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Bestyrelsen

Forsidebillede: 
Årets storfanger Jeppe Jensen.
Havørred 9,55 kg og 90 cm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Huskesedlen! Onsdag d. 2. marts 

Brian Størup

Onsdag d. 2. marts kl. 18.30 kommer Brian Størup 

og fortæller om hans måde at fiske i Karup Å, samt 

viser nogle billeder – og med de fisk den mand fanger, 

så er det med at lytte godt efter. 

Så efter foredraget, vil han undervise os i at binde et par 

af hans mest effektive og velafprøvede rørfluer. Så vil 

du binde med, skal du selv medbringe fluestik, 

bindetråd og værktøj samt 25 kr. til materialer.

Pris: Gratis men 25 kr. for dem som vil binde 

med.

Lørdag d. 26. februar 

Kim B. Jakobsen

Lørdag d. 26. februar fra kl. 9.00 til vi ikke orker 

mere… Afholder den dygtige fluefisker og ikke mindst 

fluebinder Kim B. Jakobsen fra Guideline et fluebin-

derkursus. Fluerne som skal bindes, bliver moderne 

rørfluer. Man skal selv medbringe fluestik, bindetråd og 

værktøj. Kurset er ikke et begynderkursus, men for dem 

som godt kan binde fluer i forvejen. 

Max deltager antal 10 – 12 personer.

Tilmelding til Jesper Palm senest søndag  

d. 20. februar

Pris: 150 kr. for materialer, morgenmad og frokost. 
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Formanden har ordet
Velkommen til en ny fiskesæson til alle vore medlem-
mer gamle som nye.

En sæson der altid imødeses med stor spænding – er det 
i år jeg skal have den store fisk, eller er det i år jeg bare skal 
fange mange fisk?

Mange spørgsmål trænger sig på her op til sæsonstarten, 
nogle i form af drømme og vilde fantasier, andre i form af en 
mere realistisk tankegang, men et er givet, intet kommer af 
sig selv.

Bestyrelsen forsøger at gøre rammerne for fiskeriet så at-
traktive og gode som overhovedet mulig for alle medlemmer, 
og vi håber og tror selvfølgelig på, at den kommende sæson 
2011, bliver en kanon sæson. Vi håber på, at de sidste års 
mange restaureringer af tilløbene til Karup Å sammen med 
de forsatte udsætninger bærer frugt. Vi håber også at vejrgu-
derne for en gangs skyld vil stå os bi over hele fiskesæsonen, 
tilpas med vind og regn, på de rette tidspunkter kan traditio-
nelt redde en fiskesæson. 

Udfordringen i 2011 bliver uden tvivl at stoppe de sidste 
par års nedgang i medlemstallet. Absolut ikke en nem sag, 
men ved fælles hjælp må det kunne lykkes. Tiltaget sidste 
år omkring ”tvungen fangstindberetning” bar uden tvivl frugt. 

Men hvad GØR vI 2011?
Forsøger at leje det gamle klubhus ud til fjerntboende med-
lemmer, ca. 30% af vore medlemmer bor mere end 100 km 
fra åen.

Afholder igen i år et klubmesterskab sidst i maj for alle 
medlemmer og deres børn, hvor fiskeri og hyggelig samvær 
vil være temaet. 

Forsøger ligeledes at gøre klubaftener interessante med 
foredrag, fluebinding, film med mere.

Udbedre broer og spange, evt. lave nye, samt fjerne be-
voksning langs åen, så det er muligt både at færdes og fiske 
uden de helt store problemer.

Igennem en årrække har arbejdsholdet være spændt hårdt 
for, gennem nybyggeri af Spinders hus, samt renovering af 
det gamle klubhus. I år håber vi ikke at skulle belaste de 
samme personer slet så hårdt, men anvende de mange og 
gode kræfter på ren vedligeholdelse af vores ejendomme og 
udenoms arealer. Skulle nye eller gamle medlemmer have 
lyst til at snuse til atmosfæren og deltage i kammeratskabet 
på arbejdsholdet, kan jeg kun opfordre til, at I møder op på 
en arbejdsdag. Der er arbejde til alle!

Med dette vil jeg ønske alle en god fiskesæson
Knæk og bræk - Holger
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Beretning 2010
Tiden er nu til at gøre status over årets aktiviteter i LFSO. Det 
er først og fremmest fiskeriet, men selvfølgelig også selve 
driften af foreningen, en skæven over til de mange organi-
sationer, myndigheder og enkelt personer jeg i det følgende 
vil komme ind på. Sluttelig vil jeg give mit bud på, hvad 
bestyrelsen agter at arbejde med i 2011.

2010 har på mange måder været et mærkeligt år, en hård 
vinter blev forbavsende hurtig afløst af et meget tørt forår. I 
juni og juli forsatte det tørre vejr med meget lidt nedbør for 
så i den sidste sommer måned (august) at blive afløst af 
både regn og blæst. Der kan hvis ikke stilles tvivl om, at det 
har præget dette års fangster i Karup Å.

En decideret tidlig opgang af store flotte majfisk udeblev 
stort set, i stedet kom der tidlig i juni måned mange mindre 
fisk omkring de 50 cm og det forsatte egentlig hen i juli må-
ned. Ved månedsskiftet ind i august skete der heldigvis no-
get; Cecille Hothers vejrkort blev prydet med regn og blæst 
og med dette kom der virkelig gang i fiskene som trak op i 
åen i hobetal. Ikke de kæmpestore fra 8 kg og opad, men 
mange fisk i + 5 kg størrelsen. Dette resulterede i mange 
flotte og fine fangster, som stort set holdt ved sæsonen ud. 
Kulminationen af fiskeriet skete givet vis i ugen efter KÅS 
konkurrencen, selvom de 42 indvejede fisk ved konkurren-
cen midt i august var ny rekord og et flot resultat.

Igen i år må vi konstatere, at fiskeriet tilsyneladende var 
mest attraktiv i Zone 4 – zonen var i perioder totalt mands-
opdækket i alle døgnets 24 timer, så selvfølgelig blev der 
også fanget mange fisk deroppe. Men heldigvis tildelte Vor-
herre os noget mere fiskbar vand som tidligere nævnt ved 
månedsskiftet juli/august, idet zonerne 2 og 3 pludselig 
blev attraktive igen, med flere fisk til følge.

Haderis Å har igen i år været flittig besøgt af vore med-
lemmer, og der er da også hevet mange fisk med hjem 
derfra og herfra vil jeg gerne opfordre vores medlemmer til 
at man udviser moral og etik og kun hjemtager det absolut 
nødvendige antal.

LAKS på fangstjournalen fra Karup Å har i 2010 ikke været 
en sjældenhed. Hvor de kommer fra er der vist ingen, der 
ved, men fakta er, at der er registreret ca. 10 stk. fangede 
laks. Umiddelbar interessant og måske et nyt brand for Ka-
rup Å. Dette håber vi nu ikke, idet vi ved at laksens indtog 
gradvis vil udkonkurrere havørreden, hvilket vil være ikke 
mindre end en katastrofe. 

”Tvungen” fangstindberetning var et af bestyrelsens bud 
på at gøre Karup Å attraktiv for lystfiskere fra nær og fjern, 

i håb om at opretholde medlemstallet og sikre et fornuftigt 
dagkortsalg. Alt sammen selvfølgelig for at foreningen kan 
opretholde en fornuftig økonomi, uden at vi må sige fiske-
vand fra os. Den tvungne fangstindberetning har i det store 
hele fungeret, dog med få mislyde. Men af erfaring ved vi 
også, at det er svært at søsætte noget uden at det giver 
lidt dønninger og jeg må her beklage overfor de folk, som 
ønskede at være anonyme ved indberetningen og ikke blev 
det. Programmøren måtte henne i sæsonen erkende, at 
han havde lavet en programmeringsfejl, som han fik rettet.

På et tidspunkt i juni og først i juli gik jeg med den tanke, 
at det kunne godt være, vi havde skudt os selv i foden ved 
den tvungne fangstindberetning, for der kom jo ingen fisk på 
hjemmesiden til at tiltrække dagkortfiskere og nye medlem-
mer, snarere tværtimod. Men da der kom fisk på siden kom 
reaktionen prompte i form af mange besøg på hjemmesi-
den og daglige forespørgsler på medlemskab og et stigende 
dagkortsalg. Vi må sige, at det virker.

Medlemssituationen, hvordan ser den ud og har set ud. 
Et frafald af medlemmer ved sæsonstarten på 60-70 med-
lemmer (8-10%) er en ordentlig mundfuld at sluge, men 
ikke desto mindre fakta. Nogle af de frafaldne sendte mail 
og breve angående deres udmeldinger, og samstemmende 
har de været godt tilfreds med foreningen, men melder sig 
ud, fordi de kommer for lidt til åen og derfor hellere køber 
dagkort.

Derfor arbejder vi i bestyrelsen ud fra, at vi skal gøre for-
eningen så attraktiv at være i som mulig, med mange og 
spændende aktiviteter. Da medlemskredsen efterhånden 
indeholder mange med lang kørselsvej, har vi som nævnt 
ved sidste års generalforsamling renoveret det gamle klub-
hus med udlejning til følge. 30% af vore medlemmer bor 
mere end ca. 100 km fra Karup Å, og derfor mener vi, at det 
kan være attraktiv at overnatte på Møllevej i Trevad. Ad den 
vej giver det også lidt liv i huset, og måske lidt til at betale 
olieregningen med.

Udover renoveringen af klubhuset for medlemmerne, har 
vi afholdt klubaftener med speciel arrangement en gang i 
måneden i vinterperioden, der er afholdt en decideret flue-
binderdag, og sidst er der for første gang i foreningens hi-
storie afholdt et decideret fluefiskekursus med Søren Zedlitz 
som primus motor.

Sidste år blev der her på generalforsamlingen fremsat for-
slag om afholdelse af klubmesterskab. Desværre gik der lidt 
skudder mudder i, hvem der havde ansvaret og dermed 

Generalforsamling 2010
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i annonceringen i Cardinalen, så det blev ikke en kæmpe 
succes. Men vi fik en klubmester for første gang nogensinde 
(Anders Dalgaard, Skive). Med lidt finpudsning af konceptet 
tror jeg på en lidt større deltagelse i 2011 og dermed endnu 
en gang mere liv her på stedet.

Som nævnt har alt ikke været med lige stor succes, men 
generelt har tingene forløbet tilfredsstillende, og så må vi jo 
ellers arbejde videre med forbedringer, hvor det er nødven-
digt. Bestyrelsen er af den mening, at arrangementerne er 
med til at fastholde medlemmer, forhåbentlig tiltrække nye 
og ikke mindst give liv her i Trevad.

Hvad andet har vi beskæftiget os med? Ja, som nævnt 
er det gamle klubhus renoveret fra ende til anden – en hel 
sikkert tiltrængt renovering, som selvfølgelig har kostet en 
del penge, men heldigvis har arbejdsholdet været særdeles 
aktive og ydet en forbilledlig indsats. Vi har dog haft profes-
sionel hjælp til en ny skorsten.

Klubhuset står nu til vores medlemmer disposition dels til 
overnatninger i fiskesæson, dels til kortspil og en gang bil-
lard under vinterens klubaftener.

Også i år har der været livlig aktivitet på vandplejesiden. 
Der er lagt gydegrus i hovedløbet ved henholdsvis Bysted 

Leg og Dueholm Leg. Begge dele i samarbejde med Holste-
bro Kommune, og uden at det har kostet os kroner, men lidt 
forberedende arbejde. Ligeledes er der her sidst i november 
måned lagt grus ud i hovedløbet lige neden for Vridsted 
bro via et samarbejde med både Viborg og Holstebro Kom-
mune.

Krarup Møllebæk har vi ligeledes haft gang i med Skive 
Kommune som samarbejdspartner. Her er udlagt gydegrus 
nedenfor Holstebrovej samt mindst et sted længere oppe 
i systemet.

Her og nu er der arbejde i gang, hvor vi er aktive med-
spillere i henholdsvis Røjbæk (Herning og Holstebro Kom-
mune) og Trevad Møllebæk (Viborg Kommune). Tiltag som 
skal medvirke til at vi får nogle spændende ynglepladser og 
opdrætssteder til den kommende generation af havørreder.

Med spænding afventer vi i øvrigt udfaldet af 2011 be-
standsanalyse til brug ved en ny udsætningsplan!!! Har de 
mange tiltag på vandplejesiden givet respons eller kan/skal 
vi forsætte ufortrødent med udsætninger – jo det bliver 
spændende at få svar på.

Fly enge blev først på sommeren genstand for megen 
opmærksom, idet Viborg Kommune fandt området interes-

Holger Riis-Jensen aflægger beretning.
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sant til vådområde med henblik på at reducere kvælstoftil-
førslen til Limfjorden. Kommunen blev bevilget penge fra 
regeringen til at foretage diverse tekniske undersøgelser hos 
lodsejerne, hvilket vi afventer svar på nu.

Her først kommende mandag den 29.11 er vi som lods-
ejere indkaldt til et orienterende møde om det videre forløb, 
hvilket afventes med spænding. Viborg Kommune har dog 
lovet, at lige meget hvad, vil en evt. vådområde ikke påvirke 
smoltens udtræk.

Cardinalen, som jo er vores talerør ud til medlemmerne 
3 gange om året, skiftede efter sidste års generalforsamling 
redaktør, Mogens Vestergård tog over efter Sigfred og det 
er bladet ikke blevet ringere af. Det er stadigvæk et rigtig 
flot og meget velanset blad, som nyder stor respekt hos 
medlemmerne.

Sælen har de sidste år været genstand for megen omtale 
ikke på grund af dens udseende, men snarere på grund af 
dens grådighed og dens jagt på havørreder fra udmundin-
gen til Sdr. Resen bro. Det er i 2010 i KÅS regi lykkedes via 
Lodsejerforeningen at få lov til at regulere 4 sæler fra Vrid-
sted bro til Sdr. Resen. 4 jægere blev sat på sagen og holdt 
fra 1. august døgnvagt ved telefonen i håb om, at de fik et 
opkald angående sæler i åen. Det lykkedes jægerne alle-
rede først i august at nedlægge en stor sæl, og efterfølgende 
blev der ro ved åen. Om det var den skudte sæl, eller de 
(sælerne) havde læst på lektien skal være usagt, men siden 
blev der ikke observeret sæler på det øverste af vores vand.

Som tidligere år har der også i år været et skarvhold i gang 
i 2010. Med Villy Andersen i spidsen lykkedes det i år, at 
sætte ny rekord; 37 skarv blev nedlagt i forbindelse med 
smoltudtrækket.

KÅS konkurrencen løb af stablen med hovedsæde her fra 
Trevad. En god anledning til at vi får området herude finpud-
set, men sandelig også en måde at få vist vores faciliteter 
frem på. Som nævnt tidligere blev der rekordfangst, hvad 
angår antal indvejede fisk, og da konkurrencen igen i år gav 
et overskud i omegnen af 100.000 kr. må det betegnes 
som en succes. Alt sammen til gavn for sikring af havørre-
dens opvækststeder og dermed også os lystfiskere. Herfra 
skal der lyde stor anerkendelse til konkurrenceudvalget for 
den kæmpe indsats de har ydet.

Lodsejerne er vores hovedvej til havørreden, de har igen 
i år været solide medspillere, og heller ikke i år har vi gået 
forgæves, når vi skulle indhente tilladelse til at udlægge gy-
degrus, til at passere marker og udlægge broer. 

Når vi er ved lodsejerne, kan jeg oplyse om, at de har fået 
forlænget deres tilladelse til toggerfiskeri med endnu 3 år.

Seniorklubben med Knud Dalsgård som tovholder er en 
anden af vore store aktiviteter. I samarbejde med Sdr. Resen 
foreningen har den nu med udgangspunkt her fra Spinder`s 
hus kørt i 2 år, og det med en trofast skare på ca. 30 lystfi-
skere, der troligt møder op den anden torsdag i hver måned. 
Her samles man omkring mange aktiviteter, fisketure, film, 
fluebinding, kortspil og meget mere. Sidst men ikke mindst, 
har seniorklubben igen i år sørget for at vores skraldespande 
på p-pladser bliver tømt, ligesom de har sørget for at græs-
set på p-pladserne er slået. 

Juniorafdelingen er vores smertensbarn – vi har svært ved 
at tiltrække nye medlemmer. Sidste år satte vi medlems-
prisen ned uden at det gav nogen nævneværdig respons. 
Klubaftenerne her i november er dog heldigvis startet med 

lidt flere end sidste år, men det er svært at konkurrere med 
computer, fodbold, håndbold, skole mm.

Her i efteråret 2010 blev juniorafdelingen begunstiget af 
en kæmpegave fra et af vore medlemmer. Henrik Stubkjær 
skænkede fluebindingsmaterialer, fluegrejer, fiskefilm med 
mere til afdelingen for flere tusinde kroner. Så afdelingen 
går under ingen omstændigheder ned på grund af mate-
rialemangel. 

hvad SKaL deR SKe I 2011?
Efter nogle år med mange bygge og restaureringsprojekter 
der virkelig har krævet meget arbejde af arbejdsholdet, har 
vi besluttet at holde et sabbatår. Måske skal taget på hallen 
skiftes men ellers intet udover lidt maling hist og pist.

Så er det året, hvor der skal laves bestandsanalyse i Karup 
Å og det bliver mere end spændende at se den ny udsæt-
ningsplan. Øvrige projekter er bla. nyt opkrævningssystem 
og fintuning af klubmesterskabet.

Igen i år er der mange at takke for alle de frivillige timer 
medlemmer og andre udfører i en god sags tjeneste for 
LFSO.

Her tænker jeg på vore gode naboer Iver og Jesper Søgård.

-  For ikke at glemme Sdr. Resen bestyrelsen med Per Mark 
i spidsen
 

- For heller ikke at glemme KÅS med Mogens Thomassen

-  Og hvad med Finn Godsk Madsen for den nye hjemme-
side

- Eller skarvjægerne for de nedlagte skarv

- Eller vores sponsorer i Cardinalen.

-  Henrik Stubkjær for den store donation af grejer og mate-
rialer til juniorafdelingen

-  Seniorklubben for tømning af skraldspande og vedligehol-
delse af P-pladser

Nej, der er mange hænder at takke, og jeg kan blive ved, 
for kontrollørerne har da også ydet en indsats, og hvad med 
brobisserne, hvad med bladudbringere, hvad med vores 
køkkenhold…

Så mangler der vist kun et hold og det er et kæmpehold, 
nemlig arbejdsholdet og herunder bestyrelse og revisorer. 
De har igen i år arbejdet og kæmpet for denne forening, de 
har grinet, de har svedt, de har slidt og slæbt, og samtidig 
lagt hjørnestenene til fundament i at netop vores forening 
står godt rustet til fremtiden.

Tak skal i have alle sammen. 
Holger Riis Jensen
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Jagt & Fiskeri 
Thinggade 1 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 45 22

1. marts åbner vi kl. 7.00
vi serverer kaffe, rundstykker og en lille en til halsen

shimano
twin Power
med frontbremse
vælg mellem str. 2500, 
3000 og 4000.
normalpris 
op til 2899.-
nU . . . . . . . . .1299,-
begrænset antal.

 trekroge
st 36bC

tilbUD

3650

elk Pac
en stærk og varm støvle i
høj kvalitet
Før 499,-

nU299,-
begrænset antal.

  

Vi	glæder	os	vel	alle	til	sæsonstarten	d.	1.	marts,	og	igen	i	år	kan	vi	glæde	os	til	Per	Bagers	gule	ærter		
med	tilbehør.	Har	man	været	ved	åen	om	formiddagen	og	er	blevet	noget	forfrossen,	er	det	velgørende	
med	en	ordentlig	portion	varme	gule	ærter	med	alt,	hvad	dertil	hører.	Ærterne	er	klar	kl.	11.30,	og	der		
kan	spises	til	ca.	13.00.
Meget	rimelige	priser.	(Kun for medlemmer).

Tilmelding til Per Simonsen, på 97 56 44 73 eller persims@hotmail.com eller liste i klubhuset 
senest søndag den 27. februar.

Gule ærter i Trevad 1. marts
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Lystfiskerforeningen for Skive og Omnegn

Referat fra ordinær 
generalforsamling
fredag den 26. november 2010

Holger byder velkommen
1. Valg af dirigent
 Finn Godsk Madsen indstilles og vælges. 

2. Formandens (bestyrelsens) beretning
  Holger indledte beretningen med et øjebliks stilhed for 

at mindes de fiskekammerater der var afgået ved døden 
i det forgangne år.

Kommentarer til formandsberetningen:

Preben K. Jensen, spørger om de 10 % medlemsnedgang er 
blevet indhentet. Palle svarer at vi har i 2010; 692 medlem-
mer ud af 760 som max. grænsen. 

Ole T.: Der bliver spurgt om det samlede antal er faldet hvis 
man tæller gl. årskort medlemmer/alm. medlemmer sam-
men. Det bliver svaret, at vi ligger 75 under det antal, vi 
havde da vi havde flest medlemmer

Harald M. kritiserer at familieaftenen er blevet droppet. Han 
opfordrer til at familieaftenen bliver genoptaget. Ole E. svarer 
at det var grundet manglende tilslutning. Ole T. er enig med 
Harald som mener der er tilfældigheder at der har været 
svingende tilslutning. 

Kommentar til klubhuset
 
Jon K. mener ikke at have hørt at det er blevet bestemt at 
klubhuset skulle bruges til ”eksklusiv” udlejning. Han mener 
ikke at medlemmerne er blevet hørt først inden beslutnin-
gerne vedr. klubhuset blev truffet. Holger: Han mener først 
og fremmest ikke at man kan kalde det eksklusiv udlejning. 
Han pointerer at det er for at pleje medlemmer der kommer 
langvejs fra. Søren Z. mener, at de medlemmer der kommer 
langvejs fra skal plejes bedst muligt når de er her, da de 
generelt fylder lidt ved fiskevandet i løbet af året, og betaler 
det samme som alle andre. Her er overnatningsmuligheden 
i klubhuset en god service. Men selve beslutningen er foreta-

get i bestyrelses regi. Ole E: Svarer at renoveringen var nød-
vendig, for at huset kunne bestå. Den egentlige klage ligger 
primært på, at beslutningen ikke har været til høring blandt 
alle medlemmer. Palle: Svarer, at bestyrelsen er valgt til at 
træffe beslutninger i løbet af året. Beslutningerne træffes ud 
fra en vurdering af, hvad der tjener foreningens medlemmer 
bedst. Helge: forklarer lidt af arbejdsgangen i renoveringen, 
hvordan udlejningen fremover kommer til at foregå, og at 
det er for egne medlemmer inklusiv nærmeste relationer til 
disse. Sigfred Madsen: Synes det er en skam, at arbejdet på 
klubhuset kritiseres, når der er lagt så mange frivillige timer i 
det og når renoveringen var en nødvendighed.

Morten W: Vil gerne høre, hvad man gør ved signalkrebs i 
Åen. Johnny svarer, at det i Sønderjylland har været et stort 
problem, og at der nu er mange i Haderis Å. Han mener 
også, at de på sigt kan blive et problem, når de migrerer 
videre ud i Karup Å systemet. Holger svarer: At han vil tage 
problemstillingen videre i KÅS regi. 

Morten W: Synes klubmesterskabet var for tidligt på sæ-
sonen. Holger svarer at tidspunktet var lagt for at undgå at 
komme for tæt på KÅS konkurrencen, og industriferien.

Harald M. foreslår at fangstrapporterne fra hjemmesiden 
kombineres med de alm. Indsendte fangstrapporter. Helge: 
Svarer at de traditionelle fangstrapporter afskaffes fra næ-
ste sæson. Her erstatter hjemmeside indberetningerne de 
gamle rapporter. 

Steen Roslev: Vil gerne høre hvordan det går med vores yn-
gel: Johnny svarer, at vores yngel ser rigtig flotte ud. Dog ved 
vi ikke endnu, hvordan det ser ud, når de kommer tilbage, 
men er meget fortrøstningsfuld. Harald Moesgaard: Spørger 
om man har kontrol med mængden af rogn, vi leverer til 
dambruget i Nibe, for ikke at vi risikerer, at der ”mistes” no-
get undervejs til andre interesser. Holger svarer at det er der 
intet der tyder på. Mængderne der kommer retur svarer godt 
overens med den mængde rogn vi sender af sted. Gunner 

Generalforsamling 2010
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Høst spørger, om vi kan være sikker på, om det er vores 
fisk der kommer retur også, eller om der bliver blandet an-
dre stammer ind undervejs. Johnny svarer, at det stoler han 
100% på.

Harald Moesgaard: Spørger om hvad der er sket med dam-
brugets fremtid ift. tilladelser osv. Holger svarer at vi stadig 
har diverse tilladelser. Dog udløber miljøtilladelsen i 2011. 
Per Madsen: Svarer at det blev vedtaget at bestyrelsen havde 
mandat til at tage beslutningen om evt. nedlæggelse af dam-
bruget hvis det blev vurderet fordelagtigt. Harald ville blot 
høre om der var sket noget på den front.

3.  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godken-
delse

a.  Palle gennemgår regnskabet for det forgangne år grundigt. 
Vi ender ud med et lille underskud på ca. 20.000 hvor 
man sidste år havde et overskud på ca 500.000. Trods 
underskuddet finder vi økonomi til at give en gratis bajer 
i aften.

Harald M. spørger om der fremover bliver en lejeindtægt i 
regnskabet. Palle bekræfter, at det er der/bliver der, det er 
lagt under andre punkter i regnskabet. Dirigenten spørger 
om hvordan vi er dækket ift. indskyder garanti på den konto 
i Sparbank hvor der står ca. 950.000 kr. Palle svarer, at vi er 
dækket med 750.000 kr.

Gunner spørger ind til om vi ikke kunne have fået mere i 
tilskud til klubhuset. Vi fik de 125.000 fra bygge/anlægsfon-
den og har søgt flere forskellige steder med afslag som følge.

Regnskabet godkendes enstemmigt ved håndsoprækning. 

4. Behandling af indkomne forslag
a.  Forslag om kvote i Haderis Å ved Preben Jensen

Palle Christensen fremlægger regnskab.

Ved opfordring fra andre foreslår han, at der skal laves kvote 
på antallet af hjemtagne havørreder i Haderis Å, da der er et 
mindre antal fiskere der fanger og hjemtager rigtig mange 
fisk i løbet af sæsonen. Da det er et gydevandløb foreslås 
det, at der laves årskvote på f.eks 3-5 fisk, som der er set 
eksempel på fra andre vandløb.
Holger svarer: Synes ikke det er en god ide, da man så også 
skal tage stilling til kvoter på vores andre fiskevande. I frem-
tiden vil vi hellere henvende os til folks samvittighed, ift. kun 
at bruge de fisk, man har brug for til eget forbrug. 
Per M.: Synes heller ikke, der skal være kvoter. Vi kan ikke 
bestemme over andre foreninger, men i vores forening er 
der indberetningspligt, hvilket kunne være en begrænsende 
faktor i sig selv. 
Helge: Nævner dambrugsfiskeren som tager fisk i garn, og 
synes, det er en større trussel ift. enkelte lystfiskere der fan-
ger mange fisk.
Morten W: Mener at vi skal passe på med at kritisere folk, 
der fanger mange fisk, så længe de indrapporteres. Mange 
klapper tilkendegivende for dette.
Johnny: Pointerer at det er de samme fisk, der svømmer i 
Karup Å som i Haderis Å. Mener på den baggrund ikke, der 
kan være forskel på de to åer.
Preben trækker forslaget efter diskussion.
 Villy Andersen. Er nervøs for at der skal komme mere okker 
i vandet efter et dambrug nedlægges der tidl. tilsatte kalk til 
vandet. Dette diskuteres ikke yderligere.

5. Fastsættelse af kontingent

a.  Bestyrelsen foreslår, at kontingentets størrelse fastholdes, 
da budgettet for 2011 i så fald tegner på et overskud på 
omkring 90.000 kr. Kontingentet godkendes uden indsi-
gelser blandt de fremmødte.

6. Valg til bestyrelsen

a.  Valg af formand. På valg er Holger Riis-Jensen. Vælges igen 
med klapsalve uden modkandidater. 

b.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Helge Jakobsen 
og Jesper Palm Hansen. Begge genvælges.

c.  Valg af suppleanter. På valg er Johnny Jeppesen og Søren 
Zedlitz Mikkelsen. Johnny genvælges. Søren genopstiller 
ikke. Indkomne forslag er Anders Dalgaard. Han vælges 
enstemmigt.

7.  Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Jan Pedersen. 
Begge genvælges.

8. Eventuelt

Jesper fortæller om årets gang i juniorklubben. Fortæller om 
manglende fremmøde af juniorer. Klubaftenerne er slået 
sammen med senior klubben, som har vist sig at være en 
succes. Jesper beretter, at der er reklame ude på de fleste 
skoler, med manglende resultat. Fremmødet på klubturene 
har også været sløvt med 1-3 deltagere pr gang. Vi har alt det 
rigtige udstyr til at drive en god juniorklub, men vi er i krise 
med rekrutteringen. Dette skyldes også, at vi stiller krav til, at 
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Godt udstyr, er den halve succes...

G3 Convertible waders
Kr. 4199,-

Guide Jacket (ny farve!)
Kr. 3099,-

HUSK!
Studs til dine støvler

Fra kr. 159.-

Headwaters tasker 
Fra kr. 699,-

Riversheed m/vibramsål
Kr. 1699,-

Åben alle ugens dage!
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de kan fiske lidt på forhånd. Andre steder i landet er det for-
søgt at udlåne/uddele fiskegrej, hvilket har tiltrukket mange 
interesserede, men primært nogle som tiltrækkes af gratis 
grej, fremfor passionen for lystfiskeri. Der uddeles trods dette 
stor ros for det store arbejde med juniorafdelingen. Morten 
W. mener, at en stor del af problemet skyldes beliggenheden 
af juniorklubben, da mange skal hentes i Skive. 

Uddeling af Storfanger pokalen: Årets storfanger, Jeppe Jen-
sen, kunne ikke være her i aften grundet snevejr. En flot 
Havørred på 9,55 kg og 90 cm.
Lodtrækning af gratis medlemskab i 2011 går til Henning 
Rasmussen fra Herning.

Holger indstiller både Finn Laigaard og Sigfred Madsen som 
æresmedlemmer for mange års trofast og ihærdigt arbejde 
for foreningen. Sigfred ikke mindst med Cardinalen gennem 
mange år, og Finn for mange år som kasserer. Begge er fort-
sat aktive og flittige i foreningsarbejdet, hvilket foreningen er 
taknemmelig for!  
Helge komplimenterer arrangementet, grejbytterdag, ifb. m. 
1. marts, som Jon har været tovholder på.

Thyge foreslår, at Cardinalen lægges elektronisk ud i PDF ud-
gave på hjemmesiden. Også for at spare nogle papir kopier. 
Holger svarer, at det i så fald skal være et valg blandt det 
enkelte medlem, om de vil modtage en papirudgave eller ej. 
Holger siger, at det har været oppe før, og at forslaget vil blive 
diskuteret igen. Evt. kunne der blot lægges appetizers op på 
hjemmesiden. Helge spørger forsamlingen, om de mener, 

der er ok at artikler fra Cardinalen offentliggøres på nettet. 
Lyder til at folk generelt mener, det er ok.

Jon spørger ind til, hvad der er gjort ved de ulovligheder, der 
er foregået ved Haderis Å, ift. ulovligt fiskeri (fra dambru-
get). Helge svarer, at det blev indberettet til fiskerikontrollen 
i 2009, men at Niels Barslund (fmd. for Lodsejerforeningen) 
fremover vil have at indberetninger skal gå gennem ham. 

Dirigenten takker af for god ro og orden.

Finn Laigaard og Sigfred Madsen blev æresmedlemmer.

Margrethe Westrings 
mindepokal 2010
Traditionen tro blev Margrethe Westrings mindepokal uddelt i forbin-
delse med LFSO`s julefrokost.
 
Pokalen tildeles via afstemning på arbejdsholdet, og ret simpelt er det 
personen med flest stemmer, der tildeles den ærefulde pokal.
Med spænding åbnedes stemmeurnen midt i december 2010, og det 
lå ret hurtig klart, at der var et solidt flertal af stemmer på en person.
Personen der var stemt på, har igennem mange år ydet en kæmpe 
indsats i foreningen – han siger aldrig nej til en opgave, græsslåning på 
den store plæneklipper dog undtaget.
Samtidig med hans utrolige arbejdsindsats, er han en fantastisk ar-
bejdskammerat, altid smilende, lyttende og loyal over for både ar-
bejdskammerater og foreningen.
Da der ikke har været mistanke om hverken valgsvindel eller bestik-
kelse i forbindelse med stemmeafgivningen blev valget erklæret gyl-
digt og Sigfred Madsen kunne behørig fejres under julefrokosten og 
pludselig var den ”bette mand” blevet en stor mand.

Et stort tillykke med hæderen til Sigfred, den var mere end velfortjent.
Holger
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Storfangerberetning 2010
Jeg tog afsted til karup en sen søndag eftermiddag, efter 
at jeg havde fået en pludselig ide om fri fra arbejde om 
mandagen. 2 dages fiskeri lå nu foran og forventningens 
glæde steg i takt med hver kørt kilometer på vejen derop. 
Der skulle da heller ikke gå mange minutter, for efter en 
lille halv times tid huggede en fisk i slagterhøllet. En super 
flot fisk på 4,5 kg og masser af lus kom på land. Fantastisk 
tænkte jeg og glædede mig allerede til en hel dag dagen 
efter med friske fisk.

 Dagen efter om mandagen stod jeg tidligt op, der er ikke 
meget bedre en en lun sommermorgen lige når solen står 
op fuglene begynder at synge og fiskene trækker. 

 Jeg fiskede hurtigt alle standpladserne af fra røjbæk og 
ned til sommerhushøllet. Det virkede dødt. Denne morgen 
havde jeg kun observeret ganske få fisk og ingen havde 
været villige til at tage ormen. Jeg gik tilbage til røjbæk og 
fiskede atter stykket af. Da jeg stod i lille grønbæks igen 
kunne jeg se en bekendt stå og fiske slagterhøllet. 

Jeg har flere gange prøvet at en plads giver fisk nogle 
dage i træk og glædede mig derfor til at fiske slagteren af 

igen. Da han forlod høllet begyndte jeg at fiske nedad, og 
da jeg nåede til indgangen af høllet, præcis samme sted 
som jeg fik fisk dagen før, huggede en fisk hårdt på ormen. 
Allerede i det sekund min arm begyndte at bevæge sig bag-
læns for at sætte krogen vidste jeg at at jeg havde slået 
for hårdt. En forfærdelig begynderfejl som man selv efter 
mange års fiskeri stadig falder tilbage til. Et højt smæld lød 
og der stod jeg så med løs line og ingen krog. Jeg bandede 
lidt stille i mig selv mens et nyt fang blev rigget til, hjertet 
sad stadig helt oppe i halsen og pulsen var høj så det var 
ikke helt nemt at få sat ny orm på krogen. Et nyt kast blev 
lagt samme sted og udfaldet kom prompte lige som før 
huggede en fisk hårdt på ormen. Jeg strammede linen stille 
op og kunne mærke fisken vende, fast fisk, fedt tænkte jeg, 
den tog igen, utroligt! Jeg mærkede ganske hurtigt at der var 
tale om en god fisk den jog rundt i hullet i 5 minutters tid 
hvor jeg kun så den en enkelt gang på afstand, 5-6 kg lød 
mit første bud på, da jeg så den, men der var et eller andet 
galt, fisken gik bare dybt og tungt. Så lagde jeg mærke til at 
linen zig zakkede gennem vandet noget af det værste man 
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kan opleve under en fight for det betyder ofte at en fisk er 
fejlkroget. Stemningen faldt hurtigt og jeg lagde godt med 
pres på fisken så jeg kunne få syn for sagen og ganske rigtigt 
så kunne jeg se linen gå ned lige omkring gatfinnen først 
meldte skuffelsen sig, men ret hurtigt så jeg at linen blot var 
snoet rundt om fisken, og glæden meldte sig igen på banen. 
5 minutter senere var fisken fri af linen og kontakten var nu 
direkte i munden. Dette gik da heller ikke fiskens næse forbi, 
den ændrede totalt adfærd og tog nu et gevaldigt udløb 
først op mod lille Grønbæk og derefter ned mod den bløde 
bue. Jeg måtte efter den og finde et sted det var muligt at 
lande fisken. På vejen tog den flere gode udløb og forsøgte 
et par gange at springe men det var tydeligt at trætheden 
var begyndt at melde sig, for springene endte i noget der 
mest af alt mindede om et marsvin der skulle trække vejret. 
I den bløde bue mødte jeg endnu en bekendt som fiskede 
på Aulum siden, vi var egentlig mere eller mindre enige om 
at der var tale om en 6 kilos fisk, men da jeg skulle have 
den i nettet havde jeg ret store problemer med at få den i. 
Jeg tænkte ikke så meget over at det kunne være at fisken 
var et godt stykke over den anslåede vægt, men undrede 
mig godt nok lidt over at jeg ikke rigtig kunne få fisken i. 
Til sidst lykkedes det dog og glæden var stor da den kom 
på land. I munden på fisken fandt jeg min første krog jeg 
havde mistet blot få millimeter fra hvor fisken nu var kroget. 
Målebåndet kom frem og øjnene blev godt nok lange. ”Jeg 
måler den lige igen tænkte jeg” for det kunne da virkelig 
ikke være rigtigt, men jo, målebåndet viste 90 cm og nu 
ville glæden ingen ende tage. Vægten kom frem og den 
viste 9,63 kg en ny personlig rekord var i hus. Hjemme på 

campingpladsen blev fisken kontrolvejet til 9,55 kg inden 
turen igen gik til åen for at få taget billeder. Vel ankommet til 
parkeringspladsen sidder en mand og spiser sin frokost, og 
da han får øje på fisken vil han lige høre om han skal tage 
nogle billeder. Det må han naturligvis gerne, og det viser 
sig da også at være en god ide, for manden – Jacob, havde 
da lige et kamera som almindelige mennesker måske ville 
sammenligne med Masseratti eller Ferrari, tak for de gode 
billeder. En helt perfekt afslutning på en rigtig god formid-
dag. Jeg var fiskemæt og brugte resten af dagen på at nyde 
min fangst inden turen gik hjemad.

Jeppe Jensen

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

Vi serverer god mad
i hyggelige omgivelser.

Stedet hvor
lystfiskere mødes

Traditionen
tro

serverer vi
gule

ærTer
hele dagen
1. marts.
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Ozonhuller, klimaforandringer, global opvarmning og smel-
tet indlandsis, er nogle af de ting verdens politikere be-
kymre sig om. Vi andre er nok lidt mere jordnære, og kikker 
mere på olie og benzinpriser og hvordan fiskeriet i åen vil 
forløbe. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at sæso-
nen 2010 var påvirket af den lange vinter, og den tilfrosne 
fjord, som desværre også udsatte havørredopgangen med 
flere måneder.

Da jeg for et år siden sad jeg og skrev på fangstrapporten, 
blot med 2009 som overskrift, var jorden dækket af sne, 

et snedække der skulle vise sig at blive liggende helt frem 
til 1. april.

Jeg husker ikke, trods mine 52 år, en så lang og kold vin-
ter. Selvom det er umådeligt smukt når træerne og jorden 
er dækket af et tykt snetæppe og solen skinner fra en skyfri 
himmel, så er der nu intet som de første tegn på forår. 

Her blev vi desværre snydt, for mens den sidste sne 
smeltede sidst i marts, brød sommeren igennem. Om alt 
dette skyldes klimaforandringer er usikkert, men et var sik-
kert, premieren 1. marts lå fast, på trods af ozonhuller og 
klimakonferencer.

Fangstrapporten
2010 Af Helge Jakobsen

Ved	Skals	Å	har	vi	fået	et	stykke	vand	på	ca.	1	
km.	Stykket	ligger	lidt	øst	for	Klejtrup	ved	Lindum	
skov.	Det	koster	os	ikke	noget,	da	vi	har	fået	lov	
til	at	fiske	der	af	et	jagtlaug	(stykket	er	for	lille).	
Med	det	er	et	meget	smukt	sted,	lige	op	af	sko-
ven	men	med	masser	af	plads	til	at	fiske,	både	
spin	og	flue.	Hvad	der	er	af	fisk	på	strækket	ved	
jeg	ikke	helt,	men	der	er	ihvertfald	gedder,	abor-
re,	skaller	og	måske	havørreder.	Søndag	den	15.	

maj	vil	der	blive	lavet	en	fælles	fremvisningstur	til	
åen	hvis	der	er	interesse.

Fiskeriet	kan	foregå	fra	den	16.	januar	til	den	
15.	november.

Hvis	der	er	nogen	der	vil	med	den	15.	maj	be-
des	i	ringe	til	mig	på	tlf.	23	98	07	10	senest	den	
6.	maj	2011.

Johnny Jeppesen

nyt fiskevand
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 Trods forholdene kom der temmelig mange lystfiskere 
til åen på førstedagen, hvor der var svære betingelser. Alt 
nedbør gennem de seneste 4 måneder lå hvidt på jorden, 
og åen var derfor ekstrem lav og meget snavset. Den lange 
frostperiode havde lukket alle søen og fjorde i det meste af 
landet, så fuglene samledes de steder der stadigt var åbent 
vand. Store mængder af ænder, skarv og svaner havde hu-
seret i åen i en lang periode, og de havde gennemrodet 
åen og brinkerne for gammelt vegetation, der nu flød i store 
mængder med strømmen. Fangsterne blev da også ganske 
små, dog med enkelte flotte og blanke fisk.

Når 2010 ses gennem fiskebriller, blev vi snydt for alt 
forårsfiskeriet, og selvom der blev fanget enkelte fisk i pe-
rioden maj- juli, så var det først da vi gik ind i august der 
begyndte at ske noget.

Fangsterne i perioden august og frem til 1. november var 
der til gengæld ikke noget at klage over. Opgangen var ko-
lossal og der var dagligt lange perioder, hvor åen gyngede 
af bølgerne fra de trækkende fisk.

Fra starten af 2010 blev det obligatorisk at alle fisk fanget på 
foreningens vand, skulle indrapporteres til hjemmesiden. 
Selvom nogle stadig ønsker at være anonym, er det gået 
over al forventning. I har været rigtig gode til at få jeres 
fangster noteret, til stor glæde for alle lystfiskere.

Dette tiltag er bestemt ikke gjort for at ramme eller skade 
nogle, men helt og aldeles for at få fokus på Karup Å, som 
let glemmes i tidens laksehysteri. Faldet i medlemstallet i 
flere af foreningerne ved Karup Å skal vendes, hvis vi skal 
undgå nedlæggelser eller store kontingent stigninger.

Der har i 2010 været stor søgning til hjemmesiderne, og 
Karup Å sammenslutningen har haft en fremgang på 50%. 
Dette skyldes i vid udstrækning de mange fisk skrevet på 
hjemmesiden. 

Nu mangler vi blot at alle foreninger ved Karup Å støtter 
op om projektet ”fokus på Karup Å”.

Her kan i som medlemmer af foreningerne også gøre en 
stor forskel. I er foreningernes bedste ambassadører, og via 
tekst og billeder ved jeres fangster, kan i let være med til 
at flytte fokus.

At dette tiltag hjælper er allerede synligt. Mange nye 
medlemmer er kommet til i 2010, og endnu flere har meldt 
sig ind til sæsonen 2011.

Nu skal fangstrapporten jo helst handle om fisk, masser af 
fisk. Hvis vi ser året som helhed, er vi langt fra rekordernes 
år først i 90érne, men det er også svært at sammenligne en 
hel sæson med den halve vi fik i 2010.

Blandt de mange havørreder der blev fanget, var der et 
hidtil uset stort antal laks. På de fangstrapporter jeg har 
modtaget er der påført 13 laks, som ikke alle figurerer på 
hjemmesiden. Sammen med de laks der er skrevet på Ka-
rup Å sammenslutningens hjemmeside, ligge tallet på ca. 
20 stk. Det er ikke første år der fanges laks i Karup Å, men 
der er aldrig taget mere end et par stykker. Hvorfor der var 
så mange i 2010 er uvis, men vi har nok ikke set de sidste.

Under årets el-fiskeri fangede vi dog ingen, selvom der 
sikkert stadig var en del laks i åen. Normalt fanger lystfi-
skerne ikke mere end 10 - 30 procent af en opgang, så 
spørgsmålet er nu om de begynder at gyde i Karup Å, eller 
de forlader åen inden. 

Årets el-fiskeri forløb tilfredsstillende. Der var ganske man-
ge, store og flotte fisk i åen, men mange fisk var slet ikke 
modne til gydningen. Helt blanke fisk var der også, så det 
blev en hård kamp at få samlet den mængde rogn vi skul-
le bruge. Mellem jul og nytår blev de sidste æg heldigvis 
lagt til klækning, og endnu engang lykkedes det at få den 
mængde rogn der skal bruges for at dække udsætningen.

Der blev i 2010 landet 3 fisk over 10 kg. ved Karup Å. Den 
største fisk på 12,25 kg. blev fanget af et af LFSO´s med-
lemmer, blot ikke på foreningens vand. 

Den største fisk fanget på foreningens vand tilfaldt en dag-
kortfisker. Leif Christensen var ved Karup Å for første gang, 
og efter 15. min. kroger han en stor hanfisk på 9,7 kg. Som 
han selv skriver på hjemmesiden, så bliver det nok ikke 
sidste gang han bruger 15 min. ved Karup Å.

 
Største fisk fanget af medlemmerne og på LFSO´s fiske-
vand, tilfaldt Jeppe Jensen. Han fik til gengæld en af de flot-
teste fisk der er fanget i lang tid. En helt nystegen havørred 
på 9,55 kg. Læs om Jeppes fight andet steds i bladet. 

Magnus Sørensen fra Sjørup har tidligere gjort sig positivt 
bemærket, og igen i 2010 var han ude med snøren. Her 
fangede han 1. maj en havørred på 3 kg., hvilket er den 
største der er indrapporteret af juniormedlemmerne.

	 Ørred	og
	 laks	i	alt		 Havørred	 Laks

67,4	%	af	LFSO’s	medlemmer	har	indsendt	fangstrapport,	–	de	fangede	 714	 691	 10

26,9	%	af	alle	dagkort	er	indleveret.	Derpå	er	noteret	fangst	af	 		50	 48	 1

19,4	%	af	1926	medlemmer	har	indsendt	fangstrapport,	–	de	fangede	 		10	 10	

Antal	genudsatte	fisk	over	mindstemålet,	noteret	på	fangstrapporterne	 163	 160	 2

I	alt		 937	 909	 13

Resultater fra LFSO’s fiskevand i 2010

Resultatet af årets fiskeri var en smule dårligere end i 2009. Årsagen skal sikkert findes i den relative sene opgang og 
noget lavere tilbagemelding. Da havørrederne kom, havde de følgeskab af en flok laks, laks som vi aldrig tidligere har set 
i det antal.
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efterfølgende er det kun de 691 havørreder, som medlemmerne har hjemtaget, 
der er brugt i statistikmaterialet. 
Tabellen nedenfor viser hvor mange havørreder der er fanget af foreningens medlemmer.

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

12-13	kg.	 	 	 	 	 	 	 	 	

11-12	kg.	 	 	 	 	 	 	 	 	

10-11	kg.	 	 	 	 	 	 	 	 	

		9-10	kg.	 	 	 	 1	 	 1	 	 	 2

		8-9	kg.	 	 	 1	 	 	 1	 	 1	 3

		7-8	kg.	 	 	 	 	 1	 6	 3	 2	 12

		6-7	kg.	 	 	 3	 1	 3	 15	 8	 5	 35

		5-6	kg.	 	 	 4	 3	 11	 17	 11	 16	 62

		4-5	kg.	 1	 	 3	 10	 6	 17	 13	 16	 66

		3-4	kg.	 4	 1	 8	 4	 8	 26	 19	 21	 91

		2-3	kg.	 1	 2	 1	 2	 9	 66	 39	 46	 166

		1-2	kg.	 1	 	 	 15	 55	 70	 36	 42	 219

		0-1	kg.	 1	 1	 	 2	 13	 4	 8	 6	 35

I alt 8 4 20 38 106 223 137 155 691

Snitvægt 2,9 2,3 4,6 3,0 2,3 3,0 3,0 2,9 2,91

Fangstfordeling hen over året.

Der kan læses meget ud af dette skema. Se f.eks. snitvægten på fiskene fra maj måned. De store kommer altid først!
Det ses også tydeligt at opgangen kom sent i 2010, og antallet af fangster i foråret 2010 var små. Normalt er juni og 
juli topmåneder ved Karup Å, men i 2010 kom den store opgang først fra sidst i juli og i hele august.

Genudsatte fisk
Der genudsættes stadig en 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. 
Den største var en fisk på ca. 7,5 kg. fanget i oktober. I alt 
blev der genudsat 161 havørreder og to laks med et snit 
på ca. 1,9 kg.
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Regnbueørrederne er i dag et sjældent syn i Karup Å, og der 
er kun hjemtaget 13 regnbuer fra åen i 2010. 

Jordbro Å kom også i år på tavlen, selvom det var i små-
tingsafdelingen. To havørreder er der skrevet på fangstrap-
porterne for 2010, og begge fisk fanget af samme lystfisker. 
Resultatet er ikke et retvisende billede af bestanden af hav-
ørreder i den lille å, men mere et billede af hvor mange 
timer der fiskes i åen. 

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.

Zone Antal Snitvægt Største fisk

1	 30	stk.	 2,3	kg.	 7,0	kg.

1A	 24	stk.	 1,6	kg.	 3,6	kg.

2A	 60	stk.	 2,9	kg.	 8,7	kg.

2B	 75	stk.	 2,8	kg.	 7,5	kg.

3	 106	stk.	 2,7	kg.	 6,2	kg.

4	 283	stk.	 3,0	kg.	 9,6	kg.

5	 76	stk.	 3,3	kg.	 8,0	kg.

5A	 4	stk.	 3,3	kg.	 7,0	kg.

5B		 31	stk.	 3,5	kg.	 8,0	kg.

9		 2	stk.	 3,1	kg.	 3,5	kg.

vi kan se på i hvilke zoner, 
fiskene er fanget

Zone 4 er stadig det sted på foreningens terræn, hvor der 
landes flest fisk. Det tyder jo på at det ikke betyder så me-
get at der konstant er aktivitet på bredderne. Det kunne 
være sjovt at se på hvilket tidspunkt af døgnet der fanges 
flest fisk.

Genudsatte fisk

Endnu engang var det fluefiskerne der fik flest fisk, og ormefiskeri er efterhånden et levn fra fortiden. Hvorfor?

Agn Antal fisk Snitvægt  Største fisk
	 1991	 2010	 1991	 2010	 1991	 2010

Blink	 36	stk.	 35	stk.	 2,19	kg.	 3,5	kg.	 10,6	kg.	 7,2	kg.

Flue	 644	stk.	 345	stk.	 2,34	kg.	 2,9	kg.	 14,1	kg.	 9,0	kg.

Orm	 232	stk.	 61	stk.	 1,81	kg.	 2,6	kg.	 6,0	kg.	 9,6	kg.

Spinner	 87	stk.	 114	stk.	 1,77	kg.	 2,9	kg.	 7,5	kg.	 7,2	kg.

Wobler	 78	stk.	 136	stk.	 2,70	kg.	 3,0	kg.	 8,5	kg.	 8,9	kg.

Til sidst kan vi se på hvilke agn, der er brugt til at fange fiskene
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Fra 1. marts 2011 kan alle medlemmer af LFSO leje forenin-
gens gamle klubhus. Huset har fået lidt maling, nyt bad og 
køkken, samt nyindrettet billardrum i kælderen. Der er lavet 
tre soveværelser med plads til 8 mand. Og det står nu klar 
til udlejning til medlemmerne af LFSO. 

Det er ikke et krav, at alle der benytter huset er medlem-
mer af LFSO, blot at det er et medlem der lejer huset.

I husets kælderetage er der et kortbord, billardbord og 
toilet, samt adgang til fryser og vaskemaskine.

I stueetagen er der en spisestue med plads til 10, der er 
TV og DVD afspiller, samt et musikanlæg. Der er nyindrettet 
køkken og toilet/bad, og et soveværelse med 2 boxsenge.

På 1. sal er der ligeledes et toilet, samt 2 soverum. Et med 
2 og et med 4 boxsenge.

Huset kan lejes for kr. 3000,00/uge. En uge starter søn-
dag kl. 16:00 og slutter søndag kl. 12:00.

Huset kan også lejes på dagsbasis. Prisen er kr. 100,00 pr. 
overnatning pr. gæst, eller kr. 600,00 for hele huset.

Gæster, der ikke er medlem af LFSO og ønsker at fiske 
på foreningens terræn, skal naturligvis købe dagkort til for-
eningens fiskevand i Karup Å. Husk at der kun sælges et 
begrænset antal dagkort til zone 3 og 4, så bestil dem i god 
tid. Se på www.lfso.dk, hvor dagkortene kan købes.

Priserne på dagkort er kr. 125,00 og 2 døgns kort til zone 
1,2 og 5 er kr. 200,00 

Huset udlejes efter først til mølle princippet Se på hjem-
mesiden under ”overnatning“, om huset er ledigt eller ud-
lejet.

Alt henvendelse angående udlejning af ”Margrethes Hus” 
skal rettes til:

 
Per Steen Pedersen
mail: ppspinup@gmail.com
tlf. 97 54 77 00 eller 30 41 82 72

Bestyrelsen  

“”

Lystfiskerferie 
ved  

Karup Å

velkommen til Margrethe Westrings hus
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For første gang i nyere tid har laksen indfundet sig i Karup Å 
i et lidt større antal. Selvom Karup Å var lakseførende frem 
til sidste istid, så har der vist ikke været laks i åen i nyere tid 
i det antal vi har set i 2010.

Fangstrapporterne og hjemmesiderne viser en fangst på 
ca. 20 laks, men der er sikkert hjemtaget flere laks fra åen, 
uden fangeren har opdaget fejltagelsen. 

Jeg har også kendskab til et par mistede laks, der gav lidt 
af en fight, men som i sidste ende genvandt friheden.

hvORFOR SÅ ManGe I 2010? 
Der er i enkelte år indrapporteret laksefangster fra Karup Å, 
men aldrig mere end et par stykker pr. år. 

Den lange vinter 2009/2010 lagde låg på fjordene, og 

Laks i Karup Å 
det fik sikkert fjordfiskene til at trække ud på dybere vand, 
ud i Kattegat og måske Nordsøen. Her kan man let forestille 
sig at opvækstområderne, der normalt kun huser laks, har 
fået gæster fra de tilfrosne fjorde. 

Da havvandet begyndte at blive varmere og isen på fjor-
dene smeltede, begyndte havørrederne at trække tilbage til 
fjordene og til ferskvand, og noget tyder på de fik følgeskab. 

Det er svært at vide hvor mange laks der vandrede op i 
Karup Å i 2010, og om de blev der, eller trak ud igen. 

Der blev ikke registreret laks i åen under årets el-fiskeri, så 
der går sikkert nogle år inden vi ser en gydebestand i Karup 
Å, – men at de kommer og måske begynder at gyde, kan vi 
ikke holde for. Risikoen bliver da også større og større, efter-
hånden som laksebestanden i Danmark vokser. 

Helge

SØndaG den 29. MaJ

Jeppe aakjærs natur  
ved Karup Å
Vi	går	en	god	travetur	i	landskabet	omkring	Karup	Å	og	besøger	
mindestenen	for	Jeppe	Aakjærs	forældre.	Bagefter	går	vi	op	langs	
åen	og	ser	om	vi	stadig	kan	finde	den	natur,	som	Aakjær	skrev	
om,	og	en	af	åens	mest	erfarne	fiskere	fortæller	om	det	sagnom-
spundne	fiskeri	i	åen.	Husk	gummistøvlerne	og	tag	gerne	en	kop	
kaffe	og	en	bid	brød	med.	Turledere:	Jakob	Larsen	og	Bo	Boysen,	
Holstebro	Kommune,	samt	Sigfred	Madsen,	Lystfiskerforeningen	
for	Skive	og	Omegn.
Mødested:	P-pladsen	ved	Trandum	Kirke.		
Turlængde:	ca.	6,5	kilometer.	Tid:	Kl.	14	-	17.	

Arr.:	Holstebro	Kommune	og	LFSO.	Tlf:	96	11	78	03.	

Pris:	Gratis.
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vInTeRBeTRaGTnInGeR
•  Hvor er det skønt, at det er blevet vinter med masser af 

sne og 10 gr. frost.
•  Det er rigtigt lækkert, at der er ca. 40 cm is på fjorden, så er 

man fri for at bekymre sig, om vinden er i sydvest.
•  Fri for at tænke på, om der er høj- eller lavvandet, og om 

der er chancer for havørreder.
•  Dejligt at sidde i sofakrogen med et tæppe om sig og 3-4 

forskellige aviser indenfor rækkevidde.
•  Fri for at tænke på, om man skal have støvler eller fundet 

skridtstøvlerne frem for at gå igennem det dugvåde græs 
på vej til fisketuren.

•  Blade stille i aviserne og rigtigt komme i dybden i de man-
ge interessante artikler. Nej se, her er lagersalg med total 
prisnedsættelse på ægte tæpper, fantastisk interessant.

•  Fri for at tænke på, hvad endegrej man skal bruge. 
•  Fri for at tænke på, hvor man ærgrer sig, når man en lum-

mer sommeraften har glemt sit myggebalsam,
•  Det allerbedste; fri for at tænke på, hvilken farve ens flet-

line har.

Det hele startede på en tur til Skjern Å. Benny, Per S og jeg 
skulle se, om vi kunne lokke en Skjern Å laks til at hugge. 
Vi knoklede hele formiddagen og lagde megen energi i det, 
men fik ikke rigtigt noget resultat. Under madpakkespisnin-
gen ved middagstide faldt Per S`s skarpe blik på vores ud-
styr. ”Hvad”, sagde han, ”bruger I grøn fletline, den skal da 
være sort”, og så lød hans smittende latter. Latteren blev 
ikke mindre, da han kiggede i min wobelæske og opdagede, 
at jeg havde klippet spidserne af midterkrogen og sat en 
lidt større trekrog på mine grønne polakwobler. Så grinede 
han endnu højere og spurgte:” Hvad er nu det her?” Jeg 
forklarede ham, at hvis jeg fjernede krogene helt, mistede 
woblerne balancen. ”Jamen Finn”, sagde han, ”du ved da, at 
alle havørreder sidder på midterkrogen, i alt fald alle dem 
jeg fanger”. Så var det jeg lidt ondt spurgte: ”Hvor mange var 

det, du fangede sidste år?” Det lukkede for en kort stund 
munden på ham. Hans sæson var da ikke alt for god. Men 
grøn fletline var nu stadigvæk bedst til makreller. Nej til hav-
ørreder skulle man bruge en sort, som er næsten usynlig i 
vandet, påstod han. Vi traskede endda helt ned til åen, for at 
han kunne bevise sin påstand. Den sorte line var måske lidt 
mindre synlig i vandet. Men jeg havde fået mange havør-
reder på den grønne. Det grinede vi lidt af. Hans sidste be-
mærkning efter turen var. ”Få nu købt en sort line I 2 karle”. 

Jeg fiskede meget i fjorden i foråret, men havørrederne var 
få efter den hårde isvinter. Så det var ikke mange, der kom 
på land. Grundet den megen forårs tørke, var åen ekstrem 
lavvandet. Jeg erindrer ikke, at jeg har set så lidt vand i åen 
før. Benny fik de sædvanlige maj fisk, og derefter gik fiske-
riet fuldstændigt i stå. Der var kun èn, der fangede fisk, det 
var Per S, og han forsømte ikke nogen lejlighed til at ringe 
og fortælle, hvor fortræffeligt fiskeriet var, og hvor god den 
sorte line var. Alle hans fisk sad på midterkrogen. Jeg tog det 
imidlertid ikke så tungt. Jeg har aldrig fanget fisk før en gang 
i juni. Så når regnen kom, ville jeg også begynde at fange 
nogle, men regnen kom ikke, og åens vand blev lavere og 
lavere. Benny prøvede for første gang ikke at få en fisk i juli 
måned, så den begyndende panik bredte sig. ”Hvor er det, 
ham Per S fanger dem?” spurgte Benny. Jeg vidste godt, hvor 
det var, så en lørdag formiddag var vi oppe at prøve. Det var 
stadigvæk utroligt lavvandet. Benny kunne ikke helt finde sig 
til rette der. ”Er det virkelig her, han fanger dem?” ”Ja”, sagde 
jeg, ”det er det”. Efter ca en halv times fiskeri mente han, at 
vi skulle prøve at køre et andet sted hen. Vi prøvede lidt på 
må og få på de kendte pladser, hvor vi normalt fanger, men 
ingen fisk. På vej hjem i bilen sagde Benny: ”Det er da utro-
ligt, at Per kan fange fisk i det lave deroppe, tror du, at det er 
fordi, den sorte line er mindre synlig?”. Det grinede jeg en del 
af, men mente ikke, at det havde noget på sig. Tvivlens orm 
var alligevel begyndt at gnave.

Foto: Paul Bæk
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Endelig kom regnen. Det væltede ned, og åen steg. Nu 
skulle de bare på land. Jeg havde lige fået fri om torsdagen, 
da der røg en sms ind på telefonen. En stor blank havørred 
havde Benny fået. Jeg nåede lige at se sms’en, inden han 
ringede op. ”6 kg ”, råbte han. Uha det tændte min fiskefe-
ber. ”Jeg havde lige købt en ny sort line, det dur sku”. Jeg 
brugte hele torsdag aften ved åen. Fiskene trak forbi, men 
der var ingen af dem, der værdigede mit agn et blik. Fredag 
eftermiddag var den gal igen. Da var det min lillebror, der 
ringede op og med konfirmationsstemme kundgjorde: ”5,9 
kg, og Sigfred har lige landet den for mig, nej hvor er den 
flot. Jeg skal nok sende et billede, men jeg er lidt i knibe, for 
jeg skal være på Viborg Stadion om en time til fodbold sam-
men med Pernille. Har du tid til at gøre den ren og smide 
den i fryseren?” Jeg skyndte mig hjem fra arbejde og fik 
fisken overrakt med 5 ord: ”Grå fletline du, ikke sort”. Jeg fik 
lidt travlt. Nu skulle jeg lige have ordnet fisken og smidt den 
i fryseren og så i raketfart ned og fiske. Medens jeg gjorde 

mig klar, ringede telefonen igen. Det var Benny. Han havde 
haft fri. Det vidste jeg nu godt. Han havde fanget en og 
mistet 2, hvoraf den ene, mente han, var en flot blank laks. 
Det snakkede vi nu meget om. Samme formiddag havde 
Willy Risgaard fået en blank laks på ca 4 kg ved Hagebro, så 
der var nok en stak, der var drejet forkert. Jeg brugte hele 
fredag aften, lige til det blev mørkt, men ikke så meget som 
skyggen af en fisk efter mine wobler. Jeg bestemte mig til 
at starte tidligt næste morgen igen. Hvor jeg fiskede min 
favorit bue af hernede i Skive, sikker på at nu ville jeg også 
få en. Ca ved 9-tiden ringede telefonen, og det osede ud af 
røret af hjemlig hygge, kaffe og rundstykker. ”Hvad så”, blev 
der råbt. ”Hvordan går det i Skive?” Det var Per S. ”Uha”, 
sagde han, ”det er nogle gode rundstykker”. Så var det, at 
jeg spurgte ham om, hvad han egentlig lavede hjemme, og 
hvorfor han ikke var nede at fiske. Lidt et dumt spørgsmål 
måtte jeg erkende. ”Det har jeg da været. 2 blanke du, 2 
½ og 3 kg. Hvordan går det ved dig, får du noget? Hov nu 
får jeg en mms, det er jo Helles mobil, jeg ringer på, min 
var gået ud for strøm”. Der blev stille i ca 5 sek. ”Det er fra 
Benny”, sagde han. Jeg kunne høre, at der også gled en 
mms ind på min telefon. ”Uha, han har fået en. Jeg har hørt, 
at han også har købt sort line, det er det, der dur du”. Og så 
grinede han. ”Men du kan få et kursus i, hvordan man gør 
det, men jeg skal lige til Skive og købe ny fiskestang. Jeg har 
lige brækket den gamle”. ”Hvad”, sagde jeg, ”hvordan kunne 
det ske?” Per S tog et ordentligt bid af rundstykket og trak 
det i langdrag ”På en fisk selvfølgelig”, sagde han, ”den blev 
lidt vild til sidst, men jeg fik den, den mangler kun 100 g i 
7 kg”. Jeg blev fuldstændig mundlam. Han lovede at sende 
et foto af den, når han havde fået ordentligt med strøm på 
mobilen igen. Hans sidste ord var:” Sort line, det dur du”. Jeg 
havde lige afsluttet samtalen med Per S, da Benny ringede. 
Han havde fået en mere. Jeg kunne mærke, at min egen 
panik kom frem i fuld flor. Efter at have afsluttet samtalen 
med Benny og alle lykønskningerne, kunne jeg mærke, at 
der skulle ske noget. Jeg tog 2 kast mere og tænkte, at det 
her skulle være løgn. Jeg kiggede på uret og kunne se, at 
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jeg nemt kunne nå op og få ny fiskeline på. Alt imens jeg 
hastede ned til bilen, fik jeg ringet til PH Grej i Viborg. Jeg 
fik fat i Peter for at høre, om han havde noget sort fletline. 
Han grinede. Jeg havde forklaret problemstillingen for ham, 
og vi havde i foråret sammen grinet godt af det. Hans teori 
var, at det var fuldstændigt ligegyldigt hvilken farve, man 
fiskede med.

Tilbage i Skive med spolen fyldt med sort fletline holdt 
jeg ved åen for at tage stilling til, om der skulle fiskes nu, 
eller om jeg skulle vente til om aftenen. Jeg kunne se, at 
der stadigvæk trak fisk, så det blev nu. Jeg fiskede Buen af 
igen. ”Hvad var det nu? Hvorfor ville de ikke hugge?” Det 
var måske mig selv, der havde mistet grebet. På hovedet i 
æsken igen. Hvad var det nu, Benny havde fået de 2 sidste 
på? Havde han ikke sagt Husky Jerk? Jeg kiggede på sam-
lingen og valgte en, der lignede en lille regnbue. Allerede i 
første kast med den, var der noget, der pillede ved den hele 
vejen over åen. Jeg strammede hårdt op. Ud af vandet stod 
en fin blank laks, men den var hurtigt af igen. Uha, uha. Ned 
gennem Buen med jerken havde jeg 3 gode fisk oppe at 
slå på wobleren. I det sidste kast, der hvor jeg ikke kunne 
fiske længere pga tagrør, huggede en ørred. Den røg nu 

hurtigt på land. 49 cm ikke nok til at blive tilmeldt til ”rekord 
fisken”, men nok til lige at dulme de værste nerver. Hvad 
nu? Skulle jeg fiske igennem Buen igen eller lige give det 
lidt ro? Jeg valgte det sidste og gik på den anden side. Så 
kunne jeg også lægge fisken op i bilen. Jeg fiskede hurtigt 
igennem de 2 første sving, til jeg kom til mit favorit stykke 
en grødebræmme på ca 20 m. Jeg fiskede bræmmen af, 
men det var lidt svært med jerken, så jeg gik et stykke op og 
satte en flydewobel på. Allerede i første kast med den var 
der gevinst. En fin blank havørred på 3 kg røg på land efter 
en lidt vild fight. Puh ha, nu kunne jeg også tage billede af 
en fisk og sende den til de andre, men ikke noget om at jeg 
havde fået sort fletline på. I alt fald ikke lige i den første sms.

Nu ser jeg i avisen, at vi får mere sne og endnu hårdere 
frost. Hvor er det bare dejligt. Jeg trækker tæppet godt om 
mig og tager en kop kaffe mere.

Men når den nye sæson begynder her lige om lidt, er 
jeg bare klar, fuldstændig klar. Kræver det en grøn-lyseblå 
fletline med uv-fartstriber, så er jeg også klar på det. Man er 
jo aldrig for gammel til at lære noget nyt.

Venlig hilsen Finn Vestergaard Jensen

VRIDSTED KØBMANDSGAARD
EGEBJERG 4 • VRIDSTED

Telefon 97 54 70 12
 Mandag-fredag: 7.30-18.30
 Lørdag: 7.30-14.00
 Søndag: 7.30-11.00
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ARBEJDSDAGE i LFSO
1. HALVÅR 2011

VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I LFSO

LØRDAGE KL. 8.00: 
› Lørdag d. 15. januar
› Lørdag d. 5. februar
› Lørdag d. 5. marts
› Lørdag d. 26. marts
› Lørdag d. 16. april

ONSDAGE KL. 18.00: 
› Onsdag d. 27. april
› Onsdag d. 4. maj
› Onsdag d. 11. maj
› Onsdag d. 18. maj
› Onsdag d. 25. maj
› Onsdag d. 1. juni
› Onsdag d. 8. juni
› Onsdag d. 15. juni
› Onsdag d. 22. juni, 
hvor vi afslutter med
grillarrangement!

KÆRE NYE OG GAMLE KOLLEGAER 
PÅ ARBEJDSHOLDET 
En ny sæson på arbejdsholdet står for 
døren, og vi har masser at se til. 
Vi ser frem til at tage fat på en lang række 
spændende opgaver. Disse opgaver kræver 
mange flittige, stærke, idérige, glade og 
dygtige folk! 
Vi håber, at alle de erfarne ”rotter” vender 
tilbage i 2011, men vi håber også på at se en 
masse nye ansigter på arbejdsholdet. Det 
være sig nye som gamle medlemmer, der 
ønsker at blive en aktiv del i foreningens 
arbejde. 
Så mød endelig op på en eller flere af ned-
enstående arbejdsdage og giv en hånd med. 
Belønningen er et unikt kammeratskab og 
mange hyggelige og, af og til, hårde timer.  
I disse ”finanskrisetider” er arbejdsholdet 
det oplagte alternativ til et dyrt medlem-
skab i det lokale fitnesscenter. Vi garanterer 
dog ikke, at du taber dig!
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debat 

Tredagesreglen
Der går rygter om, at enkelte af foreningens medlemmer 
har svært ved at acceptere og overholde de regler og be-
stemmelser, som et flertal af foreningens medlemmer på 
generalforsamlingen lovligt har vedtaget.

Den første tanke man får i den forbindelse er naturligvis, 
at sådanne medlemmer må tage konsekvensen og forlade 
foreningen eller blive ekskluderet. Men en forenings besty-
relse er vel og bør altid være optaget af at tilgodese alle 
medlemmer og imødekomme deres ønsker, hvis det er mu-
ligt, uden det er til skade for andre medlemmer.

Da fisketrykket i Karup Å for mange år siden var meget højt 
blev tredagesreglen indført. For at forhindre, at de samme 
medlemmer kunne ”sætte sig på” et bestemt afsnit af åen, 
blev det på en generalforsamling med stort flertal vedtaget, 
at man højst måtte fiske på samme zone 3 dage (datoer) 
om ugen. Det fik da også den ønskede effekt, at trykket på 
det mest berømte område omkring Hagebro blev lettet en 
del, og fiskeriet blev fordelt over en større del af vort terræn.

Siden er fisketrykket på Karup Å lettet betydeligt, og det 
er et spørgsmål, om ikke tredagesreglen efterhånden godt 

kunne ophæves. Så kunne de medlemmer, der absolut altid 
vil fiske i området omkring Hagebro, hvor alle ved, at fiske-
tætheden som regel er størst, og fangstmulighederne derfor 
måske særligt gode, bare få lov at fiske der, med hvad det 
indebærer af frustrationer og konflikter, når den fisker foran 
går for langsomt, og den bagved for hurtigt. 

Alle andre, der hellere vil fiske på tider og steder, hvor der 
er fred og ro og god plads, ville så få endnu bedre plads og 
muligheder for at nyde deres fisketur og fange fisk, der nok 
står mere spredt, men til gengæld ikke hele tiden udsættes 
for forstyrrelser.

Efter min mening kunne vi godt slette tredagesreglen. Ikke 
så meget for at imødekomme de mest egoistiske medlem-
mer, men fordi jeg synes reglen ikke længere er så nødven-
dig, og vi skal ikke opretholde overflødige regler.

Friheden til at vælge, hvor fisketuren skal gå hen, har også 
en værdi, og kan spare nogen for en del benzin i disse ener-
gisparetider.

Sigfred

DET RENT

LOKALE

BRYGGERI

ØL OG
VAND
– nyd den kold og frisk...

Rigtige lystfiskere drikker Hancock øl og vand
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Kursus i artskendskab 
påkrævet
Undertegnede vil hermed gerne foreslå, at aktivitetsudvalget 
opretter et kursus i artskendskab som et af forårets arrange-
menter.

Alt tyder på, at der er behov for et sådant kursus, så ikke 
flere kommer lige så galt af sted som foreningens formand, 
der under fiskeri på Djursland fangede en fisk, som han 
mente var en lille torsk.

Han var startet lidt tidligt ud i håb om at fange en flot 
kystørred på en af de hotteste pladser ved Gjerrild Klint. Det 
lykkedes da også i første eller andet kast at kroge en fin lille 
ørred, som desværre knap kunne holde målet. Han fik den 
hurtigt genudsat og kastede lynhurtigt ud igen og fangede 
endnu en lille fisk, som han i skyndingen bedømte til at 
være en lille torsk. Det var en fatal fejl, hvad han straks fik at 

føle. En brændende smerte overbeviste ham straks om, at 
det i stedet var en fjæsing, han havde grebet om.

Den stakkels formand måtte hjem og kontakte lægen, 
som anbefalede ham, at ”koge” hånden i varmt vand. Hol-
ger fulgte lægens råd, men hånden fortsatte dog med at 
svulme op, så den snart lignede hånden på en hårdt pum-
pet ballonjulemand.

Det forhindrede ham dog ikke i at fortsætte fiskeriet, med 
den overdimensionerede hånd og arm.

Der gik efterfølgende adskillige dage før Holgers hånd 
havde antaget en nogenlunde normal størrelse og facon. 

Sigfred
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Masser af fisk.

Hans Boel fik præmie.

Pause med en fadøl.

Undertegnede er ikke selv nogen ivrig konkurrencefisker og 
har hidtil kun deltaget i konkurrencen ved Karup Å. Men 
denne konkurrence er ikke kun interessant p.g.a. de sær-
deles flotte præmier, der konkurreres om. Hele konceptet 
går ud på at give deltagerne en rigtig festlig og spændende 
weekend for det meget beskedne deltagergebyr.

Det bliver svært at finde nogen form for spil eller lotteri, 
der til prisen giver lige så gode chancer for at vinde værdiful-
de præmier. Her møder da også mange rigtig ivrige fiskere 
frem og fisker en vis legemsdel ud af bukserne i håb om at 
score den store gevinst i form af førsteklasses fiskegrej og 
beklædning til mange tusinde kr.

Andre tager den mere med ro og holder lange pauser 
med kaffe og øl m.m. sammen med fiskekammeraterne 
ved åen eller i hovedkvarteret i Trevad, hvor der kan købes 
fadøl og pølser m.m. Her serveres også morgenkaffe med 
rundstykker, og det helt store tilløbsstykke, er når Gunnar 
Høst lørdag middag serverer grillstegt gris med tilbehør.

Der er mulighed for at købe lotteri og igen med fine præ-
mier og gode vinderchancer, ligesom bækløbet med bolde 
er meget populært.

Hovedsponsoren, ”Grejbiksen” har åbent i værkstedet og 
lokker med mange gode tilbud.

Alt i alt er der ved KÅS konkurrencen rigtig god mulighed 
for at få en herlig weekend, enten man satser hårdt ved 
åen, eller mere hygger sig sammen med fiskekammerater 
fra nær og fjern. Naturligvis afhænger chancen for den store 
gevinst af indsatsen, men det er før sket, at nogen har vun-
det flotte præmier ved en enkelt times fiskeri.

Når alt kommer til alt, får vi vel alle en form for gevinst i 
form af de bedre fiskemuligheder i Karup Å, som skabes på 
grundlag af det vandplejearbejde, som overskuddet er med 
til at finansiere.

Så snyd ikke dig selv for nogle spændende og hyggelige 
oplevelser. Støt op om konkurrencen og vær med til at sikre 
et flot overskud til gavn for alle, der holder af at fiske i Karup 
Å.

Sigfred

Karup Å konkurrencen
En festlig weekend  
ved Karup Å
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el-fiskeri 
2010
Den 4. december 2010 gik vi igang med el-fiskeriet. Fra 
morgenen af var det meget koldt og der var sne. Morgen 
holdet kom af sted til åen efter lidt forsinkelser med rund-
stykkerne, hvorefter de glemte vuggerne, men det fandt vi 
ud af senere at de ikke havde, men det gik ud over Morten 
Wølcks bil at køre ned med dem, idet han kørte et rådyr ned. 
Dagen før var han blevet påkørt bagfra, så en lidt uheldig 
weekend for ham. Så kom der fisk, nogle rigtig fine fisk og 
hurtigt blev der befrugtet 5 liter rogn. Derefter var der mad, 
igen i år fik vi biksemad med tilbehør og det smagte rigtigt 
godt med en lille skarp og en øl til. Flere fisk kom til og vi 
endte første dag med næsten 8 liter, ganske godt i forhold 
til sidste års 1,7 liter. Nu gik der lidt panik i det, for der var 
næsten ingen vand i sandfilterne. Men heldigvis var Gunnar 
Høst der, han fandt årsagen, vi havde glemt at tænde en 
pumpe. Så alt i alt en rigtig god første dag på klækkeriet.

11. deceMBeR 2010
Dag to startede som dag et, med kaffe, rundstykker og en 
lille en til halsen. Derefter skulle vi på klækkeriet have fi-
skene fra i går op af dammene. Nogle rigtig fine fisk uden 
svamp. Men det stod hurtigt klart at de ikke rigtig ville af 
med rogn/æg. Det blev kun til 5,5 liter. IKKE SÅ GODT. Ved 
åen var der heller ikke den store gang i den, men til sidst 
fik de en del gode fisk så vi sluttede dagen med at have ca. 
45 fisk af hvert køn til at gå i dammene. Så vi måtte til det 
igen næste uge.

18. deceMBeR 2010
Dag tre startede næsten som de to første, men med den 
forskel at der fra kl. 13 skulle være julefrokost for arbejdshol-
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det 2010. Fiskene kom op af dammen, først alle hunnerne, 
der igen ikke var særlig samarbejdsvillige ca. 5,2 liter. Så vi 
skulle kun fiske 20 hanner op. Derefter gik der vist lidt fest i 
det. Men endnu en kold dag. Om det er det der var skyld i at 
havørrederne ikke var klar, ved jeg ikke. Men igen var fiskene 
fri for svamp. Så vi måtte finde endnu en dag til at stryge.

29. deceMBeR 2010
4. gang. Nu kan vi morgenrutinen, kaffe, rundstykker og en 
lille en. Det var bestemt at det lille strømhold skulle ud for 

at finde nogle samarbejdsvillige fisk så de drog af sted. Vi 
andre fik hurtigt hunnerne op af dammen, de så stadig rigtig 
fine ud og miraklet skete, på ingen tid havde vi fået 10,3 
liter. Fat i telefonen for at stoppe å-holdet, det lykkedes, in-
den de nåede i vandet. Op med alle hannerne og så blev 
der befrugtet for sidste gang i år. Det var en lettelse. Sam-
menlagt fik vi 29 liter på fire meget kolde dage. Så en stor 
tak til alle dem der hjalp til ved åen, ved klækkeriet og stor 
tak til køkkenfolkene.

Sidste år forsøgte vi at give alle en mulighed for at komme 
med på el-fiskeriet, men jeg må nok sige at der ikke var 
mange som ringede og viste interesse for det, og det undre 
mig en del da det er en fantastisk dag med mulighed for at 
lære åen samt en masse rare mennesker at kende. Jeg ved 
ikke hvad grunden er, men hvis vi fortsat skal have fisk at 
fiske efter, bliver vi nødt til at el-fiske, ihvertfald indtil vi får 
lavet gydemuligheder for havørrederne. Så jeg håber, at der 
næste gang er en masse der ringer og melder sig til. Hvad 
grunden så end er til at man ikke melder sig, så skal vi huske 
på, at det er for havørredernes skyld og vores egne fangst-
muligheder at vi elfisker.

Johnny Jeppesen
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Fluesiden	 ved	Brian	Størup

”castor Rex”  
Sunburst Yellow
For eventuelle spørgsmål omkring fluebinding 
eller fiskeri i Karup Å kontakt mig endelig.

Brian Størup
bskok@mail.dk
www.seatroutbynight.com 
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Årets første fisketur for mit vedkommende er 16. januar, det 
er grønlændere i Lindenborg Å der står for skud.

Sådan skulle det ikke gå i år, den store snesmeltning gjor-
de det helt umuligt at fiske. Vandet er sikkert også alt for 
koldt til at friske fisk trækker op i åen. Så er det jo godt man 
kan bruge tiden på at få fyldt flueæskerne op med nye og 
gamle mønstre.

Denne udgave af ”fluesiden” omhandler en flue som i 
farve kombination er højaktuel den kommende tid. Havør-
red i Karup Å, laks i Skjern Å, Storåen og Varde Å skal nok 
blive fristet over evne af denne flue. Også teknikken i opbyg-
ningen af denne flue er ny. En teknik som gør at man får et 
naturligt hackle, et indbindingspunkt lig nul og ikke mindst 
en vinge som rejser. Alt i alt gør den nye teknik fluen til en 
helt perfekt svømmer. Prøv evt. at lave den med et blåt 
fronthackle, uha uha.

Bindevejledning
“castor Rex”
Rør: 	 1,8	mm	Fl.	Gul	eller	Fl.	Orange

Krop:		 4.5	mm	rørfluekugle	i	Rainbow,	
	 Angeldub	”Wasp”	&	Orange		
	 Barred	Rubberlegs

vinge:		 Castor	Rex	SunBurst	Yellow

Fronthackle:		 Burnt	Orange	Grizzly	Soft	hackle

Sider:		 Opdrættet	Jungle	Cock

hoved:		 Gul	UTC	silke

Med en skarp skalpel skæres en kile, 
bred i toppen og tynd i vingespidsen. 
Skær altid i den samme retning som 
håret falder.

Lav et hul med en filtnål. Ca. 2 mm. fra kanten.

Træk vingen ind over røret igennem hullet. Fordel håret 
hele vejen rundt om røret. Der dannes en meget lille kant 
på røret af læder, her ligges bindetråden stramt et par om-
gange. På den her måde for man et naturligt hackle. Det 
gir fluen en perfekt form.

HØJBJERG SUPER HØJBJERG SUPER

HAGEBRO
v/Ole Højbjerg

Telf. 97 45 20 26
Åbent alle ugens dage

kl. 7.00-20.00

Fiskekort sælges.
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ny suppleant 
til bestyrelsen
Jeg hedder Anders Dalgaard og er nyvalgt suppleant samt 
sekretær i bestyrelsen. Jeg er 33 år og opvokset i Skive nær 
Karup Å. 

Jeg har fisket så længe, som jeg kan huske tilbage. 
Det startede med fiskeri på vestkysten efter fladfisk sam-

men med min far. Siden hen blev det til fiskeri efter aborre, 
ål og skaller i Koholm Å og forskellige søer rundt omkring 
Skive. Senere blev jeg medlem af juniorafdelingen, Regn-
buen. Det var her, jeg især begyndte at fiske på de nedre 
stræk af Karup Å. Et område som lå i passende cykelafstand 
fra mors gryder. 

I det tidlige fiskeri, i marts måned, var der som regel mas-
ser af grønlændere i den nedre del af åen. Men med årene 
og erfaringerne blev sommerfiskeri længere opstrøms også 
praktiseret.    

Min morfar og onkel (Vagn og Verner Jørgensen) var også 
lystfiskere ved Karup Å, og det var min onkel, Verner Uldal 
Jørgensen, som introduceret mig for fiskeriet i Karup Å. 

Verner var morgenmenneske, og jeg skulle stå meget 
tidligt op, hvis jeg skulle med ham til åen. – Og det skulle 
jeg, for det var som regel spændende fiskevand, som vi 
besøgte, enten ved Sdr. Resen eller de øvre zoner af for-
eningens vand. 

Verner var en mand med klare holdninger og gode fifs. 
Han lærte mig meget om fiskeri og gav mig en grundig 
indføring i lystfiskerkulturen ved åen. Man skulle udvise re-
spekt for sine medfiskere, og man måtte aldrig gå for tæt 
på andre fiskere! Dette bevirkede, at når jeg som dreng 
drog til åen, altid gik i kilometerstore cirkler uden om de 
andre fiskere. Man skulle jo nødigt træde nogle af de gamle 
garvede fiskere over gummistøvlerne. 

Jeg fik min første fluestang af Verner. Det var en ældre 
sag i glasfiber på 9 fod med et solidt fluehjul i jern og en 
dobbelttaperet synkeline omkring klasse 8. Solidt grej, som 
jeg i dag sætter stor pris på, og som jeg stadig finder frem i 
nostalgiske øjeblikke.

Efter gymnasiet skulle jeg ud og realisere nogle drømme. 
Det sendte mig på rejse til Nepal et par gange sammen 
med dyrlægen fra Kjeldbjerg, Kurt Lomborg. Det blev ikke 
til så meget fiskeri, men til gengæld fik jeg rigeligt med 
motion. 

Senere rejste jeg til Lofoten i Nordnorge, hvor jeg boede 
i et års tid på højskole. Her blev der til gengæld praktiseret 
både hav- og fjeldfiskeri i stor stil. Og hvis man vil fange 
torsk eller andre mærkeligt udseende fisk, så er Lofoten 
stedet.

Efter nogle ”ufornuftige”, men fabelagtige år som skibums 
i Alperne, flyttede jeg i 2003 til Silkeborg, hvor jeg uddan-
nede mig til lærer på Silkeborg Seminarium.  

I 2007 flyttede jeg tilbage til åen i Skive, sammen med 
min dejlige kone, Mette, og vores dejlige datter, Merle. I dag 
arbejder jeg på Vestfjendsskolen i Vridsted. 

I de seneste år er det fiskeriet i Karup Å, som har optaget 
mig mest. Jeg fisker dog også ved Simested – Jordbro – og 
Skals Å samt langs Sallings kyster. Ligeledes er det blevet til 
et par ture til Skjern Å systemet. 

Det er skønt at være tilbage, både i foreningen og ved 
Karup Å. Jeg har altid haft stor respekt for LFSO’s virke og 
mener, at det er en forening, hvor der er højt til loftet, og 
hvor alle har mulighed for, og råd til, at dyrke fiskeriet og 
foreningslivet ved det bedste fiskevand langs Karup Å i hyg-
geligt samvær med ligesindede.

Jeg ser frem til arbejdet i LFSO. Det bliver spændende at 
blive en del af det dygtige og velfungerende team, som i 
øjeblikket arbejder i bestyrelsen. Jeg håber, at jeg som ny 
suppleant og sekretær kan leve op til den høje standard. 
Jeg skal med garanti gøre mit bedste!

Knæk og bræk - Anders Dalgaard

Jørgen Friis Poulsen a/s
byg & entreprise

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

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

-		At	identificere	de	oprindelige	ørredbestande.	

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

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

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

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

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

Notér	herefter	følgende	og	læg	noterne	ved	
vævsprøven:

-		 Dato	for	fangst

-		 Vandløbsstrækning

-	 Vandløbsnavn

-	 Bredde-	og	længdegrad	(hvis	muligt)

-	 Fiskens	længde	og	evt.	vægt

-	 Køn	(hvis	muligt)

-	 Livsstadie	(opgangsfisk,	nedgangsfisk,		
	 grønlænder,	bækørred)

-	 Fiskens	alder	(hvis	muligt)

-	 Navn	og	adresse	på	fangeren

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

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

6900
pr. fl .8500

pr. fl.

OBS:		Rør	og	sprit	til	vævsprøverne	kan	både	hentes	og	afleveres	i	klubhuset	på	arbejdsdage.
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Jægervej 5 » Skjern » tlf. 9680 2020 » fi skeri@korsholm.dk » Shop online på korsholm.dk » 

RIO SPEY AFS OUTBOUND
Helt uforlignelige WF liner til tohåndsstængerne. Værd at bemærke er 
den korte klumplængde. De passer til det danske åfi skeri. Samtidig er 
de ikke mere specielle end, at du kan anvende dem i større strømvande 
i f.eks Norge. Linerne er fl ydende og totallængden er 36 meter. Run-
ninglinen er lysgrøn, bagtaperingen/markøren er sort og selve klumpen 
er oliven

5/6 10 m 22 gram
6/7  11 m 26 gram
7/8 11,2 m 30 gram
9/10 11,9 m 37 gram
10/11 12,2 m 42 gram

Normalpris 899,-         
   

Nu kun 599,-

ram
ram
ram
ram
ram

WF liner til afisk
eren
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Da Jensen blev væk
Seniorklubben består af en flok uforbederlige optimister. De 
skal selvfølgelig hvert år til Skjern Å og fange laks, men indtil 
videre har laksene ikke været særligt samarbejdsvillige, så 
deltagerne har måtte trøste sig med, at vejret har været per-
fekt og madpakkerne ligeså, så en god del af tiden er gået 
siddende omkring de opstillede borde med hyggesnak om 
fisk og grej m.m.. Sådan var det også ved sidste års tur. 

Da vi endelig langt om længe havde fået rejst os fra bor-
dene og var i gang med at rigge til, fik nogen øje på en 
velvoksen bagdel, der stak ud under et af bordene. Det viste 
sig at være formandens, og på forespørgsel forklarede han, 
at han havde tabt en wobler, og det var ikke en hvilken som 
helst wobler, men en Jensen, der som bekendt ikke læn-
gere kan købes i forretningerne.

Alle forstod straks sagens alvor, og som de gode kam-
merater seniorklubbens medlemmer jo er, gik den helt 
store eftersøgning i gang. Snart sås adskillige bagdele, den 
ene større end den anden mellem og under bordene. Men 
skønt alle gjorde deres bedste for at skaffe Knuds klenodie 
af en wobler til veje, var den kære Jensen som sunket i 
jorden.

Efterhånden gav de fleste op og fik sig rejst, og Knud be-
gyndte så småt at vænne sig til tanken, at den kære Jensen 
var tabt for evigt.

Men nu har kroge jo den opgave at hægte sig fast i det, 
de kommer i forbindelse med. Pludselig var der én der fik 

øje på dyret, der havde grebet fat i en flig på fiskevesten, da 
Knud tabte den.

Alle og ikke mindst Knud glædede sig selvfølgelig over 
den lykkelige afslutning. 

Sigfred
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Regnbuen ved	Jesper	Palm

Sikke en vinter… Allerede i november blev vandet helt stift 
på vores fjorde rundt om i landet og i december var selv vo-
res egen Karup Å frosset til et godt stykke op forbi Vridsted 
bro – så er der altså koldt og bestemt ikke nemme forhold, 
hvis man er vinterkystfisker. 

Nå, men nu nærmer vi os hastigt marts måned, og der-
med også afslutning på vinterens klubaftner. 

Vi har været mellem 5 - 10 juniorer, hver klubaften, samt 
ca. samme antal seniorer, så det har faktisk været nødven-
digt, et par gange, med et ekstra bord for at kunne være der 
– hvilket jo er meget positivt.

Så lad os håbe på mindst en lige så god tilslutning til vores 
junior/seniorfisketurer i 2011.

Knæk og bræk i det nye år.
Jesper Palm
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Junior/senior-ture 2011
Lørdag d. 5. marts 

Ålestrup open
Lørdag d. 5. 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. 26. maj 

Kysttur efter hornfisk 
og havørreder
Torsdag d. 26. maj skal vi se om ikke det kan lade sig gøre 
at komme i nærkontakt med kystens linedanser – hornfi-
sken, som gerne på dette tidspunkt skulle være at finde ved 
vore danske kyster og fjorde. Da vi jo har masser af super 
fiskevand lige uden for døren, går denne tur til vor ”egen” 
Limfjord. Det præcise sted får I først på selve dagen, da vi 
jo ikke er herre over vejr og vind. Muligheden for en havør-
red 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.

Det var lidt om de ture, jeg p.t. har på programmet. Men har 
du en god ide til en fisketur til fx et andet fiskevand, er du 
meget velkommen til at kontakte mig. Så kunne det jo være, 
der kunne blive en tur eller to mere.
hUSK: Tilmelding til turene skal ske mindst en uge før til 
mig. Man sørger selv for madpakke og drikkelse. 
Det er en kæmpe fordel at have waders (bedst) eller skridt-
støvler med til alle turene.

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

Torsdag d. 31. marts 

Kysttur til Limfjorden
Torsdag d. 31. marts er der kysttur til et sted i Limfjorden 
(hvis isen er gået). Her vil vi jagte, forhåbentlig, blanke hav-
ørreder med flue og/eller spin. Der er afgang fra Skive Ba-
negård kl. 16.00 og en forventet hjemkomst kl. ca. 21.00.

Søndag d. 1. maj 

Fluekysttur til Mariager 
Fjord efter havørreder
Søndag d. 1. maj 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.

Torsdag d. 9. juni

havørredtur til vor 
”egen” Karup Å
Torsdag d. 9. juni, skal 
vi prøve, om det kan 
lykkes os at komme 
i kontakt med de be-
rømte og berygtede 
”monster”havørreder. 
Bl.a. med hjælp fra vo-
res hjemmebundne og 
forhåbentlig ”giftige” 
fluer og hjemmelavede 
spinnere. 
Vi mødes ved Skive 
Banegård kl. 17.00 og 
er tilbage igen ca. kl. 
22.00.
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Igen i år holder vi lystfiskerensdag hos Seatrout i Herning. 

Kom til en spændende dag i butikken med masser af aktiviteter som fluebinding med:  

Brian Størup som vil binde med Secher skind. Vi fører hele programmet af Secher skind, kom og 
se det fantastiske skind. 

Morten Valeur  vil binde nogle storfangere til kysten kom og få nogle gode råd, Morten vil sidde 
ved stikket fra kl. 13.00-17.00. 

Thomas Weiergang vil sidde ved tegnebordet og tegne nogle af sine fantastiske tegninger, Thomas 
vil tegne fra kl. 16.00-21.00. 

 F.C. Spinner vil fortælle om deres nye super spinner til havørreder og laks. Karsten fra F.C. 
Spinner vil være til stede fra kl.9.30-21.00 med et godt tilbud. 

Carsten Jensen/ Mr. Sufix Jensen  står klar ved spolemaskinen hele dagen. 
  
Kom og få spolet den nye Sufix 832 Gore fletline på dit hjul 1,00 kr pr. meter(den dag!!!) og få 
også en gratis 832 cap. 
  
Sufix Performance Fuse fletline til 0,75 kr pr. meter.(den dag!!!) 
 
Vi har også hele programmet fra Protube,hvor vi vil have et super tilbud denne dag.  
 
Samt masser af gode tilbud hele dagen, se mere på vores hjemmeside i hele marts som løbende vil 
blive opdateret med tilbud på selve dagen. 
 

 

 

 

 

Viborgvej 97 7400 Herning Tlf.96606065 www.sea-trout.dk 

Lystfiskerens Dag d.16 Marts fra 9.30-21.00 
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Klubmesterskab 2011

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	2012
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	eller	
Per	Pedersen,	tlf.	30	41	82	72

Fredag den 27. maj kl. 17.00 til lørdag den 28. maj kl. 16.00  
på LFSO Fiskevand

LFSO
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Klækkebakker 
Rugekasser 
og Lasse 
De seneste år inden Trevad Ørredpark blev nedlagt, var 
Lasse en hyppig gæst i dambruget, dvs. han kom stort set 
daglig til morgenkaffe, hvor vi talte meget om opdræt og 
udsætning. Han mente at måden vi gjorde det på var accep-
tabelt men mente dog, at vi skulle tættere på det naturlige, 
hvis havørreden skulle klare sig og kunne reproducere sig 
selv, som jo må være målsætningen i sidste ende. 

KÅS havde i et par år lavet forsøg med plastklækkebakker, 
som var importeret fra USA. Disse bakker blev grundlaget 
for Lasses ”forskning”. Vi havde en masse diskussioner om 
brugen og effektiviteten af bakkerne og var tit meget uenige 
om dette. Lasse fortsatte dog ufortrødent, fik nogle æg stillet 
til rådighed og lavede mange forsøg med bakkerne i nogle 
tomme bassiner og i vandløbene. Lasse har virkeligt brugt 
mange timer på sine eksperimenter; bl.a. med at lave for-
skellige hulstørrelser i bakkerne og ikke mindst registrering 
af resultaterne af de mange forsøg. 

Min opfattelse af klækkebakkernes anvendelse og effek-
tivitet var og er, at vi får alt for lidt ud af det store og tids-

Lasse i sit rette element.

- exclusiv boligindretning med terrazzo · exclusiv boligindretning med

Terrazzo Manden
Reparationer
Fra mit i 20’erne og frem til slutningen af 60’erne indgik terrazzo i de fleste 
boligbyggerier. Senere ændringer og restaureringer er nogle steder gået 
ud over terrazzonen. Reparationer og forandringer i terrazzoen er ofte ikke 
blevet udført fagmæssigt korrekt. 
Dette kan vi hjælpe med at udbedre.

Spørg bare....
Vi betragter alle opgaver som en specialopgave og hvert et stykke terrazzo 
som kunsthåndværk.
Spørg os uanset hvor og til hvad du kunne tænke dig at anvende terrazzo, 
vi laver løsningen...

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

krævende arbejde, det er at bruge bakkerne, bl.a. tager det 
lang tid at ”lade” dem med æg, transport til vandløbene, – 
opstilling på egnede steder og ikke mindst megen tilsyn og 
pasning i vandløbene. 

Bakkerne er samtidig meget modtagelige for tilstopning af 
slam og lignende, så der er en ret stor dødelighed i en del af 
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bakkerne, samtidig forlod meget af yngelen bakkerne med 
blommesækken og derved mindskes overlevelseschancer-
ne betydeligt. Min opfattelse om brug af klækkebakkerne er, 
at resultaterne slet ikke står mål med det store arbejde det 
er at bruge dem. 

For halvandet års tid siden ringede Lasse; er du hjemme, 
jeg kommer lige forbi og viser dig noget!. Fem minutter efter 
holdt Lasse udenfor med en trailer, hvorpå der stod en halv 
klækkerende, som var monteret med en klækkekasse, låg, 
flydeanordning o.s.v., det så meget spændende ud, og Las-
se fortalte hvad han havde tænkt sig med ”monstromet” og 
kaldte det en rugekasse. Hans forklaring lød overbevisende, 
men inderst inde var jeg dog lidt skeptisk. 

Det blev vinter og tid for elfiskeri og dermed tid til at af-
prøve rugekassen. 

Den blev tøjret i Sejbæk, en liter øjenæg, ca. 7000 stk, 
blev lagt i rugekassen og så var det bare at vente og følge 
udviklingen. 

Det gik over al forventning, æggene klækkede fint og yn-
gelen gik rigtig godt i kassen, indtil de havde opbrugt blom-
mesækken og selv kunne forlade rugekassen. Der var stort 
set ingen dødelighed og med et minimum af pasning var 
det virkelig en succes. 

Efter at have fulgt Lasses forsøg og succes med rugekas-
sen er jeg ikke i tvivl om, at den måde at opdrætte yngel på, 
er vejen frem. Rugekassen, der nu er blevet forenklet, koster 
meget lidt at fremstille og pasning og tilsyn er minimal. 

Der har altid været talt om, at opdræt og udsætning skal 
være så tæt på det naturlige som muligt. Der er ingen tvivl 
om, at afkom af vilde fisk, der er klækket og opvokset i vand-
løbet, er en bedre og stærkere fisk end de, der i kortere eller 
længere tid har opholdt sig i og blevet fodret på et dambrug. 

Med rugekassen er det muligt at komme så tæt på det 
naturlige, som man overhovedet kan komme. Hvis man vil 
det, så kan man fange moderfiskene i tilløbene, stryge og 
befrugte æggene på stedet og lægge dem i en rugekasse. 

Det betyder at vi får fat i de rigtige moderfisk, nemlig de 
fisk der er gået op i netop det vandløb for at gyde. Det bety-
der også, at den yngel der opdrættes i rugekassen, har væ-
ret i netop det vandløb hele tiden og ikke på noget tidspunkt 
er blevet kunstig fodret d.v.s. er rigtige vildfisk, med stærk 

I	december	havde	jeg	brug	for	nogle	fluebindingsting,	så	 jeg	
gik	på	nettet	og	bestilte	det	ved	Korsholm.	Jeg	havde	godt	set,	
at	når	man	bestilte	fluebindingsting	 i	december,	ville	man	få	
det	nye	magasin	”Fly	&	tie”	med,	så	det	glædte	jeg	mig	til.	

Og	jeg	må	nok	sige,	at	det	var	en	dejlig	overraskelse.	Et	rigtig	
vellykket	blad	med	gode	artikler	og	billeder.	Men	det	jeg	synes	
lige	slår	hovedet	på	sømmet	er,	at	alle	de	fluer,	der	 i	bladet	
også	bliver	bundet	med	step	by	step	billeder	og	tekst,	så	man	
rigtig	kan	se,	hvordan	man	laver	de	forskellige	fluer.	

Næste	nr.	skulle	være	i	handelen	omkring	den	10.	februar.

Mogens

Bladnyt

tilknytning til netop det vandløb, de er kommet til verden i. 
Forskellen på den naturlige gydning og rugekassen er egent-
lig kun den, at der ud af den naturlige gydning kun er en 
ganske lille procentdel, der bliver til udviklede fisk, hvorimod 
rugekassen kan generere over 90 %. 

I og med at man nu har valgt at få opdrættet vore Karup 
Å havørreder i et fremmed dambrug langt fra åen, er det 
mere nødvendigt end nogensinde at optimere indsatsen 
med at forbedre forholdene for den naturlige gydning og 
skabe gode opvækstforhold i tilløbene. Det er man rigtig 
godt i gang med, idet der de sidste par år er udlagt store 
mængder gydegrus i Karup Å systemet. 

Med det in mente tror jeg, at man fremover skal droppe 
yngeludsætningerne fra dambruget og i stedet satse på Las-
ses rugekasser i tilløbene, det vil øge antallet af den natur-
lige yngel betragtelig og forøge udvandringen af vilde smolt.

Tonny

Yngel.
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Udlægning af  
gydegrus
I 2010 er der blevet lagt en del grus ud i Karup Å samt tilløb. 
Ved Dueholm er der udlagt 60 m3 som dog hen over som-
meren blev noget tilsandet. Men den 2. januar 2011 var jeg 
ude for at kigge på stedet, og da var der mange fisk på leg.

Ved Bysted leg blev der udlagt 100 m3, som også er ble-
vet flittigt brugt hen over vinteren.

I Krarup Møllebæk, som løber i Karup Å ved Frederiksdal 
i Skive, er der blevet udlagt 135 m3. Det er et rigtigt fint 
vandløb som jeg venter mig meget af.

Ved Vridsted bro blev der i starten af november udlagt 
100 m3, men om det er blevet brugt af havørrederne end-
nu, ved jeg ikke, men det skal det nok blive i år.

I foråret 2011 er det mit håb, at der vil blive udlagt noget 
mere grus i Trevad Møllebæk. Planen er at give de nuvæ-
rende gydebanker nyt grus, samt at etablere nogle nye gy-
debanker opstrøms TØP. Jeg håber, at der er nogle, som vil 
være behjælpelige, når vi når til maj.

Johnny Jeppesen
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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

hvem er det der  

TRaMPeR  
på min bro?

Sidst	i	oktober	eller	først	i	november	2010,	led	Jæ-
gerbroen	i	Dueholm	en	krank	skæbne	og	blev	med	
et	temmelig	svær	at	passere.	

Broen	 passeres	 hvert	 år	 af	 mange	 lystfiskere,	 og	
jeg	har	da	også	 selv	 ”trykprøvet”	den	flere	gange	 i	
2010,	uden	den	knækkede	af	den	grund.	

Vi	må	gå	ud	fra	at	broen	ikke	er	knækket	af	sig	selv,	
så	der	må	da	være	nogle	der	kender	til	en	eller	flere	
personer,	der	fik	en	ufrivillig	vandgang.

Pt.	er	broen	trukket	op	på	det	 tørre,	og	Sund	og	
Bælt	er	sat	på	opgaven	med	at	 tegne	og	fremstille	
en	ny.	

Endnu	er	projektet	kun	på	tegnebrættet,	og	det	er	
stadig	uvis	om	den	nye	bro	bliver	2	eller	3	sporet,	
og	om	betalingsanlægget	kommer	til	at	ligge	på	øst	
eller	vestsiden.	

Der	er	dog	forlydender	om	at	broen	vil	stå	færdig	
til	sæsonstarten	2011,	hvis	vejr	og	vind	tillader	det.

Da	broen	ligger	på	et	af	de	brede	steder	ved	åen,	
skal	der	en	 lang	bro	 til,	og	broudvalget	kan	sikkert	
godt	bruge	et	par	mand	til	pyloner	eller	som	kran,	
når	broen	skal	bugseres	over	åen.

Entreprenør	på	projektet	er	Pedersen	og	Thomsen	
GPS,	hvoraf	Pedersen	har	 stor	ekspertise	 i	 brobyg-
geri,	da	han	også	var	projektleder	på	broen	i	Karstoft.	

Har	du	lyst	til	at	deltage	i	broprojektet	og	give	en	
hånd	med,	så	kontakt:
Per	Steen	Pedersen	på	97	54	77	00	eller	
30	41	82	72.	Mail:	ppspinup@gmail.com	

Helge 
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Det var planen at drømmeturen til Thailand skulle have af-
rejse den 20. december, men sne i England og andre for-
trædeligheder gjorde, at turen blev udsat to dage. 

Men endelig afsted den 22. december. Afsted til fiskeop-
levelser, vilde dyr i deres rette miljø, solbadning og frem-
medartet kultur; jo spændingen og forventningerne var i top.   

Den store oplevelse for mig var gensynet med Kho Sok 
nationalpark, hvor fiskeriet efter de kraftfulde thaimasheer 
skulle genopleves. Rasmus og jeg skulle fiske, mens resten 
af familien tog på jungle-safari et andet sted i nationalpar-
ken.  Vi blev hentet som aftalt den 26. december af vores 
svenske guide, og blev sammen med ham sejlet dybt ind 
i parken, til de klare floder og vores midlertidige hjem på 
en ranger-station, som var en kæmpe tømmerflåde, hvor 

drømmeturen
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thai-rangerne boede sammen med deres familier. Deres ar-
bejde består i at sørge for, at junglen ikke bliver misbrugt og 
ødelagt. Et job som de lægger deres sjæl i og det ses! Alt 
her i denne del af Thailand ligger fuldstændig uspoleret hen, 
og der skal tilladelse til at komme ind i junglen. Adgang kan 
kun i denne del af Kho Sok foregå under ledelse af rangere.  

Da vi ankom, var Rasmus fyr og flamme. Jeg kunne godt 
mærke, at vi ikke kunne vente med fiskeriet til dagen efter. 
Udrustet med en spinnestang med påmonteret popper gik 
der nøjagtigt 10 minutter, før han havde fanget en Snake-
head - det er en fisk lig med vores gedde, bare noget mere 
insisterende, når den har bestemt sig for at ville spise det 
der bliver serveret, og så er det smart at være meget forsig-
tig, når den skal afkroges, for det tandsæt, som denne fisk 
har er ikke at spøge med. De næste tre dage var det tidligt 
op. Op til floderne hvor vi kunne få luftet vores medbragte 
fluestænger. Mange fisk blev fanget de tre næste dage, og 
oplevelserne var uforglemmelige for både Rasmus og mig. 
Det vigtigste for mig var dog at vise Rasmus de fiskemulig-

heder, der er rundt omkring i verden og så selvfølgelig at 
have de oplevelser sammen med ham. Hvor er det fedt at 
have en søn at dele sin passion med! En “almindelig” dag 
startede tidligt om morgenen med afgang til de omkringlig-
gende floder, der blev fisket med tørfluer og nymfer i strøm-
vand til kl.15.00. Hvorefter man på tilbagevejen til opholds-
stedet blev udstyret med en spinnestang for at prøve noget 
popper fiskeri efter Snakeheads i sødeltaet. Dette fiskeri er 
yderst underholdende og kan klart anbefales. Mange bille-
der af moder natur og dets beboere blev taget af Rasmus 
med hans nyanskaffede kamera (Nikon et eller andet), om 
nogle af dem var gode – døm selv. Kysten blev også udfor-
sket af Rasmus i området omkring Kho Lak med fisk til følge. 
Rasmus syntes at dette fiskeri bestemt var værd at udforske 
mere, næste gang vi skal afsted. Tur til fremmedartede og 
eksotiske områder er allerede i støbeskeen; måske allerede 
næste år.   

Vi ses ved åen. Morten og Rasmus Wølck
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Gamle	numre	af	caRdInaLen
søges	med	stor	interesse.	Det	drejer	sig	om	følgende	numre:

1967 no. 1 

1968 no. 1-2-3

evt. lån af nævnte blade til kopiering

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

I	dagens	Danmark	er	der	ikke	mange,	der	søger	
folk,	men	vi	gør.	Man	behøver	ikke	at	være	udlært	
hverken	i	det	ene	eller	andet.

Arbejdets	art:	Brobygning.

Eneste	forudsætning	er:
Lyst,	gåpåmod	og	gode	mavemuskler	til	at	klare	
alle	de	grineture,	som	man	uvilkårligt	vil	få	under	
dette	arbejde.	Du	behøver	ikke	tage	madpakke	
med.	Du	vil	blive	fyrsteligt	beværtet.

Hvem	er	vi?		
Skive	Lystfiskerforening.

Kontaktmand:	Per	Steen	Pedersen,		
tlf.:	97	54	77	00	samt	mobil	30	41	82	72
Mailadresse:	ppspinup@gmail.com

Vi	har	allerede	to	datoer.	Der	skal	ny	bro	i	Due-
holm,	da	den	gamle	er	brudt	sammen.
Lørdag	den	5.	februar	og	lørdag	den	12.	februar.
Har	du	lyst,	så	kontakt	Per	Pedersen.

Næste	broarbejde	ved	åen	er:
Lørdag	den	26.	marts.

Vi	vil	meget	gerne	se	nye	ansigter,	så	hold		
dig	ikke	tilbage.	Kan	du	kun	være	med	nogle	
gange,	er	det	helt	i	orden.

På	broudvalgets	vegne
Finn V. Jensen, sekretær 

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

vI SØGeR FOLK!
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Som tiden dog flyver af sted… Nu er der kun ganske få dage 
til 1. marts, som jo er en af årets vigtigste dage – dagen hvor 
der igen må fiskes i Karup Å. Dermed er det også tid til at 
se lidt tilbage på hvad tiden i vores klubhus er gået med i 
vintersæsonen. 

Først i november, havde vi endnu engang besøg af den 
dygtige fluebinder Torben Kondrup. Denne gang underviste 
han os i at binde frække kystrørfluer. Det blev til nogle rigtig 
fine fluer, og alle havde en super aften i godt selskab. Nu 
glæder vi os bare til isen forsvinder, så fluerne kan blive 
testet… 

Afholdte arrangementer

Sidst i november, kom Thomas Mosgaard på besøg, for 
at fortælle om havørredfiskeri i Karup Å. Han fortalte om 
hans fisketeknik/strategi på forskellige tider af døgnet. Der-
efter så vi Niels Vestergaards udemærkede film Havørred i 
åen, hvor Thomas jo har hovedrollen, og viser os hvordan 
å-havørreden kan fanges på spin.

I december havde vi, traditionen tro, først besøg af Tom-
my Kjærgaard som bandt et par flotte klassiske laksejule-
fluer. Den mand kan altså virkelig trylle bag et fluestik…

På årets sidste klubaften, afholdt juniorerne deres jule-
banko i ”det lille mødelokale” mens Mogens Thomassen 
viste Alaska fiskefilm i ”det store mødelokale” Og til sidst 
havde ”køkkenpersonalet” sørget for gløgg og æbleskiver til 
alle. Hvad skulle vi gøre uden dem…

Allerede på årets første onsdag, fik vi fornemt besøg af 
Daniel Holm og Jakob Madsen, som er instruktører i Dan-
marks Sportsfiskerforbund. Daniel og Jakob tog os med på 
nok, indtil nu, deres livs fiskeeventyr til New Zealand. De to 
unge gutter viste nogle rigtig flotte billeder og med deres 
fantastiske, energiske fortællerteknik var det bare at læne 
sig tilbage og nyde et super foredrag. Vi hørte om fx vildt 
bækørredfiskeri i de smukkeste omgivelser på Sydøen til det 
vildeste saltvandsfiskeri efter b.la kingfish og haj på Nord-
øen. Det blev vildt…

Midt i januar skulle vi så have haft vores eget LFSO-flue-
bindertræf, men pga. møder, måtte det desværre aflyses/
flyttes.

Det var lidt om de arrangementer vi pt. har afholdt, men 
husk der er flere i februar og marts – så det er bare at møde 
op. 



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.

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.

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.

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.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få enslydende 
regler for Aulum/Haderup og LFSO. 
Resultatet af dette kommer først engang i 2011.

Helge
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Kontingentopkrævning 2011
Bestyrelsen er blevet enige om at forsøge at lette arbej-
det omkring kontingentopkrævningen fra næste sæson. 
Lettelsen skulle både være for medlemmerne og for-
eningens kasserer. 

Som noget nyt vil kontingentopkrævningen blive ud-
sendt via PBS. Dette indebærer, at du vil modtage en 
kuvert med kontingentopkrævning via PBS, som skal 
betales på samme måde som de tidligere år. Men 
samtidig giver det dig mulighed for at tilmelde kon-
tingentet til betalingsservice og dermed spare gebyrer 
på posthuset/i banken i de kommende år. Næste år 
(2012) vil kontingentopkrævningen således blot kom-
me på din betalingsserviceoversigt (uden gebyrer).

I januar 2011 vil du modtage kontingentopkræv-
ningen for 2011 fra PBS. Af hensyn til udsendelse af 
medlemskort til brug 1. marts og til udsendelse af Car-
dinalen i slutningen af februar må vi bede om at kon-
tingentet betales rettidigt. 

Medlemskortet (tidligere girokortet) bliver fremover 
et plastikkort i lighed med den gule sygesikringsbevis, 
som de fleste kender. 

Forløbet bliver til næste år følgende:
1.  I løbet af januar 2011 udsendes kontingentopkræv-

ning for sæsonen 2011 til alle medlemmer.
2.  Når vi har modtaget information fra PBS for betalin-

gen vil der i løbet af 1-2 uger blive udsendt med-
lemskort (plastickort) sammen med et informations-
brev. Cardinalen bliver udsendt/uddelt i slutningen 
af februar 2011. 

Jeg håber, I alle vil tage godt imod det nye tiltag og 
jeg ser frem til en ny sæson med forhåbentlig lige så 
mange gode stunder som i 2010. 

På bestyrelsens vegne: Palle Christensen, kasserer 



Kortsalgssteder
Fiskekort til foreningens fiskevand kan købes følgende 
steder:

Højbjerg Super, Viborgvej 96, Hagebro, Skive.

Vridsted Købmandsgaard, Egebjergvej 4, Vridsted, 
Skive.

Jagt og Fiskeri, Thinggade 1, Skive.

Hessellund Sø-Camping, Hessellundvej 12, Karup.

Turistkontoret i Skive, Østerbro 7, 7800 Skive

Trandum Camping, Falhedevej 1

www.dagkort.dk

Fredningstider ved 
LFSOs fiskevand 

Karup Å  1. november - 28/29. februar 

Jordbro Å  1. november - 15. januar  

Haderis Å  1. november - 28/29. februar 

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

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

fisketegn.

• Max. 3 fiskedage pr. zone. 

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

• Fiskeri skal foregå fra bredden. 

• Fiskeri skal foregå bevægeligt med strømmen.

• Der må kun fiskes med en stang.

• Undermålsfisk skal genudsættes.

• Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.

• Camping på p. pladserne er ikke tilladt.

• Hunde må ikke medbringes.

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

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

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

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

Bestyrelsen

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

Foreningens hjemmeside findes på www.lfso.dk    
Helge

Cardinalen • nr. 1 • 2011  49

Parkering på vormstrupvej
Foreningen har fået en henvendelse fra Ole Højbjerg, der 
ved flere lejligheder har opserveret biler parkeret ved fiske-
hytten ved åen, selvom disse pladser er reserveret til hyt-
tens gæster. 

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

Bestyrelsen



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen

nye regler omkring  
fangstrapportering fra  
og med sæsonen 2011



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

T-ShIRT Med 
FORenInGenS LOGO
Vi har stadig vores fine T-shirts med broderet logo til salg
– de føres i størrelserne S-M-L-XL-XXL og XXXL og fås i farverne 
koksgrå og sandfarvet.

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

n y  F l U e s t a n g ? 

Vi fortsætter successen og giver også i denne sæson

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

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

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

TFO fås nu i 3 serier.

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

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

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

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

– så køb den 
i Trevad!
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SaLG FRa KLUBhUSeT I TRevad

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

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

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

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

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

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

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

&Køb salg
Meddelelser

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

Bedes efter aftale afhentet i klubhuset i Trevad. 

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

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

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

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

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

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

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

Respekter de opsatte skilte!                      Bestyrelsen

Særregler for
fiskeri i Haderis Å

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

he
rn

in
g

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

P-pladser / renovation:
Seniorklubben.

Åbredudvalg:
Per Steen 9754 7700

broudvalg:
Per Steen 9754 7700 
Benny Amstrup 9751 0228
Jacob Krogager 4029 2514
Jesper Sørensen 2337 5493
Søren Jespersen 3092 2189
Niels Thomsen 9751 1221
Finn Vestergård 2272 4510

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

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

Konkurrenceudvalg: 
Thyge Andersen 9752 4014 / 2210 1670
Arne Kjølhede 3017 2602
Ole Eskesen 2559 0777

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

Moseudvalg: 
Tonny Johansen 9754 7247

Fortegnelse over udvalgs-
medlemmer i LFSO

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

Henvendelse 
Poul Erik Simonsen. 

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

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

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

P-pladser / renovation:
Seniorklubben.

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

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

Vandpleje / elfiskeri / udsætning:
Johnny Jeppesen 2398 0710

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

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

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

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

flymoserne:
Tonny B. Johansen. 9754 7247

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

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

foreningens kontrollører:

Arbejdsfordelingen
bestyrelsen m.fl.

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

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



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

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

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

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

Læs mere om fordelene på 
sparbank.dk/max
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