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Fluebinding 

 

Vi starter fluebinding på fiskegården 

torsdag den 08-10-2020 kl. 19.00.  

Vi håber at se alle de gamle, kendte flue-

bindere, samt en masse nye fluebindere 

som har lyst at prøve kræfter med fjer og 

krog. 

Vi vil i løbet af de første 10 fluebin-

dingsaftner inden jul binde forskellige 

fluemønstre i vådfluer, tørfluer, havørre-

defluer, samt andre kategorier, og så vil 

vi bestræbe os på at lave et spændende 

program, så alle får nogle lækre og vel-

fangende fluer med hjem i flueæsken til 

den nye fiskesæson.  

 

 

 

Fiskedagen 

 

Lørdag d. 19. september afholder vi den 

årlige fiskekonkurrence, og som det har 

været tilfældet de seneste år, så er der 

sådan set alle muligheder for en gedigen 

omgang bonanza-fiskeri i Himmerlands 

smukkeste å. 

Der må fiskes fra klokken 00.00 natten 

til den 19. september, og der kan indve-

jes fisk indtil lørdag eftermiddag klok-

ken 14.00. 

Der er kaffe og rundstykker på Fiskegår-

den lørdag morgen klokken 8.00, hvor 

der også vil være mulighed for at betale 

deltagergebyret på 50 kroner. 

Fra klokken 13.00 kan der købes pølser 

og tilbehør direkte fra grill’en. 

Præmieoverrækkelsen vil foregå umid-

delbart efter, at indvejningen af fisk er 

lukket. 

Du er næsten nødt til at komme og være 

med … det bliver vildt godt! 

 

… og de korte nyheder 
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Det koster 250 kr. for de første 10 gange 

inden jul. og det samme efter jul for 

seniorer, og så er det halv pris for junio-

rer. Alle fluebindingsmaterialerne er 

med i prisen.  

Jeg vil inden opstart få lagt op på vores 

hjemmeside, hvad vi skal binde den før-

ste halvdel inden jul, så man kan gå og 

glæde sig til hver torsdag.  

Der vil blive nogle aftner, hvor der er en 

af de garvede fluebindere, som er in-

struktør for fluemønstret, vi binder, og 

der vil være gæste bindere, som selv står 

for deres ideer og fluemønstre.  

Der vil den sidste aften inden jul blive 

lavet en lille konkurrence i at binde den 

flotteste flue, og der bliver også serveret 

lagkage, og hvad der ellers hører til. 

Så kom og vær med til nogle sjove og 

forhåbentlig lærerige aftner sammen på 

Fiskegården. 

 

 

Hilsen Nyholm  

 

Nye vejvisere 

 

Det gode firma ”Treco” i Aalestrup har 

valgt at sponsere nogle smukke ørreder i 

rustfrit stål, der skal bruges som vejvise-

re til vores P-pladser langs åen. 

Den gæve smed Rolf har lovet at stå for 

fremstillingen, så det kan kun blive en 

succes.  

Foreningen glæder sig rigtig meget til at 

få de nye vejvisere på plads, og der skal 

på forhånd lyde en kæmpe stor tak til 

både Rolf og ”Treco”.  

 

Generalforsamling 2020 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling 

torsdag d. 19. november klokken 19.30 

på Fiskegården. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen skal afleveres til Søren 

Godsk senest d. 12. november 2020. 

 

Nye medlemmer 

Der er nu noget specielt ved strømvand, 

og kender nu nogen, der kunne tænke 

sig at få adgang til en strækning på om-

kring 27 kilometer langs Himmerlands 

smukkeste Å, så er her et godt tilbud. 

Hvis man melder sig ind i foreningen 

efter d. 20. august, vil man kun blive 

opkrævet halvt kontingent for sæsonen 

2020 … det er da billigt! 
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Ud over fiskeretten ved Simested Å, 

giver et medlemskab også adgang til alle 

de øvrige aktiviteter, der foregår sæso-

nen igennem, og så får man tilligemed 

en masse gæve gutter at dele oplevelser-

ne med. 

Du ved det selvfølgelig godt i forvejen, 

men gider du ikke sige det videre til dine 

fiskekammerater? 

Og du behøver ikke engang hviske om 

det ude i ellekrattet et sted, for tilbuddet 

er så reelt, at vi hellere end gerne står 

ved det … ;o) 

 

40 års jubilæum 

D. 22. maj 1980 fik foreningen en ny 

kasserer. Den dag trådte Søren Godsk 

ind i bestyrelsen, og da han jo har været 

nogenlunde stabil lige siden, var det en 

stor glæde at overrække ham en lille 

erkendtlighed sammen med en hjerte-

varm tak for det enorme arbejde, Søren 

har lagt i foreningen. 

 

 

Åle-yngel 

 

Foreningen er igen i år blevet bevilget 

20.000 stk. åle-yngel til udsætning i Si-

mested å. 

Der er endnu ikke fastlagt en dato for 

udsætningen, men det vil blive meldt ud 

på hjemmesiden, så snart dagen ligger 

fast.  

Vi håber, at nogle af jer også vil være 

behjælpelige med udsætningen i år ;o)) 

 

Ny bogudgivelse 

 

Kurt D. Simonsen har begået et digert 

værk om sin far ”Jyde-Simon”. Bogen er 

i handlen efter 6. juli 2020. 
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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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Vi levede stadig ganske højt på gårsda-

gens fangst, da vi sejlede videre næste 

dag mod Drømmehugget. Ole og Lars 

har døbt strækket sådanne, og mon ikke 

det ligger i navnet hvorfor? Vi parkerer 

Grete ved indgangen af stryget og stiller 

an til angreb. Jeg forrest, og Lars lidt 

efter til at samle de laks op, som jeg 

lader gå forbi. Laksefiskeriet var jo 

nemt, det oplevede vi jo dagen før! Fuld 

af selvtillid lavede vi kast på kast uden 

noget skete. Halvvejs nede igennem 

stryget blev jeg enig med mig selv, at nu 

var det nok. Phatakorva duede åbenbart 

ikke længere, vinden drillede og ingen 

laks. Gik tilbage til Lars for lidt moralsk 

opbakning. Heller ikke han havde mær- 

 

ket noget, men mente da, at vi skulle 

fiske hele stryget igen, nu vi var der. 

Hmm, ok gik lidt længere ned, end hvor 

jeg stoppede – så skulle jeg jo ikke fiske 

så langt, inden vi skulle videre. Skiftede 

flue til en gul/sort rørflue, min far havde 

givet mig med. Den burde virke, tænkte 

jeg. LAKS! Råbte jeg til Lars små 10 

minutter senere, jeg har sgu laks på igen. 

Fik dog ikke lige taget ved lære fra i går, 

så flere hårde rap over nallerne af hånd-

taget på hjulet. Husker dog at gå ned på 

siden af laksen, og det hjælper rigtigt 

meget på styringen og udtrætning af 

fisken. Ca. 5 minutter senere, så ligger 

laksen på siden – endnu en flot blank 

hun på 81 cm. Vi må spare på øllet, så 

Tekst og billeder - Kent Korgaard Hansen 
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  springer dem over. Det bliver til en rom 

i stedet som fejring og en god frokost. 

Sejler videre mod pladsen ”Emil fra 

Lønneberg”, hvor vi desværre ikke kan 

slå lejr på laksesiden af elven pga. vind, 

og der ikke er plads til teltet. Modsatte 

side blev det, nogle meter over elven. 

Herfra måtte vi tværs over poolen efter 

mulige laks, men ingen kontakter. Til 

gengæld var der mange stallinger, som i 

mange stallinger! Efter hjemmelavet 

pizza over bål, hvilket smager fantastisk, 

og rødvin på terrassen, som siddeplad-

sen blev døbt, med kig ud over poolen 

og den lille ø. Snakken gik i det stille 

aftenvejr. Vi overvejede, om vi skulle 

have en forfriskende dukkert i det stille 

vand under vores fødder. En meter dybt 

ca., en tilpas dybde, og ikke meget strøm 

eller myg. Meeen vi kom til os selv og 

droppede det:-) Turen rundt om øen, 

blev vendt, og vi blev enige om at prøve 

efter laks på nedstrømssiden, og tør-

fluestallinger i det stille bagvand på vej 

hjemad. Ingen laks at berette om, så dog 

nogle stykker helt inde under land på 

modsatte side. Tørfluelinen kom på stan-

gen, og det var nu ganske behageligt at 

få en line, der efter min mening passede 

stangen noget bedre, og man kunne lave 

de fineste præsentationer. Stallingerne, 

der var nogle af de mindste, vi fik på 

turen, var ikke helt så nemme som for-

ventet. Men en lille str. 16 parachuter i 

sort gjorde udslaget. Et par stykker til os 

hver, og vi var tilbage ved teltet. 

Efter morgenmaden og nedpakket lejr, 

fortsatte vi nedover nogle hundrede me-

ter. Her var der en tydelig rende i den 

ene side af elven, og det eneste sted lak-

sen kunne passere. Grete blev sikkert 

parkeret midt i elven, og vi fiskede styk-

ket igennem kun for at fange flere stal-

linger. Et par sete laks blev det dog til. 

Vi sejlede videre nedstrøms, og bliver på 

et lidt langsomt flydende stræk mødt af 

flere springende laks. Så vi prøver for 

første gang at bruge Grete, som hun 

egentlig er beregnet til (Ja, Grete er så 

båden, som I nok husker). Nemlig til at 

fiske fra. Men uden held med laksen, 

heller ingen stallinger, dog med et par 

hug af dem. 

Vi lander på strækket kaldet Guldnak-

ken, efter et enkelt stop ved Telefonbjer-

get. Et af de få steder der er muligt at få 

kontakt til omverdenen uden satellittele-

fon. Vi skulle selvfølgelig tjekke op på, 

om der var sket nyt om vores mistet ba-

gage. Mens Lars gik den lange tur til 

toppen af bjerget, brugte jeg tiden på at 

fiske – stallinger var det eneste at berette 

om.  

Men tilbage til Guldnakken, vi måtte 

igen vælge modsatte side end planlagt 

grundet vinden. Det gjorde dog ikke så 

meget, der var plads til bagkast og mas-

ser af laks, der viste sig konstant inden 
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  for kastehold. Vi fiskede poolen igen-

nem lige over stryget på turnus ordning 

igen. Lige lidt hjalp det, laksene ænsede 

ikke vores fluer. Jeg havde sat den før-

omtalte March Brown Spey, men med 

gult speyhackle på. Den var egentlig 

tiltænkt til havørred, men var sikker på, 

at den kunne overtale laks, og ikke kun 

stallingerne. Men efter anden gennem-

gang af poolen havde jeg mistet tålmo-

digheden med den. Lars gik bag mig, og 

i gang med noget praktisk gøren, så 

samtidigt med jeg sendte fluen ud over 

elven, vendte jeg hovedet og sagde til 

Lars, at det var sidste kast med denne 

flue. Nåede ikke at vende hovedet tilba-

ge mod elven, før fluen blev taget. 

LAKS! råbte jeg. Om denne var større 

eller mindre end de 2 andre laks, ved jeg 

ikke. Linen sprang efter 5-7 minutter, ca. 

10-15 meter nede i stryget. Nåede aldrig 

at få den set ordentlig. Men for pokker 

en tomhed jeg stod tilbage med og øm-

me fingre - igen! Der gik lige et par glas 

whisky, inden jeg syntes, jeg var klar 

igen og svingende endnu en flue ud over 

elven. Vi havde lidt svært ved at smide 

os i teltet den nat. Laksen forstyrrede os 

konstant, og vi måtte jo liiige prøve en 

ny flue i poolen, for hvis nu.... 

Lige over midnat, var der endelig en 

laks der viste sig på indersiden af en stor 

sten. Lars var på vej ned over stykket og 

havde luret laksen af, mente han. Og 

sørme om han ikke havde ret. Laksen 

tog fluen og endnu en kamp kunne be-

gynde. Endnu en kort kamp for en #5 

enhåndsstang. 6-7 minutter, og laksen 

var klar til afkrogning. En flot blank 

hunfisk på hele 93 cm. Det ska' fejres – 

men hold op, vi manglede de cigarer. Vi 

fiskede lidt videre, inden vi faldt i søvn 

til lyden af springende laks. 

Efter morgenmad, skulle vi selvfølgelig 

fiske poolen igennem igen. Inden vi 

nåede det, dukkede der en svensker op i 

kajak. Genkendte ham, som en vi havde 

hilst på længere oppe af elven. Vi snak-

kede kort, og han tøffede lige igennem 

poolen, på indersiden af den store sten. 

Den var nu ellers helt uberørt, tænkte jeg 

– så ventede 5 min, inden jeg startede. 

Jeg nåede ikke halvvejs i første kast 

inden fluen stoppede op og blev rusket i. 

Nåede dog ikke at reagere hurtigt nok, 

inden fluen var spyttet ud af laksen igen. 

#¤%&”@ osse, tænkte jeg lidt højt. Vi 

fiskede poolen igennem et par gange, 

uden der skete mere. Grete blev pakket, 

og vi fortsatte videre mod næste stop.  

 

fortsættes... 
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Fint arbejde ved Frydenlund … 

 

Man skal glæde sig hver gang, der er 

noget at glæde sig over ... og det er der i 

sandhed her. 

En håndfuld garvede drenge fra forenin-

gen havde set sig alvorligt vrede på en 

overgroet gydebanke ved Frydenlund, 

og så var der et forholdsvist kort stykke 

vej mellem tanke og handling. Onsdag 

d. 3. juni klokken 17.00 sharp blev der 

blæst til angreb, og det var jo i sig selv 

al ære værd. Men endnu bedre blev afte-

nen af, at en flok friske gutter fra Natur-

efterskolen - selvom det er midt i deres  

 

eksamenstid - hev en aften ud af kalen-

deren og troppede op for at give forenin-

gen en hånd med. Tusind tak, knejter ... 

det er dælme godt gået. Må jeres vådeste 

fiskedrømme blive til virkelighed ;o)) 
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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 

 

Nørager Mejeri A/S 
Specialist i hvide oste … 
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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 
Rosenparken  
 
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 

 

 


