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Pokaler 

 

Som det sidste punkt på den ordinære 

generalforsamling uddeles årets pokaler. 

Pokaler og lodtrækningspræmier vil 

blive uddelt mellem de fangstrapporter, 

der i løbet af sæsonen er sendt ind til 

hjemmesiden. 

Har man af en eller anden grund ikke 

ønsket at få sine fangster på hjemmesi-

den, men alligevel gerne vil deltage i 

pokal-uddelingen, skal fangsterne mel-

des til formanden inden generalforsam-

lingen. 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling i Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. Generalforsamlingen finder sted 

på Fiskegården torsdag d. 29. november 

2018 klokken 19.30.  

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde seneste torsdag d. 22. november. 

 

Dagsorden:  

1:   Valg af dirigent 

2:   Formandens beretning 

3:   Regnskab 

4:   Indkomne forslag 

5:   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

6:   Valg af lodsejerrepræsentant 

7:   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

8:   Valg af revisor 

9:   Valg af revisorsuppleant 

10: Eventuelt 

11: Uddeling af pokaler 

… og de korte nyheder 
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Fluebinding 

 

D. 11. oktober tog vi hul på en ny om-

gang fluebinding på Fiskegården. Det 

kan sikkert godt få nogle til at fortvivle 

lidt … eller ligefrem gå i panik, men det 

er der bestemt ingen grund til, for du kan 

nemlig sagtens nå at være med endnu ;o) 

Vi binder hver torsdag kl. 19.00, og der 

bliver i alt 10 bindeaftener frem mod jul. 

Prisen for alle 10 gange er 250 kroner - 

juniorer deltager for det halve. 

Som vanligt er der mulighed for at låne 

bindegrej de første gange, hvis fluebin-

dingen er nyt for dig. 

Fluebindingen er åben for alle, så har du 

en fiskekammerat, der ikke er medlem af 

foreningen, så tag endelig ham eller hen-

de med alligevel. Jysk rummelighed - 

ikke sandt? 

Søren Glerup står i spidsen for efterårets 

udfordringer ved bindestikket, og hvis 

du ikke selv har nogle røverhistorier 

med, når du kommer, så får du helt sik-

kert nogle med hjem.  

Kanosejlads 

 

Vi har nævnt det tidligere … lige her på 

dette sted. Men desværre ikke tydeligt 

nok, for der bliver stadigvæk sejlet i 

kano på den del af Simested Å, hvor 

sejlads er forbudt. 

For at præcisere … så er det forbudt at 

sejle på åen fra Jernbanebroen i Ålestrup 

og resten af vores fiskevand nedstrøms 

herfor. 

Opstår der diskussion med kanofarerne, 

så bed dem kigge på Viborg Kommunes 

hjemmeside under vandløb, eller på Vi-

sit Viborg/kanosejlads. Her vil de kunne 

se, hvor de må sejle - og hvor de IKKE 

må sejle ;o) 

I indeværende sæson er det blevet helt 

grotesk, da der ved flere lejligheder er 

blevet sejlet på åen i motorjolle, mens 

der samtidig blev fisket ulovligt. I et af 

tilfældene blev en tilsynsførende yder-

mere svinet til, da han henvendte sig for 

at påpege fejltagelsen. Hvis du oplever 

den slags, skal du ikke tøve med en an-

meldelse ;o) 
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Lørdag d. 9. marts 2019 slår vi atter dørene op på Fiskegården i Aalestrup 

for årets vildeste fluebinderkonkurrence.  

Indskrivning til konkurrencen åbnes klokken 9.00, og der må bindes i valg-

frie klasser fra 10.00 til 15.00. Der kan dystes i følgende klasser: 

Klassisk Laks, Moderne Laks, Vådflue, Tørflue, Nymfe, Kystflue, Ged-

deflue og Juniorklasse. 

Man betaler et gebyr på 50 kroner pr. klasse, man ønsker at deltage i. 

Det er vores håb, at der også i 2019 kommer rigtig mange fluebindere fra 

nær og fjern, så vi kan få en super hyggelig dag i fluenørdernes rige. Og vi 

kan allerede nu garantere, at der bliver mange fine præmier at dyste om. 

Man er naturligvis også meget velkommen, selvom man ikke ønsker at delta-

ge i konkurrencen, men blot er nysgerrig og snakkelysten … det skal jo ger-

ne blive en dag, hvor råhyggen tæller mest ;o) 

Der vil også være mulighed for at få en rundvisning på Fiskegården, se det 

lille, eksklusive museum, samt få en snak om åen, fiskeriet og naturen vi 

færdes i. 

Såvel bageren fra Nørager, som Tage Hermansen og hans køkkenteam, vil 

lægge sig i selen for at forplejningen heller ikke kommer til at fejle noget 

dagen igennem. Husk nu at reservere datoen … det bliver så godt ;o)) 
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Lige et billede fra fiskedagen. Dan Rolle 

blev dagens vinder med en fin fisk på 

2,1 kilo 58 cm, og Morten Poulsen be-

satte andenpladsen med en på 42 cm. 

 

Der var mødt 15 deltagere op til årets 

Fiskedag, og der blev fisket godt og 

grundigt over hele Simested Å strækket.  

Vejret var skiftende med regn og sol, og 

så måtte vi desværre slås med drivende 

grøde i løbet af dagen. 

Men der skal langt mere modgang til at 

slå bunden ud at humøret, når gæve lyst-

fiskere sætter hinanden stævne ude på 

brinkerne. 

 

Der var morgen kaffe kl. 08.00, og som 

vanligt havde den rare bagermester i 

Nørager leveret friskbagte rundstykker. 

Alene det kan jo få humøret til at stige et 

par grader ;o) 

Senere på dagen havde Tage og Lone 

stegt de mest fantastiske pølser og brød, 

som vi spiste på Fiskegården, mens der 

blev udvekslet fiskehistorier ... og druk-

ket lidt øl til. 

Stort tillykke til de to dygtige fangere, 

og stor tak til alle fremmødte ... det var 

vildt hyggeligt ;o) 

 

Kenneth Nyholm 
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Registrering af sæler … 

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vand-

løb som "vores" bliver for hårdt hjem-

søgt af jagende sæler, kommer der ridser 

i idyllen.  

Det har længe været kendt, at sælernes 

antal ude i fjorden nærmest er eksplode-

ret over de seneste år, og at denne stig-

ning i antal naturligvis har stor betyd-

ning for opgangsfiskenes muligheder for 

at slippe igennem nåleøjet til ferskvand 

under kølen. Alene det kan jo godt ærgre 

lidt inderst inde, men når sælerne begyn-

der at tage på togt mange kilometer op i 

åen for at jage fiskene, så bliver konse-

kvenserne helt anderledes. 

Der er i indeværende sæson blevet set 

sæler adskillige gange, og i enkelte til-

fælde op til 3 sæler, der fulgtes på deres  

 

 

raid langt oppe i systemet. Det er ikke 

nogen god udvikling, og på sigt skal 

man nok forsøge at få gjort noget ved 

problemet, inden for mange individer 

lærer de nye jagtmarker at kende ;o)  

Og der er blevet mange af dem ... sæler-

ne. Så mange, at vi nu har besluttet at 

lave en registrering af problemet, og 

derfor vil foreningen meget gerne have 

indberetninger, når og hvis I ser sæler på 

jeres ture til åen. Kontakt Søren Godsk - 

eller en anden fra bestyrelsen - med op-

lysninger om, hvor mange sæler I har set 

og hvorhenne. I må også gerne sende det 

som en besked via hjemmesiden ;o)  
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Sæsonen 2018 kommer ikke til at gå over i historien som en af de mest givti-
ge i foreningens levetid, men der er dog blevet nappet en fin fisk fra tid til 
anden. Og glædeligt er det, at de unge mennesker fra Naturefterskolen i den 
grad viste os, hvordan de store fisk skal lokkes ud af grødebuskene ;o) 
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I løbet af uge 41 blev hovedløbet to fine 

gydebanker rigere. 

Nærmere bestemt er det strækningen 

mellem Kirstens Bro og Rosenparken i 

Aalestrup, der blev begunstiget med 

ikke mindre end 50 m3 gydegrus, samt 

en del store skjulesten. 

Hele projektet er foregået i et rigtig godt 

samarbejde med Per Frank Madsen fra 

Vesthimmerlands Kommune. 

Vi har selv kunnet udpege, hvor gyde-

bankerne skulle placeres, ligesom vi 

også var med til udlægningen af de store 

skjulesten. 

Alt har fungeret meget fint, og en dygtig 

entreprenør har stået for udlægningen. 

November måned plejer jo at være et 

fint tidspunkt på året at se de første hav-

ørreder på leg, så nu håber vi, at de også 

vil tage godt imod de nye banker allere-

de i år.  

 

Lige nedstrøms for Kirstens Bro blev 

der lavet endnu en gydebanke i uge 42. 

Her blev der udlagt yderligere 30 m3 

gydegrus, så går du en tur omkring 

Aalestrup hen over vinteren, så skulle 

der være rig mulighed for at opleve gy-

dende fisk, og på lidt længere sigt skulle 

de nye tiltag gerne give et løft til den 

velkendte stamme af store havørreder i 

Simested Å. 

 

Jens Østrup 
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Elmegaardsvej 3 
9620 Aalestrup 

 
 

Vi støt-

ter 

 

PH Spaan Teknik A/S 
Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 

Salg af fiskekort 



 

13 

  

 

Fri Bikeshop … Ålestrup 
Testrupvej 8, 9620 Ålestrup 

 

En af de nye gydebanker ved Kirstens Bro ... 
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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: 
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 

 

 


