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Juniorer deltager for halv pris. 

Der er lavet et meget alsidigt program, 

som du kan følge på foreningens hjem-

meside. 

Af hensyn til rigets tilstand sidder vi i år 

med en stols mellemrum, og der vil være 

håndsprit til fri afbenyttelse i rå mæng-

der. 

Man behøver ikke være medlem af for-

eningen for at deltage i fluebindingen, så 

hank endelig op i din fiskemakker, kone, 

kæreste eller elskerinde og kom og vær 

med … det er både lærerigt og smadder 

hyggeligt ;o) 

 

 

 

 

Generalforsamling 2020 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling 

torsdag. d. 19. november klokken 19.30 

på Fiskegården. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal afleveres til Søren 

Godsk senest d. 12. november 2020. 

 

Fluebinding 

 

På nuværende tidspunkt er der allerede 

fuld gang i fluebindingen. Holdet mødes 

hver torsdag klokken 19.15 på Fiskegår-

den, og jeg skulle hilse fra Nyholm og 

sige, at selv med de nye coronatiltag i 

lokalet, kan der sagtens blive plads til 

flere bindere … ;o)) 

Der bindes 10 gange inden jul, og som 

vanligt er deltagerprisen for alle 10 gan-

ge kun 250 kroner, som udelukkende 

bliver brugt til indkøb af materialer. 

… og de korte nyheder 
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Det gør altid lidt naller, når man bliver 

nødt til at komme med indrømmelser … 

men de seneste år har jeg muligvis 

spændt buen lige rigeligt, når jeg har 

lovet magsvejr og bonanza-fiskeri til 

årets konkurrence. I år holdt alle løfterne 

så endelig stik ;o)) 

Den 19. september skulle nemlig vise 

sig at blive en rigtig sensommerdag med 

høj himmel, ingen vind og masser af sol. 

De forhold kan selvfølgelig få de mest 

inkarnerede havørredfiskere til at rynke 

lidt på trynen og spytte lidt i gruset, men 

de ca. 25 deltagere i årets konkurrence 

jordede denne gammelmandskloge ind-

stilling noget så eftertrykkeligt. 

Efter en super hyggelig dag med fælles 

morgenkaffe og rundstykker på  

 

Fiskegården klokken 8.00, lækkerier fra 

grillen til frokost, og ellers timer med 

ihærdigt fiskeri ude i kærene, hang der 

ikke mindre end 9 fine havørreder på 

knagen, da indvejningen var afsluttet 

klokken 14.00. 

 

Foreningen sender hermed endnu et stort 

tillykke til alle de dygtige fangere, og en 

lige så hjertevarm tak til alle, der mødte 

op og var med til at gøre dagen til en af 

de gode ;o)) 

 

Resultatet af konkurrencen blev: 

Peter Grapenthin - 72 cm og 4,7 kg. 

Reno Jensen - 61 cm. 

Gert Riisgård - 57 cm. 
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Endnu en super dag i gydefiskenes tegn. 

Den sidste del af projekt Skinderup Bæk 

havde været under opsejling et stykke 

tid, men nu er det endelig blevet til vir-

kelighed.  

På dagen blev der udlagt nye gydeban-

ker opstrøms for Spanggårdsvej, ligesom 

bankerne mellem vejen og åen blev for-

længet og udbedret med nyt grus. 

Der var ihærdige folk med skovle og 

river, der var mindst lige så ihærdige 

folk, der gik til kamp mod brøndkarse 

og dueurt, og så var Steen Andersen i 

den grad dagens redningsmand, da han 

dukkede op med det gule lyn … ellers 

havde vi sikkert trasket rundt derude 

med trillebøre og lange arme endnu ;o) 

 

I løbet af dagen blev der lempet ikke 

mindre end 36 kubikmeter grus i bæk-

ken, og set med en lystfiskers øjne, så 

rummer vandløbet nu alle muligheder 

for masser af gydeaktivitet til vinter … 

lad os håbe, at fiskene mener det samme. 
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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. 

 

Hæftet kan også købes hos Lone og Ta-

ge på Fiskegården ;o) 
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Vi fiskede lige ovenfor Guovja, da vi 

kunne se, at svensken fra tidligere på 

morgenen fiskede på den udvalgte plads 

ved Troldborg pool. Fiskeriet gav nogle 

enkelte stallinger, før vi besluttede at 

sejle ned og hilse. Grete blev parkeret, 

og som vi steg ud, kiggede jeg lige bag-

ud på Gretes styrmand. Nåede ikke at 

sige mere end: PAS PÅ! Inden der lød et 

smæld! Nu var jeg den eneste af os der 

havde en stang, der kunne fiskes med. 

Lars havde fået fluestangen placeret 

sådan, at den kom i klemme mellem 

hans ene ben og stellet på Grete – det 

kunne kulfiberen ikke helt holde til. 

Lars' ansigtsudtryk var ikke til at tage 

fejl af, så der blev holdt en kort tænke 

 

pause, inden vi gik ned til svensken. Der 

blev hilst og snakket, og han fik vores 

historie om den forsvundne taske med 

grej, og at vi havde knækket halvdelen 

af vores stænger. Han grinte voldsomt, 

da jeg fandt min #5 stang frem og satte 

den ved siden af hans 2-håndsstang. Det 

så nu også lidt voldsomt ud. Vi snakke-

de pladser ved elven, og Lars kunne 

udpege en plads til ham længere nede. 

Svensken tog af sted, og vi valgte også 

at flytte lidt længere nedstrøms for at 

finde en lejrplads, der duede. Efter det 

sene fiskeri i går aftes, trængte jeg til en 

morfar i græsset. Lars trængte, efter eget 

udsagn, til en alvorssnak med sig selv, 

så det blev til en halv times surmulen på 

Tekst og billeder - Kent Korgaard Hansen 
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  en sten, inden han også blev ladet op i 

græsset. Vinden drillede ekstra denne 

aften, så vi fik ikke fisket så meget. Vi 

tog tilbage til svenskepladsen, aka 

Troldborg pool (Her fangede Ole sin 

laks sidste år). Vi pakkede Grete tidligt 

næste morgen for at fiske i den meget let 

vadet pool – svaneægspoolen. Poolen 

blev angrebet på bedste turnus stil igen. 

En fiskede, mens den anden stod enten 

ved siden af, eller på land og kom med 

gode råd. Fra begge sider endda. Jeg er 

ikke træt af at fiske stallinger efter denne 

tur, men nåede da lige at tænke fandens 

til stallinger. En laks havde vist sig in-

den for kastehold, og ligesom jeg mente, 

at nu var fluen der, så tog en stalling 

den, hmrf! 2 gange!!  

 

Svaneægspoolen var egentlig udvalgt til 

sidste lejr. Men vi tog chancen og flytte-

de ned til Rotnupool. Poolen så meget 

lovende ud. Renden, som laksene skulle 

passere igennem, var på vores side og 

var ikke mere end 25-30 meter bred. 

Lige hvad der kunne klares med en #5. 

Selv vinden, eller næsten manglen på 

samme, var på vores side. Grete blev 

stuvet af vejen oppe på land, så vi ikke 

fangede hende i bagkastet, hun er jo en 

lidt stor dame:-) Jeg fik igen lov at star-

te, og igen efter 4 kast var der LAKS! 

Jeg var knapt begyndt på poolen, før den 

var gal igen. 2 laks og en mistet, gør 

ikke en erfaren laksefisker. Så pokker 

da, at jeg igen troede, jeg kunne tøjle 

laksen på hjulet. Flere ømme fingre er 

resultatet!! Men jeg huskede dog at 

komme ned på siden af laksen, og den er 

bare så meget nemmere at udtrætte, og 

kom ganske hurtig på land. Hele 89 cm, 

og ganske blank hunlaks. Det sku fejres, 

så vi fik da en bette whisky uden cigar. 

Mens en af os fiskede poolen igennem, 

finspekulerede den anden over næste 

flue, der skulle prøves. Dette var op-

skriften den sidste aften. Det blev til 

ikke så få flueskift. Lige meget hvad vi 

gjorde – hurtigt, langsomt, dybt, højt, så 

hjalp det ikke noget som helst. Det vir-

kede, som om laksene allerede var adva-

ret. Flere gange kunne vi følge den sam-

me laks komme ind i poolen med et 

spring, 1-2 spring midt i og som afslut-

ning et på vej ud igen. Sikke en opvis-

ning vi var vidne til flere gange. Solen 

nåede endda lige at gå ned et kort minut, 

inden den var på vej op igen. Vi gjorde 

os stille og roligt klar på, at vi snart hav-

de taget vores sidste kast på denne tur. 

Lars fik sidste gennemgang af poolen 

uden resultat. Sidste kast blev taget, og 

linen rullet ind, da en laks springer i 

starten af poolen få meter fra os. Den 

magtede Lars ikke at lade være, så han 

tildelte sig selv nogle ekstra kast.  

Ultra langsomt var tricket – Lars kroge-

de laksen, og fighten begyndte.  
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  Lidt kæphøj over det lykkedes i 11. time 

at kroge en laks, blev det lidt ukoncen-

treret, og laksen slap sit tag i fluen! Jeg 

slukkede kameraet, det var vist ikke 

nødvendigt at filme den skuffelse. Nu 

forstod Lars virkelig, hvordan jeg havde 

det nogle dage forinden.... 

Uret var stillet til tidligt, efter en nat 

hvor vi igen kunne falde i søvn til lyden 

af springende laks. Alt skulle pakkes til 

den sidste tur ned over elven til opsam-

lingsstedet. Stangen blev det sidste, der 

blev pakket sammen, det kunne jo være, 

at vi kunne nå et par kast. Og det blev til 

nogle ture igennem poolen, men uden 

resultat. 

Lidt længere nede af elven skulle vi 

igennem deltaet med kilometerlange 

stykker med stenfyldte stryg og nogle 

enkelte stille områder. Endelig igennem 

deltaet, og nede på det brede og lang-

somme vand, brækker åregaflen! Hel-

digvis på det stille vand og ikke midt i et 

stryg. Efter skift får jeg overdraget styre-

pindene til Grete for første gang. Lang-

som men ganske usikker får jeg sat fart i 

Grete – eller fart er vist så meget sagt. 

En my hurtigere end vandhastigheden 

kunne det vist blive til. Jeg roede ikke 

efter ideallinjen i elven – men nærmere 

som efter en gammel flueline, der har 

været rullet for længe på hjulet. Der var 

kun slinger i valsen det første lange 

stykke. Til sidst blev det da også til en 

hæderlig omgang roning et stykke vej.  

Lars overtog igen, vi skulle jo nødigt 

komme for sent til opsamling.  

Ankommet til broen, og vi havde ca. 1,5 

time til at spise og pakke det hele ned, 

inden bussen kom. Det blev til 4 timers 

venten, inden vi blev hentet med heli-

kopter i stedet for bus. Den ekstra vente-

tid blev brugt på kigge lidt på området, 

udkig fra broen, måske vi lige kunne nå 

at se en sidste laks springe – vi så endda 

en enkelt. Lidt drengestreger blev det til, 

da projekt ”brug tiden fornuftigt” blev 

til. Hvem kan ramme skiltet med en 

sten? Det virkede ganske harmløst, da 

samtlige skilte, ca. en 5 stykker, havde 

skudhuller!! Der blev snakket med en 

svensker med kunstigt ben, der havde 

kørt hele turen fra Helsingborg (ca. 2000 

km) med sin hund, for at fiske i elven og 

ligge i telt. Lidt et paradoks for ham, når 

det tog ca. 5-10 min. hver vej af skræn-

ten for at fiske eller tilbage til teltet. 

Men på den anden side, så skulle han jo 

være der i 14 dage! 

Tilbage på Máttaráhkka (lodgen), skulle 
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det blive godt med en øl og et tiltrængt 

bad, inden vi tog ind til byen for at få 

aftensmad. Installeret med øllen udenfor 

på terrassen, blev vi informeret om, at 

vores taske var fundet. Dejlig nyhed – 

dog havde lufthavnen så travlt, at de 

ikke havde tid til at ringe, så de havde 

haft tasken i nogle dage. Surt show, vi 

havde endda set helikopteren et par dage 

i forvejen, og tænkte nu får vi vores grej 

– men det blev kun til en overflyvning. 

Pga. forsinkelsen af helikopteren, så 

nåede vi lige akkurat ind på restauranten 

et halv minut efter køkkenet havde luk-

ket. Det var lige før at samme tomme 

ansigtsudtryk kom over Lars, som da 

han mistede laksen. Det sidste store mål-

tid inden afrejse, ved jeg, at han glæder 

sig til, og en kvali whisky bagefter. Han 

havde endda tjekket menukortet hjem-

mefra på nettet. Så skuffelsen var stor. 

Vi fandt et åbent køkken ikke langt der-

fra, så det blev til en god burger, og vi 

fik vores whisky.  

Vel hjemme igen, med alle tasker samlet 

i Aalborg lufthavn, er det tid til at reflek-

tere lidt over turen. Huset er fyldt med 

stanken fra mit tøj, og masser af grej der 

skal rengøres. Ja, slipper jo let med ren-

gøring af stænger. Jeg er helt sikkert 

med på endnu en tur, hvis chancen byder 

sig – det er en kæmpe oplevelse. At den-

ne tur så bød på flere udfordringer, end 

vi havde forventet - det har bare gjort 

den mere uforglemmelig. Havde vi fan-

get flere laks, hvis vi havde 2-

håndsstængerne, det er jeg nu ikke så 

sikker på.... 
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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 

 

 


