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Formanden 
funderer

Hvad skal vi med 
Danmarks 
Sportsfiskerforbund ?

Det spørgsmål bliver stillet 
mange steder, af og til også i 
vores forening.

Jeg har lige været til forbundets 
kongres, hvor jeg igennem to 
dage havde lejlighed til at følge, 
hvad der egentlig foregår i for-
bundet. 
Og jeg må sige, at det er en blan-
det oplevelse. 

Der bæres fane ind af en højtide-
lig herre med hvide handsker og 
der afsynges stærkt nationalisti-
ske gamle sange fra den danske 
guldalder. 
Noget med at slå fjenden for pan-
den og den slags uhyrligheder. 
Midt under indledningsceremo-
nien følte jeg, at jeg var kommet 
100 år for sent til mødet.
Men med formandens beretning 
begyndte der faktisk at ske no-
get, og jeg skal her nævne nogle 
at de områder, hvor forbundet 
har gjort en indsats. 

Ingen pilekrat i bræmmerne
Den gamle regering vedtog, at 
der skulle være 10 meter brede, 
udyrkede bræmmer langs vand-
løbene - hvor mange vandløb 
står endnu ikke helt klart. 
Man vedtog samtidig, at land-
bruget kunne få lov til at udnytte 
disse bræmmer til dyrkning af 
energipil. 
Dette har forbundet kæmpet 
hårdt imod, dels fordi det ville se 
skrækkeligt ud, dels fordi det ville 
umuliggøre færdsel langs vand-
løbene , og disse indvendinger  

har været med til at bevæge den 
nye regering til at droppe tanken 
om piledyrkningen.

Ingen opstemninger ved 
dambrugene
Igennem et flere år langt ud-
valgsarbejde har man fået lavet 
nye regler for dambrugene, som 
først og fremmest betyder, at alle 
afspærringer kan forventes at 
være væk i løbet af 5-10 år.
Efter den tid må dambrugene 
gerne bestå, men de skal skaffe 
sig vand ved boringer eller ved at 
indpumpe vand fra åerne og ud-
lede det igen på stort set samme 
sted, hvor de tager vandet ind. 
Det vil betyde enorme forbed-
ringer, både for adgangen til gy-
deområder øverst oppe i de små 
bække og for havørredernes ad-
gang til f.eks. vore lange stykker 
af Karup å ved Bøgelund.

Danmarks Sportsfiskerforbund 
har været med i udvalgsarbejdet 
hele vejen, og de nye regler byg-
ger på, at udvalget stort set nå-
ede til enighed om grundlaget 
for den nye lov.

Ingen reduktion af 
udsætningerne
Regeringens sparebestræbelser 
var tæt på at koste en stor reduk-
tion af udsætningen af  forskel-
lige fiskearter, først og fremmest 
ørreder, men forbundet gik til 
fødevareministeren og fik gen-
nemført, at udsætningerne for-
blev uændrede, mod at prisen 
for fisketegn steg med ca 50 kr. 
pr fisker. 
Det er naturligvis penge, men en 
væsentlig reduktion af udsætnin-
gerne havde nok været værre. 
For os i Viborg Sportsfiskerfor-
ening er det en fin handel - alle 
landets lystfiskere er på den 
måde med til at betale for udsæt-
ningerne i vore åer.

Mange andre punkter
Forbundet har en finger med i 
spillet på mange andre områder, 
herunder 

Overvågning af vandkvaliteten i 
vandløbene er blevet væsentlig 
ringere, siden amterne blev ned-
lagt. Forbundet kæmper for at få 
øget indsatsen
Begrænsning af garnfiskeriet, 
ikke mindst i flaskehalse som 
f.eks. udløbet af Fiskbæk å.

Begrænsning i anvendelsen af 
bundskrabende redskaber i trawl- 
og muslingefiskeri.
Udformningen af de nye lakse-
regler, som er ens for hele lan-
det. 
Fordeling af fisketegnsmidler. 
Forbundet sidder i det udvalg, 
der fordeler pengene.

Kontrol med kommunale tilladel-
ser til landbrug og dambrug
Forbundet kører mange kurser, 
bl.a. juniorlederkurser, restaure-
ringskurser og elfiskekurser.
Forbundet stiller foredragshol-
dere til rådighed, hvilket vi har 
brugt de seneste tre sæsoner.

Men der er plads til forbedring
Et stort problem er, at alt for få af 
landets lystfiskere er medlem af 
forbundet, og det helt store pro-
blem er, at antallet af medlem-
mer er faldende. 
Dels er antallet af medlemmer i 
lystfiskerforeningerne rundt om 
i landet faldende, og så falder 
forbundets medlemstal natur-
ligvis også, men der er også flere 
foreninger der melder sig ud af 
forbundet end der er foreninger, 
der melder sig ind.

En af årsagerne er nok prisen. 
331 kroner er ikke mange penge 
for en hobby, men når det er gra-
tis at fiske ved havet, gratis at fi-
ske P&T og enormt billigt at være 
medlem i en lystfiskerforening, 
så ser selv 331 kr ud af meget. 
Hvis man ofrer 25.000 på jagt, 
5.000 på golf eller 2.000 på fod-
bold, så generer et forbundskon-
tingent ikke meget. Og hvis lyst-
fiskerne ser på deres grejforbrug, 
så er 331 kr. heller ikke meget for 
hovedparten af fiskerne.

En anden årsag er, at forbundet 
gennem mange år ved en elen-
dig medlemsadministration har 
jaget både enkeltmedlemmer og 
foreninger ud af forbundet - det 
har virkelig krævet tålmodighed 
at have med forbundet at gøre. 
Det er løst nu hvor vi selv skal 
lave arbejdet - medlemsadmini-
strationen kører fint.

En tredje årsag er, at lystfiskere, 
der ikke allerede er medlemmer 
af en forening i forbundet, ikke 
kender til forbundets eksistens. 

Jeg har ikke løsningen
Jeg har ikke en patentløsning på, 
hvordan man skal få vendt udvik-
lingen. 
Men der blev på kongressen 
til bestyrelsen indvalgt to nye 
medlemmer, der ikke var traditi-
onsbundne foreningsformænd, 
og der blev holdt brainstorming 
om udvikling af forbundet, så der 
er håb om, at der kommer friske 
ideer på bordet. 
Jeg håber det meget, for jeg er 
slet ikke i tvivl om, at vi har brug 
for forbundet, først og fremmest  
til at repræsentere os politisk og 
overfor de lokale myndigheder. 
Ellers bliver lystfiskeriets interes-
ser tilsidesat.
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Undertegnede var til sæsonpre-
miere den 1. marts på Sønder-
mølle. 

Det var første gang, jeg prøvede 
det, og det var hyggeligt! 
Derfor var jeg først nede ved 
Løgstørvejsbroen kl. lidt over 10.

Jeg havde aftalt med formand 
Jørgen, at vi skulle prøve Sime-

sted først, og når vi havde fået 
fornemmelse af fiskeriet her, ville 
vi tage til Mariager fjord..

Da jeg åbnede bildøren slog 
lærkernes sang imod mine vin-
tervisne ører. En dyb indånding 
bragte frisk luft dybt ned i lun-
gerne sammen med en duft fra 
en flittig landmands gylleudkør-
sel langt ude mod fjorden. 

En vibe kastede sig halsbræk-
kende rundt i luften. 
Vinden bed lidt i kinderne, så 
man burde nok være lidt forsigtig 
med påklædningen. Men det var 
blevet forår! For en gangs skyld 
vidunderligt vejr den 1. marts. 

Der holdt allerede 5-6 biler parke-
ret og lystfiskerne havde spredt 
sig så lang øjet kunne nå.

Igen i år startede vi hovedsæ-
sonen op med kaffe, rundstyk-
ker o.s.v , og ikke mindst med 
afskydning af vores egen, lille 
kanon.
Der var mødt 40 medlemmer 
til en hyggelig morgen, og 
den efterfølgende fisketur gav 
da også interessante fangster, 
hvad du kan læse om under 
beretningen fra ikke mindst 
Simested å.
Egon havde fået ladt kanonen 
helt perfekt, så der var knald 
på,  -ikke som sidste år med ri-

Sæsonstart 
2012 
i Simested Å

Jeg riggede til med en lillebitte 
prop, en kæmpestor krog og en 
2 -3 smækre regnorm. 
Opstrøms gik det op til ”Den 
grønne båd”, (som ikke er der 
mere), herfra fiskede jeg nedad.
Der var aktive fisk, men den store 
krog forhindrede de små bækør-
reder i at hænge fast. 
Halvvejs nede fik jeg en grøn-
lænder - typisk - 35 cm. 

Vi skulle jo have taget et billede 
til krogen inden den fik friheden 
igen, men Jørgen var ikke helt 
nået frem. 
Lidt efter var han der og tog et 
par billeder af en vindblæst lystfi-
sker med Låstrup Kirke langt ude 
i baggrunden. 

Jørgen, der allerede var mør efter 
en halv times piskeri med flue-
stangen, gik tilbage mod bilen 
med en besked om at indfinde 
sig i en fart, så vi kunne komme 
til fjorden. 

Da han var kommet langt væk fik 
jeg sørme endnu en grønlænder 
- 35 cm. og ikke noget billede.
Nede ved Løgstørvejen ”mellem 
bilerne” skulle jeg lige dyppe or-
men igen. Proppen gik af sted 
opstrøms straks. ”Jørgen så kan 
du godt finde kameraet frem!” 
En lang fisk på 55 cm måtte bide 
i græsset, allerede blank, men 
tydeligt en nedgænger. Vi ses til 
sommer! 

I Mariager Fjord mærkede vi ikke 
noget! Jeg synes det tegner ret 
lovende for den nye sæson i Si-
mested Å. Efterretninger opnået 
senere fortalte om en stor nedgæn-
ger - 94 cm fanget midtvejs mellem 
Skivevejen og Borup Bro- en blank 
fisk i overraskende god kondition. 

En nedgænger på 75 cm. lidt ne-
den for sommerhuset. 
To store steelheads på 55 cm. 
En enkelt grønlænder på 50cm. 
og endelig en del undermåls 
grønlændere op til 35 cm. 
Jeg synes det tegner ret loven-
de. 
Ovenstående er kun, hvad jeg 
selv har erfaret på førstehånd.

Ugen efter fik jeg 3 nedgængere 
i 3 på hinanden følgende kast - 
50 cm, 55 cm. og 60 cm. 
En kæmpe fisk - + 80 cm. genud-
satte sig selv. 
2 små grønlændere. 2 steelheads 
på knap 40 cm kom med hjem! 
Så det! Så deet!

Vi har besluttet at Simested Å 
skal have serviceeftersyn, så der-
for bliver der en arbejdslørdag 
den 31. marts (desværre får i først 
KROGEN senere).
 
Vi tager fra Borup bro og ud til 
fjorden. Vi ordner gangbroer, og 
markering af broerne, og sæt-
ter trådnet på, hvor det er rustet 
bort.

Til sidst vil jeg opfordre alle til at 
tage nogle billeder af jeres ople-
velser ved åen, og maile dem til 
mig eller en anden i bestyrelsen, 
så vi kan få dem formidlet ud til 
alle. 
Fangstrapporten er ikke oppe, 
og det er ikke godt at vide, hvor-
når det sker!

Vi ses derude
Finn Karlsson

siko for høreskader -, men han 
havde brugt røgfrit krudt, så 
der manglede lidt røgskyer og 
lidt nytårsstemning.
Men der var masser af god 
premierestemning både på 
møllen og ude ved fiskevan-
det, hvor vi blev mødt med 
høj sol, lave temperaturer og 
frisk vind. 
Det var lidt en udfordring for 
fluefiskerne, som vist heller 
ikke fik meget held af anstren-
gelserne.

Jørgen

Der var knald 
på kanonen
- men ingen røg
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Aktivitetsplan 
Vinter & forår 2012

Dato og tidspunkt for arrangementerne 
kan blive ændret - check derfor altid 

på hjemmesidens Forum, at arrangementerne 
afvikles som planlagt.

Kend-din-å
Som sædvanligt vil erfarne fiskere tage nye medlemmer og 
andre, der vil lære åerne bedre at kende, med ud til de forskel-
lige vandløb. Vi ser på parkeringsmuligheder, hører om fiske-
metoder og måske bliver der afsløret nogle ’hemmeligheder’, 
som man selv ville være mange år om at opdage.

Fiskbæk å torsdag den 10. maj kl. 18.00.
 Vi mødes ved Skive-Viborgvejen ved Fiskbæk, 
og ikke ved Nybro.

Skals å tirsdag den 22. maj kl. 17.30. 
Vi mødes ved Løgstørvej. 
Turen afsluttes omkring kl. 20.30 og så kan der fiskes. 

Jordbro å  tirsdag den 29. maj kl. 18.00. 
Vi mødes ved Stoholm bro

Karup å torsdag den 31. maj kl. 18.30 
Vi mødes ved hytten på Karlos eng

Simested å torsdag den 7. juni kl. 17.30. 
Vi mødes ved Løgstørvej. 

Fluekast
Sønder Mølle tirsdag den 15. maj kl. 17.30.
Grundkursus i fluekast for begynder og let øvede med Simon 
Lundorff som instruktør.

Jens Peder var kendt af mange 
for sit smukke træarbejde. 
Han var en dygtig møbelsnedker 
- og det han frembragte pryder 
mange hjem i dag.

De sidste par år var svære for JP, 
især fordi han ikke kunne det, 
han gerne ville.
Han ville så gerne have en sidste 
tur til Fiskbæk å med sin flue-
stang - og han havde også i tan-
kerne at bygge en båd - men det 
skulle ikke være.

I mange år nød V.S.F. gavn af JP’s 
interesse for foreningen og dens 
trivsel.
I mit årelange samarbejde med 
JP ved jeg, hvad han har stået for. 
I fordums dage købte foreningen 
et læs gamle jernbanesveller, 
som skulle bruges til broer over 
grøfter, tanken var god, men svel-
lerne var tunge, og når to mand 
skulle bære dem på skuldrene 
flere hundrede meter ud over 
det ujævne engterræn, blev man 
hurtigt hudløs på skuldrene.

Så fandt JP på at lave nogle lette 
stiger af træ, som han hentede 
på Låstrup savværk, men han nø-
jedes ikke med at fabrikere disse 
stiger - han kørte også ud og an-
bragte dem ved vore vandløb.

Der var et sted ved Jordbro å, 
som var ufremkommeligt på 
grund af krat, der voksede helt 
ud til åen, det tog JP sig af, med 
en lille håndfuld kratluskere, ud-
tyndede vi krattet.

Så skulle der hentes fisk i Rold til 
udsætning og JP med egen bil 
og trailer hentede dem. 

Midt i januar havde VSF arran-
geret et foredrag på en torsdag 
aften, men da det viste sig, at 
det danske håndboldlandshold 
den samme aften spillede en af-
gørende kamp i EM-turneringen 
i Serbien, var vi noget betænke-
lige med hensyn til fremmødet.

Men bagefter var vi rigtig glade 
for, at der havde været håndbold 
- ellers kunne vi ikke have fået 
plads i den store sal på Sønder 
Mølle! 72 tilhørere dukkede op 
for at høre to spændende fore-

En passioneret lystfisker 
og ildsjæl er ikke mere

Lystfiskeri slår 
håndbold i Viborg

drag, hvor Thomas Weiergang 
først fortalte om at fange havør-
reder på skumfluer, hvorefter Ja-
kob Sørensen fortalte om laksefi-
skeri i Skjern å.

Begge foredrag var rigtig spæn-
dende og illustreret af masser af 
gode fotos, så de fremmødte var 
glade for at have prioriteret fiske-
riet højere end håndbolden.

Nu venter vi bare på nogle friske 
havørreder, så ideen med skum-
fluerne kan testes.

Ved årets elfiskeri skulle grejet kø-
res ud, og de fangede fisk trans-
porteres til Skalmstrup - igen 
med JP som transportmester.

Hans betydning for V.S.F har væ-
ret uvurderlig.

To store projekter stod JP for.
Ved Skalmstrup lejren skulle der 
bygges en bro over åen og JP 
konstruerede en fornem bro. 
Jeg husker, da broen blev indviet.
Et mindre selskab havde samlet 
sig ved broen i øsende regnvejr - 
JP fik en snor i hånden og besked 
på at trække i den - et klæde gled 
til side og afslørede en plade 
med broens navn: “ Jens Peders 
bro” - fuldt fortjent.

I 1992 fik V.S.F. tildelt stueetagen 
i Sdr Mølle, som lå hen i ruiner. 
Vi fik lokalerne mod selv at re-
staurere dem, materialerne ville 
vi få af EU. De som så lokalerne 
på dette tidspunkt, ville ikke 
kunne forestille sig, at det kunne 
gøres beboeligt. 

5 pensionister med JP i spidsen 
gik igang med opgaven. 

Vi arbejdede hver dag i 3 måne-
der, undtaget weekenderne.
Den dag vi var færdige sagde JP 
på sit dejlige jyske:” No hår vi æ 
lokaler - no ska de osse brues te 
nøj”. 
Jeg sagde, at man ikke bare kun-
ne mødes tilfældigt, vi måtte lave 
nogle møder med indhold.
Det blir så dæ Børge, og dermed 
opstod “Pensionistbanden” som 
nu har eksisteret i 20 år.
Men JP nøjedes ikke  med at af-
levere de flotte lokaler, han møb-
lerede også vores dejlige mø-
delokale med 20 flotte stole et 
langbord til 20 mand, et skab til 
TV og Video, et par andre skabe 
og et ualmindeligt flot skrin i mo-
seeg til “Banden”. 
I “Banden” har vi haft mange 
skønne oplevelser sammen med 
JP , og vi vil mindes ham som den 
prægtige kammerat, han var. 

Æret være has minde. 

centraltrykkeriet skive a/s
Katkjærvej 10 · 7800 Skive · Tlf. 97 51 40 40 · Fax 97 51 40 09 · Giro 108-8173

E-mail: ct@centraltrykkeriet-skive.dk · ISO 14001 miljøcertificeret

Jordbromølle å med 
”Jens Peders bro” i baggrunden
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Så har du chancen nu, da VSF sø-
ger nye 8-10 medlemmer til vo-
res bådordning i Hald sø. 

Det koster kun 100 kr. pr. år at 
være med, og så kan du bruge 
båden så meget, du har lyst til, 
hvis den ellers er ledig. 

Båden kan bookes for en dag 
ad gangen, hvilket foregår over 
internettet på adressen http://
vsf.bookingportal.dk/index.asp, 
eller via linket på vores hjemme-
side underhovedmenuen ”Fiske-
vande”.

Båden ligger ved bådpladsen 
ved Dollerup i den sydlige ende 
af Hald Sø. 
Når du har båden, har du samti-
dig fiskeret for 2 personer. 

Den ene person skal være den, 
der har booket båden og der-
med medlem af VSF, mens den 
anden person ikke behøver være 
medlem af VSF, men skal have 
statsligt fisketegn. 

Der må anvendes 2 stænger pr. 
mand, og der er 4 stangholdere 
i båden. 

Er du til søørreder, 
aborrer og gedder 
- alt i potentielt 
store størrelser?

Til båden hører et ekkolod, som 
kan lånes ved brug af båden. 

Endelig skal det nævnes, at bå-
den siden sidste år har været ud
styret med presenning således, 
at båden uanset vind og vejr, al-
tid er ren og tør at komme til.

Nærmere beskrivelse af bådens 
placering, regler for brug af båd 
og lån af ekkolod fremgår af 
hjemmesiden.
Såfremt du er interesseret, så 
kontakt da Jørgen Buch, på mail 
Formand@VSF.dk
PS! De ledige pladser uddeles ef-
ter ”først-til-mølle” pricippet.

Log ind på forbundets med-
lemssystem – så kan du udskri-
ve medlemskort og modtage 
nyhedsmails fra Viborg Sports-
fiskerforening.
 
Alle ’gamle’ medlemmer kan nu 
udskrive deres medlemskort fra 
forbundets hjemmeside. 

Nye medlemmer fra i år kan ikke 
udskrive medlemskort – brug 
jeres betaling som medlems-
bevis. Men I kan  godt logge ind 
og rette jeres oplysninger.

Sådan gør du
Find et nummer af Sportsfiske-
ren frem, der står dit medlems-
nummer på bagsiden, lige over 
dit navn.
 
Gå ind på forbundets hjemme-
side på www.sportsfiskeren.dk. 
Aller øverst står der Print dit 
medlemskort her. 
Tryk på den og følg instruktio-
nen. Du får et besværligt kode-
ord, som du selv kan ændre, 
når du får åbnet din egen side 
første gang.
 
Når du kommer ind på din side, 
så check venligst fødselsdag 
og mailadresse – måske har vi 
lagt nogle foreløbige ind, hvis 
vi ikke har kendt de rigtige. Du 
kan selv rette.

Log ind på forbundets 
medlemssystem 
- så kan du udskrive 
medlemskort og 
modtage 
nyhedsmails fra 
Viborg 
Sportsfiskerforening

Udskriv dit medlemskort
 
Du kan udskrive medlemskor-
tet så mange gange, du har 
brug for, og du kan udskrive det 
fra enhver computer. 
Du kan også udskrive til fiske-
venner, der ikke har en compu-
ter, du skal bruge deres med-
lemsnummer og oprette dem 
inden udskriften.
 

Nyhedsmails fra Viborg 
Sportsfiskerforening.

Danmarks Sportsfiskerforbunds 
medlemssystem er indrettet 
sådan, at vi i foreningerne kan 
skrive mails til alle dem, der er 
registeret hos forbundet.

Vi kan altså skrive én mail og i 
løbet af et par minutter få den 
udsendt til alle de medlemmer, 
der har oprettet sig hos forbun-
det - en rigtig smart løsning, når 
vi hurtigt skal have en besked 
sendt rundt. 
Og det koster ikke foreningen 
en krone.

Derfor vil vi gerne have, du log-
ger ind og bliver registreret. 
Husk at rette mailadresse, hvis 
du skifter.

Jørgen Buch

Den sidste weekend i marts lyk-
kedes det at samle en lille flok 
frivillige til udlægning og reno-
vering af broer ved simested å, vi 
fik også markeret hvor de ligger 
med bambus-stokke.
Grøfterne fra Borup Bro til Løgs-
tørvej blev gennemgået og der 
skulle nu være fri passage over 
dem. Vi løb tør for materialer un-
dervejs, men det gik lige og som 
sagt kan man komme igennem 
nu.
Omkring halvejs på turen , og i 
ly for vinden bag en venlig lods-

Arbejdsdag 
ved Simested Å

ejers lade, diskede Karsten Jen-
sen op med pølser på grill, øl, 
vand og Irsk Kedel-kaffe uden 
whisky….  
En stor tak til alle jer der gav en 
hånd med, specielt de to juniorer 
Jakop og Kasper. I gjorde igen en 
Jætte-indsats ved åen, det var en 
lang og hård tur for os alle tror 
jeg.

Mange tak for en rigtig hyggelig 
dag

Steffen Bruhn og Finn Karlson
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Ikke mindre end 57 medlemmer 
var mødt frem, det er 21 flere end 
sidste år. 
Måske havde den lovede debat 
om medlemskab af sportsfisker-
forbundet fået flere af huse, eller 
måske var det bare fordi, vejret 
var langt bedre end sidste år.

Michael Højris blev valgt som 
dirigent, og Finn Karlsson som 
protokolfører.

Formandens beretning
Beretningen kan læses i skriftlig 
form andetsteds i KROGEN. 
Beretningen startede dog med 
at mindes 3 medlemmer, der var 
døde i løbet af året. 
Dirigenten opsummerede be-
retningen som oplæg til debat. 
Det var der ingen der bed på, og 
beretningen blev godkendt med 
applaus.

Kassererens beretning
Johnny gennemgik regnska-
bet, der viste et overskud på ca. 
12.500 kr. 
Dirigenten efterspurgte kom-
mentarer, men der var ingen. 
Regnskab og kasserer modtog 
applaus.

Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til kontin-
gentfastsættelse lød på en stig-
ning på 20 kr. pr. voksenmedlem 
og et beløb på 245 kr. for juniorer 
(indeværende års kontingent er 
195 kr.)
Leo Hestbæk havde stillet skrift-
ligt forslag om et kontingent på 
kun 95 kr. for juniorer. 
Dette forslag blev debatteret iv-
rigt. Leo argumenterede for, at 
man skulle tænke på at appel-
lere til andre børn end til allerede 
medlemmers børn. 
En ekstra udgift på kun 10 kr. pr. 
voksen kunne være godt givet 
ud. Det var der bred enighed om. 

Det blev endog foreslået fra for-
samlingen, at man kunne gøre 
introduktionsåret helt gratis for 
derefter at tage fuld pris.
Der blev rejst tvivl om, vi kan 
ramme børn/unge, der ikke i 
forvejen er kendt med lystfiskeri 
selv om vi gør det gratis i start-
året. De juniorer, vi har nu, er 
kommet via mund til mund me-
toden, og flere har forældre, der 
ikke selv fisker.

Allan T.C., der har været igang-
sætter af vores nye juniorafde-
ling argumenterede for et højere 
kontingent, der ville forpligtige 
til at blive i foreningen. 

Desuden appellerede han til, at 
flere f.eks. seniorer og pensioni-
ster ville hjælpe med vores ung-
domsarbejde. 
Verner Larsen bakkede op: Det 
vigtigste er ildsjæle, der kan hol-
de gejsten ved lige og som kan 
skabe kvalitetstilbud.

Forslagene blev sat til afstem-
ning og der var stort flertal for 
bestyrelsens forslag om 245 kr. 
Bestyrelsens øvrige forslag til 
kontingent blev også vedtaget 
med stort flertal.

VSF-generalforsamling 
den 12. januar 2012

Ny t  f r a  f o r e n i n g e n Ny t  f r a  f o r e n i n g e n

Personvalg
Formand for 1 år: Jørgen Buch 
genvalgt.

På valg til bestyrelsen var Jens 
Drengsgård og Johnny Auchen-
berg. De blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Finn Karls-
son til bestyrelsen: han blev 
valgt.

Suppleant for 1 år: Allan T. Chri-
stensen blev genvalgt. 
Bestyrelsen foreslog Søren Bach 
i stedet for Finn Karlsson. Søren 
blev valgt

Revisor for 2 år: Henning Markus-
sen genvalgt. 
Revisorsuppleant for 1 år: Thor-
kild Holm Jensen genvalgt.
Alle blev valgt med applaus.

Eventuelt
Den annoncerede debat om 
medlemskabet af Danmarks 
Sportsfiskerforbund blev livlig, 
med mange glødende indlæg. 
Jeg skal efter bedste evne for-
søge at give et lille indtryk fra de-
batten.  De kursiverede afsnit er 
ikke 100 % ordrette citater.

Kurt Borup indledte med sine be-
væggrunde. 
Han ønskede et år til at overveje/ 
beslutte, om vi skal fortsætte 
eller ophøre med vort medlem-
skab. Kurt redegjorde udførligt 
og sagligt: 
Hvad vi får for vores kontingent-
kroner med udgangspunkt i DSFs 
egen formulering.

Verner Larsen gav et historisk til-
bageblik over sager, hvor DSF 

havde været til uvurderlig støtte 
og hjælp:
I stedet for at melde sig ud burde 
man hellere bearbejde DSF ved at 
være aktive.

Et par medlemmer, der tidligere 
havde været medlem i Skive, for-
talte, at de sammen med 200 an-
dre meldte sig ud i protest mod 
Skives udmeldelse af DSF for 3 år 
siden: 
Vi har brug for DSFs eksperter og 
jurister, og den direkte adgang til 
beslutningstagerne. Vi har brug 
for et fælles talerør.

Leif Christiansen fra Djursland 
fortalte, at han var medlem af 
VSF primært pga. medlemskabet 
af DSF: 
3 lokale foreninger kan intet udret-
te, de er ikke høringsberettigede. 
Vi skal selvfølgelig være kritiske, 
f.eks. angående prisen for med-
lemskabet. (Dette synspunkt var 
der udbredt enighed om.)

Formand Jørgen Buch kom med 
et længere indlæg til debatten: 
VSF bestyrelsen er ganske hårde 
kritikere af DSFs administration 
og prisen, men vi er overbeviste 
tilhængere af DSF. 

Især forbundets repræsentation/
indflydelse på politikerne er vigtig.

Flemming Hansen fremhævede 
forbundets nyhedsbrev: 
Det fortjener en langt større inte-
resse og det viser, hvor meget, der 
rent faktisk bliver lavet.

Jørgen Buch: 
Jeg sidder i det grønne råd og 
repræsenterer lystfiskerinteresser 
generelt, men det er DSF, der har 
retten til pladsen!

Michael (dirigent) kommentere-
de forbundets medlemsadmini-
stration, som han mildt sagt ikke 
var imponeret over: 

Man skal være opmærksom på at 
alle forbundets medlemsforenin-
ger har indgået en aftale om ikke 
at byde på hinandens fiskevand.

Kurt Borup fik debattens afslut-
tende bemærkning: 

Det er primært prisen, der er faldet 
mig for brystet. 
Jeg opfordrer kraftigt til at op-
rette et kritisk og hårdtarbejdende 
udvalg, der kan påvirke denne 
urimelighed, og vurdere vores 
medlemskab inden næste års ge-
neralforsamling.

Det var der ikke uenighed om og 
fra pensionisterne meldte Kurt
og Paul Hollesen sig. 
Jan Nielsen ligeså (som senior). 

Bestyrelsen finder repræsentan-
ter på førstkommende bestyrel-
sesmøde, ligesom vi vil finde en 
repræsentant fra juniorerne.

Laksevandet i Vorgod Å kom op 
til sidst. 

Der var flere fremmødte, der ger-
ne ville betale en kontingentfor-
højelse på 30 kr. for at få Vorgod 
tilbage. 
Der var indlæg for og imod, som 
bestyrelsen kan tage med sig.

Formanden belønnede dirigent 
og protokolfører med rødvin og 
lukkede generalforsamlingen.

Finn Karlsson



1312

Af Paul Hollesen

I forbindelse med en twist om 
passivt medlemskab af VSF invi-
terede Bestyrelsen for VSF Knud 
Lauritsen, Kurt Borup og under-
tegnede til et møde. Vi tog imod 
invitationen,  

På mødet fortalte Formanden 
bl.a. om den nye juniorafdeling 
som er en glædelig succes.
Formanden fortalte endvidere, at 
Bestyrelsen gerne så en lignende 
afdeling for foreningens pensio-
nister, men at man p.t. ikke synes 
at have tid og energi til at prøve 
at oprette en sådan. 
De opfordrede os til at tænke 
over sagen og prøve at stable en 
pensionistgruppe på benene.
Vi tog imod opfordringen og 
Knud, Kurt og jeg, holdt nogle 
interne møder om hvordan vi 
skulle gribe tingene an, og blev 
også enige om følgende enkle 
regler : 
 
Alle aktive medlemmer af VSF 
som er fyldt 60 år kan deltage.
Alle medlemmer af pensionist-
gruppen kan - efter eget ønske – 
deltage i pensionistgruppens fi-
sketure / fiskerejser, møder og
andre aktiviteter.
Alle skal være villige til at tage 
del i det praktiske arbejde.

NYHED 
Pensionistgruppe i VSF  

Vi indrykkede herefter en indby-
delse i Krogen dec. til møde for 
foreningens pensionister tirsdag 
den 10. januar kl. 09.00. 
Formanden satte endvidere en 
lille artikel i den lokale avis, i håb 
om at kapre nye medlemmer til 
VSF.
Det var med nogen spænding vi 
så frem til mødet. Var der nogen 
interesserede ?
Det var der - 33 mand mødte 
frem på Møllen hvor foreningen 
var vært med kaffe og rundstyk-
ker.

Efter Formandens velkomst ori-
enterede Kurt om vores tanker 
og ideer. Det faldt i god jord hos 
de fremmødte - så godt at for-
eningen fik 3 nye medlemmer. 
Så var kaffen betalt !

Der var en god stemning og en 
livlig snak, og det stod hurtigt 
klart - ikke overraskende - at ikke 
alle var interesserede i det sam-
me fiskeri. 
Nogle ville kun til åen, andre 
ville også gerne til kysten, nogen 
ville på havtur og nogle synes vi 
skulle arrangere ture til Norge og 
Sverige. Nogen ville det hele. 

Det blev besluttet at nedsætte 
nogle aktivitetsudvalg for de en-
kelte ”discipliner”, og flere meldte 
sig straks som ”tovholdere”.

Her mens vi venter på de første, 
friske havørreder og fiskefeberen 
raser, har VSF arrangeret nogle 
kystture for at tage de værste ab-
stinenser.

Juniorer og seniorer har været 
på en fælles tur til Mariager fjord. 
Tilslutningen var flot med ca 10 
juniorer og 10 voksne, men det 
kneb mere med fiskene.

Vi var af sted i pragtfuldt vejr, og 
alt tegnede til en rigtig fin tur, 
men efter et par timers forløb 
begyndte ’bilfragmenteringen’, 
som H.I.Hansens skrotvirksom-
hed ved Vive populært kaldes, at 
brænde affald af. 
Det mindede om en god blan-
ding af bildæk og glasfiber – re-
sultatet var, at det var umuligt at 
opholde sig på den kyststræk-
ning, som alle juniorer og et par 
voksne havde valgt. 
Det var for sent at finde nye jagt-
marker, og juniorerne måtte køre 
hjem ved middagstid, noget 
slukørede, men Steffen lovede at 
arrangere en erstatningstur.

Kateinstruktion d. 22 marts. 
12 var mødt op, og havde en 
rigtig god og lærerig dag med 
masser af kast og godt humør. 
For flere var det 1. instruktion, 
og mange ting måtte der tages 
vare på. 
Der var mange beundrende blik-
ke, men også mange tvivlende.
Alle var dog enige om at det 
ikke blev sidste gang der skulle 
instrueres, for det var tydeligt at 
øvelse gør mester.
John Glerup var her og der og 
alle vegne, øste ud af sin store er-
faring ud i fluefiskeriets kunst. 
 
Kysttur d. 28 marts
Kjeld og Peder havde via DMI 
fundet ud af at det rigtige sted 

Pensionistgruppen 
har allerede haft 
gang i to aktiviteter

var Djursland,nærmere bestemt 
ved  Dragsmur og Esby.
Vi vat 7 morgenfriske pensio-
nister der mødtes på Møllen kl. 
7.30, vi kunne ikke komme hur-
tig nok af sted, forventningens 
glæde var stor.
Vel ankommet til Dragsmur, gik 
der ild i de gamle lystfiskere, van-
det så fantastisk ud, og vi mente 
der gik store og mange fedfinner 
rundt i dette perfekte leopard-
bunds område.
Vi fandt dog hurtig ud af at det 
nok ikke var sådan, kun Johan-
nes havde fisk på krogen, det var 
”havefluen” der gjorde udslaget. 
Han var den eneste der havde 
fast fisk, vist nok 5 stk., så dygtig  
må han jo også være.

Efter et langt og hyggeligt møde 
blev vi enige om at vedtage, at 
vi havde dannet en pensionist-
gruppe under VSF, og at vi vil 
holde et månedligt møde på 
Møllen, 1. tirsdag kl. 10.00, hvor 
der vil være kaffe og friske rund-
stykker ( 10 kr.). 
Nye interesserede er velkomne.

På de efterfølgende møder har 
der været et lignende stort frem-
møde og en stor interesse for at 
danne en velfungerende grup-
pe. 

Vi har fået eget debatforum 
på hjemmesiden, der er ble-
vet udfærdiget kontaktlister, 
kystfiskerne har udarbejdet et 
flot aktivitetsprogram, der er 
blevet aftalt åture, der er ble-
vet planlagt fisketur til Sverige 
i okt. og der er blevet bundet 
fluer og set film.
Som det fremgår af ovenstå-
ende er det lykkedes at danne 
en velfungerende pensio-
nistgruppe i VSF, der er nu 48 
medlemmer, og med den in-
teresse og den ildhu medlem-
merne lægger for dagen er der 
grund til at tro, at der er skabt 
noget levedygtigt.
Det er vel ikke så ringe !!

Aktuel aktivitetskalender
Måned   

Maj

Juni

Juli

August
September

Oktober

November

Kysture   

Mandag d. 7. 

Fredag d. 8.

Ingen planlagte 
ture

Mandag d. 7. 
Mandag d. 17. 

Onsdag d. 17

Fredag d. 16.

Åen  

d. 10. kl. 7.00 
Gudenåen/Dagkort

d. 14. Kl. 17.00 Simested å

d. 12 Kl. 17.00 Jordbro å
d. 26 Kl. 17.00 
Lilleåen/Dagkort

d. 10-12 Karup å konkurrence
d. 6. Kl. 9.00 Skals å
d. 14-15. Gudenåkonkurrence

d. 14. Fiskbæk å

Alle aktiviteter foregår i princippet fra Møllen på aftalte tidspunkt. 10 min. 
over aftalte tid, er alle kørt.”Pensionistbanden” er i ”Putteren”  mandage i 
ulige uger, henvendelse til  Knud Lauritsen.
Man melder sig til hos ansvarshavende senest 3 dage forinden.
Alle kystture er berammet til kl. 07.30. Der er taget højde for fuldmåne 
og højvandstabel, og destinationerne vil fremgå af pensionistgruppens 
debatforum.
Vi er fælles om transportudgifterne, der afregnes efter forbrug af 
brændstof.

Kystturenes eneste fisk over målet

Pensionisterne holder frokostpause

VSF på kysten

Håbefulde fiskere ved Esby strand, Helgenæs

Det gik lidt bedre for resten af de 
voksne, som havde valgt at fiske 
ved Kielstrup odde. 
Her var lidt fisk – mest små – 
men en enkelt på 47 cm måtte 
på land. 
Der blev hygget i det gode vejr, 
og der blev fisket socialt og eks-
perimenteret med skumfluer, le-
vende børsteorm og andet godt.

Pensionistgruppen har været på 
kysttur til Helgenæs. 
Der var 8 deltagere, vejret var 
rimeligt, men det blæste en peli-
kan, så vi holdt os til de østvend-
te kyster, hvor vi havde vinden i 
ryggen. 

Fiskene var tilsyneladende blæst 
et andet sted hen, så kun en en-
kelt fik fisk, og det var en meget 
lille, som kom ud igen. Det mest 
dramatiske var, at to deltagere 
ikke kunne klare sig i de store 
sten og måtte ned og teste vand-
temperaturen.

Men det var en hyggelig tur, som 
fortjener en gentagelse.

Vi andre prøvede alt hvad vore 
velspækkede grejtasker kunne 
byde på, men sidst på eftermid-
dagen pakkede vi sammen.
En fantastisks god dag i godt 
selskab, gav løfte om mange af 

disse dage, så bare skriv jer på 
næste gang, og tag med på en 
multioplevelse.
 
Mvh
 
Kurt Borup
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Alle arrangementer varsles også på forum, hvor der også er tilmelding hvis ikke andet er oplyst.

Mødetidspunkt er stort set al-tid kl. 19-21 på møllen ellers står der andet i beskrivelse.
Fornuftigt tøj er et must til HVER tur. Det vil sige minimum lange bukser, jakke og gummi-støvler. 

Til fisketurene regner vi med at de unge er klædt fornuftigt på, ellers forbeholder vi os ret til ikke at tage dem med på tur. Spørg endelig hvis I er i tvivl om hvad der menes med fornuftig påklædning.

Sodavand kan købes til 5 kr.
Tjek forum for tilmelding.
Husk at tilmelde fisk til konkur-rencen. 
 
Kastetræning og hygge 
på Nørresøbadet d. 16. aprilVi øver både flue- og spinne-kast. Hvis der kommer en fisk forbi fanger vi selvfølgelig også den.

Fisketur til 
guldfiskesøen 
mandag d. 30. april
Vi mødes på møllen kl. 18 se mere på forum.
Jørgen og Jakob er turledere. 
Medefiskeri i Viborgsøerne 
mandag d. 7. maj
Jakob er turleder vi fisker fra kl. 18 og indtil mørket 21.

Destinationen bliver bestemt når vi nærmer os, alt efter vind og vejr. Målet bliver primært brasen og skalle, men bifang-ster af karper tages også gerne med ;-)
Se mere info på forum op til turen.

Hornfisketur 
lørdag d. 12. maj
Med Kasper, Jacob og Steffen som turledere.
Vi kører til Limfjorden og fan-ger en masse hornfisk. 

Overnatningstur 
d. 26.-27. maj
Jakob arrangerer 
Vi mødes til middag på møllen derefter går turen til Mariager fjord hvor vi prøver at overliste en af de fede fjordørreder eller en af de mange hornfisk. Der-efter kører vi tilbage til Viborg-søerne og overnatter imens vi fanger nogle store karper.

Se mere info og tilmelding på forum op til turen.

Viborgsøerne 
mandag 4. juni 
Vi må igen fange sandarter og gedder. Det skal udnyttes med en tur på viborgsøerne.
Leo arrangerer turen såfremt han har lyst.

Krebsetur 
mandag d. 6. august 
Med Jørgen som turleder i Skals å fra 19 til 22, vi mødes hos Ver-ner Larsen: Vi har krebsebrikker og vi laver krebsene, så snart vi har fanget dem.

Junior 
aktivitetskalender

Isfrit geddefiske

Efter at have fået vinterferie, og 
isen var erklæret sikker, gik turen 
til Nørreris put and take. Hul-
lerne var lavet i forvejen(med 
motorsav), så vi kunne komme 
hurtigt igang. Det varede heller 
ikke længe før der var bud efter 
vores agn. Det viste sig at være 
en utrolig flot rødding, Kasper 
kunne hive op på isen. 

Efter røddingen var blevet hevet 
på ”land”, fik vi et tungt hug. Det 
var med nød og næppe vi fik red-
det stangen fra at ryge med ned 
i hullet. Modhugget blev givet 
og fighten kunne gå igang. Efter 
en kort, men intens fight, blev en 
flot 3-kilos ørred hevet op af hul-
let i isen. Efter den kom, der yder-
ligere 3 fisk op på isen. Fiskene 
vejede mellem 1 og 2 kilo.

Efter en action fyldtfisketur, gik 
turen hjemad, hvor de frosne fisk 
skulle renses.

Jacob Thorsager

Ørreder på 
glatis

God dag med hele 
5 ørreder på land og med 
den største på 3 kilo. 

Da vi havde fisket lang tid og 
vores fingre var blevet godt kolde 
var det tid til at få lidt pølser som 
vi lavede på grillen midt ude på 
isen.

Vores første fisk 
blev denne flotte 
Rødding som hug-
gede på en hvid-
løgs Power Bait 
fisket på bunden. 
Den gav en deglig 
fight og smagte      
vidunderligt. Jacob med dagens største på hele 3 kilo. Den 

blev fanget på bunden med Power Bait.

Dagens største fisk bliver 
vejet på lip grippen lige 

efter den var blevet landet. 
Vægten viste hele 3 kilo. 

Trods at alle fisk blev 
fanget med Power Bait, 
prøvede Henrik lige med 
lidt små pirke, men det gav 
desværre ikke nogen fisk.

Dagens største ørred er blevet 
fightet og klar til at blive landet 
med en lip grip, så man ikke får 
kolde og våde fingre.

En hjemmelavet kælk er en god ting at 
have sine ting i når man skal gå langt på 
isen og så er den også med indbygget 
stangholder.

Så forsvandt isen og der skulle fiskes gedder.

Vi startede med det sikre valg, blinket og havde et godt jævnt fiskeri. 
Vi skiftede lidt med agnene, jeg prøvede lidt Vertical Jigging hedder 
det vist og Jacob prøvede spinneren. Begge gav et par fisk. 
Prøvede også en hjemmelavet flash flue uden nogen form for belast-
ning, det gik godt da vi havde vinden i ryggen og man kunne kaste 
langt selv med meget få gram. 

Jacob snuppede den store på 6,5 kilo på hans Atom blink.

Kasper Holm Bach



Vinderne i Krogens fotokonkurrence

Nummer 1 og vinderen af førstepræmien 
blev Johnny Auchenberg der med dette 
flotte stemningsbillede vinder turen til 
Færøerne sponseret af Atlantic Airways, 
Hotel Føroyar og Green Gate Incoming

1716

Nummer 2 
Kasper Bach har 
vundet  en Spin-
nestang og hjul 
fra Shimano. 
Præmien har en 
værdi af ca. 3.000 
kr. og er sponseret 
af PH-Outdoor

Nummer 3
Michael Toft Højris 
vinder en 9’ flue-
stang og fluehjul 
kl. 7/8 fra 
Lawson, flueline 
fra Cortland med 
bagline, forfang 
og fluer. 
Præmieværdi ca. 
2.000 kr. sponceret 
af JAFI

Nummer 4 
Daniel Tougaard Gardshodn 
der vinder Rapala Titanium 
Polaroid solbriller, Rapala 
trøje og Scierra Cap til værdi 
af ca. 1.500 kr. Sponseret af 
Grejkælderen

Derudover har følgender 3 
juniorere vundet Rapala wob-
lers X-Rap Jointed FT 13 cm 
Rapala Minnow spin RT.

Kasper Bach, 
Daniel Tougaard Gardshodn 
Christian F. Steffensen
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Don’t worry 
– we know 
where to go!

Choose Green Gate Incoming 
as your tour operator 
and you are in safe hands
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 Green Gate Incoming 
as your tour operator 

 in safe hands

ADDITIONAL SERVICES…

  Accommodation
B&B / Summerhouses / Hotels

guesthouses / youthhostels

  Car rental

  Transport (fl ight & ferry)

  Conferences/Meetings/Incentives

  Exhibitions/Events

  Tailormade programmes

  Theme tours

  Cruise services

  Domestic transport

  Guide services

EXPERIENCE WITH US…

  Daily Excursions 
Bus tours/Boat tours/City walks

  Fishing

  Bird watching

  Cultural events

  Horse riding

  Diving

  Personal tours

  Helicopter cruise

  Home visits

your tour operator in the Faroe Islands
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Green Gate Incoming  |  J. Broncksgøta 35  |  FO-100 Tórshavn  |  Faroe Islands

   TEL +298 350 520  |  FAX +298 350 521  |  INFO@GREENGATE.FO
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isolated TOGETHER

Rejs i perioden den 3. marts til den 19. juni 2011. Dette er en særpris med et begrænset 
antal pladser. Højere priser kan forekomme, når de billigste billettyper er udsolgt.

TOGETHER by

tel 3250 4700

2.995,- PARpris: Fra kun 2.995 kr. pr. pers. inkl.  

fly og 3 nætter på hotel Gjáargarður

Kun dig og mig. Med de bedste betingelser for at 
være sammen. Tag en smuttur til Færøerne og lad 
det hele handle om jer to i romantiske og smukke 
omgivelser. Lad det idylliske Færøerne danne gro- 
bund for de ægte følelser, og nyd naturen, stilheden 
og hinanden i det rolige Gjogv. Så fjernt fra alting, 
men alligevel så tæt på. 

atlantic.fo

76077 isolated together b90x h260.indd   1 31/03/11   16.04

3.195,- PARpris: Fra DKK. 3.195,- per person, 
gældende fra 01. oktober 2011 inkl.

Ja så skal vi til det igen, altså det 
der med at komme lidt for sent 
i seng om aftenen og alt for tid-
lig op om morgenen for at fange 
en af de smukke havørreder fra 
Skals å , men det gør vi jo gerne.

Sæsonen har jo været i gang 
et stykke tid og der er da også 
blevet fanget lidt nedfaldsfisk 
og nogle af de der grønlændere  

som åbenbart ikke vil snige sig 
over de 35 cm. 
Her sidst i marts har der måske 
været lidt regnbuer på det ne-
derste stykke af åen, der har helt 
sikkert været noget at fiske efter 
for en velkendt bil har holdt ved 
åen et par dage i træk så hvem 
ved.

Den 22. maj har vi ”Kend din å” vi 
mødes ved parkerings pladsen 

ved løgstørvejen kl. 17.30 der- 
efter tager vi en tur rundt til de 
forskellige pladser og slutter ved 
Løvelbro kl. ca 20.30  så må vi se 
om der er nogle som vil fiske lidt 
bagefter.

Senere på særsonen når der 
bliver plads i kalenderen kan 
jeg tage nogle ture med et par 
stykker af gangen til lidt spinne 

fiskeri, så kan vi gå en strækning 
igennem og fiske lidt imens.  Det 
kommer på forum når tid er.   
Det ser også ud til af vi får lavet 
nogle nye broer inden længe så 
vi ikke skal hoppe eller svømme 
over de dybe grøfter.

Vi ses ved åen

Kenneth elkjær 

NYT FRA 
    SKALS Å

Der har været talt og skrevet me-
get om vandplanerne de sidste 
mange år, men nu er planerne 
offentliggjort, og arbejdet med 
at få dem realiseret er startet.

Men det bliver en langsom start. 
Først skal kommunerne lave en 
tidsplan og en grov beskrivelse 
af, hvad der skal gøres, så skal 
tidsplanen i høring. Der bliver en 
skrækkelig ballade.

Når tidsplanen er godkendt, skal 
der projekteres, og det skal man 
finde folk og penge til - det bliver 
garanteret et problem.

Når projektet er klar, skal der fin-
des penge til gennemførelsen. 
Lige i øjeblikke er der ikke klar-
hed over, hvem der skal betale 
hvad, så også her der er masser 
af muligheder for kludder i ma-
skineriet. 

Men hvis vi ser bort fra alle dis-
se praktiske problemer, er det 
spændende ting, der skal til at 
ske ved vore vandløb. De mest 
interessante kommer her:

Ved Karup å
Spærringen ved Agerskov dam-
brug skal fjernes i 2015. 
Hvordan det skal gøres, er der 
ingen der ved, men når det er 
gennemført, åbnes der for et fint 
fiskeri på vore lange strækninger 
opstrøms dambruget. Der er flot, 
flot natur og et naturlig slynget 
vandløb - noget af det smukke-
ste i landet.

Ved Simested å 
Skinderup bæk skal i 2015 have 
frit løb uden om dambruget.
Bækken kan blive et meget vig-
tigt gydevandløb.

Ved Skals å
Spærringen ved dambruget ved 
Løvel Møllebæk skal væk i 2015 
så der kan blive fri adgang til 
kildeområderne opstrøms dam-
bruget. Her kan rigtig mange fisk 
vokse til.
Skravad bæk skal restaureres op-
strøms Skravad dambrug. Hvor-
dan det lige skal lade sig gøre 
er vanskeligt at forestille sig, da 
bækken på lange stræk er gra-
vet til en langsomflydende kanal 
med sort, mudret bund.

Ved Fiskbæk å
Spærringen ved dambruget på 
Gårsdal bæk skal fjernes i 2013.
Der er en hel del okker i tilløbene 
til dambruget, og dette skal der 
tages hensyn til, så vi ikke får 
ødelagt de gode gydepladser 
ved Ravnstrup by.
Jegstrup bæk skal restaureres 
i 2013. Hvis vi får gydepladser 

helt oppe fra Romlund, kan pro-
duktionen af fisk i bækken øges 
meget.

Ud over de nævnte indgreb er 
der mange steder foreskrevet 
en ændret vedligeholdelse, (det 
betyder på jævnt dansk mindre 
eller ingen grødeslåning) som 
har til formål at forbedre det na-
turlige liv i vandløbene.

Det er kun første fase
De nævnte projekter er med i 
fase 1 af vandplanerne og skal 
være afsluttet i 2015. 
Så kommer der en fase 2, som 
skal være afsluttet i 2021 og en-
delig kommer der en fase 3, som 
skal være afsluttet i 2027, så selv 
om alle vore ønsker ikke er op-
fyldt med ovenstående, så er der 
håb endnu. 
Men det kræver tålmodighed.

Jørgen.

Sådan gik det med vandplanerne

1918
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Vestervangsvej 6
DK-8800 Viborg Tel: +45 89 25 25 25
www.deloitte.dk

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse
H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

TINGHØJVEJ 54 • RØDDING • 8830 TJELE
TLF. 86 651114 - 40 32 5514 - FAX 86 651124

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

TINGHØJVEJ 54 • RØDDING • 8830 TJELE
TLF. 86 651114 - 40 32 5514 - FAX 86 651124

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

TINGHØJVEJ 54 • RØDDING • 8830 TJELE
TLF. 86 651114 - 40 32 5514 - FAX 86 651124

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse
• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

Scanbirk
Møbelfabrik A/S
Herredsvejen 40
Skringstrup - 8832 Skals

Erhvervsvej 4 9632 Møldrup Tlf.: 86691300
Hadsundvej 3 9500 Hobro Tlf.: 98525800

Endelig har jeg fået én,
der er længere end din:
★ Kran med 12,5 meters
★ rækkevidde - 
★ der kan løfte 16 tons.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sand, perlegrus, muldjord
samt slagger (velegnet til vejfyld)
haves på lager.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Al vognmandskørsel udføres: 

Levering af sand, grus, muldjord. Kalk leveres og spredes.
Små og store containere udlejes. Arbejde med gummiged udføres.

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

Industriparken 5 · 8832 Skals · Tlf. 8669 4298 · Bil 4045 8650

236

Åbningstider:
MAND.-TIRSD.-ONSD.-TORSD.: Kl. 12.00-22.00
FREDAG: Kl. 12.00-01.00
LØRDAG: Kl. 11.00-01.00
SØNDAG: Kl. 11.00-22.00

Fyraftensøl HVER FREDAG kl. 15.00-18.00: Kr. 15,-

Klubblad/2005/2  12/08/05  10:19  Side 6

NYT FRA 
JORDBRO Å
Så er sæsonen 2012 skudt i gang, 
det kan alle der var til morgen-
kaffe 1. marts bekræfte, da de så 
og hørte Egon gav startskuddet 
til et nyt fiskeår.  
Ang. fangster har jeg kun hørt 
om små fisk 25-30 cm. og enkelte 
nedfaldsfisk.
Jeg har ikke selv fanget eller 
mærket fisk endnu, men håber 
det kommer senere.

Dalgas Bro bliver nok ikke lavet 
igen, da det så er VSF. der skal 
betale og opføre broen.

Endnu engang må man meget 
gerne kontakte mig ang. broer, 
skilte eller andre spørgsmål.

Håber der bliver mere at skrive 
om i næste nummer af krogen.
 
Knæk og Bræk 2012.
Mvh. Jens Drengsgaard.

Det var en mørk, blæsende sep-
temberaften, kun glimtvis oplyst 
af en bleg måne, der nu og da 
dukkede frem mellem tunge for-
revne skyer. 
Jeg havde indstillet fiskeriet og 
var nu på vej tilbage for at finde 
min cykel, der stod parkeret i 
krattet ved Nybro. 
Jeg var ikke meget for at tage tu-
ren tilbage langs åen, en tur, som 
selv i dagslys var ret så besvær-
lig med mange brede grøfter og 
pigtrådshegn, hertil bløde hæn-
gesække, der heIst skulle passe-
res, medens man endnu kunne 
se, hvor man skulle træde, så jeg 
valgte i stedet at skrå op over 
bakkekammen og de bagved lig-
gende marker til en grusvej, jeg 
vidste løb parallelt med åen.

I det tiltagende mørke var jeg 
nået op over bakkekammen og 
bevægede mig nu frem over den 
forholdsvis jævne mark, da jeg 
pludselig stod over for et tæt krat 
af buske og høje træer omgivet 
af et sammensunkent stendige. 

Sceneriet forekom mig så uvirke-
ligt og umotiveret, som om det 
pludselig var skudt op af jorden 
-ingen huse eller gårde i umid-
delbar nærhed og anbragt på en 
åben flad mark.
Min nysgerrighed var vakt, sa jeg 
bevægede mig rundt langs sten-
diget og stod så med et ved en 
portlignende indgang. 

Med let bankende hjerte gik jeg 
ind gennem porten og befandt 
mig nu i et mærkværdigt stykke 
natur. 
En smal sti snoede sig ind imel-
lem høje træer og sammenfiltre-
de buske, alt undtagen stien var 
overgroet af et tæppe af efeu. 

Pludselig stod jeg overfor et 
gammelt, rustent jernkors, der 
hældede slemt til siden. 
I mørket kunne jeg ikke læse ind-
skriften, sa efter at have sundet 
mig lidt gik jeg videre ad stien og 
fandt endnu en gravplads, denne 
gang med en sten på. 

I det samme tudede en ugle inde 
fra det tætte kratværk, og jeg 
syntes ikke længere, det var så 
spændende et opholdssted, så 
jeg foretrak at forlade den forlad-
te kirkegård og finde min cykel.
Jeg er jævnligt vendt tilbage til 
denne kirkegård -i dagslys. 
Den ligger der stadig, den er nu, 
som dengang, dækket af tæt krat 
og høje træer, den er stadig om-
gærdet af det sammensunkne 
stendige, og der er stadigvæk et 
par gravpladser tilbage.

Sidst jeg besøgte stedet var 1. ju-
ledag 1992, og da bestemte jeg 
mig for, at nu ville jeg altsa have 
rede pa: 
Hvorfor, hvordan, hvornår??? 
Jeg henvendte mig pa Lokalhi-
storisk Arkiv for om muligt at fa 
løst gåden -og her er hvad jeg 
fandt.

Fakta om Nørre Borris Kirke
Der har faktisk ligget en kirke her 
pa stedet i 700 år, bygget i l200-
tallet og nedrevet 1905. 

Kirken hed Sct. Nicolai. 
Den var ikke ret stor, kun kor og 
skib med 70 alen siddepladser. 
Kirken var bygget i rå granit med 
enkelte kvadre + lidt munkesten. 

Den har fungeret indtil 1905, da 
den blev solgt til nedrivning for 
højeste bud, hvilket var 360 kro-
ner. 
I 1905 indviede man så den nye 
kirke i Sparkjær, som var bygget 
til afløsning for den gamle på 
skrænten ved Fiskbæk å.
Den nye placering var mere cen-
tral for sognebørnene. 
Fra den gamle kirke flyttede man 
prædikestolen (1698), altertav-
len, granitdøbefont og kirkeklok-
ken (1512) over i den nye kirke.

Hvorfor var den gamle kirke så 
anbragt på et (set med vore øjne) 
uhensigtsmæssigt sted -langt fra 
alt og alle? 
Det var skam ikke uhensigtsmes-
sigt, tværtimod. 

Vi kan ikke forestille os det i dag, 
når vi med stangen i hånden 
sindigt affisker strækningen fra 
Nybro til Vesbæk, men i oldtiden 
og middelalderen var der ganske 
tæt med bosættelser pa skræn-
terne ned mod Fiskbæk å, som 
simpelt hen var vejen. 

Der var dengang stor trafik på 
åen, som var betydeligt nem-
mere fremkommelig end det 
skovdækkede land. 
Altsa kirken blev lagt, hvor fol-
ket var, nemlig på skrænten ned 
mod Fiskbæk å.
Den tilgroede kirkegard, som 
altsa har ligget der i 700 år, kan 
med rette kaldes et stykke til-
groet fortid. 
Skulle I aflægge stedet et besøg, 
sa prøv et øjeblik at iagttage 
stensætningen og forestil jer de 
mennesker, der satte den for 700 
år siden -maske kan I ogsa ved 
fantasiens hjælp forestille jer det 
liv, der foregik pa skrænterne og 
pa åen dengang.

Kirkegården med de resterende 
gravpladser er foreløbig fredet
til år 2005. 
Den nødtørftige vedligeholdelse 
af gangstierne påhviler menig-
hedsrådet i Sparkjær, bortset 
herfra må intet røres.

Borris kirkegård 
ved Fiskbæk å
Fortælling og illustration af Børge Jensen fra hans bog ”Med tegneblok og 
fluestang”. Gengivet med forfatterens tilladelse
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Så er en ny sæson startet. 
 
Fangstmæssigt er det meget 
lidt jeg har hørt, kun rygter om 
enkelte undermåls grønlændere 
i slutningen af Januar måned. 
Men der er garanteret nogle der 
har listet en fisk eller to hjem. 
 
Så nu venter vi bare på en regn-
fuld forsommer så vi kan få gang 
i havørred optrækket. Førhen var 
der til tider et underholdende fi-
skeri efter regnbuer/steelhead, 
bomstærke stålblanke fighter 
der virkelig gav fight for hver cm. 
Men det er ikke utænkelig at der 

stadig smutter en strejfer op fra 
en af nabo åerne.
 
Hvad kommer der til at ske i år? Vi 
skal have sat afmærkningspæle 
ved grøfterne langs åen. Første 
stræk bliver fra det øverste af 
vores stræk og ned til Nybro. Så 
er der også nogle broer der skal 
efterse. Jeg vil lige som min 
forgænger opfordre til at give 
besked hvis der er en bro, der 
mangler eller andet der kan lette 
færdslen ved åen. 
 
Med venlig hilsen
Søren Bak     

NYT FRA
   FISKBÆK Å

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 86613048

mail: grejkaelderen@hotmail.dk
www.grejkælderen.dk

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Mandag til fredag kl. 1000 - 1700

Lørdag kl. 1000 -1300

Åbningstider

Nu varer det ikke 
længe før vi ser de 
første blankfisk i vore åer
-og husk de første er de støste

Er dit grej trimmet til de 
store majspringere ?

Kom ned i Grejkælderen 
og få tunet gearet.

Vi har alt hvad du skal 
bruge af både grej og 

ekspertise



Sidste år indledte jeg med at 
meddele, at vi kunne glæde os 
over en flot medlemsfremgang, 
så vi nu var over 600 medlem-
mer. 
I år er fremgangen fortsat, så vi 
lige nu er 614 medlemmer, det 
højeste antal i mange år. 
Fremgangen er især båret af ju-
niorer og til dels af pensionister, 
så det har ikke givet højvande i 
klubkassen, men glædeligt er 
det under alle omstændigheder. 

Fiskeriet har i 2011 
været både op og ned. 
Efter en hård isvinter og et knas-
tørt forår skete der ikke rigtig no-
get, før det midt i juli begyndte at 
regne rigtig meget, så vi fik den 
næst vådeste sommer nogen-
sinde. Sådan en sommer der går 
helt i vasken, er noget der giver 
havørreder. 

Der blev fanget mange og især 
mange store fisk på det tidspunkt. 
Derefter gik det igen lidt trægt, 
men i de sidste måneder af sæ-
sonen var der mange fisk over alt, 
så samlet set blev sæsonen nok 
noget under normalen, men slet 
ikke nogen katastrofe. 
Typisk for sæsonen var de mange 
helt små havørreder, der optrådte 
i åerne hen over sommeren. 
Det var blanke fisk, men mange 
var kun 25-35 cm lange, altså fisk 
der burde have befundet sig ude i 
havet for at æde sig tykke og fede 
og ikke oppe i åerne.

Simested å klarede sig fint i år. 
Der blev fanget flere store fisk 
end normalt, og der var gode fisk 

Formandens 
beretning for 2011

på vores stykke lige fra regnvejret 
satte ind og til sæsonen sluttede. 
Vi har før fornemmet, at ørreder-
ne bare rykkede igennem vores 
fiskevand og forsvandt op til de 
øvre stræk, hvor Ålestrup har fi-
skeretten. I år blev de nede hos 
os, og Ålestrup havde en ringe 
sæson. Største fisk blev på 7,3 kg, 
fanget af Kenneth Elkjær.

Skals å fiskede fint fra sommeren 
og sæsonen ud. Ved elfiskeriet i 
den sidste weekend i oktober var 
der mange og fine fisk, flere end 
sædvanligt.

Fiskbæk å hørte vi ikke så meget 
til. Der blev lagt hårdt ud med en 
fisk på 6,1 kg og hen på somme-
ren blev der fanget pænt med fisk, 
men vi har ikke hørt om de flokke 
af bidelystne fisk der optrådte i de 
foregående år. 
Måske har fjernelsen af Ravnstrup 
dambrug betydet, at de nu kan 
fordele sig mere naturligt i vand-
systemet, og det er jo godt nok.
Fiskbæk å var meget tæt på en 
alvorlig gylleforurening i vinter, 
hvor en landmand havde kørt sto-
re mængder gylle ud på frossen 
jord. Foreningen var meget aktiv 
overfor kommunen og pressen.

Jordbro å fiskede rimeligt, men 
ikke fantastisk, men der blev fan-
get flere fine fisk på 6-7 kg.  
Ved elfiskeriet fik vi en på 94 cm 
og vi så en fisk, som besætningen 
i elfiskbåden er helt sikker på var 
over 1 meter lang, så der er mulig-
heder nok i Jordbro å.

Fra Karup har vi kun hørt om en-
kelte fangster, men da vi ikke læn-

gere har fangstrapporter, er vore 
oplysninger kun baseret på rygter 
og på egne oplevelser.

Vorgod å er en lang historie
Først kom der helt uden varsel et 
krav om, at man skulle købe et 
laksekort til 100 kr for overhove-
det at fiske laks. 
Det var nok nødvendigt for at op-
retholde en rimelig udsætning, så 
det var til at leve med. 
Så viste årets fangster, at da kvo-
ten for hjemtagelse af store laks 
lukkede den 6. juni, var der fanget 
to ´store’ stor laks i Vorgod å (79 
og 89 cm), og da hjemtagelsen 
af små laks under 75 cm lukkede 
den 1. september, var der hjemta-
get 6 små fra Vorgod. Disse fang-
ster var fordelt på otte foreninger 
plus dagkortkøberne.

Prisen for fiskevandet var fra 2010 
til 2011 steget med 50%, og lods-
ejerne drømte om yderligere en 
fordobling.

På den baggrund besluttede be-
styrelsen at kræve en nedsættelse 
af lejen eller en speciel laksekvote 
til Vorgod å for at fortsætte delta-
gelsen lejemålet. Det kunne ikke 
lade sig gøre, og resultatet er, at 
VSF er ude af Vorgod å. 
Vi kom i sin tid med i Vorgod å for 
at fange stallinger. De findes ikke 
længere på stykket, og laksefiskeri 
er ’big business’, som bestyrelsen 
ikke ønsker at involvere forenin-
gen alt for meget i. 
Vi har fantastiske havørredvande 
og en sund økonomi, og det vil vi 
passe på.

Båden på Hald sø har fået over-
dækning, så den altid er tør og 
lækker at bruge. Den er ikke me-
get brugt, hvorfor vi åbner for 
yderligere 7-8 brugere i 2012.

Fra vandplejefronten skal det 
nævnes, at vi har udlagt gydegrus 
i Skravad møllebæk ved Bjerre-
grav og i Gørup bæk, hvor vi hjalp 
en lokal lodsejer med et mindre 
projekt. 
Både de nye gydebanker ved 
Bjerregrav og de banker, vi sidste 
år lagde ud i Skravad møllebæk 
ved Navndrup er blevet flittigt 
brugt i år.
Vi har fået tilladelse til at udlægge 
grus i Jordbro å ved jernbanen i 
Stoholm, men hvordan vi lige skal 
gribe det an i praksis, har vi nogle 
problemer med.

Elfiskeri, opdræt og udsætninger 
har kørt som det skal. Det er en 
stor opgave, som er blevet løst 
fint. 

DTU Aqua har i 2011 foretaget be-
standsanalyse i Skals-å-systemet. 
Også det er en stor mundfuld, 
hvor 91 stationer skal besøges 
og de fleste af dem elfiskes. VSF 
har sammen med Skalsådalens 
Sportsfiskerforening og Hobro 
Sportsfiskerforening hjulpet til 
med mandskab, hvor vi tilsam-
men stillede med 2 mand i 13 
dage. 
Resultaterne kan I læse om i Kro-
gens julenummer.

Vedrørende vandpleje så er de 
offentlige vandplaner langt om 
længe blevet færdige -2 år forsin-
ket. 

Vi har endnu ikke helt overblik 
over, hvad de vil betyde for vore 
fiskevande, men resultaterne er 
ikke imponerende. 
Meget – rigtig meget – er ud-
skudt til senere, men det ser ud til, 
at nogle vigtige punkter stadig le-
ver i planerne for 2012 - 2015, bl.a. 
en løsning ved Agerskov og Møn-
sted dambrug og en indsats ved 
Jegstrup bæk og Rævind bæk
Vi har igen i vinter været ude for 
at se på tilløbenes tilstand og har 
gennemgået følgende bække: 
Gårsdal, Jegstrup, Kvosted, Lund, 
Støttrup, Kølsen og Rind bæk.

Vores aktivitetsprogram har budt 
på successer og en enkelt fiasko. 
Den sidste først – til det traditio-
nelle introduktionsmøde for nye 
medlemmer dukkede der 5 del-
tagere op. Dertil 6 foredragshol-
dere, så den aktivitet får nogle års 
pause. 
De efterfølgende Kend-din-å ture 
var fint besøgt og fortsætter.

Til gengæld var vi 81 deltagere til 
Klaus Ballebys foredrag om hav-
ørreder og vi var 42 deltagere til 
fælles morgenmad på premiere-
dagen den 1. marts. 
Grejauktionen var godt besøgt, 
og med nye, strammere regler for 
antallet af tilbud fra den enkelte 
sælger, blev vi færdige i ordentlig 
tid.

Vi har arrangeret et par kystture i 
årets løb, og efter at vi er begyndt 
at tage juniorer med på disse ture, 
når vi op på et pænt antal delta-
gere.

Vi har i 2011 kørt en fotokonkur-
rence med meget fine præmier, 
men antallet at indsendte fotos 
har ikke været imponerende. 

Juniorafdelingen er fortsat en gi-
gantisk succes med 34 juniormed-
lemmer og der foregår en masse, 
bl.a. blinkstøbning hos Leo Hest-
bech, pinsetur til Ålestrup med 
overnatning, kystture efter havør-
reder og hornfisk, bådfiskeri på 
Viborg-søerne, krebsetur til Skals 
å med efterfølgende krebsespis-
ning hos Verner Larsen, samt flere 
ture til å, sø og mose. 
I mørketiden holdes der møde på 
Sønder Mølle med fluebinding, 
videofilm og fiskehistorier.
Tre juniorer deltog i år i forbun-
dets juniorlederkursus, der varede 
det meste af efterårsferien.

Med inspiration fra udvikling af 
juniorafdeling vil vi nu prøve at 
gøre noget lignende for pensio-
nisterne. 
Med hjælp fra et par pensionister 
har vi besluttet at starte en pensi-
onistgruppe op. Der var stiftende 
møde forleden, og der mødte 33 
pensionister, så det ser godt ud.

Vi har igen i år beskæftiget os 
med et par større sager 
Saltsagen lever endnu. 
Ambitionerne er skruet ned fra at 
udlede 18 mill. tons salt over 25 år 
til at udlede 3 mill. tons over 10 år, 
men det er da også en klat. 
Saltet er vi ikke så bange for, men 
det er helt afgørende, at der er styr 
på, hvilke giftstoffer der eventuelt 
følger med saltet op fra kaverner-
ne i undergrunden. Det må vi gå 
ud fra bliver undersøgt og styret 
på betryggende måde. 
Vi har lagt vægt på, at der blev 
sat en fast, øvre grænse for salt-
holdigheden i udledningerne, 
og det er der blevet med 28 pro 

mille, hvilket er til at leve med, og 
så er det i tilladelsen indført, at 
alle målinger skal være offentligt 
tilgængelige.
Men tilbage er den principielle 
indvending imod, at man kom-
mer ned på de tilladte grænse-
værdier ved at blande sit spilde-
vand op med rent vand – det er 
ikke en god vej at slå ind på.
EngergiNet har nu nedsat en føl-
gegruppe, hvor sagerne kan dis-
kuteres, og der er vi medlem.

Tange sø er blevet debatteret liv-
ligt. Her har vi bidraget med vores 
mening om, at søen skal bevares, 
men at der skal laves et langt om-
løb, men vi er ikke gået dybt ind i 
diskussionen, da den ikke vedrø-
rer vores fiskevand.

Først på året opstod der en del tu-
mult, da medlemmerne skulle til 
selv at udskrive medlemskort fra 
forbundets hjemmeside. 
Dels var det nyt, men ikke mindst 
var det et problem, at forbundets 
medlemskartotek mildt sagt var 
mangelfuldt. 
Også i år skal medlemmerne selv 
udskrive medlemskort, men det 
ser ud til, at medlemskartoteket 
nu er i orden, og udskrivningen 
er blevet meget enklere, så det 
skulle ikke blive et problem for de 
90% af os, der har en computer. 
De der har problemer kan pr. te-
lefon bestille et medlemskort hos 
forbundet, hos kassereren eller 
hos formanden.
En stor fordel ved forbundets 
nye system er, at vi nu kan skrive 
mails til alle de medlemmer, der 
har været inde og udskrive deres 
medlemskort.
Men vi har ikke selv undgået IT-
problemer. Vores fangstrapport 
har været lukket det meste af 
året, da firmaet bag fangstrap-

porten lukkede. Der skulle ifølge 
webmaster være en ny på plads 
inden sæsonstart.
Men på trods af den manglende 
fangstrapport vil jeg gerne takke 
webmaster for at have holdt 
hjemmesiden kørende endnu et 
år.
Og jeg vil takke Niels for igen at 
have produceret tre flotte eksem-
plarer af Krogen samt en masse 
forskellige tryksager til forenin-
gen. 
Walther har igen ydet en stor 
indsats med at holde vores med-
lemskartotek i orden. 
Det er en fornøjelse, at vi har så 
meget styr på det, at forbundet 
accepterer, at vi afregner for-
bundskontingent efter vores eget 
system og ikke efter forbundets.
Også Jakob har ydet en stor ind-
sats i den fortsatte udvikling af 
juniorafdelingen.
Mange andre har ydet en god ind-
sats i vandplejeudvalg og i andre 
sammenhænge, men sidst men 
ikke mindst vil jeg takke mine 
bestyrelseskolleger for endnu et 
år, hvor vi har haft et godt samar-
bejde om stort og småt. 
Mikael Klokkerholm har valgt ikke 
at genopstille, og til dig skal der 
lyde en stor tak for den indsats du 
har gjort i de år, du har været med-
lem af bestyrelsen. Ikke mindst de 
seneste to år, hvor du har været 
formand for vandplejeudvalget, 
har der været tryk på.
Jeg er glad for, at du fortsætter 
som medlem af vandplejeudval-
get, hvor de vil sætte pris på din 
driftssikkerhed. 
I den tid vi har arbejdet sammen, 
har du ikke altid lige været parat 
til at følge mine ideer og indsky-
delser, men sagerne er blevet løst 
perfekt uden så meget snak.
Som tak for indsatsen har vi en 
lille gave til dig.
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Endelig var det atter tid til at til-
bringe sommeren på Færøerne.
Som altid havde vi pakket både 
sommer- og vintertøj, da man al-
drig ved hvilket vejr der venter 
en. 

I år havde vi valgt at flyve til 
Færøerne, og da vi havde valgt 
at flyve derop i stedet for at tage 
færgen, som vi har gjort de sene-
ste gange, så begyndte pladsen 

i kufferterne at blive temmelig 
trang, da vi selvfølgelig også 
skulle medbringe div. fiskegrej - 
og det ikke længere kun til mig, 
men også til ungerne, konen og 
den ældste datters kæreste. 
En større kuffert blev indkøbt i 
str. XXXL så alle rejsestængerne 
kunne være i den inkl. hjul og øv-
rigt uundværligt grej. 
De stænger som ikke kunne 
”knækkes helt sammen”, blev 
anbragt i mit rejsestangsfutteral. 
”Man skal ikke gå ned på grejet”, 
som en af mine venner inden for 
grejbranchen siger. Jeg tilbøjelig 
til at være helt enig!

Lad mig sige det med det sam-
me: Det var ikke en varm som-
mer! Tværtimod så var det en 
rekord-kold sommer, man havde 
valgt at servere for os i år. 
I løbet af den første 1½ uge lå 
temperaturen døgnet rundt på 
6-8 grader celsius. Det er ikke 
bare koldt - det er hundekoldt, 
når man lige ankommer fra Dan-
marks 20-25 grader celsius. 

Den store fiskegrejspukkel skyld-
tes til dels, at det var året vor min 
søn Daniel (en af VSF’s juniorer) 
skulle afprøve størstedelen af 
det grej som han forudgående 
havde fået i jule- og fødselsdags-
gave. Så kravet om at komme ud 
at fiske var stort og vedvarende! 
Og ud kom vi!

Først drog vi til sommerhuset i 
Elduvik, men skuffelsen hos un-
gerne var stor da fangsten fra 

den lille mole nedenfor huset 
ikke gav mange fisk, de dage vi 
var der. 

Min yngste datter Anne Marie fik 
dog sin første fine lille rødtorsk. 
Den var hun stolt over, men hun 
blev dog endnu mere glad, da 
hun satte den ud igen og så, at 
den rask svømmede væk.
Af mangel på fisk omkring som-
merhuset, måtte vi prøve andre 
pladser. 

Så i forbindelse med at jeg havde 
lovet at lære et par velvoksne 
drenge den ædle kunst det er 
at fiske med flue, stod Daniel og 
fiskede med flue mellem klipper 
og store sten i den nederste del 
af et vandløb lige før udløbet i 
fjorden. 

Her stod mange små - men fine 
blanke - havørreder, som han 
kunne øve sig på. 
Det var let at få dem til at hugge, 
men langt sværere at få dem kro-
get. 
Men inden min fluelektion var 
omme lykkedes det ham dog al-
ligevel at fange og genudsætte 
flere af de blanke. 

Det nye fluegrej virkede skam ef-
ter hensigten. Og selv om fiskene 
var små, så var det stadig en suc-
cesoplevelse.

Allerede dagen efter skulle suc-
cesen følges op. 
Nu ville Daniel fange større fisk 
på sit fluegrej, så vi drog til en sø 
ved Vestmanna som har en god 
bestand af kampklare regnbuer, 
men også fjeldørreder og enkel-
te laks huserer i søen. 

Første tur var vist noget af en 
prøvelse, da det kun var farmand 

der med jævne mellemrum lan-
dede fisk på fluen. Dog fik min 
ældste datter Christina og hen-
des kæreste, som også var med 
denne dag, hver sin regnbue på 
spin - deres første vel at mærke! 

Det var ganske interessant at 
observere, hvor stolte de begge 
så ud over deres fangst; og det 
selvom de til daglig ikke interes-
serer sig for lystfiskeri!

På grund af det magre resultat, 
kom vi ikke uden om, at en tur 
mere var nødvendig. Og her gik 
det straks meget bedre, da det 
lykkedes Daniel at lande flere 
fine regnbuer på 40-45 cm på 
fluegrejet. 
Konen, der mest var med på den-
ne tur for hyggens skyld, fik også 
en lektion i at benytte fluegrejet, 
og minsandten om det ikke efter 
ganske kort tid lykkedes hende 
at kroge og lande en fin regnbue 
- helt uden hjælp. 
Ja, hun kan jo godt, når det skal 
være.

Sikke en sommer
Masser af fisk og personlige rekorder

Siden min svigerfar gik bort for 
en række år siden, har det været 
småt med at komme ud på fjor-
den for at fiske. 

Heldigvis havde nogle af svogers 
venner fået båd, så nu var det 
atter muligt at komme ud på de 
salte vover. 

I løbet af den sidste halve uge vi 
var på Færøerne, lykkedes det

to gange at få alt til at gå op i 
en større enhed - dvs. svag vind, 
nogenlunde svag strøm og ikke 
mindst hugvillige fisk! Og sidst-
nævnte var der masser af, når vi 
endelig havde fundet dem. 

Specielt Daniel var god til at 
fange andre arter end torsk. Han 
fangede brosmer, langer, lille 
rødfisk, lubbe og sej - og selvføl-
gelig masser af torsk. Og de 

største af hver art røg direkte ind 
på første pladsen over hans per-
sonlige rekorder.
Og to gange mistede han rigtig 
store fisk, som han havde svært 
ved at holde. 
Øv for den da! 
Men sådan er det jo at være lyst-
fisker; man må bare på den igen.

Fisk på Færøerne tag jer i agt. 
Vi kommer tilbage om et år eller 
to, og så skal der atter fiskes på 
livet løs. 
Og måske venter endnu en per-
sonlig rekord, selvom de frem-
over bliver lidt sværere at slå.
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Når dette nummer af KROGEN 
udkommer,  er sæsonen så småt 
kommet i gang. Men de store 
forventninger til fangst i åerne 
må vente et par måneder endnu. 

Det skal dog ikke afholde os fra 
at tage en tur til Karup å, nær-
mere betegnet Høgild stykket og 
vores stykker nedenfor og oven-
for Agerskov Dambrug.
Går man ind på Karup Å Sam-
menslutningens (KÅS) hjemme-
side og ser på deres fangstjour-

NYT FRA 
  KARUP Å

nal, fanges der trods alt andet 
end nedgængere! 
KÅS´s hjemmeside er ændret til 
Karupaa.com . 
Apropos Agerskov Dambrug er 
der håb om, at det ikke funge-
rende omløbsstryg vil blive æn-
dret og forbedret enten i år eller 
næste år. 
Ellers er det bare at komme til 
åen og nyde den flotte natur. 
Nogle praktiske bemærkninger 
ang. brugen af vores fiskevand 
ved Egelund er, at det har vist sig 

noget risikabelt at køre ned til 
Carlos hytte ad den ”gamle” vej 
ned over engen.
Vejen er simpelthen blevet for 
blød og dårlig, så hvis man gerne 
vil køre helt ned til hytten, skal 
man dreje til venstre lige efter 
hvor Carlos have slutter og køre 
langs bækken, hvorefter man 
kan dreje til højre lidt senere og 
bruge den lille parkeringsplads 
ved hytten. 

Men der vil komme en lille kør-
selsvejledning op ved færisten til 
Carlos eng. 
Iøvrigt - hvis der skulle være sat 
en metalstang eller andet i fæ-
risten, således at man ikke kan 
komme over den med sit køretøj, 
er det Carlo, der fortæller, at det 
er for risikabelt at køre på engen. 

Det kan sandsynligvis være i pe-
rioder, hvor der er faldet meget 
regn, så engen er meget blød. 
Så er man velkommen til at par-
kere på arealet lige på den anden 
side af grusvejen.
Husk, når I går igennem færisten 
og når der parkeres nede ved 
hytten at sætte spæretråden på 
igen inden I kører videre!

I øvrigt afholder vi ligesom tidli-
gere år en ”Kend din å” aften ved 
Karup å. 
Det bliver torsdag den 31.maj. 
Mødested Carlos hytte – tids-
punkt kl. 18.30. 
Så står Egon Langgaard og un-
dertegnede klar med gode råd 
og en øl/grilpølse. 
Selvfølgelig også med flot som-
mervejr. 
Det er bestilt!  Vi ses derude!!

Knæk og Bræk
Flemming F. Hansen

NYT FRA 
  VPU
I VPU har vi ikke haft tid til jule-
ferie, tvætimod har vi haft forry-
gende travlt. 

Vi har har været ude hos Søren 
på Skalmstrup dambrug for at 
stryge fisk så at vi har noget yn-
gel til udsætningeren her i april. 
De strøgne fisk er genudsat i åer-
ne så at de kan komme ud til det 
salte vand for at spise sig store 
og fede igen. I april skal vi så ud-
sætte smolt og 1 års fisk , det er 
godt at vi er ”mange” i VPU
.
I vinterens løb har vi været rundt 
ved bækkene for at se om de gy-
debanker vi har lavet er blevet 
brugt og det er de i stor stil. 
Det kniber dog lidt i Hørup møl-
lebæk så det skal vi have set på 
inden længe. Gruset ligger hvor 
det skal og der er ingen spærrin-
ger, måske har der ikke har været 
vand nok eller måske er grunden 
er en helt anden.
I løbet af sommeren skal vi have 
finpudset Løvel møllebæk, det 
bliver noget med fjernelse af 
dueurt, grødeslåning og udlæg-
ning af nogle flere sten.

Projektet i Stoholm neden for 
jernbanebroen går i gang når det 
praktiske er på plads. 
Tilladelsen har vi fået, men må-
ske kommer vi til at mangle nog-
le flere der vil give en hånd med, 
så hører i nærmere. 

Projektet i Fiskbæk møllebæk er 
på standby indtil videre, der er 
planer om at oversvømme enge-
ne, så foreløbig bruger vi krudtet 
andre steder.
Et af de steder kunne blive Skra-
vad møllebæk neden for dam-
bruget. 
Vi været ude ved lodsejerne i ja-
nuar måned og de er meget po-
sitive, projektet ligger hos kom-
munen og skal bagefter i høring 
så vi venter i spænding.

Vi har endnu flere planer, så hvis 
der er nogen der brænder for det 
kan vi godt bruge et par stykker 
til planlægning af nye projekter.
Det er sjældent et problem at 
finde folk når der skal skovles 
grus eller smides sten i vandet 
for det er jo sjovt, men vi kunne 
godt bruge nogle flere til det ad-
ministrative.

Mvh.  kenneth  

Møldrup Almind Løvel Ulbjerg 

Hovedgaden 18      8832 Skals     Tlf: 86 69 43 00 

 

www.sparskals.dk      mail@sparskals.dk    

Besøg os i en af vore afdelinger eller på nettet. 

Sparekassen i Skals drives efter gode solide principper 
 

 Sund fornuft   
 Nærvær  
 Menneskelig kontakt 

Viborg 

Hald sø

Båden kan bruges af de medlemmer, der er med i bådordningen. Det 
koster 100 kr. pr. år at være med, og så kan du bruge båden så meget, du 
har lyst til, hvis den ellers er ledig. 
Lige nu er har vi plads til en 8 -10 der er interesserede i bådordningen.

Henv. Allan Christensen eller Jørgen Buch
Hald sø er 342 ha stor, og er på sine steder 31 m dyb. 
Søen rummer en bred vifte af de kendte ferskvandsfisk som gedde, ål, 
aborre, brasen, skalle, smelt, knude og hork, og er kendt for en god be-
stand af søørred.

Alle praktiske informationer vedr. benyttelse af båden, samt info. om Hald 
sø mht. fredningstider og zoner mv. kan ses på foreningens hjemmeside 
www.vsf.dk.

Oversigt over 
Viborg Sportsfiskerforenings 
fiskevande i 2011
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Hald sø

På kortudsnittet 
kan man se hvor det 
er hensigtsmæssigt 
at parkere, og hvordan 
man finder ned 
til båden
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Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf. 21 52 36 06
e-mail: nr@bystrupgaard.dk

VSF´s hjemmeside
Webmaster:
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 4 264
e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget
Udsætningsplaner, udsætninger, 
kontakttil vandløbsmyndighed 
og elfiskeri:
Kenneth Elkjær, formand
Mikael Klokkerholm
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Bjarne Bay 

www.vsf.dk

Formand
Jørgen Buch
Nørresøhøjen 21, 8800 Viborg
Tlf. 3013 9562
e-mail: formand@vsf.dk

Næstformand
Flemming Hansen
Alling Møllevej 2, Grønbæk, 8643 Ans
Tlf. 86 87 77 96 – 29 90 06 76 
e-mail: flemming@vsf.dk
Ansvarsområder: Karup Å.

Kasserer
Johnny Auchenberg
Brårupvej 8, 7800 Skive
Tlf. 20 43 01 35 e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder:
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Steffen Bruhn
Ugelrisvej 3, Ndr.. Skringstrup, 8832 Skals
Tlf. 61 78 77 68 
e-mail: steffen@vsf.dk
Formand for juniorudvalget

Kenneth Elkjær
Elmevej 8, 9632 Møldrup
tlf 28 68 06 05
mail : kenneth@vsf.dk
Ansvarsområde: Skals å, formand for 
vandplejeudvalget

Jens Drengsgaard
Gravhøjvej 22, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 86 64 55 96 – 30 48 79 02
e-mail: jensdrengsgaard@hotmail.com
Ansvarsområde: Jordbro å

Finn Karlsson
Korsbakken 12, Rødding
8830 Tjele, Tlf. 86 65 13 32 – 30 26 65 13 
e-mail: finn-margit-karlsson@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Simested Å


