
Tirsdag d. 11. november kl. 19.00 

Tirsdag d. 2. december kl. 19.00 

onsdag d. 17. december kl. 19.00 

aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

Så er endnu en sæson ved Karup Å ved at være slut, hvilket 
traditionen tro også er ensbetydende med opstart af vores 
junior/senior aftner i Spinders Hus i Trevad.

Den første klubaften er onsdag d. 5. november kl. 19.00. 
Og ellers så køre de normale klubaftner hver onsdag med 

start kl. 19.00 til ca. 21.00
Husk: De uger, hvor der er arrangementer andre 

dage end onsdage, er klubaften onsdag aflyst.
Alle foredrag er gratis!

Juniorafdelingen kommer i år til at ligge, hver an-
den torsdag med opstart torsdag d. 6. november kl. 
19.00. 

I år kommer Thomas Pasgaard og gir’ en hånd med til 
junioraftnerne. 

Er man junior og ønsker transport fra Skive, så køre vi kl. 
18.40 fra Skive Banegård og forventet hjemkomst til Skive 
kl. ca. 21.30. Man skal huske at melde sig til kørsel hos mig, 
Jesper Palm, hver gang. 

Der vil hovedsageligt blive undervist i fluebinding på klub-
aftnerne, på både begynderniveau og lettere øvede…  Men 
der er også andre 

Kender du/I nogle unge - og for den sags skyld nogle 
ældre mennesker, som måske kunne tænke sig at blive en 
del af vores junior/senior afdeling, så tag dem endelig med 
ud til vores klubaftner – der er plads til flere…

Vi ses derude…
Knæk og bræk Jesper Palm

kenny Frost
- når laksefluefiskeri  
bliver en passion…
Tirsdag d. 11. november kl. 19.00 får vi besøg af Kenny 
Frost.

Vi bliver taget med til fx Gaula i Norge og Skjern Å i Vestjyl-
land. Kenny, som har mere end 30 års erfaring med flue-
stang efter laks, vil med film, billeder og ikke mindst hans 
fantastiske og meget levende fortælleregenskaber, tage os 
med ind i laksens verden. 

Mød op og få inspiration til næste års (lakse)fiskeri.

i Æslets tegn…
Johnny Filthat Æselmand
Tirsdag d. 2. december kl. 19.00 holder ”vor egen” 
Johnny Filthat foredrag om fiskeriet i Karup Å.

Johnny vil fx komme ind på fisketeknikker under forskel-
lige forhold, dag/natfiskeri, årstider, grej og agnvalg. (tro det 
eller ej – han fisker faktisk somme tider med andet end 
Æslet) vandpleje m.m. Det hele krydret med billeder.

Derefter vil han sætte sig bag fluestikket og binde det 
efterhånden så berømte og berygtede Æsel.

Og er der en som fanger mange Karup Å havørreder, så 
er det Johnny…

Julehygge
onsdag d. 17. december kl. 19.00 kommer Mogens 
Thomassen, traditionen tro, til vores juleafslutning og fortæl-
ler og viser film/billeder. Der bliver serveret gløgg og æble-
skiver.



Torsdag d. 8. Januar kl. 19.00 lørdag d. 10. Januar kl. 9.00 

aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

rené gerken
Torsdag d. 8. januar kl. 19.00 får vi besøg af Rene Ger-
ken og Stig Hansen fra Atlantik Travel.

René har stort set alle de titler man kan have inden for 
fluekast, som fx IFFF Master Caster Instructor og Two-Han-
ded casting Instructor, samt Instruktør for Loop Tackle, men 
derudover guider han også på Fyn, afholder kastekurser 
samt guider rundt om i verden.

Stig er også IFFF Master Caster Instructor, samt tidliger 
pro-kaster for mærket Vision, hvor han har været med til at 
udvikle liner, stænger og hjul. 

Vi bliver taget med på Steelheadfiskeri i Canada, nærmere 
betegnet British Colombia. Her vil Stig fortælle og vise bil-
leder fra dette fantastiske sted, som han har besøgt mange 
gange før. Stig vil også vise, hvordan man binder en intruder 
flue, som er speciel, når man snakker steelhead. 

René vil tage jer med til Boston, nærmere betegnet Cape 
Cod, hvor den står på kystfiskeri efter Striped Bass og Blue-
fish. René vil også her vise en flue, som er rigtig god til dette 
fiskeri. 

De tager begge div. grej (både spinne- og fluegrej) med 
som bliver brugt på de 2 destinationer

En ting er sikkert… Det bliver bestemt ikke kedeligt!

rejernes Herre  
- kasper røjsmose
kystfluebindingskursus
lørdag d. 10. januar kl. 9.00 får vi fornemt besøg af 
Kasper Røjsmose fra Fyn.

Kasper er en af DK’s skrappeste kystfluebindere og især 
rejefluerne er hans store lidenskab. (en af Kaspers rejefluer 
kan fx ses i Sportsfiskeren fra oktober 2014)

Vi kommer til at binde nogle af Kaspers egne favoritkyst-
fluer, som har gjort sig ”fortjent” til at sidde i flueæsken. 
Kasper er også Guide i ”Havørred Fyn” så fluerne bliver ofte 
luftet og testet og han er bestemt en mand med fingeren på 
pulsen og som ved hvad han snakker om…

Vi starter kl. 9.00 med rundstykker og kaffe og derefter er 
det bag fluestikkene indtil frokost og så igen fluebinding til 
sidst på eftermiddagen.

Der er plads til 14 personer, så det er først til mølle…
Pris 200 kr. inkl. morgenmad, frokost, kaffe og div. flue-

bindingsmaterialer. Øl og vand kan købes til yderst favorable 
priser. Juniorer gratis.

Husk at medbringe eget fluestik og værktøj (saks, trådhol-
der, tråd m.m.) lys og evt. fluebindingswhisky/rom.

Tilmelding til Jesper Palm (sms eller mail) senest mandag 
d. 5. januar.



aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

Tirsdag d. 3. Februar kl. 19.00

Foredrag med  
Henrik mortensen
mit liv som professionel 
fluefisker… 
Tirsdag d. 3. februar kl. 19.00 kommer Henrik Morten-
sen og fortæller om sit liv som professionel fluefisker. Henrik 
vil i sit foredrag b.la. fortælle om vejen til sit professionelle 
job som fluefisker, herunder de mange år som kasteinstruk-
tør, fiskeguide på fx Island, grejudvikler for nogle af Skandi-
naviens førende producenter af fluefiskeudstyr, filmskaber 
til nogle af de bedste fluefisker dvd’er, forfatter til bogen Fly 
Casting Scandinavian Style som er udgivet på fem forskel-
lige sprog og nu starter han så sit eget firma. En mand, hvor 
fluefiskeriet fylder så meget af ens liv, og hvor livet leves ved 
nogle af verdens bedste elve mens nyt fluegrej testes, der 
laves filmoptagelser m.m. Ja, så er der ingen tvivl om at det 
bliver et super spændende og anderledes foredrag, hvor 
også fisketeknikker og hovedpersonerne, laksen og havør-
reden, kommer til at fylde meget.

lørdag d. 31. Januar kl. 9.00 

Fluebindingskursus med 
kim sørensen 
lørdag d. 31. januar kl. 9.00 kommer til at blive en dag 
i rørfluernes verden. Kim, som jo er kendt i det ganske land 
for fx at binde nogle meget flotte og særdeles” giftige ” fiske-
rørfluer, kommer og lære os at binde havørred- og laksefluer 
til den kræsne fisk. De fluer/mønstre vi kommer til at binde, 
har alle mange laks og havørreder på samvittigheden, så 
ingen hemmelighedskræmmeri her. Kim fanger mange fisk 
på de fluer, så mon ikke også der er et tip eller to til hvordan 
de skal fiskes.

Vi starter kl. 9.00 med rundstykker og kaffe og derefter er 
det bag fluestikkene indtil frokost og så igen fluebinding til 
sidst på eftermiddagen.

Der er plads til 12 personer, så det er først til mølle… (Det 
er ikke et begynderkursus…)

Pris 200 kr. inkl. morgenmad, frokost, kaffe og div. flue-
bindingsmaterialer. Øl og vand kan købes til yderst favorable 
priser. 

Husk at medbringe eget fluestik og værktøj (husk rørflue-
holder/nål, saks, trådholder, tråd m.m.) lys og evt. fluebin-
dingswhisky/rom.

Tilmelding til Jesper Palm (sms eller mail) senest mandag 
d. 26. januar.



Torsdag d. 19. Februar kl. 19.00 lørdag d. 28. Februar kl. 9.00 

Foredrag med  
daniel d Holm 
Fluefiskeri efter gedder
Torsdag d. 19. februar kl. 19.00 får vi besøg af Daniel 
Holm. Daniel er fx kendt fra Sportsfiskerforbundet, hjem-
mesiden Just one more carst, han har lavet rigtig mange 
super gode fluebindevideoer af alle tænkelige slags fluer, 
foredragsholder, fluebindingsinstruktør, ja, man kan blive 
ved, men denne aften kommer det til at handle om…

Det er fedt at fiske gedder på flue.
Fiskeriet er ofte meget visuelt, man ser mange hug og 

gedder som følger fluen helt ind til topøjet.
Når en gedde så hugger, er det ofte særdeles kraftfuldt 

og vildt og man er garanteret en actionfyldt fight. Gedderne 
vil gerne svømme, og det hænder at de går på halen, men 
gællerne udspillede og tænderne blinkende i solen.

Fiskeriet er præget af mange fisk med en snitstørrelse, 
som ligger meget langt fra alt andet fluefiskeri i Danmark. 
En tre kilos fisk er ikke stor, der er ikke langt mellem 5 kilos 
og meters fisk er ikke usædvanlige.

Det er et taknemmeligt fiskeri, der ikke stiller de store krav 
til udstyr eller teknik, men som til gengæld giver meget store 
oplevelser.

Geddefiskeri kræver hverken lange kast, fornem eller de-
likat præsentation af fluen, og man kan fiske i de lyse timer, 
når vejret er godt.

Geddeflue fiskeri er Rock and Roll, derfor kommer Daniel 
forbi og fortæller om dette vilde fiskeri samt slutter af med 
at binde en geddeflue eller to.

Daniel har materialer med, så man kan binde med. Man 
skal selv søge for fluestik, værktøj og tråd. Skulle du ønske 
at købe lidt materialer, til de fluer vi binder, har Daniel også 
nok materialer med til det.

Tjek evt. hjemmesiden www.fluebinding.nu

lFso-Fluebindertræf:
lørdag d. 28. februar kl. 9.00 i LFSO’s klubhus, ”Spin-
ders Hus” Møllevej 1, Vridsted.

Arrangementet er for ALLE (altså også for ikke-medlem-
mer) og er planlagt således at dagen starter med noget 
morgenmad, derefter bindes der fluer. Dvs. at man selv skal 
sørge for at medbringe fluestik, værktøj, bindematerialer og 
evt. lampe og fluebinderwhisky/rom. Der er altså ingen de-
cideret undervisning, men rig mulighed for at få gode ideer 
og fif fra de forskellige fluebindere som forhåbentlig vil del-
tage. 

Efter nogle timer ved stikkende, er der frokost fremtryllet 
af vores ”køkkenpersonale” (som sikkert bliver os selv) hvor-
efter der atter bindes fluer indtil vi ikke orker mere. 

Selve arrangementet er gratis, men ønsker man at deltage 
i div. morgenmad, frokost m.m. kommer det til at koste ”lidt”. 
Kaffe, øl og vand kan købes til ganske fornuftige priser. 

Hvis man ønsker at deltage, skal man tilmelde sig til Jes-
per Palm senest onsdag d. 25. februar.

Vi ses derude…
Knæk og bræk

Jesper Palm
Tlf. 20840606

bemÆrk: nY mailadresse
jesperpalm1@gmail.com

aktiviteter og arrangementer for  
junior- og seniorafdelingen 2014/15

Husk: 
De uger, hvor der er  

arrangementer andre dage 
end onsdage, er klubaften 

onsdag aflyst.

Juniorafdelingen kommer  
i år til at ligge hver  
anden torsdag med  

opstart torsdag  
d. 6. november kl. 19.00. 


