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Forsidebillede: 
Et fantastisk forår!
Foto: Mogens V. Jensen

Formand:	 Holger	Riis-Jensen
	 Hasselvænget	47,	7800	Skive
	 Tlf.	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

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

	 Per	Simonsen
	 Villaparken	97,	Balling
	 7860	Spøttrup
	 Tlf.	29	60	51	57
	 E-mail:	persims@hotmail.com

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

	 Johnny	Jeppesen
	 Tastumvej	8,	7850	Stoholm
	 Tlf.	23	98	07	10
	 E-mail:	johnnyfilthat@live.dk

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

Suppleant:	 Johan	Lynderup
	 Ahornvænget	76,	7800	Skive																
	 Tlf.	96	16	50	06	/	29	80	03	51
	 E-mail:	j.lynderup@energimail.dk

Juniorafd. Regnbuen
Formand	 Jesper	Palm	Hansen
	 Tlf.	20	84	06	06
	 E-mail:	jesperpalm@email.dk

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

Huskesedlen!
Åbent klubhus i sommerferien

Skulle	du	have	lyst	til	enten	en	kop	kaffe	el-

ler	til	en	flaske	øl,	eller	en	god	snak	omkring	

fiskeriet,	så	kig	ind	i	klubhuset	i	løbet	af	som-

merferien.	Her	vil	der	være	åbent	følgende	

lørdage	i	tidsrummet	kl.	09.00	–	11.00.

Uge	27	–	lørdag	den	5.	juli

Uge	28	–	lørdag	den	12.	juli

Uge	29	–	lørdag	den	19.	juli

Uge	30	–	lørdag	den	26.	juli

Uge	31	–	lørdag	den	2.	august
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For	inkarnerede	lystfiskere	står	en	meget	spændende	
tid	foran	os.	Det	er	svært	at	neddrosle	forventningerne	

til	sommerens	fiskeri	med	de	fangster,	der	allerede	er	gjort.	
Vi	har	oplevet	det	bedste	fiskeri	gennem	mange	år	i	dette	
forår	og	allerede	her	i	midten	af	maj	er	der	indrapporteret	
over	50	havørreder.	Derudover	har	den	gode	Emir	ligesom	
sat	overliggeren,	som	årets	storfanger	med	en	flot	havørred	
på	10,4	kg	fanget	først	 i	april	måned.	Jov,	der	er	noget	at	
stræbe	efter.

Så	med	lidt	”medvind”	fra	især	vejrguderne,	kan	det	altså	
blive	en	”jubel	sæson”.

De	mange	og	flotte	fangster	sammen	med	den	ny	hjem-
meside	 har	 skabt	 en	 mærkbar	 og	 tiltrængt	 interesse	 for	
både	åen	og	LFSO,	som	vi	til	tider	har	sukket	efter.	

”Forhåbentlig”	 bliver	 der	 trængsel	 ved	 åen	 i	 den	 kom-
mende	tid	og	af	erfaring	klumper	lystfiskere	sig	sammen	i	
zone	4.	Men	her	vil	jeg	gerne	minde	om,	at	der	altså	også	
kan	fanges	fisk	i	de	øvrige	zoner,	hvilket	da	også	har	vist	sig	
i	dette	forår.	Alle	fisk	skal	jo	gennem	gennem	zonerne	1,	2	
og	3	inden	de	når	til	zone	4.	

Mange	 lystfiskere	 samlet	 gør	 også,	 at	 der	 nødvendigvis	
skal	være	en	stor	del	af	selvjustits	både	langs	med	åen,	men	

sandelig	også	på	P-pladser	og	tilkørsels	veje.	En	selvjustits	
og	 respekt	 for	 både	medfiskere,	 lodsejere	og	 andre,	 som	
er	nødvendig	for	at	alle	går	fra	åen	med	en	god	oplevelse.

I	løbet	af	sommeren	2014	bliver	renoveringen	af	Trevad	
Møllebæk	forhåbentlig	fuldendt,	således	at	området	i	løbet	
af	efteråret	vil	fremstå	flot,	med	en	ny	sø	og	en	indbydende	
bæk	til	vordende	havørred	forældre.	

Er	 sommerferien	 for	 familien	 planlagt	 og	 har	 du	 et	 par	
ekstra	 dage	 til	 fiskekammerater,	 ja	 så	 er	 der	 stadig	 ledige	
værelser	 i	Margrethe	Westrings	hus.	Oplev	miljøet	med	fi-
skeri	sammen	med	eksempelvis	Tour	de	France	eller	VM	i	
fodbold	fra	Brasilien.

Sluttelig	vil	jeg	som	sædvanlig	gerne	opfordre	vore	med-
lemmer	stærkt	til	at	bakke	op	omkring	Karup	Å	konkurren-
cen.	En	masser	frivillige	har	gjort	en	kæmpe	indsats	for	at	få	
konkurrencen	op	at	stå	og	nu	venter	vi	kun	på	Jeres	opbak-
ning.	Husk	at	konkurrencens	økonomiske	afkast	 i	høj	grad	
er	med	til	at	fremtidssikre	bestanden	af	havørreder	i	Karup	
Å	systemet	og	dermed	holde	liv	i	vore	”lystfiskerdrømme”.

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

Holger
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Skarvreguleringen	2014	
Også	 i	2014	blev	der	hos	Naturstyrelsen	søgt	og	givet	 til-
ladelse	til	at	regulere	skarv	i	åmundingen	i	forbindelse	med	
smoltens	 udtræk.	 Tilladelsen	 blev	 givet	 til	 at	 regulere	 40	
skarv	i	tidsrummet	27.	januar	til	30.	april	2014.

Vanen	 tro	 stillede	en	 god	håndfuld	 erfarne	 skarvjægere	
deres	mandat	 til	 rådighed	og	holdt	 vagt	 ved	åmundingen	
ved	Skive/Karup	Å	udløb	i	Skive	Fjord.	Den	milde	vinter	og	
måske	regulering	andre	steder	 i	nærområdet	må	være	år-
sagen	til	at	antallet	af	observerede	skarv	i	2014	har	været	
fåtallig	i	forhold	til	tidligere	år.

	 ”Skarvekspert”	 Villy	 Andersen	 har	 igen	 i	 år	 gjort	 nogle	
grundige	iagttagelser	som	fremgår	af	nedenstående	skema.	

Observerede skarv 2014 (stk)
28.	marts	 3.	april	 10.	april	 17.	april	 24.	april	 30.	april
	 82	 30	 46	 62	 98	 64

Observerede skarv 2005 – 2014 (stk)
2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014
	300	 450	 425	 385	 322	 210	 110	 340	 309	 98

Skal	vi	ikke	håbe	på	at	tabellen	er	et	udtrykt	for	at	skarven	
har	fundet	en	anden	fødekilde	end	havørredsmolt.

De	ambitiøse	og	dygtige	jægere	nedlagde	i	år	23	skarv.

Fordelingen	af	nedlagte	skarv	blandt	jægerne	fulgte	tenden-
sen	fra	2013	nemlig	Villy	Andersen	og	Søren	Christian	Ole-
sen	i	et	skarpt	parløb.	Resultatet	blev	da	også	i	år	uafgjort	
med	cifrene	8-8.

Sluttelig	skal	der	lyde	en	stor	tak	til	jægerne	for	indsatsen.
	

Holger

VRIDSTED KØBMANDSGAARD
EGEBJERG 4 • VRIDSTED

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



Klubmesterskabet 2014
Klubmesterskabet	2014	blev	afholdt	tidligt	 i	år.	Mesterska-
bet	fandt	sted	allerede	den	9.-10.	maj,	og	det	var	med	usik-
ker	hånd,	 at	datoen	 i	 sin	 tid	blev	 lagt	 fast,	 da	der	 før	har	
manglet	 fisk	 i	 åen	 og	 dermed	 fangster,	 når	 mesterskabet	
har	ligget	i	maj.	Men	det	skulle	vise	sig,	at	det	virkelig	gode	
fiskeri,	 som	 både	 marts	 og	 april	 havde	 budt	 på,	 fortsatte	
ind	i	maj	og	betød,	at	der	blev	fanget	flere	havørreder	end	
nogensinde	før	til	et	klubmesterskab.	

Mesterskabet	 var	 netop	 startet	 om	 fredagen	 klokken	
16.00,	 og	 grillkullene	 til	 det	 forestående	 grillarrangement	
ved	klubhuset	var	knap	nok	blevet	varme,	da	den	første	fisk	
ankom	til	indvejning.	Det	var	Allan	Bay,	som	sammen	med	
sin	datter	havde	fisket	med	wobler	i	zone	4.	Her	havde	Al-
lan	efter	kun	tyve	minutters	fiskeri	kroget	en	flot	havørred	
på	 5,75	 kg	 og	 75	 cm.	 Stemningen	 i	 Trevad	 steg,	 og	 for-
ventningerne	til	aftenens	fiskeri	røg	i	vejret.	En	time	senere	
og	efter	de	første	pølser	var	blevet	spist,	steg	fiskefeberen	

yderligere,	da	Jesper	Bo	Rasmussen	ankom	til	Trevad	med	
en	havørred	på	4,2	kg	og	68	cm,	som	han	havde	fanget	på	
orm	opstrøms	Hagebro.	Pludselig	havde	folk	travlt	med	at	få	
de	sidste	pølser	indenbords	og	kort	tid	efter,	var	der	kun	en	
10-12	mand	tilbage	af	de	25-30	stykker,	som	var	mødt	op	
til	grillarrangementet.	Omkring	klokken	20.30	forlod	de	sid-
ste	folk	Trevad,	for	at	drage	til	åen	og	prøve	lykken.	Der	var	
ligesom	de	foregående	år	en	jævn	fordeling	af	fiskere	langs	
åen.	Startende	med	en	høj	koncentration	af	fiskere	ved	Ha-
gebro	for	derefter	at	tynde	ud,	jo	længere	man	kom	ned	af	
åen.	Vejret	var	noget	nær	perfekt	med	en	svag	vind	fra	vest,	
et	tyndt	skydække	og	en	10-20	grader	hen	over	aftenen	og	
natten.	Omkring	kl.	21.30	blev	der	indrapporteret	endnu	en	
fisk	via	telefonen.	Det	var	Holger	Jakobsen,	som	havde	fan-
get	en	havørred	på	3,97	kg	og	66	cm	i	Dueholm	på	wobler.	

Generelt	var	der	en	rigtig	god	stemning	 langs	hele	åen,	
og	det	var	som	om,	der	var	skruet	ekstra	op	for	hyggefak-

Allan Bay med  
vinderfisken på  

5,75 kg og 75 cm
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”Den	er	vist	færdig”	Johnny	ved	grillen!

toren	denne	aften.	Efter	en	aften	med	rygter	om	adskillige	
landet	 fisk,	 bl.a.	 en	havørred	 fra	 Vridsted	på	5,2	 kg,	 samt	
flere	mistet	fisk,	var	det	lørdag	morgen	stadig	de	tre	fisk	fra	
fredag	eftermiddag	og	aften,	der	officielt	var	blevet	indvejet.	
Det	betød,	at	Allan	Bay	førte	mesterskabet	med	Jesper	Bo	
i	hælene	på	andenpladsen	og	Holger	Jakobsen	på	tredje-
pladsen.	

Da	 jeg	kørte	 ind	på	parkeringspladsen	 i	Trevad	omkring	
klokken	 10	 lørdag	 formiddag,	 holdte	 der	 allerede	 en	 6-7	
biler.	Solen	skinnede	fra	en	skyfri	himmel,	og	der	var	en	god	
stemning	både	inde	og	uden	for	klubhuset.	 I	 løbet	af	den	
næste	 time	dukkede	der	flere	 folk	op,	og	da	vi	nærmede	
os	den	afsluttende	indvejning	var	der	mødt	en	20-30	men-
nesker	op.	Der	var	spænding	på	til	det	sidste,	og	det	var	ikke	
til	at	vide,	om	der	ville	dukke	flere	fisk	op	inden	klokken	blev	
11.00.	Der	 var	præmier	 til	 de	 to	 største	 indvejede	havør-
reder.	PH-grej	i	Viborg	havde	sponsoreret	nogle	lækre	præ-
mier	i	form	af	en	Geoff	Anderson	fiskejakke	til	førstepladsen	
og	en	Simms	fiskeskjorte	 til	 andenpladsen.	Men	stillingen	
blev	der	ikke	ændret	på.	Så	på	terrassen	i	solskin	var	det	Al-
lan	Bay,	der	nappede	titlen,	Klubmester	2014	(og	retten	til	
at	prale	resten	af	sæsonen).	Stort	tillykke	til	Allan!		

Anders Dalgaard

Jesper	Bo	Rasmussen	med	andenpladsen.		

En	havørred	på	4,2	kg	og	68	cm.
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ARBEJDSDAGE I LFSO
2. halvår 2014

KÆRE NYE OG GAMLE 
KOLLEGAER 
PÅ ARBEJDSHOLDET

Så	står	anden	del	af	sæsonen	for	arbejds-
holdet	for	døren,	og	der	er	mange	nye	og	
spændende	opgaver	at	tage	fat	på.
Disse	opgaver	kræver	en	masse	flittige,	
stærke,	idérige,	glade	og	dygtige	folk	!	Alle	
de	erfarne	”rotter”	håber	vi	selvfølgelig	at	
skulle	nikke	genkendende	til,	men	samti-
dig	håber	og	satser	vi	ligeledes	på	at	se	en	
masse	nye	ansigter	på	arbejdsholdet.	
Så	mød	endelig	op	på	en	eller	flere	af	
arbejdsdagene	og	giv	en	hånd	med.	
Belønningen	er	et	unikt	kammeratskab	og	
en	masse	hyggelige	(og	af	og	til	hårde	:-)	
timer.	
Og	i	disse	finanskrise	tider	er	arbejdshol-
det	det	oplagte	alternativ	til	et	dyrt	med-
lemskab	i	det	lokale	fitnesscenter	–	vi	
garanterer	dog	ikke,	at	du	taber	dig!

ONSDAGE KL. 18.00:
•	Onsdag	d.	13.	august	
•	Onsdag	d.	20.	august	
•	Onsdag	d.	27.	august	
•	Onsdag	d.	3.	september	
•	Onsdag	d.	10.	september
•	Onsdag	d.	17.	september

LØRDAGE KL. 08.00:
•	Lørdag	d.	4.	oktober	
•	Lørdag	d.	1.	november
•		Lørdag	d.	22.	november		

Klargøring	til	el-fiskeri
•		Lørdag	d.	29.	november		

El-fiskeri
•		Lørdag	d.	6.	december		

El-fiskeri
•		Lørdag	d.	13.	december		

Julefrokost

VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I LFSO
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For	et	år	siden	skrev	Finn	Vestergaard	om	ulven	i	ådalen.	Der	
er	ingen	tvivl	om	at	ulven	har	været	eller	stadig	er	i	området,	
men	indtil	videre,	så	har	ingen	dog	fået	taget	et	billede	af	
den/dem,	-	heller	ikke	Finn.

I	år	er	der	så	en	ny	beboer	i	området	omkring	Nørrekær.
For	ca.	15	år	siden,	havde	et	par	grågæs	slået	sig	ned	ved	

foreningens	moser.	Jeg	kender	ikke	udfaldet	af	deres	tid	ved	
mosen,	men	desværre	havde	de	valgt	at	yngle	samme	år	
som	et	fiskeørne	par	huserede	i	området.	De	har	sikkert	let	
kunne	tage	alle	gæslinger,	inden	de	kom	på	vingerne.

I	 efteråret	 2013	 slog	 et	 større	 antal	 grågæs	 sig	 ned	 på	
engene	omkring	Nikkelborg.	

I	de	tidlige	morgen	og	sene	aften	timer,	trak	de	til	og	fra	
engene,	og	ud	 til	deres	natlige	opholdssteder.	Det	 foregik	
aldrig	uden	en	vis	spektakel,	og	man	er	aldrig	i	tvivl	om	at	
gæssene	er	der,	når	de	først	er	på	vingerne.	

Nye beboere	i	Karup	Å-dalen
I	den	 sidste	måneds	 tid,	 har	 der	 jævnligt	 passeret	 gæs	

hen	over	engene	omkring	Nørrekær,	og	en	af	de	sidste	dage	
i	april,	så	jeg	hvorfor.

På	græsengene	ved	moserne	ved	Nikkelborg,	gik	3	par	
gæs	med	deres	gæslinger.	De	havde	i	alt	20	gæslinger,	der	
stille	gik	rundt	i	det	høje	og	grønne	græs	ovenfor	moserne.	
Voksenfuglene	var	dog	på	vagt,	så	det	var	umulig	at	komme	
tæt	på.	Enkelte	billeder	blev	det	dog	til,	men	alle	taget	ud	af	
sideruden	på	bilen,	for	så	snart	jeg	åbnede	bildøren,	trak	de	
skønsomt	ud	i	mosen.

Disse	3	par	er	nu	ikke	de	eneste	der	huserede	i	engene.	
Der	er	med	sikkerhed	yderligere	2	par,	som	dog	endnu	ikke	
lå	på	æg	eller	har	fået	unger.

Det	 bliver	 spændende	 at	 se	 om	 ”ulven”	 kan	 lade	dem	
være,	og	om	der	fremover	kommer	en	fast	bestand	af	grå-
gæs	i	Karup	ådalen.

Helge

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

centraltrykkeriet skive a/s



Indsamling af skæl fra 
havørreder i Karup Å
I	midten	af	1990’erne	blev	der	 indsamlet	 skæl	 fra	havør-
reder	 fanget	ved	elektrofiskeri	 i	 forbindelse	med	en	større	
undersøgelse	af	havørrederne	i	åen.

Alderen	og	 antal	 gydninger	hos	de	havørreder	der	blev	
indsamlet	dengang	viste	at	fiskene	havde	helt	op	til	6	havår	
og	 op	 til	 4	 gydninger	 bag	 sig.	 Ydermere	 var	 ca.	 40	%	af	
havørrederne	gentagne	gydere	med	helt	op	til	4	gydninger.	

Jeg	vil	gerne	følge	lidt	op	på	undersøgelsen	og	se	om	al-
derssammensætningen	og	mønstret	med	et	stort	antal	gen-
tagne	gydere	er	det	samme	som	dengang.	Herudover	er	det	
interessant	 at	 se	 hvordan	 alderssammensætningen	 er	 for	
ørreder	 indsamlet	over	hele	opvandringsperioden,	altså	at	
sammenligne	alderssammensætningen	for	fisk	fanget	forår,	
sommer	og	efterår.

Når der tages skæl fra en fisk vil jeg gerne have at 
vide: 
•		Hvor	den	er	fanget	(zone,	eller,	hvis	det	er	længere	oppe	

i	åen	stednavn)
•		Fangstdato
•		Længe	(fra	snude	til	det	yderste	af	halen	hvor	fisken	ligger	

naturligt)
•		Vægt	(helst	i	urenset	tilstand,	men	renset	kan	også	bruges	

bare	det	noteres)
•		Køn
•		Modenhed	–	er	fisken	blank,	let	farvet	eller	meget	farvet	–	

er	evt.	rogn	’små’,	’mellemstore’	eller	’store’
•			Andre	bemærkninger:	specielt	om	en	eller	flere	finner	er	

forkrøblede,	om	der	er	synlige	skader	f.eks.	efter	garn	eller	
fra	fugle	eller	andet	relevant.

Skællene	tages	ved	at	man	på	blanke	fisk	hvor	skællene	
sidder	løst	med	en	kniv	skraber	fra	hoved	mod	hale	i	om-
rådet	midt	mellem	sidelinie	og	rygfinne.	Ved	mere	farvede	
fisk,	hvor	skællene	ikke	kan	skrabes	af	på	denne	måde	løs-
nes	de	ved	at	skrabe	den	modsatte	vej.	Ved	meget	modne	
hanner	kan	det	være	nødvendigt	at	grave	skællene	ud.	Tag	
gerne	15-20	skæl.

Kom	skællene	i	en	skælpose	(eller	evt.	konvolut)	hvor	du	
skriver	oplysningerne	ovenfor	og	opbevar	den	så	den	kan	
tørre	(altså	ikke	i	plastpose).	

Mvh.
Stig Pedersen

NB!	 Skælposer	 forefindes	 i	 skurene	 på	 Madsen`s	 plads,	
Beck`s	plads,	skuret	ved	Hagebro	samt	vores	hytte	i	Vorm-
strup.	Derudover	udleveres	poser	på	arbejdsdage	og	Åbent	
klubhus	 i	 sommerferien.	Aflever	 skælposerne	 i	postkasser	
til	dagkort	eller	i	postkassen	ved	klubhuset	eller	send	dem	
direkte	til:	DTU	Aqua,	Vejlsøvej	39,	8600	Silkeborg,	att.	Stig	
Pedersen.

Mvh. Bestyrelsen
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Hele	foråret	2014	har	optrækket	af	havørreder	i	Karup	Å	slå-
et	alle	tidligere	år.	Store	fede	blanke	fisk	fylder	stadig	mere	
og	mere	på	fangstsiderne,	og	enkelte	lystfiskere	har	allerede	
fået	fryseren	godt	fyldt	op.

Med	 vejrgudernes	 hjælp	 kan	 2014	 blive	 et	 rigtigt	 godt	
år,	-	måske	et	nyt	1998,	med	et	hav	af	store	havørreder,	der	
måske	også	kan	komme	til	at	præge	konkurrencen.

Uanset	vejr	og	vind,	så	er	banen	kridtet	op	til	endnu	en	
konkurrence,	en	konkurrencen	der	på	alle	måder	ligner	de	
tidligere	år,	med	bækløb,	helstegt	pattegris	og	fine	præmier	
til	de	heldige	og	dygtige.

Karup	Å	whiskyen	er	også	på	plads,	og	bliver	søgangen	
ikke	alt	for	høj,	skulle	den	gerne	nå	Hagebro	og	Trevad	Ør-
redpark	engang	lørdag	over	middag.

Tidligere	år	har	mange	lystfiskere	løst	deltagerbevis	uden	
at	deltage.	Det	har	de	gjort	for	at	støtte	op	om	arrangemen-
tet	og	for	at	bidrage	til	at	forbedre	forholdene	i	Karup	Å,	-	til	
glæde	for	os	alle.

Da	Paul	T.	 Jensen,	en	af	åens	 lodsejere	valgte	at	 spon-
serer	 sit	 sommerhus	 der	 ligger	 ved	 Karup	 Å	 i	 uge	 43,	 til	
Karup	Å	Konkurrencen,	lå	det	ligetil	at	denne	præmie	skulle	
udtrækkes	blandt	alle	deltagerbeviser.

Sommerhuset	ligge	ned	til	åen	mellem	Hagebro	og	Vrid-
sted.	Der	følger	1,3	km.	fiskevand	med,	og	huset	har	plads	
til	6	personer.	

Præmien	har	en	værdi	kr.	5.200,00.	
Præmien	kan	ikke	ombyttes	til	kontanter	eller	flyttes	til	en	

anden	uge	end	uge	43.

Karup Å konkurrencen 2014
Vi ses til årets Karup Å konkurrencen i 
weekenden den 15 – 17. august 2014.

Konkurrenceudvalget.

Sidste års 10 største fisk!

Der	smages	på	Karup	Å	whisky

Et	stort	opbud!
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ARRANGEMENT- 
SPONSOR:

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

Deltag og du støtter 
arbejdet med vandløbs-
restaurering i Karup Å

VINDER 2013
Niels Iversen, Gadbjerg
Havørred 5,25 kg og 77 cm
fanget på spin

Fra udspring til udløb

KARUP Å KONKURRENCEN
15. - 17. august 2014

Frank Bach, Sunds 

Havørred 6,95 kg og 82,50 cm

fanget på flue

VINDER 2010

Jesper Carstensen, Svendstrup
Havørred 7,44 kg og 82,50 cm
fanget på spin

VINDER 2011

Kim V. Nielsen, SundsHavørred 7,02 kg og 81 cmfanget på flue

VINDER 2012

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

OVERSKUDET GÅR UBESKÅRET TIL VANDLØBSRESTAURERING I KARUP Å

Nyhed!
VINd På dElTAGERbEVISET TIl  

KARuP å KONKuRRENcEN

Som noget nyt, vil der i år blive trukket 

lod om en uge i sommerhus, et sommer-

hus med tilhørende 1,3 km. fri fiskevand 

i zone 4. Der er plads til 6 personer i hyt-

ten, og hytten kan blive din i uge 43.

Se mere på www.havorreden.dk

Værdi kr. 5200,-



1.	marts	er	en	traditionsfuld	dag	for	rigtig	mange	lystfiskere.	
En	dag	man	glæder	sig	til,	og	som	vi,	siden	vi	blev	medlem	
af	LFSO	som	16-årige,	kun	har	misset	hhv.	en	og	to	gange.	
Den	ene	af	os,	måtte	undvære	sæsonstarten	en	gang	som	
værnepligtig,	den	anden	to	gange	pga.	rejser	til	Australien.	

Meget	tidlig	morgen	1.	marts	mødes	vi	en	8	–	10	stykker	
til	morgenkaffe.	Per	Kønig,	Peter	Risgaard,	Henrik	Nymann	
og	 os	 selv,	 Niels	 Thomsen	 og	 Benny	 Amstrup	 har	 været	
faste	 deltagere	 gennem	mere	 end	30	 år.	Der	 ud	over	 er	
der	også	de	nytilkomne,	som	kun	har	været	med	de	sidste	
20-25	år,	nemlig	Jesper	Nymann,	Claus	Nymann,	Michael	
Amstrup	og	Erik	Dalgaard	Andersen.	

Uret	viser	kl.	5.30,	det	er	mørkt,	og	der	er	brug	for	både	
kaffe,	 rundstykker	og	en	 lille	en	 for	at	 få	gang	 i	 systemet.	
Stemningen	er	god,	for	alle	har	glædet	sig	til	dagen	og	er	
ivrige	efter	at	 få	snøren	i	åen	efter	den	lange	vinterpause.	
At	være	vært	for	morgenkaffen	går	på	skift	mellem	skibonit-
terne.	

Kampen om den største 
fisk 1. marts
- hyggelig fisketradition gennem snart 35 år!

Kl	6.30	kører	vi	til	åen	uanset	vejr	og	vind.	Nogle	år	er	der	
plus	grader,	andre	år	har	termometeret	vist	minus	15	grader,	
og	vi	har	måtte	skovle	os	frem	gennem	sneen.	Traditionen	
tro	parkerer	vi	i	Dueholm	ved	gården	over	sommerhushul-
let.	Her	 indgås	så	væddesmålet	om,	hvem	der	får	dagens	
største	 fisk,	 og	med	 største	 fisk	menes	den	 længste!	 Alle	
smider	50	kr.	i	puljen,	så	de	er	klar	til	overrækkelsen	sam-
men	med	pokalen.	Dokumentationen	skal	selvfølgelig	være	
i	orden	for	at	vinde,	og	her	accepterer	vi	både	foto	eller	vid-
neudsagn!	Størst	er	selvfølgelig	æren	af	at	få	pokalen,	som	
ses	på	billedet,	men der er vist endnu ingen af os, der 
har fået lov at have den hængende i stuen et helt år!

Når	det	bliver	lyst	omkring	kl.	6.45,	går	vi	mod	åen	-	altid	
med	Henrik	Nymann	i	spidsen!	For	ham	er	det	nemlig	en	
slags	 tradition	at	komme	først.	Vi	 fordeler	os	 i	 tre	hold	og	
starter	dagens	fiskeri.	Grejet	er	altid	det	sammen,	prop	og	
orm!	Nu	går	det	så	slag	i	slag	efter	de	store	havørreder	ned	
mod	Holmsgårds	Store	Høl,	og	på	vej	ned	ad	åen	møder	

Foto: Jesper Palm
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Overrækkelsen	inden	fiskeriet	fortsætter	i	Karstoft.

Den	retmæssige	pokalvinder	som	venter	på	pokal	og	
penge!!!!!

man	som	regel	de	samme	mennesker	år	efter	år,	så	snak-
ken	går	livligt,	mens	der	fiskes.	

Kl.	9.30	går	turen	atter	op	mod	bilerne	til	madpakken,	kaf-
fen	og	endnu	en	lille	en	til	halsen.	Fiskeriet	drøftes	og	skulle	
der	være	en,	der	har	fanget	en	nedgænger	af	de	værste,	er	
der	dømt	håneret!

Efter	kaffen	gentager	det	sammen	scenarie	sig.	I	hælen	på	
Henrik	Nymann	ned	til	åen,	ud	med	snøren	og	af	sted	igen	
ned	ad	åen.	Nogle	af	os	ses	ikke	ret	ofte,	da	vi	bor	temmelig	
spredt	i	Midtjylland,	fra	Århus	til	Kibæk,	så	der	er	altid	mange	
historier,	 der	 skal	 udveksles,	 og	 alt	 fra	 politik,	Canadature,	
fiskeri	ved	Karup	Å	og	lokalnyt	bliver	diskuteret.	

Ved	middags	tid	mødes	vi	igen	ved	madpakken,	og	her-
efter	 tager	 nogle	 hjem,	 men	 den	 hårde	 kerne	 fortsætter	
selvfølgelig	til	Karstoft.	 Inden	vi	skilles	 i	Dueholm,	uddeles	
pokalen.	Dog	er	vinderfisken	de	sidste	mange	år	faktisk	fan-
get	i	Karstoft,	så	den	første	pokalvinder	må	ofte	af	sted	for	
at	aflevere	både	pokal	og	penge	til	den	retmæssige	vinder!	

Selv	om	der	er	stor	 forskel	på,	hvor	meget	vi	hver	 især	
færdes	ved	Karup	Å	 i	 løbet	af	året,	er	1.	marts	en	dag,	vi	
alle	ser	meget	frem	til.	Skulle	det	ske,	at	en	enkelt	ikke	kan	
deltage,	skal	undskyldningen	være	virkelig	god	for	at	blive	
accepteret	af	os	andre.	I	år	havde	Henrik	Nymann	f.eks.	ikke	
tid,	da	han	havde	solgt	sit	hus	og	skulle	overdrage	det	til	de	
nye	ejere	1.	marts.	Det	blev	selvfølgelig	underkendt,	over-
dragelsen	blev	flyttet,	og	han	var	med	på	dagen!

Benny Amstrup og Niels Thomsen
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Fluesiden	 ved	Brian	Størup

For eventuelle spørgsmål om-
kring fluebinding eller fiskeri i 
Karup Å kontakt mig endelig.

Brian Størup
bs@futurefly.dk
www.futurefly.dk

DBK Wannabee
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Bindevejledning
DBK Wannabee
Rør: 	 	FF	3mm	Blå	Glitter	&	FF	1,85mm	

Rød

Vægt: 	 6mm	US-Tube

Hale: 	 Fl.	Rød	Fibre	

Krop:		 	Sølv	Metallic	Flatbraid	og	Signature	
GGB	Dubbing

Vinge:		 FF	Amerikansk	Opossum	Sort

Fronthackle: 	 FF	American	Hensaddle	Blå	&	Sort	

Hoved:		 6mm	Ufodisc	Mat	Metallic	Red

Sider: 	 JC	fra	opdræt	

Ja	Den	Blå	Kanin	har	jo	været	vist	i	dette	blad	før,	så	hvorfor	
gøre	det	igen.	Grunden	til	at	jeg	bringer	denne	flue	frem	i	
lyset	igen	er	simpel,	den	er	blevet	opgraderet	med	en	vinge	
af	Amerikansk	Opossum	og	fået	et	nyt	udseende.	Den	Blå	
Kanin	har	været	i	min	flueæske	i	mange	år,	og	den	er	der	
stadig,	men	nu	som	DBK	Wannabee.

April	 måned	 er	 for	 mig	 tiden	 for	 den	 årlige	 forårstur	 til	
Emåen	i	Sverige.	Og	i	flueæsken	var	den	nye	DBK	Wanna-
bee,	som	skulle	testes	i	hårdt	og	koldt	vand.	Resultatet	var	
temmelig	overbevisende,	6	havørreder	på	land	og	3	tabte	
og	en	del	kontakter	på	2	½	dags	fiskeri.	Alle	på	samme	flue,	
skiftede	ikke	flue	en	eneste	gang.	Tilfældigt,	sikkert	:-)

Men	Amerikansk	Opossum	er	et	fantastisk	materiale,	glin-
sende	som	Isbjørn,	tyndt	i	læderet,	bløde	hår	med	lidt	sti-
vere	dækhår,	perfekt	kombination.	Som	Zonkervinge	slipper	
Amerikansk	Opossum	mere	lys	igennem	vingen	end	noget	
andet	Zonkermateriale.	Man	kan	naturligvis	også	binde	det	
ind	 som	 almindelige	 hårvinge.	 Læderet	 suger	 ikke	 meget	
vand,	hvilket	gør	at	man	kan	binde	sine	Zonkerfluer	 i	sto-
re	størrelser	uden	de	bliver	for	tunge	at	kaste	med.	Og	så	
svømmer	det	bare	helt	fantastisk,	både	i	stilleflydende	åer	
og	hårdere	vand	som	Emåen.	

En	anden	flue	i	samme	stil	som	har	vist	sig	at	være	virke-
lig	giftig	er	en	Red	Butt	med	Opossumvinge,	den	har	givet	
mange	fine	oplevelser	sidste	efterår.



Ligesom	 i	 andre	 landsdele	er	der	også	 lokalt	 ved	at	blive	
skabt	effektiv	fokus	på	turismeværdien	af	havørredfiskeriet.	
På	Fyn	har	der	i	snart	mange	år	været	et	samarbejde	i	regi	af	
Havørred	Fyn	om	en	styrkelse	af	havørredbestanden	-	bl.a.	
med	henblik	på	øget	 lystfiskerturisme	(www.seatrout.dk 
).	Det	har	vist	sig	på	Fyn,	at	en	lystfiskerfanget	havørred	har	
en	 samfundsværdi	 på	 ca.	 2.500	 kr.	 pr.	 kg	 (overnatninger,	
købmand,	 benzin	 osv.).	 Sådanne	 beregninger	 gør,	 at	 det	
ikke	er	svært	at	engagere	kystkommunerne,	når	det	gælder	
den	nødvendige	medfinansiering	 i	markedsføring,	ørredop-
dræt	og	 især	vandløbsforbedringer.	Et	 lignende	projekt	er	 i	
opstartsfasen	 på	 Sjælland	 under	 navnet	 ”Fishing	 Zealand”	
(www.fishingzealand.dk ).

Nogle	få	ildsjæle	har	prioriteret,	at	der	også	skulle	skabes	
øget	 fokus	 på	 havørreden	 og	 lystfiskeriet	 efter	 havørred	 i	
Limfjorden.	Under	navnet	”Havørred	Limfjorden”	er	der	fore-
løbigt	gennemført	et	pilotprojekt.	Pilotprojektet	er	forløberen	
for	et	egentligt	3	årigt	udviklingsprojekt,	der	 i	øjeblikket	er	
tæt	på	at	være	finansieret	af	de	18	limfjordskommuner	re-
præsenteret	i	Limfjordsrådet.	Havørred	Limfjorden	er	i	sep-

Havørred Limfjorden  
– et projekt under Limfjordsrådet

tember	2013	optaget	som	et	projekt	under	Limfjordsrådet.
Det	er	ikke	et	helt	dårligt	tidspunkt	med	en	sådan	fokus,	

da	det	netop	er	i	disse	år,	der	gennemføres	et	massivt	ar-
bejde	med	at	forbedre	vandløbene	bl.a.	i	Limfjordsoplandet.	
Der	gennemføres	projekter,	der	fjerner	spærringer	ved	møl-
lesøer	eller	dambrug.	Der	genslynges	udrettede	vandløb	og	
der	genåbnes	rørlagte	vandløb	samt	udlægges	gydegrus.

I	den	næste	vandplanperiode	der	starter	i	2016	og	løber	
frem	 til	 2021,	 bliver	 der	 øget	 medindflydelse	 fra	 interes-
seorganisationer	m.fl.	omkring	anbefaling	af	hvor	midlerne	
bruges	bedst	muligt.	Dette	arbejde	er	allerede	godt	i	gang	
i	 de	 nedsatte	 vandråd.	 Her	 er	 bl.a.	 fokus	 på	 fiskebestan-
dene	bl.a.	ørred,	men	også	andre	arter.	I	de	små	vandløb	er	
det	mange	steder	godt	nok	med	en	fin	ørredbestand,	men	
i	 større	 vandløb	 kræver	 en	 målsætningsopfyldelse,	 at	 der	
er	 en	 bredere	 artssammensætning	 blandt	 fiskene.	Det	 er	
dog	ikke	nok	at	fokusere	på	fiskene,	men	også	vandløbenes	
smådyr	og	vandplanter	er	i	spil	og	skal	være	repræsenteret	
med	stor	diversitet.

I	Holstebro	kommunes	opland	til	Limfjorden	kunne	egne-

Kan det være fremtiden  
for Limfjorden?..”.
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de	vandløbsinitiativer	være	etablering	af	faunapassage	ved	
Ryde	Mølle	 i	Hellegård	Å,	åbning	af	 rørlagte	strækninger	 i	
Kojborg	Bæk	og	Mundbjerg	Bæk,	genslyngning	af	Dueholm	
Grøft,	etablering	af	okkerbassin	 i	Røjbæk	og/eller	fjernelse	
af	 fordeler-stemmeværk	 i	 Svenstrup	Å.	Mange	 steder	 kan	
en	indsats	også	inkludere	udlægning	af	gydegrus	eller	plant-
ning	af	elletræer	på	vandløbsbrinken.	

Der	er	afsat	125	millioner	kroner	i	Limfjordsoplandet,	så	
det	er	med	at	få	kabalen	lagt,	så	man	får	flest	positive	ge-
vinster	ud	af	arbejdet.	Det	er	i	dette	fremadrettede	arbejde	
Havørred	Limfjorden	spiller	en	vigtig	rolle.	Havørred	Limfjor-
den	vil	skabe	en	masse	samarbejdsrelationer	mellem	kom-
munernes	vandløbsmedarbejdere,	sportsfiskere,	 turistorga-
nisationer	m.fl.	

I	 perioden	 efter	 2016	 skal	 der	 skabes	 god	 vandløbstil-
stand	 i	311	km	vandløb,	 fjernes	mindst	37	spærringer	og	
laves	2	okkerindsatser.	Der	er	nok	af	vandløbsstrækninger	at	
vælge	ud	fra,	da	1.700	km	i	 limfjordsoplandet	er	udpeget	
som	i	risiko	for	manglende	målsætningsopfyldelse	i	2021.

Havørred Limfjords projektets kerneydelser er:
•		Formidling	af	havørredfiskeriet	i	Limfjorden	i	Lystfiskerma-

gasiner,	artikler,	sociale	medier	m.fl.
•	Formidling	af	succesfulde	vandløbsprojekter
•		Udvikling	af	informationsmaterialer	(foldere	osv.)	til	cam-

pingpladser	og	hoteller
•	Udvikling	af	en	fiskeguide	(lommebog)
•		Ansøgning	 af	 projektmidler	 og	 ansøgning	 om	 konkrete	

vandløbs-	og	fiskerelaterede	tiltag.

Gravemaskine	udlægger	gydegrus.

Der	er	med	andre	ord	nok	at	gå	i	gang	med.	
Det	bliver	spændende	at	følge	med	på	
www.havorredlimfjorden.dk	

Jakob Larsen

	

Kom ind & oplev vores 
store flue/fiske afdeling
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

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

GUIDELINE

H A G L F S L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

PLEASE CONTACT HAGL FS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59 Salg af � skekort
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Nyt fra KÅS	 ved	Mogens	Thomassen

Da	Ringkøbing	Amt	og	Viborg	Amt	blev	nedlagt,	blev	vand-
løbsvedligeholdelsen	 overtaget	 af	 ”De	 fem	 kommuner”	
Skive	Kommune,	Viborg	Kommune,	Holstebro	Kommune,	
Herning	Kommune	og	Ikast-Brande	Kommune.

Vores	 aftale	 om	 grødeslåningsperioder,	 som	 vi	 havde	
indgået	med	amterne.	Blev	efter	aftale	ført	videre	af	kom-
munerne	(2008	–	2012)	uden	de	store	problemer;	men	i	
2013	gik	det	galt,	 fordi	de	flyttede	perioderne	med	alt	 for	
kort	varsel.	Vi	påtalte	det	over	 for	kommunerne	og	fik	det	
svar,	at	det	var	inden	for	Regulativets	bestemmelser,	dog	fik	
vi	det	ud	af	det,	at	kommunerne	lovede	at	vi	sammen	med	
dem	fik	en	ny	aftale	på	plads	inden	grødeslåningsperioden	
2014.

MØDE MELLEM KOMMuNER OG INTERESSENTER 
VED KARup Å DEN 22. MAJ 2014
På	 mødet	 hvor	 Karup	 Å	 Sammenslutningen,	 Lodsejerfor-
eningen	og	Talerøret	for	Skive-Karup	Å	med	tilløb	-	sammen	
med	kommunerne	fik	en	god	aftale	på	plads	for	de	kom-
mende	år.

Grødeskæring i Karup Å

2014 1. skæring/uge 2 skæring/uge

	 Mulig	kantskæring
Munklinde	til	Agerskov	Dambrug	 27	–	28	 36	–	37

Agerskov	Dambrug	til	Elværks	Dambruget	 26	–	27	 36	–	37

Elværksdambrug	til	Resen	Bro	 25	–	26	 35	–	36

Resen	Bro	til	Skive	Fjord	 26	–	27	 37	–	38	–	39

På	 mødet	 oplyste	 Viborg	 Kommune	 at	 grødeopsam-
lingen	 ved	 Sdr.	 Resen	Bro	 bliver	 optimeret	med	2	meter	
langt	 ”skod”	 i	den	spidse	ende	af	grødeopsamlingen.	Det	
forventes	derved	at	der	opsamles	mere	af	den	grøde,	der	
ellers	”ruller”	under	spærringen.	Derudover	vil	det	nordlige	
broslug	blive	oprenset	for	sand.	

Dato	for	skæring	i	Karup	Å	vil	blive	udlagt	på	KÅS	Hjem-
meside	samt	den	fælles	kommunale	hjemmeside.	

Linket	findes	her	og	adressen	er:
http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og affald/
Soer-og-vandloeb/Vandloeb/Vandloeb/hvor-skaerer-kom-
munen-groede/Karupaa.

Der	vil	blive	afholdt	besigtigelse	af	vandløbsvedligeholdel-
sen	efter	både	1.	og	2.	skæring.	Niels	Barslund	fra	Talerøret	
for	Karup	Å	–	Skive	Å	og	Mogens	Thomassen	fra	KÅS	del-
tager.
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Foto:	Jesper	Palm
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Glimt fra Skjern Å  
lystfiskerfestival 2014

Vores	fine	stand.

Foto:	Jesper	Palm

Foto:	Jesper	Palm

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...
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Det	er	en	dejlig	13.	februar.	Der	er	dømt	fridag	og	fiskefe-
beren	melder	sig.	Heldigvis	har	min	kammerat	Simon	også	
fri,	 så	 vi	 aftaler	 hurtigt	 at	 mødes	 på	 kysten	 på	 Djursland.	
Bilen	styrer	mod	Djursland	og	jeg	ankommer	samtidig	med	
Simon	og	efter	en	hurtig	tilrikning	er	vi	klar.	Vi	aftaler	at	gå	
ned	til	vandet	for	at	se	vandforholdene	og	vandtemperatu-
ren.	Vandet	er	3,4	grader	og	det	blæser	8	sekund	meter	fra	
syd.	Vandet	er	lettere	grumset,	så	vi	graver	i	æskerne	for	at	
finde	det	rigtig	grej.	Mine	erfaringer	siger	mig,	at	hvid	er	en	
god	farve	til	disse	svære	forhold.	Der	går	ikke	længe	inden	
før	at	jeg	hører	Simon	råber	”der	er	fisk	-	og	den	er	ikke	lille”,	
så	jeg	skynder	mig	hen	til	ham	for	at	hjælpe	ham	med	at	få	
fisken	ordentlig	på	land	og	håber	inderligt,	at	det	ikke	er	en	
nedgænger.	Kort	 tid	efter	hugget	ser	vi	fisken	og	vurderer	
hurtigt,	at	den	skal	fightes	med	omhu.	Jeg	guider	ham	igen-
nem	fighten	og	fortæller	ham,	at	han	skal	bakke	tilbage	op	
ad	stranden,	så	jeg	kan	hente	fisken	i	den	næste	bølge,	der	

Simon og Rasmus’  
lille tur til kysten

tager	den	ind.	Jeg	får	fat	i	halen	og	indser	hurtigt,	at	det	er	
en	ny	PR	til	Simon.	Jeg	er	oven	ud	glad	på	Simons	vegne	
fordi	han	endelig	har	fanget	en	overspringer	på	de	magiske	
60	cm	på	blink.	Vi	tager	nogle	dybe	indåndinger,	laver	high	
five	 og	 tager	 masser	 af	 billeder	 inden	 vi	 går	 i	 gang	 med	
at	fiske	 igen.	 Inden	 længe	er	det	 instruktørens	 tur	 til	at	 få	
strammet	linen	op	og	jeg	råber	til	Simon,	at	der	er	nap	og	at	
det	en	fin	fisk.	Ganske	rigtigt	-	fisken	flyver	ud	af	vandet	med	
bombarda	flåd	og	fluen	flyver	efter	sig.	Jeg	indser	hurtig,	at	
min	intuition	holder	stik	-	det	er	en	fin	overspringer,	jeg	nu	
er	ved	at	få	på	land.	Simon	tager	hånden	rundt	om	halen	og	
løfter	den	op	i	tangen	og	jublen	breder	sig	igen.	

	
Dagens	fangst	blev	to	smukke	+60	cm	overspringere:	
Simons	:	64	cm	3	kg
Rasmus:	63	cm	2,9	kg



Året	2013	skulle	være	mit	år	både	på	kysten	og	i	åen,	men	
da	vi	kom	til	årskiftet	2014,	kunne	min	fangstrapport	eller	
manglen	på	samme	stå	på	bagsiden	af	en	 tændstikæske.	
Kysten	havde	kun	givet	ca	10	fisk	og	ingen	af	en	størrelse,	
som	havde	givet	åndenød.	Kun	en	enkelt	på	ca	60	cm	hav-
de	lunet	lidt	i	svinget.	Åen	var	nok	det	ringeste	jeg	nogen-
sinde	havde	oplevet,	7	 skrubber	og	en	blank	 regnbue	på	
35	cm	–	uha.	De	fleste	af	skrubberne	blev	taget	hernede	i	
byen	på	spinner.	De	var	heldigvis	så	yderligt	kroget,	at	de	var	
nemme	at	genudsætte.	Kun	1	af	aftenerne	fortrød	jeg,	at	jeg	
havde	genudsat.	Jeg	fik	en	rigtig	god	skrubbe	i	første	kast	på	
spinner,	kiggede	på	den	i	græsset	og	regnede	ikke	med	at	få	
flere	så	ud	igen	med	den.	Lidt	fjollet	for	i	næste	kast	fik	jeg	
en	mere.	De	kunne	have	 lunet	hjemme	på	panden,	men	
sådan	er	der	så	meget.	Kun	en	havørred	havde	jeg	på,	men	
til	gengæld	en	rigtig	stor	en.	Jeg	stod	rigtigt	skidt	nede	ved	
jernbanebroen	ved	Kvickly,	og	jeg	havde	kun	ca	5	m	at	be-
væge	mig	på.	Jeg	prøvede,	så	godt	jeg	kunne,	men	den	ville	
ind	og	stå	og	bore	under	mig.	Den	var	oppe	under	jernba-
nebroen	derefter	nede	igen	og	sprang	som	en	vanvittig,	så	
det	var	5	min	med	bankende	hjerte,	indtil	den	fik	sig	vredet	
af	spinneren.	Det	var	godt	nok	noget	af	et	antiklimaks,	da	
den	forsvandt;	den	var	stor.	Den	sidste	skrubbe	fik	jeg	helt	
oppe	ved	Sønder	Resen	under	den	årlige	fiskekonkurrence	i	
Kås.	Vi	var	5	fiskekammerater,	der	var	taget	op	til	Mejerihul-
let	i	Sønder	Resen	og	havde	lagt	bunden	med	kold	kartoffel-
salat	og	grillpølser.	Det	var	en	rigtig	lun	aften,	så	fiskeiveren	
var	 ikke	den	største.	Et	godt	stykke	nede	havde	Benny	og	
jeg	 fundet	et	bord-bænkesæt	 lige	ved	åen.	 Jeg	dumpede	
en	orm	ud,	og	stangen	krøllede	sig	sammen.	”Uha”,	sagde	
jeg	til	Benny,”	allerede	en	havørred”,	men	op	ad	vandet	kom	
der	en	mega	skrubbe,	næsten	en	 lille	helleflynder.	Benny	
kunne	næsten	ikke	sige	noget	for	bare	grin.	Jeg	kunne	des-
værre	se,	at	den	havde	slugt	krogen,	så	en	genudsætning	
var	 umulig.”	 Hold	 kæft”,	 sagde	 Benny	 imellem	 grineanfal-
dene,	”	den	vinder	du	på”.	Jeg	havde	lidt	svært	ved	at	grine	
af	det,	godt	træt	af	at	jeg	var	nødt	til	at	aflive	den.	Jeg	ville	
ikke	bare	smide	den	i	græsset,	så	jeg	var	nødt	til	at	gå	op	til	
bilen	med	den.	Der	mødte	vi	Niels.	Han	havde	hørt	grinean-

Skrubbekongen slår til!
faldene	og	var	på	vej	ned	for	at	se,	hvad	der	skete.	”Den	er	
godt	nok	stor”,	sagde	han.	”Prøv	lige	at	løfte	den	op	og	vise	
den	til	Mogens,	han	går	 lige	derhenne”.	Jeg	drejede	rundt	
og	løftede	skrubben	op	og	råbte	på	Mogens.	Lige	i	det	jeg	
stod	med	den	 i	udstrakt	hånd,	kunne	 jeg	høre	et	kamera	
klikke,	og	så	brød	de	begge	sammen	af	grin.	”Så	er	der	også	
billede	på,	når	vi	sender	den	ind	til	fangstjournalen”,	sagde	
Niels.	Det	blev	desværre	aftenens	eneste	 fangst,	så	2014	
skulle	være	vendeåret.	

Vinteren	havde	været	mild,	men	havørrederne	i	Limfjor-
den	var	ingen	steder	at	finde.	Det	var	ikke	fordi,	der	ikke	blev	
prøvet.	Mogens	fangede	en	60	cm	nedgænger	ved	Kås,	og	
jeg	brugte	utallige	timer	i	håbet	om	at	få	en,	men	nej.	Når	
man	gik	ind	på	fangstjournalen,	kunne	man	se,	at	der	blev	
fanget	mange	fisk	på	Djursland,	Fyn	og	ved	Mariagerfjord.	Vi	
valgte	derfor	at	køre	en	hel	dag	til	Helgenæs	på	Djursland.	
Det	var	et	fantastisk	højt	solskinsvejr.	Vi	havde	en	del	følgere	
og	mødte	en	masse	mennesker,	der	også	var	ude	at	fiske	
efter	havørreder.	De	sagde	samstemmende,	at	et	par	dage	
før	havde	det	været	fantastisk,	men	nu	var	vinden	vendt	og	
kom	fra	nord	og	var	blevet	iskold,	så	det	var	bare	øv.	Den	1.	
marts	kom	premieren	i	åen.	Benny	fik	en	blank	5	kg	over-
springer,	og	han	var	 ikke	til	at	skyde	igennem.	Hans	2013	
sæson	havde	også	været	ussel,	så	det	var	en	forløsning	af	
de	helt	store.	Jeg	tror,	at	kanten	på	fryseren	i	Brøndumsgade	
blev	meget	slidt	pga	al	den	åben,	for	at	folk	kunne	beundre	
fisken.	 Jeg	 plejer	 som	 tidligere	 sagt	 sjældent	 at	 komme	 i	
åen	 før	 i	 juni,	men	fik	dog	en	maj	fisk	 for	nogle	år	siden.	
Gennem	hele	marts	måned	blev	der	taget	nogle	rigtig	flotte	
fisk	i	åen,	og	da	der	samtidig	ikke	var	liv	ved	kysten,	
bestemte	jeg	mig	for	i	starten	af	april	at	indlede	
åsæsonen.	 Benny	 havde	 fået	 en	 mere	 og	
var	helt	ovenpå,	men	kunne	 ikke	komme	
med	 den	 lørdag	 morgen,	 da	 han	 havde	
lovet	sin	kone,	at	de	skulle	til	Ikea	i	Århus.	
Mogens	skulle	til	fest	med	sin	tipsklub	og	
var	nok	ikke	kommet	hjem,	inden	jeg	tog	
af	sted	om	morgenen.	 Jeg	havde	gravet	
nogle	orm	og	fundet	alt	ågrejet	frem.	Jeg	
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var	meget	i	vildrede	med,	hvor	jeg	skulle	prøve	at	starte.	Jeg	
valgte	at	køre	til	Hagebro,	men	der	gik	en	enkelt,	selvom	det	
var	meget	tidligt	om	morgenen.	Jeg	bestemte	mig	så	for	at	
køre	nedover.	Ved	Røjbæk	var	der	ikke	et	øje.	Jeg	gjorde	op	
med	mig	selv,	at	jeg	ligeså	godt	kunne	prøve	at	dumpe	en	
orm	ned	i	hullet.	Første	gang	ormen	gled	igennem,	kom	der	
et	par	små	ryk,	og	jeg	kunne	mærke,	at	jeg	blev	helt	varm.	
Det	var	alt	for	tidligt	til,	at	det	kunne	være	en	skalle.	Jeg	skif-
tede	blyloddet	ud	med	et	lidt	tungere,	så	det	ikke	ville	drive	
så	stærkt.	Linen	stoppede	nede	i	hullet,	og	stangen	krøllede	
sig	sammen,	og	så	var	der	fast	fisk.	Det	var	lidt	vildt	efter	blot	
½	mins	fiskeri.	Jeg	fik	fundet	gaffen	frem,	men	ombestemte	
mig	i	sidste	øjeblik	og	håndlandede	den.	Det	var	virkelig	en	
flot	fisk	–	tyk,	blank,	67	cm	og	3½	kg.	Det	var	en	sæsonstart,	
der	ville	noget.	Jeg	stod	længe	og	kiggede	på	den	og	fik	ta-
get	et	par	gode	billeder.	Ligesom	jeg	hankede	op	i	den	for	at	
bære	den	op	i	bilen,	lød	der	et	pift.	Over	fra	den	anden	side	
af	åen	kom	en	mand	gående	med	en	fisk	 i	 samme	stør-
relse.	Vi	fik	en	god	snak	om	tidlig	sæsonstart	og	held.	Jeg	fik	
fisken	op	i	bilen,	derefter	nød	jeg	rigtigt	kaffen	og	basserne	
fra	Statoil	 i	Skive.	Det	var	 for	 tidligt	at	 ringe	 til	Mogens	og	
Benny,	så	de	fik	bare	en	MMS	med	billede	af	fisken.	Der	gik	
nu	ikke	mange	millisekunder,	før	Benny	ringede	for	at	ønske	
til	lykke	og	bandede	lidt	over,	at	han	skulle	til	Ikea.	”Gå	bare	
ned	og	fiske	igen”,	sagde	han.	Jeg	brugte	et	par	timer	på	må	
og	få.	Jeg	havde	et	rigtigt	godt	hug	lige	nøjagtigt	der,	hvor	
jeg	fangede	den	første,	men	jeg	kunne	ikke	rigtigt	få	den	til	
at	tage	ordentligt	ved,	eller	det	var	måske	bare	mig,	der	var	
fiskemæt.	Jeg	nød	det	bare	og	syntes,	at	det	havde	været	
en	helt	fantastik	start.	½	mins	fiskeri	og	så	en	fisk	på	land.	
Jeg	bestemte	mig	for	at	køre	til	Trevad.	Der	holdt	der	3	biler.	
Når	så	måtte	det	blive	Skive,	og	så	kunne	Emir	også	lige	se	
fisken.	Jeg	vidste,	at	han	var	på	Sønder	Boulevard.	Da	 jeg	

nærmede	mig	åen	på	Boulevarden,	 kunne	 jeg	 se,	 at	han	
kom	på	cykel	 indover	parkeringspladsen,	og	at	han	havde	
noget	på	cyklen.	Han	sad	helt	akavet,	og	jeg	tænkte	på,	hvad	
der	mon	kunne	være	sket.	Samtidigt	med,	at	jeg	svingede	
ind	på	pladsen,	hoppede	han	af	cyklen.	Han	måtte	give	slip	
på	en	monster	fisk,	som	han	havde	prøvet	at	cykle	med.	Jeg	
kom	ud	af	bilen	i	en	fart	for	at	komme	hen	og	kiggede	på	
den.	 Jeg	var	 fuldstændig	mundlam,	sikke	en	fisk.	Han	var	
helt	rundt	på	gulvet	og	fortalte	om	fangsten.	Samtidigt	med	
fik	jeg	ringet	til	Mogens	og	sagt,	at	den	var	han	simpelthen	
nødt	til	at	komme	ned	og	få	taget	et	billede	af	fisken	til	Car-
dinalen.	Der	gik	lang	tid,	inden	jeg	fik	fundet	min	fisk	frem.	
Det	havde	været	en	 fabelagtig	morgen.	 Jeg	glædede	mig	
utroligt	på	Emirs	vegne.	Er	der	en,	der	har	fortjent	at	fange	
sådan	en	størrelse,	så	er	det	ham.	Magen	til	hjælpsomme	
fyr	skal	man	lede	længe	efter,	altid	klar	til	af	hjælpe.	Midt	i	
det	hele	ringede	min	telefon.	Det	var	Benny.	Han	ville	høre,	
om	jeg	havde	fanget	mere.	Jeg	fortalte,	at	Emir	havde	fået	
en	på	10	kg,	eller	10½	kg	for	at	være	helt	nøjagtig.	Der	blev	
helt	stille	i	røret.	Så	fortalte	han,	at	han	pt	stod	i	Viborg,	men	
han	mente,	at	de	var	 færdige	med	 indkøbene.	 Jeg	kunne	
mærke	hans	fiskefeber	igennem	telefonen,	og	fik	ham	for-
talt,	at	jeg	havde	haft	kontakt	med	en	mere	deroppe.	Han	
var	velkommen	til	at	komme	forbi	og	få	nogle	af	mine	orm,	
så	kunne	han	da	prøve,	om	han	kunne	fange	den.	Da	jeg	
kørte	hjem	nede	fra	Boulevarden,	fik	jeg	smidt	ormene	om	
til	Benny	og	så	hjem	med	fisken	i	fryseren.	Der	gik	ca	1½	
time,	 så	 ringede	 telefonen	 igen.	 Jeg	 kunne	 se,	 at	 det	 var	
Benny.	”Yes”,	blev	der	sagt.	”Du	skulle	være	blevet.	5,1	kg	
helt	blank”.	 Så	den	6.	 april	 var	 godt	nok	en	dag,	der	 ville	
noget.	4	fisk	havde	jeg	set	på	land,	noget	af	en	vild	start	på	
sæsonen.

Finn Vestergaard Jensen

Emirs fisk på 10,4 kg og min på 3,5 kg.
Sikke en dag......
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Forleden	var	jeg	en	tur	i	zone	1a	for	at	fiske.	På	vej	tilbage	
til	bilen,	så	jeg	en	tom	øldåse	på	diget.	Som	altid,	så	blev	
den	samlet	op	og	bragt	til	nærmeste	affaldspose,	eller	med	
hjem,	hvis	der	er	pant	på.

Da	jeg	havde	gået	et	stykke,	mærkede	jeg	noget	der	be-
vægede	sig	ved	min	hånd,	og	da	jeg	kikkede	ned,	sad	der	
en	lille	spidsmus	oven	på	dåsen.	Jeg	bliver	lidt	forskrækket,	
og	musen	falder	af	den	grund	ned	på	jorden.	Jeg	kikkede	
nærmere	på	dåsen,	og	opdager	at	dåsen	var	fyldt	med	tørt	
græs.	

Noget	tydede	på	at	mus	nu	om	dage	bor	i	HUS.
Dåsen	på	billedet	er	ikke	dåsen	jeg	samlede	op.	Musen	

boede	naturligvis	i	en	Royal	dåse.	Lidt	royal	var	den	vel	den	
lille	mus,	når	den	nu	boede	i	HUS.

Helge

Oplevelser ved åen
Ikke	kun	snegle		
bor	i HuS

Husk altid at 
indrapporterer 
din fangst på:

www.lfso.dk

Find LFSO 
på Facebook
Få	nyhederne	helt	friske	på	Facebook.	Foreningen	og	
fiskere	langs	åen	er	med	til	at	dele	nyhederne.	
Du	bliver	opdateret	med	opgangen	i	åen,	fangster,	
billeder,	videoer,	arrangementer	mm.	Brug	siden	som	
køb	&	salg,	tips	&	tricks,	grej,	billeder	og	video	fra	ture	
ved	åen	og	til	at	dele	glæden	fra	en	fisketur.
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Foreningen	har	fra	den	22.	marts	fået	ny	hjemmeside,	og	
siden	opstarten	har	den	haft	langt	over	10.000	besøgende.	
Siden	er	stadig	under	opbygning,	så	der	er	flere	af	menu-
erne,	der	endnu	ikke	har	noget	indhold.	Men	der	bliver	ar-
bejdet	på	sagen,	og	hjemmesiden	vil	 formentligt	 forandre	
sig	løbende	både	mht.	menupunkter	og	indhold.	

Som	 noget	 nyt	 er	 der	 kommet	 filmklip	 og	 et	 billedgal-
leri	på	hjemmesiden.	Her	er	der	forskellige	underkategorier,	
hvor	man	kan	se	billeder	af	fisk,	fiskere,	fluer,	åen	og	andre	
flotte	naturbilleder.	Det	er	meningen,	at	der	gerne	skal	ske	
noget	nyt	på	hjemmesiden	fra	tid	til	anden,	og	det	kan	alle	
medlemmer	bidrage	til.	Så	hvis	du	ligger	inde	med	et	godt	
billede	eller	et	videoklip,	som	du	synes	skal	på	hjemmesi-
den,	så	send	det	til	web@lfso.dk.	

De	gode	historier	skal	fortsat	sendes	til	Cardinalen.	Lige-
ledes	 skal	 der	 lyde	en	opfordring	 til,	 at	man	 tilmelder	 sig	
nyhedsbrevet.	Det	er	på	sigt	 tanken,	at	nyhedsbrevet	bl.a.	
skal	bruges	til	at	lave	medlemsundersøgelser,	som	kan	give	
bestyrelsen	et	fingerpeg	om,	hvilken	retning	foreningen	skal	
bevæge	sig	i.

Med venlig hilsen Bestyrelsen   

LFSO.DK



Så	skulle	det	lige	prøves	igen.	Første	tur	til	Storeåen	2014	
den	20.	april	sammen	med	Jonas	og	Henning.	Vi	kørte	til	
udløbet	af	 Idom	Å	for	at	prøve	lykken,	vejret	var	super,	så	
humøret	 var	 i	 top,	men	 efter	 en	 fiskesæson	 som	 i	 2013	
kunne	det	vel	ikke	være	andet.	Vi	gik	opstrøms	Idom	Å	for	
at	starte	der,	hvor	jeg	fik	laks	sidste	år.	Vi	fiskede	langsomt	
nedover	og	efter	ca.	et	kvarters	fiskeri,	var	miraklet	lige	ved	
at	ske,	en	stor	 laks	vender	 lige	under	mine	fødder,	da	 jeg	
trækker	spinneren	op	af	vandet.	Jeg	skal	da	lige	love	for,	at	
pulsen	steg.	Jeg	prøvede	lige	et	par	kast	mere,	men	uden	
resultat.	Jeg	gik	videre.	Da	Jonas,	som	gik	bag	mig,	nåede	
hen,	hvor	laksen	stod,	kom	den	lige	en	gang	uden	at	tage,	
men	jeg	skal	da	lige	love	for,	at	Jonas	vågnede	op.	Vi	fiskede	
videre	 nedad.	 Lige	 der,	 hvor	 Idom	Å	 løber	 i	 Storåen,	 står	
der	 en	busk	på	den	 anden	 side,	 spinneren	blev	 lagt	 helt	
over	under	den,	og	da	den	svinger	hen	over	midten,	blev	
der	skubbet	voldsomt	til	den,	uden	at	fisken	fik	fat,	øv	øv.	
Senere	på	dagen	gik	jeg	helt	op,	hvor	vi	måtte	starte.	I	det	
første	sving	kom	der	igen	en	laks	strygende,	lige	da	jeg	trak	
spinneren	op	af	vandet	for	sa....	da,	nu	måtte	det	da	snart	
høre	op,	3	laks	på	en	dag,	det	er	ikke	retfærdigt.	Men	der	
skete	så	heller	ikke	mere	den	dag.

Storåen igen igen...
Dagen	 efter	 skulle	 vi	 på	 bestyrelses-tur	 til	 åen.	 Vi	 kørte	

til	samme	sted,	og	startede	samme	sted.	Jeg	fiskede	med	
spinner	et	stykke	ned	af	åen,	men	besluttede	så	at	prøve	
de	orm,	som	jeg	havde	med.	Så	på	med	orme-rig	og	prop.	
Det	hele	blev	sendt	ud	i	åen	og	nåede	vel	at	drive	15	m,	så	
blev	proppen	trukket	ned,	jeg	blev	lidt	mere	opmærksom,	
da	den	lige	pludselig	ændrede	retning	over	mod	den	anden	
bred.	 Jeg	strammede	 langsomt	op,	og	der	kom	et	kraftigt	
træk	i	linen,	og	jeg	gjorde	så	lige	det	eneste,	jeg	ikke	skulle	
gøre.	Jeg	gav	et	kraftigt	modhug.	Det	gav	et	ordentligt	sug	
i	stangen,	og	så	var	den	væk.	Cirkelkroge	dur	bare	 ikke	til	
modhug,	jeg	talte	lige	til	500	et	par	gange.	Mere	skete	der	
ikke	den	dag,	men	en	fantastisk	tur	i	fint	vejr	og	godt	selskab.	

Så	blev	det	den	27.	april,	årsdagen	for	den	store	fangst,	så	
nu	kunne	det	ikke	gå	galt.	Afsted	til	åen	sammen	med	Tom.	
Denne	gang	kørte	vi	til	hængebroen	opstrøms	Gryde	Å.	Vi	
gik	 nedad	åen	og	 fiskede.	 Tom	med	 spinner	og	 jeg	med	
flue,	vi	var	vel	nået	400	m	ned,	da	en	stor	 laks	viste	sig	 i	
overfladen.	Den	blev	prøvet	efter	alle	kunstens	regler,	men	
den	ville	ikke.	Jeg	gik	tilbage	for	at	hente	spinnestangen,	og	
der	blev	sat	orm	og	prop	på,	og	så	gik	det	bare	derud	af.	Et	
stykke	nede	af	åen	så	jeg	en	laks	i	overfladen,	men	den	ville	
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heller	 ikke	noget,	så	videre	men	den	blev	da	 lige	noteret.		
Næsten	nede	ved	Gryde	Å	fik	vi	lige	en	formiddags	øl,	den	
var	tiltrængt,	for	det	var	dejligt	varmt	og	masser	af	solskin.	
Efter	 det	 gik	 vi	 videre.	 På	 et	 tidspunkt	 kom	 der	 to	 mand	
gående	nedstøms	fra,	det	var	Tommy	Kjærgaard	og	Henrik	
Mortensen,	vi	fik	en	snak.	Da	de	gik	videre,	skiftede	jeg	til	
spinner	og	begyndte	at	fiske	opad	igen.	Jeg	nåede	op,	hvor	
jeg	havde	set	en	fisk	på	vej	ned.	Jeg	smed	spinneren	op,	så	
den	landede	ovenfor,	hvor	den	stod,	den	fik	lov	at	synke	helt	
til	bunden.	Så	satte	jeg	den	i	gang.	Jeg	nåede	lige	at	tænke:	
”Nu	er	den	ved	fisken”,	så	faldt	hugget,	en	smuk	laks	hang	i	
luften	et	split	sekund	efter	at	den	havde	taget	spinneren,	og	

allerede	der	hang	nerverne	uden	på	trøjen,	for	jeg	kunne	se	
hele	spinneren.	Efter	et	par	spring	mere	begyndte	jeg	dog	
at	tro	lidt	på	at	det	ville	lykkes,	den	gik	dybt,	og	jeg	fandt	et	
sted,	hvor	 jeg	 kunne	 få	den	 ind	over	 kanten.	 Første	gang	
den	kom	op,	fik	jeg	den	ind	i	hullet,	 jeg	havde	fundet,	og	
den	gik	på	grund,	jeg	tog	fat	i	halen	på	den.	Idet	jeg	gjorde	
det,	faldt	spinneren	ud,	og	jeg	svang	laksen	op	på	det	tørre.	
Sikke	en	smuk	fisk,	hel	blank	og	perfekt.	Den	skulle	med	
hjem.	Tom	kom	til	og	lykønskede	og	tog	nogle	fine	billeder,	
tak	til	ham.	Mere	skete	der	desværre	ikke	den	dag,	men	det	
var	vel	også	okay!

Knæk og bræk - Johnny Filthat

HØJBJERG SUPER HØJBJERG SUPER

HAGEBRO
v/Ole Højbjerg

Telf. 97 45 20 26
Åbent alle ugens dage

kl. 7.00-21.00

Fiskekort sælges.



Omklædning!

Nyt	tøj!

Sportsfiskerpigerne	havde	arrangeret	en	weekendtur	til	Vejle	
fjord.	 Jeg	 havde	 ikke	 prøvet	 at	 fiske	 på	 kysten	 før,	 så	 da	
den	mulighed	kom,	tog	jeg	den.	Men	ugen	inden	skulle	jeg	
prøve	at	fiske	på	kysten.	Så	derfor	skulle	min	far	og	jeg	ud	
at	fiske	på	As	hoved.	Da	vi	sidder	i	bilen	på	vej	til	As	hoved,	
ringer	vi	til	Morten	Wølck,	han	fortæller	os	at	vi	ikke	skal	tage	
ud	på	As	hoved	fordi	vandet	var	plumret.	Morten	siger	så	
at	vi	bare	kunne	komme	og	fiske	med	ham.	Da	vi	så	kom-
mer	derud	ser	jeg	fx	Johnny	(Filthat)	Jeppesen,	Jesper	Palm,	
Wilfred	Hansen,	Morten	Wølck	og	Rasmus	Wølck	og	mange	
flere.	De	var	i	gang	med	at	starte	en	grill	op	så	vi	kunne	få	
nogle	pølser.	Da	vi	var	færdige	var	der	nogle	der	gik	ned	og	
fiskede	et	sted,	og	nogle	andre	der	gik	et	andet	sted	hen.	Da	
vi	havde	fisket	der	i	lidt	tid,	kørte	mig	far	og	jeg	ud	til	Glud.	
Der	fiskede	vi	i	et	par	timer,	dog	uden	held.	Også	kørte	vi	
hjem	efter	en	god	dag.

Jeg	havde	fået	nyt	tøj	fra	top	til	tå.	Havde	både	fået	hat,	fi-
skejakke,	waders,	sko	og	tilbehør.	Min	far	synes	at	det	skulle	
indvies	i	Karup	Å,	men	nu	blev	det	her.

Skrevet af Amalie V.Ø. Nielsen. Foto: Jesper Palm

Min første kysttur
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Den	30.	marts	besøgte	en	gruppe	forskere	fra	alle	de	Balti-
ske	lande	LFSO’s	fornemme	faciliteter	i	Vridsted,	hvor	Tonny	
var	så	venlig	at	modtage	os	–	mange	tak	for	det.

Gruppen	havde	en	fridag	fra	et	ugelangt	møde	der	holdes	
hvert	år	i	de	Baltiske	lande	på	skift.	Gruppen	har	den	lange	
titel	Working	Group	on	Baltic	Salmon	and	Trout	(WGBAST)	
nedsat	af	Det	Internationale	Havforskningsråd	(ICES).	

Gruppens	opgave	er	at	udarbejde	grundlaget	for	rådgiv-
ning	om	tilstanden	og	fiskerimulighederne	for	laks	i	Øster-
søen;	 altså	 de	 anbefalede	 kvoter	 der	 senere	 forhandles	
på	plads	 i	 EU	 af	 fiskeriministrene.	 For	 ørred	 skal	 gruppen	
rapportere	på	 tilstanden	 for	ørredbestandene	 i	Østersøen,	
anbefale	 tiltag	 der	 kan	 sikre	 truede	 bestande	 og	 i	 øvrigt	
optimere	bestandene.	De	tiltag	der	typisk	anbefales	er	be-
grænsninger	eller	omlægninger	af	fiskeriet	i	visse	områder,	
forbedring	 af	 habitater,	 afhjælpning	 af	 passageproblemer.	
Gruppens	seneste	rapport	kan	downloades	fra	ICES	hjem-
meside	 (ices.dk	–	 søg	efter	WGBAST).	Der	 findes	mange	
forskellige	 grupper	 for	 de	 forskellige	 fiskearter	 og	 typer	 af	
fiskeri	og	underliggende	emner,	 f.eks.	økologi.	Af	 interesse	
for	danske	lystfiskere	findes	der	f.eks.	også	en	gruppe	der	
rådgiver	om	laks	i	Nordatlanten	(WGNAS).

Gruppen	for	Østersøen	mødtes	i	år	i	Aarhus	fra	26.	marts	
til	2.	april,	og	søndag	den	30.	var	 fridag	der	anvendtes	 til	
en	 faglig	 ekskursion	 for	 at	 se	på	danske	ørredvandløb	og	
forskellige	projekter	som	DTU	Aqua	arbejder	med.

Ud	over	at	besøge	LFSO,	hvor	Lasse	i	øvrigt	demonstre-
rede	klækkebakker	og	viste	nogle	fine	ørredyngel	frem,	be-
søgte	vi	Aarestrup	Å	ved	det	tidligere	Karup	Mølle	Dambrug	

Besøg fra de  
Baltiske lande

hvor	vi	så	en	fiskepassage	etableret	som	omløbsstryg.	I	de	
fleste	andre	lande	bruger	man	stadig	fisketrapper,	selv	om	
vi	herhjemme	har	fundet	ud	af	at	de	ikke	virker	tilfredsstil-
lende.	I	stryget	er	der	også	udlagt	gydebanker,	der	jo	er	en	
vigtig	restaureringsaktivitet	her	i	Danmark.

Herudover	 besøgte	 gruppen	 Egå	 Engsø	 ved	 Århus,	 der	
er	 kunstigt	 anlagt	 som	 en	 del	 af	 Vandmiljøplanerne	 II	 og	
III,	med	henblik	på	 at	 fjerne	næringsstoffer	 fra	 åen	 inden	
udløbet	i	havet.	DTU	Aqua	har	undersøgt	hvad	søen	bety-
der	 for	 overlevelsen	hos	udvandrende	 smolt	–	og	 fundet	
alarmerende	høje	dødeligheder.	Gennemsnitligt	 forsvinder	
hele	 83,4	 %	 af	 udvandrende	 smolt	 i	 søen	 (http://www.
fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=b2bd3993-699a-4d0c-
8cc2-cd792c7bedd8).

Undervejs	 tilbage	mod	Aarhus	besøgte	 vi	Hald	Sø	hvor	
DTU	Aqua	bl.a	undersøger	prædationen	på	sørred	fra	skarv	
og	hejre.

Stig Pedersen
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Efter	de	 første	år	med	udlejning	af	Margrethes	Westring´s	
hus,	kan	vi	glæde	os	over,	at	det	er	blevet	godt	modtaget.	

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

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

Vi	håber,	at	I	også	i	år	vil	benytte	jer	af	muligheden	for	at	
leje	Margrethe’s	hus,	når	turen	går	til	Karup	Å	eller	måske	til	
Vorgod	Å,	der	ligger	ca.	1	times	kørsel	fra	Trevad.	

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

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

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

Kontakt	omkring	udlejning:	
per pedersen
Egebjergvej 18, Vridsted
7800 Skive
Tlf: 97547700-30418272
e-mail: ppspinup@gmail.com

Bestyrelsen

Lystfiskerferie 
ved Karup Å

udlejning af Margrethe Westring’s hus

Der har været et ønske fra nogle af 

lejere af Margrethe Westrings Hus, 

om muligheden for at se VM i fod-

bold, samt Tour De France hen over 

sommeren. 

Dette ønske er nu opfyldt, da TV2 nu 

er en del af TV programmet.



Mit	navn	har	flere	gange	været	nævnt	i	forbindelse	med	kra-
gefluen,	men	ingen	har	nogensinde	spurgt	mig	om	nogen	
ting	angående	denne.

Sigfred	har	netop	skrevet	om	den	i	Cardinalen	nr.	3-2013,	
men	skrev	også	om	den	i	nr.	3	-	1999,	den	er	omtalt	i	bo-
gen	”Langs	Karup	Å“;	samt	flere	andre	steder,	derfor	må	vi	
vist	hellere	starte	med	begyndelsen.

Op	gennem	1960erne	og	først	i	70erne	havde	vi	i	Bræd-
strup	en	fluebindeklub,	 den	bestod	af	 den	 lokale	betjent,	
en	 læge,	 en	 bygningskonstruktør,	 en	 grejhandler	 og	 hans	
svigersøn	fra	Horsens	-	Søren	Hansen	og	undertegnede.

Søren	og	jeg	er	stadig	medlemmer	af	LFSO.	
Under	en	fluebindingsaften,	klippede	jeg	forsøgsvis	et	pal-

merhackle	ned,	og	derved	opstod	den	specielle	krop	som	
kragefluen	er	kendt	for.

Alle	var	straks	begejstrede,	og	der	blev	selvfølgelig	bundet	
en	del	fluer	med	denne	krop.

Den	startede	egentlig	med	et	helt	andet	navn.	–	En	fest-
lig	aften,	 i	vores	gamle	fiskerhytte	i	Høgild,	blev	den,	efter	
forslag	fra	min	kone,	døbt	JOSEFINE.	–	Søren	var	med	ved	
dåben.

Da	Sigfred	sidste	gang	skrev	om	Kragefluen,	begyndte	jeg	
at	lede	i	mine	gamle	fluer,	men	den	var	der	ikke.	Jeg	fik	talt	
med	Søren,	det	viste	sig	at	han	havde	et	par	stykker	fra	den	
tid,	og	han	lovede	at	lave	et	billede	af	en	af	dem.

Sigfred	kom	undertiden	på	besøg	i	vores	gamle	fiskerhyt-
te,	og	her	fik	han	kendskab	til	fluen,	som	han	foretog	nogle	
ændringer	på,	blandt	andet	hårvinge	 i	stedet	 for	 fjervinge,	
men	med	den	oprindelige	krop,	som	er	fluens	kendetegn	–	
han	kaldte	den	nu	for	Kragefluen.

Josefine	kan	bindes	med	fjervinge,	(umoderne)	hårvinge	
eller	 zonkervinge,	 kroppen	er	 egentlig	 ligegyldig	 så	 længe	
den	er	mørk.	Palmerhacklet	der	klippes	ned	skal	være	Grizz-
ly.	 I	 ganske	 små	 størrelser,	 har	 den	 også	 vist	 sig	 at	 være	
rigtig	farlig.

Johannes.

Kragefluen
Kragefluens oprindelse.

Josefine

Bindevejledning:
Hale:	 Bagerste	stråler	fra	palmerhacklet.
Krop:	 Sort	flossilke	eller	uldgarn.
	 Lette	fluer	–	kun	bindetråd.
Kropshackle:	 Grizzly	–	sadelfjer	klippet	ned.
Fronthackle:	 Sort.
Vinge:	 Kragevingefjer.

Steen	med	fisk	fanget	på	Josefine	-	bundet	på	størrelse	12	
Wilson	dobbelt	krog.	(Bemærk	vægten.)
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Sigfred	på	besøg	i	vores	gamle	fiskerhytte	i	

Høgild.



Så	startede	den	nye	sæson	op	 igen.	Og	det	blev	en	start	
med	dejligt	vejr	og	hygge	blandt	ligesindede.	
Så	kan	man	jo	håbe	og	drømme	om	at	det	er	i	år	at...........	

Glimt fra 1. marts 2014

Klubhuset	var	rigtig	godt	besøgt.

Gule	ærter,	serveret	i	klubhuset!

Var	der	bid?
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En	lille	skål	for	den	nye	sæson.

Sådan,	så	er	man	igang!	
Uffe	med	fin	fisk!

Flot	blank	fisk.
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DET RENT

LOKALE

BRYGGERI

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

Rigtige lystfiskere drikker Hancock øl og vand

- exclusiv boligindretning med terrazzo · exclusiv boligindretning med

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

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

Terrazzo Manden · Torben Lundqvist
”Aarestrup Østergaard”
Aarestrupvej 166  ·  7470 Karup J
Tlf. 58 26 43 88  ·  Bil 21 74 43 88
www.terrazzo-manden.dkNYHED
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Du	 kan	 endnu	 nå	 at	 erhverve	 et	 eksemplar	 af	 den	 flotte	
akvarel	udført	af	Helge	Larsen	og	trykt	som	kunsttryk	på	300	
grams	akvarelpapir	(særlig	god	kvalitet).

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

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

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

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

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

Med	bagpap	passer	størrelsen	til	en	40x50	cm	ramme.

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

Smuk akvarel til din stue
eller dit hobbyrum

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

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

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



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		
ad		gang	 til	 generalforsamlingen,	 men	 du	 vil	 modtage		
for	eningens	eget	blad	Cardinalen.

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

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

Palle Christensen.

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

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.

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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NYT NYT NYT
Ny vej til p-plads 
ved Haderis Å. 
(Nedtrøms ”Lyhne`s 
dambrug”)
Efter	aftale	med	 lodsejer	Preben	Kloster	er	 indkørse-
len	til	P-pladsen	på	det	nederste	stykke	af	Haderis	Å	
ændret.	

Fra	nu	af	skal	 I	benytte	indkørslen	ved	Nørregade	nr.	
36.	(mellem	Haderup	og	Hagebro).	Kør	ca.	50	meter	
og	drej	 til	venstre	(se	skilt).	Forsæt	hen	til	den	sæd-
vanlige	markvej,	hvor	du	kører	ned	 til	P-pladsen	ved	
Pumpehuset.	

Parkering	er	kun	tilladt	på	den	afmærkede	P-plads.

Se	ellers	hjemmesiden.

Bestyrelsen
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Kortsalgssteder
Fiskekort	til	foreningens	fiskevand	kan	købes	følgende	
steder:

Højbjerg Super, 
Viborgvej	96,	Hagebro,	7800	Skive.

Vridsted Købmandsgaard, 
Egebjergvej	4,	Vridsted,	7800	Skive.

Jagt og Fiskeri, 
Thinggade	1,	7800	Skive.

Turistkontoret i Skive, 
Østerbro	7,	7800	Skive.

Trandum Camping, 
Falhedevej	1,	7800	Skive.

pH grej, 
Nørremøllevej	9,	8800	Viborg.

Fredningstider ved 
LFSOs fiskevand 

Karup Å	 1.	november	-	28/29.	februar	

Jordbro Å	 1.	november	-	15.	januar	 	

Haderis Å	 1.	november	-	28/29.	februar	

Skals Å	 1.	november	-	28/29.	februar	

Vorgod Å	 16.	oktober	til	15.	april	 	

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.
•	 	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

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  
sving, herunder ”Grønbæks Store Høl”. Huset har bl.a. stor syd-
vendt 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



Arbejdsfordeling LFSO 2014 
(Kursiv = bestyrelsesmedlemmer)
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Sekretariat (medlemshåndtering, økonomi)
Palle Christensen (ansvarlig) 2042 2066 vestrealle8@privat.dk
Holger Riis-Jensen 2024 6204 holger.riis@mail.tele.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com 

Klubhusudvalg (udlejning, vedligeholdelse, opsyn)
Per Simonsen (ansvarlig) 2960 5157 persims@hotmail.com
Per Steen Pedersen 3041 8272 ppspinup@gmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Gunnar	Høst	Hansen	 6166	2924		 gunnarhh@mail.dk

Å-udvalg (Broer, spange, hytter, p-pladser, tilkørselsveje)
Per Steen Pedersen (ansvarlig) 3041 8272 ppspinup@gmail.com
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Benny	Amstrup	 9751	0228	 Bennyinger@mail.dk
Jacob	Krogager	 4029	2514	 jakobkroager@fibermail.dk
Niels	Thomsen	 9751	1221	 niels@tbsas.dk
Finn	Vestergaard	Jensen	 2272	4510	 finn.v.jensen@skolekom.dk

Lodsejerudvalg (lodsejerkontakt, lodsejerfest)
Holger Riis-Jensen (ansvarlig) 2024 6204 holger.riis@mail.tele.dk
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

Dambrugsudvalg: (reetablering af dambrugsareal og Trevad Møllebæk)
Johnny Jeppesen (ansvarlig) 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Jan	Pedersen	 2142	2601	 jan.pedersen@post5.tele.dk

Arrangementudvalg: (klubaftener, klubmesterskab, kurser)
Jesper Palm (ansvarlig) 2084 0606 Jesperpalm@email.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Per Simonsen 2960 5157 persims@hotmail.com
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

pR – udvalg: (Hjemmeside, merchandise)
Helge Jakobsen (ansvarlig) 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Jesper Palm 2084 0606 Jesperpalm@email.dk
Finn	G.	Madsen	(webmaster)	 9774	1994		 web@lfso.dk

Vandpleje: (vandpleje, el-fiskeri)
Johnny Jeppesen (ansvarlig) 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com

praktisk udvalg (skilte, kontrol, fangstrapportering, dagkortindsamling)
Helge Jakobsen (ansvarlig) 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

Bladudvalg (Cardinalen)
Mogens	Vestergaard	Jensen	(ansvarshavende)	 2538	3756		 Cardinalen@lfso.dk	
Anders Dalgaard 3025 1656  adalgaard@gmail.com
Jesper Palm 2084 0606 Jesperpalm@email.dk
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk
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Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk
Finn	Vestergaard	Jensen	 2272	4510	 finn.v.jensen@skolekom.dk
Jacob	Larsen	 9610	0245	 jakoblarsen1@gmail.com
Henrik	Bønnelykke	 2276	0709	 h.bonnelykke@hotmail.com
Gunnar	Høst	Hansen	(postansvarlig)	 6166	2924	 gunnarhh@mail.dk	

Juniorafdeling (klubaftener, fisketure)
Jesper Palm (ansvarlig) 2084 0606 Jesperpalm@email.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Rasmus Wølck 6048 0709 

Biblioteksudvalg:
Jan	Sørensen	 2422	0000	 cards@mail.dk
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk
Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk

Fly Moserne
Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk

Seniorklubben
Gustav	Setnik	(ansvarlig)	 2037	9915	 onkelgusse@mail.dk
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk
Jørn	Hansen	 2972	2041	 jh.petuniavej@youmail.dk
Eigil	Nedergård	 4032	0049

Statens Fiskeriopsynsmænd
Holger Riis-Jensen 2024 6204 holger.riis@mail.tele.dk
Tonny	Johansen	 9754	7247	 tonny.johansen@fiberpost.dk
Finn	Vestergaard	Jensen	 2272	4510	 finn.v.jensen@skolekom.dk
Sigfred	Madsen	 9732	2321	 sigfred@madsen.mail.dk
Thyge	Andersen	 9752	4014	 thyge@energimail.dk
NaturErhvervstyrelsen (Fiskerikontrollen)  3395 8000

Foreningens kontrollører:
Jesper	Palm	Hansen	 Arne	Kjølhede	 Freddy	Bigum	 Villy	Andersen
Jan	T.	Sørensen	 Hans	Jensen	 Ole	Eskesen	 Steen	Roslev
Hans	Stephansen	 Benny	Amstrup	 Helge	Jakobsen	 Per	Steen	Pedersen
John	Simonsen	 Allan	Bilstrup	 Erik	Andersen	 Peter	Hønholt
Per	Simonsen	 Emir	Adzemovic	 Søren	Z.	Mikkelsen	
Johnny	Jeppesen	 Henrik	Bønnelykke	 Jakob	Kroager	
Jesper	S.	Sørensen	 Morten	Wölck	 Henning	Larsen

Deltagelse i eksterne udvalg
Fly enge projektet (Viborg kommune)
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk

Det grønne råd (Skive kommune)
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk

KÅS bestyrelse
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

KÅS konkurrencen
Helge Jakobsen 2090 3093 helge-jakobsen@fiberpost.dk
Jesper Palm 2084 0606 Jesperpalm@email.dk
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk

KÅS vandplejeudvalg
Johnny Jeppesen 2398 0710 johnnyfilthat@live.dk
Johan Lynderup 2980 0351 j.lynderup@energimail.dk



LFSO
Møllevej	1,	Vridsted
7800	Skive

Jagt & Fiskeri 
Thinggade 1 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 45 22

25% 
på alle
Scierra

WF liner
og skydehoveder

10.8’ - 6/7 - 11.2’ - 7/8
Før op til 2999,-

NU KUN  1799,-
 Chrome Switch stang

RAPALA 
Jainted
flydende

Mange farver og størrelser, 1 stk. 89,50          2 stk. KUN 100,-
TilbUddeT gælder Til 1. JUli 2014 eller Så læNge lager haveS

 HMX Switch stang
11.6’ 7/8
Før op til 1999,-

NU KUN  1199,-

Øvrige tilbud gælder t.o.m. 2. august 2014


