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Fluebinderkursus med Brian Størup

Brian Størup behøver vist ikke nærmere præsentation. Se fx Cardinalens fluesider.  

Vi binder ca. 5 – 6 moderne rørfluer b.la. med nye materialer fra Brians eget firma,  

Futurefly. 

Man skal selv medbringe fluestik, bindetråd og værktøj.

Max deltager antal 10 – 12 personer.

Tilmelding til Jesper Palm senest søndag d. 26. februar.

Pris: 250 kr. for materialer, morgenmad, kaffe og frokost
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Formanden har ordet
Når I kære medlemmer læser dette, er en ny sæson i 
Karup Å tæt på sin opstart.

En opstart der altid ses frem til med en vis uro/spænding i 
maven – jeg tillader mig at sammenligne det med en sports-
udøver, der skal spille årets første turneringskamp. 

En vis nervøsitet skal der til, men kan minimeres ved at 
være godt forberedt. Det gælder for os lystfiskere om at gre-
jet er toptunet, ligesom det for en fodboldspiller gælder om, 
at der er knopper under støvlerne. Sæt mål op for sæsonen 
og gå effektiv efter dem, akkurat som en sportsudøver vil 
gøre – det gør altså det hele mere spændende. Skulle alt gå 
galt i starten så ha en plan B klar i skuffen– nedrykning fra 
superligaen finder jo også sted!

Vi håber og tror på, at de sidste par kolde vintre har haft 
en stor indflydelse på både en sen og en lille opgang af fisk i 
åen. Denne vinter har i skrivende stund (medio januar) været 
meget mild, så forhåbentlig kommer der en tidlig opgang af 
fisk i åen i år. Et tegn herpå kunne være, at der her i de-
cember/ januar har været mange fisk ved kysten og at der 
allerede i juledagene blev fanget nedgængere!

Vinteren har været brugt til at gøre status over den afslutte-
de sæson, men også til at kigge fremad på den kommende. 

Vi har i bestyrelsen diskuteret og prioriteret og aftalt hvilke 
ting, der skal arbejdes med i 2012.

Følgende 3 arbejdsopgaver er prioriteret højest: 
1. I samarbejde med Viborg kommune få lagt en plan for 

dambrugets fremtid omkring Trevad Møllebæk.
2. Få lagt nyt tag på hallen.
3. Hævet broen over åen i Vormstrup med 50 cm.
Af andre ting som skal gøres kan i flæng nævnes: Maling 

af Spinder`s hus - dette hverv har Seniorklubben påtaget sig, 
almindelig vedligeholdelse af broer og spange langs åen, iso-
lering af loftet og nyt toilet i kælderen i Margrethe Westrings 
hus, samt malet hytten i Vormstrup. 

Som altid vil fiskeriet dog være i hovedsædet og i år bliver 
det også spændende at følge laksefiskeriet – vi har fået med-
fiskeret på 15 km fiskevand i Vorgod Å, som løber ud i Skjern 
Å og her vil der altså være ”risiko” for at fange en laks.!! 

Med dette vil jeg ønske alle knæk og bræk for den kom-
mende sæson og som en god ven fra Mors altid plejer at sige 
før vi starter fiskeriet: ”Det ka æt fæjl i jawten”.

Holger
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Året 2011 vil helt sikkert ude i den store verden opfattes 
som meget specielt – det var året med de mange jordskælv, 
tsunamier, oversvømmelser og naturkatastrofer i dynger. 
Det var også året, hvor der i Danmark flittigt blev anvendt 
ord som tilbagetrækningsreform, milliardunderskud, løfte-
brud, bankkrak mm, og hvad har det så lige med lystfiskeri 
at gøre?

Jo, 2011 var et meget specielt fiskeår - måske afstedkom-
met af nogle af de ting, som er sket ude i den store verden 
eller måske kun det, der er hændt indenfor rigets grænser. 
En tidligere kollega lærte mig en gang, at det normale = 
gennemsnittet af alt det unormale, og det sidste kan vi vist 
roligt sige om den netop afsluttede fiskesæson.

For andet år i træk var vi udsat for en meget sen opgang, 
dvs., at der stort set ikke blev fanget fisk i april og maj må-
ned (2 registrerede majspringere)og kun få i juni. Disse fisk 
mangler altså på fangsterne, men hvorfor?

Et stort spørgsmålstegn, som givet aldrig vil blive besvaret, 
men jeg vil prøve at give flere bud!

Vejret, kan vi næsten altid bruge som undskyldning.
2011 startede rent temperaturmæssigt med en meget 

kold vinter, til gengæld var foråret tørt og solrigt, så vand-
standen i åen forblev hen over foråret meget lav. Sidst i april 
ramte sommeren os med en endnu lavere vandstand til 
følge – det har givet begrænset opgangen.

Samtidig var fiskene i deres vinter/forårspladser i Kattegat, 
Østersøen og bælterne udsat for en algeforurening, som i 
hvert fald i disse områder påvirkede kystfiskeriet, mon ikke 
det har efterladt spor op til os? 

Eller betød knap 3 ugers manglende mulighed for fangst-
indberetning i højsæsonen, at der ikke kom folk til åen, og at 
der derfor ingen fisk blev fanget? En fejl i en server opsæt-
ning på KÅS hjemmeside gav anledning til mange frustra-
tioner for vore medlemmer, dels kunne de ikke indberette 
fangster, og dels kunne de ikke se, om der var ”liv” i åen. 
Serverudbyderen havde svært ved at tage fejlen alvorligt og 
var umulig at samarbejde med, så derfor måtte der anskaf-
fes et nyt domænenavn, og hjemmesiden skulle opstartes 
på en ny adresse, og det tager desværre tid.

Fra juli begyndte der heldigvis at vise sig lidt liv, og der 
blev dagligt indrapporteret fisk, selvfølgelig også fordi der 
kom fiskere til åen nu. Der er ingen tvivl om, at når der 
ikke indrapporteres fisk, så holder det altså også lystfiskerne 
hjemme ved konen.

Juli, august og september var ren vejrmæssigt præget af 
en ting, nemlig ustabilt vejr – sommeren med de mange 
varmegrader udeblev, og vi blev stort set forskånet for bund-
vendinger i fjorden, så betingelserne for en stor opgang var 
til stede, men det helt store rykind kom aldrig, og her til 
afslutningen må vi konstatere, at der kun er indberettet i 
omegnen af 575 havørreder på hjemmesiden, hvilket ikke 
er det ringeste år, men dog et pænt stykke under gennem-
snittet siden år 2000, som er på 710.

Hvad størrelsen på fiskene angår, er det endnu ikke gjort 
nøjagtigt op, men 2 store flotte bamser på over 10 kg er 
indvejet.

Sidste år nævnte jeg et nyt brand, nemlig laksen – den 
udeblev heller ikke i år. Igen i år er der fanget en håndfuld 
sidst på sæsonen og endda i lidt større udgaver end sidste 
år.

De seneste års tendens med at zone 4 er den mest 
fangst rige zone forsætter på godt og ondt. En hurtig optæl-
ling viser, at ca. 44 % af de landede havørreder er fanget 
der, og selvom det måske er en stor zone, er det altså en 
skidt fordeling. I særdeleshed fordi at det givet ikke kan und-
gå at påvirke fisketrykket der, men på et eller andet niveau 
affolker det åen andre steder, hvilket selvsagt vil give færre 
fangster i disse zoner.

I bestyrelsen har vi over sæsonen diskuteret, om tiden 
snart er inde til at nedlægge zonerne, og et enkelt medlem 
har da også givet sit udtryk til kende i Cardinalen om dette. 
Når vi i bestyrelsen diskuterer det, er det udelukkende for, 
at det skal være nemmere at være både medlem - og dag-
kortfisker – jo færre regler, jo nemmere er det. Men taget 
ovenstående in mente er tiden nok ikke til det endnu!

Sidste år blev vi tilbudt noget gratis fiskevand i Skals Å – 
godt nok langt oppe i systemet, men hvor meget det er ble-
vet brugt skal være usagt. Vi var i bestyrelsen for langsomme 
til at få kørevejledning og kort på nettet, men jeg tror ikke, 
det er årsagen til, at der kun er registreret 2 fangede fisk el-
ler det samme som i Jordbro Å. 

Det er klart Karup Å, der rykker i folk.
Vi har gennem de sidste åringer måtte konstatere et fal-

dende medlemstal og en afvikling af ventelisten. Dette er 
der ikke ændret på, men samtidig må vi da heldigvis også 
konstatere, at der til stadighed er mange, der er interesseret 
i at blive medlem af vores forening – vi har noteret en ud-
skiftning på 12 % af medlemmerne eller godt 80 medlem-

Beretning 2011

Generalforsamling 2011
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mer. Til den kommende sæson har vi pt. flere nye medlem-
mer end udmeldte, men størrelsesmæssigt kun i omegnen 
af et par procent. 

I samarbejde med AHSF valgte vi fra 2011 sæsonen at 
hæve dagkortprisen til 125 kr., uden at jeg tror, det har haft 
negativ indflydelse på selve dagkortsalget. Der er godt nok 
solgt lidt færre dagkort end sidste år, men igen vil jeg rette 
skytset mod de manglende fangster i maj og juni måned. 
Omsætningsmæssigt i kroner er der endog tale om en lille 
fremgang, men den vil Palle komme ind på senere.

Fluks i det nye år blev et nyt betalingssystem iscenesat, 
og bortset fra lidt børnesygdomme omkring udsendelsen 
af plastickortet- (det nye medlemsbevis) sammen med 
Cardinalen, mener jeg egentlig, at det kom til at fungere 
hensigtsmæssigt.

Ved sidste års generalforsamling lovede jeg arbejdsholdet, 
at vi skulle skrue lidt ned for blusset i 2011, og dette uden 
de store løftebrud. Flere års nybyggeri og ombygninger har 
tæret på kræfterne hos arbejdsholdet, men at vi ikke skulle 
nå at få lagt nyt tag på hallen samt malet Spinder`s hus, er 
mere et udtryk for vejrsituationen i august/september end 

på manglende arbejdsvilje. Disse projekter må i stedet løbe 
af stablen i 2012, dog har Seniorklubben påtaget sig entre-
prisen med maling af klubhuset. 

Sidste vinter måtte vi desværre i hast have Jægerbroen 
ved Dueholm gjort gangbar igen – broen røg i åen umid-
delbar efter sæsonafslutningen 2010. Med samme arkitekt 
som ved Fly gangtræ (Per Steen) og nogle dygtige folk fra 
arbejdsholdet, blev en ny flot og solid bro gjort klar til 1. 
marts.

 År 1 med udlejning af Margrethe Westrings hus er nu 
overstået. Margrethe Westrings hus er først og fremmest 
tiltænkt som et tilbud til alle vore medlemmer, der måtte 
komme langvejs fra. Tilbuddet er kun kommet i stand på 
baggrund af en enestående arbejdsindsats af arbejdshol-
det – de har virkelig lagt mange timer og megen energi i 
renoveringen af huset, og det vil jeg gerne, at de medlem-
mer, der lejer huset tænker over. Ikke fordi der har været 
problemer omkring udlejningen, men mest fordi, at der er 
nogle folk i foreningen, der yder en masse til gavn for andre.

Omfanget af udlejningen af huset kan altid diskuteres, 
men sidst på sæsonen var der booket godt op, og med de 

Holger Riis-Jensen aflægger beretning.
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tilbagemeldinger vi har modtaget, bør det ikke blive mindre 
i 2012. Men som så meget andet kræver det havørreder i 
åen.

Sikring af gydepladser til havørreden i Karup Å har vi igen 
deltaget i via KÅS. Der er her i efteråret lagt grus ud i Røj-
bæk, og vore vandplejefolk udstyret med grebe og andet 
udstyr har på bedste vis forsøgt at gøre gydebankerne så 
tillokkende som mulig.

Cardinalen er et meget velanset og virkeligt flot blad – 
som nævnt tidligere også en af vore profiler ud i den store 
verden. Jeg har modtaget mange tilkendegivelser, via mails 
og fra besøgende, som får bladet udleveret i Trevad, om, at 
det er et imponerende blad. Med hensyn til hjemmesiden 
er den akkurat også så god, som vi ønsker. Vi får ikke altid 
de nyeste billeder og den gode historie lagt på nettet, men 
vi forsøger efter bedste evne.

Med 2 sæsoner på bagen er det måske ved at være tid 
til at lave et serviceeftersyn på hjemmesiden.

Vi har i Trevad nogle fantastiske faciliteter – det gælder 
både Spinder`s hus og Margrete Westrings hus, og dem vil 
vi selvfølgelig gerne anvende til at skabe noget liv derude. 
Dette bibringer blandt andet også udlejningen af Margrethe 
Westrings hus til, det bibringer også ”pokerklubben” til ved 
deres ugentlig kortspil, det bibringer foreningen også med 
ved klubaftener, arbejdsdage, lørdagsåbent i juli måned, fi-
skekonkurrencer mm, men mere vil gerne have mere. Så 
har du en god ide til et arrangement eller lignende, vil vi 
gerne høre om det – jo mere liv jo bedre.

Seniorklubben som jo er et samarbejde med Sdr. Resen 
foreningen vokser støt, og de er flittige brugere af vores 
lokaler. Til gengæld får vi mange ydelser den anden vej i 
form af skraldespandstømninger samt slåning af græs ved 
vore P-pladser. I øvrigt forlyder det, at de nu er begyndte af 
fange fisk i seniorklubben – en dag i september ”ryddede” 
de stort set Gudenåen for laks og gedder!

Klubmesterskabet i LFSO regi løb af stablen i slutningen 
af maj i behørig afstand af KÅS konkurrencen. Desværre 
blev der ingen ny mester fundet, idet der overhovedet ikke 
blev indvejet en fisk – som nævnt tidligere var det svært i 
maj. Hvor mange deltagere der var med, vides ikke, men 
der er plads til flere. Mesterskabet vil også blive afholdt i 
2012, men der vil igen blive skruet lidt på nogle knapper, 
så det bliver endnu mere attraktivt at deltage for vore med-
lemmer.

Årets største aktivitet i Trevad er uden tvivl den årlige KÅS 
konkurrence. I 2011 var det ingen undtagelse - området 
sydede af liv og godt humør i næsten 3 dage. Et kæmpe 
arrangement stablet på benene af ildsjæle i KÅS, som virke-
lig fortjener stor ros. At arrangementet desuden efterlader i 
underkanten af 100.000 kr. til sikring af havørreden i hele 
Karup Å systemet, bør kun gøre en ivrig lystfisker glad. 

Fly enge som vådområde!!!! Et kvælstofprojekt søsat af 
Viborg kommune som der stadig er liv i. I 2011 er der lavet 
tekniske forundersøgelser på de enkelte ejendomme, og 
hver lodsejer er blevet kontaktet, om de ønsker medvirken 
til at lukke kanaler og dræn og dermed risikere at engene 
i perioder bliver oversvømmet. Som lodsejer ved åen er vi 
også blevet spurgt, og i første omgang har vi været positivt 
indstillet. Dette dog under forudsætning af, at smolten ikke 
må lide overlast igennem en stor sø, samt at vi til stadighed 
skal kunne komme til og fra åen. Vi har også tilkendegivet 

over for kommunen, at vi vil være interesseret i at overtage 
noget jord langs åen, måske mod at afgive moseområdet.

Der er som nævnt stadig liv i projektet og det er stadig 
muligt at foretage ændringer og tilpasninger til projektet i 
forbindelse med detailprojektering. Vi forventer snarest at 
blive indkaldt til et møde om projektet.

Sidste efterår/vinter blev vi kontaktet af et par ildsjæle 
nordenfjords ved Limfjorden. De havde en ide` om, at Hav-
ørred Fyn og Havørred Sjælland skulle kopieres til Havørred 
Limfjorden. Vi deltog i par møder blandt andet her i huset, 
hvor vi fik et godt indblik i deres tanker og ideer. Hoved 
ideen var, via havørred fangster i Limfjorden, at skabe turist-
indtægter via udlejning af sommerhuse med mere. 

De flere havørreder skulle først og fremmest genereres 
i et samarbejde med kommunerne omkring renovering af 
bække og åer omkring - og ved hele Limfjorden fra Hals 
til Harboøre. Et kæmpeprojekt som jeg egentlig tror, alle 
kan se noget fornuftigt i, men omvendt også et projekt der 
kræver penge, og de hænger ikke på træer, hverken hos 
kommunerne eller andre myndigheder. 

Vi har gennem mange år haft et fantastisk og udbytte-
rig samarbejde med Sdr. Resen foreningen om lodsejerfe-
sten, fiskeregler ved åen med mere. Dette samarbejde har 
vi forsøgt at få udvidet med AHSF, specielt omkring fælles 
fiskevand og tredages-reglen. Desværre har denne indsats 
endnu ikke kastet noget af sig udover, at vi trods alt blev 
enige om at forhøje dagkortpriserne fra 2011. Med hen-
syn til Sdr. Resen foreningen har de desværre måtte opsige 
samarbejdet omkring lodsejerfesten – de har simpelthen af 
økonomiske årsager helt fjernet lodsejerfesten.

Der hersker ingen tvivl om, at det fremadrettet bliver 
hårdt at være lystfiskerforening. Lystfiskeri er ikke ”in” blandt 
de unge mennesker, og øget konkurrence fra lakse åerne 
vil givet vedblive, så der vil helt klart være udfordringer for 
samtlige foreninger, som jeg mener, vi står bedre rustet til 
at imødegå ved, at foreningerne samarbejder.

Flere af vore trofaste medlemmer medvirkede her i sep-
tember til få foretaget bestandsanalyser af havørredyngel 
i tilløb til Karup Å. Analysen, som foretages af biologer fra 
DTU aqua, skal danne baggrund for de næste 5 års ud-
sætninger i Karup Å med tilløb. Desværre kan jeg ikke her 
meddele resultaterne, idet analysearbejdet ikke er færdig-
gjort, så igen i 2011 skal der bjærges 30 liter rogn under 
årets elfiskeri.

Til april er det nu 3 år siden, de sidste fisk (yngel) forlod 
dambruget. Dambruget har stået tomt siden, og det be-
virker, at miljøtilladelsen ophører pr. 31.3.2012, og hvad 
indebærer det så?

Jo, det indebærer, at vi skal have taget stilling til, hvad der 
skal ske med dambruget fremadrettet, for ingen miljøtilla-
delse ingen fisk og vil vi have penge fra det offentlige til re-
novering af dambruget, skal det ikke ske inden 31.3.2012, 
men der skal laves en plan over, hvad der skal ske. Fra be-
styrelsens side hersker der ingen tvivl om, at vi ikke tror på, 
at dambruget nogensinde kommer i omdrejninger igen, så 
derfor vil vi i samarbejde med Viborg kommune prøve på at 
få udarbejdet et projekt dels for nedlæggelsen af dambru-
get, men også for en regulering af hele Trevad Møllebæk fra 
Vester Børsting til udløbet. Et kæmpeprojekt, men hvorfor 
ikke når vi nu er i gang, og at der ifølge kommunens folk bør 
kunne findes midler dertil. 
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Vi vil i nærmeste fremtid forsøge at få nedsat et udvalg, 
der skal kigge på tingene, og som skal udarbejde nogle ret-
ningslinjer, som vi kan tage de endelige beslutninger ud fra, 
selvfølgelig i samarbejde med Viborg Kommune.

Medlemmerne flygter over til at blive pensionistmedlem-
mer – selvfølgelig ret naturligt, da vi jo alle nærmer os de 
65 år. Men det vil på sigt give problemer for foreningen, da 
indtægtsgrundlaget dermed falder med mindre der kom-
mer nye medlemmer til!

Som sådan har vi ikke nogen løsning på problemet her 
og nu, udover at vi skal have rettet vores vedtægter til, så-
ledes at pensionsalderen i LFSO følger den officielle pensi-
onsalder i Danmark. 

Som nævnt tidligere skal taget på hallen udskiftes i 2012, 
når vinden kommer fra en særlig retning, og det samtidig 
regner, drypper det ned inde i hallen, så inden træværket li-
der al for megen overlast, må vi have tagpladerne udskiftet, 
og det er planlagt til at være her i foråret 2012. Desuden 
er vi af Herning kommune blevet pålagt at hæve en bro 
over åen ved Vormstrup med 50 cm. En konsekvens af 
den megen nedbør i september 2011, der resulterede i, at 
grødeskæreren ikke kunne passere under broen.

I vinterens løb vil vi ligeledes se på efterisolering af Mar-
grethe Westrings hus, der bruges meget olie derovre, så 
mon ikke lidt Rockwool kunne være en god ide.

Sidste år blev vi tilbudt fiskevand i Skals Å og sagde ja 
tak. Her først i november 2011 blev vi ligeledes tilbudt ny 
fiskevand og det med mulighed for at fange en laks. Vi har 
sagt ja til at have medfiskeret på 16 km i Vorgod Å, som har 
udløb i Skjern Å. Aftalen er i første omgang kun gældende 
for et år. 

ØkonomI
Om lidt vil vores kasserer fremlægge regnskabet og i år med 
plus. Dette skal ses i lyset af, at der ikke blev skiftet tag på 
hallen, og at vi ellers har været i stand til at holde udgifterne 
i ave. Desværre har vi i 2011 også haft besøg af ubudne 
gæster – de har villet dele fyringsolien fra Margrethe We-
strings hus med os, hvilket har afstedkommet, at olietanken 
nu er flyttet op i carporten bag lås og slå.

Vi er en stor forening med mange aktiviteter og heldigvis 
også med mange hænder. Disse hænder har vi igen i 2011 
nydt stor gavn af - der er mange, som har ydet en stor ind-

sats til glæde for både medlemmer og omgivelser, og det er 
tiden at takke dem nu.

I flæng kan nævnes:

Sponsorer i Cardinalen samt TBS ved levering af døre til 
Carport og Margrethe Westrings hus.

Skarv - og sæljægerne for at holde en vis justits på nogle 
af havørredens værste fjender – Villy blev endnu en gang 
topscorer, hvad angår antal nedlagte skarv.

Naboer i Trevad for lån af diverse ting og sager, samt deres 
altid velvillighed til at stille grej/jord til rådighed. 

KÅS og lodsejerforeningen for et gnidningsfrit samarbejde.
Arbejdsholdet for deres utrættelige indsats, også selvom al-
deren trykker hos mange af dem – I kan ikke roses nok og 
er absolut foreningens største aktiv

Medlemmerne for at opføre jer eksemplariske ved åen – jeg 
modtager dagligt i gns.2-3 mails, eller ca. 1000 i alt, og det 
er altså max. 1 % heraf der er med negativ tone.

Brobisser, kontrollører, bladudbringere, bladpakkere, grøde-
klippere, køkkenhold for altid at være på det rette sted på 
det rette tidspunkt.

Finn G. Madsen og Mogens Vestergaard for i hver deres 
medie at sætte LFSO på danmarkskortet.

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen og revisorer for, på 
hver deres måde, at gøre en stor indsats, en indsats der 
udelukkende foregår på frivillig basis, dvs. uden hverken kø-
repenge eller anden kompensation udover medlemskab og 
lidt mad til bestyrelsesmøderne.

Har jeg glemt nogen, er det ikke af ond vilje, men det er ikke 
nem at huske alle – men en stor tak skal i have alle.

Holger

Traditionen tro tilbyder vi igen i år vores medlemmer at komme forbi Spinder`s hus torsdag den 1. marts til en 
portion gule ærter med alskens tilbehør.
Så er konditionen endnu ikke helt i top eller er du rigtig godt forfrossen eller har du blot lyst til at møde andre  
lystfiskere, så tag en pause under fiskeriet midt på dagen.
Ærterne er klar ca. 11.30 og der kan spises til ca. kl. 13.00

Husk tilmelding til Per Simonsen på 29 60 51 57 eller persims@hotmail.com eller på listen i  
klubhuset senest søndag den 26. februar.

Gule ærter i Trevad 1. marts
(kun for medlemmer)
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Velkomst
Holger Riis-Jensen bød velkommen. Han glædede sig over 
det store fremmøde på trods af, at generalforsamlingen for 
første gang blev afholdt en torsdag. Herefter gik han til første 
punkt på dagsordenen. 

Ad 1. Valg af dirigent
Arne Kjølhede blev valgt til dirigent, og han konstaterede 
herefter generalforsamlingens lovlighed jf. foreningens ved-
tægter uden indvendinger fra forsamlingen. 

Ad 2. Formandens beretning
Efter beretningen spurgte dirigenten, om der var kommen-
tarer.

Harald Moesgaard mente, at serverfejlen måtte kunne løses 
ved, at foreningen selv købte en server. 
Ligeledes mente Harald ikke, at zonerne skulle afskaffes, 
men at Johnny evt. skulle sendes ned ad åen, for at øge 
fangsterne i de nedre zoner. 
Harald ønskede også, at broerne ved Røjbæk blev renove-
ret. 

Holger Riis-Jensen svarede, at han ville tage problematik-
ken med serverne op med KÅS, men at der nu er købt nyt 
domæne osv. så der formentligt ikke ville være problemer 
fremover. 
Holger kunne henvise til sin beretning, hvor han var inde 
på, at man ikke var interesseret i at ændre på zonerne fore-
løbig. 

Per Steen lovede, at broholdet ville se på broerne ved Røj-
bæk. 

Helge Jakobsen og Arne Kjølhede uddybede problemerne 
med serverne. Men konstaterede at der altså ikke var meget 
at stille op med den situation, vi var i, i sommers. 

Sigfred Madsen mente, at projektet i Fly ikke var uproblema-
tisk, da Mogenstrup bæk var et gydevand, der kunne forsvin-
de ved projektet, og at vi skulle gøre en indsats for bækken. 

Holger Riis-Jensen var enig, men gjorde opmærksom på at 
det stadig kun er et projekt på tegnebrættet, og at detail-
planlægningen slet ikke var på plads endnu. 

Finn Lajgaard spurgte ind til fiskevandet ved Vorgod Å. 

Lystfiskerforeningen for Skive og omegn

Referat fra ordinær 
generalforsamling
torsdag den 24. november 2011

Generalforsamling 2011

Arne Kjølhede blev valgt til dirigent.
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Helge Jakobsen forklarede, at det er de nederste 16 km, 
som vi får fiskeret på sammen med en række andre for-
eninger. 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 
til godkendelse 
Palle Christensen aflagde regnskab for det forløbne år. 
Eneste kommentar var fra Harald Moesgaard, der spurgte 
til, om der var taget højde for ekstraudgifterne til lodsejerfe-
sten, nu da Sdr. Resen havde meldt fra. 
Palle svarede, at det var der taget højde for. Herefter blev 
regnskabet godkendt af forsamlingen. 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Det eneste indkomne forslag var fra Anders Larsen, Fåborg. 
Og da han ikke selv var til stede, læste dirigenten forslaget 
op: 

”Jagtretten på foreningens moseareal i Fly udlejes fra 2012. 
Begrundelse: Jeg synes at vi skal have det bedst opnålige af-
kast af investeringen i mosearealet som muligt. Især nu hvor 
vi ikke sælger så mange dagkort. Tidligere blev der udøvet 
jagt på arealerne, samtidig med at vi fiskede. Det fungerede 
udmærket dengang. Så kan det vel også lade sig gøre nu. 
Måske kan det lejes ud til den lodsejer, som ejer det areal 
på vestsiden af åen fra Mogenstrup til ca. 500 m. opstrøms 
Fly Gangtræ hvor vi i dag ikke har fiskeretten? så kunne vi 
som betaling få fiskeretten på hans areal? Ellers kan det lejes 
ud på almindelige markedsvilkår, så vi økonomisk får noget 
ud af investeringen”.

Per Steen kom med bestyrelsens holdning til forslaget, som 
var følgende:

”Først tak til Anders for forslaget til generalforsamlingen. Det 
er altid spændende for bestyrelsen, når der bliver stillet for-

slag. Det giver os mulighed for at se om bestyrelsens hold-
ninger stemmer overens med generalforsamlingens. I dette 
tilfælde er det særlig spændende, da bestyrelsen er imod 
det stillede forslag.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne begrunde hvorfor vi er 
imod det stillede forslag.

Siden vi købte moserne, har vi fået en del henvendelser fra 
interesserede jægere angående jagt, både fra vores egne 
medlemmer og andre. Skiftende bestyrelser har uden at ry-
ste på hænderne afvist at leje jagten ud.

Moseudvalget er i gang med spændende projekter i områ-
det, bedre parkeringsmuligheder, rydning af træer og buske 
så fiskevandet bliver mere tilgængeligt, bedre vandkvalitet i 
den store mose ved at lave gennemstrømning og opstilling 
af borde og bænke i området. Alt sammen for at få flere af 
vore medlemmer til at bruge området. Disse tiltag passer 
ikke sammen med jagt.

Vi vil gerne undgå interessekonflikt mellem fiskere og jæ-
gere.

I bestyrelsen er der ingen tvivl om at det er en god følelse 
at vide at det vildt der er i området har et fristed, og vi er 
sikre på, det er en følelse vi deler med størsteparten af vores 
medlemmer.
Bestyrelse anbefaler derfor et nej til det stillede forslag.

Der var ikke yderligere kommentarer til forslaget, og forsla-
get blev herefter enstemmigt nedstemt. 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Palle Christensen foreslog på vegne af bestyrelsen uændret 
kontingent for næste år. 

Finn Lajgaard spurgte ind til, om det nye fiskevand i Vorgod 
Å var regnet med. 

Palle svarede, at det var det ikke, men at det er så lille et 
beløb, at det ikke vælter noget. 

Tonny Johansen gjorde opmærksom på, at bykortene i Skive 
ifølge den oprindelige aftale skal følge prisen for dagkort. 

Holger svarede, at det først skulle tages op i Skives byråd, 
før man kunne hæve prisen på bykort. Derfor var bykortene 
ikke steget i takt med dagkortene. 

Herefter blev forslaget om uændret kontingent vedtaget. 

Ad 6. Valg til bestyrelsen

A. Valg af kasserer:
Palle blev genvalgt uden modkandidater.

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Per Steen og Per Simonsen blev genvalgt. Og da Ole Eske-
sen ikke ønskede at modtage genvalg, blev Johnny Jeppe-
sen valgt til bestyrelsen. 

Palle Christensen fremlægger regnskab.
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C. Valg af suppleanter: 
Anders Dalgaard blev genvalgt, og Johan Lynderup blev 
valgt ind i stedet for Johnny Jeppesen, som blev valgt til 
bestyrelsen. 

Ad 7. Valg af revisorer
Arne Kjølhede og Jan Pedersen blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt
Juniorformandens beretning: 
Jesper Palm berettede om juniorafdelingen, hvor det står 
skidt til med medlemmer.
Til junioraftenerne er det primært Johnny og Per Madsen 
samt en enkelt ”rigtig” junior, der dukker op. Ligeledes er 
opbakningen til foreningens arrangementer ikke for god. 
Jesper mente, at det er en oplagt ting at diskutere, hvad vi 
gør fremover.

Ole Dich roste arrangementerne, og han fandt arrangemen-
ter relevante og spændende. Det er ikke arrangementerne, 
der fejler noget. 

Jesper kunne fortælle, at han har modtaget mange positive 
tilkendegivelser, men det er stadig ikke mange medlemmer, 
der møder op til arrangementerne.

Uddeling af storfangerpokal:

Jan Snejbjerg leverede en spændende storfangerberetning, 
der kan læses i Cardinalen. Helge Jakobsen overrakte her-
efter Jan et emblem og et storfangerdiplom (eftersom po-
kalen er udgået) til klapsalver fra salen. Og herefter fik Jan 
suset fra Karup Å. Fisken var en flot blank havørred på 90 
cm og 10,81 kg. 

Lodtrækning blandt dagkort: 
Rasmus Wølck udtrak vinderen af et medlemskab for næste 
år. 
Vinderen blev Eigil Amlund fra Fredericia.

Kurt Simonsen bad herefter om ordet. Kurt foreslog, at man 
delte zone 4 op i to zoner, en a og en b zone, da zone 4 
er så lang. 

Helge Jakobsen svarede, at det ville bestyrelsen gerne tage 
op. 

Per Simonsen efterspurgte medlemmer til husudvalget. 

Harald Moesgaard mente, at noget mere pynt i Spinders 
Hus ville gøre klubhuset knapt så sterilt, og at det godt måtte 
se ud som en lystfiskerforening. 

Helge Jakobsen gjorde opmærksom på, at der er mange, 
der har indrapporteret fisk på KÅS hjemmeside og ikke vo-
res egen hjemmeside. Det er uheldigt. 
Helge gav også udtryk for utilfredshed med næste års stig-
ning i det statslige fisketegn ud fra den overbevisning, at 
pengene skal gå til miljø, men så længe der er fyldt med 
garn langs kysterne, betyder et bedre miljø ikke nødvendig-
vis flere fisk. Helge mente, at der også bør bruges penge på 
mere fiskerikontrol. 

Per Simonsen var i tvivl om, hvorvidt Harald Moesgaards for-
slag om mere pynt i klubhuset betød, at Harald i fremtiden 
ville hjælpe til i husudvalget, når der skal tørres støv af alt det 
pynt, Harald vil have hængt op. 

Peter Lundsgaard spurgte ind til, om beslutningen, om at 
afvikle dambruget, er taget. 

Holger Riis-Jensen forklarede, at bestyrelsen jo har manda-
tet til at tage den beslutning, og at det skal vurderes inden 
den udløbende miljøtilladelse. 

Kurt Simonsen henviste til Henrik Bønnelykkes facebook-
side, og opfordrede til at bruge Facebook til at få juniorer 
med til åen.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet under eventuelt, 
takkede dirigent Arne Kjølhede af for god ro og orden og 
afsluttede generalforsamlingen. 

Referent: Anders Dalgaard

Jan Snejbjerg fik suset fra Karup Å.
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Nøjagtig som året før og også året før igen blev Margrethe Westrings mindepo-
kal uddelt i forbindelse med LFSO`s julefrokost.
 
Pokalen tildeles via afstemning på arbejdsholdet, og såre enkel tildeles perso-
nen med flest stemmer den ærefulde pokal.
Stemmeurnen blev åbnet under bestyrelsesmødet i december og hverken 
denne åbning eller afstemningen gav mistanke om, hverken valgsvindel eller 
nogen form for bestikkelse.
Stemmerne koncentrerede sig om 2 personer og fuldt fortjent kunne Erik An-
dersen, løbe med titlen i 2011. Erik er om nogen vores alt mulig mand, der er 
ikke noget arbejde han ikke kan udføre. Han møder gerne 1 time før andre på 
arbejdsholdet for at klargøre ting, og han tager gerne ting med hjem til repara-
tion eller gennemsyn, så de kan anvendes på næste arbejdsdag.
Erik er desuden en rigtig arbejdshest på arbejdsdagene – han går bare forrest 
og som nævnt er hænderne skruet godt på.
Udover det rent arbejdsmæssige er Erik en god arbejdskammerat, altid lytten-
de og altid villig til at dele ud af sin store ekspertise, og sidst men ikke mindst 
altid loyal over for både arbejdskammerater og foreningen.

Et stort tillykke med hæderen til Erik, den var mere end velfortjent.

Holger

Sigfred ringede til mig en dag.
”Hej Frank! Jeg har erfaret, at du har skrevet en bog.” Ja, det 
var jo rigtig nok.
”Vi vil godt reklamere lidt for den i Cardinalen. Ku’ du ikke 
skrive et par ord om den?”
Det var da utrolig pænt af jer. Tak for det.

Jeg har fisket, siden jeg var helt lille. Masser af steder i 
Danmark og også udenfor landets grænser. Rigtig mange 
dejlige steder har jeg besøgt. Og jeg har mødt en masse 
interessante mennesker med samme hobby. Voldsomme 
oplevelser - og nogle gange lidt væmmelige - er det også 
blevet til efter at have fisket i halvtreds år. Jeg har f.eks. fun-
det et lig i Gudenåen, og min far døde på fjorden. Det va-
rede to dage, før han blev lokaliseret. De to episoder skriver 
jeg også lidt om. Selvfølgelig har der været en masse gode 
og spændende oplevelser, også.

Så for nogle år siden begyndte jeg at tænke over, om det 
måske var noget, andre kunne have fornøjelse at læse om.

Jeg har skrevet på bogen - on and off - i tre år. Først var 
det spredt fægtning. Når jeg kom i tanke om noget, blev det 
skrevet ned. Billeder blev fundet frem, og til sidst var der til 
en bog. Karup Å får en del omtale. Ikke mindst fordi jeg her 
har fanget min største havørred.

margrethe Westrings  
mindepokal 2011

ny bog!

Hvad skulle den hedde, bogen? Det er jo en selvbiografi, 
så jeg endte op med at kalde den ”50 år gik i fisk”.

Først var det kun en arbejdstitel, men da jeg ikke kunne 
finde på noget bedre, blev det titlen.

Den er udgivet på forlaget Svalebøgen. www.svalebogen.
dk. De sælger den i deres web-butik.

Det er Nils Mogensens forlag. Han har skrevet nogle fine 
bøger, bl.a. om Karup Å og om Skjern.

Med venlig hilsen, Frank Jensen
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Efter at have fisket i Karup Å siden begyndelsen af 
1990`erne, hvor Lotte og jeg flyttede vores dengang 3 
mand store familie til Skive, har jeg mange gange måttet 
kigge beundringsværdigt på fiskekammerater der præste-
rede det alle havørred-fiskere drømmer om, at passere den 
magiske grænse som 10-kilos fisken repræsentere. Første 
gang var dog inde i Skive, hvor et par af gutterne fra Sdr. 
Boulevard, præsterede det der dengang synes som det 
umulige. Jeg husker fortsat et år, hvor jeg selv havde en 
af de rigtig store på krogen. Dengang var jeg end ikke i be-
tragtning til et årskort til foreningen, så jeg måtte nøjes med 
By-stykket. En dag ved broen, stod vi en 7-8 lystfiskere og 
beundrede en massiv opgang. Fiskene trak stille og roligt op 

under broen, til trods for at det var i maj måned. Store fisk 
i massevis. Det var som om noget fik dem til at vende, og 
der var panik nedstrøms broen. Jeg postulerede at der var 
mulighed for at få fisk, og da jeg var ene om den mening 
fik jeg lov til at svinge en lånt stang. Spinderen blev kastet 
opstrøms midt i svinget, og i 3. kast tog en stor fisk krogen. 
Efter 5 min. hvor fisken gik dybt i hullet i svinget, viste den 
sig ved overfladen. En massiv fisk. Desværre gik alt derefter 
galt, og fisken fik lov til at forblive en drøm. Jeg var græde-
færdig. Det var mit første møde med en af de rigtig store 
fisk i Karup Å. Nogle år senere var Kim Petersen, som jeg fi-
skede med i starten af min tid ved Karup Å, lystfiskeren alle 
talte om. Han fangede en på 10 og en på 13 kg på årskort 

Storfangerberetning 2011

Endelig blev det min tur!
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det første år han fiskede. Noget af en bedrift. Jeg husker 
stadig Kim´s humoristiske svar, da han blev spurgt hvad han 
nu ville fiske efter, for nu kunne det kun gå ned ad bakke. 
Kim svarede: ”Nu går jeg efter Plejdrups rekord”. Der var et 
år, hvor ”alle” fangede store fisk, 1998. Magiens år, men 
desværre formåede jeg ikke at få fat i den helt store det år. 
Det var der så andre der gjorde, og 2 gange den sæson, var 
jeg til stede hvor en + 10 kilos fisk blev landet. Så gjorde 
Günther og Mogens Styhr det. Günther begyndte at drille 
mig lidt med, at jeg var god til at fange mellemfisk, men 
de store krævede en helt speciel teknik. Ja drillerier har der 
igennem tiderne været nok af. Således den meget omtalte 
middag i Pension Højbo hvor Mogens pludselig kom i tan-
ker om, at man skulle være i 10-kilos klubben for at kunne 
spise med. Jeg fik dog lov til at spise, men alligevel. Jeg 
husker Lasses flotte fangst af en kæmpe havørred på +12 
kilo ved Det røde Sommerhus i Resen. Lasse, der jo selv 
er en drillepind, fangede kort efter Mogens havde fanget 
sin rekordfisk, en havørred på 9,95 kg. Som Lasse sagde, 
så bliver de seje og egner sig ikke til menneskeføde når de 
kommer over 10 kilo. Da han så får kæmpen, melder han 
lige til Mogens, at han vist havde glemt at sige, at de be-
gynder at smage godt igen når de kommer op over 12 kg. 
Men det er jo historier om andres store fisk. Min egen hi-
storie starter egentlig også i 90´erne. Jeg blev årskortholder 
i LFSO, medlem i Sdr. Resen og Aulum Haderup. Nogle ville 
sikkert sige, hvad jeg dog vil med alt det fiskevand, men jeg 
fisker jo med Günther, og dengang, før han fik børn, kom 

vi omkring. Det blev til mange gode oplevelser, jeg ikke vil 
trætte med i denne omgang, og familien, der nu var blevet 
til 4, og senere blev til 5, slog nu for alvor rødder i Skive. Fi-
skeriet ved Sdr. Boulevard trak ikke mere, i stedet blev det til 
rigtig mange timer i Sdr. Resen. Jeg fisker og fiskede 90 % 
af tiden på Resens vand, men har ofte stukket snuden ind 
i zone 5, hvis en af parkeringspladsene er tom. Når turen 
går hjemover og heldet ikke har været med mig i Resen, får 
de skønne stykker i Zone 5 lige chancen. Den aften, hvor 
det endelig skulle lykkes for mig at få en af de helt store på 
land, var det meget tilfældigt, at jeg overhovedet kom ud 
at fiske. Den 17. september var jeg til 50 års fødselsdag i 
Århus. Da jeg i forvejen vidste at jeg skulle køre hjem, var 
jeg naturligvis ædru, hvilket blev mit held, da jeg hen under 
aften kom jeg til at se på min telefon. 

Der var 2 ubesvarede opkald fra Günther. Jeg tænkte at 
han måske kom til åen i weekenden, selvom han tidligere 
havde sagt, at han sprang over. Jeg ringede ham op, og fik 
staks beretningen om Jan fra Tysklands fantastiske nat. Han 
havde fanget 5 havørreder natten før, så nu var Günther 
på vej til åen. Hvad betyder en køretur fra Kiel til Hagebro 
og retur, hvis der er udsigt til fisk. Glædeligt for mig, for jeg 
har fisket alt for lidt i år, og især alt for lidt sammen med 
Günther. Der skulle ikke meget betænkningstid til, og en 
aftale kom i stand. Kl. 22.30 var jeg i Skive. Fik lige lidt 
at spise, og tog derefter af sted. Kl. 23.30 ankom jeg ved 
Hagebro, og kunne ikke se tyske biler. Besluttede mig for at 
køre til Resen, men så at parkeringen ved Barslund var tom 
for biler. Jeg forsøgte at ringe til Günther, men han tog ikke 
telefonen, så jeg blev enig med mig selv om at starte der, 
indtil jeg fik fat i Günther. Jeg havde fisket ca. 20 min. da en 
fisk tog fluen helt inde ved egen side. Et rigtig voldsomt hug, 
præcis som i bøgerne, og et hidsigt udløb ud midt i åen. 
Fisken skræmte først en og lidt efter endnu en havørred der 
tog flugten nedstrøms. Da jeg satte godt med bremse på, 
var fisken fantastisk tung at danse med. Jeg løb den ind, og 
fik den til at gå opstrøms og væk fra et sving med faskiner 
i åen. Der har flere bekendte mistet fisk, så der var ingen 
grund til at tage chancer. Jeg fiskede som altid med en let 
11 fods #7 stang, og den stod godt nok i flex. Sådan gik 
det i små 5 minutter, hvor jeg forblev lidt nedstrøms fisken, 
og havde max pres på stangen. Der blev trukket, revet og 
plasket en del, inden fisken endelig viste træthedstegn. Jeg 
pressede den herefter stille og roligt ned til svinget ned-
strøms, hvor jeg vidste at der var en hel badestrand af sand. 
Gik ud i åen og lod fisken svømme ind på sandet, hvor 
planen så var, at jeg ville håndlande den med venstre hånd. 
På dette tidspunkt har jeg fundet ud af at den er rigtig stor, 
men alligevel overraskes jeg, da jeg tager fat om haleroden 
for at hjælpe fisken helt på land. Jeg kan ganske enkelt ikke 
nå rundt om den massive hale. Jeg smider stangen og med 
to hænder lykkes det at få fisken op i græsset. Endelig blev 
det min tur. Kl. 23.59 lød sejrsbrølet ud over ådalen. Stadig 
med kampens hede pumpende rundt i kroppen, forsøgte 
jeg igen forgæves at ringe Günther op. Så ringede jeg til 
Mogens Styhr. Han svarede heller ikke. Jeg kørte op til pen-
sionen, vejede fisken til godt og vel 10,8 kg. Endelig var 
jeg helt sikker. Kørte videre op til Søren Borg, og anede at 
der var lidt lys et sted langt inde i stuehuset. Ringede ham 
op. Søren tog telefonen med ordene: ”Er den stor”, hvortil 
jeg svarede: ”ja gu fanden er den stor, næsten 11 kg og 
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samtidig utrolig flot. Jeg kommer. 12 sekunder senere stod 
Søren i skjorte og underbukser med kameraet.” Et minut så 
er jeg der. Vi skal til åen og tage billeder”. Som sagt så gjort. 
Tak for billeder Søren. Jeg ringede til Lotte, hun sov selvføl-
gelig, og sagde, at jeg var på vej hjem med en stor fisk hun 
selvfølgelig skulle se. Jesper Palm, Thyge og Arne måtte 
også lige vækkes. Flueklubben bander og svovler over at jeg 
ringer fisk ind, men sådan er det. Glæden skal deles, men 
for at undgå ubehagelige sammenstød nøjedes jeg med 
SMS, og Ole Dich slap heller ikke. Ja der var faktisk flere 
der fik SMS den nat. Så ringede Jesper. Han insisterede 
på, at jeg skulle komme ned til ham på vejen hjem. Han 
måtte lige se min fisk. Som sagt så gjort. Igen foto, og også 
tak til Jesper Palm for gode billeder, og så endelig hjem 
for at prale. Men helt i tråd med resten af aftenen, ringede 
min telefon netop som jeg var ved at være hjemme. Det 
var Günther. ”Was ist los Jan”. Ja han havde jo undret sig 
over at jeg ikke ringede, men da han indså, at telefonen lå 
i bilen og han selv stod ved åen, var det ikke sært, at der 
ikke var hul igennem. Da han så kom retur til bilen, så han 
de mange ubesvarede opkald fra mig, og anede at noget 
var i gære. Enden på samtalen blev, at jeg selvfølgelig kørte 
til Hagebro. Der stod Günther sammen med Thomas fra 
Kiel og Johnny fra bestyrelsen. Der var glæde på broen da 
jeg åbnede bagagerummet og fremviste fisken. Der blev 
løftet, og der blev lykønsket inden fisken blev målt. Den 
målte blot 90 cm. En rigtig kanonkugle af en havørred. Midt 
i glæden, ringede telefonen igen. Denne gang var det Lotte 
der var ved at være urolig. Det var efterhånden længe si-
den jeg havde sagt at jeg ville være hjemme om under en 
halv time. Efter endnu en omgang lykønskninger vendte 
jeg endnu engang snuden mod Skive, og blev modtaget af 
hele familien. Alle var stået op for at se min fisk. Vi vejede 
den på min elektronvægt, og den viste 10,81 kg. Lotte tog 
et billede af den, lagde det på facebook, og straks var hi-
storien ude i det ganske danske land. Søren sendte billeder 
rundt med en pressemeddelelse og tænk sig, jeg kom i 
folkebladet, regionalnyhederne, Herning Folkeblad og Vi-
borgavisen. Ja sågar på forsiden af Fiske Avisen. Krøllen 
på denne storfangerberetning er, at fisken blev den største 
dokumenterede havørred i Karup Å i 2011, og da den er 
fanget på Skive-vand, tildeles jeg æren af at blive storfanger 
i LFSO i 2011. Sikke en ære, og sikke en fisk. Endelig har 
jeg brudt den magiske grænse, og bevidst om at det ikke 
er sikkert det nogensinde vil gentage sig, har jeg valgt at 
få fisken udstoppet. Den skal hænge på bjælken over mit 
kontor, ved siden af laksen der står der i forvejen. Den skal 
være et varigt minde, og samtidig en opmuntring til, at der 
nok er en der er endnu større et sted derude. Spørgsmålet 
er så bare, om det bliver mig eller en anden der fanger den. 
Hvem ved. Heldet tilsmiler de tossede.

Jan Snejbjerg

Jagt & Fiskeri 
Thinggade 1 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 45 22

Vi åbner 1. marts kl. 7.00, 
hvor vi serverer kaffe, 

rundstykker 
og gl.dansk mm.

Fireline 0,17, 110 mtr.,

tilbud
pr.rulle,-
zz 69,-
liGHtiNG
SHOCK
11 fod,  kastevægt 5-30 g.
3-delt

normalpris

899,-  
tilbudspris ÷50%

lawSON 
NOrweGiaN
3 delte stænger m/rør

 9 fod,  kastevægt 3-15 gram 999,-
 9,6 fod,  kastevægt 5-20 gram 1099,-
 11 fod,  kastevægt 8-28 gram 1299,-
 11 fod,  kastevægt 15-55 gram 1499,-
 13 fod,  kastevægt 30-80 gram 1699,-
begrænset antal

tilbudspris 
    ÷30%
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ARBEJDSDAGE I LFSo
1. halvår 2012

KÆRE NYE OG GAMLE 
KOLLEGAER 
PÅ ARBEJDSHOLDET

En ny sæson på arbejdsholdet står for dø-
ren, og vi har masser at se til. Vi ser frem 
til at tage fat på en lang række spændende 
opgaver. Disse opgaver kræver mange flit-
tige, stærke, idérige, glade og dygtige folk! 
Vi håber, at alle de erfarne ”rotter” vender 
tilbage i 2012, 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 forening-
ens arbejde. 
Så mød endelig op på en eller flere af 
arbejdsdagene 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 garante-
rer dog ikke, at du taber dig!

LØRDAGE KL. 08.00:
• Lørdag d. 4. februar 
• Lørdag d. 25. februar 
• Lørdag d. 24. marts 

ONSDAGE KL. 18.00:
• Onsdag d. 25. april 
• Onsdag d. 2. maj 
• Onsdag d. 9. maj 
• Onsdag d. 16. maj 
• Onsdag d. 23. maj 
• Onsdag d. 30. maj 
• Onsdag d. 8. juni 
• Onsdag d. 16. juni 
• Onsdag d. 13. juni, 
hvor vi afslutter med
grillarrangement!

VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I LFSO



Cardinalen • nr. 1 • 2012  17

Sæsonen 2011 er heldigvis snart langt borte, og det bliver 
da nok heller ikke den sæson vi kommer til at længes efter. 
Det var faktisk andet år i træk blev vi ”snydt” for en halv sæ-

son, da frosten atter holdte Danmark i et jerngreb langt ind i 
foråret, et forår som vi så heller ikke så meget til.

Den lange vinter og algeforekomsterne i Kattegat slog 

Fangstrapporten 2011
Foto: Uffe Hansen

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

1-2 side cardinal ann 11-1.indd   2 1/31/11   8:24:11 AM



18 Cardinalen • nr. 1 • 2012

sandsynligvis store mængder havørreder og andre fisk ihjel, 
så opgangen blev desværre aldrig så stor som vanlig.

Et kik på fangstsiderne på LFSO´s hjemmeside viser godt 
nok, at enkelte dygtige og ihærdige lystfiskere kom ud af 
2011 med ganske flotte resultater, men var/er man ikke just 
fluefisker og fisker om natten i zone 4, - ja, så var oddsene 
tit på havørredernes side.

Der var nu ellers fine forhold langs åen da isen først for-
svandt, og vandstanden forblev da også ganske fin gennem 
hele sæsonen. Eneste problem var bare at vandet blev så 
klart, at selv de mindste bevægelser langs åen, fik havør-
rederne til at trykke sig.
År 2011 blev som noget nyt første år, hvor alle fangstdata 
skulle hentes ud fra hjemmesiden, og ikke som vanlig fra 
indsendte fangstrapporter. 

Det var ikke helt uden problemer, da netop fangstsiden 
lå død i en hel måned i den perioden, hvor fiskene endelig 
begyndte at vise sig i åen. En fejl på Karup Å sammen-
slutningens hjemmesiden var årsag til nedbruddet, og da 
udbyderen af domænet ikke ”gad” hjælpe, kunne Per Knud-
sen sidde med håret i postkassen, indtil de mange data på 
serveren blev frigivet, og startet op på en ny server, ved en 
ny udbyder.

Der har i det hele taget være en del problemer med net-
op indrapporteringen til hjemmesiden, da flere medlemmer 
”kun” rapportere deres fangster på Karupaa.dk. 

Det er en fejl, da disse fangster derved kun kommer til 
at figurerer på Karupaa.dk og ikke på LFSO´s hjemmesi-
den som de skal. Hvis fiskene derimod blev indskrevet på 
LFSO´s hjemmeside, ville de være synlige på begge hjem-
mesider, hvilket er det optimale, da dette gavner både LFSO 
og hele Karup Å.

Disse fejlposteringer på Karupaa.dk, resulterer da også i 
at fangstdataene på LFSO´s hjemmeside ikke er korrekte, 
og at fangsterne fra foreningernes medlemmer sikkert er en 
hel del større. 

Der er desværre også medlemmer der slet ikke får deres 
fangster skrevet på hjemmesiden som de skal, hvilket er en 
skam, da det i det lange løb skader Karup Å og de mange 
foreninger. 

Når det er sagt, skal der da også lidt positive toner med. 
Efter et par år uden fisk over de magiske 10 kg. fra for-

eningens vand, kom der igen et par stykker på land i 2011, 
fanget af LFSOs medlemmer. 

Der er med sikkerhed fanget 4 fisk over de 10 kg. i Karup 
Å i 2011, selvom kun de to er noteret på hjemmesiderne. 

Fra LFSO´s medlemmer er der som nævnt landet to fisk 
over de 10 kg, og fangerne fejrede dem med gehør. Hen-
ning Lande, der fik den første 10 kilos fisk, fejrede fangsten 
med sin egen lille fest, og Jan Snejbjerg, der efterfølgende 
fangede sin havørred på de 10,81 kg., har stadig armene 
over hovedet. 

Der er ingen tvivl om at det var de rigtige der fangede 
disse fisk, da deres glæde var til at få øje på.

Jan Snejbjerg blev storfanger for 2011 med sin prægtige 
havørred, som blev fanget 17. sep. på flue i zone 5. 

Konkurrencen var ellers tæt, og Jan var noget nervøs frem 
til sæsonafslutningen. Heldigvis havde han da nu endelig 
fanget en havørred over de 10 kg. og kunne nu sidde til 
bords med 10 kilos klubben, uden at blive drillet. Hvis jeg 
ikke tager meget fejl, så har Jan nu den største i 10 kilos 
klubben, så det kan da være at drilleriet nu går den mod-
satte vej.

Der blev også i 2011 fanget en del laks i Karup Å, dog ikke i 
samme mængder som i 2010. 

De laks der kom på land, var til gengæld en del større end 
dem fra året forud, og med en laks på 6,7 kg., fanget op-
strøms Skives vand, må vi nok formode at 10 kilos grænsen 
brydes indenfor nogle år. 

Med sæsonen 2012 tager LFSO hul på et nyt tiltag. Lakse-
fiskeri i Skjern Å systemet. Det bliver spændende at følge 
foreningens medlemmers jagt i Vorgod Å, som ikke kun hu-
ser laks, men også har en fin bestand af havørreder, og en 
mindre bestand af stalling, som dog skal genudsættes pga. 
tilbagegang i bestanden.

Med laksefiskeriet i Skjern Å systemet, kan foreningens 
medlemmer komme til premierefiskeri hele 3 gange gen-
nem sæsonen, da fiskeriet starter 16. januar i Jordbro Å, 1. 
marts i Karup Å og 16. april i Vorgod Å. 

Kan det blive ret meget bedre? 
Nu må vi blot håbe på at vinteren forbliver grøn, og at 

havørrederne begynder deres træk op i åen tidligere end 
de sidste 2 år.

Resultatet af årets fiskeri var en hel del dårligere end normalt ved Karup Å. Vi var igen generet af frost og kulde langt hen 
på året, og optrækket af friske fisk fra fjorden udeblev. Det var faktisk først i juli måned, at der begyndte at komme fisk i 
åen, og sæsonen kom desværre aldrig rigtig op i omdrejninger, og den må som helhed nok betragtes som en skuffelse. 

	 Ørred	og
	 laks	i	alt		 Havørred	 Laks

Medlemmernes	indrapportering	til	hjemmesiden		 415	 411	 4

Indrapportering	på	dagkort	 16	 		16	 0

1926	 10	 10	 0
Antal	genudsatte	fisk	over	mindstemålet,	der	er	noteret	på	hjemmesiden
uden	vægtangivelse.	Der	er	dog	ingen	garanti	for	at	alle	er	genudsat	 129	 160	 0

I	alt		 570	 566	 4

Resultater fra LFSo’s fiskevand i 2011
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Resultatet for 2011 er noget unøjagtig, da mange LFSO 
fangster kun er noteret på Karupaa.dk. Desværre har mange 
medlemmer også helt undladt at noteret deres fangster på 
hjemmesiden. 

Fisk der er fanget og skrevet på hjemmesiden uden vægt-
angivelse, vil figurere som genudsat, da det normalt er den 
fremgangsmåde der benyttes, når fisken er genudsat. 

For de øvrige år er resultatet mere retvisende.

Efterfølgende er det kun de 411 havørreder, som medlemmerne har hjemtaget, 
der er brugt i statistikmaterialet.

Størrelse Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Total

12-13	kg.	 	 	 	 	 	 	 	 	

11-12	kg.	 	 	 	 	 	 	 	 	

10-11	kg.	 	 	 	 	 	 1	 1	 	 2

		9-10	kg.	 	 	 	 	 	 	 	 1	 1

		8-9	kg.	 	 	 	 1	 	 1	 1	 	 3

		7-8	kg.	 	 	 	 	 	 3	 1	 1	 5

		6-7	kg.	 	 	 	 	 2	 7	 4	 3	 16

		5-6	kg.	 1	 1	 	 1	 12	 3	 9	 4	 31

		4-5	kg.	 1	 	 1	 1	 23	 8	 11	 7	 52

		3-4	kg.	 3	 1	 1	 6	 17	 10	 9	 9	 56

		2-3	kg.	 4	 1	 	 3	 19	 14	 32	 29	 102

		1-2	kg.	 9	 	 	 8	 38	 17	 23	 21	 116

		0-1	kg.	 2	 1	 	 	 9	 6	 3	 6	 27

I alt 20 4 2 20 120 70 94 81 411

Snitvægt 2,12 2,90 3,90 2,69 2,85 3,20 3,06 2,74 2,90

Fangstfordeling hen over året.

Det ses tydeligt at opgangen kom sent i 2011, og antallet af fangster i foråret 2011 var små. Normalt er juni og juli top-
måneder ved Karup Å, men i 2011 kom den store opgang først i juli måned.
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Endnu engang var det fluefiskerne der fik flest fisk, hvilket måske hænger sammen med det klare vand der gennem hele 
sæsonen prægede Karup Å. Det er ikke let at lokke en havørred i dagslys, når fiskene kan se til Karup by under vandet, og 
skulle fisken lokkes, ser det ud til at wobleren var effektiv, da resultatet for 2011 næsten er identisk med 1991, hvor der 
blev fanget næsten 3 gange så mange havørreder. Wobleren var nok heller ikke så udbredt i 1991 som i dag.

Agn Antal fisk Snitvægt  Største fisk
	 1991	 2011	 1991	 2011	 1991	 2011

Blink	 36	stk.	 16	stk.	 2,19	kg.	 2,86	kg.	 10,6	kg.	 6,8	kg.

Flue	 644	stk.	 231	stk.	 2,34	kg.	 3,09	kg.	 14,1	kg.	 10,8	kg.

Orm	 232	stk.	 52	stk.	 1,81	kg.	 2,17	kg.	 6,0	kg.	 4,9	kg.

Spinner	 87	stk.	 38	stk.	 1,77	kg.	 3,30	kg.	 7,5	kg.	 10,7	kg.

Wobler	 78	stk.	 74	stk.	 2,70	kg.	 2,39	kg.	 8,5	kg.	 9,0	kg.

Til sidst kan vi se på hvilke agn, der er brugt til at fange fiskene

Vi kan se på i hvilke zoner, fiskene er fanget

Zone Antal Snitvægt Største fisk

1	 33	stk.	 2,11	kg.	 7,3	kg.

1A	 4	stk.	 1,38	kg.	 3,0	kg.

2A	 41	stk.	 2,32	kg.	 5,4	kg.

2B	 27	stk.	 1,93	kg.	 6,2	kg.

3	 64	stk.	 2,73	kg.	 10,7	kg.

4	 200	stk.	 3,22	kg.	 8,1	kg.

5	 22	stk.	 3,94	kg.	 10,8	kg.

5A	 0	stk.	 	0	kg.	 0	kg.

5B		 15	stk.	 3,71	kg.	 9,0	kg.

6	Skals	Å	 2	stk.	 1,7	kg.	 1,8	kg.

9	Jordbro	Å	 3	stk.	 1,93	kg.	 2,1	kg.

Zone 4 er stadig det sted på foreningens terræn, hvor der landes flest fisk. Det hænger muligvis sammen med de fine 
forhold der er for fluefiskerne på strækket, men måske også den kendsgerning, at Haderis Å har en ret stor opgang, og at 
fiskene ofte tager ophold på strækket neden udløbet, indtil forholdene i Haderis Å bliver optimale.

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
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Genudsatte fisk

Igen i 2011 er der genudsæt et stort antal fisk, - både store 
og flotte fisk, men selvfølgelig også farvede og gydemodne 
fisk. Selvom der er genudsat fisk gennem hele sæsonen, så 
præges genudsætningerne tydeligvis af den sene opgang. 
Der er dog et usikkerhedsmoment i denne opgørelse, da 
alle fisk skrevet på hjemmesiden uden vægtangivelse anses 
som genudsat, hvilket naturligvis ikke er givet.

Den største var en fisk på ca. 6,7 kg. fanget i september. 
Der blev i alt genudsat 129 havørreder med et snit på ca. 

2,4 kg.

Jordbro Å var også på tavlen i 2011, selvom det var i små-
tingsafdelingen, og selv på det nye stræk i Skals å blev der 
landet et par fisk. Det bliver spændende at se hvordan dette 
fiskeri udvikler sig fremover, når både Vorgod og Skals Å vinder 
indpas hos medlemmerne, og fisketrykket bliver lidt større. 

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle et godt nytår og knæk 
og bræk i den nye sæson. 

Alle data fra denne rapport kan frit benyttes.
        Helge.

VRIDSTED KØBMANDSGAARD
EGEBJERG 4 • VRIDSTED

Telefon 97 54 70 12
 Mandag-fredag: 7.30-18.30
 Lørdag: 7.30-16.00
 Søndag: 7.30-16.00

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 .9900

pr. fl.
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El-fiskeri 2011

For mig startede det den 19. november, jeg var med ved 
Jordbro Å. Det var en god dag, der var mange fine fisk, som 
der plejer at være. Bl.a. en meget stor hanfisk på godt en 
meter og måske 14 - 15 kg. Imponerende at så stor en fisk 
trækker op i så lille en å.

Men nu til Karup Å. Det første slag skulle stå den 3. de-
cember og det blev da også en krig at finde fiskende, og 
vejret var da også imod os. Der tænker jeg mest på dem 
ved åen. De gjorde det godt, på trods af de manglende fisk. 
Men lidt kom der da på land. Jeg mener at vi fik 55 fisk den 
første dag, men ikke ret mange af dem var hanner.

Men det lykkedes os at få lavet ca. 6 liter til os selv og 1,5 
liter til et forsøg i Haderis Å (ved Stavlund bro). Forsøget går 
ud på at afprøve de nye rugekasser. Tag ned og kig en dag 
du har tid, de står der indtil ynglen er væk!

Det næste slag startede den 10. december. Vejret var om 
muligt blevet endnu dårligere og fiskene var også krøbet i 
skjul for det var godt nok ikke mange der blev fanget. Nogle 
få hunner, men de var til gengæld fine. På nær en, jeg tror 
at den dårlige fiskesæson havde taget sit greb i folkene, de 
havde da helt glemt hvordan en havørred skal se ud, for den 
ene de kom med var en helt udleget hun!! Nå spøg til side..

Vi kæmpede en brav kamp med fiskene i klækkehuset, de 
ville ikke helt som vi ville. Jeg mener at vi endte på ca. 10 
liter den dag. Så vi skulle til det igen!

Den 16. december tog det lille hold afsted for at fange 
hanfisk helt oppe i systemet. Det gik også rimeligt. De fan-
gede 11 - 12 store flotte hanner og en enkelt stor og klar 
hun.

Den 17. december, dagen hvor vores julefrokost løb af 
stablen samledes vi nogle stykker for at presse det sidste ud 



Cardinalen • nr. 1 • 2012  23

af fiskene og minsandten om det ikke lykkedes at få det vi 
skulle. Ca. 21 liter i alt! Lettelsen var stor og det var tørsten 
også, men det er en anden historie!

Jeg håber at vi ses næste år, og jeg håber at folk vil støtte 
op omkring elfiskeriet igen for det er vigtigt at vi får lavet de 
fisk.

En stor tak for hjælpen og knæk og bræk i 2012.
Johnny

Se flere billeder på næste side
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Efter det første år med udlejning af Margrethes Westring´s 
hus, kan vi se tilbage på 2011, og glæde os over at det blev 
godt modtaget. 

De af foreningens medlemmer, der har benyttet sig af 
muligheden for at leje huset, har stort set alle været yderst 
tilfredse med huset og forholdene, og foreningen vil natur-
ligvis fortsætte med at forbedre forholdene og miljøet i og 
omkring huset.

Vi har indtryk af at det har fungeret fint for de medlem-
mer, der uafhængigt af hinanden, har lejet et værelse eller 
måske hele huset. 

Vi står nu på tærsklen af den nye sæson, med håb om 
at I også i år vil benytte jer af muligheden af at leje Margre-
the’s hus, når turen går til Karup Å eller måske til det nye 
fiskevand i Vorgod Å, der ligger ca. 1 times kørsel fra Trevad. 

Husk! - alle er velkommen i Margrethe´s hus, når blot lejer 
er medlem af LFSO, og selv deltager under opholdet.

Er man ikke medlem og deltager i opholdet, kan der kø-
bes fiskekort lokalt eller på dagkort.dk. 

Ønsker man at prøve kræfter med Vorgod Å, skal der be-
stilles gæstekort ved bestyrelsen. Det er dog krævet at med-
lemmet af LFSO også deltager under fiskeriet i Vorgod Å.

Frem til 1. marts vil lejere der ønsker at leje huset for en 
weekend eller en hel uge have fortrinsret.

Kontakt omkring udlejning er stadig: 

Per Pedersen
Egebjergvej 18, Vridsted
7800 Skive
Tlf: 97547700-30418272
e-mail: ppspinup@gmail.com

Bestyrelsen

Lystfiskerferie 
ved karup Å

Udlejning af margrethe Westring’s hus



Fluesiden	 ved	Brian	Størup

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

Brian Størup
bs@futurefly.dk
www.seatroutbynight.com/blog

Em Purple
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Bindevejledning
“Em Purple”
Rør: 	 Silver	Glitter	eller	Purple	Glitter

krop:		 Holo	Mirage	og	Signature	Dubbing
	 ”Ice	Ice	Ice”

Vægt:		 Flexible	Tungsten	3	mm

Vinge:		 Purple	Amerikansk	Oppossum	og	
	 Hvid	Shadow	Fox

Fronthackle: 	 Magenta	softhackle	og	
	 sort	softhackle

Sider:		 Bird	Eyes

Hoved: 	 Fl.	Pink	8	mm	
	 Ufodisc	med	3	mm	hul

Tågen hænger stadig tungt over Lockpool, klokken er 06.45, 
jeg står parat på en af mine favoritpladser ved Emåen. En 
plads der altid holder godt med fisk i høj vandføring.

Klokken 07.00 ryger den store flue ud over åen, jeg for-
længer næste kast med et par meter, og igen et par meter, 
fluen arbejder og svømmer helt perfekt på tværs af åen, 
midt i åen hugger den, tungt og sejt, helt fantastisk at mær-
ke årets første Em fisk. En fin havørred på 3-4 kilo.

Jeg køre fisken hårdt og afkroger den i vandet, den glider 
tilbage i åen, tilbage til sit rette element… 

Jeg tager turen ned af åen, der sker ikke meget. Jeg sætter 
mig og drikker kaffe mens jeg kigger ud over åen, varmen er 
nu begyndt at trænge på, solen skinner fra en skyfri himmel. 
Mens jeg sidder her og drikker kaffe høre jeg et par plask 
længere oppe af åen, pludselig viser en fisk sig lige ude 
foran mig, måden den viser sig på fortæller at der er noget 
på gang. Hurtigt vader jeg ud i åen. Og i andet kast er der 
fast fisk. Hurtigt bliver en fin havørred landet. Ud igen, det 
er nu det sker. Første kast, fast fisk, den slipper dog sit tag, 
næste kast ingenting, 3 kast, fast fisk igen. Den her er lidt 
stærkere, jeg skyder på laks, og rigtig nok, en laaaaang laks, 
den får hurtigt friheden igen. Nu ligger jeg næste kast langt 
over poolen, her knalder endnu en fisk på, efter en fin fight 
lander jeg en havørred omkring de 5 kilo. Her stopper mit 
formiddags fiskeri, der er ingen tvivl om at det godt kunne 
blive til flere fisk. Når fiskene flytter sig om foråret er det 
mange gange i små flokke. Det er tid til frokost.

Det er bare en ud af mange fine oplevelser ved Emåen, 
og fluen, ja det er helt klart en af mine favoritter når det gæl-
der havørred… Også ved vores egen Karup Å har den givet 
fine fisk, den har dog ændret sig en del igennem årene, 
men farverne er de samme. Fluen, der er inspireret af Bo 
Nielsen for mange år siden, har givet rigtig mange fisk, og 
den kommer på arbejde igen i år ved Emåen, ingen tvivl 
om det.
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Så nemt – så nemt 
bare 10 kast!
Hen over sommeren er der blevet fisket meget både med 
spinner, wobbler og orm. Opstrøms, nedstrøms, ved over-
fladen og ved bunden, men uha jeg synes aldrig, at jeg har 
oplevet ørrederne så svære som i år. Intet af det, jeg har 
gået med, og det gælder også mine fiskekammerater, der 
bruger spin, har kunnet tæmme dem til hug. Jeg har været i 
førertrøjen hele sommeren med en fisk på et par kilo taget 
på kondomspinner til stor ærgrelse for os alle, at så lille 
en fisk kunne give førertrøjen hele sommeren. Rolig havde 
Benny sagt:” Når det bliver køligt i august, kan vi garanteret 
godt få dem til at tage spinnerne”. Det er imidlertid blevet 
en gammel løgn. Med et kig på foreningens fangstjournal 
kan man hurtigt se, hvad fisken er fanget på. Det er flue og 
om natten. 

Jeg har for mange år siden, da jeg udelukkende fiskede 
med flue, prøvet natfiskeriet. Skulle man virkelig til at finde 
det frem igen for at få fisk? Det huede mig ikke helt. Jeg 
var inde og kigge på mit fluegrej, som jeg ikke har brugt i 
mindst 15 år. Fin Hardystang og fint Hardyhjul, men linen 

var godt nok blevet noget mør og mærkelig at se på. Ny 
bagline, skydeline, skydehoved, forfang både flydende og 
synkende. Uha jeg kunne hurtigt se, at en tusse let ville få 
ben at gå på. Så er det dejligt, når man har en lillebror, der 
har alt i fluegrej. Han har så meget, at han gerne ville låne 
mig en stang. Jeg måtte heller end gerne låne hans fine 
Henrik Mortensens tohånds fluestang. Den havde han al-
ligevel blot som reserve. Også hans fine loop fluehjul måtte 
jeg låne. Jeg måtte pænt forklare ham, hvor jeg havde tænkt 
mig at starte op med fluen igen, så det rigtige skydehoved 
kunne komme på og det rigtige Poly Leader med den rigtige 
massefylde, så den ikke blot ville dykke ned i græsset. Det 
er godt nok blevet en hel videnskab at fiske med flue nu til 
dags. Men som han sagde:” Inden du starter, skal jeg nok 
komme og vise dig, hvad det er, de gutter gør for at fange 
fisk om natten”. Derefter lånte jeg en hel kasse med hans 
fine hjemmebundne rørfluer.

 Dagen efter var det lørdag, og jeg havde bestemt, at nu 
skulle det prøves. Jeg havde først fisket ca 3 timer med spin, 
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- 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

for vis nu….., men det var der ikke meget respons i. Sidst 
på eftermiddagen ringede jeg til Mogens og sagde, at nu var 
jeg egentlig klar til at prøve hans lækre fluestang, så jeg ville 
gerne guides. Jeg havde fået samlet stangen og sat hjul på, 
da han rullede ind. Det var på Søndre Boulevard og vi var 
helt alene, også rart nok når man ikke har kastet for meget 
med flue i over 10 år. Jeg kiggede i flueæske, da det hele var 
klart, og fandt en nydelig flue med nogle meget lange flash-
strå, som lige skulle trimmes, inden fiskeriet skulle starte. 
Jeg fortalte ham imidlertid at det var komplet ligegyldigt. 
Nu skulle jeg bare øve lidt kast, medens han fortalte mig, 
hvordan man fik store fisk på krogen. På Søndre Boulevard 
går man på den forkerte side, når der skal fiskes med flue, 
så det skulle jeg lige vende mig til. Derfor blev de første par 
kast lidt klumpet, medens Mogens fortalte opover og lidt ud, 
så ville det gå bedre. Så mente han, at kastene skulle vinkles 
noget mere, så fluen kunne komme helt over og lande på 
den anden side. Der skulle også være stor bue på fluelinen, 
så fluen kunne fiskes hurtigt gennem vandet. Lidt svært var 
det. Jeg skulle jo ikke gerne sætte linen fast i piletræerne, så 
ikke alle kastene lykkedes. Mogens fik lige stangen og viste 
mig, hvordan det skulle gøres. Han har jo været på kursus 
med ”de store”. Det så også fint ud. Jeg har altid været vild 
med at kaste med flue. Det er nok derfor, at jeg ikke har 
fanget så meget på den. Fluen er blevet fisket 5 cm, så er 
den blevet rykket af vandet og kastet en gang mere. Det var 
jeg ved at begynde på igen. Jeg blev dog straks belært om, 
at den gik ikke. Derimod skulle jeg lade fluen fiske helt ind 
og så nykke den op til mig selv. Sådan lidt på denne måde 
sagde Mogens og viste mig det med hånden. Jeg trak i linen 

og så krøllede stangen sammen. Fast fisk for hulen da. Den 
trak ned i dybet ved hullet og tampede rundt dernede. Gui-
den stod med åben mund, da jeg sagde: ”10 pund mindst. 
Det er da for nemt det her mand, 10 kast og så er der en”. 
Den trak gevaldigt i stangen og linen. Det var bare fedt. Den 
var lige oppe i overfladen, før den dykkede igen. ”10 pund”, 
sagde Mogens,” den har da knapt målet”. Jeg kunne nu godt 
se, at han var lidt grøn i hovedet af misundelse. Fisken trak 
stadigvæk line af. ”Lad nu være med at give den line, så stor 
er den da heller ikke”. ”Jeg giver da ikke ret meget line. Bare 
lidt for at få energien ud af den”. Fisken kom til syne ved 
den anden bred og hoppede af vandet.” En regnbue”, sagde 
vi begge to,” men en flot blank en”.” Træk den over og hal 
den ind, så håndlander jeg den lige”, sagde min guide. Som 
sagt så gjort. Noget har han da lært på kurset. Den flotteste 
blanke regnbueørred endte oppe i græsset. Uha så flot den 
var. Jeg fik den gogget, alt imedens jeg fortalte Mogens, at 
det der fluefiskeri var godt nok nemt. Han var lidt mund-
lam, og jeg hev målebåndet frem fra fiskevesten. Under den 
sidste del af fighten var der kommet en i bil. Han kom nu 
hen for at tage fisken i øjesyn. Derfor så Mogens ikke, at jeg  
gemte 5-6 cm af målebåndet i hånden. Så da jeg sagde:” 
Uha den er da 59 cm. Så stor en fisk har du da ikke fanget 
på flue i år og så bare 10 kast”. Det lammede hans mundtøj 
lidt. Hvor var det bare dejligt. Jeg huskede at rose hans fluer, 
det manglede jo bare. De ser ikke bare godt ud, men de kan 
også fange fisk. Det var ret blæret at kunne gå op til bilen 
med ens første fluefisk i næsten 10 år. 

Finn Vestergaard Jensen
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Min store 
havørred
Tekst: Daniel Grossmann, Kiel
Oversættelse: Jan Snejbjerg

En fantastisk ferie, en fantastisk nat og en helt fanta-
stisk fangst, sådan begynder Daniels beretning fra den 
26.07.2011. Natten hvor drømmen om den store havørred 
gik i opfyldelse.

Da jeg om aften, som vi gør hver aften under vores årlige 
ferie ved Karup Å, sammen med min far Günther og min 
bror Fabian kørte af sted for at fiske, var det egentlig me-
ningen at vi ville fiske i ”Spisekammeret”, men til mit held, 
var ”Spisekammeret” allerede fyldt med lystfiskere. Vi valgte 
i stedet at køre til ”Elmasterne”. Det var i øvrigt den første 
gang i denne sæson vi fiskede der. Vi fordelte os ved ”Slag-
terhullet” og jeg gik ned til det næste sving og begyndte at 
fiske. Min far og min bror fiskede 200 meter nedstrøms fra 
mig. Langsomt men sikkert blev det mørkt, og jeg havde en 

smule nerver på, da køerne der gik bag mig stadig var ak-
tive. Efter nogle få meter lod jeg køer være køer og tog mig 
sammen. Jeg begyndte at fiske koncentreret og gik i gang 
med at føre fluen som min far har lært mig det. Samme 
dag havde vi øvet det, og jeg gjorde præcis som der. Efter 
et par kast hvor jeg havde fisket ”rigtigt” kom en fisk til fluen. 
Stangen krummede sammen og i samme sekund råbte jeg 
alt hvad jeg kunne: ”Jeg har en fisk”. Min far og Fabian der 
stadig var foran mig i mørket hørte mig straks, og det varede 
ikke længe før jeg kunne se min far og Fabian der kom 
løbende. Jeg råbte til ham, at jeg havde den på endnu, og 
at det var en stor fisk, fordi den havde hugget meget hårdt. 
Min far kom helt op til mig, og kunne se, at jeg havde kontrol 
over situationen. Lige præcis der, sprang fisken 1 meter op 
af vandet. Vi kunne se, at det virkelig var en stor fisk. Min far 
sagde da også: ”Daniel, det er en rigtig stor fisk”. Efter sprin-
get begyndte den at lave udløb ned ad åen. Jeg lod den 
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svømme, men skulle hele tiden passe på, at den ikke svøm-
mede i grøden. Så sprang fisken igen højt ud af vandet, og 
trak stadig af sted. Vi kom helt til ”Alf´s plads (natmanden)” 
og her blev fisken endelig roligere. Det blev dog kun en kort 
pause. Så begyndte fisken igen at svømme nedstrøms. Det 
gik rask derudaf og jeg havde lidt vanskeligheder med at 
komme op over trinnet ved en spang men heldigvis gik det. 
Da dette kritiske tidspunkt var overstået, sagde min far, at 
vi skulle et stykke videre ned til ”Store Grønbæks Hul”. Der 
sagde han der var en god plads til at lande fisken. Fremme 
ved pladsen gjorde min far klar til at lande fisken. Jeg fik 
nogle anvisninger til hvordan vi skulle gøre det. Jeg gjorde 
som min far sagde, og fik fisken til at komme op til overfla-
den og trak den langsomt mod pladsen hvor min far stod 
klar. Første forsøg gik ikke, og fisken trak uroligt line af og var 
igen ude midt i åen. I andet forsøg kunne min far endelig 
lande fisken, og idet min far løftede fisken ud af vandet slap 

fluen sit tag. Den glæde vi alle 3 følte var fantastisk. Det var 
helt ubegribeligt hvor stor en fisk jeg netop havde fanget. 
Vi forsøgte bagefter at fiske igen, men efter nogle minutter 
stoppede vi. Vi havde ikke ro i os til at fiske, da vi alle var 
nysgerrige efter hvor stor min fisk egentlig var. Så tilbage til 
bilen og hjem til Pension Højbo. Ude foran sad en lystfisker 
og var ved at gøre klar. Da han så min store havørred blive 
taget ud af bagagerummet på bilen blev han meget glad på 
mine vegne. Han lykønskede mig, og det gjorde mig rigtigt 
glad og stolt. Vi vejede fisken, og først nu, gik det op for os 
alle, at min havørred virkelig var stor. Da vægten stoppede 
ved 8,5 kg og vi havde målt fisken var 87 cm lang spurgte 
jeg min far om ikke min fisk var stor nok til, at få en plads på 
væggen i pensionen.

Daniels beretning om hans store fisk slutter i øvrigt med: 
”PS Det var min store drøm der gik i opfyldelse”.

Foderværdien i et hjuletui!!
Gennem de sidste år er det blevet meget populær at an-
vende stangholdere på personbiler. Selvfølgelig en hjælp til 
hurtigere at skifte plads ved fiskevandet, men også en hjælp 
til at udnytte ”fisketiden” til fiskeri.

En sådan stangholder havde Poul også fået monteret på 
køretøjet til årets laksefiskeri på Rygården. Poul spilder ikke 
tiden med ret megen søvn, lange spisetider eller med at 
lege turist på disse ture, for da skal der fiskes. Så jo en stang-
holder er absolut en naturlig ting for Poul. Nu er det sådan at 
Poul også er meget påpasselig med sine ting, så han inve-
sterede udover stangholderne også i 
hjuletui til sine fiskehjul, således at de 
på køreturene er beskyttet mod både 
regn og blæst.

Men han gjorde regning uden vært 
– nemlig kvierne på vej mod Tver-
dalsmoen (fiskevald). På turen ned til 
Tverdalsmoen skulle et hegn forceres 
og da Poul var alene i bilen, måtte han 
først stå ud af bilen for at åbne leddet 
og dernæst efter at have passeret led-
det ud af bilen og for at lukke det igen.

Men kvierne, der gik på græsmar-
ken var dels nysgerrige, dels kælne og 
måske også lidt sultne. Så da Poul par-
kerede bilen indenfor hegnet og gik 
ud for at lukke leddet, ja så gik kvierne 
i gang med at æde hjuletuiet på bilen 
– etuiet var grønt og tilsyneladende 
en delikatesse for en af kvierne.

Hjemvendt til Rygården var Poul 
ikke videre stolt af situationen – han 
havde mistet et hjuletui og hvordan 
havde kvien mon det? Spørgsmålene 
fik jeg som fagmand i hovedet og un-
dersøgte dem også grundig. Hverken i 

det gamle fodermiddelkartotek baseret på Lars Frederiksen`s 
normer eller det nye nordiske fodermiddelkartotek (Norfor) 
har jeg kunnet finde oplysninger om speciel foderværdien af 
grønne hjuletuier, men samtidig kunne jeg også trøste Poul 
med at kvæg jo er drøvtyggere og de stort set kan omsætte 
alt, så nogen skade vil dyrene givet ikke påføres.

Holger



32 Cardinalen • nr. 1 • 2012

ny suppleant 
til bestyrelsen

HØJBJERG SUPER HØJBJERG SUPER

HAGEBRO
v/Ole Højbjerg

Telf. 97 45 20 26
Åbent alle ugens dage

kl. 7.00-21.00

Fiskekort sælges.

Jeg hedder Johan Lynderup. Er 48 år. Bor her i Skive sammen 
med Caroline. Vi har en dejlig datter, Martha på 4 år. Fra et 
tidligere ægteskab har jeg to store – også dejlige unger – 
Mathias og Mette.

Jeg arbejder til daglig som lærer i Viborg. Ud over fiskeriet 
har jeg også interesse i cykling, musik og fodbold.

Oprindeligt er jeg født og opvokset inde i Salling. Jeg gik i 
folkeskolen i Hvidbjerg og Balling. Derefter flyttede jeg til Ski-
ve og gik her på Gymnasiet, som jeg blev færdig med i 1984.

I 1986 gik turen så til København. Her blev jeg blandt an-
det uddannet som arkæolog i begyndelsen af 90’erne. Job-
situationen var dengang, ligesom nu, lettere kaotisk. Jeg tog 
derfor konsekvensen og uddannede mig til folkeskolelærer. 
Et valg, jeg i parentes kan sige, jeg aldrig har fortrudt.

I mellemtiden var jeg af forskellige omveje kommet tilbage 
til den by, jeg i midten af 80’erne var rejst væk fra, med 
den klare overbevisning, her kom jeg nok aldrig mere tilbage 
– Skive. Det er nogle gange tankevækkende, hvordan tilfæl-
digheder spiller ind i ens liv. I mit tilfælde var det pga. min 
daværende kone, der fik et job her i området, at jeg altså 
vendte tilbage til min hjemegn. 

Som dreng havde jeg, ligesom så mange andre, fisket. 
Både i mindre åer, søer, moser og nogle gange ved havet. 
Dette husker jeg som en dejlig tid. Denne sunde interesse 
blev dog afløst på et tidspunkt, omkring 14 – 15 års alderen, 
af andre, vel egentlig også sunde og måske mere naturlige 
interesser. Interessen for fiskeri var der fortsat, men blev må-
ske skubbet mere i baggrunden.

Som nævnt før, var jeg altså nu havnet tilbage i den by, 
jeg oprindelig havde forladt. Jeg fik også øjnene op for den 
egn, jeg egentlig var flyttet væk fra. Jeg begyndte at se på 
området på en ny måde. Alle de muligheder der er her på 
Skive egnen med naturen. Vi har skov, strand, hede, sø o.s.v 
indenfor meget kort afstand – og ikke mindst; vores elskede 

Karup Å. Ganske langsomt begyndte en latent lystfisker, der 
havde ligget hengemt et eller andet sted i kroppen, siden 
drengedagene, at røre på sig.

Karup Å flyttede jeg ned i nærheden af i 2005. Nærmere 
bestemt Ahornvænget. Nu begyndte tingene at tage fart. En 
dag i marts måned, hvor jeg gik ved åen, på stykket nedenfor, 
hvor jeg bor, faldt jeg i snak med Karsten Simonsen. Han 
fortalte mig noget interessant, nemlig, at der nu var mulighed 
for optagelse i LFSO. 

Dette var på en måde startskuddet til noget nyt i mit liv. 
Den latente lystfisker blev for alvor vækket til live og har haft 
det godt lige siden. Så her er det vel egentlig på sin plads, at 
benytte lejligheden til at sige tak til Karsten. Din oplysning fik 
stor betydning i mit liv.

Den første sæson husker jeg som noget meget specielt. Alt 
skulle på en måde genopdages. Hver tur til åen var som en 
opdagelsesrejse. Hvilke ”eventyr” ville man nu opleve? Det 
var egentlig meget begrænset, hvad jeg fangede af fisk. Her 
skal jeg vel sige, at det at fange fisk altid vil være prikken 
over i’et, men jeg oplevede en dyb tilfredshed i blot dette, at 
være til stede i selve fiskeriet, med de mange forskellige ud-
fordringer det nu giver, forenet med den skønne natur, man 
bevæger sig rundt i. Kort og godt oplevede jeg det at fiske, 
som stærkt vanedannende.

Jeg ser frem til, at få lov at gøre en indsats i LFSO’s besty-
relse. Jeg er glad for at have fået chancen for at blive en del af 
et velfungerende team, hvor der bliver gjort et stort og vigtigt 
arbejde – sammen med alle de andre frivillige i foreningen. 
Jeg går ind i arbejdet med en vis ydmyghed, både overfor det 
arbejde der gennem tiden er blevet gjort, men også med en 
erkendelse af, at der er meget jeg skal have lært. Indstillingen 
fejler dog ikke noget – jeg skal forsøge at gøre mit bedste. 

Knæk og bræk – Johan Lynderup
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nyt fiskevand fra 2012
Foreningen har fra sæsonstart 2012 fået medfiskeret på 16 
kilometer fiskevand i Vorgod Å, i Skjern Å systemet.

Vorgod Å ligner meget Karup Å, som Karup Å ser ud op-
strøms Hagebro, så foreningernes medlemmer burde let 
kunne finde sig til rette ved åen. 

Vorgod åÅ kan byde på fiskeri efter både laks, stalling, helt, 
bækørred og regnbuer, samt naturligvis havørreder. Bestan-
den af laks i Vorgod Å er på vej op, og fiskeriet bliver bedre 
og bedre for hvert år der går. 

Vorgod Å er ikke så overrendt af lystfiskere som det ofte 
ses ved Skjern Å, så det burde kunne give nogle stille timer 
langs åen, uden alt for megen uro på bredderne.

Fiskeriet i Vorgod Å er underlagt samme regler som for 
fiskeri i Skjern Å, hvilket gør det nødvendigt at følge udvik-
lingen i laksefiskeriet på Skjern Å sammenslutningens hjem-
meside, for at se hvornår laksekvoten er opbrugt.

Reglerne for laksefiskeri bliver tilsyneladende ens for alle 
vestvendte laksevande, dog med forskellige laksekvoter.

Når der skal fiskes i Vorgod Å, skal alle betale et laksekon-
tingent, som kan erhverves flere steder ved Skjern Å syste-
met. Dette ”laksekort” koster kr. 100,00 pr. sæson. 

Der er også regler for indberetning af fangsterne fra åen. 
Senest en uge efter en evt. fangst af laks eller havørred, 
skal fangsten være synlig på Skjern Å sammenslutnin-
gens hjemmeside, og dette gælder for både genudsatte 
og hjemtagne fisk. Fangster skal naturligvis også skrives på 
LFSO´s hjemmeside, men her har alle dog 14 dage til at få 
det klaret.

Der sælges ikke dagkort til dette fiskevand i Vorgod Å, 
men alle medlemmer kan erhverve et gæstekort ved hen-

Foto: Jesper Palm

vendelse til bestyrelsen. Disse gæstekort afregnes til samme 
pris som for dagkort til foreningens fiskevand i Karup Å.

Som noget nyt, så starter sæsonen i Skjern Å systemet 
d.16. april. Sæsonafslutningen ved åen er dog stadig ikke 
helt på plads, så det er nødvendig at følge med i den infor-
mation der kommer på sammenslutningens hjemmeside.

Der er sikkert også andre ting der ikke er helt på plads 
endnu, så følg endelig med på http://www.skjernaasam.
dk, hvor alle fælles regler for fiskeriet i Skjern Å systemet 
opdateres.

Knæk og bræk - Bestyrelsen 

Foto: Mogens Thomassen
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Mosen mod nord

”nyt” fiskevand!
Karup Å er et fantastisk fedtfinnevandløb, med en bestand 
af store havørreder. Det er selvfølgelig også grunden til at de 
fleste medlemmer er til fedtfinner.

Men der er jo også andre fiskemuligheder, foreningen er, 
som de flest nok ved, også ejer af et dejligt moseområde 
med tre store moser, dækkende et areal på 30 tdl., belig-
gende i nordenden af Fly enge, grænsende op til Karup Å 
lige syd for Nørrekær bro.

Her er et rigt fugle og dyreliv, en fantastisk natur og mas-
ser af fisk i vandet. Der kan fanges gedde, suder, brasen, 
skalle, aborre, ål osv. og så kan der fiskes året rundt, (gedder 
er dog fredet i april måned). 

Jeg ved godt at mange ikke er til den form for fiskeri, men 
prøv det alligevel det er hyggeligt, tag børn eller børnebør-
nene med, de vil elske det.

Området har ikke været overrendt siden vi købte det, en 
af årsagerne kan være at det har været lidt svært tilgænge-
ligt mange steder, det er vi nu begyndt at forbedre. Et ar-
bejdshold fra seniorklubben er i gang med at rydde træer og 
krat og dermed skabe mere tilgængelighed langs bredden. 
Vi har ligeledes haft en gravemaskine til at udvide p-pladsen 
midt mellem moserne. Vi har også planer om at få nogle 
både gjort klar og placeret ved moserne, som kan benyttes 
af medlemmerne.

Vi forventer at være færdig med arbejdet hen på foråret, 
hvor vi ligeledes vil få lavet noget kortmateriale , som vil 
gøre det nemmere at finde frem til moserne og div. p-plad-
ser. Dette vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Tonny
Den sydlige mose

DET RENT

LOKALE

BRYGGERI

ØL OG
VAND
– nyd den kold 
og frisk...

Rigtige lystfiskere drikker Hancock øl og vand
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Onsdag den 14. marts kl. 9.30-21.00
Kom til en uforglemmelig dag hos Seatrout i Herning på Viborgvej 97

LYSTFISKERENS DAG
HOS SEATROUT I HERNING

SPAR OP TIL 

75%
PÅ UDVALGTE VARER FRA LOOP

Kom og oplev de mange spændende tilbud og aktiviteter, 
hvor du bl.a. kan møde fluebindere, grejudviklere med mere. Du 
kan også deltage i de spændende konkurrencer – og hele dagen 
byder vi på øl, vand eller en  kop kaffe. 

Brian Strørup fra FutureFly kommer og binder fluer, 
fortæller om design-filosofien bag FutureFly og viser nogle af 
de mange muligheder og kombinationer. Kom og få en snak 
med Brian Størup – og få god inspiration til effektive lakse- og 
havørredfluer, så er du klar til sæsonen for alvor starter.

Zpey står klar med et stærkt trekløver på kastebanen og i 
butikken: Henrik Kassow Andersen, Kenny Frost og Henrik 
Mortensen. På kastebanen står Kenny Frost til at demonstrere 
de mange forskellige Zpey-stænger – og du kan naturligvis selv 
prøve dig frem til din favorit. I butikken er Henrik Mortensen klar 
til en god fiskesnak fra kl. ca. 15.00-19.00, og hele dagen kan du 

få svar på dine spørgsmål om flueliner ved Henrik Kassow. Du kan 
opleve alle Zpey nyheder i butikken på lystfiskerens dag.

Den nye Nanofil line fra Berkley er den første af en helt ny 
type liner, som kaldes for Unifil liner. Nanofil er lavet af hun-
dredevis af tynde Dyneema-fibre, der er 14 gange stærkere end 
stål. Disse er molekylært samlet til én fiber, hvilket giver linen en 
høj brudstyrke, en lav diameter, en rund profil og en meget glat 
overflade. Nanofil er ekstremt langtkastende og suger ikke vand 
som de flettede liner.

På dagen kommer en konsulent fra Purefishing til Seatrout og 
fortæller dig alt, du vil vide om den nye Nanofil line. Medbring dit 
hjul og få det fyldt op med Nanofil til en helt speciel intropris.

Nanofil intropris denne dag Kr. 1,- pr. meter
Fireline pris denne dag. Kr. 0,75 pr. meter

Kom og mød Morten Valeur, som vil stå klar ved 
vores Simms produkter fra kl. 15. Morten er klar til at besvare 
spørgsmål om beklædning fra Simms, flueliner fra Scientific  
Anglers og selvfølgelig om alle fluebindingsmaterialer fra flyco.

Se meget mere på www.sea-trout.dk eller tilmeld dig på vores 
Facebook side Seatrout jagt og fiskeri-Herning.

	   w w w . s e a - t r o u t . d k
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karup Å konkurrencen 2012
Måske burde fiskekonkurrencen i stedet hedde Lystfiskerfe-
sten ved Karup Å, for mange af de garvede deltagere opfat-
ter ikke kun konkurrencen som en kamp om de særdeles 
flotte præmier, der er på spil ved konkurrencen. De mange 
fiskere, der møder op år efter år kommer selvfølgelig i håb 
om at fange en flot fisk og vinde fine præmier, men mange 
kommer også for at nyde et par festlige dage i selskab med 
deres fiskekammerater og med mulighed for at møde fi-
skere fra andre dele af landet.

Man hygger sig ved åen med de medbragte mad og drik-
kevarer, eller man nyder et par pølser og en fadøl i hoved-
kvarteret i Trevad, hvor det helt store tilløbsstykke er Gunnar 
Høsts helstegte gris med tilbehør, som serveres lørdag mid-
dag og kan købes til en meget rimelig pris.

Her kan man også nyde sin morgenkaffe med rundstyk-
ker, mens man følger med i den spændende indvejning af 
de mange fine fisk, der er fanget i nattens løb.

Der er mulighed for at købe lotteri med særdeles gode 
præmier og vinderchancer, ligesom man kan deltage i bæk-
løbet med bolde og have mulighed for at vinde et værdi-
fuldt fiskeudstyr.

De seneste år har der været gevinst til alle, der fanger en 
havørred over mindstemålet. Man får et fint lille sølvmærke 
for hver fisk man fanger, og lykkes det samme fisker i årene 
fremover at fange i alt fem fisk, vil han vinde et mærke i guld.

Vor forening har hvert år været flot repræsenteret ved 
konkurrencen, men vi håber,at endnu flere får lyst til at tage 
del i festlighederne. Ingen andre steder er chancen for en 
stor gevinst nok større end her, og om ikke andet får vi alle 
del i gevinsten i form af de bedre fiskemuligheder, som 
overskuddet fra konkurrencen gerne skulle bidrage til. Kon-

kurrencen giver de fleste år et flot overskud (knap 100.000 
kr.), som anvendes til restaurering af tilløb og udlægning af 
gydegrus i Karup Å systemet.

Endnu en gang vil vi opfordre foreningens medlemmer 
til at bakke op om konkurrencen og medvirke til at kon-
kurrencen 2012 kan blive en lige så stor succes som de 
foregående år.

Konkurrenceudvalget.
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Fra udspring til udløb

KARUP Å KONKURRENCEN
10.-12. august 2012

John Kristensen, Viborg

Havørred 7,32 kg og 82 cm 

fanget på orm

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

Jesper Carstensen, SvendstrupHavørred 7,44 kg og 82,50 cmfanget på spin

PRIS FOR DELTAGELSE KR. 250 - TILMELDING OG INFORMATION: WWW.KARUPAA.COM

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
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VINDER 2009 VINDER 2010 VINDER 2011

ARRANGEMENTSPONSORER:
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T-shirt  
med logo
Der er nu atter mulighed for at bestille T-shirts med 
foreningens logo, samt i en kort periode også caps, 
fleecetrøjer og soft-shell jakker, samt rygsække. Alle 
dele er sorte og med broderet logo.

Der vil på et tidspunkt komme et mindre lager af 
T-shirts i klubhuset, men kun i størrelserne L, XL, og 
XXL. Alle andre artikler tages kun hjem på bestilling.

Det er muligt at se alle delene i klubhuset i Trevad, 
hvor det også er muligt at afprøve T-shirt i størrel-
serne S, M, L, XL, XXL, og XXXL. 

Priserne på tøjet er:

Cap m. logo Kr. 90,00

T-shirts m. logo Kr. 100,00

Rygsæk m. logo Kr. 195,00

Fleece m. logo 
lavet som windbreakers Kr. 295,00

Soft-shell m. logo (s - xxl) 
Med vandtæt lynlås Kr. 425,00

Soft-shell m. logo (xxxl -) 
Med vandtæt lynlås Kr. 545,00

Tilbud på sampak 

Cap - rygsæk og 2 T-shirts Kr. 440,00

Cap - rygsæk, 2 T-shirts og 
Fleece Kr. 690,00

Cap - rygsæk, 2 T-shirts, 
Fleece og soft-shell (s - xxl) Kr. 1090,00

Cap - rygsæk, 2 T-shirts, 
Fleece og soft-shell (xxxl -) Kr. 1200,00

Ønsker du at se tøjet inden bestilling, er eneste 
mulighed at møde op til en af klubaftenerne, der 
afholdes hver onsdag frem til sæsonstart.

Bestilling kan gøres på mail:  
helge-jakobsen@fiberpost.dk

Noter venligst navn, adresse, mail adr. samt telefon 
nummer på mailen.



Seniorklubben	 ved	Knud	Dalsgaard-Jensen

På torsdagsmødet i januar planlagde vi følgende aktiviteter 
for året 2012.
 Aktiviteter på torsdagsmøderne kl. 13.00 – ca. 15.30
•  Medlemmerne fortæller om deres oplevelser siden sidste 

torsdagsmøde.
•  Hvert enkelt torsdagsmøde afsluttes med at bestemme, 

 hvem der vil afholde aktiviteter på næste møde af 30-40 
min varighed.

    
Vi vil gerne vide lidt mere om hinanden.
Emnerne kan være:
fortællinger om fisketure, billede og film, fisketips, gode fi-
skepladser, Norgesture, Alaska, alt med fiskeri m.m.
Men også andre spændende ting f.eks. medlemmerne livs-
historie fra fødsel til d.d. 
Desuden drøftelse og planlægning af de kommende arran-
gementer/fisketure m.m.
 

Seniorklubben har nu eksisteret i næsten fire år.
37 medlemmerne har været meget aktive med planlæg-
ning af klubeftermiddage og fisketure.
På vores hjemmeside
www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk
kan du se vores mange aktiviteter, samt afsnit med oply-
sende og spændende indlæg fra medlemmerne.
(På hjemmesidens andet afsnit ”Oversigt/hjemmeside” kan 
du klikke dig ind på de enkelte emner).

Kysten ved Djursland.
I baggrunden Jørgen Hansen

Aktiviteter inden torsdagsmøderne kl. 9.00-12.45.
I foråret er der foreløbig planlagt følgende: 
• Fluebinding 
•  Fremstilling af unika fiskeknive v/Ken Persson.
(Se desuden mere om Ken´s unika fiskeknive på Senior-
klubbens hjemmeside). 
Følgende fisketure er foreslået afviklet i 2012.
• Gudenåen forår og efterår
• Skjern Å, Vorgod Å og Storåen
• Pighvartur forår- forsommer
• Fladfisketur til Lillebælt med kutter
• Kystture til Limfjorden, Djursland og Mariager fjord
• Geddetur til Fly moser.
• Put and Take søer
• Syd Norge 3-4
Interesserer ovennævnte aktiviteter dig, og er du pensionist 
eller efterlønsmodtager, kan du tilmelde dig seniorklubben 
hos et af bestyrelsesmedlemmerne, eller du kan møde op 
på vores klubeftermiddage.
Møderne foregår i LFSO´s klubhus i Vridsted den anden tors-
dag i måneden kl. 13.00.

Seniorklubbens bestyrelse:
Jens Peder Madsen tlf.: 29 67 77 84
Sigfred Madsen tlf.: 29 93 74 97
Knud Dalsgaard-Jensen, (formand) tlf.: 21 40 13 62

Gutterne er klar til at fiske ved Herning  

Fiskepark

Gudenåen, Hans Jensen: ”Ikke en gedde 
igen”. Der blev fanget 2 gedder og 6 laks.

Kaffepause ved Brønsløse Strand efter pig-

hvar. Der blev fanget 2 skrubber.
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Afholdte arrangementer
Her kommer lige lidt om vores indtil nu afholdte arrange-
menter.

Til vores første arrangement i november, fik vi fornemt 
besøg af ingen ringere end Jakob Sørensen og Thomas 
Weiergang. Begge fremragende fotografer og fortællere, 
kendt fra b.la. mange spændende artikler i Sportsfiskeren, 
Weiergangs fantastiske tegneevner men nok allermest for 
deres meget omtaleroste bog ”Skælsætninger” Det var også 
bogen de tog deres udgangspunkt i. Først læste Weiergang 
et stykke op fra bogen. Derefter tog han os med på en 
spændende jagt efter havørreder på ganske let tørfluegrej i 
små klare himmerlandske åer. Og sammen med Jakob, kom 
vi på ægte dansk laksefiskeri ved Skjern Å. Et fiskeri som Ja-
kob kom med mange gode fif til hvordan man kunne gribe 
an. Og er der nogen som har fingeren på pulsen ang. dansk 
laksefiskeri, må det være Jakob. Der blev stillet og svaret på 
mange spørgsmål. Og billederne af knaldblanke laks, hvor 

skællene bare rasler af, var virkelig med til at få fiskefeberen 
til at rase i kroppen og det kan kun gå for langsomt med at 
blive 1. april…

Thomas og Jakob havde også taget en stak af deres gode 
bog, ”Skælsætninger” som man kunne købe, men der var 
en del som allerede havde købt et eksemplar og i stedet 
fik den signeret med en lille hilsen, nu hvor muligheden 
var der.

Alt i alt en super aften, hvor der blev fortalt meget levende 
og vist nogle fantastiske billeder af et dansk fiskeri, som lig-
ger næsten lige uden for vores dør og som man næppe 
finder mage andre steder i verden. 

Jakob Sørensen og Thomas Weiergang.

Jacob fortæller.

Lasse fortæller om klækkebakker.

Først i december måned var der arrangement med Lasse 
”klækkebakke”.

Dem som kender Lasse, ved jo at han snakker meget og 
denne aften ingen undtagelse!!

Lasse startede med at forklare en masse om havørredens 
biologi, vandløb, vandpleje, udsætninger og selvfølgelig en 
del om hans rugekasseprojekt. Det var virkelig spændende 
at høre på og jeg vil bestemt mene at alle fremmødte fik en 
del faglig stof med hjem. Lasse viste også små videoklip af 
hans projekter, samt brugte meget tid på at besvare og dis-
kutere spørgsmål. Og så havde han den sidste nye model 
rugekasse med til fremvisning. Samt forklarede hvordan den 
kan bygges for ganske små midler. Alt i alt en rigtig interes-
sant og meget lærerig aften i godt selskab.

Traditionen tro, så sluttede vi årets sidste klubaften af med 
bankospil for juniorerne og Mogens Thomassen fortalte og 
viste film fra en af hans mange Alaska ture efter både laks 
og helleflynder. Derefter stod den på gløgg og æbleskiver. 
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Søren Zedlitz Mikkelsen fortæller om Mexico.

LFSO fluebindertræf.

Det nye års første arrangement, blev afholdt i den første 
halvdel af januar. Og hvilken start… Søren Zedlitz Mikkelsen 
var næsten lige hjemvendt til lille kolde Danmark efter 14 
dages totalt vildt fiskeri i Mexico. Med sig hjem havde han 
b.la. en masse billeder, videoklip, brækkede stænger og to-
tal mange vilde oplevelser med landet/området, kulturen, 
lokalbefolkningen, dyrelivet – eller mangel på samme, fiske-
riet sammen med en flok gode kammerater. 

Lige fra første sekund Søren startede foredraget, var man 
nærmest fanget af hans fantastiske, meget energiske og le-
vende fortællerform krydret med en masse kvalitetsbilleder. 
Der blev virkelig gået til den fra fortællersiden og man havde 
bestemt ikke svært ved at forestille sig hvordan det måtte 
være at fighte fx en dorado, tun, roosterfish, jacks el lign på 
spinket (UL)spinnegrej eller fluegrej. Og det både fra små 
både og direkte fra kysten lige neden for hotellet. Og som 
prikken over i’et, så blev fortællingerne bestemt ikke ringere 
af, at der blev vist små filmklip ind imellem. Hvor var det 
total vildt at se hvordan fiskene tog og ikke mindst fightede. 
Hvor er de ”små” varmtvands fisk da bare brølstærke. Og 
neejjj… hvor jeg bittert fortrød, jeg pænt havde takket nej 
tak til at deltage på turen. Det blev en lang hæsblæsende 
aften i ”drømmeland” og godt selskab.

Midt i januar, var det tid til LFSO-fluebindertræf. Vi mødtes i 
Spinders hus om morgenen til rundstykker og morgenkager 
med hvad dertil hører. Efter et godt morgenmåltid, blev flue-
stik og en masse bindematerialer samt whisky fundet frem. 
Og så blev der ellers gået til den bag stikkene. Det er faktisk 
ikke så lidt ca. 14 fluebindere fylder med div. materialer. Alt 
for hurtigt blev det frokosttid og menuen stod på både røde 

og brune ikke-sprækkede pølser/hotdogs lavet med følelse. 
Derefter tog ”Havørred Johnny” eller nærmere bestemt 
hans kæmpe ”dræberflue” en del opmærksomhed og en 
del valgte at prøve at binde et eksemplar efter ”kyndig” vej-
ledning af Johnny. I løbet af dagen fik vi også besøg af flere 
forskellige personer som lige skulle forbi til en kop kaffe, et 
stykke kage og en lille en samt se hvad der foregik. I godt 
selskab flyver tiden jo af sted, og sådan føltes det faktisk, for 
pludselig var det sidst på eftermiddagen og tid til oprydning 
og så farvel og tak for en super hyggelig dag, hvor der blev 
fyldt godt op i nogle flueæsker og udvekslet ”fangstsikre” 
mønster og fluer. 

Det var lidt om de arrangementer vi p.t har haft, men i 
skrivende stund mangler vi Kenny Frost som kommer og 
fortæller om laksefiskeri i Gaula. Brian Størup kommer også 
og fortæller, i en udvidet version, om hans å fiskeri. Samt 
afholder et fluebinderkursus en hel lørdag. Så det er bare at 
møde op og du må gerne tage en eller flere gode venner/
veninder med.

Vi ses derude - Knæk og bræk
Jesper Palm

I SPARBANK belønner vi dem, 
der samler det hele ét sted
Bliv SPARBANK MAX kunde og høst 
kontante fordele. Og bliv SPARBANK 
MAX Senior kunde, når det er tid til 
at gå på pension.

AdelgAde 8 - 7800 Skive
T 9616 1410 - www.SpArbAnk.dk
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Regnbuen ved	Jesper	Palm

Siden sidst, så kan det fortælles, at der til vores junior/se-
nior klubaftner har været mellem 4 og 8 juniorer og ca. det 
samme antal seniorer. For første gang i den tid jeg kender 
til, var der faktisk 4 unge piger som deltog før jul, hvilket 
især de unge drengejuniorer syntes var vældig spændende 
– dog havde de noget besvær med at koncentrere sig bag 
fluestikket – både drengene og pigerne.☺

Det er Rasmus Wølck som har stået/står for undervisnin-
gen på vores klubaftner. Han har ud over fluebinding også 
haft de unge mennesker med til bækken, hvor de med kraf-
tige lommelygter, så efter gydende havørreder. Det er en 
fantastisk fascinerende oplevelse, at overvære havørreder-
nes leg på gydebankerne. 

Derudover har juniorerne også hjulpet til med el-fiskeriet. 
De var fx med ved åen den dag vandet stod ned i stænger, 
så det ikke var til at se hånd for sig. Selv om der var langt 
mellem fiskene i år, så er og bliver det en stor oplevelse at 
deltage og opleve stemningen og ikke mindst de fisk som 
bliver ”fanget” af elektroden. Ellers har de hjulpet til i klække-
huset med fx at løbe med fisk både den ene og anden vej. 

Nå, men nu nærmer vi os hastigt marts måned, og der-
med også afslutning på vinterens klubaftner og arrange-
menter, samt ikke mindst sæsonstart ved Karup Å.

Det bliver spændende, om vi med den milde, blæsende/
stormende, særdeles regnvåde vinter, får en tidligere op-
gang af friske hugvillige spejlblanke havørreder. 

Så lad os håbe på en super sæson ved Karup Å.
HUSK nu at tilmelde jer vores junior/senior turer.

Vi ses derude - Knæk og bræk
Jesper Palm

Så bliver der bundet fluer!!!

El-fiskeri.

Helt sikkert en kommende lystfisker!

Julebanko!



Junior/senior-ture 2012
Lørdag d. 3. marts 

Ålestrup open
Lørdag d. 3. marts kører vi, traditionen tro, til Ålestrup. Her 
deltager vi i den åbne fluebinderkonkurrence. Der er masser 
af præmier (hovedsponsor er The Fly Co.) og godt kamme-
ratskab, så fat dit fluebindergrej og mød op på Skive Bane-
gård kl. 8.30 Så kører vi i samlet trop. Vi regner med at være 
hjemme i Skive igen ca. kl. 17.30 med bilen fuld af præmier. 
Det koster 50 kr. pr. klasse man vil deltage i, og der dystes 
i følgende klasser:
 
Klassisk Lakseflue
Moderne Lakseflue
Nymfe
Kystflue
Tørflue
Geddeflue
Vådflue
Super-realistisk imitation

Torsdag d. 15. marts 

kysttur til Limfjorden
Torsdag d. 15. marts er der kysttur til et sted i Limfjorden. 
Her vil vi jagte, forhåbentlig, blanke havørreder med flue og/
eller spin. Der er afgang fra Skive Banegård kl. 16.00 og en 
forventet hjemkomst kl. ca. 21.00

Torsdag d. 14. juni

Havørredtur til vor 
”egen” karup Å
Torsdag d. 14. juni, 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. 16.30 og er tilbage igen 
ca. kl. 22.00

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.
P.S. Seniorer er også meget velkomne. 

Vi ses derude - Knæk og bræk
Jesper Palm, tlf. 20840606, mail: jesperpalm@email.dk

Torsdag d. 10. maj

kysttur efter hornfisk 
og havørreder
Torsdag d. 10. maj skal vi se om ikke det kan lade sig gøre at 
komme i nærkontakt med kystens linedanser – hornfisken, 
som gerne på dette tidspunkt skulle være at finde ved vore 
danske kyster og fjorde. Da vi jo har masser af super fiske-
vand lige uden for døren, går denne tur til vor ”egen” Lim-
fjord. Det præcise sted får I først på selve dagen, da vi jo ikke 
er herre over vejr og vind. Muligheden for en havørred eller 
to burde også være ganske god. Der kan fiskes med både 
flue og spin. Og det vil ganske bestemt ikke være nogen 
dum ide’ at medbringe naturlig agn som fx sild og lignende, 
hvis man er til spin. 
Vi mødes ved Skive Banegård kl. 16.00 og forventer at være 
hjemme igen ca. kl. 21.30

Søndag d. 22. april 

Fluekysttur til mariager 
Fjord efter havørreder
Søndag d. 22. april kører vi en tur til den smukke og forhå-
bentlig fiskerige Mariager Fjord. På denne tur, vil det mest 
blive fluefiskeriet, som der fokuseres på. Vi skal fx have te-
stet nogle af de ”giftige” hjemmebundne fluer samt arbejde 
med kaste- og fisketeknik. Selvfølgelig er man også meget 
velkommen til at medbringe spinnegrejet. Der er afgang 
fra Skive Banegård kl. 8.00 og forventet hjemkomst kl. ca. 
16.00
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I vinteren 2010 - 2011 blev der atter sat et stort hold sam-
men, som skulle ud og ha` en på opleveren. Turen skulle 
denne gang gå til Vancouver Island, en ø på størrelse med 
Jylland, og som ligger små 2 timers sejlads vest for Vancou-
ver.

Hele turen blev aftalt, og Harald Moesgaard, der er en 
sand mester i planlægning, fik det hele arrangeret, timet og 
tilrettelagt i bedste Olsen banden stil.

Det var en fornøjelse at have en der ville bruge så meget 
tid på at finde overnatnings muligheder, biler der skulle le-
jes, samt få arrangeret flybilletter til os alle.

Nu var det bare at vente og vente, til vi nåede afrejse 
dagen, hvilket kan være svært, når fiskeriet i det hjemlige 
fiskevand ikke just var opløftende.

Det var da også et noget højtløftet selskab, der troppede 
op på Skive Banegård kl. 01:00 natten mellem den 22. og 
d. 23. september.

Her står vi så, 10 mand stærk og ventede på bussen der 
skulle køre os til Billund, men den kom ikke! En, 2 og 3 

telefonopkald senere bryder en stemme i den anden ende, 
- jeg har sovet over mig, jeg kommer om 10 minutter. Hel-
digvis var vi i rigtig god tid, men det var ikke just den start vi 
ønskede os. Det bør retfærdigheds vis nævnes, at det ikke 
var Harald der havde arrangeret bussen.

Derfra gik alt som planlagt. Flyet fra Billund til Frankfurt og 
videre til Vancouver afgik planmæssigt, så det var heldigvis 
stadig lyst da vi landede i Vancouver.

Tolden i Vancouver var til gengæld et kapitel for sig. Her 
var der bestemt ingen hastværk, så vi begyndte at bekymre 
os om vi nåede den planlagte færge over til Vancouver Is-
land. Det gjorde vi dog, som de tre sidste biler der var plads 
til på færgen.

Fire timer senere kørte vi i øsende regn ind på Arrowvale 
Riverside Cottages.

Alle mand var helt færdige efter den 30 timer lange rejse, 
men heldigvis havde vores norske venner, der var ankom-
men dagen før, indkøbt en større parti øl, som gav os tilpas 
ro i kroppen og en rolig nat.
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FØRSTE mØDE mED STAmP RIVER
Næste morgen da lyset bredte sig, kom folk ud af dynerne. 
Et kik ud mellem træerne afslørede at elven løb lige neden 
hytterne, hvilket vi ikke kunne se da vi ankom pga. mørket. 
Elven var krystal klar, men desværre også temmelig høj og 
bred. 

Alle var nu mest opsat på at få lidt at spise, for i alt travl-
heden aftenen før, var alle mand gået i seng på tom mave, 
bortset fra de 100 bajere.

En hurtig aftale med camping mutter, og morgenmaden 
var på plads, og det tilmed for alle 15 dage. 

Her bestod morgenmaden af æg, bacon, små pølser, bra-
sede kartofler, friske tomater, og pandekager med ahornsi-
rup. Efter en sådan omgang var der ingen der bekymrede 
sig om middagsmad, hvilket var en stor fordel, da alle nu 
helst ville kaste noget i vandet.

Første dag blev dog mest brugt på at få alle formalier i 
orden, og få set området. Heldigvis havde vi en næste lokal 
guide med, da en af deltagerne havde været der før.

En tur ud i det grønne, gav os et godt indtryk af hvad der 
ventede os af både natur og laksefiskeri.

Stamp River, eller Somas River som den også hedder er 
en stor elv. Der er opgang af alle arter Stillehavs laks, på nær 
den lille Pinks. Alene af Sockeye laksen, kommer der 17,5 
million om året. Sockeye laksen kommer dog tidligere på 
sæsonen, så dem så vi intet til. Sølvlaksen eller Coho som 
den hedder lokalt, var da også det primære mål, og det var 
netop deres ankomst vi prøvede at ramme.

FØRSTE FISkEDAG 
Første dags fiskeri startede neden campen. Elven var des-
værre vokset i nattens løb, og den tiltagende regn, eller nær-
mere skybrud gjorde ikke just forholdene bedre. I løbet af 

dagen, steg elven så meget, at det blev svært at finde en 
plads, hvor vi kunne stå, uden vi mistede fodfæste. Enkelte 
fisk blev dog kroget, men alene vandpresset gjorde landing 
umulig.

De næste dage fortsatte regnen. Regntiden var uheldigvis 
startet 1½ måned for tidlig, og elven svulmede op til en 
komplet ubrugelig størrelse.

Heldigvis var der flere muligheder, men efter den megen 
nedbør, blev det også temmelig svær at fiske andre steder 
ved elven.

Flere af deltagerne valgte at spendere store summer på 
guidede ture på elven med båd, og så kom der pludselig fisk 

I de to hytter på pladsen, kunne der sove 10 
personer i alt. Derforuden havde vi to store 

campingvogne. Hytterne kan varmt anbefales, 
og der findes billeder fra husene, der både 

havde pejs og spa-pool, på www.arrowvale.ca

Stamp River/Somas River
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på land. Fine blanke steelhead, sølvlaks og kongelaks, men 
det havde også en pris, da en dag på elven i båd kostede 
ca. kr. 1000 pr. person.

BJØRnEnE PÅ VAncoUVER ISLAnD
Alle deltagere havde set frem til at se bjørne, hvilket glip-
pede i 2009 for de fleste. Men her på øen, der har verdens 
tætteste bestand, var det blot et spørgsmål om tid. Der gik 
dog et par dage inden der var bjørne i området, men så var 
de der også. Enkelte deltagerne så på en enkelt dag op mod 
20 bjørne, deriblandt flere bjørnemødre med unger. 

Når man stod der og så på de store dvaske ”labradore”, 
der stille kommer vandrede af stierne langs elven, var det 
svært at forstå at de skulle være farlige. At de var farlige er 
der nok ingen tvivl om, men de kom dog ofte ganske tæt 
på, uden der var den fjerneste optræk til ballade. Der var 
dog flere gange hvor vi trak lidt længere ud i elven, når de 
passerede bag os inde på bredden.

PÅ kAnTEn AF cIVILISATIonEn
Efter 12 døgn med næste konstant regn, valgte vi at prøve 
fiskeriet længere vest på. En tur op over bjergkæden, der 
deler øen på langs, kom vi til et landskab der ikke på sam-
men måde var druknet i regn. Øen har et hav af elve, så det 
var nok lidt i blinde vi fandt frem til Nitinat River. 

Nitinat River er opkaldt af indianerne, og den lå i et om-
råde, som var næsten uberørt af menneskehånd.

Efter turen i 2009 til Chilliwack River/Vedder River, der på 
det nærmeste var som Hvide Sande under sildefestival, var 
denne skønne plet en sand perle.

Vandet var stille flydende og krystal klart. Laksene stod i 
lange rækker ude i elven, og bjørnene gnaskede døde laks 
i sig i hobetal. Døde træer ved elvbredden gav en ide om 
hvor stor elven kunne blive ved højvande, men i dette øje-
blik løb den lydløst af sted. 

Her kunne man nyde stilheden og naturen, der på dette 
sted fik lov til at passe sig selv. Desværre fandt vi først frem 
til dette sted dagen før fredningen, men vi fandt og så det, 
og det vil for altid være printet ind på vores hornhinde.

REGnSkoVEn PÅ VAncoUVER ISLAnD
Flere steder i Canada og i Nordamerika er der rester af den 
tempererede regnskov. Ikke langt fra Port Albani, hvor vi bo-
ede, lå The Cathedral Grove. En rest af den oprindelige skov, 
der før om dage dækkede store dele af vestsiden af Amerika 
og Canada.

Med en alder på mere end 800 år var disse Douglas fyrre-
træer enorme. Den største var 76 m. høj, eller 50% højere 
end det skæve tårn i Pisa. 

Disse skove er i dag fredede, og får lov at ligge uberørt. 
Væltede træer ligge spredt overalt, og kun hvis de blokere 
stierne i skoven, bliver der skåret en skive bort, så passage 
er muligt. Klimaet mellem træerne var både varmere og 
langt mere fugtigt en uden for skoven, og i denne suppe af 
fugt og dis, slog træernes frø, rod overalt. Døde træer blev 

Harald og Brynjar med Coho og Kongelaks

Et billed fra Nitinat River. På bredden bag Benny ses 

en af bjørnene, men den var blot en af mange...
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føde for de nye, og efter mange år var de gamle træer borte. 
Tilbage stod nu de nye, der som en trefod stod og svævede 
langt over skovbunden. Det kan være svært at gengive et 
godt billede af en sådan skov, men et enkelt billede skal i 
dog have.

Her har Henrik fundet ly i træets hulrum, hvor der var plads 
til flere. Træet, der var et Cedertræ, var ca. 4 m. i diameter. 
Det kræver en stor sav at fælde det enorme træ, og bræn-
destablen bliver ganske stor, når hele træet er kløvet.

Der er i det hele taget meget natur på Vancouver Island, 
der ikke er så overrendt som på fastlandet, hvilket sikkert 
skyldtes sejlturen og prisen på færgen. Det var let at få en 
dag til at gå, blot ved at tage bilen ud i det blå, for at opleve 
en natur som ikke ligner vores her i Danmark

LAkSEFISkERIET
Fiskeriet fra bredden af elven blev aldrig det bedste. Der var 
desværre alt for meget vand og for stort vandtryk. Lykkedes 
det først at kroge en laks var det med at holde godt fast og 
ikke give for meget line. Der skulle ikke mange sekundet til 
før laksene var ude i strømmen med 50 - 100 meter line 
efter sig, og derefter var det blot et spørgsmål om tid, inden 
spolen blev tømt, krogen rettet ud eller linen sprængt. 

Krogene vi benyttede var store Gamakatzu kroge, men 
lige lidt hjalp det, når laksen først tog en raid. Krogen blev 
simpelthen rettet ud.

Fra bådene var der helt anderledes muligheder. Normalt 
skulle disse både bestilles hjemmefra, hvis man ville være 
sikker på at få en plads, men de store mængder regn, fik 
lokale til at droppe deres ture på elven, så vi kunne få de 
pladser vi ønskede. De små både sejlede overalt på elven, 
og de kunne sejle på meget lavt vand, hvor der ofte var 
samlet store flokke af laks, som blot stod og hvilede.

Cedertræ
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Her skulle der ikke så meget held til, blot lidt timing. En-
kelte ture med båd gav dog ikke så mange fisk, modsat fik 
to mand på en enkelt tur små 40 laks, som næsten alle 
blev genudsat. Flere store steelhead var der også, men det 
var ikke let at få lov til at tage billeder af dem, da de skulle 
genudsættes hurtigst muligt.

Der blev fanget ca. 100 laks, hvor de fleste var blanke eller 
let farvede, på de 14 dage. Det må nok betragtes som skuf-

fende, da vi bestemt havde sat næsen op efter noget langt 
større. Heldigvis var vi forskånet for at fange så mange af de 
sorte og svampeangrebne fisk, der ofte fejlkroges. Som hel-
hed var turen en succes, da selve Vancouver Island, elven, 
befolkningen og deres gæstfriheden var i særklasse. Det er 
ikke sidste gang vi drager til The Island.

Helge

Holdet i 2011 bestod af, - fra øverst til venstre:
Gert, Torben, Kristian, Benny, Eigil, Far (Harald), Niels og Peter.
Hugo, Michael, Peter, Arvild, Henrik, Brynjar og Helge.
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kom I FoRm!
Broudvalget	 i	 Skive	 Lystfiskerforening	 tilbyder	 hermed	
godt	med	udfordringer,	hyggeligt	samvær	og	menings-
fyldt	arbejde.

Vores	formand	Per	Steen	Pedersen	har	henover	vin-
teren	taget	et	par	gram	på	eller	måske	lidt	mere,	så	nu	
mener	han,	at	tiden	er	kommet	til	at	smide	dem	igen,	
således	at	han	kan	bruge	sit	nyindkøbte	fisketøj.	Vi	an-
dre	i	Broudvalget	har	heldigvis	ikke	de	problemer	–	tror	
vi	da.	Men	vi	følger	parolen	fra	De	tre	musketer	”en	for	
alle,	alle	 for	en”.	Derfor	kommer	vi	her	med	et	 tilbud,	
som	det	er	meget	svært	at	sige	nej	til.	

•		Vi	har	et	spang,	der	skal	hæves	ca.	50	cm	således	at	
grødebåden	kan	komme	under.	

•		Nogle	steder	er	gangbrædderne	møre	og	skal	skiftes.
•		Vegetation	ved	vores	læskure	skal	fældes.	Skurene	skal	

males.
•		Vi	har	også	et	projekt	her	 inde	 i	Skive,	et	 spang	der	

skal	forlænges.
•		Så	har	du	lyst,	tid	og	mulighed,	hører	vi	meget	gerne	

fra	dig,	således	at	du	også	kan	blive	en	af	musketer-
erne.

Tidsfristen:	Arbejdet	skal	udføres	her	i	foråret.
Ring	bare	til	Per	Steen	Pedersen	på	97	54	77	00	eller	
30	41	82	72.

Søndag den 3. juni

Jeppe Aakjærs  
natur ved karup Å
 
Jeppe	Aakjærs	barndomshjem	lå	ved	Karup	Å,	og	
meget	af	hans	bedste	digtning	udgår	herfra.	Vi	besøger	
mindestenen	ved	Åkjær	og	hører	om	hans	tilknytning	
til	egnen,	og	bagefter	går	vi	op	langs	åen	og	ser	om	vi	
stadig	kan	finde	den	natur,	som	han	skrev	om.	Husk	
gummistøvlerne	og	tag	gerne	en	kop	kaffe	og	en	bid	
brød	med.
Tid:	Kl.	14	–	17.
Mødested:	P-pladsen	ved	Trandum	Kirke.
Turledere:	Hans	Frederiksen,	Aakjærselskabet,		
samt	naturvejleder	Bo	Boysen,	Holstebro	Kommune.
Turlængde:	ca.	6,5	kilometer.
Arr.:	Aakjærselskabet	og	Holstebro	Kommune.
Tlf:	96	11	78	03.
Pris:	Gratis.



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

Henvendelse 
Poul Erik Simonsen. 

Tlf. 9756 4476 
- Mobil. 2297 6701 



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 

Skals Å  1. november - 28/29. februar 
Vorgod Å  Ikke fastsat pt.  

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
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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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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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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.

Du kan tilmed vinde en flaske Dr. Nielsen på din indrap-
portering, da der hver måned udtrækkes en lystfisker, der på 
en eller anden måde har bidraget til at gøre hjemmesiden 
mere levende.

Helge



Husudvalg:
Per Simonsen 9756 4473
Gunnar Høst 9745 6600 
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 0716 / 2084 0606 
Johnny Jeppesen 2398 0710
 

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
Sigfred Madsen 97 32 23 21

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

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
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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

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 2024 6204
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

Statens Fiskeriopsynsmænd:
Holger Riis-Jensen, tlf. 2024 6204
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
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
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LFSO
Møllevej 1, Vridsted
7800 Skive

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

Klubmesterskab 2012

Juniorer:
Deltagere:	Junior	og	medlemmers	børn/	
børnebørn	(under	18	år).
For	juniorer	gælder	også	fisk	fanget	i	moserne.

Juniorkonkurrencen	vil	være	delt	i	2	grupper		
(0-10	år)	og	(11	–	17	år).	Der	vil	være	præmier		
til	de	3	største	fisk	i	hver	gruppe.	

Seniorer: 
Deltagere:	Medlemmer	(over	18	år)
Der	fiskes	efter	største	havørred

1.	Præmie:	Medlemskab	til	LFSO	for	2013
2.	Præmie:	Værdi	350	kr.
3.	Præmie:	Værdi	200	kr.

Indvejningen	foregår	ved	klubhuset.

Præmieuddeling	lørdag	kl.	16.30
	
Klubhuset	er	åbent	under	mesterskabet.		
Der	sælges	kaffe,	øl,	vand	og	brød.

Grill	efter	mesterskabet.	Pris	50	kr.
Tilmelding	til	Jesper	Palm	tlf.	20	84	06	06

Fredag den 8. juni kl. 17.00 til lørdag den 9. juni kl. 16.00  
på LFSO Fiskevand

LFSO




