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Bestyrelsen

Forsidebillede: 
Karup Å stemning.
Foto: Henrik Bønnelykke

Formand:	 Holger	Riis-Jensen
	 Hasselvænget	47,	7800	Skive
	 Tlf.	97	51	00	36	/	20	24	62	04
	 E-mail:	holger.riis@mail.tele.dk
	
Næstform.:	 Helge	Jakobsen
	 Ulkærvej	29,	7840	Højslev
	 Tlf.	9753	61	49	/	20	90	30	93
	 E-mail:	
	 helge-jakobsen@fiberpost.dk	

Kasserer:	 Palle	Christensen
	 Vestre	Allé	8,	7800	Skive
	 Tlf.:	97	51	16	05	/	20	42	20	66	
	 E-mail:	vestrealle8@privat.dk

	 Ole	Eskesen
	 Gefionsvej	22,	Skibbild
	 7480	Vildbjerg
	 Tlf.	97	13	73	06	/	25	59	07	77
	 E-mail:	rita.ole.eskesen@mail.dk

	 Jesper	Palm	Hansen
	 Liselund	2,	7800	Skive
	 Tlf.	97	51	07	16	/	20	84	06	06
	 E-mail:	jesperpalm@email.dk	

	 Per	Simonsen
	 Villaparken	97,	Balling
	 7860	Spøttrup
	 Tlf.	97	56	44	73
	 E-mail:	persims@hotmail.com

	 Per	Steen	Pedersen
	 Egebjergvej	18,	7800	Skive
	 Tlf.	97	54	77	00
	 E-mail:	ppspinup@gmail.com

Sekretær/
suppleant:	 Anders	Dalgaard
	 Granvænget	49,	7800	Skive
	 Tlf.	30	25	16	56	
	 E-mail:	adalgaard@gmail.com

Suppleant:	 Johnny	Jeppesen
	 Tastumvej	8,	7850	Stoholm
	 Tlf.	23	98	07	10

Juniorafd. Regnbuen
Formand	 Jesper	Palm	Hansen
	 Tlf.	97	51	07	16	/	20	84	06	06
	 E-mail:	jesperpalm@email.dk

Trevad Ørredpark og klubhus
Trevad	Ørredpark,	Møllevej	1,
Vridsted,	7800	Skive.	Tlf.	97	54	70	54
E-mail:	lfso.trevad@mail.dk
Hjemmeside:	www.lfso.dk

Huskesedlen!
Klubhuset er åbent og bemandet følgende dage i juli måned:

Uge 27 – Lørdag den 9. juli kl. 9.00 – 11.00

Uge 28 – Lørdag den 16. juli kl. 9.00 – 11.00

Uge 29 – Lørdag den 23. juli kl. 9.00 – 11.00

Uge 30 – Lørdag den 30. juli kl. 9.00 – 11.00

Der vil blive budt på en kop kaffe eller en flaske øl, og du vil få lejlig-

hed til en god snak om fiskeriet eller måske indvejning af fisk.
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Formanden har ordet
Midten af maj er i skrivende stund passeret og for en 
ægte Karup Å lystfisker der drømmer om en ”majsprin-

ger”, så er det tiden at slå til.
Men her og nu er der sandt for dyden ikke sket ret meget 

i denne sæson. Der er landet meget få fisk i åen og selv i 
fjorden har det været mere end vanskelig at finde havørreden 
her i foråret.

Hvad det skyldtes kan der kun gisnes om! Er det mon vej-
ret der har drillet, eller er det de giftige alger omkring Fyn og 
Sjælland eller har havørreden set TV og hørt ordet ”tilbage-
trækningsreform”, hvem ved?

April måned (varmerekord) og et stykke ind i maj var præ-
get af østenvind og dermed en meget lav vandstand i fjorden. 
Uden ret meget nedbør vinter og forår er vandstanden i åen 
derfor meget lav nu, så mon ikke vi kan give denne kombina-
tion skylden for de manglende fisk.

Jeg håber og tror på, at noget rigtig omskifteligt vejr (regn, 
rusk, sol og vind i rette doser) i maj – juni måned vil få vand-
standen i fjord og å til at stige og at havørreden vil trodse 
deres ”tilbagetrækningsreform” og i stedet vil pleje deres for-
meringsinstinkt, og trække op i åen i hobetal. Til glæde for 
vores medlemmer og til vores forening i håb om, at det kan 
kaste nye medlemmer af sig.

Her og nu er der i foreningen plads til flere medlemmer, 
men skal de melde sig, skal der hel klart komme fisk i åen og 
fangster på hjemmesiden. 

Sommeren og sommerferien står for døren, med de ud-
fordringer det nu giver i en familie med en familiefar bidt af 
en gal lystfisker. Vi (LFSO) kan tilbyde vore medlemmer over-
natningsmulighed, hvor der ikke er langt til hverken, Skive, Vi-
borg, Herning eller Holstebro. Vi kan tilbyde noget af landets 
bedste havørredfiskeri i Karup Å og ikke mindst et møde med 
masser af mennesker med en og samme interesse.

Karup Å Konkurrencen afholdes som vanlig anden week-
end i august måned og dette med vores klubhus i Trevad 
som omdrejningspunkt. Jeg kan kun opfordre vore medlem-
mer til at bakke op om denne konkurrence, dens afkast bliver 
anvendt til at fremtidssikre havørreden i Karup Å og dermed 
også holde gang i vores lystfiskerdrømme.

God sommer til jer alle og knæk og bræk for sæsonen.

Holger
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Vandløbsvedligeholdelsen i Skive Å har gennem årene væ-
ret genstand for mange meningsudvekslinger og diskus-
sioner blandt byfolk i Skive, lodsejere langs åen, lystfiskere, 
andre bruger af åen samt diverse sagsbehandlere i amter 
og kommuner.

Skive Kommune fik i 2010 opsat en ny online målestation 
ved Engvej i Skive by. Denne station har hen over somme-
ren 2010 og efterfølgende vinterperiode leveret masser af 
data, der sammenholdt med iagttagelser ved åen, har givet 
anledning til ønske om forsøgsvis i 2011, at justere på ved-
ligeholdelsen af Skive Å.

Det har tidligere vist sig, at der ved grødeopsamlingsplad-
sen ved udmundingen til Skive Fjord blev aflejret enorme 
mængder af sediment, hvilket er en naturlig følge af udlæg-
ning af grødespærre. Bl.a. derfor opstod ønsket om forsøgs-
vis at flytte grødeopsamlepladsen længere opstrøms i åen. 
Der er nu fundet en egnet placering opstrøms Svansøgård 
Bro (broen der danner bindeled mellem Estvadgård og Svan- 
søgård), hvor Skive Kommune forsøgsvis vil optage grøde 
i 2011. 

Grøden, der skal opsamles på denne plads, er den grøde, 
der skæres nedstrøms optagerpladsen ved Resen. Grøden 
kommer således hovedsageligt fra den vedligeholdelse, 
som Herning Kommune og Holstebro Kommune foretager, 
men også fra strækningen opstrøms st. 72.500, der ved-
ligeholdes af Skive Kommune. Kommunerne tilstræber, at 
første grødeskæring foretages over 2 uger i ugerne 26 til 
28. Afhængig af grødevækst og de aktuelle vejrforhold, så 
planlægger Herning og Skive Kommune pt. grødeskæring i 
uge 27 og Holstebro Kommune i uge 28.

Nedstrøms Svansøgård Bro vil Skive Kommune i 2011 for-
søgsvis foretage vedligeholdelsen med mejekurv og sand- 
pumpe. 

På store dele af strækningen fra st. 72.500 til udløbet i 
st. 82.950 er indvandring i åen af Høj Sødgræs og Tagrør 
et problem, hvorved åens fastsatte regulativdimensioner 
udfordres. Vandløbs vedligeholdelse med båd er ikke den 
mest skånsomme når det vedrører skæring af Høj Sødgræs 
og Tagrør. Mejekurv er generelt mere velegnet og skånsom 
til dette formål.

På en ca. 400 meter lang strækning opstrøms tilløbet af 
Koholm Å, vil Skive Kommune foretage en sandsugning af 
det fyldte sandfang i perioden mellem 1. august og 31. ok-
tober, som det er fastsat i regulativet.

Skive Kommune har medio marts 2011 ansøgt Kystdirek-
toratet om tilladelse til oprensning af en ca. 350 meter lang 
strækning af Skive Ås forlængelse ud i Skive Fjord. Oprens-
ningens formål er at fjerne den aflejrede sandbræmme i en 
bredde af 12-15 meter med en gennemsnits aflejring på 
ca. 30 cm, således at bundkoten for åens forlængelse ud 
i fjorden holdes i en dybde af -0,90 m DVR90. Den skøn-
nes, at sandaflejringen udgøre en mængde på ca. 1.600 
m³ (350x15x0,3). Denne oprensning skal sikre en fortsat 
uhindret afstrømning fra Skive Å i perioder med frostvejr. 
Skive Kommune har endnu ikke modtaget denne tilladelse.

Skive Å bliver i 2011 et spændende vandløb at følge, idet 
vi fra vandløbskontoret forventer mange kritiske øjne på de 
justeringer vi i år forsøgsvis foretager. Vi vil selv nøje følge 
de tiltag vi foretager i Skive Å, dertil har vi bl.a. opsat nok en 
online målestation i åen ved Lundbro.

Jens Ejner Jørgensen, Skive Kommune
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I forbindelse med det formodede smoltudtræk i marts/april 
måned har vi igen i år haft et ”vagthold” huserende ved 
åmundingen i Skive.

Det er ikke nogen let sag at få lov til at holde vagt der, 
men takket være Skive Kommune og Skive Fritidsfiskerfor-
ening lykkedes det igen i år at indhente de nødvendige til-
ladelser hos Skov- og Naturstyrelsen.

Skarvreguleringen 2011
I perioden 15. marts til 15. april delte 5 jægere fra LFSO 

opgaven mellem sig og sad klar med gevær, patroner og 
indstillet sigtekorn.

Nogen nem sag var det ikke, specielt i marts kom der kun 
få skarv – disse fugle kender angivelig deres besøgstid. Men 
sidst i marts begyndte skarven at røre på sig, mon ikke det 
skyldtes smoltudtrækket?

De dygtige jægere slog til og med 27 stk. nedlagte skarv 
ud af en bestand på 103 stk. (ifølge Villy), må resultatet 
siges at være flot.

I modsætning til de øvrige år, var der i år stor spænding 
om, hvem der ville blive årets topscorer. Storfavoritten til 
topscorertitlen var som vanlig Villy Andersen, men indtil lør-
dag den 9. april var han virkelig trængt. Her var han bagud 
med 7-4, men på en fornem slutspurt sikrede han sig igen i 
år titlen med 10 nedlagte skarv.

Der skal herfra lyde en stor tak til skarvjægerne for deres 
ihærdige indsats til gavn for havørreden og dermed også os 
lystfiskere.

Holger

VRIDSTED KØBMANDSGAARD
EGEBJERG 4 • VRIDSTED

Telefon 97 54 70 12
 Mandag-fredag: 7.30-18.30
 Lørdag: 7.30-14.00
 Søndag: 7.30-11.00
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Søndag den 10. april var jeg, sammen med Jesper Søren-
sen (smeden fra Fly) Henrik Bønnelykke og Sigfred Madsen, 
inviteret med på kysttur af Holger (vores kære formand) og 
Holgers kone Ruth. 

Det var ikke en hvilken som helst kysttur. Det var en tur, 
som havde til formål at kåre intet mindre end ”Årets kystfi-
sker”. For de fleste af os, var det vist årets første tur til kysten, 
men hvad betød det. Det var denne dag, det gjaldt, og man 
kunne vel lige så godt fange en kæmpe kystørred på den 
første tur som på den sidste. 

Turen startede med morgenmad hos Holger og Ruth 
på Hasselvænget, hvor der var dækket op med alverdens 
hjemmefabrikeret snaps til rundstykkerne og dækkeserviet-
ter med et motiv, som pralede af en flot havørred, som Ruth 

  Årets 
kystfisker(inde)

havde fanget ugen forinden på en tur til Vestsjælland. Det 
skulle vise sig, at dækkeservietterne var et fingerpeg om, 
hvordan dagens kysttur skulle udvikle sig. 

Efter snapsene og rundstykkerne kørte to biler læssede 
med optimistiske lystfiskere af sted mod Sallingsund, hvor 
Holger og Ruth havde udset et stræk, som kunne huse fisk, 
og hvor der var rigeligt med plads til alle seks deltagere. 

Da vi var ankommet til fiskepladsen, havde rigget stænger, 
waders og grej til, skulle vi have os fordelt langs vandet. Hol-
ger havde udtænkt en snedig og yderst nederdrægtig måde, 
hvorpå vi skulle fordeles. En omvendt konkurrence om at 
kaste med sten afgjorde, hvor vi hver især skulle starte fi-
skeriet. Som arrangører af turen holdt Holger og Ruth sig 
helt ude af denne konkurrence, og først da alle mand var 
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på plads, valgte de selv et sted at smide snøren ud. Solen 
skinnede fra en skyfri himmel, og der var periodevis vind, 
som gav lette krusninger på vandoverfladen. Ikke de letteste 
forhold, men heller ikke umulige. 

Jeg begyndte fiskeriet på en plads imellem Bønnelykke og 
Sigfred Madsen. Begge skrappe konkurrenter til den presti-
gefyldte titel. De andre var gået ud forbi en lille pynt, hvor 
man ikke kunne se dem. 

Efter halvanden times fiskeri uden afkast var jeg så småt 
begyndt at miste troen på denne plads, og i det jeg vader 
mod land, kom Bønnelykke med meget raske skridt faren-
de. Holger havde ringet til ham og fortalt, at der var taget 
fisk på den anden side af pynten, og at vi hellere måtte gå 
derom, da det virkede til, at det var der, fiskene opholdt sig. 
Jeg forsøgte ihærdigt (i mine lidt for store waders) at følge 
efter Bønnelykke i en iver for at se de nyfangede fisk - og 
ikke mindst for at få min wobler sendt ud over noget vand, 
som tilsyneladende holdt på fisk. 

Efter en mindre gåtur (for mit vedkommende småløb) 
kom vi om til de andre. Ruth gik rundt på stranden, sparke-
de lidt til stenene og så meget afslappet ud, imens de andre 
var i fuld gang med at kaste deres blink halvvejs til Mors og 
meget målrettet affiskede en lille vig, som var afgrænset af 
en pynt og nogle sten.     

Det viste sig, at Ruth inden for et kvarter havde taget to 
flotte blankfisk på henholdsvis 1,2 kg og 2,3 kg, og at hun 
dermed havde lagt sig i en suveræn førerposition i dagens 
konkurrence. Efter lidt kløen-i-panden, lykønskninger og en 
grundig beundring af de to fisk, kastede Bønnelykke og jeg 
os over fiskeriet i den lille vig i håb om, at der måtte luske 
flere havørreder rundt derude. 

Da klokken nærmede sig frokosttid, var der, på trods af en 
grundig gennemtrawling af vigen, ikke kommet flere fisk på 
land, og vi gik alle tilbage til bilerne for at spise madpakker 
og gøre status over fiskeriet. 

Efter en sjov og hyggelig frokost med forskellige øl, snapse 
og røverhistorier skulle vi i gang med fiskeriet igen. Status 
var, at Ruth var den eneste der havde fanget noget, faktisk 
var hun den eneste, der havde haft kontakt med fisk. Derfor 
var det med krum hals og fuld koncentration, at vi kastede 
os over eftermiddagens fiskeri. Bønnelykke og jeg ville fiske 
en ny strækning efter frokosten. De andre vendte tilbage 
mod vigen, hvor Ruth havde fanget de to fisk om formid-
dagen. Officielt skulle konkurrencen slutte klokken tre, efter-
fulgt af kaffe, kage og præmieoverrækkelser.   

Klokken 10 minutter i tre tog jeg det sidste kast, og vendte 
derefter snuden tilbage mod parkeringspladsen. I løbet af 
eftermiddagen havde jeg heller ikke set skyggen af fisk, men 
til gengæld havde det været et pragtfuldt vejr, ingen fuglere-
der på linen og det klareste vand, hvorigennem man kunne 
studere fjordens spændende bundforhold.  

Ved bilerne var de andre så småt begyndt at skænke kaffe 
op, og her var der heller ikke nogen, der havde fanget noget, 
foruden de to fisk Ruth havde fanget om formiddagen. Så 
efter kaffen og Ruths formidable kage var det Ruth, der vel-
fortjent blev kåret, som den suveræne vinder af dagens dyst, 
og som herefter kunne kalde sig ”Årets kystfisker(inde)”. Rig-
tig godt gået Ruth! 

Anders Dalgaard

Søndag den 15. maj var der frem-
visning af zone 6 ved Skals Å. Og 
jeg skal lige love for at interessen 
for det var stor.

Vi mødtes ved klubhuset og ef-
ter at vi havde pakket bilen med 
skilte og værktøj, satte vi os begge 
TO ind i bilen og kørte til Lindum 
skov, hvor vi mødtes med Steen. 
Det er ham vi har fået vandet af. 
Vi fik sat skiltene op og fejrede 
det med en øl. Vejret var fint, og 
det var åen også. Den ser meget 
spændende ud og ifølge en lystfi-
sker fra Viborg, skulle der være en 
hel del havørreder som finder der-
op. Det lyder jo ganske fint. Men 
er der nogen der vil prøve vandet, 
så er det nu klart og skiltet.

Med lystfisker hilsen
Johnny Jeppesen

Nyt fiskevand ved Skals Å
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Jægervej 5 · 6900 Skjern
tlf. 9680 2020 · fi skeri@korsholm.dk

Alt i udstyr til jagt, fi skeri, 
sport og outdoor fi nder 
du i Skjern – Danmarks 
største butik

Ligkister til fi sk 
– nu på rulle 
En let og ren måde at trans-
portere og opbevare fi sk på. 
Materialet er fødevare god-
kendt.
Fås i 2 størrelser.

UV Flypaint
En polyurethan maling, der 
bruges som hugpunkt og 
“hårfjerner” på dine rørfl ue-
kroge.
Fås i orange, gul og rød.

Globe 57
Nyslået ørredfi sker, eller re-
servehjul til kysten? Stabilt 
CNC-fræset aluminiums hjul 
med blød bremse. 
Normalt 999,-

www.korsholm.dk

59,- pr. rulle

45,- pr. stk. Tilbud 

699,-120,- 3 stk. inkl. mini uv-lampe
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Cardinalen • nr. 2 • 2011  9

ARBEJDSDAGE i LFSO
2. HALVÅR 2011

VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I LFSO

ONSDAGE KL. 18.00: 
› 10. august
› 17. august
› 24. august
› 31. august
› 7. september
› 14. september

LØRDAGE KL. 08.00: 
› 8. oktober
› 5. november
› 26. november
› 3. december (elfiskeri)
› 10. december (elfiskeri)
› 17. december (julefrokost)

KÆRE NYE OG GAMLE KOLLEGAER 
PÅ ARBEJDSHOLDET 
Efter en god sommerferie med forhåbentlig 
masser af fisk og afkobling, er batterierne 
forhåbentlig blevet ladet godt op. 
Vi ser frem til at tage fat på en lang række 
spændende opgaver. Disse opgaver kræver 
mange flittige, stærke, idérige, glade og 
dygtige folk! 
Vi håber, at alle de erfarne ”rotter” vender 
tilbage, men vi håber også på at se en masse 
nye ansigter på arbejdsholdet. Det være sig 
nye som gamle medlemmer, der ønsker at 
blive en aktiv del i foreningens arbejde. 
Så mød endelig op på en eller flere af arbejds-
dagene og giv en hånd med. Belønningen er 
et unikt kammeratskab og mange hyggelige 
og, af og til, hårde timer. 
I disse ”finanskrisetider” er arbejdsholdet 
det oplagte alternativ til et dyrt medlem-
skab i det lokale fitnesscenter. Vi garanterer 
dog ikke, at du taber dig!

Indsæt eventuelt et billede ...
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For andet år i træk afholdt LFSO intern lystfiskerkonkurrence 
på foreningens eget fiskevand. Der var fra start lagt op til en 
familie hyggedag, da børn og børnebørn kunne deltage. I 
denne gruppe for unge kommende lystfiskere, var der også 
mulighed for at fiske i moserne, hvilket næsten kunne give 
fangstgaranti. Juniorerne var delt op i 2 aldersklasser fra 
0-10 år og fra 11-17 år, og til de 3 største fisk i hver gruppe 
var der præmier.

Med dette gode tiltag var der rig mulighed for at dele sin 
interesse med familien, om ikke andet så for en dag. Men 
der var ikke en eneste deltager i denne gruppe. Personligt 
håber jeg på bedre tilslutning til næste års arrangement. Om 
ikke andet så er mine drenge 2½ år på dette tidspunkt, så 
mon ikke de skal have den oplevelse☺ 

Sidste års vinder blandt seniorerne var Anders Dalgaard 
med en fisk på 3,5 kg og 66 centimeter fanget nedstrøms 
Trevad Bro. I år skulle denne klubrekord da stikkes.  

Med konkurrencestart fredag eftermiddag kl. 16 var der 
lagt op til et døgns fiskeri ved åen. Ugerne op til konkurren-
cen havde vejrmæssigt set godt ud med fuldmåne, hvilket 
har ekstra betydning for tidevandet. Ved fuldmåne og ny-
måne forstærker effekterne fra månen og solen hinanden, 
og der kommer en speciel kraftig flod. Denne kaldes spring-
flod. Hvis der samtidig er kraftig vind, forstærkes floden, så 
der fås stormflod. Vinden havde været i vest et stykke tid, 
samtidig var der kommet vand. Så betingelserne for at de 
blanke opgængere havde fundet Karup Å´s berømte huller 
var opfyldt til punkt og prikke.

Fredag aften var Rasmus Wølck taget til åen sammen med 
sin far Morten. Rasmus beretter følgende:

”Min far og jeg havde bestemt at vi ville deltage i konkuren-
cen. Jeg var rimeligt tændt, for min far havde set fisk på et 
stykke af åen om tirsdagen, og jeg havde haft et hug der 
samme aften. Vi havde bestemt at vi skulle starte fiskeriet 
der. Vi tog op til klubhuset for at lave aftensmad før fiske-

riet, flere af de øvrige medlemmer havde samme tanke og 
vi havde et par gode og hyggelige timer der før vi startede 
fiskeriet kl 19.

Min far valgte at fiske nedstrøms for Sommerhushullet, 
jeg valgte at gå opstrøms, på den måde gik vi jo også hele 
tiden over vand der var uforstyret. Jeg var klar og tændt og 
skulle op på pladsen hvor jeg havde haft hug om tirsdagen.

Fluen som blev bundet på forfanget var en gummibens 
flue som jeg havde lavet om torsdagen (bindemønster 
sidst i artiklen). Jeg nåede kun at fiske få minutter før der 
var fast fisk, to gange var fisken helt fri af vandet før den 
blev mistet. Ærgelsen bredte sig, jeg blev frustreret over at 
den blev mistet, for jeg syntes at jeg havde gjordt alt det 
rigtige. Men op på hesten igen, så får jeg nok den næste. 

KLUBMESTERSKAB 2011



Lidt efter var der fisk igen, denne gang dog af en anden 
størrelse, det var en smolt der ikke var meget større end 
fluen.

Det var kun min anden tur til Karup Å i år, så det er startet 
godt, fornøjelsen er i hvertfald den samme som jeg kan hu-
ske fra sidste sæson. Oplevelserne er også velkendte: Gø-
gens kukken – lærken hænger lavt – Nattergalen – Viben 
og de blomstrende plettede gøgeurt, som jeg for øvrige 
syntes bliver mere udbredt over ådalen, det er jo dejligt.

Det var nogle dejlige timer jeg havde i klubhuset og ved 
åen. Jeg gentager helt sikkert deltagelsen i klubmesterska-
bet næste år, det er en god måde at starte sæsonen på.”

 

Da fredagens fiskeri var forbi og nat blev til dag, ventede vi 
spændt i klubbens lokaler på, om der kom fisk til indvejning. 
Men som timerne gik, var status ingen fisk på land, og den 
eneste fisk der gik rygter om, var den som Rasmus havde 
haft på krogen. I klubben var der kaffe på kanden til de 
medlemmer der kom forbi, men lad det være sagt med det 
samme - der var heller ikke den store tilslutning fra klubbens 
medlemmer. Igen vil jeg personligt opfordre jer til at støtte 
op om dette arrangement. For dem der havde valgt at tage 
til åen, i håbet om at fange en blank opgænger, skulle vise 
sig at være en sej kamp. For kast efter kast, skridt efter skridt, 
og som timerne skred frem til kl. 16 hvor konkurrencen slut-
tede, var status ingen fisk på land. På trods af at orm, blink 
og fluer på hver sin måde havde affisket åens strækninger 
sidst i maj måned, var der bare ingen fisk. 

Men med højt humør havde mesterkokkene Per Peder-
sen og Per Simonsen fået tændt op i ovnen, og serverede 
flødekartofler samt koteletter og frankfurter fra grillen. Per 
Pedersen havde lavet desserten – hjemmebagt kage. Til 
dette skønne måltid var der mødt ca. 15 mennesker op. 

 
Henrik Bønnelykke

Mønster beskrivelse:

Rør:  Blå protube/ Blå rør fra Brian Størrup  

kollektion Ca. 3-4 cm.

Hale: Gul Antron garn

Rib: Ovalt sølv

Krop: Sort ice dup

Kropshackel palmer: Kingfisher blå

Gummiben: Gule med sorte pletter

Hackel: Kingfisher blå

Vinge: Sort Ræv !/3 så langt som røret.

Front hackel: Kingfisher bål

Conehead: Sort.

Fluen kan belastes bagtil med en protube bullet.
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LFSO´s hjemmesiden har gennem det seneste år oplevet 
en kæmpe fremgang af brugere, som jævnligt benytter 
hjemmesiden til at hente oplysninger om hvad der rører sig, 
og om der er kommet nye fisk i åen.

Fangstsiderne er de mest populære og de ses af næsten 
alle der benytter sig af hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at 
disse sider ikke kun består af tal og navne, men at de også 
bidrager med tekst og billeder.

Alle der fanger fisk i Karup Å har en lille historie omkring 
deres fangst, som de fortæller deres nærmeste fiskekam-
merater. Desværre slutter det oftest her, da kun ganske få 
benytter sig af muligheden for at give disse ofte sjove histo-
rier videre til hjemmesiden.

Jeg kender til flere der har været en tur i åen for at lande 
deres fisk, og enkelte har sågar måtte smide alt tøjet for at 
få fisken fri af en grødetot eller en gren. Desværre kom-
mer disse sjove hændelser sjældent for dagens lys, og jeg 
har endnu aldrig set et billede af en lystfisker i åen i Adam 
kostume.

Det er ikke så svært at dele dine fiskeoplevelser med an-
dre, eller vedhæfte et billede til fangsten, og det er jo ofte de 
små ting der gør den store forskel på hjemmesiden.

Brug Foreningens 
hjemmeside

Er du evt. så heldig at din fangst er optaget på video, kan 
dette oploades til Youtube, og efterfølgende kan dette link 
lægges på hjemmesiden, så alle der ønske det, kan se dem.

Fra sæsonstarten 2011, kan du tilmed vinde en flaske Dr. 
Nielsen på din indrapportering, da der hver måned udtræk-
kes en lystfisker, der på en eller anden måde har bidraget til 
at gøre hjemmesiden mere levende.

Helge
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Jagt & Fiskeri 
Thinggade 1 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 45 22

Rygsækstol
+ gaf
Rygsækstol 399,-
Gaf 199,-

Samlet pRiS 39900

Jægerbro Mark II
Også i denne vinter har broholdet været ude med støbe-mix og gamle stålmaster. Resultatet af deres arbejde kan 
ses i Dueholm, hvor en rigtig flot og stabil bro har afløst den gamle Jægerbro. Den gamle bro led en krank skæbne i 
vinters, da den knækkede og faldt i vandet. Heldigvis har foreningen et godt brohold og nogle venlige lodsejere, der i 
fællesskab fik skabt og udlagt den nye bro til sæsonstarten 1. marts. Med lidt held holder den nye bro de næste 50 
år, hvis erosionen ved åen ikke underminere brinken, og æder fundamentet. Af frygt for dette, er broen derfor flyttet 
nogle meter opstrøms, da åen ikke er helt så hård ved brinken på denne possion.

Bestyrelsen 

Ugly 
Duckling
wobler

Mange 
forskellige
farver
Normalpris
pr. stk. 59,-

3 StK. 9900



Regnbuen ved	Jesper	Palm

Siden sidst...
ÅLESTRUp OpEN…
Desværre deltog ingen af vores juniorer til dette års Ålestrup 
Open, men det skal da lige nævnes at Morten Wølck var 
så ”beskeden” at få en 1. plads i henholdsvis kystflue og 
nymfe. Sådan. Godt gået…

ÅRETS FØRSTE JUNIOR/SENIOR KySTTUR…
Sidst i marts, havde vi årets første kysttur, som gik til Lyby i 
Skive Fjord. Og efter nogle meget kolde måneder, hvor det 
stort set havde været umuligt at fiske pga. is og kulde, så 
var det en tur som både juniorer og senior havde set frem 
til med stor længsel. 

Vandet var stadig pi… koldt og der blæste en vældig 
vind fra vest, men det tog ikke modet fra os. Der blev vir-
kelig fisket igennem, med både spin og flue, over flere km. 
super bund. 

Efter et par kolde timers fiskeri, mødtes vi til en tiltrængt 
pause, men desværre var der ingen, som havde haft kon-

takt eller fanget fisk, øv… Nå, tørsten og sulten blev stillet, 
og så ville de ivrige juniorer atter tilbage i det kolde vand i 
jagten på årets første blanke havørred. 

Der blev fisket yderligere en lille times tid, men så var 
kroppene også ved at være godt afkølet, samt mørket ved 
at sænke sig og fiskeriet blev indstillet.

Vi havde en rigtig hyggelig tur, med mange deltagere – 
det eneste som vi manglede, var desværre nogle hugvillige 
blanke havørreder, men… 

14 Cardinalen • nr. 2 • 2011
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HORNFISKETUR…
I starten af maj, var det atter blevet tid til den årlige hornfi-
sketur. Og også i år, gik turen til Kås Hoved.

Den røde bus blev proppet med juniorer og en masse 
grej, og så gik det ellers ud i det dejlige danske forår, med 
de smukke gule rapsmarker, som plejer at være lig med, at 
hornfisken er ankommet til vores kyster.

Vel fremme, blev grejet rigget til i rekordfart, for alle ville 
gerne være den første til at kroge en hornfisk. Johnny og 
undertegnede tog det lidt mere med ro. Så inden vi havde 
fået rigget til, var de første unge juniorer allerede næsten 
helt ude ved selve Kås Hoved. 

Vinden friskede desværre ret hurtigt op til omkring frisk til 
hård pålandsvind, men ungerne var ligeglade… Der skulle 
bare fiskes, selv om vandet til tider slog over waderskanten.

Allerede i løbet af de første par kast, havde Johnny horn-
fisk efter blinket, så det lovede jo godt. 

Og da jeg nåede ud til juniorerne på spidsen, havde de 
også haft rigtig, rigtig mange hornfisk, som fulgte blinkene 
helt ind til topøjet. Men ingen af dem gad hugge. Meget 
mystisk… 

Johnny fik sig fisket ud til os, og han havde også kun haft 
få fisk som blev kroget. Men fisk havde han trods alt fået, 
hvilket hjalp gevaldigt på optimismen hos juniorerne. 

Og der skulle også kun ganske få kast til, før Johnny atter 
havde endnu en dansende hornfisk på, hvilket på ganske 
få sek. gjorde ham til midtpunkt blandt juniorerne. De fik 
endnu et par fif, og heldigvis gik der ikke lang tid før det blev 
deres tur, til at fighte med de langnæbede fisk.

Det blev til nogle ganske underholdene timer, hvor vi 
nærmest vadede i hornfisk, men desværre stadig havde 
svært ved at kroge dem.

Prikken over i’et var dog den hjemmebagte, kæmpe, su-
per kage, som Nikolaj ”tryllede ” frem, da vi atter kom tilbage 
til bussen. Det var lige, hvad vi trængte til, efter en forry-
gende dag i wadersene… 

Til slut, kan jeg da lige nævne, at aftenens menu kom 
til at bestå af friskfanget hornfisk, som blev varmrøget. Det 
smagte himmelsk…

Vi ses derude… Knæk og bræk
Jesper Palm
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Junior/senior-ture 2011
Torsdag d. 18. august

Havørredtur til vor 
”egen” Karup Å
Torsdag d. 18. august, skal vi prøve, om det kan lykkes 
os at komme i kontakt med de berømte og berygtede 
”monster”havørreder. Bl.a. med hjælp fra vores hjemme-
bundne og forhåbentlig ”giftige” fluer og hjemmelavede 
spinnere. 
Vi mødes ved Skive Banegård kl. 17.00 og er tilbage igen 
ca. kl. 22.00 Søndag den 30. oktober

Fluekysttur til Mariager 
Fjord efter havørreder
Søndag d. 30. oktober kører vi en tur til den smukke og 
forhåbentlig fiskerige Mariager Fjord. På denne tur, vil det 
mest blive fluefiskeriet, som der fokuseres på. Vi skal fx have 
testet nogle af de ”giftige” hjemmebundne fluer samt ar-
bejde med kaste- og fisketeknik. Selvfølgelig er man også 
meget velkommen til at medbringe spinnegrejet. Der er af-
gang fra Skive Banegård kl. 8.00 og forventet hjemkomst kl. 
ca. 16.00
Det var lidt om de ture, jeg p.t. har på programmet. Men har 
du en god ide til en fisketur til fx et andet fiskevand, er du 
meget velkommen til at kontakte mig. Så kunne det jo være, 
der kunne blive en tur eller to mere.
HUSK: Tilmelding til turene skal ske mindst en uge før til 
mig. Man sørger selv for madpakke og drikkelse. 
Det er en kæmpe fordel at have waders (bedst) eller skridt-
støvler med til alle turene.

Vi ses derude – Knæk og bræk
Jesper Palm, tlf. 97510716 eller 20840606   
email: jesperpalm@email.dk

Torsdag d. 8. september

Havørredtur til vor 
”egen” Karup Å
Torsdag d. 8. september, skal vi igen prøve, om det kan 
lykkes os at komme i kontakt med Karup Å havørreden. Vi 
mødes ved Skive Banegård kl. 17.00 og er tilbage igen ca. 
kl. 22.00
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BRIAN STØRUp
Onsdag d. 2. marts havde vi fornemt besøg af Brian Størup 
fra Aalborg. Han er b.la. kendt fra Cardinalens fluesider samt 
div. fluebindingsarrangementer/kurser rundt om i landet. 
Men det er ikke kun bag et fluestik han kan ”trylle” – han er 
også rigtig dygtig med en fluestang i hånden.

Arrangementet startede med at Brian viste billeder og for-
talte om hans måde at fiske med flue i Karup Å, samt ikke 
mindst nogle af de teorier han har omkring åens ”vanske-
lige” havørreder – og måden at overliste dem på. Det var 
virkelig spændende at lytte til og der blev også stillet mange 
uddybende spørgsmål som gav spændende diskussioner. 

Efter et super foredrag, bandt Brian et par af hans mest 
fangende/effektive Karup Å rørfluer – og det er ikke så få 
fisk den mand fanger… Så der blev virkelig fulgt godt med. 
Brian havde taget godt med materialer med, så efter hans 
grundige fluebindingsdemonstration, kunne dem som hav-
de lyst, selv prøve at binde fluerne, hvilket især juniorerne 
benyttede sig af. 

Så alt i alt en rigtig god aften, hvor man kom vidt omkring 
og mest af alt gik hjem med mega fiskefeber… 

For mere info, se evt. Brian Størups hjemmeside:  
www.seatroutbynight.com/blog

Afholdte arrangementer

Brian tryller ved stikket.

- exclusiv boligindretning med terrazzo · exclusiv boligindretning med

Terrazzo Manden
“Kom forbi og se vores SHOWROOM og samtidig se hvordan 
terrazzo kan anvendes i køkken og bad samt al form for bolig- 
indretning inde og ude.
Klik ind på hjemmesiden og bliv inspireret til dit unikke produkt 
som designes lige efter dit ønske”.

NYHED
Som noget nyt kan vi nu tilbyde dig at få lavet et bord med din  
drømmefisk i. Her får du et helt unikt bord, som du kan have  
glæde af mange år frem.

Terrazzo Manden · Torben Lundqvist
”Aarestrup Østergaard”
Aarestrupvej 166  ·  7470 Karup J
Tlf. 58 26 43 88  ·  Bil 21 74 43 88
www.terrazzo-manden.dkNYHED
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Fra udspring til udløb

KARUP Å KONKURRENCEN
12.-14. august 2011

Lars Relund, Herning

Havørred 7,17 kg og 83 cm 

fanget på wobler.

John Kristensen, ViborgHavørred 7,32 kg og 82 cm fanget på orm

Frank Bach, Sunds, Havørred 6,95 kg og 82,50 cmfanget på flue

PRIS FOR DELTAGELSE KR. 250 - VED BETALING FØR 1. JULI ER PRISEN KUN KR. 200 

DOWNLOAD AF GIROKORT, TILMELDING OG INFORMATION: WWW.KARUPAA.DK

OVERSKUDET GÅR UBESKÅRET TIL VANDLØBSRESTAURERING I KARUP Å

P R Æ M I E R  F O R  7 5 . 0 0 0  K R .

Deltag og du støtter arbejdet med 
vandløbsrestaurering i Karup Å

CO
M

PL
O

T 
10

19
8A

.2
25

VINDER 2008 VINDER 2009 VINDER 2010
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”Fra udspring 
til udløb”
For 11. år i træk har du nu muligheden for at deltage i årets 
store begivenhed ved Karup Å, fiskekonkurrencen ”fra ud-
spring til udløb”. For beskedne 200,- kr. (inden 1. juli) og 
ligeledes beskedne 250,- kr. efterfølgende får du mulighed 
for at fiske i det meste af Karup Å. Ligeledes er der som 
vanligt flotte præmier, lotteri, helstegt gris, socialt samvær, 
grejbiks m.m. Som de foregående år, går overskuddet ube-
skåret til Karup Å Sammenslutningens vandplejearbejde 
hvor restaurering af gydepladser i bække og i hovedløbet 
er i fokus. Download girokort på www.karupaa.dk eller 
tilmeld dig på TØP frem til konkurrencestart. 

Fredag d. 12. august
16.00:	Konkurrencestart	
21.00:	Indvejning	starter
22.00:	Indvejning	slutter

Lørdag d. 13. august
07.00:	Salg	af	kaffe/morgenbrød	m.m.
08.00:	Indvejning	starter
14.00:	Salg	af	grillstegt	pattegris
16.00:	Indvejning	slutter
21.00:	Indvejning	starter
22.00:	Indvejning	slutter

Søndag d. 14. august
07.00:	Salg	af	kaffe/morgenbrød	m.m.
08.00:	Indvejning	starter
12.00:	Salg	af	pølser
13.00:	Sidste	indvejning	slut
14.00:	Præmieoverrækkelse	og	afslutning

program for konkurrencen 2011

På www.karupaa.dk kan kapløbet om guldnålen følges år for år.

OBS. Nåle af såvel sølv som guld kan kun erhverves ved at indveje en f isk 

under den årl ige f iskekonkurrence “Fra udspring ti l  udløb”.

Sølv- & Guld-nåle

Som noget nyt skal alle havørreder over mind-

stemålet på 40 cm, der fanges under konkurrencen 

“Fra udspring til udløb” indvejes på TØP.  

 
Der udleveres en specielfremstillet nål i sølv for 

hver fisk der indvejes under KÅS-konkurencerne 

fremover. Hver femte fisk der indvejes af samme 

person, premieres med en eksklusiv nål i guld.

Sidste års vinder Frank Bach, Sunds.  
Havørred på 6,95 kg og 82,50 cm.  
Fisken blev taget på konkurrencens  

anden dag på flue.
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Senest 2015 skal der skabes store forbedringer i det danske 
vandmiljø, så den gode miljøkvalitet genskabes, de steder 
hvor vandmiljøet er i en utilfredsstillende forfatning. EU har 
besluttet, at der i alle medlemslande skal ske en aktiv ind-
sats i vandmiljøet, men også laves en indsatsplan for de 
internationale naturbeskyttelsesområder, hvor Karup Å jo er 
et blandt mange EF-habitatområder. 

Miljøministeriet har været meget forsinket i deres del af 
processen og har ikke overholdt de terminer EU har udstuk-
ket, ligesom der stadig ikke er styr på økonomi og mange 
centrale virkemidler og den nødvendige følgelovgivning. 
Man kan frygte, at mange gode initiativer forsinkes i klage-
systemet.

HØRINg SLUT
Den 6. april 2011 udløb høringsperioden for de forslag til 
vand- og naturplaner Miljøministeriet sendte i høring i okto-
ber. Der er indkommet mange tusinde høringssvar, der alle 
kan ses på hjemmesiden www.nst.dk (se under ”Vandmiljø” 
og ”vandplaner”). Kendetegnende er det, at rigtigt mange 
både private, foreninger og organisationer, samt myndighe-
der har fundet anledning til at komme med bemærkninger 
til de fremlagte planforslag.

Status 
for	statens	vandplaner

SvAR FRA HOLSTEBRO KOMMUNE
I Holstebro Kommune er der udelukkende givet høringssvar 
fra Miljøforvaltningen, idet byrådspolitikkerne ikke på det 
foreliggende spinkle grundlag så sig i stand til at tage endelig 
stilling til planerne og politikkerne forbeholdte sig derfor ret 
til at kommentere planerne, når de foreligger i mere over-
skuelig form dvs. når man ved hvilke indsatser, der forventes 
udført i kommunen og for hvilke midler.

Teknik og Miljø har gennemgået planudkastene og fundet 
det nødvendigt, at disse forbedres på en lang række områ-
der indenfor bl.a. områderne spildevand, grundvand, tør na-
tur samt å, sø og fjord. Kommunen har vurderet, at der skal 
ske yderligere reduktion i spildevandsbelastningen, men 
også at miljøtiltagene i øvrigt overfor å, sø og fjorde skal in-
tensiveres betydeligt i forhold til Miljøministeriets planforslag 
fra oktober for at målene kan nås.

FLERE RØRLAgTE vANdLØB SKAL ÅBNES
Indenfor Holstebro Kommune er det vurderet, at der bliver 
behov for åbning af yderligere ca. 4 km rørlagte bæk- og 
åforløb, der ikke var med i planforslagene. Når en rørlagt 
strækning er mere end 20 m anses den som en spærring 
for fisk og anden fauna. 

Vandmøllen ved  
Borbjerg en  

vinterdag 2011
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I Karup Å systemet er det hovedsageligt i de mindre til-
løb til Stubbergård Sø og Helle Sø de rørlagte strækninger 
findes. Både i Navtrup Bæk, Sebstrup Bæk og Gjæven er 
der rørlagte strækninger, der forhindre fiskepassagen til de 
øverste målsatte strækninger i bækkene. I Navtrup Bæk der 
løber til Stubbergård Sø, er der tale om 4 delstrækninger 
på i alt ca. 800 m. I Sebstrup Bæk ca. 200 m og i Gjæven 
yderligere 220 m. I Gjæven har Holstebro Kommune de 
seneste 2 år genåbnet 2 andre strækninger. 

I Blakskær Bæk, Agerbæk, Kærbækken og Mogenstrup ka-
nal er der også rørlagte forløb som bør genåbnes.

STyRT SKAL væK
Opstemninger i vandløbene er selvfølgelig også helt cen-
trale at få væk. I Karup Å systemet har man dog ikke så 
store problemer som vi ser i Storåsystemet, hvor Holstebro 
Vandkraftsø ligger og spærrer for, at laksebestanden igen 
kan etablere sig med en stor bestand opstrøms for søen. 
Ses der på hele Holstebro Kommune har Teknik og Miljø 
fundet, at 32 spærringer i form af styrt bør fjernes ud over 
de få, der var medtaget i Miljøministeriets planforslag. 15 af 
disse styrt ligger i Limfjordsoplandet og 17 i oplandet til Nis-
sum Fjord. Kommunen er klar over at denne liste med stor 
sandsynlighed ikke er udtømmende, da selv forkert anlagte 
rørbroer kan virke som spærringer, men hvor udlægning af 
stenmateriale i røret og nedstrøms let og billigt løser mange 
problemer. Så det er med andre ord altid en god ide at 
melde sådanne forhold ind til kommunerne, så de kan finde 
sin løsning.

I Karup Å systemet er der ikke mange erkendte styrt i 
Holstebro Kommune. Kommunen har dog meldt ålekisten i 
Stubber Å ind og et enkelt styrt i Røjbæk beliggende noget 
opstrøms hovedvejsbroen i Bjergby.

REdUcERET vANdLØBSvEdLIgEHOLdELSE
Et af de vandløbstiltag Miljøministeriet lægger mest vægt på 
for at opnå god vandløbskvalitet er ”reduceret vandløbsved-
ligeholdelse”. Det er ministeriets forventning, at reduceret 
grødeslåning vil medføre forbedrede forhold for vandløbs-
faunaen. Set fra Teknik og Miljø er der god logik i ikke at 
slå grøde mere end der er behov for. Man skal bare være 
opmærksom på, at grøden på mange strækninger har så 

Gryde Å får slyngninger igen ved nedlæggelsen af 
dambrug

Fleng Bæk ledes tilbage til oprindeligt forløb i  

Skovslugt ved Borbjerg.

gode vækstbetingelser (ingen skyggende træer), at den 
fuldstændigt kan lukke vandløbet. Vandets hastighed re-
duceres dermed så meget, at sand fuldstændig overtager 
vandløbsbunden, hvor der ved en skånsom grødeslåning 
før var sten og grus i en strømrende. Et problem i sig selv 
er, at sødgræs langs brinkerne gradvist kan brede sig ud i 
vandløbene, der så bliver dybe og smalle i stedet for lave og 
brede. De lave vandløbspartier er helt afgørende for overle-
velsen af fx ørredyngel. Reduceret vandløbsvedligeholdelse 
er derfor et tiltag, der set fra Holstebro Kommunes side ikke 
altid er løsningen for misligholdte regulerede vandløb.

HvAd MEd SØERNE?
Når det gælder søerne Stubbegård Sø, Flynder Sø og Helle 
Sø vil det tage tid inden vandkvaliteten bliver god, idet der 
internt i søerne er oplagret en større fosforpulje, det tager 
mange år at skylle ud gennem Skive Fjord. 

Borbjerg Møllesø i Hellegård Å systemet er udvalgt til en 
særlig restaureringsindsats inden 2015. I stedet for at for-
søge at fælde fosfor i søbunden ved at tilsætte aluminium til 
søen, ser Holstebro Kommune hellere, at man undersøger 
muligheden for fysisk at tømme vandet fra den opstem-
mede sø og bortgrave de fosforberigede slam på bunden af 
søen. Holstebro Kommune har tidligere i år ledt Fleng Bæk 
over i det oprindelige løb, så den nu igen udmunder i Hel-
legård Å nedstrøms søen og dermed ikke længere belaster 
søen med næringssalte, hermed bør 50 % af søens fosfor-
belastning være fjernet. Før var bækken gennem rør ledt til 
Borbjerg Møllesø for at bidrage med vand til vandmøllen 
ved Borbjerg Mølle.

MILJØMINISTERIET SER pÅ SAgEN
Miljøministeriet er nu i gang med at se på alle de indkomne 
høringssvar og det bliver spændende ved årets udgang, at 
se de endelige vandplaner, der jo skal danne basis for de 
konkrete handleplaner, der efterfølgende skal udarbejdes af 
kommunerne. Realistisk set bliver det derfor først i 2013 at 
gravemaskinerne kan køres i stilling og hvor rørlagte stræk-
ninger forhåbentligt igen blive til vandløb, der løber frit. Så 
vil det vise sig, om det bliver i et slynget varieret forløb med 
udlagt sten og grus eller man lader de til den tid genåbnede 
bække have et lige forløb, hvor rørene lå.

Jakob Larsen, Biolog Holstebro Kommune
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Foto: Paul Bæk
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Du kan endnu nå at erhverve et eksemplar af den flotte 
akvarel udført af Helge Larsen og trykt som kunsttryk på 300 
grams akvarelpapir (særlig god kvalitet).

Værket forestiller to meget forskellige havørreder, en 
blank opgænger og en noget farvet fisk, fanget samme dag 
i august 2002.

Foreningen har kun betalt udgifterne til trykning, og efter 
Helge Larsens ønske vil overskuddet ved salget ubeskåret 
gå til juniorafdelingen ”Regnbuen”.

pris pr. stk.
Signeret og nummereret (50 stk.)  
monteret på bagpap .............................................................. 200 kr.

Signeret unummereret monteret  
på bagpap...................................................................................150 kr. 

Signeret uden bagpap ............................................................100 kr.

Med bagpap passer størrelsen til en 40x50 cm ramme.

Kan efter aftale med et bestyrelsesmedlem afhentes i 
LFSO´s klubhus Møllevej 1, Trevad, 7800 Skive.

Smuk akvarel til din stue
eller dit hobbyrum

Lidt om kunstneren:
Helge Larsen er et kendt ansigt ved Karup 
Å, hvor han har dyrket lystfiskeriet siden sin 
pure ungdom. Han kendes af alle forenin-
gens medlemmer for sine humoristiske og 
fine tegninger i ”Cardinalen”, som han har 
været fast tegner til gennem mange år.

Helge er medlem af en kunstnergruppe 
”Fyns Grafiske Værksted”, der har værksted 
og galleri midt i Odense, ligesom han er 
med i en anden gruppe ”Danske Naturteg-
nere”. Denne gruppe samles mindst en uge 
om året for at tegne i naturen. Tegningerne 
udstilles efterfølgende og/eller samles i en 
bog.

Gruppen udstiller hvert år på Fahl Kro ved 
sydenden af Ringkøbing Fjord.
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Fluesiden	 ved	Brian	Størup

For eventuelle spørgsmål omkring fluebinding 
eller fiskeri i Karup Å kontakt mig endelig.

Brian Størup
bskok@mail.dk

www.seatroutbynight.com/blog
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En aften i fluebindingens tegn sad jeg med 25 forventnings-
fulde fluebindere, vi skulle binde 2 fluer til Karup Å.

Første flue gik rent ind, en flue med farverne sort, rød, 
sølv, blå og grøn, altså klassiske farver til en velfangende 
havørredflue.

Anden flue var en lidt anderledes flue end man normalt 
ville bruge i Karup Å. Der var da også delte meninger, nogen 
troede mest på fluen i norske elve, mens andre var mere 
klar på at prøve den i den kommende sæson. Og efter jeg 
fortalte lidt om hvordan jeg fiskede denne flue, og i hvilke 
situationer fluen virkede bedst, efter min erfaring, var der nu 
mere end et par håndfulde som absolut ville prøve den…

Og jeg skal lige love for at der kom tilbagemeldinger i den 
nye sæson, der var stor begejstring omkring denne flue, der 
var nogen som havde fanget godt på den, og der var mange 
som havde haft helt fantastiske oplevelser med fluen, dog 
uden fisk på land…

At fluen også fangede fisk i Norge var så heller ikke helt 
forkert.

Fluen vi bandt den aften var lidt anderledes end den jeg 
gi´r opskriften på her. Denne her er bundet med Amerikansk 

Bindevejledning
“Silver ghost”
Rør: 	 3	mm	FF	i	Watercolor	eller	Blue.
	 1.8	mm	FF	inderrør	medium	soft

vægt: 3	mm	Flexible-Tungsten

Butt:		 Fl.	Orange	floss	

Hale:		 Fl.	Orange	fluoro	fibre	

Krop:		 Flatbraid	holo	silver	&	mix	af	
	 blue	icedub	og	Ice	blue	angel	hair

vinge:		 Amerikansk	oppossum	i	natur

Fronthackle:		 Blå	henback	&	Grå	soft	hackle

Sider:		 Opdrættet	Jungle	Cock

Hoved:		 Fl.	Orange

Oppossum vingen skæres i en kile, meget bred og tilspid-
ses ud mod spidsen, med hårene. Indbindes på 2 punkter, 
herved får man en god fylde, som vi godt kan lide på vores 
havørredfluer, og man får en vinge som bevæger sig helt 
fantastisk.

Denne her flue er belastet (som de fleste af mine fluer) 
med en Flexible-Tungsten, det er meget simpel, ”klik” den 
på røret og læg nogle tørn bindetråd på og vægten sidder 
der. Det gi´r en rigtig god balance i fluen. Sørg for at væg-
ten sidder lige under vingen.

Oppossom i natur. Denne type skind er helt fantastisk, det 
har en rigtig fin gennemsigtighed så der slipper godt med 
lys igennem vingen, dækhårene er nærmest som naturlig 
flash, både underuld og dækhår minder meget om isbjørn, 
det er bare rigtig blødt og svømmer helt fantastisk.

HØJBJERG SUPER HØJBJERG SUPER

HAGEBRO
v/Ole Højbjerg

Telf. 97 45 20 26
Åbent alle ugens dage

kl. 7.00-20.00

Fiskekort sælges.
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Sage, G. Loomis, Hardy, Guideline o.s.v mærker der kan 
tømme enhver pung og gøre en rig mand fattig. Du har må-
ske spenderet flere tusinde kroner for at få f.eks. en af disse 
mærker, ingen tvivl om at købet er det bedste du længe har 
gjort og glæden ved at stå med det ultimative grej ved fiske-
vandet er fedt. Måske er du også en af dem der gerne vil på 
fiskeri i udlandet? – Nu skal pengepungen frem igen, du gør 
det med glæde, mens du et kort øjeblik lader tankerne flyve 
af sted mod rejsen. Smilet er nu helt oppe ved begge øre, 
bliver afbrudt af konens stemme ”Det er for dyrt”.

Er drømmene nu ødelagt? – nej, en ny strategi lægges. 
Frem med computeren og aftenen bruges på alternativer 
til at ”slippe” hjemmefra – bare en uge – eller en forlæn-
get weekend. Bare komme af sted og glemme alt om tid 
og sted, her kommer jeg til at tænke på et citat fra bogen 
”Langs Karup Å” – ”I et moderne samfund er lystfiskeri vel 
en af de bedste og mest troværdige undskyldninger man 
har for at holde fri, ikke at foretage sig noget fornuftigt, men 

Internettets
lyksagligheder

blot at nyde den rest af natur, udviklingen endnu ikke har 
gjort kål på. Et øjeblik kan man glemme livets genvordighe-
der, hverdagens stress og jag, vende tilbage til det egentlige 
formål med livet - at leve. Uanset om man fanger fisk eller 
ej, tjener turen et formål. Man samler kræfter til nye favntag 
i kampen med dagligdagens trivialitet og samfundets mang-
lende evne til at skelne mellem udvikling og livskvalitet.

Fiskeriet er en drømmeverden, fisken er drømmen. In-
derst inde drømmer alle lystfiskere vel om, bare en gang at 
få lov at fange en af de store - fisken man kan leve på resten 
af livet. En fangst man kan underholde vennerne med i åre-
vis, og som til sidst bliver en saga”. 

Elvene i nabolandene undersøges på nettet, lige fra syd 
Norge til syd Sverige, valget falder straks på Norge. Naturen 
er for mig helt fantastisk der. Over nettet blev der booket 
alt fra færge, overnatning til fiskekort og fisketegn. Alt kan 
snart ordenes over nettet, med få klik og med dankortet ved 
hånden, bliver sommerens fisketur bestilt. En discount tur til 
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Mandalselven med overnatning i campingvogn, 3 gutter, 3 
hele fiskedage, 1500 kr alt incl. Selv mad og drikke. Den var 
konen med på, og smilet var tilbage.

Nettet blev nu igen gennemsøgt, for alt den viden jeg 
behøver for at kunne fange en laks der. Alt lige fra vejledning 
i fluevalg til fiskepladser blev undersøgt og der blev fundet 
videoklip fra elven. På diverse fiskeforums var folk villige til 
at dele ud af deres erfaring fra netop dette fiskevand. Jeg 
er bare så klar til turen. Hov, nej fluestangen, den trænger 
til udskiftning og på den gamle flueline er coatingen ved at 
falde af. Nu skal sparegrisen frem, i håbet om at der væltede 
frem med tusindekrone sedler, kom der i stedet lidt krøllede 
sedler og et par mønter - 1573 kroner. Det kunne ikke blive 
til en ny stang eller line. 

Nettet blev igen undersøgt, og fandt et brugtmarked med 
alt inden for fiskeverdenen. Her fandt jeg den ønskede 
stang, en Scierra HMS v. II på 11,9 fod klasse 7/8. Brugt 
5 gange dog uden stangrør, sælges for 1000 kr. Jeg kon-
taktede sælger og fik den købt. En stang der vil koste ca. 
5000 kr i grejbutikkerne da den kom på markedet. Så der 
var virkeligt sparet nogle penge, på samme måde fandt jeg 
frem til en flueline. Nu kan selv en fattig mand blive rig på 
lækkert udstyr.

Så lad endelig sommeren komme så det kan vælte op 
med store havørreder, grejet er klar, og jeg længes efter mø-
det med fiskevenner og naturen Karup Å er omgivet af. Som 
bonus venter turen til Mandalselven.

Henrik Bønnelykke

Nyttige links på nettet:

www.123nu.dk 

Forums, auktion, brugtbørs, fluemønstre og meget 

mere.

www.youtube.com 

Find videoklip fra det fiskevand du skal til, eller f.eks. 

fluebindingsvideoer eller noget helt andet. Blot skriv 

hvad du søger i søgefeltet, der er underholdning nok 

til fisketossen.

www.dagkort.dk

Vælger du at prøve andre danske fiskevande, kan du 

købe fiskekortet her.

www.lakseelvene.no

Her finder du information om laks og havørred 

fiskeri i det sydlige Norge.

www.lystfiskeroplysningen.dk

Her finder du masser af links til sider vedrørende 

lystfiskeri.

DET RENT

LOKALE

BRYGGERI

ØL OG
VAND
– nyd den kold og frisk...

Rigtige lystfiskere drikker Hancock øl og vand



Sommeren 2010 købte Lystfiskerforeningen en stangklip-
per, som vi kunne bruge til at klippe græs og siv med herne-
de i Skive. Her er der nemlig ingen køer til at spise græsset, 
så der er kun os selv til at klippe det. Medens Åen drev med 
grøde, og vi derfor alligevel ikke kunne fiske, fik vi klippet 
begge sider af Engvej, Sønderboulevard både op og ned-
strøms, Frederiksdal og Krillå samt det lange stræk ved Ki-
lometer Hansen. Specielt opstrøms Sønderboulevardbroen, 
hvor jeg klippede sammen med Anders Bækman. Det er 
en af hans og også en af mine favoritpladser. Åen var på 
det tidspunkt meget lavvandet, og derfor meget tør på kan-
terne, så det var først de sidste 30-40 meter inden broen, 
at det begyndte af blive blødt. ”Vi skal have det med”, sagde 
Anders,” jeg er lidt vild med at stå opstrøms og lade en wob-
bler flyde ind under broen”. Det var derfor med tungen lige 
i munden, at vi fik klippet det bløde stykke. 

Mit fiskeri i august var ikke til at få hjertebanken over. Det 
var kun mine fiskekammerater, der havde heldet med sig. 
De forsømte ikke en lejlighed til at hovere. Hovere er måske 
et lidt for hårdt ord, blære sig passer nok lidt bedre. Vi gik el-

Kun éN 
kan gå på vandet

lers næsten med identisk grej, så på et eller andet tidspunkt 
måtte heldet også nå mig.

 En tidlig lørdag formiddag havde jeg fisket Krillå og Kilo-
meter Hansen af. Først nedstrøms med en wobbler og så 
opstrømsspin tilbage. Det var der ikke meget respons i, så 
jeg kørte på Boulevarden for at fiske Poststrædet af. Der 
var fyldt op med biler på parkeringspladsen, og man skulle 
tro, at der var fødselsdagsfest eller andet i Knud Eriks Hyg-
gekrog. De var der alle. Der blev grinet, snakket og fortalt 
historier. Emir havde selvfølgelig lige fisket Poststrædet af, 
så jeg overlod de andre til hyggesnakken og gik opstrøms. 
Jeg gik lige over til et lille træspang og kunne se, at foran 
den ene bropille lå der en ordentlig klat grøde. Havørreder 
elsker at have tag over hovedet, og så meget grøde, som 
der var, kunne der nemt være en giga havørred under. Jeg 
tænkte på, at jeg da kunne bruge Anders´s opskrift. Jeg gik 
tilbage over spanget igen, men opdagede så, at jeg komme 
lidt for tæt på. Nok engang over spanget, så jeg kunne fire 
wobbleren ned i hovedet på en evt ørred. Vandstanden var 
nu helt anderledes, end da vi klippede om sommeren. Der 
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hvor jeg prøvede at gå ud til åen, kunne jeg mærke, at det 
ikke gik, så jeg gik lidt længere op og liste mig lige så stille 
ned til broen igen ude ved åkanten. Da jeg manglede ca 20 
m i at nå broen, kunne jeg godt mærke, at jeg var kommet 
på blød og gyngende grund og var måske lige tæt nok ved 
åkanten. Det så rimeligt fast ud lidt længere inde. Jeg flyt-
tede fokus og slog bøjen over på hjulet og ville lige vippe 
wobbleren ud i åen, inden jeg trådte et skridt ind. Bagefter 
måtte jeg nu erkende, at det ikke var det mest smarte, jeg 
der havde gjort. Det, der ved første øjekast så fast ud, viste 
sig nemlig at være en tynd hinde af flydegræs, og benene 
fortsatte ned i blævret og vandet. For ikke at få overbalance 
og styrte lige på snuden fik jeg lynhurtigt det andet ben 
med, og så stod jeg der i blæver til over midt på låret, lidt 
skråt på åen. Jeg følte mig fuldstændig tåbelig og fjollet. Jeg 
kunne høre, at der stadigvæk blev snakket omme i hygge-
krogen. Jeg kunne nemt have råbt dem op, hvis det skulle 
være, men jeg ville med garanti blive ubehjælpelig til grin. 
Jeg kunne lige se hele bundet stå og diskutere, hvad de 
skulle kaste ud for at få ham klumpen op af blævret. Der 
kom en hel del folk oppe på broen, så for ikke at blive kigget 
på og grinet af måtte jeg stå og kaste lidt og lade som om, 
jeg fiskede. Gad vide hvad de tænkte, når de så, at jeg stod 
helt skråt og 2 m fra kanten. Der gik 7-8 min før der var fri 
bane. Stangen blev kastet op i sivene, og så var det ellers 
med at mase sig igennem blævret så hurtigt som muligt. 
Der var ikke tid til at liste op. Både jakke og fiskevest blev 
fedtet, meget fedtet. Da jeg endelig stod med lidt mere fast 
grund under fødderne, kunne jeg godt se, at sådan som jeg 
så ud, kunne jeg ikke komme ned til bilen, så det var ud i 
åen og få skyllet det meste af blævret af waders, jakke og 
fiskevest. Til alt held var der ikke kommet hverken vand eller 
blæver ind i mine waders. Jeg fiskede buen af ved træet. 
Der var heller ikke rigtigt noget liv der. Ned og i bilen. Jeg 
tænkte godt nok på at køre hjem, men nu var jeg jo kommet 
af sted. Selvom jakke og fiskevest var våde, kunne jeg nok 
lige klare ½ time mere. Nu på Engvej og helt ned til det sid-
ste sving. Helt nede mellem træerne fandt jeg en sollun plet 
og tog kaffen frem. Jeg skulle egentlig have vesten af, men 
det valgte jeg at vente med, til jeg kom hjem. Fangstkrogen 
havde jeg i en ring omme i nakken. For at se lidt bedre 
måtte jeg rette lidt på den. Jeg sad nok et kvarters tid stille 
og skiftede fra wobbler til condomspinner. Kom derefter op 
på knæ og sidde og skulle lige til at kaste opstrøms, da jeg 
følte, at der var noget, der stod og kiggede på mig. Da jeg 
drejede hovedet lige så stille, fik jeg øjenkontakt med en 

råbuk, der stod ca 1 m fra mig, inde i pilekrattet. Jeg sad helt 
stille, og jeg kunne se, at den ikke var alene. Jeg kunne se 
nogle flere ben derinde, men ikke kroppen. Den bakkede 
stille ind, og jeg kunne høre, at den listede ind imellem 
rørene igen. Opstrøms i det nederste sving er der en trærod 
i vandet, og den elsker spinnere og wobbler, eller det er må-
ske kanten af en ubåd, hvad ved jeg. Jeg havde stadigvæk 
fokus på rådyrene, medens jeg kastede opstrøms. Først for 
sent opdagede jeg, at jeg var kommet for tæt på. Condom-
spinneren sad uhjælpelig fast. For fanden da også nu var jeg 
nødt til at rejse mig og vikle fletlinen omkring armen. Der lød 
et sagte skrald, da mit nylonforfang sprang. Eminent, det var 
min nr. 2 condomspinner, der nu sad dernede, og jeg havde 
også tidligere sat en wobbler til der. Jeg fik rigget om og lavet 
et nyt forfang og sat en sort spinner størrelse 4 på. Der var 
dog stadigvæk ikke rigtigt gevinst. Jeg listede lige så stille 
opstrøms igen og håbede, at jeg kunne se råvildet en gang 
mere. Jeg kunne ikke se dem, men høre dem inde i rørene. 
Jeg gik over træbroen og helt op til mit favorit stykke, som er 
en 20 m langt grødebræmme. Den er lidt svært at fiske af, 
hvis man står lige ved den, men passer eminent, når man 
står lidt opstrøms og kaster nedover. Jeg havde et stykke bly 
på forfanget af spinneren og valgte at lade den synke helt til 
bunden. Efter et par omgange på hjulet blev spinneren taget 
med et brag. Jeg gik lidt op og nedstrøms. Da den begyndte 
at vise træthedstegn, rakte jeg om efter gaffen på nakken, 
men kun for at opdage, at den var der ikke mere. Åh nej 
den havde jeg tabt der, hvor jeg sad og drak kaffe. Så måtte 
vi ned igen og finde et lavere sted, så jeg kunne håndlande 
den. Det må jeg indrømme ikke er min spidskompetence. 
Det bliver altid lidt vildt og voldsomt, men på land kom den. 
Godt op i brændenælderne og mig mosende bagefter. Næ-
sten 4 kg så den kom op i bilen. Efter lidt omtanke mente 
jeg, at jeg havde oplevet nok for den dag. På vej hjemad 
tænkte jeg på mange af de ting, man som fisker selv er 
herre over bl.a endegrej og line, medens andre ting må man 
tage, som de kommer. Alligevel er der kun én, der kan gå på 
vandet eller blæveret – så vidt jeg ved. Det var først, da jeg 
var kommet hjem og havde fået læsset fisken og alt grejet 
af bilen, at jeg opdagede, at fangstkrogen stadigvæk måtte 
ligge på Engvejen i sidste sving.

Finn Vestergaard Jensen

Jørgen Friis Poulsen a/s
byg & entreprise

jfp.dk
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DEEP Fluehjul kr. 399,-

VIBE Flueline 

kr.499,-

249,-Div. Caps fra kr.

SPEED Vadejakke kr. 1599,-

GT Fluehjul fra kr. 1399,-

ATTACK Fluestænger fra kr.999,-

ATTACK Flueline

kr. 299,-

Div. Polyleaders 

Fra kr. 79,-

Åben alle ugens dage!
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Hjælp til indsamling 
af vævsprøver
DTU	Aqua	i	Silkeborg	er	i	gang	med	et	projekt,	
der	skal	beskrive	den	genetiske	profil	af	ør-
redstammer	i	danske	vandløb.	DTU	Aqua	har	
derfor,	gennem	KÅS,	bedt	foreningerne	om	hjælp	
til	indsamling	af	vævsprøver	fra	havørrederne	i	
Karup	Å.

Formålet	med	projektet	er	at	kortlægge	de	gene-
tiske	strukturer	i	de	danske	ørredbestande.	På	sigt	
skal	det	blive	et	redskab,	som	man	kan	bruge	til	
følgende:	

-		At	identificere	de	oprindelige	ørredbestande.	

-		At	lokalisere	hvor	der	forekommer	unikke	gene-
tiske	bestande.	

-		At	bestemme	havørredens	vandringsmønstre	og	
give	viden	om,	hvordan	man	bedst	genetablere	
lokale	bestande,	der	er	kraftigt	påvirket	af	dam-
brugsfisk	eller	helt	udryddet.	

På	længere	sigt	regner	man	med	at	kunne	lave	
et	”genetisk	landkort”	over	alle	danske	ørredbe-
stande,	som	bl.a.	vil	kunne	fortælle	os	noget	om,	
hvorhen	havørrederne	fra	de	enkelte	åer	vandrer,	
og	hvornår.	
Derfor	opfordres	alle,	der	har	mulighed	for	det,	til	
at	bidrage	til	indsamling	af	vævsprøver.	

HvORdAN gØR MAN?
Både	levende	eller	nyligt	døde	fisk	kan	anvendes.	
Man	klipper	et	stykke,	på	størrelse	med	en	finger-
negl,	af	fedtfinnen	eller	fjerner	2-3	gællestave.	
Det	er	vigtigt	at	rengøre	saks/kniv	mellem	hver	
fisk.	

Materialet	placerer	man	herefter	i	et	rør	med	sprit	
og	sætter	låget	på,	så	det	er	helt	tæt.	Vævsprøven	
skal	herefter	opbevares	i	køleskab	eller	fryser.	

Notér	herefter	følgende	og	læg	noterne	ved	
vævsprøven:

-		 Dato	for	fangst

-		 Vandløbsstrækning

-	 Vandløbsnavn

-	 Bredde-	og	længdegrad	(hvis	muligt)

-	 Fiskens	længde	og	evt.	vægt

-	 Køn	(hvis	muligt)

-	 Livsstadie	(opgangsfisk,	nedgangsfisk,		
	 grønlænder,	bækørred)

-	 Fiskens	alder	(hvis	muligt)

-	 Navn	og	adresse	på	fangeren

Strøgets Vinhandel v/Søren Sørensen
Nørregade 1 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 03 10 · www.vignoble.dk

Kig ind og oplev vores fremragende 
argentinske vinhus Candela...

6900
pr. fl .8500

pr. fl.

OBS:		Rør	og	sprit	til	vævsprøverne	kan	både	hentes	og	afleveres	i	klubhuset	på	arbejdsdage.
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I foråret 2011 havde vi booket 2 havture. Som sædvanlig er 
man underlagt vejrgudernes vilje, når man taler havfiskeri. I 
år tilsmilede vejret os og begge ture blev gennemført!    

Vi har i en lang årrække sejlet med Mølboen fra Hanst-
holm – men i år ville vi prøve et nyt skib, nemlig Maagen, 
der normalt sejler fra Nr. Vorupør. Maagen udmærker sig 
ved at være lidt billigere, end bådene fra Rederiet Gule Rev, 
hvor Mølboen hører til. Maagen ejes af Thøge Jensen, der 
også er skipper. Han er i gang med 2. sæson som lystfisker-
skib – og vi har på begge ture oplevet god service og fine 
faciliteter. Se evt. hjemmesiden www.maagen.com – der er 
også billedgallerier fra mange af årets ture – herunder de 2 
ture, vi har haft i år.

Første tur skulle løbe af stablen søndag d. 10 april. Op til 
turen havde der været en længere periode med blæst, men 
vinden begyndte at lægge sig fredag – og søndag morgen, 
var der kun lidt ”gamle” dønninger tilbage – men dog nok 
til, at 2 af deltagerne måtte lide søsygens kvaler……! Turar-
rangør Thyge Andersen havde booket hele skibet, så de 11 
deltagere kom alle fra Skive/Viborg. Vi sejlede ud omkring kl. 
5.30 og var vidne til den smukkeste solopgang – det er altid 
en oplevelse, at se solen stå op inde over land, mens man 
er på vej til fiskepladserne. Egentlig skulle vi være trukket fra 

Havfiskeri 2011
land i Vorupør – men da spillet der havde været i stykker i 
en længere periode, ja så var skibet flyttet til Hanstholm, så 
fiskeriet foregik i de vante områder. 

Efter 2 timers sejlads havde vi første fiskestop. Efter en 
lidt tynd start svingede fiskeriet sig gevaldigt op i løbet af 
dagen. Det blev faktisk én af de bedste ture, jeg har deltaget 
i. Især havde vi stor succes på et vrag, hvor et stort antal 
torsk i 7-10 kg´s klassen fyldte godt i fiskekasserne. Største 
fisk tilfaldt den mindste – nemlig Per Madsen, der førte sig 
frem med en torsk på godt 11 kg. Skipper vurderede, at vi 
i alt havde 4-500 kg torsk i kasserne, da vi sejlede ind efter 
en rigtig god dag. Efter filettering, kunne de fleste af os drage 
hjem med 10 til 15 kg torskefilet i poserne. 

Årets anden tur skulle foregå lørdag d. 7. maj. Der havde 
igen op til dagen været en periode med en del blæst, men 
da dagen oprandt, var vi igen heldige, svag til jævn vind fra 
øst, perfekt vejr. Spillet i Nr.Vorupør var netop blevet repa-
reret dagen før, så det var Maagens første tur med afgang 
fra Nr. Vorupør i 2011 – så der var store forventninger til, at 
vi skulle fiske på ”uberørte” fiskepladser. Det er en speciel 
oplevelse at blive trukket over stranden af spillet i Nr. Vorup-
ør – der er en af de få steder i landet, hvor man stadig kan 
opleve bådene blive trukket ud fra stranden. Mig bekendt er 



der kun de 2 både, der sejler med lystfiskere fra Nr. Vorupør, 
der stadig anvender den teknik. 

Vi sejlede 2½ time inden første fiskestop. Der blev her 
fanget flere, men betydelig mindre torsk, end på vores første 
tur. Det skulle vise sig at blive kendetegnende for dagen – 
mange små torsk. Der blev i løbet af dagen kun landet få 
torsk over 5 kg, men samlet set et acceptabelt udbytte for 
de fleste, selvom slutresultatet opgjort i kilo torskefilet nær-
mest var det halve af den første tur. I lighed med den første 

tur, blev der bortset fra en enkelt grå knurhane alene fanget 
torsk, hvilket er lidt atypisk. Sej, lubbe og lange plejer at være 
en del af udbyttet – men ikke på disse 2 ture.

Vi ser nu frem til efteråret, hvor der er booket endnu en 
tur med ”Maagen”. På denne tur er det indtil videre planen, 
at vi i stedet skal forsøge os med fladfiskene – en for os hel 
ny form for havfiskeri, så det bliver spændende at prøve – 
hvis ellers vejrguderne vil lade os komme af sted!

Knæk og Bræk.
Arne Kjølhede
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Jeg havde sat hele fredag af til noget tørfluefiskeri, da vejret 
ville blive perfekt ifølge mit hoved. Jeg har haft et par korte 
ture i Lilleåen, hvor det er blevet til nogle fisk. Men ikke me-
get større end 25 cm. I dag skulle turen gå til Gudenåen. Jeg 
ankom halv tolv. Solen stod højt og det var meget varmt, så 
jeg bestemte mig for at tage turen i kondisko. Inden længe 
har jeg spottet en fisk. Der er danica i luften, så der ryger en 
af slagsen på med det samme. Intet sker efter tre kast. Jeg 
forsøger mig så med en emerger i troen om det vil hjælpe. 
Der sker stadig ikke det mindste. Fisken ringer bare videre 
ved siden af min flue. Men hov, der klækker nogle mindre 
brune døgnfluer, så jeg får puttet sådan en fætter på og i 
første kast er der fast fisk. En fin bækker på 30 kommer 
hurtigt ind til fotografering. 

Jeg fortsætter længere ned af åen, hvor jeg spotter en 
fisk der tager føde til sig nær bunden. Jeg forsøger mig med 
en stor peeping caddis. Fisken tager uden tøven med det 
samme og modhugget falder rigtigt. Jeg får mig bøvlet ned 
til fisken gennem brændenælder og tidsler. Igen en ganske 

Med tørflue i Gudenåen
fin fisk omkring 30 cm. Jeg besluttede mig nu for at vende 
om og tage waders på inden jeg kom for langt væk, da jeg 
var hel prikket på mine arme af brændenælder.



I mine waders er jeg nu klar igen og fortsætter ved åen 
hvor jeg slap. Jeg får travet et godt stykke inden jeg igen 
spotter en fisk. Den står og sipper danica ligeså stille og 
roligt i overfladen. Jeg får sat en dun på forfanget med det 
samme, Kaster, og fisken rejsen sig i slowmotion og sip-
per fuldstændig troværdigt fluen i sig. Modhugget falder og 
fisken får sig noget af et chok, hvorefter den styrter ned-
strøms. Den giver en kanon fight og jeg må i vandet for at 
undgå alle grødebuskene. Fisken kommer på land og jeg 
kan måle den til 37 cm. Jeg tager et par billeder og så går 
kameraet tør for strøm. Nej nej nej! Havde også et spejlre-
flekskamera, men det ligger selvfølgelig i bilen. Men godt 
jeg nåede at få et par skud af den smukke fisk. Mens jeg 
sætter fisken ud og nyder at blive kølet lidt ned i vandet går 
en fisk i gang med at tage på overfladen 30 meter længere 
oppe. Det er jo perfekt. En ny flue kommer på forfanget, 
så flydeevnerne er i orden. Et kast og haps siger det. Men 
fisken ryger desværre af ret hurtigt igen. Endnu en fisk lidt 
under 40’erne.

Jeg fortsætter videre, men fiskene falder lidt til ro og bliver 
lidt sværere. Jeg sætter 0,16 spids på i stedet for den 0,18 
jeg har gået med indtil nu. Jeg kommer til et træ ved egen 
side som lugter langt væk af stor bækørred. Jeg synes også 
jeg anede en ring derinde fra, da jeg gik længere nede. Det 
er umuligt at fiske pladsen med et opstrøms kast så jeg 
går opstrøms, for at lægge et nedstrømskast. Der er stadig 
mange grene og skidt og møg inden fluen kan nå helt ind, 
men sådan en plads kan man næsten ikke lade værre. Jeg 
fire fluen med strømmen nedstrøms. Den forsvinder langt 
ind under grenene uden der sker det mindste. Nå, det var 
da et forsøg værd tænker jeg og begynder at tage fluen ind. 
Årh! nu sidder jeg fast i grenen! Men så kommer der tre 
hårde rusk og overfladen eksplodere inde under træet. Har 
selvfølgelig stadig 0,16 på og der går ikke mange sekunder 
inden fisken får viklet sig om tre grene og linen springer. Det 
var en rigtig god fisk jeg vil tro var 50+. 

Lidt slukøret går jeg videre. Der sker ikke noget på overfla-
den mere, så jeg får sat en nymfe på. Der går ikke længe in-
den hugindikatoren forsvinder. Modhug! Og der er kontakt. 
Krogen mister dog hurtigt sit tag. Jeg fisker videre opstrøms 
med nymfen. Der er hurtigt bud igen. Denne gang kommer 
fisken ind og det er en rigtig fin stalling på 37-38 cm. Er ved 
at være ret så sulten og tørstig, så går tilbage til bilen for at 
få noget at drikke og spise. Og så kan jeg også få hentet det 
andet kamera, hvis jeg skulle være så heldig at der skete 
mere. Har ikke haft noget ur med så bliver en smule over-
rasket, da jeg opdager at klokken er 17.30.

Efter min aftensmad starter fiskeriet ganske fint ud lige-
som sidst med en fisk ret hurtigt omkring de 30 cm. Men 
der sker egentlig ikke så meget på overfladen, selvom der 
er danica overalt efter hånden. Går et langt stykke inden jeg 
ser en rigtig fin fisk stå og hapse godter i overfladen. Den 
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køre frem og tilbage og fra side til side. Jeg står og tænker 
mig godt om, hvor jeg skal kaste fluen, for den her fisk vil 
jeg rigtig gerne se. Jeg tager første kast ca. midt i åen, da 
fisken i mit hoved skulle komme op der næste gang. Den 
tog ovre ved modsatte bred i stedet. Det gjorde den der-
efter nogle gange og næste kast lå jeg derovre. Fisken tog 
fluen og jeg fik givet modhug. Nu kunne jeg mærke noget 
mere vægt bag fisken og den tog flere voldsomme spring 
i luften. Alt løslinen forsvandt hurtigt. Fisken gav en super 
kamp og kom heldigvis sikkert på land efter jeg var i åen og 
var blevet sprøjtet godt til af den. YES! KÆFT DEN ER FLOT! 
47 cm sagde målebåndet. Fisken blev hurtigt fotograferet, 
hvorefter den kom tilbage i vandet. Det er så vildt det her! 
Dagen har nu overgået alle drømme jeg har haft om natten! 
Det havde jeg aldrig troet jeg skulle opleve. Sætter mig bare 
ned på brinker og slapper af. 

Inden længe viser en anden fisk sig i overfladen. Den her 
fisk ser også rigtig fin ud. Jeg kaster til den flere gange uden 
held. Både med klækkere, dun og spinnerer. Fisken ringer 
bare ufortrødent videre. Jeg skiftede frem og tilbage og til 
sidst med en dun kunne jeg se en hvirvel lige under fluen. 
Jeg havde igen 0,18 på, prøvede så at gå ned til 0,16. Det 
var stadig det samme, så jeg forsøgte mig med at affedte 
forfanget. Stadig ingen ting. Jeg ventede 2 min. og kastede 
igen, da fisken stadig ringede som ingenting var sket. Nu 
tog fisken fluen. SÅDAN! EN fin fisk lidt over 30 cm ryger 
ind forbi. 

Luften var stadig tung af insekter. Jeg gjorde egentlig ikke 
så meget andet end at gå frem og tilbage og kigge lidt mens 
solen langsomt gik ned og klækningen stillede af. Til sidst da 

hele dalen var fuldstændig diset til gik turen hjemad. Klok-
ken var 00.45, da jeg startede bilen og kørte mod Århus.

dAg 2
Et par dage efter var jeg igen en tur ude med tørfluen. Var 
af sted om formiddagen og der var ikke meget aktivitet i 
vandet. Fandt dog to fisk i løbet af turen som tog insekter 
på overfladen med meget lange mellemrum. Det lykkedes 
dog hurtigt at kroge en fin en på 35 cm på en extended 
body imitation af en danica. Den anden fisk gav en del be-
svær da den stod helt inde ved modsatte brink bag en kvist, 
som hang ned i vandet foran den. Jeg kaster mange gange 
på min side af grenen uden at kan lokke den til hug. Jeg 
får derefter, efter flere forsøg, lagt et godt kast så fluen lige 
præcis ikke rammer modsatte brink og samtidig kan drive 
bag grenen. Forfanget rammer selvfølgelig grenen da det 
ikke kan undgås. Men fluen får lige præcis det sidste drev 
ned til fisken og lige som jeg tror det er for sent tager den 
fluen. Jeg giver modhug uden at mærke fisken. Men der går 
ikke længe inden fisken begynder at ringe igen. Jeg forsøgte 
mig med forskellige stadier af danica imitaioner. Fisken er 
på et tidspunkt oppe og kigge på en imitation af en spent 
spinner, men afviser den. Kort efter er den oppe og kigge og 
afvise det ægte insekt. Til sidst prøver jeg med en mindre 
grå imitation af en lys grå cdc døgnflue på en str. 10 krog. Et 
kast og så sidder fisken der. En super flot bækørred på 41 
cm kommer hurtigt ind til fotografering inden den igen får 
lov at svømme sin vej. 

Henrik Ravn



Cardinalen • nr. 2 • 2011  37

I Røjbæk vil der i efteråret blive ud-
lagt gydegrus fra Røjbækvej og ud 
mod Karup Å 2 steder og opstrøms 
Røjbækvej 4 steder.

I Karup Å arbejdes der på at få 
lagt grus i Severins Høl nedstrøms 
Sommerhushullet.

Og så er det mit håb, at vi kan 
få suppleret gydebankerne i Trevad 

Møllebæk, samt måske få etable-
ret nogle nye grusbanker opstrøms 
Trevad Ørred Park.

Det er det er foregår i vores om-
råde lige nu.

Med lystfisker hilsen
Johnny Jeppesen

Lidt om vandpleje

Hagebro Kro, Holstebrovej 275, 7800 Skive
Tlf. 97 45 20 05

Vi serverer god mad i hyggelige omgivelser.

Stedet hvor lystfiskere mødes
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Det startede med at Per Simonsen fortalte at han havde 
mistet en stor laks i Storåen på en condomspinner. 

Så var vi til bestyrelsesmøde, og snakken faldt igen på 
Storåen. Jeg sagde at der tager jeg op på lørdag, jeg vil fange 
en laks. Og straks sagde Per Steen at han ville med. Så vi 
aftalte at mødes kl. 7.45 hos ham til en kop morgenkaffe. 
Efter morgenkaffen kørte vi til Majdal Camping for at købe 
fiskekort. Efter at have kigget på oversigtskortet blev vi enige 
om at køre til Burvej nr. 18 og starte derfra. Vel ankommet 
til P-pladsen fik vi fiskegrejet fundet frem og gik mod åen. 
Vi havde bestemt, at vi ville starte ved Idom Å. Det blev en 
dejlig tur hen gennem ådalen, åen kunne vi nu ikke se, men 
den var det jo et eller andet sted. Men rådyr og ræv så vi. 
Det var begyndt at regne, så det var rigtig fiskevejr. Da vi 
kom til stedet hvor Idom Å løber ud i Storåen kunne vi se at 
vandet var fint og klar. Vi gik i gang med at fiske. Per Steen 
med orm, og jeg brugte en condomspinner. Vi fiskede friskt 
derned af med en masse kast, for at dække så meget vand 
som muligt. Efter ca. en times fiskeri mødtes vi og fik en øl 

Til Storåen  
–	hvorfor	nu	det?

og snakkede lidt om fiskeriet. Vi havde ikke set noget endnu. 
Vi fortsatte ned af åen, jeg var nået til et træ som stod ved 
åen. Åen så rigtig fint ud lige her. Jeg smed spinneren over 
til modsatte bred og lod den synke helt ned til bunden og 
trak så ind, helt inde ved bredden kom der pludselig en stor 
laks farende, men den nåede ikke at få fat, men jeg skal lige 
love for at blodtrykket steg. Ud med spinneren igen, ikke 
noget. Næste kast lidt længere opstrøms, vente til spinneren 
nåede bunden og lige da jeg startede indspinningen var der 
fast fisk, et ordentlig rusk forplantede sig i min spinnestang, 
det var bare for fedt. Første gang ved Storåen og så får jeg 
laks på. Men glæden varede kun kort for den slap hurtigt 
spinneren igen. Øv øv øv. Det var en flad fornemmelse. Vi 
fortsatte med at fiske nedad, men der skete ikke mere. Vi gik 
op til bilen for at spise vores madpakker, og blev enige om 
at køre til Bur bro. Fra broen gik vi opstrøms, og det så rigtigt 
spændende ud. Per Steen med condomspinner og jeg med 
flue. Men det der med flue fortrød jeg ret hurtigt, så jeg gik 
tilbage efter min spinnestang. Da jeg kom tilbage til åen var 
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Per Steen ved at skifte til orm igen. Vi blev 
enige om at jeg skulle gå forrest med spin-
neren. Vi fiskede intenst nedad, vi havde jo 
set at der var fisk i åen. Et stykke nede blev 
åen meget smal og hurtigt strømmende, 
jeg fiskede som jeg havde gjort hele dagen; 
over til modsatte bred, lade spinneren falde 
til bunden og så spinne den hjem. Igen stod 
jeg i læ af et træ og kastede over til modsat-
te bred, lod spinderen falde til bunden, løfte-
de den op, og nåede stort set ikke mere før 
en stor laks havde taget den. Blodtrykket røg 
igen i vejret, men jeg havde lidt på fornem-
melsen at den var godt kroget. Jaaaa råbte 
jeg højt og Per Steen kom straks løbende, er 
den stor spurgte han, ja det tror jeg svarede 
jeg. Jeg havde ikke set den endnu men stan-
gen var krøllet helt sammen. Efter en kort 
intens fight, kunne Per Steen i fornem stil 
håndlande en meget flot og blank laks fyldt 
med havlus. 94 cm og 8,6 kg – så hvorfor til 
Storåen? dERFOR!

En fantastisk dag ved en å som jeg aldrig 
havde prøvet før. Men det bliver der nok la-
vet om på, selv om jeg nok ikke er så heldig 
igen!

Med lystfisker hilsen
Johnny Jeppesen

Kom ind & se 
nyhederne fra Guideline
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

ph-grej / ph-outdoor.dk
Nørremøllevej 109 • 8800 Viborg • Tlf. 8662 2113 

GUIDELINE

H A G L Ö F S  L O G O T Y P E
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For 15. gang på lige så mange år, var holdet samlet til den 
årlige herretur til Mörrumsåen.

Efterhånden som årene går, bliver det dog sværere og 
sværere at vente til premieren, og hele holdet glædede sig 
som små børn, da først dagen oprandt.

Foråret 2011 var på mange måder en kopi af foråret 2010, 
hvilket gav en forhåbning om at noget stort var i vente, da 
fiskeriet i 2010 var ganske fantastisk.

I år skulle vi først til Mörrum en uge efter premieren, så 
Kronelaxfiskes hjemmeside blev flittigt tjekket for at se hvor-
dan fiskeriet forløb.

Vi ankom til Mörrum sidst på eftermiddagen. Vejret var 
ikke det bedste og det var temmelig koldt. Vandtemperatu-
ren var desværre også kun ca. 3 grader, hvilket er for koldt 
når fiskene gerne skulle flytte på sig. Gennem årene har vi 
dog lært at temperaturen på vandet ofte stiger hurtigt når 
først solen begynder at skinne, så nogle soltimer op ad for-
middagen næste dag, kunne let resultere i godt fiskeri.

Vel ankommen til indlogeringen i Marthas kælder, blev 
der hurtigt taget hul på fremstillingen af aftensmaden. Broc-
colisalat, røde bøffer og store mængder rødvin fik hurtigt  
humøret i vejret, og da Lars brød ud i sang, med to numre 
af Ørkenens Sønner, var der ikke et øje tørt. Jeg ved dog ikke 
om værtsfamilien syntes det var lige så sjovt som os?

Næste morgen klokken 04:15 lød vækkeuret. Jeg tror de 
fleste mente de lige havde lukket øjnene, men op kom vi, 
og 06:00 blev snøren smidt i åen.

Mörrum 2011

Enkelte små 
grønlændere op 
til mindstemålet 

på de 50 cm. blev 
det dog til, samt en 
farvet Steelhead på 

1,7 kg.
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Nystegen havørred på 3,3 kg.

Midt i alt elendigheden fanger Thyge dog en enkelt hav-
ørred på 5 kg. Den luner da lidt og den gav i det mindste 
Thyge varmen.

 Sidste fiskedag startede som det plejer. Vækkeuret larmer 
alt for tidlig, dog med en herlig lyd af en laks der trækker line 
af en gammel Hardy.

Med lidt modvilje kommer vi på benene, og får overstået 
morgenmaden. Gassen er dog gået af ballonen, og ingen 
har særlig travlt med at få rigget til og få fisket. Denne for-
middag vælger 3 mand at forlade det nedre stræk, for at 
prøve med spinflue i pool 2 og 3. Er der trukket større fisk 
op i åen, kan de ikke komme længere op end til pool 1, da 

Vejret var ikke det bedste denne morgen, og troen på fisk 
var sgu også på lavpunktet, så der var god tid til at snakke.

Næste morgen var også en kold fornøjelse. Vi fiskede i 
pool 13 - 16, men det gav ikke det helt store. Igen var det 
de små grønlændere der var trukket op i åen i nattens løb, 
der bed på, og selvom en enkelt af dem var over de 50 cm. 
så var det mest slanke fisk, der bar præg af den kolde vinter 
og dermed manglende ædelyst.

Over middag var solen ved at få bugt med tågedisen der 
lå som en dyne over ådalen. Flere gange kunne træerne 
endog kaste skygge, men det blev ved lige ved, og tempe-
raturen kom ikke rigtig over de 10 grader.
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de ikke er i stand til at forcerer Kungsfossen, 
før vandtemperaturen når 10 grader.

Lars prøvede her spinfluefiskeriet for før-
ste gang, og med vanlig begynderheld, kro-
ger han sgu en nystegen havørred på 3,3 
kg. 

Selvom vi før har fanget flotte nye fisk i 
april, så luner det altid når det lykkedes at 
overliste et af Mörrums islyn. Lars var da 
også stolt som en pave og var ikke til at 
skyde igennem.

Middagsmaden på denne sidste dag 
skulle indtages i det fri, da grillerne til hot-
dogsene var tøet op. Det kneb dog med at 
få ild i det våde ved, selvom Rip, Rap og 
Rup prøvede på bedste spejder maner. Det 
var først da Thyge ofrede det nye Anders 
And, at der kom varme under pøllerne.

 Allan sluttede festen af med en ned-
gænger på ca. 3 kg. Den fik hurtigt friheden 
igen, med en tak for fighten, samt et glæ-
desudbrud fra Allan, som sjældent kommer 
tomhændet fra Mörrum.

Helge

Her ses Jørgen, der nyder en 
øl og fundere over fiskeriet. 

Selvom vi har oplevet bedre 
fiskeri i Mörrum, så har vi også 

oplevet det dårligere end her 
i 2011. Trods det, så er vi der 

med garanti igen når kalende-
ren siger april 2012.

Thyge med havørred på 5 kg.
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Gamle	numre	af	cARdINALEN
søges	med	stor	interesse.	Det	drejer	sig	om	følgende	numre:

1967 no. 1 

1968 no. 1-2-3

Evt. lån af nævnte blade til kopiering

Har	du	alle	blade	fra	1966	-	1984	kan	de	også	have	min	interesse.
Jeg	kommer	gerne	og	afhenter.	Ring	/	mail	til	mig	så	vi	kan	lave	en	aftale	om	køb.
	
Milton	Christensen@has.dk	•	51	33	53	77

Katkjærvej 28 · 7800 Skive · Tlf. 97 51 40 40 · Fax 97 51 40 09 · Giro 108-8173
E-mail: ct@centraltrykkeriet-skive.dk · ISO 14001 miljøcertificeret

centraltrykkeriet skive a/s

STANgdEMO…
Mandag	den	12/9	kommer	Erik	Kyrping	fra	Go	Fishing	og	Henrik		

Mortensen	fra	Zpey	til	Karup	Å	–	nærmere	betegnet	til	Trevad	Bro.

De	medbringer	et	ordentlig	læs	stænger	fra	henholdsvis	Orvis	og	Zpey.	
Du	får	så	chancen	for	at	prøve	din	måske	næste	stang.

	Erik	og	Henrik	er	på	pladsen	fra	kl.	18.00,	til	det	bliver	mørkt.

Om	eftermiddagen	fra	kl.	12.00	-	16.00	kan	Erik	tage	4	mand		
i	undervisning.	Pris	pr.	mand	kr.	400,-

Henvendelse	til	Kyrping@go-fishing.dk



Foreningen informerer
passivt aldersmedlemskab 
Hvis du fylder 65 år inden den 1. marts i det pågældende 
medlemsår, og har været medlem af foreningen i de sene-
ste 5 år, kan du vælge at blive passivt medlem.

Som passivt medlem har du ikke stemmeret og  
adgang til generalforsamlingen, men du vil modtage  
foreningens eget blad Cardinalen.

Dit passive medlemskab giver ret til max. 3 dages fiskeri 
årligt på foreningens fiskevand, og du må deltage i forenin-
gens øvrige arrangementer på ligefod med øvrige medlem-
mer.

De personer, som ønsker nedsat kontingent eller passivt 
medlemskab, skal rette henvendelse til foreningen senest 
den 15. december, således at medlemsarkivet kan ajourfø-
res før udskrivningen af nye opkrævninger.

Palle Christensen.

Har du skiftet adresse?
Hvis du vil undgå at give foreningen ekstra arbejde og om-
kostninger, eller i værste fald miste dit medlemskab, så 
HUSK altid at melde flytning til kasseren.

Alderspensionister (mimrekort)
Hvis du fylder 65 år inden den 1. marts i det pågældende 
medlemsår, og har været medlem af foreningen i de sene-
ste 5 år, kan du få nedsat dit kontingent.

Tilmelding til Storfangerpokalen
Hvis du fanger en havørred i foreningens fiskevand, som 
kan komme i betragtning til Storfangerpokalen, (største hav-
ørred i sæsonen), skal du anmelde fisken til formanden 
hurtigst muligt.
Du skal få fisken vejet og målt og få 2 medlemmer til at 
dokumentere dette, gerne med billede.
Det er ikke tilstrækkeligt at skrive den på fangstrapporten.

3 dags reglen
Der har gennem de seneste år været problemer om-
kring tolkningen af foreningens 3 dags regel. Problemet 
opstår når medlemmerne er medlem af både Aulum/
Haderup og LFSO og fisker på fælles vand.

Aulum/Haderup tolker 3 dagsreglen som 3 fisketure. 

LFSO´s tolkning af reglerne er præciseret til 3 døgn pr. 
uge. Et døgn går fra 00.00 til 24.00 og ugen starter 
mandag og slutter søndag. Disse regler er identiske 
med reglerne for dagkortfiskeri.

Der er intet der hindre flere besøg i samme zonen, 
- det tæller kun for en fiskedag, så længe det foregår 
mellem 00.00 og 24.00 i samme døgn. 

Helge

44 Cardinalen • nr. 2 • 2011

HUSK
At	tilmelde	dig	Karup	Å	konkurrencen		

”	Fra	udspring	til	udløb”	
12.	-	14.	august	2011



Kortsalgssteder
Fiskekort til foreningens fiskevand kan købes følgende 
steder:

Højbjerg Super, Viborgvej 96, Hagebro, Skive.

Vridsted Købmandsgaard, Egebjergvej 4, Vridsted, 
Skive.

Jagt og Fiskeri, Thinggade 1, Skive.

Hessellund Sø-Camping, Hessellundvej 12, Karup.

Turistkontoret i Skive, Østerbro 7, 7800 Skive

Trandum Camping, Falhedevej 1

www.dagkort.dk

Fredningstider ved 
LFSOs fiskevand 

Karup Å  1. november - 28/29. februar 

Jordbro Å  1. november - 15. januar  

Haderis Å  1. november - 28/29. februar 

Fly moser  Fiskeri tilladt hele året. 
Gedder er fredet i april.

Regler for fiskeri ved 
LFSOs fiskevand
•  Lystfiskere mellem 18 og 65, skal medbringe 

fisketegn.

• Max. 3 fiskedage pr. zone. 

•  Ægtefælle og børn under 14, må fiske i 
foreningens fiskevand, når det sker ifølge med 
medlemmet.

• Fiskeri skal foregå fra bredden. 

• Fiskeri skal foregå bevægeligt med strømmen.

• Der må kun fiskes med en stang.

• Undermålsfisk skal genudsættes.

• Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.

• Camping på p. pladserne er ikke tilladt.

• Hunde må ikke medbringes.

•  Fangst, fiskekort, fisketegn og evt. legitimation, 
skal fremvises til kontrollen ved forlangende.

Overnatning
i Trevad
Leje af Margrethe Westrings hus.
Alle medlemmer, der ønsker en fiskeferie, week-
endophold eller andet i området omkring Vridsted 
og Karup Å, kan fremover booke Margrethe We-
strings hus på dags eller ugebasis.

Der ligge en kalender på foreningens hjemmeside, 
hvor der er mulighed for at se om huset er ledigt 
eller udlejet.

Tjek www.lfso.dk og læs under overnatning.
Der er intet krav om at alle gæster i huset er med-
lem af LFSO, blot at det er et medlem der lejer det.

Bestyrelsen

Zonekort på nettet
Der blev i forsommeren 2003, udsendt nye zonekort til 
alle medlemmer af LFSO. Da det er en temmelig bekostelig 
affære at trykke og sende materiale ud til alle, vil små æn-
dringer ved foreningens fiskevand fremover blive opdateret 
på foreningens hjemmeside. Her kan zonekortene hentes 
og udskrives i A4 format med tilhørende tekst. Det eneste 
der kræves, er en computer med Internet adgang, og en 
rimelig god farveprinter. 

Foreningens hjemmeside findes på www.lfso.dk    
Helge
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parkering på vormstrupvej
Foreningen har fået en henvendelse fra Ole Højbjerg, der 
ved flere lejligheder har opserveret biler parkeret ved fiske-
hytten ved åen, selvom disse pladser er reserveret til hyt-
tens gæster. 

Det er ikke nødvendigvis LFSOs medlemmer, men Ole 
ville gerne at foreningen henstillede til at der parkeres på  
P-pladsen ved Vormstrupvej.  

Bestyrelsen



LySTFISKERFERIE vEd KARUp Å
På den eftertragtede strækning mellem Hagebro og Vridsted 
udlejes fredfyldt oase i form af et 53 m2 sommerhus på stor 
naturgrund ved lille skov. Der er blot 200 meters gang igennem 
ådalen til åen, hvor du har 1,3 km fiskeret bestående af 8 store sv-
ing, herunder ”Grønbæks Store Høl”. Huset har bl.a. stor sydvendt 
udestue, farve-tv med parabol, 6 sengepladser. Udekøkken til 
rengøring af dagens fangst. Grill. Kummefryser. 
Udlejes på ugebasis. 
Se mere på www.havorreden.dk
Kontakt ”Havørreden” på tlf. 97 54 74 00 / mobil 61 75 96 31
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Da	 sæsonen	 2010	 startede,	 kom	 der	 nye	 regler	
omkring	fangstrapportering,	hvilket	indebar	at	alle	
fisk	fanget	på	foreningens	vand,	skulle	rapporteres	
til	hjemmesiden.	

Da	dette	projektet	blev	skudt	i	gang,	var	bestyrel-
sen	ikke	sikker	på	om	det	blev	en	succes	eller	fia-
sko,	og	en	gardering	blev	lagt	ind,	da	der	samtidigt	
blev	udsendt	den	normale	fangstrapport.

Frygten	for	manglende	rapportering	var	ubegrun-
det,	da	der	kom	mange	fisk	på	hjemmeside,	–	rig-
tig	mange	endda.	En	optælling	af	fiskene	skrevet	
på	den	”gamle	fangstrapport”,	viser	næste	samme	
antal	som	på	hjemmesiden,	så	vi	ser	derfor	ingen	
grund	til	at	fortsætte	med	papirmodellen.

Fremover	skal	i	blot	notere	jeres	fangster	på	hjem-
mesiden	senest	14	dage	efter.	Genudsatte	fisk	no-
teres	 på	 samme	 måde,	 men	 lad	 feltet	 til	 fiskens	
vægt	stå	tomt,	da	det	viser	at	fisken	er	genudsat.

Hvad	har	dette	nye	tiltag	så	resulteret	i.	Ja,	for	det	
første	 har	 hjemmesiden	 fået	 flere	 besøg,	 og	 Per	
Knudsen,	der	administrerer	Karup	Å	sammenslut-
ningens	 hjemmeside,	 melder	 om	 fremgang	 på	
hele	50	%	.	

Derforuden	 har	 Foreningen	 fået	 en	 hel	 del	 nye	
medlemmer,	 selv	 så	 langt	 inde	 i	 sæsonen	 som	 i	

september	og	oktober.	Dette	var	sikkert	ikke	sket,	
hvis	der	ikke	var	fisk	på	hjemmesiden.

Men	 det	 kan	 stadig	 gøres	 bedre.	 Hvis	 i	 blot	 vil	
skrive	en	tekst	eller	vedhæfte	et	billede,	når	i	skri-
ver	jeres	fangst	ind	på	hjemmesiden,	så	bliver	der	
mere	at	se	på	og	læse	om	på	hjemmesiden.	Dette	
burde	giver	endnu	flere	lyst	til	at	tjekke	hjemmesi-
den/fangstsiden.

PS:	 Husk	 at	 fangsterne	 skal	 skrives	 på	 LFSO´s	
hjemmeside	og	 ikke	på	Karup	Å	sammenslutnin-
gens.	Når	man	skriver	sin	fangst	på	LFSO´s	hjem-
meside,	overføres	alle	data	automatisk	til	Karup	Å	
sammenslutningens,	hvorimod	dette	ikke	kan	lade	
sig	gøre	den	modsatte	vej.

Medlemmer	 der	 ikke	 har	 computeradgang,	 skal	
fortsat	blot	ringe	til	en	fra	bestyrelsen,	eller	evt.	til	
en	fiskekammerat.	

Reglerne	for	den	nye	rapportering	skal	naturligvis	
overholdes.	 Medlemmer	 som	 ikke	 overholde	 de	
nye	regler,	vil	 i	 først	omgang	få	en	advarsel,	men	
kan	i	sidste	ende	også	miste	medlemskabet.

Bestyrelsen

Nye regler omkring  
fangstrapportering fra  
og med sæsonen 2011



T-SHIRT MEd FORENINgENS LOgO
For et års tid siden, fik vi udsolgt af de daværende populære t-shirt med foreningslo-
go. Siden da har vi fået mange opfordringer til at få fremstillet nogle nye.
Disse ønsker har vi fulgt og har nu igen t-shirt til salg i Trevad.
De føres nu i 2 farver, koksgrå og sandfarvet i størrelserne S-M-L-XL-XXL og XXXL. 
Kvaliteten er helt i top og logoet er denne gang broderet på og ændrer sig ikke 
ved vask.
 Prisen er 60 kr. stk. og de kan købes ved henvendelse i Trevad, eller ved kontakt til 
et bestyrelsesmedlem.

T-SHIRT MEd 
FORENINgENS LOgO
Vi har stadig vores fine T-shirts med broderet logo til salg
– de føres i størrelserne S-M-L-XL-XXL og XXXL og fås i farverne 
koksgrå og sandfarvet.

prisen er 60 kr. stk. 
og de kan købes på klubaftener og arbejdsdage.

N y  F l U e S t a N g ? 

Vi fortsætter successen og giver også i denne sæson

15% rabat på alle stænger.
Stængerne er 4 delte – vejer næsten intet – har en utrolig flot finish – kaster frem
ragende – livsvarig garanti uanset årsag – og utrolig billig i forhold til kvaliteten.

Prøv din nye fluestang ved åen inden du køber, vi har demostænger i Trevad 
Ørredpark. Kontakt Tonny på tlf. 97 54 72 47.

Designet i USA af Lefty, procuceret i Korea,
solgt hos Salmon Fly. Årets mest omtalte og roste stænger. Ingen stang i den prisklasse har fået 
så megen omtale som netop TFO stængerne.

TFO fås nu i 3 serier.

Professional serien fra #2 til #12, med mange fine modeller til dansk å fiskeri.

TiCr serien fra #4 til #14, kraftfulde kyststænger, samt stangen til tropisk fiskeri

TiCr+ serien i #5  #6  #8 og #9, super hurtige kastestænger med progressiv aktion

TFO har no question asked garanti – du betaler blot 180, for fragten.

– så køb den 
i Trevad!
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SALg FRA KLUBHUSET I TREvAd

Logo som 
»klistermærke«, 
meget flot! 
pris 25 kr.
(diam. 9 cm.)

BOgSALg
»Folk og fiskere ved Karup Å«
Lfso jubilæumsbog. Medlemspris 148 kr.
»Karup Å«. KÅS jubilæumsbog. Pris 25 kr. 

Fiberpelsjakker
Dejlige varme thermojakker (mørkeblå) med KÅS logo på-
syet. Pris 225. kr.

Broderede 
stofemblemer 
m/foreningslogo. 
pris 25 kr. 
(diam. 9 cm.)

Broderede 
stofemblemer 
m/KÅS logo. 
pris 25 kr. 
(diam. 9 cm.)

Emaljeret og 
forgyldt logo
m/knaphulslukke. 
25 kr. 
(diam. 2 cm.)

Logo i rent sølv 
m/emalje. 
pris 120 kr. 
(diam. 1 cm.)

&Køb salg
Meddelelser

gamle eksemplarer af 
cardinalen sælges
Nye medlemmer kan erhverve de gamle numre for 
5 kr. pr stk. Nb. Begrænset lager. 

Bedes efter aftale afhentet i klubhuset i Trevad. 

Henv.: Tonny 97 54 72 47 
eller Sigfred 97 32 23 21.

Windbreaker (striktrøje)
Foreningen har fået tilbudt et antal windbreaker, 
som tilbydes medlemmer.

Som det fremgår af det engelske navn er striktrø-
jen vindtæt og fremstillet i 50%uld og 50% acryl 
med rib i såvel ærmerne som linning. Trøjen har 
høj u- udskåret hals med isyet lynlås og kan således 
slutte tæt omkring halsen. Trøjen er ideel til for- og 
efterårsdage, sommeraftner og kølige sommerdage.

Windbreakererne kan købes for 350 kr. stk. og fore-
findes kun i farven sort i størrelserne Small, Medium, 
Large, X- Large og XX- Large. 
Kan købes på klubaftener eller arbejdsdage.
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På den nederste strækning af Haderis Å, mellem dambruget 
og Vormstrupvej, blev der i slutningen af sæsonen 2007 ind-
ført fiskeforbud på en ca. 100 m strækning fra dambruget og 
nedstrøms.

Begrundelsen var en ophobning af et meget stort antal hav-
ørreder på det korte stykke, som desværre resulterede i flere 
eksempler på rykfiskeri og andre uetiske fiskemåder, som ikke 
kan accepteres.

Efter aftale med Aulum-Haderup foreningen opretholdes fi-
skeforbuddet på ovennævnte strækning, ligesom reglen med 
max. 1 fiskedag om ugen og max. 3 fiskere ad gangen.

Vi håber der vil være forståelse for denne ordning, som er et 
krav fra lodsejerne.

Respekter de opsatte skilte!                      Bestyrelsen

Særregler for
fiskeri i Haderis Å

Angående Haderis Å
Kørsel ad 
vejen 
til dambruget 
og parkering 
der
er forbudt.
drej ind 
bag om 
gården, 
nr. 38.

He
rn

in
g

➔
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Husudvalg:
Per Simonsen 9756 4473
Ole Eskesen 2559 0777
Gunnar Høst 9745 6600 
Hans Boel 2094 9323
Henrik Bønnelykke 2276 0709
Steen S. Mortensen 2263 9600

P-pladser / renovation:
Seniorklubben.

Åbredudvalg:
Per Steen 9754 7700

broudvalg:
Per Steen 9754 7700 
Benny Amstrup 9751 0228
Jacob Krogager 4029 2514
Søren Jespersen 3092 2189
Niels Thomsen 9751 1221
Finn Vestergård 2272 4510

Arrangementer:
Jesper Palm Hansen 9751 0710 / 2084 0606 
Johnny Jeppesen 2398 0710
Ole Eskesen 2559 0777
Sigfred Madsen 97 32 23 21
Søren Zedlitz Mikkelsen 6133 0704 

bladudvalg:
Mogens Vestergaard Jensen 2538 3756
Sigfred Madsen 9732 2321
Tonny Johansen 9754 7247
Finn Vestergaard 2272 4510 
Jacob Larsen 9610 0245
Jesper Palm Hansen 9751 0716 / 2084 0606 
Henrik Bønnelykke 2276 0709
Anders Dalgaard 3025 1656

Konkurrenceudvalg: 
Thyge Andersen 9752 4014 / 2210 1670
Arne Kjølhede 3017 2602
Per Simonsen 9756 4473

Seniorklubudvalg:
Knud Dalsgaard 9752 3282 / 2140 1362
Jens Peder Madsen 9744 1784 / 2967 7784
Sigfred Madsen 97 32 23 21

Moseudvalg: 
Tonny Johansen 9754 7247

Fortegnelse over udvalgs-
medlemmer i LFSO

Salg af 
vildtgalger 
– fiskegalger! 
Sortmalet som billedet.
 
- pris på 250 kr./stk. 

Henvendelse 
Poul Erik Simonsen. 

Tlf. 9756 4476 
- Mobil. 2297 6701 
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i
Klubhuse / hytter:
Per Steen Pedersen 9754 7700 / 3041 8272
E-mail: ppspinup@gmail.com
Per Simonsen 9756 4473 
persims@hotmail.com
Ole Eskesen 9713 7306
E-mail: rita.ole.eskesen@mail.dk 

Cardinalen:
Mogens Vestergaard Jensen
Odgaardsvej 16, 7800 Skive
2538 3756
E-mail: cardinalen@lfso.dk
 

Hjemmesiden: www.lfso.dk
Webmaster: Finn G. Madsen 9774 1994
E-mail: web@lfso.dk 

P-pladser / renovation:
Seniorklubben.

Økonomi / kontingent / fiskekort / tryksager:
Palle Christensen 9751 1605 / 2042 2066 
E-mail: vestrealle8@privat.dk

fiskekontrol / fangstrapporter / 
webkontakt /Lodsejerkontakt 
Jordbro Å/skilte:
Helge Jakobsen 9753 6149 / 2090 3093
E-mail: helge-jakobsen@fiberpost.dk

Vandpleje / elfiskeri / udsætning:
Johnny Jeppesen 2398 0710

dambrug / lodsejerkontakt m.m.:
Holger Riis-Jensen 9751 0036
E-mail: holger.riis@mail.tele.dk 

broer / spange / åbred / Skive bystykke:
Per Steen Pedersen 9754 7700
E-mail: per.s.pedersen@mail.dk 

Post:
Gunnar Høst Hansen 9745 6600
E-mail: gunnarhh@mail.dk

bibliotek:
Jan Sørensen 9754 7328 / 4115 2154
Sigfred Madsen 9732 2321
Tonny Johansen 9754 7247

flymoserne:
Tonny B. Johansen. 9754 7247

Juniorafdelingen / arrangementer
Formand: Jesper Palm Hansen 9751 0716 / 2084 0606
E-mail: jesperpalm@email.dk
Søren Zedlitz Mikkelsen 6133 0704
E-mail: zedlitz.retrolive@gmail.com

Statens fiskeriopsynsmænd:
Holger Riis-Jensen, tlf. 9751 0036
Tonny Brinch Johansen, tlf. 9754 7247
Finn Vestergård Jensen, tlf. 2272 4510
Sigfred Madsen, tlf. 9732 2321
Thyge Andersen, tlf. 9752 4014
fiskerikontrollen: 9771 0100.

foreningens kontrollører:

Arbejdsfordelingen
bestyrelsen m.fl.

Jesper Palm Hansen
Arne Kjølhede
Freddy Bigum
Villy Andersen
Preben K. Jensen
Jan T. Sørensen
Hans Jensen
Hans E. Christensen
Hans Stephansen
Benny Amstrup
Helge Jakobsen
Ole Eskesen
Michael Laursen
John Simonsen
Allan Bilstrup

Erik Andersen
Steen Roslev
Per Simonsen
Emir Adzemovic
Søren Z. Mikkelsen
Per Steen Pedersen
Johnny Jeppesen
Henrik Bønnelykke
Jakob Kroager
Peter Hønholt
Jesper S. Sørensen
Morten Wölck
Henning Larsen



I  SPARBAN K GØR VI  MERE FOR 
KERN EKU N DERN E
Har det nogensinde strejfet dig, om du kunne få mere ud af din bank? 

I SPARBANK arbejder vi for, at du får mest muligt ud af dine penge. Det får du især, 
hvis du samler alle dine bankforretninger hos os og bliver SPARBANK MAX kunde. 
Som SPARBANK MAX kunde slipper du for en række irriterende gebyrer og får samtidig 
en høj rente på din lønkonto. Desuden inviterer vi dig ind til et årligt ”RUNDT OM” møde, 
hvor vi gennemgår din økonomi og ud fra dine ønsker og behov i hverdagen tilpasser 
dit engagement. 

Klik ind på sparbank.dk eller kom ind i filialen og hør nærmere om, hvordan du kan 
blive SPARBANK MAX kunde.

SPARBANK A/S
ADELGADE 8 - 7800 SKIVE
T 9616 1616
WWW.SPARBANK.DK

Læs mere om fordelene på 
sparbank.dk/max

131x190_MAX_0709.indd   1 27/01/11   16:20:59

LFSO
Møllevej 1, Vridsted
7800 Skive

Centraltrykkeriet Skive A/S · 97 51 40 40 · ISO 14001 miljøcertificeret


