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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 

endelig bare din fiskekammerat med ;o) 

 

Grejauktion 

 

Tirsdag d. 5. februar 2019 afholder vi 

grejauktion på Fiskegården.  

Jeg ved godt, vi har advaret om det tidli-

gere, men der er ingen vej uden om en 

gentagelse ... det bliver fuldstændig 

vildt! 

 

 

 

Fluebinding 

Torsdag d. 17. januar slår vi dørene op 

til en ny omgang fluebinding 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 den nye fiske-

sæson, og prisen for denne ubetalelige 

horisontudvikling beløber sig til blot 

250 kr. 

 

… og de korte nyheder 
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Vores hæderkronede storauktionarius 

har fået lagt bly i hammeren, og han er 

mere end parat til at lade den falde over 

det ene vanvittige tilbud efter det andet. 

Så ... står du og mangler lidt grej til den 

nye sæson, eller har du noget liggende i 

gemmerne, som andre kan få glæde af, 

så er muligheden der virkelig denne 

aften. Auktionen starter klokken 19.00, 

men der er mulighed for indlevering af 

effekter fra klokken 18.00. 

 

Messe 

 

Weekenden d. 23. & 24. februar deltager 

vi i outdoor messen i Aars med en stand. 

Har du lyst til at være med ... evt. bare 

den ene dag - eller nogle timer, så giv 

lyd til en fra bestyrelsen. Har du lyst til 

at binde lidt fluer på messen, så kontakt 

venligst Kenneth Nyholm, som vil koor-

dinere dette. 

Ellers er formålet at få en masse god 

snak med de besøgende om vores for-

ening i særdeleshed, og om vores skøn-

ne hobby som helhed. 

 

Premiere-dagen 

 

Fredag d. 1. marts skyder vi den nye 

sæson i gang med en hyggelig sammen-

komst på Fiskegården. Vi skal naturlig-

vis have sendt flaget til tops, men allere-

de fra klokken 8.00 er der friskbrygget 

kaffe og lune rundstykker til alle frem-

mødte. 

Der er rig mulighed for at komme en tur 

til åen og mærke suset af den friske ve-

stenvind gennem ådalen - og de vinters-

tøvede lokker, - men hvis man ikke lige 

er den hardcore type inden for lystfi-

skerbranchen, kan man selvfølgelig også 

vælge at blive inde i den lune stue og 

dele sine mangfoldige minder om store 

fisk, hvi'hårede piger, Hermansens or-

medåse eller kryddersnaps. Det blir' en 

go' dag ... især hvis du også kommer 

forbi ;o) 
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Aalestrup Open 

Lørdag d. 9. marts afholder vi Aalestrup 

Open på Fiskegården. Der er nok ingen 

tvivl om, at den 16. udgave af vores 

åbne fluebinderkonkurrence bliver et 

brag af en sammenkomst, når ekvi-

librister fra nær og fjern kommer og 

dyster i hård kamp med vi andre fumle-

fingre ved fluestikkene. Dels for at gøre 

indhug i det fine præmiebord, men 

mindst lige så meget for at vinde håne-

retten det næste års tid.  

Oven over det hele vil dagen naturligvis 

stå i råhyggens tegn, for det er og bliver 

den vigtigste ingrediens ved Aalestrup 

Open. 

Som vanligt kan der dystes i 8 forskelli-

ge klasser. Man betaler 50 kroner for 

hver klasse, man ønsker at deltage i, og 

det er muligt at indlevere én flue i hver 

klasse. For beløbet får man blandt andet 

den/de flueæske, som ens flue/fluer bli-

ver afleveret i, til ejendom. Fluerne til-

falder foreningen, og vil efterfølgende 

blive udstillet i mødelokalet på Fiske-

gården. 

De tre dommere - Jens Pilgaard, Micha-

el Jensen og Orla Bertram - kan præmie-

re de 3 bedste fluer i hver klasse. 

I løbet af dagen vil der også være mulig-

hed for at deltage i amerikansk lotteri, få 

stillet den værste sult i køkkenet, og 

ikke mindst få byttet en masse gode lyst-

fiskerskrøner med nye og gamle fiske-

venner. 

Alle er meget velkomne ... også selvom 

man ikke ønsker at deltage i konkurren-

cen. Der er skrøner nok at dele ud af ... 

;o)) 

 

Fjord-tur 

 

Lørdag d. 6. april rykker vi os tæt sam-

men - skulder ved skulder - når de blan-

ke grovædere i Mariager Fjord skal have 

sig en oplevelse for livet. Årets fjordtur 

er altid et hit, og det bliver den også i år. 

Fiskene labber rejer og kutlinger, så man 

kan sidde i strandengene og høre dem 

gro, solen skinner fra en skyfri himmel 



 

5 

den dag, humøret vil uden tvivl nærme 

sig det småhysteriske, og lystfiskerhisto-

rierne har aldrig indeholdt mere saft og 

kraft i sandhedens sammenkog end lige 

netop i denne forsamling. Det vil være 

fuldstændig tåbeligt at blive hjemme ... 

;o) 

Vi mødes på Fiskegården klokken 8.00, 

og her vil vi lade vind og vejr bestem-

me, hvor turen skal gå hen. Har du kor-

tere til fjorden end til Fiskegården, så 

giv Dennis eller Tage et ring på dagen 

og få at vide, hvor banden slår til henne.  

 

Hav-tur 

 

Lørdag d. 13. april er der mulighed for 

at komme med på havtur med det gode 

skib "Skagerrak". Skibet er hjemmehø-

rende ved sydvestkajen i Hirtshals, og 

det er her, vi mødes klokken 5.30 på 

dagen. 

Prisen for havturen bliver 750 kroner pr. 

deltager. 

Tilmelding - og yderligere oplysninger 

om turen - ved : 

Lars Bonde på tlf: 20 54 85 14 

 

Arbejds-dag 

 

Lørdag d. 4. maj er der arbejdsdag på 

Fiskegården. Vi mødes klokken 8.00 til 

morgenkaffe, og mens den nydes forde-

ler vi opgaverne mellem os. 

Som vanligt vil der være almindelig 

oprydning og vedligehold omkring ejen-

dommen og hytterne, og hvis vejret tilla-

der det, sender vi måske et hold ud i 

kærene for at tilse broer og overgange. 

Der vil uden tvivl være en opgave, som 

alle kan deltage i - uanset alder og kon-

dital ;o) 

I løbet af dagen dukker der sikkert også 

en smule forplejning op, og så skal der 

nok være en eller to iblandt, der kan 

fortælle nyheder ude fra den virkelige 

lystfiskerverden ... det skal du altså ikke 

snyde dig selv for! ;o)) 
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Fiskeriet : 

 

Fiskeriet i 2018 har været noget af det 

dårligste i mange år. 

Der er indberettet i alt 22 stk. mod 90 

sidste år. Af de 22 stk. er de 6 fra hytte-

gæster, og 5 fra Naturefterskolen. Det er 

en ringe trøst, at det ikke har været bedre 

andre steder, og om det skyldes varmen, 

så fiskene blev ude, skarv, sæler, garn 

eller blot en dårlig årgang eller sen op-

gang, det vil 2019 formodentlig give 

svar på. 

Men en afhandling foretaget af DTU i 

Silkeborg er uhyggelig læsning. 

Af 80 i 2018 mærkede nedgængere fra 

Simested Å var resultatet følgende: 

8 stk. døde i åen (rest 72) 

38 stk. døde i fjorden på vej ud (rest 34) 

14 stk. døde i havet (rest 20 stk) 

11 stk. døde i fjorden på vej hjem (rest 

9) 

1 stk. havde aldrig forladt fjorden 

Derfor vendte “kun 10 hjem”    

Bedre ser det ikke ud med smolt 80% 

forsvandt på vej ud af fjorden heraf 

alene 60% inden de nåede ud af Hjar-

bæk Fjord. 

Det er vurderingen, at det primært er 

rovdyr, der giver smolt og nedgænge-

re problemer. Der er fundet mærker  

 

fra  undersøgelsen op til 35 km borte i 

skarvkoloni. 

Den positive side er, at der er rig mu-

lighed for at forbedre forholdene i 

fjorden, medens det er svært at gøre 

dem dårligere. 

 

Hytter: 

 

Der har ikke været store udgifter ell., 

reparationer på hytterne i 2018, og der er 

malet en hytte af pensionistklubben. 

En af hytte gæsterne har sponseret lam-

pe til gårdspladsen, så der er oplyst, hvis 

folk skal i baderum ell. toilet om natten, 

ligesom vi fik et godt lys til pølserne 

i.f.m. natfiskeriet. Lampen kan også 

bruges ved bålpladsen. 

Der har i året 2018 været en stor redukti-

on i udlejning, fra 170 til 104 udlej-

ningsdage. 2 ting gør sig gældende; det 

varme vejr og så sidst men ikke mindst - 

meget få indberettede fisk på hjemmesi-
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  den, hvorfor vi kun kan håbe på et bedre 

år i 2019. 

 

Ejendommen: 

 

Der har ikke været ekstraordinære store 

udgifter på ejendommen i indeværende 

år. Stuehuset er blevet isoleret under 

gulvet, og vi forventer en besparelse på 

varmeudgiften fremover. 

Ejendommen er i 2018 atter blevet malet 

af Tage. 

Derudover har det været mindre repara-

tioner, som løbende er foretaget. 

 

Grødeslåning: 

 

I 2018 har der været en del kritik af grø-

deslåning. Kvaliteten af grødeskæringer-

ne er absolut ikke tilfredsstillende, og 

der har været store ophobninger af af-

skåret grøde. Der har dog været bedre 

oplysninger om, hvornår der bliver slået 

grøde, men en bedre koordinering kunne 

ønskes. 

Spærringen ved gl. Simested Bro admi-

nistreres ikke længere af Viborg Kom-

mune men Vesthimmerlands Kommune, 

og denne har i perioder været udlagt 

langt over det nødvendige med ophob-

ning af gammel rådnende grøde til følge. 

 

Lodsejere: 

 

Samarbejdet med lodsejerne forløber i 

det store hele godt. 

Der har dog været en klage over, at der 

var fældet træer og grene et sted ned-

strøms Ettrupbroen. Hvorvidt det er et 

medlem vides ikke, men det var ikke i 

forbindelse med arbejdsdagen, da der 

ikke var nogen ved åen denne dag. Men 

hvorom alting er, så skal vi kontakte 

lodsejeren, såfremt der er grene eller 

træer, der ønskes fjernet. Det er sikkert 

ikke noget problem - men spørg først. 

Et andet problem har været færdsel ned 

over en mark i Thorup, som har bevir-

ket, at vi har mistet et stykke fiskevand 

opstrøms Egons bro (ca. 385 meter). I 

den forbindelse har vi fjernet en p-plads, 

og vi har tegnet indkørsel forbudt fra 

Boldrupvej. 

Der udsendes nyt oversigtskort i.f.m. det 

nye medlemskort, ligesom stederne med 

kortsalg får nye oversigtskort. 

Udskiftninger i lodsejerkredsen har el-

lers ikke bevirket ændringer i vort fiske-

vand. Vi håber naturligvis, at de våde 
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  enge mellem Abildvad og Simested ikke 

medfører, at der ikke kan fiskes. De gy-

depladser, som blev etableret og kom i 

brug, er desværre atter fjernet, da man 

havde beregnet ell. gravet forkert med 

det resultat,  at der blev gravet 70 cm 

dybere - og ingen genetablering af gyde-

banker i vådområdet -- kommentarer 

udelades. 

Vi håber at få meddelelse løbende, når 

Naturstyrelsen får afsat nogle af de over-

tagne arealer, så vi kan få lavet aftaler 

med ejerne. Nogle har lejet eng af Na-

turstyrelsen med henblik på senere køb. 

Disse lodsejere har fået betaling i det 

omfang, vi er bekendt hermed. Enkelte 

lodsejere har endnu ikke meddelt os 

kontonr. vedr. betaling, hvorfor betaling 

ikke har kunnet finde sted. 

 

Aktivitetsniveauet har været som det 

foregående år, med følgende arrange-

menter: 

 

4/1-2018 startede fluebinding under le-

delse af Søren Glerup (10 gange) – der 

kører et hold nu, og nyt starter op efter 

jul , hvor der også er 10 gange. 

 

3/2-2018 denne dag var der indlagt en 

ekstra arbejdsdag en såkaldt “brodag”, 

hvor der blev udlagt 10 nye broer, de 

fleste opstrøms Aalestrup men også et 

par nye omkring Egebroen. Der var 3 

brohold i sving, og medlemmerne fik 

også hjælp af en lodsejer. 

Broerne, hvoraf der er nogle få tilbage, 

er hovedsagelig fremstillet af Tage med 

lidt hjælp af pensionistbanden. 

Materialerne er sponseret af Velux fon-

den sammen med materiale til fuglekas-

ser (8 til vandstær og 4 til tårnfalk). Fug-

lekasserne er fremstillet og opsat af Ni-

els J. Asbech. Der var mødt rigtig mange 

op denne dag, og dagen afsluttedes med 

grillpølser som grillmester Tage stod 

for. Tak til alle der deltog. 

6/2-2018  Grejauktion med  72 effekter 

hvoraf en stor del blev solgt enten under 

eller efter auktionen.             

 

24-25/2 -2018 Deltog vi på jagt og fiske-

rimesse i Års. På messen var der mange 

mennesker, og vi var der mest for at 

udbrede kendskabet til foreningen (vi fik 

1 nyt medlem).                   

Vi gentager eksperimentet den 23. og 

24. februar 2019. Skulle der være en 

eller flere, der vil binde en flue på stan-
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  den, så kontakt Kenneth.                       

1/3-2018 Sæsonstarten var en torsdag 

Der mødte en del op til morgenkaffe, 

men det var absolut ikke fiskevejr, så 

meget begrænset hvis der overhovedet 

var nogen ved åen. 

               

5/3-2018  Aalestrup Open i fluebinding. 

Det var med bange anelser, at vi holdt 

fluebinding denne dag - andre havde fået 

samme ide, og influenzaen hærgede. Der 

kom kun 10 deltagere, som bandt i alt 20 

fluer. Vi forsøger dog endnu engang - 

nemlig lørdag den 9/3-2019 her på Fi-

skegården. Der kommer nærmere herom 

i det første blad og på hjemmesiden. 

 

7/4-2018 tur  til Mariager Fjord med ca. 

10 deltagere. Det var så som så med 

fangsterne, men et par stykker blev det 

dog til. 

26/4-2018 Lodsejerfest på Simested 

Hotel med 94 deltagere. 

 

 

28/4-2018 Som noget nyt blev der denne 

dag arrangeret en havfisketur fra Hirts-

hals. Vejret var fint, fiskene ville bide, 

og der var hjælp på båden til rensning af 

fisk, som efterfølgende kunne komme på 

is. Det var en god båd, der hed Skager-

rak, og den skød en fin fart. Båden er 

bestilt til den 13 april 2019, men nærme-

re om tilmelding til “Lars Bager” senere. 

           

21/4-2018  Arbejdsdag med pænt frem-

møde – tak for det. Alm. forefaldende 

oprydning i og omkring ejendommen, 

og der blev endvidere fældet og beskåret 

en del træer omkring bålpladsen samt 

lavet nyt kantafmærkning ved græsplæ-

nen 

 

Lystfiskeriets dag sprang vi i år over, 

da den blev afholdt 2. pinsedag         

                                                

10/8-2018  Natfiskeri v/ Simested Å. 

Der blev ikke fanget mange havørreder 

inden midnat, men resultatet var dog 

bedre end sidste år, idet der  blev fanget 

og indvejet 2 stk. havørreder henholds-

vis 52 og 58 cm. 

Igen havde Tage grillet pølser, som vi 

fik ude i gården under lyset fra den nye 

lampe. 

 

8/9-2018   Fiskedag med et pænt an-

tal  (ca. 15)deltagere både til fiskeriet og 

spisning, Der var to fisk til indvejnin-
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  gen, og den største var på 58 cm fanget 

af Dan Rolle.  En hyggelig dag med fin 

afsætning af grillpølser efterfølgende. 

11/10-2018 Opstart fluebinding v/Søren 

Glerup 

 

Senior klubben blev startet for 4 år 

siden for pensionister, efterlønsmodtage-

re, og hvem der i øvrigt har lyst. Der er 

normalt 10-15 mødedeltagere pr. gang. 

Vi mødes den første tirsdag i hver må-

ned kl. 10.00 til kaffe og rundstykker. 

Der drøftes alt mellem himmel og jord, 

men mest fiskeri, der aftales evt. fiske-

tur, – men ingen fast dagsorden. Vi giver 

kr. 20,- til kaffe og rundstykker. Der er 

naturligvis plads til yderligere medlem-

mer (ingen kontingent)- er man interes-

seret, sker tilmelding ligeledes til Tage. 

Det har været småt med fisketure, men 

vi er et par stykker, der har planer om at 

dette punkt skal forbedres, uanset om det 

er til kysten, åen ell. put and take. Samti-

dig vil det blive undersøgt, om vi kan 

fremskaffe et antal krebsebrikker, som 

kan anvendes dels   af pensionistbanden, 

og dels lånes ud til medlemmer. Formå-

let skulle være at reducere antallet af 

signalkrebs, for udryddelse vil desværre 

være  umuligt. 

 

Medlemsantal: 

 

Vi har haft en medlemsnedgang i år fra 

262 til 217 – altså 45 medlemmer, så der 

er rigelig plads til flere. Derudover er 

der 37 -  juniormedlemmer , en frem-

gang på 2, de fleste er elever på Naturef-

terskolen. 

Derfor er det også vigtigt, at evt. fangne 

fisk kommer på foreningens hjemme-

side, også selvom det ikke er præmie-

fisk. Alene det, at der fanges fisk, giver 

øget tilgang af medlemmer, salg af dag-

kort og hytteudlejning. 

 

Miljøforhold: 

 

Hovedløbet: 

 

Det startede skidt med fjernelse af 2 

gydebanker i vådområdet, som blev fjer-

net på grund af fejlberegninger, og vi fik 

ikke nye etableret af hensyn til økonomi, 

og måske frygt for yderligere erstat-

ningskrav fra lodsejere. 

Der er etableret gydebanker med i alt 80 

m3 grus nedstrøms Jernbanebroen, og 

vandplejeudvalget udtaler ,at det har 

været i positiv samarbejde med Per 

Frank Madsen, Vesthimmerlands Kom-

mune. 

Viborg Kommune har etableret gyde-

banker mellem Spanggaard og Brak-

bjerg. (3 på Aalestrup stykket og 1 på 

Viborg stykket) 
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  Skinnerup Bæk: 

 

Der er givet tilladelse til supplering af 

gydebanker samt etablering af nye op-

strøms Spanggaardsvej. Der er bevilget 

midler til grus og maskiner så projektet 

forventes gennemført i 2019. 

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, og efter resultatet af 

det gennemførte, er det vel tvivlsomt, 

om det realiseres. 

Gensnoningen af Snæbum bæk, Thor-

dals Bæk og Hverrestrup Bæk er fjernet 

fra projektet. 

Udsætning: 

 

Som bekendt må vi ikke el-fiske eller 

udsætte ørreder, men vi 

havde søgt om udsætning af ål. 

Ansøgningen blev imødekommet og vi 

fik 10.000 stk. som den 11/7-2018 blev 

fordelt med 

 1.500 stk. ved Hannerup Dam-

brug 

 1.500 stk. ved Abildvad 

 2.500 stk.  ved grødeopsamlin-

gen i Simested 

 1.500 stk.  ved gl. Simested Bro 

 1.000 stk.  ved Båndruplund 

 2.000 stk.  ved Ågadebroen 

 

i håbet om, at ålene kan være behjælpe-

lig med at begrænse tilgangen af signal-

krebs, som det oplyses, desværre er kon-

stateret i åen. 

Der vil også for 2019 blive ansøgt om 

åleudsætning. 

 

Cykelbro over åen: 

 

Der arbejdes i øjeblikket på opførelse af 

en cykelbro over åen fra et sted mellem 

ejendommen og “Carlsens Plads” til på 

den anden side at ramme stien mellem 

Aaparken og Engparken. 
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Vandløbsregulativ: 

 

Når projektet er gennemført, skal der 

udarbejdes et nyt regulativ, og i den for-

bindelse vil vi undersøge, om sejlads 

kan forbydes på hele strækningen. Sej-

lads er nu ikke længere formålstjenligt 

på den genslyngede strækning 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. 

 

Sæler: nu er skarven jo ikke den eneste 

tyv i vandløbet, da der er et stigende 

problem med sæler endog meget højt 

oppe i systemet. 

Derfor anmoder vi om, at medlemmerne 

indberetter enten til redaktøren eller en i 

bestyrelsen, således at  registrering kan 

blive foretaget på Limfjordsrådets hjem-

meside. 

Om der gives tilladelse til bortskydning 

er et åbentstående spørgsmål. Karup Å 

sammenslutningen fik tilladelse i 2018, 

men om den fornyes er nok tvivlsomt, 

idet der forestår undersøgelse af, hvad 

sælerne spiser.   

 

Bladet: 

 

Der skal der lyde en stor tak til Lars 

Hansen, der ud over at redigere bladet 

har den dobbeltfunktion, at han også 

varetager foreningens hjemmeside, og 

fangstrapporter og billeder bliver hurtigt 

indlagt på hjemmesiden efter fremsen-

delse til Lars. 

Det er utroligt vigtigt at fangsterne kom-

mer på hjemmesiden både af hensyn til 

hytteudlejningen og salg af dagkort. 

Samtidig en opfordring til, at  man får 

tilsendt 2 blade om året, nemlig: nr. 1 

med opkrævning og nr. 4 med indkaldel-

se til generalforsamling jvfr. vedtægter-

ne. Såfremt man kan “nøjes” med at 

læse blad nr. 2 og 3 på hjemmesiden , 

sparer foreningen 20 kr. pr. medlem i 

porto. Hvis der er nogen, der i aften me-

ner, at kan undvære de 2 blade på papir, 

skriver vi gerne navnene op. 
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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 beta-

ler 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 2018 

et tilskud på ca. 2.000 kr. 

Mød op om foreningens arrangementer, 

indsend billeder af flotte , der kan an-

vendes på hjemmesiden og/eller kontakt 

en fra bestyrelsen eller avisen direkte 

med gode fangstresultater. Vi har behov 

for al den positive omtale, vi kan få af 

hensyn til medlemstallet og kortsalget. 

 

75 års jubilæum: 

 

Den 28. juni 2019 kan vores forening 

efter de gamle protokoller fejre 75 års 

jubilæum, og i den anledning vil vi for-

søge at markere dagen med et arrange-

ment/åbent hus her på ejendommen.   

 

Ligeledes vil der også i 2019 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 frem-

mødte, og det må være i alles interesse, 

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, 

bestyrelses  kollegaer 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, 

m.v. 

 

Tak 
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Mange steder ved tilløbene er der fine 

muligheder for at opleve de store op-

gangsfisk på leg. Bankerne ligger synli-

ge i vandløbene, og med lidt forsigtig-

hed kan man flere steder komme på gan-

ske nært hold, uden at man jager fiskene 

på flugt.  

Det er naturligvis vigtigt, at man ikke 

forstyrrer fiskene i deres forehavende, 

men hvis man vil have den ultimative 

naturoplevelse med sig hjem, er det også 

en betingelse, at man har sine blødeste 

listegummistøvler på. 

Tag ud en dag i løbet af vinteren, og 

prøv det selv. Og lad gerne os andre 

høre om dine oplevelser bagefter … ;o) 

 

På gydevandring 

 

Ved vintertide foregår mange fisketure 

inde ved kaminen. Fiskene i åen er fre-

dede, og det trækker måske ikke så 

voldsomt at komme på kysten og stå i 

vand til navlen, når termometeret bevæ-

ger sig ned i det blå felt. 

Så kan man jo fiske en god bog ned fra 

reolen og lade sig opsluge af gode histo-

rier, mens man lader de mentale lystfi-

skerbatterier helt op til en ny sæson. 

Man kan også vælge at trække en ulden 

hue godt ned over ørerne, og så gøre 

præcis ligesom fiskene … tage på gyde-

vandring. 
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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 2019: 
Pr. døgn - 500 kr. 
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 

 

 


