. Der er 

igangsat en ny ansøgningsrunde p.t gæl-

dende for 2018. 

 

Sæler: nu er skarven jo ikke den eneste 

tyv i vandløbet, da der er et stigende 
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  problem med sæler endog meget højt 

oppe i systemet. 

Derfor anmoder vi om, at medlemmerne 

indberetter enten til redaktøren eller en i 

bestyrelsen, så vi kan foretage en ansøg-

ning om regulering i lighed med skar-

ven.   

 

Velux-fonden: 

Niels J. Asbech har søgt Velux-fonden 

om tilskud til broer, overgange ved 

hegn, fuglekasser til vandstær og tårn-

falke, le til grødeslåning m.v. 

Der er bevilget kr. 13.618,-til projektet. 

Tage har indkøbt træ til broer og fabri-

keret disse (10 stk), endvidere er der 

fabrikeret overgange. Når vejret tillader 

det, bliver der behov for unge, friske 

kræfter til udlægning af broerne. 

Bladet: 

Der skal lyde en stor tak til Lars Hansen, 

der ud over at redigere bladet har den 

dobbeltfunktion, at han også varetager 

foreningens hjemmeside, og fangstrap-

porter og billeder bliver hurtigt indlagt 

på hjemmesiden efter fremsendelse til 

Lars.  

Det er utroligt vigtigt, at fangsterne 

kommer på hjemmesiden både af hensyn 

til hytteudlejningen og salg af dagkort. 

 

Opfordring: 

I har alle på et tidspunkt fået tilsendt en 

tilmelding til forenings el. 

Dette bevirker, at foreningen modtager 2 

øre pr. kwh, uden - vel at mærke - at I 

betaler 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. Vi modtog i 2017 et til-

skud på ca. 2.000 kr. 

 

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 medlemstallet og kort-

salget.  

 

Ligeledes vil der også i 2018 blive be-

hov for nogle frivillige til arbejdsdage, 

herunder udlægning af broer, buskryd-

ning m.v. Så uanset kræfter og evner 

kan der sagtens findes opgaver til de 

fremmødte, og det må være i alles inte-
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  resse, at disse opgaver bliver udført. 

Broer vil der uden tvivl blive behov for 

på det stykke, der nu er blevet reguleret, 

og på noget af strækningen vil der være 

behov for nogle friske unge mennesker 

med en buskrydder. 

 

 

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.  

 

Søren Godsk 
 

 
 

De gjorde det skis’me igen … 

 

I år havde vores hyttegæster fortrinligt 

fiskeri, og selvom det bider en lille smu-

le at skrive det her, så blev årets største 

fisk i 2017 også nappet af en hyttegæst, 

da Hans Henrik Mondrup Pedersen lan-

dede en super fisk på 8,2 kg og 86 cm. 

Og der er faktisk ved at tegne sig lidt af 

et billede, for det er bestemt ikke første 

gang, en af vores gæster i hytterne giver 

de lokale baghjul. 

De fleste husker nok stadig, da Mikael 

Pedersen kiggede forbi sammen med 

sine kammerater tilbage i 2015. 

Mikael fisker normalt tørflue, men på 

sidste fiskedag valgte han at gå en tur 

med spinnestangen … KA - POW! 

12.2 kg sølv fordelt på 97 særdeles 

smukke centimeter. 

Naturligvis er man ikke misundelig, for 

det er jo en grim følelse, der bør bekæm-

pes … meeen, man forstår nu godt, at 

mange af vores hyttegæster kommer 

igen år efter år ;o) 

12,2 kg rendyrket sølv fra åen ... 
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I den kolde tid 

 

Alting knuger sig lidt sammen, når fro-

sten sætter ind, og så er det jo rigtig 

nemt at overtale sig selv til en god fiske-

tur. En af dem der foregår henne i kro-

gen under standerlampen … på knitren-

de og gerne let gulnet bogpapir … mens 

birkeknuden sørger for liv i pejsen, og 

glasset med en sjat gammel rom er inden 

for rækkevidde. 

Og gu’ er det da hyggeligt - men det kan 

altså også være en rigtig god idé at finde 

den varme sweater og gummirøjserne og 

så komme en tur ud under åben himmel, 

for der sker en masse spændende derude 

i den kolde tid også.  

 

 

 

Trav en tur langs hovedløbet, eller besøg 

nogle af de tilløb, hvor vi fra år til år 

laver forbedringer for gydefiskene, og se 

hvordan det hele virker.  

Er man heldig, får man måske lov til at 

opleve fisk på leg. Det er herligt at se, 

når de store hunner transformerer sig til 

gravmaskine for en stund, og hvordan 

hannerne står på spring for at være den 

første på pletten, når hendes æg skal 

befrugtes. 

Ser du ikke fiskene, kan du i hvert fald 

altid finde nogle af de nye banker, hvor 

de lige har været, og den oplevelse er 

den næstbedste ;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 - 23 68 74 95 

Jens Ø. Pedersen - 98 64 29 08 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

 

Henvendelse til redaktionen: 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

Per Nielsen - 23 68 74 95 

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. 
98-641965 - skgodsk@gmail.com 
 
Frits Broe Jensen, Nørager 
98-551111 - el.frits@jensen. mail.dk 
 
Dennis Jensen 
30-937002 - burnerfly75@gmail.com 
 
Kenneth Nyholm, Aars 
24-864663 - kndk@aars.dk 
 
Benny Jensen, Aalestrup 
30-201206 - benny.jensen@pc.dk 
 
Per Nielsen, Hobro 
98-511313 - perndk@gmail.com 
 

Suppleanter: 
Peter Madsen, Aalestrup   
21-471521-petermadsen3003@hotmail.com   
 
John Østrup  64-640348 eller 29-458421 
fruerlund11@mail.123.dk 

 

Lodsejerrepræsentanter: 
Steen Andersen, Spanggårde 
22-972153 - 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 2018: 
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 

 
 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 

 


