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Kontingent 

 

Dette er vel for søren ikke det sidste 

blad, du skal modtage?  

Forhåbentlig ikke, så derfor er det vig-

tigt, at kontingentet for den kommende 

sæson bliver betalt. 

Det kan skyldes en forglemmelse, og det 

problem fikses nemt ved at kontakte 

kassereren.  

Ønsker du ikke længere at være medlem 

af foreningen, vil kassereren også meget 

gerne høre fra dig af hensyn til med-

lemsregistreringen. 

Men - helt ærlig … de store, blanke står 

jo og logrer med halen ude i Hjarbæk, så 

selvfølgelig skal du da være med ;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 

 

 

 

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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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! 

 

Giv fiskene i Simested å en hånd ;o) 

Torsdag d. 3. maj indbyder foreningen 

til et offentligt arrangement, der bliver 

lavet i samarbejde med biolog Per Mad-

sen og naturvejleder Karin Winther fra 

Vesthimmerlands kommune. 

Ideen er at give alle interesserede et ind-

blik i, hvilke opgaver der ligger i vores 

vandløbsrestaurering, og hvad vi kan 

gøre for at give både fisk og insekter i 

og ved vandløbet bedre levevilkår. 

Der skal udlægges to nye gydebanker i 

hovedløbet, og på dagen vil vi påbegyn-

de dette arbejde med trillebøren i hånd. 

Efterfølgende bliver resten af gruset lagt 

ud med maskinkraft, så der bliver altså 

ikke tale om hårdt arbejde på dagen, 

hvis du skulle have lyst til at være med.  

Der bliver også mulighed for at høre om 

livet i åen fra fagkundskaben, ligesom 

man kan overvære, hvordan el-fiskeri 

foregår. 

Vi mødes på Parkvænget ved broen over 

Simested Å klokken 15.00, og arrange-

mentet er planlagt til at vare ca. to en 

halv time. 

Har du tid og lyst til at gøre foreningen 

lidt synlig på dagen, så giv endelig Jens 

Østrup besked ;o)) 
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Aalestrup - open blev afholdt den 5. 

Marts 2018. Det var som sædvanligt i 

vores dejlige og flotte forenings lokaler 

på Fiskegaarden i Aalestrup.  

Vi havde vores bange anelser angående 

deltagere til konkurrencen i år, da vi 

havde hørt, at der var andre, som havde 

arrangeret fluebindings dag, og så hær-

gede mandeinfluenzaen på dette tids-

punk i DK. Da dagen var godt i gang, 

var der mødt 10 personer op, så vi fik 

desværre ret i vores bange anelser angå-

ende deltagere. Men man må sige, at 

dem der så var mødt op til konkurren-

cen, virkelig bandt nogle flotte fluer. Alt 

i alt blev der bundet 25 fluer af de frem-

mødte. Som noget nyt til Aalestrup-open 

i år kunne man blive kvalificeret til DM 

i fluebinding, og det lykkedes også at få 

3 deltagere udtaget til DM. 

Der kom også flere interesserede og 

kiggede på i løbet af dagen, mens de 

forskellige bandt deres fluer. 

Ude i køkkenet, hvor der blev solgt både 

tørre & våde varer, var det igen Tage 

Hermansen, som var chef kok, og det 

klarede han til UG kryds og slange 

( Super ) ... og så kunne han også fortæl-

le en masse lystfisker historier, mens 

man fik noget indenbords.  

Igen i år havde vores sponsorer virkelig 

lagt sig i selen, og havde givet de flotte-

ste præmier til vores konkurrence. Uden 

dem ville det ikke kunne lade sig gøre at 

afholde denne konkurrence, og bageren 

fra Nørager havde også leveret brød i 

høj klasse. Vi vil rigtig gerne takke vo-

res sponsorer, og dommerne Michael 

Jensen, Orla Bertram og Jens Pilgaard, 

og de deltagende fluebindere til konkur-

rencen, og dem som hjalp foreningen på 

dagen. Til sidst vil vi opfordre til at støt-

te vores sponsorer, og så håber vi på, at 

næste års Aalestrup-open vil blive be-

søgt som i gamle dage. PS gå lige ind på 

vores hjemme side og se en masse dejli-

ge billeder fra dagen, samt  vinderne og 

sponsorlisten.  

Knæk og bræk i sæsonen 

Kenneth Nyholm  
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Bro-dagen 

 

Lørdag d. 3. februar havde vi som noget 

nyt indlagt en ekstra arbejdsdag ... ”Bro-

dagen” … og det gik på alle måder hen 

og blev en succes.  

Opfordringen til at komme og give en 

hånd med blev virkelig taget flot imod, 

og Fiskegaarden nærmest summede af 

liv, mens der blev læsset broer og joller 

fra morgenstunden.  

Tre hold blev sendt af sted til tre forskel-

lige strækninger, de medbragte joller 

blev læsset med broer og markeringspæ-

le, og så gik det ellers lystigt nedstrøms. 

Broerne blev udlagt undervejs, når hol-

dene kom forbi tilløb, grøfter og sumpe-

de pletter, hvor de kunne gøre gavn. 

 

 

Pensionistholdet rykkede til området ved  

Egebroen, hvor de sørgede for en sikker 

passage til den kommende sæson.  

I alt blev det lagt 10 nye broer ud på 

dagen, og da arbejdet var gjort, mødtes 

vi atter på Fiskegaarden, hvor Herman-

sen tryllede ved grillen som en perfekt 

afslutning på en perfekt dag ;o) 
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Tirsdag d. 6. februar lød der et trut i 

posthornet som signal til årets mest for-

rygende kræmmermarked, men alligevel 

var det ikke alle, der havde hørt, at de 

stod over for muligheden til at gøre årets  

handel i lystfiskergrejets forjættede ver-

den. 

Der var lidt færre medlemmer mødt op 

til den årlige grejauktion end sidste år, 

men efter en lidt tøvende start, kom der 

hurtigt gang i handlen, og 72 numre 

skiftede ejer i løbet af aftenen. Der var 

mulighed for at købe alt lige fra de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mindste fluer til store blink, samt alt 

inden for flue- og spinnestænger og hjul. 

Så der var gode muligheder, for at blive 

”klædt på” til den forestående sæson. 

Som sædvanlig var Søren Godsk auktio-

narius, og han styrede auktionen på bed-

ste vis.   

Ind imellem de hæsblæsende budrunder 

blev der dog også tid til at bytte et par  

af de historier, der gør en god aften end-

nu bedre ;o) 

Jens Østrup 
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Når man kommer til at reflektere over, 

hvorfor man i en given situation får fisk, 

og man i en anden ikke får, melder der 

sig en masse spørgsmål. Hvorfor her, og 

hvorfor netop nu? Det er ikke let at be-

svare det spørgsmål over for sig selv.  

Hvad foregår der, dér nede under vande-

overfladen – i en verden som vi ikke kan 

se ned i , og som derfor pirrer vores fan-

tasi? 

Var det fordi man havde lige netop den 

rette flue på, den rette farve eller størrel-

se?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er jo et mylder af farver og størrel-

ser i ens flueæske, sorte fluer, godnat-

fluen, Simestedfluen i flere varianter 

eller mere farverige. Ingen tvivl om, at 

fluevalget giver grobund for mange spe-

kulationer. 

For mit vedkommende kan jeg det ene år 

have en favoritflue, som året efter ikke 

dur mere. 

Tidspunktet på dagen har også sine reg-

ler. Er det bedst om aftenen, når solen er 

gået ned? – Det tror jeg, der er mange, 

som mener. Sikkert også med rette. 

De senere år har jeg dog erfaret, at det 

også er en god periode tidlig formiddag. 

Jeg husker en episode ved Abildvad, 

hvor jeg var gået opstrøms, og Christian 

var gået nedstrøms (det var før åen blev 

genslynget). Kl. ca. 8.00 kom en havør-

red, som stod under modsatte bred ud 

efter fluen, dog uden at tage den. Efter 

en lille pause forsøgte jeg igen. Og nu 

tog den fluen! Pyh – ha. Det pludselige 

chok, når fisken tager fluen og snøren 

strammer! Der er ikke noget som i den 

grad får én til at glemme den øvrige ver-

den med dens krigsliderlige generaler og 

terrorister. 
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Vel ankommen tilbage til Abildvad Bro 

og bænk sad jeg og nød en kop kaffe. Da 

kom Christian bærende med en fisk fan-

get nedstrøms på ca. samme tidspunkt, 

som jeg fangede min.  

Christians fisk var fanget på en sort flue 

(så vidt jeg husker), og min på en brun 

flue.  Der må her være tale om ”rette tid 

og rette sted”. Og ikke fluemønstret. 

Et andet eksempel på at rette tid og sted 

gjorde sig gældende, var en formiddag 

ved Frydenlund. Jeg havde fisket fra den 

skæve bænk og nedstrøms i ca. 3  timer 

uden hverken at se eller fornemme fisk. 

Da jeg kom til ”telefonpælen”, var jeg 

ved at opgive, da en fisk viste sig ret 

nedstrøms.  

Første gang fluen kom ned, hvor fisken 

stod, tog den uden tøven. Jeg bar fisken 

op, og hængte den på telefonpælen. Ef-

ter den obligatoriske kop kaffe og pibe 

tobak, var der blevet energi til lidt mere 

fiskeri.  

Ganske kort efter stedet, hvor jeg havde 

fanget fisken, slår åen et knæk med træ-

er på modsatte side og en masse bjørne-

klo på min side. Ude midt i svinget ser 

jeg en fisk stige fra dybet og vende med 

fluen (smukt syn af den blanke side, da 

den tog fluen). Efter en del dramatik, fik 

jeg endelig fisken på land.  

Endnu et hvil ved telefonpælen med 

refleksioner over forløbet.  

Jeg tror, at jeg var heldig at komme til 

”rette sted på rette tid” (Den ene fisk 

havde friske sår efter havlus).  

Den fisk havde sikkert skabt uro og ag-

gressivitet blandt de andre fisk. 

Så alt i alt tror jeg, at ”rette tid og rette 

sted” ofte er afgørende for mit fiskeheld 

og ikke, om det er den ene slags flue 

eller den anden. 

Men hvornår er ”rette tid og rette sted”? 

Jeg håber, vi ses ved åen til en fiske-

snak. 

 

Johan Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra en herlig formiddag ved Frydenlund 
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Lørdag d. 7. april havde turudvalget 

måske lovet lige rigeligt, da vi med lidt 

for store armbevægelser fortalte om 

bomstærke fjordørreder i karret.  

Men det kunne folk jo ikke vide på for-

hånd, så der troppede heldigvis en halv 

snes stykker op på dagen ;o) 

Turen gik til Ørnedalen - stedet hvor der 

stort set aldrig bliver fisket - men det var 

alligevel ikke helt nok. Da dagen var 

gået, og regnebrættet blev gjort op, hav-

de Dennis landet en halvmetersfisk, og 

Jens Fisker en halv halvmetersfisk. 

Til gengæld holdt løfterne om varm kaf-

fe, kringlede skrøner og enkelte solstrejf 

til vinterrynkerne hele vejen hjem. 

Undervejs kunne man så også opleve Hr. 

Jens Østrup slæbe sig en pukkel til i 

Bennys madpakke, da der blev trommet 

sammen til kaffepause på eminencernes  

 

havebænk yderst i vigen, man kunne 

opleve Bennys helt urimelige kamp, da 

småbuttede fingre mødte ultra tynd ny-

lon. Efter en længere kamp sad der så en 

ny flue for enden af forfanget, og den 

var fiskene lige så vilde med, som den 

han lige havde pillet af ;o) 

Men det vigtigste var der! Masser af 

gode grin i selskab med gode mennesker 

… så bliver man ikke meget rigere ;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 

 

 


