
 

  

 
 
 
 
 
 

31. årgang nr. 4 – Sidste blad i rækken 

  
 

Fluebinding 
… side 2 

  
En god gerning  
… side 8-9 

  
 

Fiskedagen 
… side 10-11 
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ikke tilbage.  

Vi binder fluer i alle mønstre ... kystflu-

er - vådfluer - havørredfluer osv.,  og så 

er der mulighed for en snak om fiskesæ-

sonen, eller fiskegrej, hvis fluemønstret 

ikke lige er dig den ene aften. 

Instruktørerne er enten fra bestyrelsen, 

eller dem, som synes, at de har en super 

fed flue, som de gerne vil dele med os 

andre, og ind imellem får vi en kendis 

udefra til at komme og brillere med de 

sidste nye tricks, der er på markedet ;o) 

Prisen er 250 kr. for 10 gange, og det er 

for alle materialer, du bruger. Prisen er 

125 kr. for juniorer.  

Der vil også være en juleafslutning, hvor 

vi hygger og spiser kage, som super ba-

geren laver efter engen fantasi ;o) 

Vi ses forhåbentlig - der er plads til jer 

alle.  

 

Hilsen bestyrelsen  

 

 

 

Generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling på Fiskegården torsdag d. 

18. november 2021 klokken 19.30. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest torsdag d. 11. november. 

Fluebinding 

 

Så er fluebindings sæsonen startet. Vi 

binder fluer på Fiskegården om Torsda-

gen kl. 19.15, og der er plads til alle 

nybegyndere som øvede, så hold dig  

… og de korte nyheder 
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  Tilmelding af fisk … 

 

Som vanligt vil der være uddeling af 

pokaler på årets generalforsamling.  

Har du fanget fisk, der endnu ikke har 

været vist på hjemmesiden eller i Face-

book-gruppen, som du ønsker skal delta-

ge i årets dyst om sølvtøjet, er det vig-

tigt, at du får fiskene tilmeldt inden ge-

neralforsamlingen. 

Dette gøres nemt og gnidningsløst ved at 

rette henvendelse til formanden … ;o) 

 

Sidste blad 

 

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen 

ikke længere vil udsende et trykt med-

lemsblad. 

Derfor er det blad, du sidder med lige 

nu, det sidste i rækken af Aalyst i papir-

udgave. 

Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak 

til alle vore annoncører og samarbejds-

partnere, der på en eller anden måde har 

været med gennem årene ;o) 

 

Gydeaktivitet 

 

Fiskesæsonen går på hæld, men det bli-

ver åens ve og vel jo ikke mindre inte-

ressant af. Færdes du fra tid til anden 

langs åen - eller langs nogle af tilløbene 

til åen - vil bestyrelsen selvfølgelig rig-

tig gerne høre om dine oplevelser. 

Det kan være observationer af skarv og 

sæl i vandløbet, som vi naturligvis inte-

resserer os for omfanget af, eller - og 

måske i særdeleshed - observationer af 

gydeaktivitet både i hovedløbet og i 

bækkene.  

Foreningen har gennem en årrække regi-

streret gydeaktiviteterne på ”vores” 

strækning af åen, og med de lidt nedslå-

ende tegn på gydemodne opgangsfisk, vi 

har oplevet de seneste år, er disse regi-

streringer mere relevante end nogensin-

de. 

DTU Aqua har iværksat en rimelig stor-

stilet undersøgelse af forholdene, hvor 

man blandt andet har mærket 214 havør-

reder i Jordbro Å, Fiskbæk Å og Sime-

sted Å med radiosendere. 

Alle tre vandløb ender i Hjarbæk Fjord, 

som er et af Danmarks vigtigste områder 

for havørrederne. 

I forbindelse med ovennævnte undersø-

gelse, er der også blevet mærket et antal 

sæler i fjorden, så man kan følge deres 

færden. 

Alt i alt skulle det gerne rinde ud i en 

velbelyst forklaring på, hvor fiskene 

forsvinder hen, efter de har forladt vand-

løbene - og ikke mindst årsagerne til, at 

så få af dem vender tilbage igen året 

efter. 

Her kan dine observationer også være til 

stor hjælp … ;o)) 
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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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Heldigvis er lystfiskeriet stadig en popu-

lær hobby blandt vore børn og unge, og 

det fik vi endnu et klart bevis på i som-

meren 2021. 

16 unge mennesker fra det meste af 

Vesthimmerland satte hinanden stævne 

til årets sommerskole, hvor Fiskegården 

blev brugt som base for både teori og 

praksis. 

De unge mennesker omsatte teorien til 

praksis, når de drog ud med fiskestæn-

gerne langs Simested Å, og der blev 

virkelig fisket igennem med alle forhån-

denværende midler. 

 

 

Et af Ålestrup Lystfiskerforenings god-

hjertede medlemmer havde på forhånd 

været ud med buskrydderen, så de unge 

mennesker havde de bedst tænkelige 

forhold at øve sig under. Tak for det! 

Holdets storfanger blev Magnus Dals-

gaard fra Gedsted, der overlistede en af 

åens virkelig smukke bækørreder.  

Fisken lod sig lokke til biddet af en vel-

fisket regnorm, og succesen var i hus ;o) 

 

 

Orla Bertram Nielsen 
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Tirsdag den 28. september 2021 fik vi 

samlet en skare af frivillige til at gen-

nemgå Skinderup Bæk, så den kunne stå 

kniv skarp til at havørrederne forhåbent-

lig kommer forbi og rusker op i de super 

fine gydebanker, der er blevet lavet over 

de senere år.  

 

 

Jens havde lånt bussen ovre på natur 

efterskolen, og fik fragtet 8 friske og 

stærke unge lystfiskere til bækken, som 

gik til opgaven med krum hals. 
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De blev delt ud blandt nogle ældre med-

lemmer, som også var kommet for at 

give en hjælpende hånd med.  

Efter ca. 2 timer havde vi gennemgået 1 

km bæk, hvor de værste vandplanter var 

fjernet, og gydebankerne var blevet løs-

net, og buske var klippet. 

Alt i alt en super indsats.  

Mange tak for hjælpen med det fine 

stykke arbejde. Man kan jo lige gå ind 

på Aalestrup Lystfiskerforenings Face-

book gruppe og se en hel masse dejlige 

billeder fra arbejdsdagen ;o)) 

 

Knæk og bræk 

Bestyrelsen 
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Årets fiskedag blev lige så fantastisk, 

som vi i vores vildeste fantasi havde 

drømt om … ;o) 

Ikke mindre end 30 lystfiskere mødte op 

til en dag med herligt vejrlig, masser af 

grin og godmodige drillerier, og der blev 

virkelig fisket igennem lige fra den lyse 

morgen, og indtil der blev truttet i hornet 

klokken 14.00. 

Fem havørreder var der blevet indvejet 

ved konkurrencens afslutning, og over-

dommer - Hr. Jens Østrup - stod klar 

med køligt overblik og forkromet måle-

bånd …, og så ved de fleste jo nok på 

forhånd, at enhver form for svindel vil 

være nyttesløs ;o)) 
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1. pladsen gik til Peter Grapenthin med 

en virkelig flot fisk på 70,5 cm. 

2. pladsen gik til Palle Lauridsen med en 

fisk på 59 cm. 

3. pladsen gik til Jens Fisker med en fisk 

på 53 cm. 

Ud over de præmiegivende placeringer, 

så fangede Gert Risgaard en fisk på 49,5 

cm og Gustav Eiberg fangede en fisk på 

48 cm. 

 

Der skal lyde en stor tak for det fine 

fremmøde på dagen, og ikke mindst til 

vore to gavmilde sponsorer - Nørager 

Bageri og PH Grej - som leverede hen-

holdsvis lækre rundstykker og fine præ-

mier til arrangementet ;o)) 

 

Bestyrelsen 
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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   
 
Viborg: 
P.H.Grej, Nørremøllevej 109  
 
Ålborg: 
Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6  

 
 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 

 


