
 

  

 
 
 
 
 
 

29. årgang nr. 2 – Januar 2019 

I anledning af foreningens 75-års jubilæum 
vil vi gerne invitere medlemmer, lodsejere og 
venner af huset til et åbent hus arrangement 
på Fiskegaarden - Ådiget 40, Aalestrup 

 
Fredag d. 28. Juni 2019 fra 13.00-17.00 

 
Der vil være mulighed for at se foreningens lokaler, museet 
og hytterne … og så vil der naturligvis også være lidt godt til 
ganen. Vi glæder os til at se jer ... 
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Arbejds-dag 

  

Lørdag d. 4. maj er der arbejdsdag på 

Fiskegaarden. 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)) 

 

 

 

 

 

 

 

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)) 

… og de korte nyheder 
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Banditter - der fisker … 

 

Foreningen vil stadigvæk rigtig gerne 

høre fra dig, hvis du skulle opleve enten 

skarver eller sæler, når du færdes ved 

åen. 

Belastningen er høj i mange vandløb, og 

derfor vil vi gerne have de fiskende ban-

ditter registreret, så vi kan få et tydeligt 

billede af, hvor alvorligt problemet er i 

”vores” å. 

Fotodokumentation er naturligvis det 

bedste, men de sky fiskere er ikke altid 

så nemme at komme ind på livet af, så 

derfor skal du endelig melde ind, hvis du 

ser skarver eller sæler på dine ture til 

åen.  

Du kan videregive dine oplevelser til 

redaktøren eller en fra bestyrelsen, så 

sørger vi for at få oplysningerne samlet. 

Vi vil også meget gerne høre fra dig, 

hvis du fanger fisk, der har skader, som 

ligner angreb fra sæl eller skarv. Her må 

du også gerne tage billeder til dokumen-

tation. Alle registreringer er lige vigtige 

… ;o) 

Standerhejsning 

 

Den 1. marts markerede vi som altid den 

nye sæsons komme på Fiskegaarden. 

Der var trommet sammen til kaffe og 

rundstykker klokken 8.00. Kaffen var 

varm og god … rundstykkerne var spon-

seret af Nørager Bageri - Tak! 

Efter kaffen blev flaget sendt til tops i 

bidende kulde og blæsevejr. 

Hvorvidt der var nogen, der skulle ud 

med fiskestangen vides ikke, men der 

blev ikke indrapporteret fangster til for-

eningen denne dag. Mon ikke de fleste 

venter på bedre vejr? 

 

Søren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en kold omgang i år, men i 2018 

var det alligevel værre … ;o) 
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En fisketur kan jo sagtens være en god 

oplevelse, selvom den hele vejen igen-

nem er minimalistisk. Og det kan man 

vist godt kalde foreningens forårstur til 

Mariager Fjord ;o) 

Hele teamet bestod af Jens Østrup, Den-

nis og jeg selv. Tage mødte også op, 

men det knirkede lidt i de gamle knæ, så 

fiskene slap med skrækken ;o) 

Vi kørte direkte til Bramslev. Det koster 

kun en femmer at få adgang, og så skulle 

vi jo ikke gå ret langt.  

Vi blev på denne plads det meste af da-

gen, og vi piskede hele strækningen så 

grundigt igennem både mod øst og mod 

 

 

 

vest, at der til sidst begyndte at komme 

skum på vandet.  

Vi måtte dog dele strækningen med ad-

skillige andre fiskere, der var lige så 

dumme som os, for uanset hvor ihærdige 

vi var, blev det ikke til mange fisk. Den-

nis fangede to små, Jens havde et par 

nap, og jeg selv fangede også en bette 

fætter, som det næsten ikke kunne gå at 

prale af ;o) 

Det var lidt ærgerligt, at der ikke mødte 

flere op, for selvom fiskeriet ikke var 

prangende, gik I alligevel glip af det 

gode forårsvejr - og en masse hygge ;o) 

Frits 
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Den 5/2-2019 var det atter blevet tid til 

at afholde vores årlige grejauktion på 

Fiskegaarden. 

Traditionen tro kom der en del forbi 

denne aften. Nærmere bestemt 35 han-

delsglade lystfiskere, der enten havde 

fået besked på at rydde op i grejskabet, 

eller som på magisk vis havde fået over-

bevist familien om, at der stadigvæk 

manglede enkelte remedier, førend fi-

sketurene kunne blive helt perfekte i den 

nye sæson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var 75 numre under hammeren. Pri-

serne var ikke for høje, men der var dog 

gang i handlerne både under auktionen 

og efterfølgende. 

Foreningen havde fået nogle bøger fra 

en person i Skals, og sammen med lidt 

andet grej blev der et overskud til for-

eningen på ca. 2.000,- kr. 

En hyggelig aften med handel og fiske-

snak. 

 

Søren 
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Det var blevet tid til endnu en jagt og 

fiskeri messe i Aars Messecenter den 23.

- 24. februar. Vi havde igen en stand på 

messen, som rigtig mange besøgte i lø-

bet af weekenden, og igen i år havde vi 

en konkurrence om et års-kort til Sime-

sted Å.  

Man skulle gætte, hvor mange år Aale-

strup Lystfiskerforening har eksisteret.  

 

 

 

 

 

 

For vi har jo 75-års jubilæum i 2019, så 

det var svaret. Vinderen af konkurrencen 

blev Jacob Knudsen ... tillykke med det. 

Ellers var der rigtig meget at se på i lø-

bet af weekenden. Fiskegrej, jagt, tøj, 

malerier, falkonerer, og meget mere. 

Helt bestemt et besøg værd næste gang, 

der bliver afholdt messe igen i Aars.  

 

Knæk og bræk - Nyholm  
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Den 13/4 havde Lars Bonde arrangeret 

fisketur (10 timer)    med det gode skib 

Skagerrak 1 fra Hirtshals med en max. 

hastighed på 18 knob. 

Vi  mødtes på havnen kl. 05.30 til ind-

skrivning. Lars var desværre blevet syg, 

så vi var kun 5 mand fra foreningen, 

medens resten var fra Hadsund og om-

egn. 

Vi sejlede ud i godt vejr med ca. 2 sek/m 

fra øst, og vejret var med os hele dagen, 

selv om der var lidt mere vind, da vi 

sejlede i havn.    

Skipper var god til at finde fiskene, og 

hver gang der blev ringet med klokken, 

kom der fisk på dæk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var rejer med til fri afbenyttelse, og 

der var medhjælper ombord, så fiskene 

blev renset. Efterfølgende kunne man få 

fiskene fileteret for en pris af 10,-kr pr. 

stk. 

Det var der mange, der benyttede sig af, 

så når man kom hjem, skulle man kun 

komme fiskene i poser og så i fryseren. 

Alle fik fisk - hovedsagelig torsk - men 

jeg fik en enkelt lange på 60 cm. 

 

En god tur, som vi håber, Lars vil genta-

ge på et senere tidspunkt. 

 

Søren 
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Det var igen blevet tid til vores fluebin-

dings konkurrence, og som sædvanlig 

blev den afholdt på Fiskegaarden i 

Aalesrup den 9-03-2019. Der var blevet 

samlet en rigtig pæn bunke gaver ind til 

de dygtige fluebindere, som sidder i op 

til 5 timer og kreerer de forskellige flue 

mønstre - om det er gedde, tørflue eller 

nymfe  fluer. Desværre var vi ikke helt 

så mange, som vi gerne ville havde væ-

ret, men igen i år var der et andet arran-

gement samme weekend, og vi må nok 

erkende, at der er for mange arrange-

menter først på året, så vi prøver nok at 

flytte vores fluebindings konkurrence til 

efteråret, så vi ikke skal konkurrere med 

 

 

 

 

så mange andre. Ikke mindst vil jeg op-

fordre andre fluebindere til at møde op 

og binde. Det er faktisk lige så hyggeligt 

bare at være med, og se hvad andre bin-

der i løbet af dagen. Det hele behøver 

ikke at ligne en million, så kom nu ud af 

busken.  
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Men vores 3 dygtige dommere fik fun-

det vinderne i de forskellige klasser. 

Præmielisten kan du inde på vores hjem-

meside. Der kan du også se, hvem der 

har sponsoreret til vores konkurrence, og 

jeg vil opfordre til at støtte dem i deres 

butikker, for uden dem kunne det ikke 

lade sig gøre at afholde dette fine arran-

gement .  

Der var også en del folk, som kom og så  

 

 

 

på i løbet af dagen ... rigtig fedt også for 

Tage og Lone, som havde tjansen i køk-

kenet med at skænke kaffe, rundstykker, 

øl, vand, og ikke mindst røde fingre, 

som blev spist med velbehag. Atter en 

stor tak til alle, som gav noget, eller 

hjalp på dagen ... uden jer alle sammen 

kunne det ikke lade sig gøre  

TAK ;o))    

Nyholm  
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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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20 49 16 91 
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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 
42-545356 - 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 
Dennis Jensen - 42545356 
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 

 

 


