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Stander-hejsning 

 

Søndag d. 1. marts blev den nye sæson 

skudt i gang på behørig vis. Godt og vel 

20 medlemmer mødte op på Fiskegården 

til morgenkaffe og friskbagte rundstyk-

ker, der som vanligt var sponseret af 

vores gode venner fra Nørager Bageri. 

Der var også skrønefortællinger på den 

store klinge. De spændte forventninger 

svirrede som altid i luften, og hvis bare 

lidt af dem går i opfyldelse, så får vi den 

bedste sæson, vi har haft længe ... 

 

 

 

 

Arbejdsdagen udsat … 

 

Foråret har jo desværre været lidt plaget 

af aflysninger med baggrund i viruspan-

demien, og i foreningen har vi naturlig-

vis fulgt de retningslinjer, der er blevet 

udstukket fra Borgen. 

Det gik ud over fjordturen og den plan-

lagte havtur, og nu har vi valgt at udsky-

de arbejdsdagen, til der atter kommer 

lidt mere klarhed omkring sociale arran-

gementer … og så lidt fordi Hr. Jens 

Østrup ikke kunne hjælpe os på da-

gen ;o) 

 

… og de korte nyheder 
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”Ny” parkeringsplads 

 

Stykket på østsiden af åen opstrøms 

Skinders Bro - det der i daglig tale hed-

der Arnold D. stykket - har vi som tidli-

gere nævnt fået lov at fiske på af den 

nye ejer … Møldrup Tømmerhandel. 

Og nu har de rare mennesker på tøm-

merhandlen stillet et bord/bænkesæt ned 

på parkeringspladsen til fri afbenyttelse. 

Parkeringspladsen er måske ikke så me-

get brugt, men det synes vi, er en skam, 

for det er en fin plads med god læ, og så 

er der kun 50 meter ned til åen, når man 

har spist madpakken. 

Efterfølgende har de to juniorer - Godsk 

og Hermansen - været på farten med et 

skraldestativ, som vi hermed gerne vil 

opfordre alle til at benytte. 

Stor tak til dem … og til Kim Agerholm, 

som sponserede stativet ;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 er ingen hemmelighed, at vi - som 

mange andre foreninger - oplever et vi-

gende medlemsgrundlag, så derfor er 

vores trofaste støtter ekstremt vigtige for 

foreningen. 

Har du endnu ikke fået fornyet dit med-

lemskab, kan det selvfølgelig 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)) 
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Vi skulle have afholdt vores årlige møde 

med Viborg Sportsfiskerforening i deres 

lokaler onsdag den 17/3 - 2020. Inden 

vores møde havde vi skrevet frem og 

tilbage med Jørgen Buch og DTU Aqua, 

da vi gerne vil i en dialog omkring Si-

mested Å, da begge foreninger efterhån-

den synes, at vi er ved at være hårdt 

ramt på vores havørredbestand. Ja, der 

er desværre ikke de fisk, vi gerne vil 

have, der skal være, og det forårsager jo 

som bekendt medlemsnedgang i begge 

foreninger. Så meget at vi ikke længere 

kan se passivt til. Så derfor prøver vi 

sammen med DTU Aqua at gennemgå 

de problematikker, som vi mener, åens 

fiskebestand er ramt af. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæler, skarv, fredningszoner i Limfjor-

den, garnfiskeri, spærringer i Å syste-

met, el-fiskeri, gydebække, havørrede-

undersøgelse DTU Aqua, opgravning af 

slam i åløb,  osv.   

Vores håb er, at vi sammen kan komme 

med nogle gode og forbedrende tiltag, så 

vi igen kan få Simested Å op på fordom 

tiders fiskeri. Hvis man skulle ligge inde 

med nogle forslag, så skriv eller ring, så 

tager vi dem op i bestyrelsen, og tager 

dem med på mødet, som vi afholder, når 

disse Corona tider er ovre, og vi igen 

kan mødes og drøfte disse emner.  

Hilsen Bestyrelsen … pas på jer selv og 

hjælp os med at bevare foreningen med 

medlemmer.  

Tak!  
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Lige siden Lars og Ole har snakket om 

deres første tur til Lainio – så har mine 

tanker fløjet af sted derop, og måske kun 

hørt det halve af deres beretning. Lavet 

min helt egen rejse ud i ødemarken langt 

mod nord. Alle de stallinger jeg orkede, 

flest fisk i 5 kast konkurrencen om hvem 

der skal lave mad. Masser af springende 

laks, knapt så nemme at fange trods syn-

ligheden – 1 laks på 3 ture derop af Lars 

og Ole, bevidner dette. 

I år åbnede sig muligheden for at jeg 

kunne komme med mod nord. Behøver 

jeg at nævne, jeg har glædet mig i et helt 

år? Beslutningen var taget, penge blev 

lagt til side hver måned – ja mine tanker 

var allerede deroppe igen. Lars sendte 

billeder fra deres ture, hver fredag – bare 

lige for at holde interessen oppe. Ikke at 

det var nødvendigt – men han kunne nu 

godt sende flere end af gangen, syntes 

jeg! 

Heldigvis er både Ole og Lars grundige 

mennesker, så de har testet og tilrettet en 

del gennem deres ture. Myggenet er f. 

eks. ikke nødvendigt, og pokkers uprak-

tisk, når man kan blande sin egen myg-

gespray, der virker bedre. 

Lars præsenterede mig for deres ex-

celark fyldt med alt fra pakkeliste på tøj, 

grej, madplan og hvilke fluer der eventu-

elt skulle med. En kæmpe hjælp til ny-

begynderen, der allerede efter første 

indbetaling til turen, tænkte: Hva' nu?  

Jeg begyndte selvfølgelig at binde nogle 

af de fluer, som jeg skulle have med, 

Tekst og billeder - Kent Korgaard Hansen 
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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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  men som vi alle ved, så holder det aldrig 

helt den plan, om antal forskellige fluer. 

Jeg skulle jo også fylde i æskerne med 

kystfluer - og majfluerne bandt jo heller 

ikke sig selv! Så små 14 dage inden af-

rejse, var jeg stadig ikke færdig med 

fluerne, manglede at købe en ny line, tøj 

og myggespray (der ganske ubelejligt 

viste sig at være i restordre...) 

Pakket og klar blev jeg 2 dage før afrej-

se. Lars og jeg stak hovederne sammen 

for lige at pakke taskerne, så vi kunne 

holde os under de 23 kg. pr. taske. Vi 

havde tilkøbt ekstra 23 kg, så der var til 

stænger, telt, sovepose, liggeunderlag og 

trangia for sig – alle utrolig vigtige em-

ner for turen. Så 3 store tasker var klar. 

 

Flyvningen derop skulle gøres i 4 hop, 

hvor den sidste var i helkopteren ud til 

den valgte startdestination. I Køben-

havns lufthavn modtog vi begge en sms 

fra Lars' sædvanlige Lainio rejsemakker 

Ole. Ole havde på en tidligere fællestur 

doneret en flaske rom til vores tur, med 

ønske om at vi ville ”ofre” lidt til elvgu-

den både for os og for ham til næste år. I 

sms'en, blev vi selvfølgelig mindet om 

ofringen – det er vigtigt at huske! 

Endelig ankom vi til Kiruna, nu var der 

kun et par timer tilbage, inden vi blev 

efterladt ude midt i ingenting – bare 

fiske, spise, sove når det passede os. 

Taskerne skulle lige samles op, så var vi 

af sted mod lodgen. 

Men ak og ve – kun 2 ud af de 3 tasker 

dukkede op på transportbåndet. Hvilken 

skuffelse, lige netop fællestasken, med 

alle stænger, telt, Lars' sovepose, mit 

underlag og trangia. Hen og anmelde 

vores akutte mangel på taske... Efter 

diverse formaliteter var vi på vej mod 

proviantering og derefter ud mod lod-

gen. Dog uden kendskab til hvor i ver-

den vores sidste taske befandt sig! 

På lodgen kunne vi desværre ikke flyve 

ud pga. dårligt vejr, så der var måske 

held i uheld med vejret. Men alligevel 

kom det lidt bag på mig, for jeg havde 

slet ikke overvejet denne faktor, at vi 

ikke kunne flyve ind over fjeldet! Det 

blev til en lang aften med venten. Vi 

faldt i snak med tyskeren Christoffer, 

der netop var kommet tilbage fra fjeldet. 

Det kostede næsten en halv flaske af 

vores whisky, men til gengæld blev der 

kvitteret med en god snak, og vores ven-

ten var knapt så slem. 

Næste morgen blev et ventehelvede rent 

ud sagt. Det er en pinsel at se så mange 

forventningsfulde mennesker gøre sig 

klar til helikopterturen ud på fjeldet med 

ALT deres bagage. Lars tog med ud til 

lufthavnen over middag for lige at tjekke 

op på taskesituationen. 2 ulidelige timer 

senere kom han tilbage uden taske. Den 

var stadig ikke dukket op i systemet. 

Endnu en pakket helikopter fløj af sted 
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  med håbefulde fiskere. 

Vi fik endnu en snak med Christopher 

og nogle af de hjemvendte fiskere. 

Hårdt, men rart at høre nogle af deres 

fortællinger, gode fangster og gode hu-

mør. Det gav da lidt til, at vi ikke gled 

helt ned i sandet af venteærgrelse. Efter 

en snak med ejeren af lodgen, Mikko, 

blev vi enige om at leje stænger, og hvad 

vi lige manglede, så vi kunne komme af 

sted. Stængerne der var til rådighed var 

2 ens 9” #5! Ingen 2-håndsstænger, så 

det måtte vel blive så som så med lak-

sen, og så satse noget mere på stalling 

og ørredfiskeriet. 

 

Endelig i luften og vi var de forvent-

ningsfulde fiskere på vej på eventyr i 

ødemarken. På vejen krydsede vi flere 

elve, der fra helikopteren så så lovende 

ud, at jeg var klar til at blive sat af. For-

søgte at nyde turen, min første i helikop-

ter, men havde mest af alt lyst til, at den 

var ovre ganske hurtigt, da vi allerede 

var 1 dag bagud. 

Det sidste fald er pladsen for vores an-

komst. Snart var faldet i sigte, og mine 

tanker spurtede derud af. Jeg nåede 

mindst 20 gode spots fra helikopteren, 

inden vi landede uden et bump – god 

pilot tænkte jeg! 

Der smutter mange tanker gennem hove-

det på mig, da helikopteren letter og 

forsvinder ud af syne. Kan vi nu klare de 

oplevelser, vi har forude? Hvad hvis der 

sker noget derhjemme eller her? Har vi 

det hele med, øh – eller det har vi jo 

ikke, men næsten vel? 

Området bliver lige sonderet for mulig 

lejrplads. Mens vi gør det, når jeg lige at 

tænke – mon vi bare kan lade hele op-

pakningen ligge her ude af syne... Reali-

teten slår da heldigvis til igen med det 

samme. Hvor mange mon vi lige møder 

herude? Lejrpladsen bliver fundet helt 

nede ved elven. Myggemiddel bliver 

fundet frem og en hurtig indsmøring 

inden vi finder stængerne frem, og vi 

hopper i waders. Der er kommet en del 

vand de seneste dage, så elven er høj, 

vurderer vi. Men med tanken om alle de 

stallinger, Lars har berettet om, så skal 

det ikke tage mange kast at fange den 

første! Der går så næsten en halv time, 

inden jeg kroger dagens eneste. Lidt 

skuffet er jeg, Lars er noget forbløffet 

over det ikke blev til mere. Første nat er 

noget kølig, og Lars' lejede sovepose er 

vist omtrent lige så isoleret som en stan-

dard frostpose. Det krævede mere tøj 
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  dard frostpose. Det krævede mere tøj 

midt om natten, så han kunne sove. Jeg 

skulle selv lige have en hue på, så fik jeg 

varmen og kunne sove igen. 

Selvom elven var faldet 15-20cm over 

natten, så var scenariet det samme. Stal-

lingerne udeblev længe. Lars knækkede 

endelig koden et stykke væk fra lejren, 

med en næsten traditionel March Brown, 

der havde fået tildelt et speyhackle. 3 

stallinger på 5 kast. Skynder mig at skif-

te, og snart havde jeg også fået et par 

stallinger kroget. Oppe ved lejren får jeg 

hilst på en af de større stallinger. Sejlet 

var rejst, og kombineret med en yderst 

fordelagtig plads i strømmen, så havde 

stallingen langt mere kontrol over situa-

tionen end jeg vil indrømme på det tids-

punkt. Det blev da også stallingen der 

løb både med sejr og flue. 

Lars' hjemmebyggede båd blev døbt 

dagen før ved elven, Grete S blev nav-

net. Fantastisk stabil fiskemaskine, en 

slags krydsning mellem en guideponton 

og en kano. Lejren var pakket ned i Gre-

te, og selvom der var et par timers sej-

lads til næste lejrplads, så gik det jo som 

en leg. Med leg skal læses, Lars han 

roede Grete, jeg sad på første parket og 

bare sugede indtryk.  

 

Gaskkas kom endelig til syne, og sørme 

om der ikke var andre mennesker på 

”vores plads”. De andre mennesker så 

ud til, at de var i gang med at pakke ned, 

men vi valgte alligevel modsatte side, så 

havde vi også vinden i ryggen. Grete 

blev fortøjret, og lejren blev sat op. Vi 

snakkede lidt taktik i forhold til vores 

lidt klejne laksestænger, og at vi var 

kommet til laksevand. Tænk hvis vi kun-

ne få laksene i tale, og vildest af det he-

le, kunne vi lande en laks på vores #5 

blomsterpinde? På med lakseforfang, og 

en klasse op i liner, så mente vi, at vi var 

klar – eller i hvert fald havde en lille 

chance. Vi havde 2 overnatninger på 

denne plads, så der var vel tid nok til at 

aflure de mange laks, der næsten kon-

stant vidste sig. Intet skete der med lak-

sen den første dag, dog fangede vi både 

lidt ørred og stalling på laksefluerne....  

Dagen efter var solen endelig ankom-

met, og vi vågnede i et alt for varmt telt. 

Så noget sløve får vi gnedet lidt søvn ud 

af øjnene, får lavet morgenmad og smut-

ter en tur i biografen. Det er en græsplet 

bag vores telt, vor vi kan sidde i læ for 
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  vinden, og se ud over elven. Snakken 

går om hvilken flue der skal være da-

gens første? Valget faldet sjovt nok på 

den samme flue til os begge – Phatakor-

va. Inden vi starter her, bliver vi enige 

om, at vi hellere må ofre til lakseguder-

ne med en sjat rom, og en skål til os 

selv. Vi husker jo Oles ønske:-) 

Jeg får lov til at være første mand gen-

nem stykket, og forsøger at få lagt fluen 

ud, så den kommer forbi, hvor jeg har 

set laksen kort for inden. Intet sker, og 

da strækket er fisket igennem, sætter jeg 

mig på en sten og ser på, at Lars prøver 

lykken. Finder kameraet frem, og begyn-

der at filme, som Lars starter et nyt kast. 

Der går ikke 30 sekunder, så hæver han 

stangen, og noget tungt sidder fast i flu-

en. LAKS!! Råber Lars, kort efter kom-

mer beviset ud af vandet. På videoen, 

kan man se, at adrenalinen pumper i 

ham, han ryster helt vildt. 4. gang han er 

af sted, skulle det endelig lykkes ham at 

fange laks. Da laksen endelig er træt og 

smider sig på siden, kommer der nogle 

meget høje forløsende skrig fra Lars og 

armene i vejret. Lars er normalt en me-

get fattet mand uden de store armbevæ-

gelser, men det er totalt glemt for en 

stund. Laksen - en lettere farvet han, der 

måler lige nøjagtig 100cm, er slet ikke 

til den tynde side. Efter et par hurtige 

billeder, bliver den genudsat. Jublen er 

stor, da laksen igen svømmer selv. Fang-

sten kræver lige, at vi sætter os for at 

falde lidt til ro, og får en øl til fejring. Vi 

skulle egentlig have de medbragte ciga-

rer, hvis der skulle fanges en laks, men 

de er trygt forvaret i de stangrør vi ikke 

har, hmrf!. Vi tjekker videoen, som in-

deholder hele sekvensen – 9 minutter og 

18 sekunder, længere tid tog det ikke at 

fighte den store laks.  

Fulde af forhåbninger, en rus af fiske-

held, prøver jeg lykken igen en halv 

time senere. Fluen er ikke blevet skiftet, 

men kan Lars, kan jeg vel også? 4 kast 

senere, og jeg har fast fisk. Endnu en 

laks på samme plads og flue. I min iver 

tror jeg, at jeg kan styre laksen på hjulet, 

så jeg får nogle gedigne rap over naller-

ne af håndtaget. Det gør helt vildt nas, 

når den tager udløb. Små 7 minutter 

senere, er det min tur til at juble – laksen 

har smidt sig på siden og har overgivet 

sig. Min første laks på flue er en realitet, 

og så en flot blank hun på 90 cm. ”Laks 

på #5”, det blev sagt et utal af gange 

resten af dagen. Vi skulle selvfølgelig en 

tur i biografen og sidde og snakke over 

en øl mere. 2 dage og allerede sat 4 øl 

tilbage ud af 10 – det kan godt blive 

presset! 2 laks på under en time, midt på 

dagen på #5. Det kunne simpelthen ikke 

blive bedre. Mon den sjat rom ikke var 

godt givet ud alligevel? :-) 

 

fortsættes... 
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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 

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 - jens.fisker@live.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: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 

 
 


