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Grej auktion 

 

Tirsdag d. 4. februar bliver vi nødt til at 

slukke gadebelysningen fra Aagadebro-

en og ud til Fiskegaarden, for denne 

aften vil der blive foretaget så mange 

lyssky handler, så Told  & Skat helst 

ikke må finde vej … selvom de jo nok 

skal få sneget en enkelt repræsentant ind 

alligevel ;o)) 

Hvorom alting er, så vil der denne aften 

være rig mulighed for at få solgt over-

skydende fiskegrej, hvis fruen mener, 

man ligger inde med noget sådant. Der 

vil naturligvis også være mulighed for at 

købe nyt gear, hvis hun ikke ved, at man 

 

 

 

Fluebinding 

 

Torsdag d. 9. januar - klokken 19.00 

sharp - så er juleferien godt nok forbi, 

piger & drenge. 

Denne aften tager vi hul på 2. halvleg af 

vinterens fluebinding på Fiskegaarden, 

og lige umiddelbart virker det lidt svært 

at finde en god grund til at blive hjem-

me. 

Aftnerne vil være under håndfast ledelse 

af Kenneth Nyholm, der vil blive bundet 

hver torsdag - 10 gange i alt - frem mod 

forårets spirende fiskefeber, og så behø-

ver man end ikke at være medlem af 

foreningen for at deltage. 

Der vil med garanti være udfordringer 

for alle, uanset om man er garvet eller 

helt ny ud i fluebindingens univers, pri-

sen for alle 10 aftener er blot 250 kroner, 

som udelukkende bliver brugt til indkøb 

af fluebindingsmaterialer. 

Som vanligt deltager juniorer til halv 

pris. 

… og de korte nyheder 
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råder over kontante midler. 

Auktionarius svinger hammeren over 

aftenens første katalognummer præcis 

klokken 19.00, men der vil være mulig-

hed for indlevering af effekter, man øn-

sker med på auktionen allerede fra klok-

ken 18.00. 

Snig dig nu bare med … det bliver vildt 

godt ;o) 

 

Messe i Aars 

 

I weekenden d. 22. & 23. februar delta-

ger vi endnu engang med en stand på 

den store Outdoor messe i Aars. 

Det er en unik mulighed for at komme 

ud og fortælle lidt om vores forening - 

og vores hobby i det hele taget - og der 

plejer at være fint med besøgende på 

standen. 

Så har du tid og lyst til at være med til et 

par super hyggelige dage, eller eventuelt 

bare den ene af dagene, så hører besty-

relsen meget gerne fra dig. 

Vi plejer også at binde lidt fluer på stan-

den, så gæsterne har mulighed for at få 

et lille kig ind i denne del af vores spæn-

dende hobby, så har du eventuelt lyst til 

at møde op med bindegrejet, er du også 

meget velkommen. 

Fra tidligere år ved vi, at messen giver 

mange gode kontakter, og som regel får 

vi også nogle nye medlemmer at dele 

vores interesse med. 

 

Standerhejsning 

 

Årets premieredag falder på en søndag, 

så der er jo al mulig grund til at svinge 

forbi Fiskegaarden ved 8.00 tiden. Da 

vil der nemlig sædvanen tro være frisk-

lavet kaffe på kanden, og selvfølgelig 

også nybagte rundstykker til alle. 

Så snart vi føler os rustede til det, går vi 

ud i den sprøde forårsluft og sender fla-

get til tops for at markere begyndelsen 

på en spritny sæson, som uden tvivl bli-

ver den vildeste i mands minde. 

Måske kribler fiskeiveren så meget i dig, 

at du allerede må ud med snøren på pre-

mieredagen, og det vil der naturligvis 

ikke være nogen, der vil forsøge at hin-

dre dig i.  

Er du knapt så meget viking, men mere 

til varm kaffe - og gode skrøner fra Me-

mory Lane - så kryb bare med ind i den 

lune stue igen … det vil der uden tvivl 

være andre end dig, der vælger ;o)) 
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Fjordtur 

 

Lørdag d. 4. april bliver en historisk dag. 

De smældfede blankørreder går uviden-

de og napper rejer og kutlinger på kan-

ten af revene i Mariager Fjord, og mon 

ikke de bliver temmelig chokerede over 

den heroiske indsats, medlemmerne af 

vores forening lægger for dagen, når vi 

trommer sammen til forårets fjordtur? 

Vi mødes på Fiskegaarden klokken 8.00, 

og lader som vanligt vejr og vind på 

dagen bestemme, hvilken plads ved fjor-

den, vi skal gæste. 

Har du kortere vej til fjorden, end du har 

til Fiskegården, så giv Tage Hermansen 

eller Lars Hansen et ring på dagen for at 

få oplyst, hvor banden samles. 

Det er muligt, at jeg er kommet til at 

lyve en lille smule om det de foregående 

17 sæsoner, men i år er der ingen tvivl 

… det bliver det vildeste fiskeri, du no-

gen sinde har oplevet! 

 

Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 2. maj er der arbejdsdag på 

Fiskegaarden. Vi mødes til morgenkaffe 

klokken 8.00, hvor vi fordeler dagens 

opgaver mellem os. 

Der vil være almindelig oprydning og 

vedligehold på og omkring Fiskegaar-

den, og hvis vi bliver deltagere nok, 

sender vi måske et hold ud i kærene for 

at tilse broer og spang. 

Uddannelse og kondital er fuldstændig 

ligegyldige størrelser, for der vil med 

garanti være opgaver, som alle kan del-

tage i ;o) 
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Lørdag d. 18. april gentager vi succesen 

med en fælles havtur, som Bageren end-

nu engang har lovet at arrangere for os.  

Lige som sidste forår skal vi på togt med 

det gode skib ”Skagerrak”, og de, som 

deltog, ved, at der er særdeles fine for-

hold ombord. 

Sidste år resulterede dagen i fangede 

fisk til alle, og hvorfor skulle det ikke gå 

ligesådan i år? 

Endvidere er der mulighed for at få fi-

skene renset og lagt på is ombord, så det 

er sådan set bare at lægge dem i fryse-

ren, når man kommer hjem efter 10 ti-

mer på havet ;o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er plads til 12 deltagere på turen, og 

man kommer med efter først til mølle 

princippet. 

Skibet er hjemmehørende ved sydvest-

kajen 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 
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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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Fiskeriet :  

 

Fiskeriet i 2019 har været noget af det 

dårligste i mange år. 

Der er indberettet ialt 39 fisk - lidt flere 

end sidste år. Af de 39 fisk er de 4 fan-

get af hyttegæster.  Det er en ringe trøst, 

at det ikke har været bedre andre steder, 

og det skyldes bl.a. skarv, sæler, garn og 

måske en dårlig årgang.  

 

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) 

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 Hjarbæk 

Fjord. 

Det er vurderingen, at det primært er 

rovdyr, der giver smolt og nedgængere  

 

 

 

problemer. Der er fundet mærker fra 

undersøgelsen op til 35 km borte i skarv-

koloni. 

 

Den positive side er, at der er rig mulig-

hed for at forbedre forholdene i fjorden, 

medens det er svært at gøre dem dårlige-

re.  

Der er forslag om en dybtgående under-

søgelse, der skal vise, hvor fiskene bli-

ver  af. Undersøgelsen koster imidlertid 

ca. 4 millioner kr., hvoraf EU vil dække 

50%, medens resten skal skaffes ad an-

dre kanaler. 

Kommuner med tilknytning til Limfjor-

den bl.a., så det er nok tvivlsomt, om 

midlerne bevilges, selv om man i andre 

sammenhænge taler så meget om lystfi-

skerturisme. Vi tror heller ikke, der er 

mange foreninger, der kan bidrage med 

større beløb. 
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  Hytter: 

 

Der har ikke været store udgifter eller 

reparationer på hytterne i 2019, og der er 

malet 2 hytter af pensionistklubben. 

 

Der har i året 2019 været en fremgang i 

udlejning fra 104 til 119 udlejningsdage. 

Mange er gengangere - dels på grund af 

naturen, og dels den gode service der 

ydes af Lone og Tage. Det ville naturlig-

vis også hjælpe, såfremt der kom flere 

fisk på hjemmesiden.  

 

Ejendommen: 

 

Der har ikke været ekstraordinære store 

udgifter på ejendommen i indeværende 

år.  

Ejendommen er i 2019 atter blevet malet 

af Tage. Her var der hjælp fra vores altid 

hjælpsomme lodsejer Gert Risgaard, der 

kom med traktor og lift, så Tage ikke 

skulle i højden og kalke. Derudover har 

det været mindre reparationer, som lø-

bende er foretaget.  

 

Grødeslåning: 

 

I 2019 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. Oplysningerne om tids-

punkterne har ikke holdt stik til stor ærg-

relse for medlemmer og ikke mindst 

hyttegæster. En bedre koordinering mel-

lem Rebild og Viborg kommuner kunne 

ønskes, ligesom det ville være en fordel, 

at det var personer med kendskab til åen, 

der foretog vedligeholdelse, så kontrak-

terne ikke kun blev indgået ud fra et 

økonomisk synspunkt. 

 

Lodsejere: 

 

Hvorvidt vi mister fiskevand, når den 

endelige jordfordeling er tilendebragt 

mellem Simested og Abildvad, er jo ikke 

afgjort p.t., men foreløbig er der ikke 

ændringer. 

  

Vi håber at få meddelelse løbende, når 

Naturstyrelsen får afsat de sidste af de 

overtagne arealer, så vi kan få lavet afta-

ler med ejerne. Nogle har lejet eng af 

Naturstyrelsen med henblik på senere 

køb. Disse lodsejere har fået betaling i 

det omfang, vi er bekendt hermed. En-

kelte lodsejere har endnu ikke meddelt 

os kontonr. vedr. betaling, hvorfor beta-

ling ikke har kunnet finde sted. 

 

Hvordan det går med vådområde Øst - 

strækningen fra Abildvad og opstrøms - 

er vi ikke bekendt med, men personligt 

håber jeg ikke, at det bliver gennemført, 

hvis det resulterer i de samme problemer 
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  som det allerede gennemførte fra Abild-

vad til Simested, hvor det i perioder ikke 

er muligt at fiske p.g.a. vandstanden, og 

da grødeslåning er minimal. 

 

Aktiviteter: 

 

17/1 - 2019 startede fluebinding under 

ledelse af Søren Glerup (10 gange) – der 

kører et hold nu, og nyt starter op efter 

jul , hvor der også er 10 gange. 

 

5/2 - 2019  Grejauktion med 75 effekter, 

hvoraf en stor del blev solgt enten under 

eller efter auktionen.             

 

23-24/2 - 2019  Deltog vi på jagt og 

fiskerimessen i Års. På messen var der 

mange mennesker, og vi var der mest for 

at udbrede kendskabet til forenin-

gen.             

Vi gentager eksperimentet den 22. og 

23. februar 2020. Skulle der være 1 eller 

flere, der vil binde en flue på standen, 

eller har lyst til at være på standen nogle 

timer, så kontakt Kenneth Ny-

holm.                       

 

1/3 - 2019 : standerhejsning : sæson-

start  den 1/3 var en fredag. Der mødte 

en del op til morgenkaffe, men det var 

absolut ikke fiskevejr, så meget begræn-

set hvis der overhovedet var nogen ved 

åen. 

9/3 - 2019  Aalestrup Open i fluebin-

ding. Det var med bange anelser, at vi 

holdt fluebinding denne dag - andre hav-

de fået samme ide, og influenzaen hær-

gede. Der kom for få deltagere, som 

bandt fluer, men heldigvis var der en del 

tilskuere, så en hyggelig dag. Der bliver 

ikke Aalestrup Open i foråret 2020, men 

der arbejdes på at slå arrangementet 

sammen med Randers Fluefiske dage og 

så holde et arrangement i efteråret 2020. 

Såfremt det lykkes, vil der komme nyt 

dels på hjemmesiden og dels i bladet.  

 

6/4 - 2019 tur  til Mariager Fjord. Det 

var så som så med fangsterne, men et 

par stykker blev det dog til.  

 

13/4 - 2019 Denne dag var der arrange-

ret en havfisketur fra Hirtshals. Vejret 

var fint (2 m/s), 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 Skagerrak 

1, og den skød en fin fart. Der var fisk til 

alle, og der var fisk, hver gang skipper 

stoppede. Båden søges bestilt til den 18. 

eller 25. april 2020.  

            

4/5 - 2019   Arbejdsdag. Lige så flot 

som det var med deltagere i 2018, lige så 

dårligt var det i 2019. Der kom kun 3 

foruden bestyrelsen, og lodsejer Gert 

Risgaard, der fjernede telefonmasten 
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  over Hvam Bæk som krævet af Vest-

himmerlands Kommune, for at vi måtte 

udlægge ny gangbro over bækken. P.g.a. 

det lille fremmøde blev der kun foreta-

get beskæring og oprydning omkring 

ejendommen. 

  

16/5 - 2019 lodsejerfest på Simested 

Hotel m/ 84  deltagere.    

 

 

28/6 - 2019 75 års jubilæum. Der deltog 

ca. 75 personer i jubilæet, der blev af-

holdt her på Lystfiskergaarden. Der blev 

serveret grillet kamsteg med div tilbe-

hør, samt vin og kaffe og en enkelt øl. 

                                                

13/7 - 2019  Natfiskeri v/ Simested Å 

med ca.20 deltagere. 

Ingen indvejede fisk, men Tages grillede 

pølser, som blev serveret ude i gården, 

gik som varmt brød. 

 

14/9 - 2019   Fiskedag med et pænt an-

tal  (ca. 15) deltagere både til fiskeriet 

og spisning, Der var ingen fisk til ind-

vejningen, men lodtrækning blandt del-

tagerne.  En hyggelig dag med fin afsæt-

ning af grillpølser efterfølgende. 

         

3/10 - 2019 Opstart fluebinding v/

Kenneth Nyholm. Da Søren Glerup efter 

mange år har ønsket at holde pause, har 

Kenneth taget over som tovholder. 

 

Senior klubben blev startet for 5 år 

siden for pensionister, efterlønsmodtage-

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

normalt 10-15 mødedeltagere pr. gang. 

Vi mødes den 1ste tirsdag i hver måned 

kl. 10.00 til kaffe og rundstykker. Der 

drøftes alt mellem himmel og jord, men 

mest fiskeri. Der aftales evt. fisketur, – 

men ingen fast dagsorden. Vi giver kr. 

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

turligvis plads til yderligere medlemmer 

(ingen kontingent)- er man interesseret 

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 eller put and take. Sam-

tidig er der fremskaffet et antal krebse-

brikker, som kan anvendes dels af pensi-

onistbanden, og dels lånes ud til med-

lemmer. Formålet skulle være at reduce-

re antallet af signalkrebs, for udryddelse 

vil desværre være  umuligt. De har været 

i brug een gang dog uden resultat.  
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Medlemsantal: 

 

Vi har haft en medlemsnedgang i år fra 

217 til 199 – altså 18 medlemmer, så der 

er rigelig plads til flere. Derudover er 

der 22 juniormedlemmer , en nedgang 

på 15, de fleste er elever på Naturefter-

skolen.  

 

Derfor er det også vigtigt, at evt. fangne 

fisk kommer på foreningens hjemmeside 

- også selvom det ikke er præmiefisk. 

Alene det at der fanges fisk giver øget 

tilgang af medlemmer, salg af dagkort 

og hytteudlejning.  

 

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 blev etableret gydebanker med ialt 

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)  

 

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 2020. 

 

Våde enge: 

 

Der var udarbejdet 2 projekter vedr. 

våde enge. 

Det østlige fra Hannerup og til Abild-

vad.

Det 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 erstatningsjord til 

de berørte lodsejere. 
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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 har fået bevilget 

25.000 stk. ål til udsætning, som er fi-

nansieret af fisketegnsmidlerne. Ålene 

blev udsat den 13/8 - 2019. 

 

 9.000 stk. mellem Hannerup Dam-

brug og grødeopsamlingen i Simested 

udsat af NJA m/kajak

 3.000 stk. ved gl. Simested Bro

 3.000 stk. ved Baandruplund

 4.000 stk. ved Aagadebroen

 3.000 stk. ved Ettrupbroen

3.000 stk. ved Skinders Bro

  

Vi håber, at ålene kan være behjælpelig 

med at begrænse tilgangen af signal-

krebs, som det oplyses, desværre er kon-

stateret i åen. 

 

Der vil også for 2020 blive ansøgt om 

åleudsætning. 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelbro over åen: 

 

Der er opført cykelbro over åen fra et 

sted mellem ejendommen og “Carlsens 

Plads” til på den anden side at ramme 

stien mellem Aaparken og Engparken. 

Det har bevirket, at der er øget trafik af 

gående og cyklende forbi ejendommen.  

 

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, da 

sejlads nu ikke længere er formålstjen-

ligt på den genslyngede strækning mel-

lem 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.  

 



 

14 

I denne moderne tidsalder kan man blot 

på telefonen gå ind på Viborg Kommu-

nes hjemmeside, hvor forbuddet frem-

går.   

 

Skarv:  

 

Vi håber, at der kan gives en generel 

tilladelse til at skyde skarv ved ørredpro-

ducerende vandløb, samt Hjarbæk Fjord, 

og Limfjorden, så der ikke skal søges af 

hver lodsejer. Vi forventer, at Limfjords-

rådet og Limfjordssammenslutningen 

arbejder med sagen. 

 

 

 

 

Sæler:  

 

Nu er skarven jo ikke den eneste tyv i 

vandløbet, da der er et stigende problem 

med sæler endog meget højt oppe i sy-

stemet. 

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 2019, 

men om den fornyes er nok tvivlsomt, 

idet der forestår undersøgelse af, hvad 

sælerne æder.   

 

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. 

Fangstrapporter og billeder bliver hurtigt 

indlagt på hjemmesiden efter fremsen-

delse til Lars.  

Det er utroligt vigtigt, at fangsterne 

kommer på hjemmesiden både af hensyn 

til hytteudlejningen, og salg af dagkort. 

Derudover var det Lars, som forfattede 

jubilæumsskriftet, som blev udsendt til 

samtlige medlemmer og lodsejere. 

Såfremt man kan nøjes med, at man får 
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tilsendt 2 blade om året, nemlig: nr. 1 

med opkrævning og nr. 4 med indkaldel-

se til generalforsamling jvfr. vedtægter-

ne, og så læse blad nr. 2 og 3 på hjem-

mesiden sparer foreningen 20 kr. pr. 

medlem i porto. Hvis der er nogen, der i 

aften mener, at kan undvære de 2 blade 

på papir, skriver vi gerne navnene op. 

 

Mød op om foreningens arrangementer, 

indsend billeder af flotte fisk der kan 

anvendes på hjemmesiden, og/eller kon-

takt en fra bestyrelsen eller avisen direk-

te med gode fangstresultater. Vi har be-

hov for al den positive omtale, vi kan få 

af hensyn til medlemstallet og kortsal-

get.  

 

Der vil også i 2020 blive behov for nog-

le frivillige til arbejdsdage, herunder 

udlægning af broer, buskrydning m.v. Så 

uanset kræfter og evner kan der sagtens 

findes opgaver til de fremmødte, og det 

må være i alles interesse, at disse opga-

ver bliver udført. 

Broer vil der uden tvivl blive behov for 

på det stykke, der nu er blevet reguleret, 

og også på noget af strækningen ned-

strøms Egebroen. Der vil også være be-

hov 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, redaktør, bladud-

valg, sponsorer, Lone og Tage for opsyn 

og hjælp med ejendom og hytter, besty-

relses kolleger for godt samarbejde, og 

sidst men ikke mindst Nørager Bageri 

der altid velvilligt sponserer brød, rund-

stykker m.v., uanset om det er arbejds-

dage, fiskedag. standerhejsning, m.v.  

 

Tak – Søren Godsk 
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Elmegaardsvej 3 
9620 Aalestrup 

 
 

Vi støt-

ter 

 

PH Spaan Teknik A/S 
Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 

Salg af fiskekort 



 

17 

  

 

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 

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 
 
Jens Fisker, Viborg 
23-320884 - nonbokrat5@mail.tele.dk   
 
Per Nielsen, Hobro 
23-687495 - perndk@gmail.com 
 

Suppleanter: 
Peter Madsen, Aalestrup   
21-471521-petermadsen3003@hotmail.com   
 
John Østrup  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:nonbokrat5@mail.tele.dk
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  
 
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 

 
 


