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Den nye fluebindings-sæson er i fuld 

gang på Fiskegården, men du kan sag-

tens nå at være med endnu. 

Vi binder hver torsdag klokken 19.00 - 

10 gange i alt frem mod jul. 

I år er der kommet ”ny” rorsmand på 

fluebindingen, da Kenneth Nyholm har 

afløst Søren Glerup på posten, og Ken-

neth har uden tvivl masser af ny inspira-

tion med i lommerne, så mød endelig op 

og sug til jer ;o) 

Man behøver ikke være medlem af for-

eningen for at deltage, så tag bare din 

fiskemakker med til nogle hyggelige 

timer sammen med andre flue-tosser. 

Prisen for de 10 aftener er 250 kroner, 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Torsdag d. 21. november klokken 19.30 

afholdes der ordinær generalforsamling 

på Fiskegården. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen skal afleveres til Søren 

Godsk senest d. 14. november. 

Denne aften har du alle muligheder for 

at være med til at præge fremtiden for 

din forening, så kig endelig forbi ;o)) 

 

 

 

… og de korte nyheder 

Flue-binding 
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som alene bliver brugt til indkøb af ma-

terialer til de bundne fluer. Som vanligt 

kan juniorer deltage til halv pris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Kano-sejlads 

 

Jeg vil næsten mene, at emnet har været 

bragt til torvs i tidligere numre af bladet, 

men vi prøver lige en gang mere for at få 

de allermest træge med … ;o)) 

Al sejlads - kanoer, kajakker, joller, 

what ever - er forbudt fra Jernbanebroen 

i Ålestrup og resten af vores fiskevand 

nedstrøms herfor. 

Viborg Kommunes hjemmeside oplyser 

udtrykkeligt, hvor man må sejle … og 

hvor man ikke må, hvis man kigger un-

der ”natur og miljø.” 

Ikke fordi vi ønsker, at nogen af jer skal 

kaste jer ud i skænderier og tænders 

gnidsel med eventuelle sejlglade gutter 

og gutinder, men oplys dem gerne om 

muligheden for at finde de tilladte steder 

for sejlads i kommunen. Selv om den 

ikke holder i byretten, så kan det jo godt 

være, det skyldes ren uvidenhed.  

Under alle omstændigheder vil bestyrel-

sen gerne have et praj, hvis I ser folk, 

der sejler på åen. 
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Enmands-vandpleje 

 

Kenneth Elkjær Jensen har i løbet af et 

par dage egenhændigt skabt super fine 

adgangsbetingelser for årets gydefisk i 

Skinderup Bæk. 

Som det har været tilfældet i de seneste 

år, var bækken også stærkt plaget af 

brøndkarse i år, og de, der har været 

med tidligere, ved, at det er drøjt arbejde 

at få skovlet brøndkarsen på land. 

Derfor er indsatsen des mere rosværdig, 

for Kenneth gik til angreb ene mand … 

bevæbnet med en greb og et ukueligt 

gåpåmod, og af to omgange har han for-

mået at lave fri passage fra åen og ca.  

50 meter opstrøms for Spanggårdvej. 

Der er fuld knald på strømmen, og bæk-

ken er allerede i gang med at rense sig 

selv for ophobet sand, så de anlagte gy-

debanker atter kan blive et yndet mål for 

fisk på gydevandring. 

Som et ekstra plus kan nævnes, at Ken-

neth så en del yngel i bækken under ar-

bejdet, så der er stadigvæk al mulig 

grund til at tro på, at bækken med tiden 

kan blive det fortrinlige gydevandløb, 

som den har potentiale til. 

Der skal lyde en kæmpe tak til Kenneth 

for indsatsen, som er til glæde for både 

fisk og fiskere … det er dælme godt 

kæmpet ;o) 

 
Før og efter billederne taler sit tydelige sprog ... 
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Jens Østrup og undertegnede kørte på 

Carlsens plads kl. 06.00. Vi fordelte 

pladsen mellem os, da der ikke var andre 

ved parkeringspladsen. Jeg startede un-

der Engparken, og havde kun fisket 5 

min. da en 50 cm´s havørred var oppe at 

vende. Der kom yderligere en stor bølge 

fra stedet, hvor fisken var oppe. Tænkte 

på, at det var en aggressiv havørred, der 

var til at fange. Inden jeg nåede mere, 

dukkede en odder op med en havørred i 

munden og svømmede lidt opstrøms, 

inden den kravlede på land med den 

fisk, der var tiltænkt mig !!! 

Jeg oplevede ikke mere, og mødtes sene-

re med Jens, der ikke havde oplevet no-

get bortset fra yderligere en odder, der 

var på farten i ly af halvmørket. 

Vi kørte på Fiskegaarden og fik kaffe og  

 

rundstykker sammen med 14 -15 andre 

morgenfriske, der heller ikke havde op-

levet det store. 

Senere kom Morten Poulsen, der havde 

fanget en havørred omkring målet, men 

den var blevet genudsat. Yderligere en 

deltager havde mistet en god fisk på 

Frydenlund stykket. 

Kl. 12.30 havde Tage Hermansen grillet 

nogle rigtig gode pølser, som blev nydt 

med stor velbehag i det fine vejr.  

Konkurrencen sluttede uden, at der blev 

indvejet fisk, så der blev i stedet udtruk-

ket to lodtræknings-præmier blandt de 

deltagende i konkurrencen. 

En ok dag uden de store fisk. 

 

Benny Jensen 
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Hvis nogen skulle være interesseret, så 

er det muligt at købe foreningens jubilæ-

umsskrift ved henvendelse til Søren 

Godsk. 

Hæftet koster 100 kroner. 

Eventuel forsendelse koster 60 kroner. 
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I 2019 har vores forening for anden gang 

søgt om, og deltaget i, udsætningspro-

grammet som EU og Staten har sat i 

søen for dels at styrke den stærkt truede 

bestand af ål, og i vores tilfælde lige så 

meget for at bekæmpe bestanden af den 

invasive signalkrebs, som på sigt kan 

blive en trussel for åens økosystem. 

Krebsene graver gange i åens brinker, 

hvilket selvsagt giver problemer med 

erosion og sandvandring til følge, lige-

som en vigtig del af krebsenes føde er 

ørredæg, som den plyndrer vandløbets 

gydebanker for. 

Ålene vokser sig store i vandløbet, og til 

den tid er krebseyngel en af topscorerne 

på deres menukort.  

 

Ud over at jage krebsenes yngel frit i 

vandløbet, er ålene også i stand til at 

komme ind i krebsenes gange i brinker-

ne og nappe ynglen der. 

I 2019 blev foreningen tildelt 25.000 stk. 

åleyngel til udsætning i vores del af åen. 

Disse blev fordelt med 9000 stk. fra 

Hannerup Dambrug til Gl. Simested 

Bro.  

3000 stk. ved Gl. Simested Bro. 

3000 stk. ved Båndruplund. 

4000 stk. ved Ågadebroen. 

3000 stk. ved Ettrupbroen. 

3000 stk. ved Skinders Bro. 

Som en del af udsætningsplanen anbefa-

les det, at åleyngel udsættes fra båd, når 

det drejer sig om vandløb, da man her-
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  ved opnår en langt bedre fordeling af 

fiskene. 

Den opfordring tog Niels Jørgen Asbech 

til sig i år, og på dagen lastede han sin 

havkajak med 9000 stk. åleyngel med en 

gennemsnitsvægt på 3 gram - altså hele 

27 kilo toptunede krebsejægere in spe. 

Niels Jørgen havde foret lastlugerne i sin 

kajak med kraftige affaldssække, så åle-

ynglen kunne opbevares sikkert og af-

lukket under sejladsen. 

Endvidere havde han en 10 liters spand 

stående mellem benene i cockpittet, 

hvorfra han med et akvarienet kunne 

udsætte ålene i ganske små doser på hele 

strækningen. 

 

Uden tvivl en møjsommelig sejltur, der 

da også resulterede i en træt mand, da 

dagens dont var overstået, men en virke-

lig fin indsats for både åen og ålebestan-

den. 

Der skal fra foreningens side lyde en 

helhjertet opfordring til, at man lader 

ålene leve - og blive i åen - når de med 

tiden vokser sig store. 

Derved er vi med til at sikre, at signal-

krebsen bliver taget rigtig godt imod, 

inden bestanden af dem eksploderer, og 

samtidig giver vi forhåbentlig den pres-

sede ålebestand en kærkommen hånds-

rækning, når ålene på et tidspunkt drager 

af sted på deres lange gydevandring. 
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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 

 



 

14 

   

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 

 

 


