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Hvad er det nu, jeg har rodet mig 
ud i ?????

Som ny formand må man spørge 
sig selv, hvad det er for en opgave, 
man har påtaget sig. 
Naturligvis er den vigtigste op-
gave, at videreføre foreningen, 
så den med tiden kan afleveres til 
den næste formand i mindst lige så 
god stand, som jeg overtog den.
Men det er jo ikke særlig am-
bitiøst, og det er heller ikke med 
den målsætning, jeg er blevet for-
mand. 

Tillad mig en kort 
præsentation.
 
Jeg har været medlem af VSF i 
mange år. Alt afhængigt af, hvor 
travlt jeg har haft med børn og 
arbejde, har jeg fisket mere eller 
mindre / mest mindre, og jeg har 
afleveret flere blanke fangstrap-
porter, når året er gået. 
Jeg har af og til deltaget i et ar-
rangement på Sønder Mølle, og 
jeg har været til de fleste general-
forsamlinger, men derud over har 
jeg ikke været et særlig engageret 
medlem - jeg har altså været som 
medlemmerne er flest.
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De sidste par år har jeg haft småop-
gaver for bestyrelsen og deltaget i 
mange bestyrelsesmøder, så jeg 
kender ret godt til, hvordan for-
eningen kører, og den kører fak-
tisk ”ikke så ringe”, som de siger i 
fiskeannoncerne. 

Har medlemmerne 
en mening?

Men hvad ønsker medlemmerne 
sig af VSF ?. 
Næsten alle foreninger klager over 
manglende medlemsengagement 
til arrangementer og over besvær 
med at skaffe frivillige ledere. 
Ønsker medlemmerne i virke-
ligheden en levende og aktiv for-
ening med forskellige tilbud og 
med muligheden for at møde li-
gesindede og dyrke et socialt sam-
vær - eller ønsker medlemmerne 
egentlig blot, at foreningen skal 
være en ”butik”, hvor de kan købe 
et årskort til nogle af Danmarks 
bedste fiskevande ?.

Hvis det sidste er svaret, kan det 
sagtens lade sig gøre, men kon-
sekvensen bliver, at så bliver også 

ledelsen af foreningen efterhånden 
forretningsmæssig. Så ender det 
med, at der bliver ansat en sekretær 
til det administrative, og at det 
tunge og sure arbejde med f.eks. 
udlægning af broer overlades til 
en entreprenør - og kontingentet 
bliver nok 3000 pr. år.

Bestyrelsen og formanden 
har en mening!

Den siddende bestyrelse ønsker 
en levende forening, og håber 
medlemmerne ønsker det samme. 
Bestyrelsen er indstillet på at gøre 
en stor, frivillig og ulønnet ind-
sats, men der er behov for, at med-
lemmerne bakker op – både til det 
sure og det søde. 

Bestyrelsen vil forsøge at forbedre 
introduktionen af nye medlemmer, 
så de får mere ud af medlemskabet 
- både fangstmæssigt og socialt. 
Bestyrelsen vil gøre en indsats for 
et bedre miljø ved vore vandløb 
med den målsætning, at vore 
vandløb ligner rigtige åer og ikke 
hollandske kanaler og med den 
målsætning, at fiskebestandene så 
hurtigt som muligt bliver naturlige 
og ikke udsatte. 

Vi vil forbedre klubaktiviteterne 
på Møllen, og vi har mange andre 
ideer, som I vil høre om senere. 

Sæt www.vsf.dk 
på foretrukne

Det er formandens opfattelse, at 
et mere aktivt klubliv har meget at 
gøre med en god kommunikation. 
Krogen er et flot blad og dejlig 
sofalæsning, men når vi skal have 
fat i medlemmer til en opgave, 
eller vi skal ud med aktuelt infor-
mation, er internettet løsningen. 
Det er vigtigt, at alle medlemmer 
med internetadgang, og det har ca. 
85% af befolkningen, har hjem-
mesiden www.vsf.dk på listen 
over foretrukne sider, og webmas-
ter pønser på at lave en åbnings-
side, der er så flot, at I vil bruge 
den på jeres egen computer. 

Følg med i, hvad der sker i VSF, 
og meld jer når vi kalder, hvis I er 
indstillet på også at gøre en ind-
sats. Så kan vi i fællesskab lave 
en levende og god forening - for-
manden eller bestyrelsen kan ikke 
gøre det alene.
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Ulovligt 
fiskeri i 
Hjarbæk 
Fjord
Hele sommeren igennem vil 
VSF sammen med Ålestrup 
Lystfiskerforening og fritids-
fiskerne overvåge Hjarbæk 
Fjord for ulovligt fiskeri.
Det gælder både garnfiskere 
og fiskere med stang og 
snøre.
Vær opmærksom på at alt 
fiskeri - også med stang og 
snøre er forbudt i den inder-
ste del af hjarbæk Fjord ca. i 
en linie fra Lynderupgaard til 
Hjarbæk havn. Desuden er alt 
fiskeri fra og omkring dæmn-
ingen ved Virksund forbudt.
Vi vil meget nødig møde VSF 
medlemmer i fredningsbæl-
terne, da vi har forpligtiget 
os til anmelde alle der fisker 
ulovligt. 

SÆSONEN 
2007 KOM 
GODT 
IGANG
Godt 20 medlemmer var mødt 
op til den traditionelle omgang 
morgenkaffe på Sdr. Mølle.
Der blev hygget, grinet og fortalt 
historier, alt var som det nu en gang 
skal være på en premieredag.
Sidste års kanonaffyring var lidt af 
en fuser, der var ikke meget skrald 
i krudtet og man kunne sige det 
samme om fiskeriet i 2006.
Men i år gik kanonen af med et 
ordentligt knald, man kunne håbe 
det var et forvarsel for den nye 
sæson.

VSF i dialog 
med 
kommunen
Kommunerne har nu overtaget 
de fleste af de miljøopgaver, 
der tidligere blev varetaget af 
amterne. 
For at sikre et godt samarbejde 
mellem Viborg Kommune og 
VSF er der aftalt et møde på 
Sønder Mølle, hvor ledelsen 
af kommunens miljøafdeling 
mødes med 4 repræsentan-
ter for VSF for at drøfte bl.a. 
grødeskæring, oprensning af 
vandløb, udlægning af gyde-
grus, etablering af sandfang, 
miljøberedskab m.m..
En orientering om disse drøf-
telser vil komme på hjemme-
siden.

Gylleudslip 
i Skals å
Lige nu før Krogen skal i 
trykken er VSF blevet orien-
teret om, at der har været et 
gylleudslip i Fårbæk - et tilløb 
til Skals å ved Fårup. 
Bækken er et sundt vandløb, 
hvor havørrederne gyder med 
stor succes, så i hvert tilfælde 
er årets gydning i bækken 
ødelagt. Om udslippet har 
medført skader i Skals å ved 
vi endnu ikke, men der er ikke 
set tegn på det. 
Sagen er helt ny, så vi ved ik-
ke ret meget om, hvad der er 
sket, men Danmarks Sports-
fiskerforbund, Danmarks Na-
turfredningsforening, Skalså-
dalens Sportsfiskerforening og 
VSF arbejder på sagen.

Introduktionsaften 
for nye og 

gamle medlemmer
Dette arrangement måtte aflyses på grund af snestorm. 

Det vil i stedet blive afholdt den 26. april, kl.19, men nu i en stærkt 
udvidet form, hvor mødet vil være første skridt i et forløb, der vil 
give nye og nyere medlemmer mulighed for virkelig at lære vore 
vande at kende. 

Mødet vil blive fulgt op af arrangementer ude ved åerne, så sæt alle-
rede nu kryds ved den 26. april, men der kommer yderligere infor-
mation på hjemmesiden senere.

Mødet er selvfølgelig skræddersyet til foreningens nye medlemmer, 
men det er ikke afgørende, om du lige er indmeldt. Hvis du gerne vil 
vide mere om foreningens vandløb og synes, du kunne bruge lidt tips 
og informationer til at overliste de sølvblanke, så mød op!!!

Vel mødt

Bestyrelsen JAKOB OG DANIEL 
PÅ MØLLEN
En eksotisk aften med vildt fight-
ende fisk i de mest fantastiske tro-
piske omgivelser på Los Roques i 
Venezuela. 
Netop hvad man havde behov for 
en sur dansk vinteraften i begyn-
delsen af februar, hvor sommeren 
synes uendeligt langt væk.
Jakob og Daniels fortælleglæde 

og evnen til at supplere hinanden 
som Rip, Rap og Rup´s talebobler, 
gør sammen med deres fremra-
gende billeder en sådan aften til 
noget helt specielt som alle burde 
opleve. Og mon ikke det bliver til 
flere aftener med de to herrer, det 
lyder ihvertfald ikke til at deres 
eventyrlyst er mættet.

Adopter 
din egen å     

Som noget nyt vil vi med 
inspiration i Aulum - Haderup 
sportsfiskerforenings projekt 
forsøge os med at give jer 
mulighed for at ”adoptere” et 
stykke å. 
Hvis I har tid og lyst, vil vi 
forsøge at finde en gydebanke 
eller lignende projekter, som 
kræver ca. en halv til en hel 
dags arbejdskraft for et par 
mand. 
Ideen er den, at det stykke 
bæk, I tildeles, bliver ”jeres”, 
og det derfor er jer, der 
skal sørge for, at den bliver 
vedligeholdt denne ene dag 
om året.

Læs mere om projektet på 
Nyt fra Vandplejeudvalget 
på side 21.

Endnu 2 ledige pladser på 
røddingturen til Dalarne
Vil du med til Stöten i Dalarne og prøve kræfter med områdets rød-
dinger kan du nå det endnu, men du skal skynde dig da der kun er to 
ledige pladser tilbage.

Turen er i uge 32. Nærmere oplysninger og tilmelding til Peter Hald 
på tlf. 2062 9070

GREJAUKTIONEN
D. 8 MARTS

Grejauktionen i år var ikke helt det 
tilløbsstykke det plejer at være.
Måske meget godt det samme, for 
på grund af en fejlbooking måtte 
vi tage til takke med et af Møl-
lens mindre lokaler, og så blev der 
fuldt hus alligevel.

Selve auktionens forløb var helt 
anderledes end jeg tidligere har 

oplevet det. I første halvleg var 
der en meget ringe købelyst og en 
lang række ellers glimrende gen-
stande kunne slet ikke opnå bud.

Efter pausen var alt forandret, 
pludselig sad pengene utrolig løst 
og i modsætning til tidligere auk-
tioner blev der også handlet grej i 
den absolut dyrere ende.

Så er sæsonen så småt kommet i 
gang. Vinteren har været usædvan-
lig regnfuld, hvilket også har kun-
net ses i Karup å.
Der er taget store lunser af de høje 
skrænter mod øst ligesom eng-
brinkerne mod vest heller ikke er 
gået ram forbi.
På Carlos eng løber et drænrør ud 
i åen i vestsiden ved fårefolden. 
Drænrøret kunne anes sidste sæ-
son, men efter denne vinters vand-
mængder stikker et meter langt 
stykke drænrør ud fra bredden!

Den 1.marts var der igen rigeligt 
med vand i åen.
Traditionen tro gav sæsonstarten 
ingen fisk for de fem lystfiskere, 
der var mødt op på Carlos eng.
En anden tradition blev også op-
retholdt, nemlig grillpølserne og 
de kolde øl, som Egon Langgaard 
diskede op med.
Som noget nyt er parkeringsfor-
holdene blevet markant forbedret. 

På initiativ af Carlo er der blevet 
etableret en ”færist” umiddelbart 
efter Carlos hus.
Det betyder, at man nu kan køre 
ind over færisten, ned over marken 
til en P-plads ca. 20 meter fra hyt-
ten og 50 meter fra åen!
Samtidig bibeholdes de to ”gamle” 
P - pladser henholdsvis ved Høgild 
Bro og ved transformatoren.
Hvis man benytter færisten sent 
om aftenen eller om natten bedes 
man vise behørigt hensyn, så Car-
lo kan få sin nattesøvn.
Jeg vil opfordre jer til at benytte 
vores stykker ved Karup å så 
meget som muligt. 
Naturen alene er hele turen værd! 
Men hvis vi så samtidig kunne få 
fat i nogle flere af de havørreder, 
som åen beviselig gemmer på, 
ville det være perfekt.  
Håber at se rigtig mange af jer 
derude.

M.v.h.
Flemming F. Hansen

NYT FRA KARUP Å
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en bog om kystfiskeri til Niels 
Roesgaard som tak for Niels’ store 
arbejde med Krogen og vore andre 
tryksager. 
Niels forsøgte at fotografere sig 
selv med bogen, men måtte have 
hjælp.

Flemming fik som afgående for-
mand den obligatoriske ”gokker” 
fra Egon Langgårds værksted. 
Desuden fik Flemming gennem 
Peter Sørensen mange varme og 
velmente ord fra den bestyrelse, 
han havde ledet gennem lang tid, 
og endelig blev Flemming udnævnt 
til æres-medlem i foreningen. 
Forsamlingen sluttede op med et 
langt, bragende bifald. 

Flemming takkede - da han havde 
genvundet talens brug – rørt for de 
mange pæne ord.

Dermed var generalforsamlingen 
forbi, formanden takkede forsam-
lingen for god ro og orden og han 
takkede dirigent og skriverkarl, 
som modtog en falske rødvin - 
hver - for besværet. 

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

Nedenstående er et uddrag af det 
officielle referat, som er indskrevet 
i protokollen og underskrevet af 
dirigenten.

Der deltog 58 personer ud over 
bestyrelsen.

Kenneth Mortensen havde påtaget 
sig hvervet som dirigent, og Finn 
Karlsson var som så ofte før 
pennefører. 

Formandens beretning
Første punkt var formandens be-
retning, som bringes andet steds i 
bladet. 
Beretningen medførte en debat 
om tyvfiskeren fra Hjarbæk Fjord. 
Der var tilfredshed med, at han var 
pågrebet, og at han havde fået sin 
straf, men mange ville gerne vide, 
hvem synderen var. Det er ikke 
offentligt tilgængeligt, når han 
har fået sin bøde og betalt, uden at 
sagen har været i retten. 

Regnskabet
Næste punkt var regnskabs-
aflæggelsen, som foregik på stor-
skærm, flot produceret og styret af 
Michael Højris. 
Regnskabet viste et overskud på 
7.391 kr., men ifølge kassereren 
var det et ”papiroverskud”, da 
foreningens båd, som tidligere var 
værdiansat til 0 kr., var opskrevet 
til 20.000 kr. 
Reelt havde driften givet et 
underskud på ca. 13.000 kr. 

Budgetter for 2006 var overholdt, 
men der var nu stigninger på vej 
til leje, forbundskontingent m.v. 
Regnskabet blev godkendt med 
akklamation.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet andre 
forslag end bestyrelsens forslag til 
kontingent for 2007, som blev 

vedtaget. Kontingenterne stiger 
med 2-3 % afhængigt af kategori. 

Valg. 
Flemming Hansen gik af efter 6 
år på posten og anbefalede Jørgen 
Buch så varmt, at denne blev 
valgt. 

Til bestyrelsen genvalgtes Per 
Olesen, Niels Roesgaard og Keld 
Mortensen for 2 år. 
Som suppleanter valgtes Peder 
Kokholm og Flemming Hansen.
Henning Markussen blev ”in 
absentia” valgt som ny revisor 
efter Jørgen Buch.
Villy Larsen blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

Alle valg skete uden modkandida-
ter og med fuld applaus.

Eventuelt.
Der blev som sædvanligt udtrukket 
fine præmier blandt dem, der 
havde indsendt fangstrapport. 
Præmierne var sponsoreret af 
GREJBIKSEN i Århus og Sil-
keborg. 
Ellen B. Christensen og Verner 
Ebbesen vandt hver en Scierra 
fleecejakke, mens Niels Juul 
Pedersen vandt en fiskeskjorte fra 
samme firma.

Flemming Hansen uddelte en 
fluebox til Kim Agerholm som tak 
for hans indsats i bestyrelsen og 

Referat af ordinær 
generalforsamling 

den 11. januar 2007

Viborg den 14. marts 2007

SAGE nye stangserie for 2007 Z-Axis 
Hvis vi skal fremhæve en af modellerne bliver det  
11” i klasse 8,   pris kr. 5295,-  
   

Scierra TX2 fra. 2799,-

Scierra CTC fra 2699,-

LOOP præsenter et 
helt nyt koncept for 
2007. Her taler vi om 
beklædning, stænger, 
hjul, liner og diverse 
tilbehør. 
Kom ind se.

Kastedemonstration med Henrik Mortensen 
ved Gudenåen - ved denne lejlighed bliver 
der rig mulighed for 
at afprøve Scierra’s 
stænger og liner. 
Stedet er Sports-
pladsen ved 
klubhuset.

Spinnesæt til den kvalitetbeviste. 

Husk vores kastedemonstration ved Gudenåen 
den 28 maj 2007 kl. 19:00. 

Shimano LeSath 9’ 5-20 eller 10-30gr.

Sustain 2500 eller 4000 incl. Ex. Spole

Før 7499,-  NU Sæt pris kun 4999,-

Kom og oplev det ultimative 
fiskesæt.

KASTEDEMONSTRATION

Vi har nyhederne!

Nyhed 2007

Nyhed 2007

Scierra 
Varzuga vadejakke kr. 2499,-

Scierra IC3 
priser fra. 1299,-

Danmarks stærkeste team giver dig den helt rigtige rådgivning
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Indledning
Efter at være nået til skels år og alder, 
som det så smukt hedder, når man er 
ved at blive en antikvitet, er jeg begyndt 
at tænke mere og mere på, hvad der har 
været af betydning for mig undervejs.

Selvfølgelig har familie og erhvervs-
karriere været hjørnestene, men jeg har 
altid lagt vægt på at have et tredje ben, 
en ”lynafleder”, som modvægt.

Jeg har med andre ord haft en eller 
et par hobbies kørende, specielt for 
at afbalancere erhvervs-siden. Jeg 
har dyrket adskillige sportsgrene og 
har egentlig altid haft let ved at nå et 
rimeligt stade, således at det har givet 
mig mange, gode kammerater og 
oplevelser.

Dog, det eneste, som har fulgt mig hele 
tiden er lystfiskeriet, nærme afgrænset 
til å-fiskeri ef-ter ørreder i Karup-, 
Fiskbæk-, Jordbro Mølle- og Simested Å.
Den bacille har forfulgt mig nu i 60 
år, og jeg ønsker aldrig at slippe af med 
den.

Impulsen, som satte det i gang, kom 
fra min onkel, Knud Knud-sen. Han 
var mangeårigt medlem af VSF tilbage 
formentlig næsten til foreningen blev 
stiftet. 
Jeg fik desværre aldrig rigtig hold på, 
hvad der i sin tid fik ham til at starte 
lystfiskeriet. Han blev de seneste år før 
han døde i 1995  æresmedlem af VSF 
efter veludført arbejde for foreningen. 
Personligt blev han i et større perspektiv 
også en slags mentor for mig, da hans 
næstældste bror, - min far, døde i 1951, 
da jeg var 10 år.

En spøgefugl havde omkring 1975 
foræret mig en indbundet bog. På det 
pågældende tidspunkt var jeg ansat 
på et trykkeri, og den glade giver var 
forlaget ”Børsen”.
Forlaget brugte den et år som julegave. 
Smudsbindet udenom bar inskriptionen 
”MINE LYSE ØJEBLIKKE af Jørgen 
Knudsen”. Bogens blade var blanke, - 
lige til at modtage mine notater. 

”MINE LYSE ØJEBLIKKE” blev i et 
anfald af overmod taget i brug. Jeg 
begyndte at nedfælde mine fangster og 
observationer ved Karup å i 1990, fordi 
jeg da igen begyndte at se og fange fisk. 
Et forhold som trods alt er af betydning 
i lystfiskeri. 
Jeg har heldigvis ikke siden eet sekund 
overvejet at stille den væk igen.

Dagbogen giver et væld af detaljer, 
som gør perioden fra 1990 og frem 
veldokumenteret, mens tiden forud 
hænger på min hukommelse. Min alder 
taget i betragtning er det nok bedst, at 
det ikke er omvendt. Der, hvor jeg er 
kommet til, siges langtidshukommelsen 
at være bedre end  den korte.

I det følgende trækkes nogle linier 
igennem de utallige oplevelser, det har 
givet mig, positive som negative!

Begyndelsen
Som stort set alt i livet var det en 
tilfældighed, at jeg blev drejet ind 
på lystfiskeriet.

Jeg var så heldig, at jeg havde 
en farbror, som hed Knud. En 

efterårsdag, jeg har vel været 
en 5-6 år, ringede det på døren 
derhjemme. Det var Knud, som 
var på vej hjem fra banegården. 
Han havde været med toget til 
Karup, havde fisket i Karup Å, 
og med sig tilbage havde han en 
Havørred, som han ville vise os.

Jeg syntes godt nok, at den var stor, 
men også at det var en fantastisk 
flot fisk. Et par dage efter blev 
hele familien, en 18-20 stykker, 
inviteret til fiskegilde.

Det var en sjov og festlig dag, 
og fisken smagte vidunderligt, - 
kogt og med citronsauce på den 
gammeldags maner. Det blev på 
det drabeligste fortalt, hvor fisken 
var blevet fanget, hvad den havde 
bidt på og ikke mindst, hvordan 
den på den mest uhøviske måde 
havde prøvet at modsætte sig at 
blive trukket på land.

Kunne jeg blive midtpunkt i sådan 
en oplevelse?

Lystfiskeri, 
- en forunderlig 

Ting
Hvorfor fisker vi? Fordi det giver 
os en positiv oplevelse.

Hvilken? Allerede her skilles 
vandene. Er det at lokke fisken 
til bid? Er det følelsen af at have 
fast fisk, når den er kroget? Er 
det fighten? Er det det forløsende 

øjeblik, hvor fisken landes? Eller 
er det fisken som trofæ, når den 
nu om stunder bliver foreviget i 
digitalcameraet?

Hertil kommer alle de ydre 
omstændigheder, som kan sam-
menfattes i ”naturoplevelsen” el-
ler ”rekreationsoplevelsen”?

Til daglig tænkes nok ikke meget 
i disse baner, fordi man er inde i 
folden og derfor ”bare” tager ud 
til fiskestedet, hvor det så end er 
på dagen.

Men hvorfor var det den første 
gang en oplevelse, som man gerne 
ville gentage? 
Optakten vil naturligt have været 
individuel, men for de fleste har 
det nok noget med fisk at gøre.

Min egen version er kort beskrevet: 
Min onkel var som sagt lystfisker. 
Jeg må på et eller andet tidspunkt 
have sagt noget til onkel Knud 
om ”en stor, flot fisk, som smagte 

godt”. Kunne jeg mon komme 
med en gang, når jeg var blevet 
stor nok?

Det var jeg så blevet en herlig 
sommerdag med drivende skyer, - 
jeg var vel 6-7 år. Jeg sad på tværs 
på stangen på min onkels cykel 
fra Viborg ud gennem Romlund 
og ned til Fiskbæk Å. 
Da vi ankom havde jeg ondt i 
rumpen, fik våde tæer ved at gå 
nede i engen, barfodet i sandaler 
og i korte bukser, og jeg følte mig 
meget lille imellem de græssende 
kvier, som dengang var overalt, og 
de høje siv ved bredden af åen.

Alle disse strabadser, som egent-
lig burde være nok til at skræmme 
enhver fornuftig dreng væk, for-
duftede som dug for solen, for 
fiskene ville bide, og jeg blev 
grebet af kontakten med det 
ukendte dernede i det mystiske, 
dybe, sorte vand. 

”Vi” fangede bækørreder og ål, og 
det store øjeblik for mig var, når 
fisken kom på land, blev behørigt 
aflivet og puttet i fiskeposen. Vi 
drak kaffe og sodavand og spiste 
madpakke, jeg lærte at orme 
krogen, at vente med at give 
modhug, indtil der var en rimelig 
chance for, at fisken blev kroget, 
at lave det, som man i dag ville 
kalde et ormetackle og at binde de 
basale løkker og knuder.

Jeg var så overvældet af nye 
indtryk og oplevelser, at jeg ikke 
erindrer at have haft ondt i rumpen 
på vejen hjem…
Jeg husker ikke, om sandalerne 
blev kasseret som ubrugelige, 
hvad de nok ikke var, men jeg 
husker, at jeg var stolt af at have 
hjembragt aftensmaden. 

Denne oplevelse var for mig 
tilstrækkelig til, at jeg blev solgt 
for livstid. Jeg har brugt megen tid 
på mit lystfiskeri, men jeg har ikke 
fortrudt et sekund, hverken af den 

del som er brugt ved fiskevandet 
eller den, som er brugt hjemme 
med reparation af grej, binding af 
fluer o.s.v. 

Næste gang, jeg var med min onkel 
på fisketur, havde mine forældre 
anskaffet mig et par gummistøvler 
og en cykel!

Min første 
Havørred

Der gik et par år efter denne første 
tur, hvor jeg af og til var med min 
onkel ude ved åen. Jeg blev stille 
og roligt opdraget til at fiske og 
færdes, så jeg ikke var til fare for 
mig selv, kvierne eller andre.

Her til at begynde med var det altid 
på det samme ”midterste” stykke 
af Fiskbæk å mellem Vesbæk bro 
og Skivevej. 

Dengang et fortrinligt stykke 
fiskevand. Jeg var efterhånden ved 
at blive ret ferm til at fange bækør-
rederne, som dengang var store i 
åen. Det var ikke usædvanligt at 
fange dem over 40 cm.

Mit grej var blevet opgraderet 
fra noget skrabsammen, som min 
onkel havde liggende, til en flot 
tredelt, lakeret bambusstang med 
løberinge, korkhåndtag og alu-
ringe som hjulholdere, samt det 
viste Bjerringbro hjul med lukket 
bagside.  

Hjulet var et BOCA kastehjul af 
aluminium med Dansk Arbejdes 
logo indstøbt, - en dyr sag, som 
havde slugt alle mine budpenge 
i en lang periode der sidst i 
1940’ne.

Fiskeriet foregik stadig udeluk-
kende med orm.
En lørdag kom min onkel forbi 
og fortalte, at han havde været 

til torvedag. Fjordfiskerne fra 
Hjarbæk og Kvols, som lørdag 
solgte deres fangst på torvet, 
kunne berette, at de første blanke 
var kommet. Han forslog en tur 
søndag morgen tidligt….

Jeg var kommet så langt, at vi nu 
fiskede glidende fiskeri med et par 
hundrede meter imellem. 
Pludselig fik jeg bid af noget, som 
var betydelig mere voldsomt end 
det, jeg var vant til. 
Heldigvis ventede jeg, og så tog 
pokker ved fisken. Den fór indefra 
brinken og ud midt i åen. Jeg gav 
behørigt tilslag, som jeg havde 
lært, og fisken fortsatte med sit. 

Jeg syntes, at nu var det nok. 
Jeg gik ud til brinken, så jeg kunne 
se ned i vandet, der var klart som 
krystal. Et par meter nede kunne 
jeg se fisken fare frem og tilbage. 
Nu kunne jeg ikke vente længere. 
Jeg ”filede” den op over kanten af 
brinken og trak den ind på land. 

Heldigvis var fisken ikke stor, lige 
godt på målet og stang, line og 
knuder holdt. 

Hvad kan man lære af det? Ikke 
noget, - det gik jo godt.

Det var en god morgen. Min onkel 
fangede også en havørred, som var 
noget større end min….

Min første store 
Havørred

Efter endnu en periode, hvor jeg 
fangede flere havørreder, hvor 
reviret var blevet udvidet til også 
at omfatte Jordbromølle Å mellem 
Skivevej og Dalgas bro, og hvor 
jeg havde lært lidt om udtrætning 
og landing af fiskene, var jeg klar 
til få min debut ved Karup Å.

Det var vinter, formentlig midt 
januar, -fredningen ophørte den-
gang den 31/12. 
Der var lidt sne.
Turen derud foregik, som det ikke 
var usædvanligt dengang, med tog 
fra Viborg til Karup. Cyklerne var 
med som rejsegods og de sidste 
10 km ned til Høgildstykket, som 
VSF havde på tidspunktet, blev 
tilbagelagt ved hjælp af dem.
Vi startede for oven på stykket. 

Jeg gik forrest med min orm, og 
min onkel fulgte med spinner.
Min onkel havde en kombistang. 
En tredelt splitcane-stang med 
én spids til fluefiskeri og en mere 
robust til orme- og spinnefiskeri. 

Dengang omkring 1950 var dette 
toppen af toppen, når det blev 
kombineret med  Bjerringbro hju-
let. 
De, som var vant til det, kunne 
faktisk kaste temmelig langt og 
præcist med de tunge Devon spin-
dere, som dengang var populære. 
De roterede som en propel og 
skulle derfor altid købes i par, én 
som kørte med uret, og én som 
kørte imod.
Devon spinneren er støbt og 
sædvanligvis blank. Den er hul 
og trekrogen er fæstnet på en wire 
med en svirvel i front. Vægt min. 
ca. 20 gram.

Hvorom alting var, jeg gik et par 
hundrede meter nedstrøms, smed 
min krog med de obligatoriske tre 
store orm ud i det høl, hvor jeg 
startede og gjorde mig klar til at 
følge med nedstrøms.

Æhe, - et eller andet pillede ved 
ormen. Jeg slog, som jeg havde 
vænnet mig til i situationen, 
mentalt over i venteposition. Lidt 

    Mine lyse 
øjeblikke

Siden 1990 har jeg ført dagbog om 
mine fangster og generelle oplevelser ved åen. 

De hedder ”Mine Lyse Øjeblikke”.

Jeg besluttede efter sæsonens afslutning 2006 
at lave en sammenhængende, emneopdelt 
beskrivelse af ”Mit Fiskeri”, noget, som har 

været en afgørende del af mit liv. Jørgen Knudsen

BOCA kastehjul af aluminium med 
Dansk Arbejdes logo indstøbt, - en dyr 
sag, som havde slugt alle mine budpenge 
i en lang periode der sidst i 1940’ne.

Devon spinneren er støbt og sædvanligvis blank. Den er hul og trekrogen er fæstnet på 
en wire med en svirvel i front. Vægt min. ca. 20 gram

Rester af udstyret fra dengang
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Børges Høl

Artiklen ” Det forjættede vand”, 
som var at læse i forrige nummer 
af Krogen, var forfattet af afdøde 
Bjarne Vendelbo. 

Artiklen var en af de fineste mest 
velformulerede bladet har bragt - 
tak for den.
Vi er ikke mange tilbage, men 
dog nogle få, som også har fisket 
i og husker det forjættede vand, 
en sand perle før Hedeselskabet 
vandaliserede og totalt ødelagde 
Fiskbæk å som fiskevand.

Det var da også herude, jeg fam-
lende startede min karriere som 
selvlærd fluefisker. 
Jeg begyndte med spindestang,  ny-
lonsnøre og medvind, men det 
blev nu hurtigt udskiftet med rig-
tigt fluegrej.
Inden jeg fik lært at binde mine 
fluer selv, havde jeg hos isen-
kræmmer Ramsing købt nogle 
gummiinsekter i farverne rød-
orange og brun, de lignede nær-
mest ørentviste, men de fangede 
ganske godt. 
Nu var der også mange fisk i åen 
dengang, især regnbuer i for-

skellige størrelser undsluppet fra 
dambruget i Raunstrup. 
Mit foretrukne område var fra 
Nybro opstrøms til Bredsgård sø, 
på denne strækning var der mange 
standpladser, høller og gode sving, 
også gamle tilgroede åsving, der 
var blevet til hængesække, men 
man lærte at færdes på dem, 
man var jo ung, let til bens og 
ikke overvægtig. Sådan forholdt 
det sig ikke for alle, og jeg kan i 
den forbindelse ikke lade være 
med at fortælle oplevelsen om 
den ”Gamle” og ”Drengerøven”, 
selvom mange måske har hørt mig 
fortælle den før.

Den gamle og drengerøvem - 
Laursen og Gandrup -  var et par 
bedagede herrer, jeg af og til traf 
på derude. 
På det historiske tidspunkt var den 
gamle et par og firs og drengerøven 
75. De fiskede altid sammen, og 
havde vel gjort det i mange år.
Under fiskeriet forbeholdt den 
gamle sig i kraft af alderen ret til 
at gå et par hundrede meter foran 
drengerøven. En dag fiskede de 
fra hver sin side af åen, men godt 

nok i den obligatoriske afstand. 
Da skete det for drengerøven, som 
var lidt rund i formerne, at han 
gik igennem en hængesæk lige 
til armhulerne, og der sad han så 
og anråbte den gamle om hjælp. 
Den gamle ven-dte sig roligt om 
og trissede ned og stillede sig over 
for hovedet i sækken på modsatte 
side af åen, og så kom han med 
den udødelige bemærkning: ”Jeg 
kan desværre ikke hjælpe dig 
gamle ven, men jeg skal fortælle 
din kone, hvor du gik ned”. Det 
var grove løjer. Nå, drengerøven 
kom op ved egen kraft, og han 
ligger ikke begravet der og så 
siden dukke op som et genfærd 
ved fuldmåne.
 
En oplevelse fra dengang står 
stadig lyslevende for mig, som er 
hunderæd for tyre, jeg.gik frontalt 
til angreb på en. 
Jeg havde fisket fra det vi kaldte 
Sandskredet ned mod Nybro og 
var nået ned i den sidste fenne før 
broen, da min videre fremfærd 
brat blev stoppet af en olm tyr, 
der pludselig stod to meter foran 
mig brummende fælt med sænket 

hoved og skrabende store græs-
totter op om ørerne. 
Jeg fandt kun en udvej, jeg sprang 
lige i hovedet på tyren og sparkede 
den så hårdt, jeg kunne på snuden. 
Det kom åbenbart bag på tyren, 
for den stak halen lige i vejret og 
for op i den anden ende af fennen, 
hvor den snurrede  omkring, for 
nu skulle jeg have tur, men det var 
for sent, jeg stod allerede oppe på 
vejen.
Der var kreaturer i engene den-
gang. Og det lykkedes mig da 
også engang at kroge en kvie i 
bagkastet, den fik fluen og for-
fanget efter en lille løbetur.

Bortset fra disse oplevelser var 
det vidunderlige fredfyldte timer, 
jeg tilbragte ved den å, der var 
engang

Bjarnes følsomme beretning om 
det skønne stykke fiskevand kun-
ne jeg med vemod i sindet følge, 
men samtidig blussede den indre 
vrede op igen ved tanken om den 
vederstyggelige ødelæggelse, der 
fandt sted.
                                                     
 Børge

Fiskbæk å in memoriam

efter mærkede jeg til krogen. Der 
var stadig noget, som pillede. 
Efter forsigtigt at have strammet 
op endnu en gang, hvor der stadig 
var ”pilleri”, gav jeg modhug. 

Det var som om, at krogen havde 
fået fat i resterne af en af de 
træpæle, som på stedet i fordums 
tid havde båret en bro over åen. 
Jeg trak hårdt, og op i overfladen 
fulgte en fisk så stor, som jeg 
ikke mente at have set tidligere, 
heri medregnet den på 7 kg., som 
min onkel havde fanget forrige 
sommer.

Fisken lavede en forfærdelig 
ravage med store ottetaller i over-
fladen, - jeg råbte, så højt jeg 
kunne, på hjælp fra min onkel, 
men han var for langt væk til at 
kunne høre noget. Da jeg havde 
trukket nogen tid i fisken uden at 
kunne flytte den ud af stedet eller 
ændre dens opførsel, fik jeg en lys 
idé. 
Man skulle udtrætte den og holde 
stram line imens.

Jeg sænkede forsigtigt fisken 
ned i dybet igen, og forventede 
egentlig, at den ville begynde 
at kæmpe ligesom de mindre 
havørreder, som jeg efterhånden 
var vant til at håndtere. Næh, den 
var tilfreds med at vende tilbage 

til det sted, hvor jeg formasteligt 
havde fjernet den fra.

Jeg blev bange for at den var gået 
af. Det var den ikke, og runden 
med ottetaller o.s.v. blev gentaget. 
Til sidst nærmest tryglede jeg om, 
at min onkel ville kast et blik hen, 
hvor jeg var..
Enden på det blev, at jeg ikke 
havde kræfter til at flytte fisken, 
og at jeg havde rykket så meget 
i den, at hullet, som krogen 
efterhånden måtte havde lavet, 
gjorde modhageren virkningsløs, 
……. Og pist var fisken pludselig 
væk.

Tilbage er kun den drabelige 
beretning til min onkel, vore 
fælles ærgrelser og billedet på min 
nethinde af fisken, ottetallerne og 
vandsprøjtet, et billede som af og 
til dukker frem. Hvor stor den 
egentlig var? Tjae,..

Resten af dagen, skete der ikke 
yderligere, og jeg har ikke siden 
haft fat i en havørred, som har 
været lige så sløv. Gud ved, hvad 
der var sket, hvis den …..

Hvad kan man lære af den 
oplevelse? Hold stram line og 
hav tålmodighed. På et eller andet 
tidspunkt vil et moderat sidepres 
på en kroget fisk få den i gang.

    Mine lyse 
øjeblikke

  - fortsætter i 
  næste nummer af Krogen
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På vej mod 
Tännäs  

Et billede fra første trin på vejen 
til Tännäs. 

Den traditionelle fluebinderaften 
er afholdt, hvor de bedste flue-
mønstre blev bundet, både med 
ildhu, og optimisme, samt med 
manglende motorik fra nogle. 
Det gjorde til gengæld, at der kom 
nogle spændende resultater ud af 
anstrengelserne. 
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Vi havde givet hinanden håndslag 
i sommerferien at i år så skulle 
den laks på land.
NU SKULLE DET VÆRE -havde 
vi sagt til hinanden da vi skålede 
i øl og solbærsaftevand en aften 
hvor vi grillede på terrassen.

Vore lakseeventyr lod sidste år 
vente på sig. En dag hvor jeg 
krogede en fin laks råbte jeg til 
Malthe at han skulle tage nettet. 
Han greb nettet og  løb det bedste 
han havde lært. Faldt - kom op 
igen og løb ned til mig, hvor jeg 
stod. Han holdt fast i nettet og 
kiggede ud, hvor han kunne se 
linen forsvinde i dybet. 
HAR DU DEN ENDNU FAR ? 
JA svarede jeg. 
Laksen kom op til overfladen for 
at fravriste sig spinnerens skarpe 

kroge. Den gik dybt igen og næste 
gang den kom til overfladen havde 
den hele hovedet fri. Den rystede 
et par gange på hovedet og denne 
gang havde den held med at slippe 
væk imens spinneren fløj gennem 
luften for at ende i et træ over os. 
SATANS!  udbrød jeg. 
Det var ærgerligt sagde jeg til 
Malthe imens vi kiggede tomt 
imod dybet. Vi stod lidt i naturens 
stille og kiggede imod det punkt, 
hvor fisken sidst var set. Jeg 
kiggede på Malthe og kunne se at 
vandet stod højt i hans øjne. ER 
DU KED AF DET MALTHE ? 
spurgte jeg. 
NEEEEJ FAR - DET ER VINDEN 
DEN ER LIDT SKARP. 
Okay svarede jeg imens jeg gik 
hen til ham og knugede ham lidt 
ind til mig. 

NÅ MALTHE - VI KOMMER 
IGEN EN ANDEN GANG. 
Malthe nikkede imens han tørrede 
sine ”vindtårer” væk. 
Næste gang skulle så være den 8. 
oktober i år. 
Vi havde bestemt om lørdagen at 
vi hellere måtte gøre forsøget i 
morgen efter morgenkaffen.
Vi havde hver vores stang med 
og jeg havde lørdag aften efter 
fodboldkampen fået lyst lidt orm 
til Malthe. Nå vi kom af sted 
og der vor vi bor, skal vi hen 
igennem lettere bebygget område 
for at komme derned hvor vores 
favoritsted er. Da vi kom frem fik 
Malthe orm på og stod tålmodigt 
og kastede en god time inden det 
blev for meget. Jeg foreslog ham 
at gå derop, hvor vi mistede en 
god laks sidste år. 

Han syntes det var en god ide. Jeg 
tog net, ormespand og stang. Han 
tog sin egen stang. 
Vi gik opstrøms til pladsen, som 
sidst år havde givet os laks på 
krogen. 
Nå Malthe var blevet lidt træt. 
JEG LÆGGER MIG LIGE LIDT 
I GRÆSSET FAR. DU SKAL 
BARE KALDE HVIS DER SKER 
NOGET. 
Jeg nikkede og sagde at han skulle 
komme med nettet, hvis jeg råbte 
på ham. Nå jeg gik systematisk 
til værks. Opstrøms og over til 
den anden side. Synke lidt og så 
den småhuggende bevægelse, 
der beviste at en Mepps 5 kører 
optimalt. 
Kast efter kast gik det rigtig godt. 
Endnu et kast blev serveret flot. 
Spinneren kørte igen perfekt 

EN LAKSEFISKER PÅ 7 
- og en guillie på 42

og pludselig afløste trækket at 
en slap tilstand der med et halv 
sekunds forsinkelse blev afløst at 
en krumbøjet stang. 
Jeg gav modhug. Kiggede på 
stangspidsen og YES. Dybe tunge 
stød indikerede at den var god 
nok. 
MALTHE ? 
JA - HVAD ER DER FAR ? 
JEG HAR EN !. 
Jeg kunne se, at der fra ”hvile-
stedet” i en bevægelse var en ung 
gut der fik fart på. 
HUSK NETTET ! råbte jeg. 
Han greb det i farten og kom hen 
til min højre side. 
ER DEN STOR FAR ? 
Det indikerede stangtoppen at den 
var. Jeg fik lidt styr på fisken og 
sagde så til Malthe. 
ER DU KLAR TIL AT KÆMPE 
MED EN LAKS ? 
Han var helt klar. 
Jeg gik hen bag ved ham imens jeg 
fortalte ham at, hvis det skulle gå 
helt galt under kampen skulle han 
lytte efter hvad jeg sagde. 
Han indikerede allerede at han var 
i sin helt  egen verden. Han kørte 
forsigtigt rundt på hjulet. Imens 
laksen fandt ud af at den var på. 
SLIP ! MALTHE. 
Han slap håndtaget og stangen 
bøjede helt sammen og der røg ca. 
5 – 6 meter af hjulet. Igen greb han 
forsigtigt håndtaget og prøvede en 
gang mere. Han fik line på hjulet 
og episoden gentog sig. 
Han stod de næste 15 minutter og 
kørte ind. Gav line. Kørte ind og 
gav line. Nu var laksen ved at være 
træt. Jeg sagde forsigtig til ham 

at han skulle slippe håndtaget på 
hjulet og give mig nettet. Jeg slog 
nettet ud så det var klar til brug. 
Nu kom laksen forsigtigt ind imod 
os. Jeg holdt nettet nedstrøms lak-
sen. 
SLIP SÅ LIDT PÅ LINEN 
MALTHE. 
Malthe slap lidt og og forsigtigt 
gled laksen ned i nettet. Da den 
havde nået netposens bund hævede 
jeg nettet imens der udspandt sig 
en mindre krigsdans bag ved mig. 
YES YES YES ! råbte Malthe.
DET ER SIMPELTHEN LØGN, 
DET HER FAR. 
Jeg smilede imens vi kiggede 
imod laksen. Jeg kom op fra ålejet 
og gik godt ind på græsset. Malthe 
syntes at vi skulle ca. 25 m ind på 
græsplænen for at den skulle være 
helt sikker. 
Da vi tog laksen ud af posen 
kunne vi se at spinneren sad med 
alle 3 kroge i saksen. 
Malthe satte sig overskrævs på 
laksen. Jeg fik den slået ihjel.
Malthe løftede den op imens hans 
smil blev større og større.  
Nå vi fik ringet til Ivan, som fik 
at vide at han hellere måtte tage 
kamera med. Så blev det Preben, 
Onkel Jens og til sidst Mors tur til 
at høre om fangsten. 
Alle var meget begejstrede. 
Da vi havde fået et par gode 
billeder måtte vi hellere gå hjem 
igen. 
NÅ MALTHE SKAL VI IKKE 
GÅ BAGVEJEN HJEM ? 
Ikke tale om! 
Så var der jo ingen der kunne se 
at vi havde fanget en stor laks. Så 

vi måtte trave hele vejen gennem 
byen med laksen. Han fik mange 
anerkendende nik fra folk der var 
på søndagstur. Nogen gange gik 
vi nærmest i stå fordi der vist nok 
var en kammerat der boede her. 
Nå han var åbenbart ikke ude og 
lege. 

Nå vi kom endelig hjem og Mor 
gjorde store øjne da vi stod i 
indkørslen. 
JAMEN MALTHE DA ! 
Jamen den var altså bare så flot. 
Nå de 2 søstre var også tydelig 
imponeret. Efter rensning spurgte 

jeg ham om den måtte komme i en 
sort pose i fryseren. 
NEJ NEJ NEJ FAR. 
SÅ KAN JEG JO IKKE VISE 
DEN FREM TIL DEM DER 
KOMMER FORBI. 
Nåh nej. Jeg fik fat i en klar. Ned 
i fryseren med den. Om aftenen 
skulle jeg putte ham og sige god 
nat. Jeg hviskede til ham da han 
lukkede øjnene. 
TILLYKKE LAKSEKONGE. 
Han smilede imens han trak dynen 
op over skulderne og lagde sig om 
på siden.  
GODNAT FAR.



Generelt har året 2006 budt på 
et fiskeri, der lå et stykke under 
middel. 

Den primære grund, vil jeg tro, 
skyldes den meget lange og varme 
sommer med tilhørende iltsvind, 
vi har haft i 2006. 
Jeg tror, at fiskene har valgt, 
at blive ude i havet og skubbe 
opgangen til sent på året, eller 
simpelthen at vente et ekstra år 
med at trække op i åerne. 

Jeg kan kun opfordre til, at man 
sender sin fangstrapport ind. 
Det er lige meget om man har 
fanget mange eller ingen fisk, om 
man har været ude og fiske mange 
gange eller slet ikke. 
Jo flere fangstrapporter vi får ind, 
og jo mere nøjagtigt de er udfyldt, 
jo bedre kan vi følge fiskeriets 
udvikling årene igennem.       

Peder Kokholm
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Vi kan i år glæde os over, at der 
er fanget en enkelt laks i Vorgod 
å, en fin fisk på 3,9 kg fanget først 
på sommeren. 

Det har ligesom tidligere år 
også knebet med at få indsendt 
fangstrapporterne i år. 
Der er i skrivende stund kun 
kommet 228 fangstrapporter ind, 
hvilket vil sige, at det er under 
halvdelen af jer medlemmer der 
har sendt fangstrapporten ind. 
Jeg kan kun appellere til, at man 
får det gjort efter sæsonen 2007 
enten pr. mail eller på den allerede 
tilsendte fangstrapport.
Meld også gerne jeres fangster 
ind til hjemmesiden og Krogen i 
løbet af sæsonen, det sælger vores 
forening godt udadtil, og vi har 
behov for nye medlemmer for at 
kunne holde vores kontingent ne-
de på det rimelige niveau vi har i 
dag. 

Af de 228 fangstrapporter der er 
kommet ind, er der 48 medlemmer 
der slet ikke har været ved vores 
åer gennem hele sæsonen 2006.
Af de resterende 180 rapporter er 
der fanget fisk på de 84 af dem. 
Af fisk over målet er der i alt 
fanget 232 havørreder med en 
snitvægt på 1,73 kg, 45 regnbuer 
med en snitvægt på 1,19 kg, 1 laks 
på 3,9 kg, 17 bækørreder, 2 aborre 
samt 2 skrubber. 

I alt er der fanget godt 450 kg 
hav- og regnbueørred fordelt på 
de 228 indkomne fangstrapporter, 
mod godt 1.000 kg hav- og 
regnbueørred på 247 indkomne 
fangstrapporter i 2005. 

Jeg har valgt ikke at vurdere antal 
fangne fisk i forhold til antallet 
af ture, da der er mange, der 
ikke anfører antallet af ture på 
fangstrapporterne. 
Hvis I ikke har det nøjagtige antal 
ture, så skriv et ca. antal på, frem 
for at skrive få eller mange ture. 
I kan bedre vurdere hvor meget 
”mange ture” er, end jeg kan.
Fangsten af bækørreder er kun 
angivet i antal, da de fleste bæk-
ørreder er blevet genudsat, og det 
derfor ikke har været til at udregne 
statistik på. 

            Fangstrapporter 
for vores åer 2006                        Fiskeriet i vore åer i 2006 

  har for manges vedkommende været 
                     en skuffelse. Der er ikke blevet fanget mange fisk, 
     og der har været langt mellem de rigtig store. Årets største fisk var en 
            fin havørred på 6,6 kg fanget i Skals å af Jørgen Buch, mod 
                    sidste års to fisk i plus10 kilos klassen fra Skals å. 
 

Fiskbæk Å

Havørred                    
Største                     
Vægt i alt  
Gennemsnitsvægt  
Regnbuer                    
Største                       
Vægt i alt  
Gennemsnitvægt 
Bækørreder  

10 stk
3,2 kg

15,55 kg
1,56 kg

10 stk
2,6 kg
13,84

1,38 kg
2 stk

Vorgod Å

Havørred                    
Største                     
Vægt i alt  
Gennemsnitsvægt  
Laks                    
Vægt   

6 stk
3,0 kg

12,10 kg
2,02 kg

1 stk
3,9 kg

7 stk
5,4 kg

17,75 kg
2,54 kg

4 stk
1,1 kg
3,5 kg

0,86 kg
7 stk

Karup Å

Havørred                    
Største                     
Vægt i alt  
Gennemsnitsvægt  
Regnbuer                    
Største                       
Vægt i alt  
Gennemsnitsvægt 
Bækørreder  

79 stk
5,7 kg

150,58 kg
1,91 kg

15 stk
1,5 kg

17,95 kg
1,20 kg

2 stk

Simested Å

Havørred                    
Største                     
Vægt i alt  
Gennemsnitsvægt  
Regnbuer                    
Største                       
Vægt i alt  
Gennemsnitvægt 
Bækørreder  

80 stk
6,6 kg

135,74 kg
1,70 kg

8 stk
1,5 kg
9,3 kg

1,16 kg
1 stk

Skals Å

Havørred                    
Største                     
Vægt i alt  
Gennemsnitsvægt  
Regnbuer                    
Største                       
Vægt i alt  
Gennemsnitvægt 
Bækørreder  

Jordbro Å

Havørred                    
Største                     
Vægt i alt  
Gennemsnitsvægt  
Regnbuer                    
Største                       
Vægt i alt  
Gennemsnitvægt 
Bækørreder  

50 stk
3,5 kg

69,27 kg
1,39 kg

8 stk
2,5 kg
8,8 kg
1,1 kg

5 stk

www.karupaa.dkwww.grejbiksen.dk
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Åen slynger sig som en blank 
slange gennem ådalen på Borup 
hede. Svalerne slår smut hen over 
åen, efter insekter på overfladen. 
Himlen er blå med små drivende 
skyer, der spejler sig i det blanke 
vand.

Jeg går nedstrøms Skinders bro, 
på venstre side af åen, mod Brak-
bjerg der ligger i det åbne land-
skab med brune lyngbakker, og 
alle engens urter, græsser og 
blomster, står som en farvesym-
foni i engene.
Brakbjerg ligger som et højt punkt, 
med det enlige træ på toppen i 
den brune lyng, som en silhouet 
mod den blå himmel, -næsten et 
symbol på Viborgs smukke fiske-
vande.

Naturen sitrer af liv, der er døgn-
fluer på vandet, også de store maj-
fluer. Småørreder springer efter 
dem, de udgør et godt og nærende 
bytte, på en smuk dag.

Skt.Hans lurer lige om hjørnet, og 
havørreden er steget i åen, alle-
rede i maj og den står i de dybe 
høller og sving, sikkert og dybt, 
inde under brinkerne. Hvis der 
skal fiskes, skal det nok være om 
aftenen, eller tidlig morgen, det er 
jo de lyse nætters tid.

Tre odderunger leger på åbredden, 
og springer i vandet fra en grødes-
låninngsmaskine, der er parkeret 
under Skindes bro.

Muntert ser det ud, og det klinger 
af pjask og plask under broen.

En diset tidlig morgen går jeg med 
fluestangen, gennem den våde 
eng. To fiskehejrer letter mellem 
sivene og flyver dovent bort over 

engen. I forgrunden mellem tuer 
sf stargræs lyser edderkoppens 
spindel, tæt besat af dugdråber i 
morgenlyset, som det fineste fili-
granarbejde.

Nedenfor Brakbjerg lægger jeg 
fluen ud i et høl, hvor åen smalner 
kraftigt ind og lader den arbejde 
nede i det dybe vand. 
Fisken reagerer promte, og løfter 
sig ud af vandet, som et smukt 
drømmesyn, hængende i luften, 
stor og blank mod den mørke 
sivkant. Den har ikke rørt fluen, og 
falder tilbage i sit rette element.

Der var en 8 kilos fisk måske, for 
stor det var den.

En smuk dag i juni

Solen er begyndt at stige og 
opløser disen, der driver som lyse 
banker over de mørke lyngbakker, 
åen breder sig kraftigt ud for der-
for at blive smallere mod stykket 
nedenfor Brakbjerg, hvor broen 
krydser åen.
En tur over broen, og så vandre 
op på toppen af Brakbjerg, hvor 
der er flot udsigt over det meste af 
ådalen også mod de store dybe sv-
ing ved Skive/Hobro vejen.

Åen er et klarvandet og rent 
vandløb, med spredte tæpper af 
lysende hvide vandranunkler langs 
bredderne. Den snor sig naturligt 
gennem engene hvor der gode 
vilkår for en flora, med typiske 

hedeplanter som feks. tyttebær, 
hedelyng, revling, skovstjerne, 
gule vandiris, danske orchideer,  
bævreasp og tormentil, som er en 
plante på 10 - 30 cm med fingrede 
og takkede blade og små gule fir-
tallige blomster. 
Den er god til kryddersnaps.

Under den sidste istid, har der 
ligget en bred smeltevandsdal 
med fossende vandmasser fra 
smeltende is, der aflejrede store 
mængder af sand, og det er så gen-
nem tiden blevet til den natur vi 
kender idag.
Folk ryddede efterhånden ursk-
oven, som dækkede store dele af 
Jylland, man havde brug for træet, 
og samtidig ryddede man for at få 
plads til agerbrug, jorden blev ud-
pint og da den samtidig var sandet, 
og lå åbent for vejr og vind, skabte 
det sandflugt som hærgede egnen 
og det medførte at det sprang i 
lyng, og blev til hede.
I år 1800 var 40% af Jylland 
hede.

Misvækst har præget miljøet her 
og og de mange vandmøller der 
har ligget ved åen blev efterhån-
den nedlagt på grund af kornman-
gel.

Først efter den ulykkelige krig i 
1864 hvor en stor del af Sønder-
jylland blev tabt, begyndte der at 
ske noget. 
I 1866 blev hedeselskabet stiftet, 
og man begyndte at opdyrke hede-
arealer og plante læbælter og 

plantager mod sandflugt, og i det 
20 århundrede begyndte landet at 
ligne det vi kender i dag. 
Meget jord er blevet inddraget og 
opdyrket til gavn og nytte, men 
var det gjort mere nænsomt, havde 
det ikke været til skade for miljøet 
i vore bække og åer.

Bækkene og åerne er livsnerver 
i det danske landskab og vi har 
ikke behandlet disse miljøer godt 
i mange år.
Forureninger, opstemninger, spil-
devandsudledninger, udretninger, 
har været til skade for både vand-
kvalitet og dyreliv, i og omkring 
en stor del af vore vandløb, og 
det påvirker naturligvis sunde og 
fjorde, og det nære havmiljø.

Men nye tiltag er på vej for at rette 
op på disse ting. Forståelsen er 
større, og der er gode og ærlige 
intentioner som fortjener at blive 
påskønnet. 
Det er bla. genslyngninger, friom-
råder ved vandløbene, sandfang, 
gydegrusudlægninger, altså en 
mere nuanceret natur, det er målet. 
Disse ting er allerede igang, og det 
vil være til gavn for os alle, og for 
vore efterkommere.

Tekst og illustration:  Anders Roesgaard
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Min far Niels (af mange kaldet 
Bay) mistede sin mor som 5 årig 
og måtte allerede inden han skulle 
starte skoledagen ud i marken for 
at hente køerne for naboen i Vinde 
ved Skive. Niels var ofte så træt, 
at han faldt i søvn i skoletimerne, 
hvilket blev straffet for med en 
gang prygl.

Under krigen blev Niels og hans 
kammerat Nikolaj Thomsen be-
skudt af tyskerne under markar-
bejdet på Søvang og Nikolaj blev 
ramt og døde nogle dage senere. 

Niels  måtte skære arbejdshesten fri 
med sin lommekniv og flygtede på 
den.

Niels blev på et 1. maj møde 
udpeget af en stikker og gestapo 
indledte en jagt på ham, men 
heldigvis lykkedes det Niels at 
undslippe ved at gemme sig i 
folkemængden mens han flygtede 
og forcerede en høj mur.

Som arbejdsmand var Niels ofte 
arbejdsløs om vinteren og han måtte 
bede om kredit hos købmanden. 

Hos Brugsen kunne han ikke 
få kredit, men hos den lokale 
købmand Jørgen Henriksen var der 
forståelse for familiens situation 
og min fars tilbagebetalingsvilje.
til foråret, når der igen var arbejde 
at få.

Niels Bay Kristensen havde lært 
sig kunsten at fange fisk med de 
bare næver, så på denne måde 
skaffede han ofte familien mad på 
bordet. 
Når Niels og Johannes havde 
fanget mange fisk med brile, så 
blev der delt ud til deres venner, 
der ligeledes havde det hårdt med 
at få til dagen og vejen. 

En gang fangede Niels en kæmpe 
havørred med sine næver, der 
måske er den største, som der 
nogensinde er blevet fanget i åen.
Dèn tog han med i rutebilen til 
Skive og solgte til en restaurant 
(Sandsynligvis til Gl. Skivehus).

For de gode penge som salget 
indbragte, købte han straks en 
brugt symaskine til min mor 
Edith. 

Der var mange munde der skulle mættes i en tid hvor pengene var få. 
Her Niels Bay Kristensen og hans kone Edith med 4 af deres ialt 5 børn

Johannes Strøm Hansen 
der i mange år fiskede sammen 
med Niels Bay Kristensen

Med lyster og brile i 
karbidlampens skær
Børge skriver, at han har oplevet et fiskeri, der foregik i fredningstiden i 
Jordbromølle å opstrøms Toftum bro. 
Fiskeriet foregik med lyster, fork eller brile i carbidlampers skær - ingen straffet, 
men disse fangster var et bidrag til hjemmenes husholdning.

Som søn af nu afdøde Niels Bay Kristensen, som deltog i det ulovlige fiskeri 
bl. a. sammen med nu også afdøde Johannes Strøm Hansen, er jeg glad for, at de 
dengang ikke blev fanget og straffet, da de udførte det ulovlige fiskeri af nød 
og ikke af grådighed.

På denne symaskine blev der i 
årene fremover fremstillet meget 
tøj til mine 4 søstre og jeg. 
Jeg har arvet symaskinen, som jeg 
gemmer som et minde.

I dag ejer jeg selv de jordlodder 
ved jordbromølle å, hvor min 
far fangede mange gode fisk og 
stangede ål i grøfterne om vin-
teren. 
Fiskeretten har jeg selvfølgelig 
lejet ud til Viborg Sportsfisker-
forening!
Jeg er selv lystfisker på lovlig 
vis og mine sønner Jeppe på 11 
år og Thor på 5 år er også bidt af 
sporten. 
Jeppe har fået en masse fiskeudstyr 
i julegave og er startet nedtællingen 
til den 1. marts.
 
Efter at fiskeribetjent Børge har 
læst dette,håber jeg ikke at han er 
ked af, at det ikke lykkedes ham at 
fange min far og Johannes og få 

Pengene fra salget af den enorme 
havørred blev brugt til indkøb af 
en brugt symaskine

dem straffet, hvilket jeg også synes 
at kunne læse mellem linjerne, at 
han ikke er!
 
Min far byggede i 1952 huset 
beliggende Ågade 1 ved jernbanen 
og tæt på åen. 
Byggegrundene (2 stk.) er tilsam-
men næsten 2000 kvm. Her 
anlagde Niels en meget flot have, 
som blev passet og plejet og som 
indbragte ham flere ærespræmier 
i haveforeningen. Præmierne har 
jeg selvfølgelig også gemt.

I familiens have fik den lokale 
fiskemand, Ditlev Pedersen lov 
til at placere en gammel rutebil i 
hjørnet ned til jernbanen. Han ind-
rettede rutebilen til bolig og drev i 
mange år også smugkro i den. 

En af de trofaste kunder var Karl 
Hansen, der var far til Johannes 
Strøm Hansen, som min far 
fiskede sammen med. 
Lige uden for rutebilen havde vi 
en kilde, hvor vandet sprang op 
af jorden. Den blev brugt til at 
afkøle øllene i. Kilden løb ud i 
jernbanegrøften, hvor der blev 
stanget mange ål.

Fiskemanden Ditlev kørte rundt i 
byen og solgte fisk på en trehjulet 
cykel med stort lad foran til 
fiskekasserne.

Rundt om rutebilen plantede Niels 
buske og frugttræer, så vores have 
ikke blev skændet af den.

Da Ditlev blev gammel flyttede han 
op i byen og boede i en tilbygning 
til købmand Gundelunds forret-
ning. Rutebilen blev herefter 
brugt til husdyr som dværghøns 
og kaniner.

Ved kilden udgravede jeg en 
pæn stor dam, hvor jeg havde 
guldkarusser, hundestejler, sala-
mandere og lampretter.
Da min lillesøster blev født i 1962 
(efternøler 8½ år efter mig, som 
indtil da var yngste barn), blev 
dammen og kilden året efter fyldt 
op med tagsten fra vores hus, der 
skulle have nyt tag. 

Jeg var ked af at miste mit 
vandhul, men måtte acceptere, 
at det var for farligt at have det, 
da min lillesøster Lisbeth kunne 
drukne i det.
 
Med sportslig hilsen

Martin Bay Kristensen
Ågade 9 A
7850 Stoholm                    
Telefon  97541677.

Martins sønner Thor og Jeppe der begge er bidt af lystfiskeriet viser her 
det gamle fiskeudstyr frem

Et usædvaneligt syn. Vores stalling-
ekspert Peter Hald med en frisk-
fanget haj fra Gran Canaria.
Jeg fik en mulighed for at afprøve dybhavsfiskeri fra en 
båd, man også bruger til fiskeri efter blue marlin. Da sæ-
sonen for denne store fisk først ligger senere, kan man 
for en rimelig penge komme en tur med ud fra havnen i 
Puerto Rico.
Vi fiskede på ca. 180 meter vand, hvilket gav både Gra-
natfisk, ballonfisk og ialt 18 revhajer, hvoraf jeg tegnede 
mig for 4 stk. Revhajen er en relativt lille hajart og min 
den største var på knap 70 cm.
Så fik jeg også prøvet denne form for fiskeri, med en 
dejlig dag på havet sammen med 5 andre sportsfiskere. 
Konen gik på shopping imens. “Desværre” havde hun 
også dankortet med.

&  Fisk  
Fangere

Jørgen Buch med en dejlig vintergedde fra en af 
omegnens søer
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Når man står ved årsskiftet, ser 
de fleste mennesker tilbage på 
det forgangne år med blandede 
følelser. 
Samme tid sidste år havde vi i 
VSF en følelse af et vellykket 
år med mange fisk og et stabilt 
medlemstal.
Vi havde positive forventninger 
til det kommende år m.h.t. fangne 
fisk ved vore åer og hvad angik 
medlemstallet, så måtte den gode 
2005-sæson da godt give en 
fremgang.
Vores økonomi var stram bl.a. 
p.g.a. stigende å-leje og en dyr 
lodsejerfest, men sund. 

Det er altid svært at spå om 
fremtiden og her et år senere kan 
vi da også se, at noget ikke gik 
som ”præsten prædikede”! 
Heldigvis er der også områder, 
som er gået som vi forventede.
Vores forventninger til selve 
fiskeriet er ikke blevet indfriet 
- det kan der ikke være mange 
meninger om!
For få fangne fisk og størrelsen har 
heller ikke matchet de forrige år. 
Årsagerne er flere og jeg skal ikke 
trætte jer med en gennemgang af 
dem alle. Men enkelte skal dog 
nævnes.
Vores klima bliver efterhånden 
mere og mere foranderligt. Vores 
sommer f.eks. var meget varm, 
meget længe og det medførte 
næsten som sædvanlig iltsvind i 
Limfjorden og selvfølgelig også 
i Hjarbæk fjord.  Den dårlige 
iltsituation har uden tvivl haft 
en hæmmende indflydelse på 
opgangen af havørreder – mange 
holdt sig simpelthen væk! 
Nogle mener, at mange ørreder 
går ud i havet igen og vender først 
tilbage til næste år, altså springer 
gydningen over. 
Sikkert er det, at antallet af fangne 
havørreder er mindre end sidste 
år.

En ulykke kommer sjældent alene 
og det skulle desværre også passe 
for os!
I forsommeren snuppede Fiskeri-
kontrollen en bierhvervsfisker for 
ulovligt garnfiskeri i frednings-
bæltet ved Skalså-udløbet. Det 
viste sig, det havde stået på længe 
og havde et omfang, som først har 
vist sig senere.
Fiskeriet i Skals å har været 
påfaldende ringe og især fiskeriet 
i forsommeren har været sølle, det 
er der så en årsag til – ved vi nu! 
Men at det i den grad har påvirket 
resten af sæsonen inkl. el-fiskeriet 
er lidt skræmmende!
At det lykkedes at nappe 
tyvfiskeren, var et resultat af et 
samarbejde mellem medlemmer 
fra VSF og Fiskerikontrollen.
Et samarbejde, som vi har tænkt 
os at udbygge i den kommende 
sæson - vi vil gøre meget for at 
undgå en gentagelse af situationen 
fra sidste år!
Problemet er, at omfanget af 
garnfiskeriet er så voldsomt. Det 
lovlige garnfiskeri er blevet en 
belastning for ørredbestanden. 
Der bliver simpelthen fanget for 
mange ørreder i lovlige garn.
Man er nødt til at reducere mæng-
den af garn samtidig med at 
fredningszonerne i vores fjorde 
skal udvides.
Meget af det er der bred enighed 
om blandt lystfiskerne og de 
organiserede fritidsfiskere.
Problemet er de uorganiserede 
fritidsfiskere, såsom sommerhus-
ejere m.m.. 
De er ofte uvidende om reglerne 
for garnfiskeri og fredningszoner.
Samtidig har vi så de deciderede 
”piratfiskere”, som kender alt 
til fredningszoner m.m., men er 
totalt ligeglade, bare det giver 
kolde kontanter!
I den nævnte sag var der tale om 
en bierhvervsfisker, som fiskede 
pibende ulovligt - temmelig 
åbenlyst - afsatte de ulovlige fisk 
iflg. pålidelige kilder til en 

fiskeeksportør via lokale kontakter 
i tyvfiskerens eget opland.
Tyvfiskeriet er ganske enkelt sat i 
system!
Overfor dette står en fiskerikontrol, 
som har en prioriteret arbejdsop-
gave, hvor vores område kommer 
et stykke ned på listen. På trods 
af dette har Fiskerikontrollen i 
Nykøbing været en fornøjelse 
at arbejde sammen med - de gør 
virkelig, hvad de kan indenfor de 
rammer, de har fået udstukket.
Det er ikke Lars Østergaard og 
hans folk der er problemet, men 
derimod de politikere, som har 
gennemtrumfet en besparelse 
indenfor Fiskerikontrollen, som 
på sigt betyder nedskæringer 
på ca. 29 stillinger. Stationerne 
bibeholdes, men administrationen 
bliver flyttet til Frederikshavn. 
Resultatet vil under alle om-
stændigheder blive en forringet 
kontrol i fjordområderne. 
Officielt kalder man det for 
rationalisering/omstrukturrering, 
men reelt er der tale om ned-
skæringer og forringelser af ind-
satsen i de områder, som betyder 
noget for os. 
Der har lydt mange advarende 
røster, men tilsyneladende forgæ-
ves - det hele ventes endelig ved-
taget i det nye år.
Denne her spareøvelse har været 
praktiseret før nemlig i fødevare-
kontrollen for få år tilbage - de 
sidste måneders begivenheder vi-
ser med al ønskelig tydelighed, 
hvad det er værd. 
Man kan ikke skære ned på 
antallet af kontroltimer, uden at 
det går ud over kvaliteten af selve 
kontrollen og så er det ligegyldigt, 
om det er Fødevarekontrollen eller 
Fiskerikontrollen.
Den ansvarlige minister Hans 
Kristian Schmidt har vi desværre 
ikke de bedste erfaringer med fra 
hans tid som miljøminister.
I øvrigt har den megen medie-
omtale af tyvfiskeriet givet os 

megen ros både fra medlemmer 
som ikke medlemmer.
Overraskende for mange har 
denne omtale også medført, at 
vi har påbegyndt et samarbejde 
med de organiserede garnfiskere 
ved Hjarbæk Fjord. Det viser 
sig, at vi er enige om mange af 
tiltagene i fjorden såsom øgede 
fredningsbælter/tider.
Nu har regeringen fået en grøn 
profil og skænket miljøet en 
milliard kroner.
Af denne milliard er det meningen, 
at en stor del skal gå til forbedring 
af vandkvaliteten i vore indre 
farvande, altså også Limfjorden.  
Det bliver spændende, hvordan 
de mange penge bliver brugt og 
hvor meget, vi i lokalområderne 
vil blive hørt. Til at rådgive 
beslutningstagerne vil der blive 
oprettet et rådgivende råd - et 
Limfjordsråd - vi håber at få en af 
vore bestyrelsesmedlemmer med i 
rådet via DSF.
DSF regnes af myndighederne 
for en naturlig medspiller i dette 
arbejde og fra DSF`s side er man 
meget interesseret i at få den 
lokale ekspertise på banen.
Et forslag til forbedring af 
vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord 
kunne f.eks. være at fjerne Virk-
sund Dæmningen.
Problemet omkring garnfiskeriet 
og vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord 
har fyldt meget i vores arbejde og 
vi vil fortsætte med at focusere på 
problemerne i fremtiden.
En konsekvens af den noget 
magre sæson kan måske blive en 
tilbagegang i medlemstallet. 
Et medlemstal, som det er lyk-
kedes at øge de sidste par år 
primært p.g.a. et fint fiskeri ved 
åerne, men også via en målrettet 
indsats i de lokale medier.
Vi vil fortsætte med at gøre op-
mærksomme på os selv i medierne 
ikke kun som et godt fritidstilbud, 
men også som en forening, som 
sætter miljøet højt og vil arbejde 
hårdt på at forbedre vore vandløb 

både m.h.t. vandkvaliteten og 
den fysiske tilstand, dette gælder 
naturligvis også fjorden.
Vores vandplejeudvalg har arbej-
det meget med at forbedre de 
fysiske forhold ved nogle af vore 
tilløb bl.a. til Skals å.
Ligeledes har VPU som sædvanlig 
stået i spidsen for vores el-fiskeri 
samt været behjælpelig med stryg-
ningen af vore moderfisk ude ved 
Søren Eskerod samt udsætningen 
af yngel.
Vi har endnu engang kunnet 
opfylde udsætningsplanerne.
Udsætningsplaner er en slags 
kompensation for åernes manglen-
de reproduktionsevne.
Måske skulle udsætningsplanerne 
også afspejle de triste forhold i 
fjorden - forhold, som i høj grad er 
menneskeskabte og som påvirker 
ørredbestanden i åerne. Hvis ikke 
forholdene i fjorden forbedres 
betydeligt, vil man ikke kunne 
undvære udsætningsplaner. 
Adgangsforholdene ved åerne er 
et tilbagevendende problem - vi er 
udmærket klar over, at der mangler 
broer hist og her. Vi forsøger at 
få så mange broer som muligt på 
plads eller repareret, men det er 
tidskrævende og derfor går det 
ikke så stærkt, som vi gerne ville.
Vi har ligeledes påbegyndt en 
opdatering af vores skilte ved 
åerne.
Som I kan høre er der hele tiden 
nok at arbejde med - det være sig 
omkring medlemsrekrutering eller 
servicering af vore fiskevande.
Til at hjælpe ved mange af 
aktiviteterne har vi trukket på en 
fast skare af hjælpere, som troligt 
stiller op, hver gang vi beder om 
deres hjælp. Jeres hjælp er af 
meget stor betydning for vores 
forening - tak til jer alle.
Vi har en liste, hvor man kan skrive 
sig på, hvis man er interesseret i 
at hjælpe til i foreningen, denne 
liste ligger fremme her i aften - så 
hvis man har lyst til at hjælpe og 
ikke allerede er på listen, kan man 
skrive sig på her.

Vi har i det forløbne år haft en del 
aktiviteter, som dels henvendte 
sig til vores medlemmer og til 
kommende medlemmer.

Vi har haft Kend din å – arran-
gementer, aftener på Sdr. Mølle 
og juniorernes fisketure.

Vi har ikke så mange juniorer, 
som vi kunne ønske - men den 
problematik er vist kendt i alle 
fritidsorganisationer. 
Vi har haft sommerferieaktiviteter 
for børn og seniortræf for de lidt 
ældre!
Tilbudene til børn er utallige 
og børn er ikke så aktive, som 
tidligere.
Men at lysten til at fiske er der, ser 
jeg på mit arbejde, hvor det lykkes 
at samle mellem 20 og 30 børn i 
alderen 10 – 12 år til et tilbud om 
at komme ud at fiske en gang om 
ugen i skoletiden. Efter at dømme 
på deres reaktioner er det nærmest 
ligegyldigt, hvad der fanges – bare 
der fanges noget!
Det får mig til at tænke på den 
mulighed, vi ville have med 
børnene, hvis vi kunne tilbyde et 
fiskeri ved en mose eller lille sø 
efter aborrer eller skaller. Vi har 
været på udkig, men det er ikke 
lykkedes endnu. Så hvis ----?

Peter Hald havde også i år 
arrangeret en tur til Tännäs i 
Sverige. Det blev endnu engang 
en stor 
succes og også i år er der afgang 
til det svenske.
Vi har også haft aktiviteter 
henvendt til vores lodsejere - 
lodsejerfesterne både ved åerne 
nord for Viborg og Karup å. Især 
det første arrangement er stort 
med over 400 deltagere.
Vi har i øvrigt en god kontakt 
til vore lodsejere. Vi er med ved 
flere af lodsejerlavenes årlige 
generalforsamlinger ligesom vi 
konstant søger at holde os ajour 
med de mange handler af jord 
lodsejerne imellem.

Men tilbage til åerne.
Ligesom tidligere vil jeg kort 
komme ind på vore åer. 
Først både når det gælder fangster 
og antal fisketure er Simested å:
Simested å har ligesom de øvrige 
af vore åer haft en under middel 
sæson. Fangsterne har været 
markant færre end sidste år og 
størrelsen på fiskene er også 
mindre. 
Grødeskæringen vil i det nye 
år blive foretaget af Ny Viborg 
Kommunes egne folk, hvilket kun 
kan være en fordel.
I dette forår venter vi spændt på en 
ny udsætningsplan for Simested 
å - vi er spændte, fordi vi sidste 
gang udsætningsplanen skulle 

fornyes blev beskåret kraftigt i 
rognmængden. 
Dette skyldtes selvfølgelig en 
fremgang i åens ørredstammes 
evne til at reproducere sig - den 
fremgang er efter vores opfattelse 
ikke fortsat i samme tempo. 
Naboen til Simested å er Skals å, 
der som tidligere nævnt havde en 
svær start på sæsonen. At det har 
sat sit præg på resten af sæsonen 
er åbenlyst, men dertil kommer så 
den varme sommer - så fiskeriet 
har været mærkbart under tidligere 
sæsoner. Dette gælder både m.h.t. 
antal fangne fisk og størrelsen på 
disse.
I modsætning til Simested får 
Skals å hovedparten af dets 
naturlige yngel fra dets tilløb. Her 
er Skravad Møllebæk et vigtigt 
donorvandløb.
Efter el-fiskeriet i hovedløbet, som 
var skuffende, valgte vi at prøve 
netop Skravad Møllebækken 
- med det resultat, at vi blev 
positivt overraskede over bækkens 
potentiale.
På den halve tid med det halve 
mandskab fik vi mere end ved 
hele turen i hovedløbet, samtidig 
fik set så meget af bækken, at vi 
er overbeviste om, at her findes 
et potentiale, som med lidt hjælp 
kan blive et meget vigtigt tilskud 
til åens reproduktion.
I øvrigt er der påbegyndt en ændret 
grødeskæring ved Lars Sloth. 
De har i 2006 forsøgt at skære i 
slynget strømrende. Denne praksis 
vil blive videreført i 2007, hvor 
man også har grødeskæringen i 
Skals å.
Hvem der skal skære fra 2008 
vides endnu ikke.

Jordbro å er nok den af vore 
Limfjordsåer, som har haft den 
bedste sæson. Det har været en 
ganske stabil sæson med rimelig 
mange fangne fisk. Der har været 
en overvægt af fisk i str. 40 - 50 
cm. De helt store fisk har vi ikke 
set - men lad nu fangstrapporterne 
tale.
Elfiskeriet var tilfredsstillende 
med mange flotte fisk. 
Jordbro har tilsyneladende ik-
ke været så stærkt plaget af 
garnfiskeriet, som de øvrige 
Limfjordsåer.
Fiskbæk å har leveret en halvsløj 
sæson med for få fisk og de der 
blev taget var ikke imponerende 

i størrelse. Igen må vi skele til 
den varme sommer og det store 
garntryk i Fjorden.
Udmundingen fra Fiskbæk å til 
Hjarbækfjord er nærmest af form 
af en tragt - desværre dækker 
fredningszonen ikke hele ”tragten” 
men kun den inderste halvdel. 
D.v.s. at garnfiskere fuldt lovligt 
kan sætte deres garn i det yderste 
af ”tragten”, hvilket også bliver 
gjort. Det siger sig selv, at disse 
forhold ikke er med til at gøre det 
lettere for opgående havørreder. 
Når man så kan læse Bjarne 
Vendelbos dejlige artikel om 
Fiskbæk å før mennesket ødelagde 
åen - så er der her endnu et oplagt 
restaureringsprojekt. 

Karup å har fisket under middel 
og det gælder også for vores 
å-strækninger. Der er fanget 
havørreder på Høgild-Stykket og 
vi venter på flere fangstrapporter 
derfra, før vi kan bedømme 
sæsonen.
Parkeringsforholdene er blevet 
markant forbedrede, da vi i 
samarbejde med Carlo har bygget 
en ”færist”. Færisten ligger lige 
efter Carlos stuehus, således at 
man nu kan køre næsten helt ned 
til vores hytte og parkere der - det 
er ren luksus!
Omkring Bøgelund er der 
stadigvæk problemer med omløbet 
- det fungerer ikke, som det skal 
og man har planlagt at forbedre 
dette - hvornår vides ikke.
Vorgod å var igen i år leverings-
dygtig i laks, helt hvor mange 
ved vi ikke endnu, men med den 
stadige forbedring som Skjern å 
gennemgår, bliver chancen for 
laks ikke ringere fremover. Jeg 
kan kun opfordre jer til at tage en 
dag ud af kalenderen - fylde en 
bil med fiskevenner og køre ned 
til Vorgod å og tilbringe en dag i 
nærmest uberørt natur!
Med sin geografiske beliggenhed 
vil Vorgod altid blive en af de 
mindst besøgte af vore åer - men 
det er også kun derfor.

Til sidst et par ord om Hald sø. 
Det er første år vores båd ligger i 
Hald Sø. Båden blev først klar til 
udlejning midt på sommeren og 
da var det spændende forårsfiskeri 
forbi.
Båden har kun været i brug ganske 
få gange - men vi regner 

Formandens
beretning 2006

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



2322

TOPGREJ 
TIL PRISER 
HELT NEDE 
I KÆLDEREN

TILBUD I
GREJKÆLDEREN 

Åndbare Waders   KUN  599,-
Stripper/Hansen- 
blink 5 stk for            KUN    99,-
Scierra 10 rum 
reelcase                      KUN    79,-
Vadestøvler fra
Kinetic                      KUN  149,-

Se vores nye 
hjemmeside

Man-Tirsdag    

15 - 17.30
Ons-Fredag

10 -17.30

Åbningstider
Lørdag
10 -13

KrogenJunior

Det er både dyrt og upraktisk 
at sende invitationer til junior-
turerne med posten.
Tit og ofte dukker muligheden 
for en fisketur op med meget 
kort varsel, det betyder at vi ikke 
kan nå at få jer inviteret via den 
sædvanlige postgang.
Det er samtidigt også svært at 
langtidsplanlægge turerne, da 
vind og vejr tit kan ændre pla-
nerne.
Derfor tilbyder juniorafdelingen 
nu en ny service som vi håber 

alle medlemmer under 18 år 
vil tilmelde sig, dette gælder 
selvfølgelig også familiemed-
lemskaber.
Man tilmelder sig ganske enkelt 
ordningen og når der er en fiske-
tur planlagt dukker der en sms-
besked eller e-mail op hos jer.

Tilmelding til ordningen hos:
Steffen Bruhn

Tlf. 86696797 el. 26552264

E-mail: steffen@vsf.dk

med, at der kommer anderledes 
gang i båden i den nye sæson. Der 
er så meget spændende fiskeri på 
Hald Sø, at den fortjener mere 
opmærksomhed. 

Når man sidder og arbejder med 
årsberetningen bliver man hver 
gang overrasket over, hvor mange  
ting, der er at holde styr på.
Det betyder også, at der er om-
råder, personer, arrangementer 
m.m., som jeg ikke får med i min 
beretning. Det betyder ikke, at dis-
se ikke er værdsatte/vigtige, men 
det ville gøre min beretning til en 
maraton, hvis jeg skulle have alle/
alt med! Så omfangsrigt er det!

Dog skal KROGEN nævnes som 
et uundværligt aktiv ikke kun for 
vore medlemmer, men også for 
mange udenfor foreningen og det 
primært p.g.a. Krogens indhold.

At gøre Krogen interessant at læse 
kræver mere end en knusende 
dygtig redaktør nemlig personer, 
som er villige til at levere tekst-
erne. Og ikke kun de samme leve-
randører! 
Dette var ved at blive et alvorligt 
problem - heldigvis forstod vore 
medlemmer redaktørens op-
fordring i forrige nummer af 
Krogen.Resultatet ses i det sidste 
nummer. Et meget spændende 
julenummer!Krogen har dannet 
forbillede for efterhånden man-
ge klubblade og ikke kun for 
lystfiskere.En vigtig forudsætning 
for, at det kan lade sig gøre, er 
også vores annoncører. Herfra skal 
lyde en stor tak for jeres støtte - og 
man må sige I får noget for jeres 
annoncekroner!
Alt dette her ville ikke kunne lade 
sig gøre uden en velfungerende og 
arbejdsom bestyrelse.

Det har været en fornøjelse at 
arbejde sammen med jer. Jeg har 
fornemmelsen af, at vi udgør et 
godt team. Et team med en god 
stemning og en god indbyrdes 
kemi.
Dette viser sig ved en snakkelyst, 
som indimellem kan overraske 
selv en hærdet skolelærer og næs-
ten ønske sig tilbage i 7.b!

I har gjort jeres til, at det at være 
formand i VSF er en post, som er 
spændende og berigende.
Men alting har en ende og dette 
er min sidste formandsberetning i 
Viborg Sportsfiskerforening.

Tak.

Jørgen Buch har i det forløbne 
år været os behjælpelige med 
forskellige arrangementer.

Han har taget sig af vores kontakt 
til annoncørerne i Krogen.
Været vores annoncekontakt til 
KÅS – fiskekonkurrencen.
Været behjælpelig med bl.a. vores 
seniorarrangement, som Viborg 
Kommune stod fader til.

Jørgen Buch har givet udtryk 
for at han gerne vil deltage i 
bestyrelsesarbejdet.
Samtidig har han tidligere 
været involveret i VSF som 
bestyrelsesmedlem.

Jørgen har tiden og energien til at 
deltage. Da vi ikke kunne finde en 
afløser i den siddende bestyrelse 
spurgte vi Jørgen Buch om han 
var interesseret i at deltage i 
bestyrelsen som formand.
Det sagde han ja til og jeg er 
overbevist om, at Jørgen er det 
rigtige valg.

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 8661 3048
Mobil 2840 6831

www.xn-grejklderen.dk

Mens du læser dette vil årets 
yngel, 1-års fisk og smolt være 
ved at blive sat ud. 
Den varme vinter har gjort at 
”vores” fisk er blevet store, og 
at der har været en meget lille 
dødelighed blandt vores fisk. 
I år sættes der kun yngel ud i Skals 
å systemet, da DFU skal have 
lavet bestandsanalyse i Fiskbæk- 
og Jordbro mølle Å, og hermed en 
ny udsætningsplan for disse åer.
DFU bruger ynglen til at beregne 
åernes egenproduktion af ørred. 
Ynglen i Fiskbæk- og Jordbro 
mølle å bliver i stedet sat ud som 
½-års fisk i efteråret.

Adopter din egen å     

Som noget nyt vil vi med 
inspiration i Aulum - Haderup 
sportsfiskerforenings projekt for-
søge os med at give jer mulighed 
for at ”adopterer” et stykke å. 

Hvis I har tid og lyst, vil vi forsøge 
at finde en gydebanke eller 
lignende projekter, som kræver ca. 
en halv til en hel dags arbejdskraft 
for et par mand. 
Ideen er den, at det stykke bæk, 
I tildeles, bliver ”jeres”, og det 
derfor er jer, der skal sørge for, at 
den bliver vedligeholdt denne ene 
dag om året. 
Hvis dette har interesse, eller 
hvis I kender til nogle småbække 
i området, der kunne bruge en 
kærlig hånd så send os en mail på 
vpu@vsf.dk eller ring til mig på 
tlf. 60 38 20 52 
Vi vil så vidt muligt tilpasse pro-
jekterne, efter den arbejdsindsats i 
mener at kunne afse.
 
Vi forventer, at arbejdet skal ud-
føres i perioden fra juni til august.  

På vegne af vandplejeudvalget, 

Peder Kokholm      

NYT FRA
VANDPLEJEUDVALGET

Nu er fiskesæsonen efter en lang 
vinter endelig blevet skudt i gang 
igen. 

Jeg var selv ved Fiskbæk å den 1. 
marts, og det var ikke vand, der 
manglede. Jeg snakkede med en 
der havde fanget en enkelt under-
måler ellers så jeg ikke mere 1. 
marts. Siden hen har jeg hørt, at der 
er blevet fanget flere grønlændere 
og regnbuer, heriblandt flere fine 
fisk.    

NYT FRA FISKBÆK
Vi har lige haft bestyrelsen for 
lodsejerforeningen for Fiskbæk 
å, inde på Sønder Mølle for at få 
underskrevet en lejekontrakt for 
Fiskbæk Å i de næste fire år, så 
fiskeretten skulle hermed være 
sikret.    

Knæk og bræk i den nye sæson. 

Med venlig hilsen Peder 
Kokholm.

NYHED !
FÅ DIN INVITATION TIL JUNIORTURENE

MED SMS ELLER E-MAIL
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Jeg kan ikke lade være med at 
tænke over at man de sidste 10 
- 20 år er gået fra at kalde sig 
Sportsfisker til at være Lystfisker. 

Lad mig sige med det samme. 
Jeg er ligeglad hvad du kalder dig, 
men er du glad for at  fiske ? og jeg 
ved godt hvad jeg skal svare når 
en anden lyst- eller sportsfisker 
spørger mig: Har du haft en god 
sæson ? 
Jeg plejer at svare. Jeg har haft en 
helt fantastisk sæson og så  kom-
mer han som regel lidt tættere på. 
Derefter svarer jeg. Jeg har godt 
nok ikke rigtig fanget noget, men 
jeg har oplevet meget ved åen. 
Er det så godt nok ?  

Jeg ved godt, hvad han troede han 
skulle høre om ?. 
Om jeg har fået fisk på tasken ? 
Men det er jo bare en lille ting ved 
fiskeriet, som måske for nogen 
betyder meget.  

Jeg er ikke ligeglad om jeg fanger 
noget, men jeg ved også at der er 
så mange tilfældige ting, der skal 
være på plads for at man er heldig 
og ørreden tager fluen, ormen, 
spinderen eller hvad det nu er man 
har i enden af snøren. 
Men når man så, som det sidste 
løfter nettet op af åen og lægger 
stangen den ene vej  og trækker 
netrammen ind til sig og dykker 
net i netposen, så er det sgu svært 
at sige at man ikke fisker for at 
fange fisk. 

Jeg har en en anden god kammerat 
som er jæger. 
For få år siden på den allersidste 
dag et par timer før solen lukkede 
bukkejagten den sommer, skød 
han en rigtig flot buk. 
Sidste år første morgen i buk-
kejagten d. 16 maj skød han så en 
god flot buk på det samme stykke 
jagt. 
Hans kone sagde at det var 
simpelthen dejligt . For nu var han 
jo meget mere hjemme. 

Jeg tror egentlig at fiskere har det 
på samme måde. Jeg har set folk 
der bliver frustreret fordi de prøver 
og prøver og prøver. De bliver 
frustreret over at den tid de lægger 
i fiskeriet  ikke giver resultat. 

Så har de en kammerat, der lige 
kan presse en time ind og BANG! 
8 kg Flot som bare fanden. 
Det er da sgu da ingen fornuft 
i hva ? Næste sæson ? Ja så er 
billedet vendt.
Nu er jeg jo natfisker. 
Det er fiskeri der ikke kan fiskes 
udelukkende med synet. Jeg har 
nu efter fiskeri i ca. 5 – 6 sæsoner 
prøvet det (selvfølgelig oplært 
af Preben Olson og mine egne 
erfaringer). 
Det er svært at lære. 
For når jeg går op af en god ven 
som Preben, så ser det så let ud. 
Jamen jeg kaster da også ud på 
den samme måde som du gør ? 
Hvordan tager du så linen ind 
? Hvordan ser din flue ud. Lad 

mig bare sige det. Det er sjovt 
men du lærer det ikke på 1 eller 
2 sæsoner. 
Denne form for fiskeri er så 
intens. Jeg har faktisk gået og 
koncentreret mig så meget engang 
at jeg ikke ænsede en stor fisk, der 
sprang ud af vandet lige ved siden 
af mig. 
Det var først bagefter at jeg tænkte. 
Hvad var det ? Under dette fiskeri 
skal du bruge mange sanser . 
Du skal også bruge hørelsen og 
du skal kunne mærke følelsen af 
en let opstramning, der pludselig 
bliver afløst af en kontant meget 
dyb opstramning. 
Det er faktisk så intens at lige idet 
opstramningen kommer, når du at 
få et lille adrenalinsus. 
Ja det lyder sgu godt hva ?
Men i det sekund din line bliver 
strammet op, så trækker du lige 
vejret dybt - og finder ud af at du 
igen har et stykke siv på. 
Men lige pludselig på den 9 tur 
efter at have taget det 10. stykke 
siv af fluen. Så sker det. 
Den bløde opstramning bliver 
afløst at et par dybe ryk og i næste 
sekund bliver vandoverfladens 
spejlbillede af måneskæret afløst 
at en flot fisk,  der slås for sit liv. 
Uha - det kan godt få smilet lidt 
frem.  

Nu har jeg jo kendt Preben siden 
jeg gik i 4 klasse og han gik i 3. Det 
vil sige 33 år. Vi har 5-6 dage om 
ugen kørt af sted på vores cykler 
for at få lov til at kaste snøren ud i 
Viborg egnens mange åer. 
Når han fanger en fisk- og det kan 
være at han, som i sidste sæson 
gør det tit - Så glæder jeg mig 
ligeså meget, som han gør. 
Der er kun god misundelse imel-
lem os. Jeg har faktisk fået foræret 
en fisk af ham. Ja det vil sige at 
han ringede mig op engang og 
fortalte mig at DET VAR NU ! 
Jeg tog til åen. Jeg havde lige 
købt en 2 håndsfluestang. Mange 
vindknuder. Fiskede, hvor Preben 
sagde jeg skulle. Med samme 
grundighed, som han havde 
forklaret . 20 minutters fiskeri og 
11 pund nyslået sølv. Helt frisk fra 
havet. Fantastisk. 
Det siger sgu da alt hva ? Uselvisk 
og generøs. Er det ikke det man 
ønsker at få respekt for ? 

Men jeg hører også folk der ser på 
det på en anden måde.  
Hvad skal han bruge alle de 
fisk til ? spørger de med en helt 
klart forkert misundende tone i 
spørgsmålet ? Ja - Undskyld - nu 
tager han jo kun fisk med hjem til 
sig selv. 

Det vil sige mange kommer ud 
igen. Ja det vil sige, han tog 
engang en 2 kg fisk med hjem.
Da han går hjem over marken slår 
det ham. 
Mon ikke denne lodsejer, som 
han så tit en sommeraften har 
fået en snak med, kunne tænke 
sig en frisk fanget havørred ? og 
minsandten om ikke lodsejeren 
blev meget overrasket over at 
Preben pludselig stod der og 
forærede ham en flot fisk. 

For JA han ønsker også at fange 
en af de store. Ja han har jo prøvet 
det. Det synlige bevis hænger på 
møllen. Men  I skulle hellere se 
ham da han lukkede bagagerummet 
op den sommermorgen. 
Hvis du fanger så prægtig en fisk. 
Så lov mig en ting. Nyd det. Fortæl 
om det. Til alle. 

Preben fortalte mig en gang at han 
var ud at fiske og stod og ventede 
på at mørket skulle falde på, inden 
aftenen var klar til fiskeri. 
Han fik mange sjove tilråb pga. 
at sit store net. SKA DU IKKE 
HAVE ODDERRIST I  ? , var der 
en lystfisker der råbte til ham en 
aften på parkeringspladsen ved 
åen, Så er det en fed oplevelse at 

se at folk er ved at kvæles i deres 
kaffe fra themokanden når man 
siger. 
JA JA – JEG HAR DA FANGET 
EN DER IKKE KUNNE VÆRE I 
NETTET.
Jeg har det sådan i dag at når jeg 
ser de unge der huserer i vores 
forening og jeg ser den ildhu de 
ligger for dagen, så kommer der 
en dag hvor det bliver deres tur. 
Bare bliv ved og husk! 
Mange fisk kommer af mange 
timer. Jeg møder også folk der går 
i det helt rigtige tøj og kommer 
til mange arrangementer. Har en 
fandens masse fiskegrej og dyrt. 
Men de fisker ikke ret meget ? 
Ja det vil sige jeg syntes ikke jeg 
har mødt dem ved åen. 
Er de så bedre fiskere end dem der 
er meget ved åen ? 
Altså selvfølgelig rent teoretisk 
må de være dårligere fiskere for 
de får jo helt øjensynligt ikke 
fisket så meget som de andre 
gør. Men det er da stadigvæk alle 
tiders personer at snakke fiskeri 
med eller bare snakke med. 

De fiskere, som jeg i dag har det 
bedst med behøver ikke være gode 
til at fiske. At så nogle af dem er 
helt fantastiske til at fiske, det gør 
måske bare at jeg nyder når jeg får 
lov til at se når de fisker. 
De står med fluestangen og lægger 
fluen lige der, hvor de siger de 
vil lægge den. Ja der, lige op af 
bevoksningen på den anden side. 
Ikke 20 cm fra tuen. Men under 5. 
Skide flot. 
Jeg kender få fiskere der kan dette. 
De fanger mange fisk - rigtig 
mange. Men hvis jeg møder dem 
så tager jeg en snak med dem og 
nyder deres fiskeri. 

Nå nu bliver artiklen vel lidt for 
lang og nu har vi vel ikke rigtig 
fået snakket om hvorfor det hedder 
Lysfisker, Sportsfisker eller bare 
fisker.

Eller har vi ? 

Michael T Højris

Lystfisker, Sportsfisker 
eller bare fisker ?
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Så kom dagen endelig, dagen hvor 
fiskeriet i vores limfjordsåer blev 
åbnet.

Det er jo egentlig ikke fordi fis-
keriet for alvor går igang, at vi 
glæder os til denne dag. Men ligeså 
meget fordi den bringer lys for 
enden af den meget lange tunnel 
af mørke, sjap, kulde, og varsler 
forår, sommer, blanke havørreder 
og masser af gode timer ved åen.

PREMIEREFISKERIET
For en gangs skyld var det dejligt 
mildt ved åen den 1. marts, men 
de store mængder vand på engene 
satte sine begrænsninger på lyst-
fiskernes udfoldelser.
En del fiskere tog dog kampen 
op og prøvede lykken de steder 
hvor det lod sig gøre, det var 
dog ret begrænset hvad der kom 
af meldinger om fangster fra 
premieredagen. 
Men i dagene efter kom der stille 
og roligt gang i fiskeriet og der 
blev fanget flotte grønlændere - 
meget flotte endda, flere på begge 
sider af halvmeteren og omkring 
1,5 kg.
 

HVAD ER NU DET 
FOR NOGET ???

Det er der sikkert nogen der har 
spurgt sig selv, når de er kommet 
forbi vejsvinget her i vinter.
De fire store stolper er såmænd 
starten på en ny bro over åen, som 
det lokale landsbyråd er igang 
med at bygge i forbindelse med et 
stisystem over engene.
Lystfiskerne vil selvfølgelig også 
få glæde af broen og vsf har da 
også givet vores lille bidrag til 
projektet i form af lidt materialer 
og vi tilbyder også lidt arbejdskraft 
hvis der skulle blive brug for en 
hånd eller to.

SKILTE OG BROER
I foråret vil vi forbedre vores 
skiltning ved åerne og der vil 
også blive lagt nye broer ud hvor 
det skulle være nødvendigt. En 
løbende udskiftning og vedlige-
holdelse af skilte og broer er 
selvfølgelig at fortrække, så giv 
besked når i støder på defekte el-
ler manglende skilte og broer.

Herfra er der så bare tilbage at 
ønske jer alle en rigtig god sæson 
ved åen.

Steffen Bruhn

NYT FRA 
SIMESTED Å

PH-GREJ

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk
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DK-8800 Viborg Tel: +45 89 25 25 25
www.deloitte.dk
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Foreningens 
fiskevande 2007
Det nye er selvfølgelig først og fremmest Hald Sø, hvor i kan booke jer ind via www.dagkort.dk. 
Derudover er der blevet bedre tilkørselsforhold til hytten ude på Carlos eng ved Høgild, 
vi har fået en ny P-plads ved Skals å for enden af grusvejen vest for Ejstrup Bro og så har vi 
mistet retten til at fiske på et mindre stykke af Jordbro å på østsiden af åen nord for 
Dalgas Bro, men da vi stadig har adgang fra vestsiden, er det ikke den store katastrofe.

En dejlig aften i Maj måned sidste 
år havde jeg inviteret en af vore 
unge, dygtige fisker med på Hald 
sø. 

Vi rykkede ud allerede omkring 
kl. 18, og startede med at fange 
agnfisk i Non Mølle å. 
Det lykkedes lige akkurat. (husk 
at hvis I skal fiske med agnfisk, 
skal de være fra Hald sø.)

Vi havde hele udstyret med - 
spinnere, woblere, fluer til at slæ-
be med og som nævnt agnfisk. 
Foruden fluestængerne. Vi skulle 
ikke mangle udstyr !.

Omkring kl. 19 roede vi ud fra 
sydenden af søen og søgte først 
under skoven. Her skete der ikke 
ret meget, men der var dog enkelte 
fisk, der ringede rundt omkring, 
og dem listede vi os så ind på og 
serverede en flue for dem. 
Min unge makker, som er for-
bundsinstruktør i fluekast, kastede 
med dobbelttræk, så det hvislede 
om ørerne på os, og serverede 
fluerne præcis som man skulle 
- men fiskene var fuldstændig 
ligeglade. 

Efterhånden fik vi krydset søen og 
endte ca 1 km. oppe ad østkysten 
- 2-300 meter fra land. Her var der 
rigtig mange fisk, men de ville 
ikke noget. 
Vi prøvede med tørfluer, vi prø-
vede med nymfer, vi prøvede med 
streamers, der blev taget jævnt ind, 
og vi prøvede at ”skate” dem ind i 
lyntempo. Det sidste kunne i det 
mindste få fiskene til at holde op 
med at ringe, men tage, det ville 
de ikke.

Ved 22-tiden var det ved at blive 
godt mørkt. Mesterkasteren i 
bagenden lagde alle kræfter i, 

IDYL, SPÆNDING 
OG DRAMA 
- en sandfærdig beretning fra Hald sø

På kortudsnittet kan man se hvor det er hensigtsmæssigt at 
parkere, og hvordan man finder ned til båden

men fluen og linen landede med 
et plask 8 meter ude - han sad og 
jokkede på linen. Frustrationerne 
var høje, og vi var enige om, at nu 
havde mindst 50 ørreder set vore 
fluer på nært hold.

Endelig var der en, der nappede 
makkerens flue, men han fik den 
ikke kroget. 
5 minutter senere havde jeg en på, 
og det virkede mere lovende. 
Den trak godt, men efter lidt tid fik 
vi den beroliget og hen til båden. 
Nu var der bare det problem, at 
nok havde vi masser af udstyr med 
- men ikke noget fangstnet, så den 
skulle håndlandes. 
Det ville den absolut ikke. 
3 gange havde makker fat i den, 
og hver gang forsvandt den igen. 
Sidste gang i et hidsigt udløb 
lodret nedad. Jeg holdt den hårdt, 
nu skulle det have en ende, men 
for hårdt !. 0.20’eren knækkede og 
det var slut med denne flotte ca 45 
cm søørred. 

Men der var liv endnu. Kollegaen 
krogede en mere, og den fik vi 
landet med en hvid plasticspand 
som net - det var ikke elegant, 
men det virkede !

Nu var det rigtig mørkt, og vi 
kunne ikke længere se de ringende 
fisk, så vi roede tilbage - fint 
tilfredse med aftenen, hvor vejret 
havde været rigtig behageligt lunt 
og med havblik, og hvor vi havde 
set og kastet til masser af ørreder.

Alt vores isenkram og vore agnfisk 
kom ikke i brug - det er måske 
effektivt nok, men at kaste fluer 
til ringende fisk, det kan man bare 
ikke lade være med. 
Fiskene fik vi på mørke nymfer i 
str. 12-14, fisket lige under over-
fladen, og som det fremgår bed 
de først, da det var blevet godt 
mørkt. 

Lad mig lige understrege, at vi 
ikke har nogen erfaring med eller 
forstand på det fiskeri, vi var ude 
på – det kan sikkert gøres meget 
bedre, så lej foreningens båd og 
prøv selv !. 
Det koster kun 75 kr. for en hel 
dag, og så er der endda betalt for 
2 fiskere. 

Båden lejes på www.dagkort.dk.

Jørgen Buch

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

28

Alle kort over Hald Sø er gengivet med 
tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen





Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12
8850 Bjerringbro

Fiskeriopsynsmænd
Henning Markussen, Tlf. 86 61 30 08
Egon Langgaard, Tlf. 86 65 84 65
Thorkild H. Jensen, Tlf. 86 62 88 18
Ivan Bjerregaard, Tlf. 86 69 48 41

Juniorgruppen
Kontakt mellem junior og 
senior afdelingen. 
Uddannelse af juniorer.
Steffen Bruhn

Juniorudvalget
Paw Damgaard Andersen
Dalgasvej 9, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 46 62
e-mail: pawtho@hotmail.com

Vilhelm Bøgevig
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Tlf. 2178 0841
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N.A.Christensensvej 40 
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Klubhus
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8800 Viborg
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arrangementer: 
Egon Langgaard, Steffen Bruhn, Jørgen Buch, Jeppe

Redaktionsudvalget

Redaktør: 
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Strandvejen 6 A, Sundstrup, 8832 Skals
Tlf. 98 64 84 18
e-mail: roesgaard@vsf.dk

Udvalgsmedlemmer
Jørgen Buch
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Finn Karlsson
Peter Sørensen
Steffen Bruhn
Jørgen Knudsen
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Webmaster: 
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup 
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e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget
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Søren Bak
Jørn Kristensen
Verner Ebbesen
Keld Mortensen
Peder Kokholm
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Jordbro Gruppen
Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm,
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pkokholm@privat.dk
Peder Kokholm, Mobil: 60 38 20 92
kokholm@vsf.dk
Erik Mikkelsen
Bakkevej 17, 7850 Stoholm, tlf: 97 54 16 33
Mogens Nielsen
Tulipanvej 25, 7850 Stoholm, tlf. 97 54 18 69
Verner Ebbesen, tlf: 97542110  
v.ebbesen@tdcadsl.dk

Materielgruppen
Vedligeholdelse af materiel
Søren Bak
Leo Hestbech
Horst Miesbauer
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Bestyrelsen

Formand
Jørgen Buch
Nørresøhøjen 21, 8800 Viborg
Tlf. 3013 9562
e-mail: formand@vsf.dk
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Peter Bilgrav Sørensen
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Flemming Hansen
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Ansvarsområder: 
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