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samarbejde skal vi værne om. 

Med hensyn til beskæring af siv, træer  

og buske langs brinkerne, har vi tidligere 

nævnt, at man mange steder kan få lov 

til at udføre dette, men at det sker efter 

aftale med bestyrelsen. Denne "regel" 

gælder stadigvæk!!! 

Vi har desværre fået henvendelse fra en 

 

 

 

Før du snitter ... 

 

Når vi drager af huse med fiskestangen i 

hånd, er vi så heldige, at vi har over 25 

km smuk natur langs en af landets fine-

ste åer, som vi kan boltre os på. Det sker 

naturligvis i et tæt og godt samarbejde 

med lodsejerne langs åen, og det  

… og de korte nyheder 
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lodsejer nedstrøms for Ettrup-broen, der 

oplever, at der er klippet/fældet en sti 

gennem en mindre plantage - og det er 

ikke engang langs med åen. 

 Vi kan selvfølgelig ikke vide, om det er 

et medlem af foreningen, der står bag ... 

men, hvis det er, ligger det altså temme-

lig langt fra vores interesser. 

Vi kan kun beklage dybt over for lods-

ejeren, og samtidig endnu engang opfor-

dre til, at man ikke begynder på den 

slags selvtægt uden at have vendt sine 

planer med bestyrelsen. 

 

Godsk 

 

Nat-fisketuren 

 

Gode traditioner skal man holde fast i, 

så derfor skal vi selvfølgelig på nat-tur 

igen i år.  

Den 6. juli mødes vi på Fiskegården 

klokken 20, hvorefter vi fordeler os 

langs åen.  

Vi har jo en anelse dårlige erfaringer 

med at stikke løfter ud omkring store og 

fightvillige fisk, meeen … i år skulle 

den altså være god nok ;o) 

Selvfølgelig er de første, blanke nået 

frem på dette tidspunkt, så det burde 

ikke være nemt at undgå at fange noget. 

Derfor - pak grejet og kom med! 

Under alle omstændigheder tænder vi op 

i grillen omkring midnat, og så er der 

mulighed for at fange et par sprøde di-

rekte fra risten. Kølige øl og vand til at 

efterslukke aftenens strabadser med vil 

der naturligvis også være mulighed for - 

og det hele foregår til urimeligt lave 

priser ;o) 

 

Fiske-dagen 

 

Lørdag d. 8. september kan det da nok 

være, at vi lige skal et smut til åen. Den 

dag afholder vi nemlig årets fiske-dag, 

og der bliver uden tvivl kamp om de fine 

præmier i år - medmindre vi får renden 

tømt helt på nat-fisketuren ;o) 

Der må fiskes fra klokken 00.00 natten 

til d. 8. september, og der kan indvejes 

fisk indtil lørdag eftermiddag klokken 

15.00. 

Der er kaffe og rundstykker på Fiskegår-

den lørdag morgen klokken 8.00, hvor 

der også vil være mulighed for at betale 

deltagergebyret på 50 kroner. 

Fra klokken 13.00 vil der være lækkerier 

på grillen, og igen kan man købe sig 
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mæt for næsten ingen penge ;o) 

Præmieoverrækkelsen vil finde sted 

umiddelbart efter, at indvejningen af  

fisk er lukket. 

 

Fluebinding 

 

Torsdag d. 11. oktober slår vi dørene op 

til en ny fluebindings-sæson på Fiske-

gården. 

Vi mødes klokken 19.00, og som vanligt 

vil Søren Glerup vise, råde og vejlede, 

så der skal nok blive udfordringer til 

alle, uanset hvor man befinder sig i flue-

bindings-karriereren ;o) 

Vi binder efterfølgende hver torsdag - 

10 gange i alt - frem mod jul, og prisen 

for denne ubetalelige horisontudvikling 

beløber sig til blot 250 kr.  

Juniorer kan deltage til halv pris, og 

pengene går ubeskåret til indkøb af ma-

terialer til binde-aftenenerne.  

Råder du endnu ikke over noget binde-

værktøj selv, vil der være mulighed for 

at låne sig frem de første gange.  

 

Som en sidegevinst kan du roligt regne 

med, at lokalet er fyldt med råhygge, og 

at der nok skal snige sig en enkelt røver-

historie ind i programmet også. 

Tilmelding er ikke nødvendig … det er 

bare at troppe op på Fiskegården. Man 

behøver ikke engang være medlem af 

foreningen for at deltage, så inviter en-

delig bare din fiskekammerat med ;o) 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Torsdag d. 29. november 2018 klokken 

19.30 afholdes ordinær generalforsam-

ling på Fiskegården. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest d. 22. november 2018. 
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Nye medlemmer 

 

Der er nu noget specielt ved strømvand, 

og kender nu nogen, der kunne tænke 

sig at få adgang til en strækning på om-

kring 27 kilometer langs Himmerlands 

smukkeste Å, så er her et godt tilbud. 

Hvis man melder sig ind i foreningen 

efter d. 20. august, vil man kun blive 

opkrævet halvt kontingent for sæsonen 

2019 … det er da billigt! 

Ud over fiskeretten ved Simested Å, 

giver et medlemskab også adgang til alle 

de øvrige aktiviteter, der foregår sæso-

nen igennem, og så får man tilligemed 

en masse gæve gutter at dele oplevelser-

ne med. 

Du ved det selvfølgelig godt i forvejen, 

men gider du ikke sige det videre til dine 

fiskekammerater? 

Og du behøver ikke engang hviske om 

det ude i ellekrattet et sted, for tilbuddet 

er så reelt, at vi hellere end gerne står 

ved det … ;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 
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Torsdag den 3. maj 2018 blev der af-

holdt et arrangement i samarbejde med 

naturvejleder Karen Vinther og Per 

Frank Madsen fra Vesthimmerlands 

Kommune.  

Arrangementet fandt sted ved Kirsten´s 

Bro i Aalestrup.  

Der blev først gennemgået lidt om for-

bedring af vandkvalitet og udlægning af 

gydegrus og skjulesten. Efterfølgende 

blev der udlagt grus nedstrøms broen. 

Herefter blev der foretaget el-fiskeri. 

Der blev både fanget års yngel og 1 og 2 

års fisk, samt en del elritser, der vidner  

 

 

 

 

om en god vandkvalitet.  

Sluttelig blev der set på insekter og små-

dyr, der lever i åen og som bruges som 

indikator for vandkvaliteten.  

Desværre lå arrangementet lidt tidlig på 

eftermiddagen, hvorfor tilslutningen 

ikke var så stor. 

Der er i øjeblikket en høring i gang om 

udlægning af to gydebanker nedstrøms 

Kirstens bro, som vi håber kan blive 

udlagt i løbet af sommeren. 

     

 Jens Østrup 
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Arbejdsdagen lørdag den 21/4 - 2018 

var som sædvanlig planlagt en dag, hvor 

der var godt vejr, så det kunne vi ikke 

brokke os over. Vi havde allerede haft et 

bro hold ude med broer ved åen inden 

arbejdsdagen, så det skulle vi ikke tænke 

på .  

Som sædvanlig begyndte vi med rund-

stykker og kaffe, og så snakkede vi igen-

nem, hvad vi skulle have lavet i løbet af 

dagen. 

 Jeg havde aftalt med Tage, hvad han 

godt kunne tænke sig at få lavet, da han 

selv går og laver en masse ting på fiske-

gården, som vi andre ikke deltager i ... 

super godt gået   

 

 

 

Da vi havde spist færdig, delte vi os op i 

nogle hold og tog så fat i opgaverne. 

Nogle fik malet gavlene på Fiskegården, 

og andre fik lavet en fin afgrænsning 

mellem græsplænen og gruset ovre ved 

indkørslen til Tage og Lone, samt til 

fiskehytterne. Vi fik også fældet en mas-

se træer og buske nede ved bålstedet, så 

Tage kan køre og slå græs uden at få 

revet ørerne af.  

Til sidst fik vi også ryddet en del op på 

Fiskegården, så det var en god gerning, 

vi fik gjort. Super godt gået alle sam-

men!  
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Vi har aftalt med  Pensionisterne, at de 

maler en hytte om året. Det er super 

fedt, at de vil hjælpe med det. 

Ja, så blev grillen startet op, og hvem 

kan ikke spise 1 eller 2 pølser efter da-

gens arbejde, og drikke en øl eller en 

vand?  

 

Men lige en opfordring … se nu at kom-

me og hjælpe på sådan en dag. Det er 

smadder hyggeligt, og så hjælper vi hin-

anden med at få udearealet og Fiskegår-

den til at se godt ud, og så kan der jo 

godt falde et godt fiske tips af også.  

Knæk og bræk ...vi ses 

Kenneth Nyholm 
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Mens vi går og venter på, at de store 

blankfisk melder deres ankomst, er der 

så meget andet at glædes over ved åen. 

Vi oplever i år de største majflueklæk-

ninger i mange år, og de flotte insekter 

giver i den grad liv i ådalen. 

De rødplettede har for længst fundet ud 

af, at der er mad på vandspejlet, og de 

labber i sig med en ivrighed, som det er 

en fornøjelse blot at sidde og kigge på. 

Det sker ikke sjældent, at fiskene ryger 

helt oven ud af vandet, når en spent 

spinner ligger og vibrerer i overfladefil-

men, og oven for vandet har fuglene og 

vandnymferne også travlt med at fylde 

energidepoterne op. Det bedste af det  

 

hele er næsten, at det alt sammen er indi-

katorer på, at vores herlige å har det 

rigtig godt. 

En anden indikator på dette er, at man 

nu også har fundet den lille karpefisk 

elristen i Simested Å, og den lille fætter 

er om nogen tegn på, at vandkvaliteten 

er helt i top.  

Biologerne jubler over fundet, og det har 

vi andre sandelig også al mulig grund til 

at gøre. Et sundt og artsrigt vandløb er jo 

ligesom motoren i vores vidunderlige 

hobby, og uanset om man er til fiskeri 

med det lette grej, eller ”blot” alminde-

lig naturglad, så hop i støvlerne og kom 

af sted!  
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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 

 

 


