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tidspunkt besluttet, at den årlige grejauk-

tion i februar måned ikke vil blive af-

holdt. 

Vi håber meget på, at restriktionerne 

bliver løsnet, så vi kan mødes til stan-

derhejsningen d. 1. marts, men det er 

endnu lidt for tidligt med en fastlagt 

invitation hertil også. 

Der vil naturligvis blive afholdt arrange-

menter hen over foråret som vanligt, 

hvis der bliver mulighed herfor, så vi vil 

gerne opfordre til, at man følger med på 

Hjemmesiden og i Facebookgruppen, for 

her vil invitationerne blive slået op, så 

snart der sker nogle ændringer i det nu-

værende forsamlingsforbud. 

Slutteligt vil vi gerne ønske jer alle et 

rigtigt godt nytår – og en eventyrlig god 

sæson ved åen ;o) 

 

Bestyrelsen  

 

 

 

Tingenes tilstand … 

 

Under mere normale omstændigheder 

skulle det første par sider jo gerne have 

annonceret foreningens aktiviteter hen 

over vinteren og den kommende sæson, 

men lige som resten af Kongeriget lider 

vi også under den forbistrede corona-

epidemi. 

På nuværende tidspunkt er det næsten 

umuligt at spå om, hvornår vi atter kan 

mødes om vores fælles interesse. 

Vi har jo som bekendt en generalforsam-

ling i venteposition, og det bliver nok 

noget af det første, vi skal have afviklet, 

så snart det er muligt.  

Fluebindingen blev stoppet efter få bin-

deaftener, og allerede nu er det besluttet, 

at vi ikke kommer i gang med fluebin-

dingen mere denne vinter. Det bliver 

altså ikke før efteråret 2021, at vi atter 

samles til vores hyggestunder ved flues-

tikkene på Fiskegården. 

Ligeledes er det allerede på nuværende  

… og de korte nyheder 
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Selvom kulfiberen står og samler støv 

inde i bunden af kosteskabet, og vinteren 

fortrinsvis består af dagsregn, er der 

alligevel god grund til at trække i røjser-

ne og luske en tur ud under åben him-

mel. 

Det er nu, de er her … de store fisk på 

gydevandring. Hunnerne slår sig bogsta-

velig talt løs som entreprenører på grus-

bankerne, mens hannerne nok så høfligt 

står lidt nedstrøms og glor på, hun bliver 

færdig, så de kan få gjort deres indsats 

for fremtidens frelse. 

Det seneste par år har vi desværre kun-

net spore en vis tilbagegang i gydningen 

på ”vores” strækning af åen. Det har 

især været i tilløbene, det har set skidt 

ud, men tilsyneladende er der noget  

 

mere aktivitet i denne vinter. 

Vi har registreret en 11-12 gydebanker i 

Torsdal Møllebæk. Det er selvfølgelig 

langt fra tidligere tiders gydning i bæk-

ken, men dog så langt bedre end de se-

neste to års runde nul ;o) 

I hovedløbet tegner det også til, at der er 

aktivitet på gruset. Der er registreret fin 

gydning i omløbsstryget ved Hannerup 

Dambrug, og på de nyudlagte banker 

ved Kirstens Bro var gydefiskene også 

tidligt på færde, ligesom der har været 

god gang i dem nedstrøms Egebroen. 

Hvis du selv kommer ud en tur hen over 

vinteren, så vil vi da rigtig gerne høre 

om dine oplevelser. Det gøres bedst ved 

at kontakte Jens Østrup, der så vil danne 

et samlet billede af aktiviteterne. 
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Sejlads på åen ... 

 

Selvom det har været nævnt urimeligt 

ofte, så er der stadigvæk lidt problemer 

med sejlende turister på den fredede del 

af åen. 

Vel vidende, at det jo nok ikke er for-

eningens medlemmer, der føler trang til 

at udvide synderegisteret med en sejltur, 

skal det alligevel nævnes her, for det er 

helt på sin plads for alle, at henvende sig 

til eventuelt sejlende med en lille remin-

der om, at det ikke er så godt ;o) 

For at ridse reglerne op forholder det sig 

således, at al sejlads er forbudt fra Jern-

banebroen i Ålestrup og på resten af 

foreningens fiskevand nedstrøms for  

 

 

broen. 

Det er eventuelle sejlendes eget ansvar 

at undersøge, om et vandløb er fredet 

eller ej, men skulle det skyldes misfor-

ståelser, så henvis blot til, at reglerne for 

sejlads tydeligt fremgår af Viborg Kom-

munes hjemmeside. 

Der er jo vand nok, man gerne må snup-

pe sig en sejltur på … ;o) 

 

 

Bestyrelsen  

 

 



 

5 

 



 

6 

  



 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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FISK FRA ÅEN 2020 
 

Sæsonen igennem kom fangstrapporterne lidt i bølger, men når vi kigger tilbage, har 
fiskeåret slet ikke været så ringe endda. På de følgende sider er der lidt glimt fra nogle af 
de gode dage ved åen … ;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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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 2021: 
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 
 
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 

 

 


