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Formanden 
funderer

Farvel til 
modhagerne......

Kære læser, nu skal du ikke få 
kaffen i den gale hals, der er 
hverken stillet forslag eller truf-
fet beslutning om sådan noget 
ved Viborg Sportsfiskerforenings 
fiskevande.

Men det er heller ikke grå teori, 
vi skal ikke længere bort end til 
Holstebro, før det er forbudt at 
fiske med modhager på krogen, 
hvis man fisker i Storåen. 
Samme regel gælder for 6 andre 
store åer, der munder ud i Vester-
havet.

Anbefalet af DTU Aqua

Forbuddet mod at anvende mod-
hager bygger på anbefalinger fra 
DTU, som for at finde holdepunk-
ter for en fornuftig forvaltning 
af laksefiskeriet i Danmark har 
gennemgået 75 forskellige un-
dersøgelser, foretaget rundt om 
i Verden, så det er ikke en enkelt 
mands ideer, der ligger bag for-
buddet, men en seriøs indsam-
ling af viden.

Og hvad rager det så os 
i Viborg ?

Laks og ørreder er jo ikke så for-
skellige, så hvad der er godt for 

laksen, er vel også godt for hav-
ørreden, funderer formanden, 
der selv ofte nok har stået med 
en udsætter, som blev udsat i 
slemt skamferet tilstand.
Ved fiskeri i åerne fanger og ud-
sætter vi en hel del småfisk, både 
havørreder, bækørreder og helt 
små fisk, som endnu ikke har 
besluttet sig for, hvilken af de to 
leveveje de vil slå ind på. 
Skal vi gætte på, at vi for hver fisk 
over målet fanger 5 undermålere 
– det er vist ikke helt galt.
Og selv om en fanget fisk er over 
målet, er det langt fra sikkert, at 
den skal med hjem. 
Nogle er magre nedgængere, 
fan-get om foråret, nogle er 
stærkt farvede fisk, fanget om ef-
teråret, og nogle er egentlig fine 
fisk, men man har allerede en i 
rygsækken eller nok i fryseren, så 
de slipper med skrækken.
Alt i alt vil jeg tro, at vi afliver 1 ud 
af cirka 10 fangede fisk. 

25 – 50% af 
de genudsatte dør

DTU’s indsamlede undersøgelser 
viser, at mange af de genudsatte 
fisk dør efter genudsætningen. 

Tal for en enkelt undersøgelse 
ser sådan ud, afhængig af fangst-
metoden:
Tørflue                      4% dør 
Spinner            29% dør
Orm, alm krog           25% dør 
Orm, cirkelkrog             7% dør

(En anden undersøgelse viste, 
at dødeligheden var højere med 
ormekrog end med spinner, det 
kan man diskutere længe, men 
begge tal er høje)
Der er altså al mulig grund til at 
overveje, hvad man skal byde fi-
skene. 
Det er rigtig mange fisk, der må 
lade livet uden at være egnet til 
grillen eller rygemanden.
(Du kan se hele DTU’s materiale 
her:  DTU Aqua notat om regler for 
lystfiskeri efter laks.)

Modhager giver højere 
dødelighed

Forskelige undersøgelser viser, at 
kroge med modhager giver hø-
jere dødelighed end kroge uden 
modhager. 
Dels laver de førstnævnte større 
skader, dels tager det længere 
tid, inden fisken er tilbage i van-
det. Det kan vist ikke overraske 
nogen.
Til gengæld har man ikke fundet, 
at trekroge giver højere dødelig-
hed end enkeltkroge.
Men kan man overhovedet styre 
en fisk, hvis der ikke er modhager 
på krogen? 
Erfaringerne fra lakseåerne i Vest-
jylland siger noget om, at erfarne 
fiskere mister omkring 10% flere 
fisk end tidligere, mens uerfarne 
fiskere mister flere.

Et slæng af fluefiskere ved Kol-
ding å påstår, at det ikke betyder 
noget som helst, om der er mod-
hager på krogen eller ej.
En videnskabelig undersøgelse 
fra USA, hvori der indgik mere 
end 2.200 ørreder, der blev fan-
get på flue, viste, at erfarne fi-
skere mistede cirka 11 % flere 
fisk, når de brugte modhageløse 
kroge. 
Medium erfarne fiskere mistede 
14 % flere fisk, mens de helt uer-
farne mistede 24 %.

Kan vi leve med et forbud 
mod modhager?

British Columbia, som er den 
vestlige del af Canada, og som er 
verdensberømt for sit fiskeri, har 
forbud mod modhager, og det 
går vist meget godt endda.
Og skulle man endelig miste 10% 
af fiskene, så er de jo ikke væk, de 
bliver i åen, og så stiger din chan-
ce tilsvarende for at få en fisk på 
krogen, så det går vel lige op?. 
Du får bare lidt flere nedture og 
lidt flere glæder!

Jeg kan godt forestille mig, at vi 
om 10-15 år med gru tænker til-
bage på den barbariske tid, hvor 
vi fiskede med modhager og 
med traditionelle ormekroge.

Men som nævnt- det er forman-
dens funderinger, det er end ikke 
diskuteret i bestyrelsen.
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Læg dine fisk på fangstrapporten!
 
Der kommer pænt med fisk på fangstrapporten på vores hjem-
meside, men der kan være mange flere, så giv dit bidrag til under-
holdningen og styrk foreningen, læg dine fisk ind.
Mange foreninger har indberetningspligt. Det vil vi helst undgå, 
men det bliver måske en nødvendighed, da mange nye medlems-
emner læser de forskellige foreningers fangstrapport, inden de 
melder sig ind.
 
Så få fisk på rapporten betyder færre medlemmer og mange fisk 
flere medlemmer.

Når I skal indberette fangster - og vi håber på rigtig mange indbe-
retninger - skal I enten have personlig adgang til systemet ved at 
skrive en mail til formand@vsf.dk, eller I skal bruge den login, der 
står på fangstrapporten, men så skal I selv skrive jeres navn ind i 
teksten.
  
Derefter lægger I selv tekst og fotos ind, men bemærk, at det tager 
lang tid fra I klikker på et valgt foto, til det viser sig i den ramme, I 
arbejder med. 

Bare vent, det skal nok komme.

Så er vandplanerne sendt i hø-
ring, men som fortalt i sidste 
nummer af Krogen, er det kun de 
helt overordnede beslutninger, 
der er truffet, altså noget med 
hvilke vandløb der skal udsættes 
for hvilke indgreb hvornår.

Hvordan det mere præcist skal 
ske, er der endnu ikke arbejdet 
med, det skal kommunens an-
satte og dyre konsulenter til at 
projektere. 

Når projekterne er klar, skal de 
i høring, og her kan vi måske få 
lidt indflydelse på, hvordan de 
bør gennemføres.

Friluftsrådet har bevilliget Viborg 
Sportsfiskerforening 14.200 kr 
til indkøb af materialer til nye 
broer. 

Pengene kommer fra tipsmid-
lerne, og de gives på den måde, 
at foreningen selv skal betale 
mindst 50% af udgifterne og så 
skal der udelukkende anvendes 
frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Broerne koster ca. 400 kr. stykket 
i materialer, så det er ikke uvæ-
sentligt at få tilskud til dem.

Det er en god støtte for vores for-
ening, der gør et stort arbejde for 
at holde broerne ved vore mange 
fiskevande ved lige. 

Vi har nu købt materialer til 
mindst 50 broer, og når dette 
blad læses, er de måske allerede 
bygget og ligger hos Horst, parat 
til at blive lagt ud til foråret, når vi 
kan se hvordan der egentlig ser 
ud ved åerne uden siv og græs. 
Til den tid vil vi bede medlem-
merne om hjælp til at få broerne 
lagt ud.

Tipning giver penge …

I Viborg kommune er det store 
opgaver der skal løses. 

I ca. 118 km vandløb skal der æn-
dres på grødeskæringen, hvilket 
betyder at grødeskæringen skal 
begrænses eller helt ophøre, dels 
for at tilgodese det naturlige liv i 
vandløbene, men ikke mindst for 
at hæve vandstanden og dermed 
begrænse okkerforureningen. 

Det drejer sig mest om helt små 
vandløb og grøfter, men af særlig 
interesse for os er ændringer i til-
løb til Rævind Bæk og af Jegstrup 
bæk, to meget vigtige gydebæk-
ke ved Fiskbæk å.

Der skal genåbnes 1047 meter 
rørlagte vandløb i Viborg kom-
mune, og her er en åbning af 
Skinderup bæk ved Simested å 
nok det mest interessante for os. 

Bækken kan blive et vigtigt gy-
devandløb på Simested å, og 
vandplanerne omfatter da også, 
at bækken føres uden om dam-
bruget, og at bækken restaureres 
med sving og gydepladser.

I Viborg kommune skal der fjer-
nes 53 spærringer. Nogle, som 
f.eks. Agerskov dambrug ved Ka-
rup å, Bryrup og Mønsted dam-
brug ved Jordbro å og som 

Kom ind & se 
nyhederne fra Guideline
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

Salg af fi skekort

ph-grej / ph-outdoor.dk
Nørremølle - Nørremøllevej 109 

8800 Viborg Tlf. 8662 2113 

GUIDELINE

H A G L Ö F S  L O G O T Y P E
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Aktiviteter efterår 2012 Juniorafdelingen 
Alle arrangementer varsles på forum med en beskrivelse inden turen. 
Hvis ikke andet er oplyst er det også der tilmelding sker.
Fornuftigt tøj er et must til HVER tur. 
Det vil sige minimum lange bukser, jakke og gummistøvler.
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 på-
klædning. Sodavand kan købes til 5 kr. 
Tjek forum for tilmelding.
Husk at tilmelde fisk til konkurrencen.

Ture:
13/10 Kl. Kysttur med seniorer / Steffen
22/10 Kl. 17-21 Maling og blink hos Leo Kasper, Anders og Leo
25/10 Haldsø, mødested Skytteholm eller Dollerup enden kl. 15 til 18. 
Tilmelding på leohestbech@gmail.com senest mand. inden turen.
11/11 Hele dagen. Juniorfiskekonkurrence. Jakob
17/11 Viborg søerne, mødested Bådelauget kl.13 til 16.
Tilmelding på leohestbech@gmail.com senest mandag inden turen.
26/11 Kl. 19-21 Spinnerbyg. Kasper, Peder, Jacob & Anders
10/12 Kl. 19-21 Julehygge Jacob, Kasper & Jakob
14/01-13 Kl. 19-21 DM-fluebinding og Isfiskestang Jakob, Jacob & Kas-
per
28/01-13 Kl. 19-21 DM-fluebinding og Isfiskestang Jakob, Jacob & Kas-
per
 

Modtager du af og til en nyhedsmail 
fra Viborg Sportsfiskerforening ?

Hvis du ikke gør det, så der det fordi din mailadresse ikke findes i 
Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsliste. 

Vi bruger af og til medlemslisterne hos forbundet til at udsende 
nyheder. Viborg Sportsfiskerforening opbevarer ikke medlem-
mernes mailadresser, men det gør forbundet, og det er en rigtig 
god mulighed for at holde kontakt til vore medlemmer. Det er 
nemt, det er hurtigt og det er gratis.
Men en del medlemmer er ikke registreret med mailadresser. 
Hvis du for nylig har modtaget en mail med oplysning om, at 
Krogen er på vej, er du korrekt registreret. 

Hvis du ikke har modtaget denne 
oplysning, så gør følgende:

1  Gå ind på forbundets hjemmeside:  www.sportsfiskeren.dk 
2  Tryk på PRINT DIT MEDLEMSKORT HER helt øverst på siden.

3  Tryk dit medlemsnummer ind, du finder det på bagsiden 
    af Sportsfiskeren, lige over dit navn.

4  Hvis du ikke allerede har et password, så tryk på ’nyt pasword’,
    så får du en besværlig kombination, som du kan ændre til 
    noget du selv vælger, når du først er inde på siden.

5  Så skulle du være inde - tryk på dit navn, og check dine 
    oplysninger og check især mailadressen, og ret den, hvis den   
    er forkert eller mangler. 
    (Familiemedlemskaber har kun én mailadresse)

Gør det NU, om fem minutter har du glemt det!

Jørgen Buch

nævnt Skinderup dambrug ved 
Simested er utroligt vigtige for 
vore vandløb. 

Andre af de 53 projekter er mildt 
sagt uforståelige og mange af 
dem kender vi ikke til.Men nu 
må vi vente på projekterne, og 
derefter bliver det spændende, 
om der overhovedet kan skaffes 
penge til gennemførelsen.

Hvis du vil se mere om vandpla-
nerne i Viborg kommune, så kig 
på dette link: http://viborg.dk/
db/Dagsord.nsf/69147069b83c7
e5dc1256c54002e6773/b60268
b6f042b8f1c1257a24003be098/
$FILE/BYR-200612-15-03.pdf 

Vandplanerne
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Vedligeholdelsen af naturgaslageret i Lille Torup mellem Vi-
borg og Års er nu nået det punkt, hvor Energinet.dk i denne 
uge – uge 34 2012 - begynder at lede saltvand ud i Lovns 
Bredning. Samtidig foretages en intensiv overvågning af 
vandmiljøet.

- Gaslageret skal vedligeholdes, fordi kavernerne – det vil sige 
hulrummene i undergrunden - siden etableringen i 1980’erne 
naturligt er skrumpet, siger gaslagerchef Leif Hansen, Energi-
net.dk.

- I oktober fik vi Naturstyrelsen og Miljøstyrelsens godken-
delse til pilotprojektet, og i december begyndte vi at tømme 
kavernen for gas samtidig med, at den langsomt blev fyldt 
med vand fra Hjarbæk Fjord. Vandet har i de forløbne måne-
der opløst saltet i undergrunden, og samtidig har vi fået ud-
skiftet den gamle brøndstreng ned til hulrummet med en ny 
og moderne.

- Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har nu godkendt vores do-
kumentation for, at vi opfylder vilkårene i tilladelsen til pilot-
projektet. Styrelserne har derfor givet os grønt lys til at gå i 
gang med at lede saltvand ud i Limfjorden.

- I denne uge begynder vi at trykprøve pumpesystemet og te-
ste måleudstyret, så alt er i orden, før vi langsomt begynder at 
fylde kavernen med gas i takt med, at vi samtidig pumper det 
mættede saltvand ud af kavernen.

- Det mættede saltvand pumpes op fra undergrunden og le-
des frem til pumpestationen ved Virksund. Her fortynder vi 
skyllevandet, så vandet får samme naturlige saltniveau, som 
vandet i Limfjorden, før vi leder saltvandet ud i Lovns Bred-
ning, forklarer Leif Hansen.

- Udledningen sker langsomt og foregår over de næste tre må-
neder. Herefter forventer vi at holde en pause i udledningen 
på fem måneder i vintersæsonen, hvor vi i stedet for at pumpe 
gas ned i kavernen, pumper gas ud, så naturgaskunderne kan 
holde varmen i vinter. I maj næste år fortsætter vi så med at 
pumpe saltvand ud i Lovns Bredning, indtil kavernen er tømt 
for vand. 

- Under hele processen foretager vi en intensiv overvågning 
af vandmiljøet og offentliggør løbende måleresultaterne på 
vores hjemmeside, ligesom vi sender alle målinger til miljø-
myndighederne, siger Leif Hansen. 

- Vi er meget tilfredse med, at myndighederne i godkendel-
sen af projektet har taget et forsigtighedshensyn til miljøet, så 
vi begynder med et pilotprojekt, før resten af projektet gen-
nemføres. Pilotprojektet omfatter én genudskylning af én af 
gaslagerets syv kaverner.

Vedligeholdelsen af gaslageret er nødvendigt af hensyn til 
lagerets fortsatte funktion og rolle for forsyningssikkerheden 
i årene frem, hvor produktionen af naturgas i den danske del 
af Nordsøen falder og gradvist bliver erstattet af importeret 
naturgas. Det øger behovet for at lagre gas i umiddelbar nær-
hed af forbrugerne. Samtidig er vedligeholdelsen nødvendig 
af sikkerhedsmæssige grunde, så gaslageret også kan leve op 
til forventede fremtidige sikkerhedskrav.

Dialog med fiskere og miljøorganisationer
Energinet.dk har i forbindelse med projektet etableret et 
dialogforum med repræsentanter for fiskere, miljøorganisa-
tioner, grundejerforeninger og lodsejere omkring Hjarbæk 
Fjord og Lovns Bredning. 

- Formålet med vores dialogforum er, at fiskere, miljøorgani-
sationer og andre kan følge projektet på nærmeste hold, og 
at der kan udveksles informationer om de løbende aktiviteter 
på og ved fjorden og de forskellige faser i projektet. Vi vil også 
gennemgå og drøfte resultaterne af den løbende overvåg-
ning af miljøet, siger Leif Hansen.

- Vi har foreløbig haft to rigtig gode møder med ca. 15 delta-
gere. Det næste møde holdes i efteråret, når vi har de første 
data fra miljøovervågningen i forbindelse med udledningen 
af skyllevandet i Lovns Bredning, siger Leif Hansen.

Intensiv miljøovervågning
Under hele projektet foretager Energinet.dk en intensiv over-
vågning af vandmiljøet i Limfjorden. 

- Overvågningen sker i overensstemmelse med Miljøstyrel-
sens krav i udledningstilladelsen og gennemføres af en uaf-
hængig virksomhed, som er akkrediteret og kompetent på 
miljøområdet. Vi offentliggør løbende måleresultaterne på 
vores hjemmeside, siger Leif Hansen.

Information om projektet og de mange måleresultater, som 
allerede nu er tilgængelige fra den løbende overvågning af 
miljøet, kan ses på hjemmesiden med adressen: www.ener-
ginet.dk/gaslagerprojekt.

Energinet.dk har ligeledes oprettet en døgnbemandet hot-
line på tlf. 70 70 19 60, så fiskere og borgere altid kan ringe 
til Energinet.dk, hvis der observeres usædvanlige forhold i 
forbindelse med udledningen af saltvand i fjorden.

For yderligere information

Gaslagerchef 
Leif Hansen, Energinet.dk 
tlf. 89 99 27 22.

Pressemeddelelse 20. august 2012

Vedligeholdelse af gaslager 
går ind i ny fase

Aktivitetsplan 
efterår og vinter 2012 - 13

Dato og tidspunkt for arrangementerne kan blive ændret - check derfor altid 
på hjemmesidens Forum, at arrangementerne afvikles som planlagt.

Lørdag den 13. oktober
Fælles kysttur
Fælles kysttur til Mariager Fjord for seniorer, pensionister og juniorer. 
Tilmelding på forum eller til Steffen på telefon eller sms, nr. 6178 7768. 
Afgang fra møllen kl. 9.00, hjemkomst aftales med de forskellige chauffører, men det bliver nok sidst på eftermiddagen. 
Madpakke og waders er nødvendige. Juniorerne skal være så erfarne, at de kan klare sig selv en halv dag ved kysten.

Torsdag den 15. november kl. 19
Pensionist i den canadiske ødemark
Erland Sørensen som er formand for Ikast Sportsfiskerforening er en hyggelig fyr, og han beretter 
den 15. november om en dramatisk fisketur til British Columbia i Canada, som han gennemførte 
sammen med sin søn.
Der blev fanget steelheads, kongelaks og pukkellaks, og det bliver garanteret et godt foredrag. 
Det foregår på Møllen, det er ganske gratis og der er ikke tilmelding. Foredraget er åbent for alle, 
så tag venner, naboer og familie med.

Omkring den 1. december 
Gydevandring
Datoen ligger ikke fast, da vi har dårlige erfaringer med faste datoer. Sidste år var det for sent, vi kom af sted, forrige år måtte vi aflyse 
på grund af for meget vand, så i år venter vi, til forholdene er rigtige. Så lægger vi en besked på Forum og skriver en mail til dem, der er 
registreret hos forbundet. 
Men det bliver noget med at køre fra Møllen først på formiddagen og være retur lige efter frokost. Jørgen er turleder.

Torsdag den 13. december kl. 19.00
Juleafslutning
Vi gør helt som vi plejer med æbleskiver og Horst’s sydtyske Glühwein. Det kan ikke gøres bedre. Det er gratis og der er ikke tilmelding.

Torsdag den 17. januar.
Generalforsamling
Der kommer dagsorden i Krogen ved juletid, men generalforsamlingen afholdes i den store sal på møllen og starter kl. 19.00.

Februar 
Foredrag ved Bo Frier i februar
Bo har lovet at holde et foredrag, og han ved også godt, hvad det skal handle om, men det vil han ikke fortælle endnu, så vent til næste 
nummer af Krogen udkommer, så har vi sat en dato og måske kan vi også afsløre emnet. 
Men Bo er en fin foredragsholder, så det kan vi trygt overlade til ham.

Fredag den 1. marts. 
Premiere
Vi mødes i klublokalerne kl. 8.00 til kaffe, rundstykker og en lille skarp. Hen på formiddagen tager vi til åen eller også tager vi hjem og 
indhenter den søvn, vi har sat til om morgenen. Der er frit valg.Det hele er gratis og der er ikke tilmelding.

Torsdag den 14. marts
Grejauktion
Der kommer nærmere i næste nummer af Krogen.



6,1 kg fra Simested å

Ivan Holm har den 13. juni fanget en flot havørred i Simested å. 
Fisken målte 81 cm og vejede 6,1 kg.

Årets første havørred fra Jordbro å

Så er sæsonen kommet i gang, og det skete med et ordentlig brag!

Vagn Rasmussen har i Jordbro å fanget en flot havørred på 83 cm 

og 6,8 kg. Så kan det ikke gøres meget bedre.

Der er uden tvivl også store fisk i de andre åer nu.

Flot blankfisk fra Simested
Steffen Bruhn har åbnet ballet i Simested å med en rigtig flot havør-red på 5,7 kg.

Længden var 78 cm, og som alle kan se, er det en rigtig skønhed - fisken altså.

På en tur i skals å, fangede jeg 
denne havørred på 50 cm på 
spinner

Kasper Holm Bach

En tur nordpå gav intet i Skals å, derfor skulle lykken prøves 
i Simested. 
Efter blot 10 min fiskeri var der bud efter min MEPPS. Jørgen 
Buch har beklaget sig over mit fangstnet, og igen skulle det 
give problemer. 
Siddende på brinken i mine buksewaders, prøvede jeg at få 
dyret i nettet, men det endte med at jeg lige så stille gled i 
åen, og den var dyb det pågældende sted, skulle jeg hilse 
og sige. 
Nå men det endte med jeg lå og kæmpede med net og fisk 
ude i åen. Jeg prøvede at få fat i gællerne på fisken, det lyk-
kedes ikke rigtigt, men jeg fik da skovlet fisken ind i sivene, 
hvor linen knækkede, heldigvis fik jeg i det samme dyret i 
nettet og skubbet den på land, hvorefter det også lykkedes 
at bjerge mig selv i land. 
Heldigt at jeg fik fisken, ellers havde det endt med, ”Årh det 
er ham Jes med sine sædvanlige vilde historier”.

Fisken målte 74cm, og vejede 4,0kg.

Ps: som det ses af billedet, er det kun den øverste del af 
vesten, der stadig er tør.

Jes Kunnerup

Så kom der også 
en havørred

Finn Kellmer, der i sin ung-
dom har fanget masser af 
bækørreder, stallinger, ged-
der og mange andre fisk, hav-
de indtil idag aldrig fanget en 
havørred. 

Men det blev der lavet om 
på ved Jordbro å, hvor Finn 
snuppede en fin havørred på 
54 cm.

Regnbue for enden

Her til morgen fiskede jeg det 
halve af Simested å igennem.

Først skete der ikke noget 
som helst, men på et par 
hundrede meter fik jeg to 
små, blanke havørreder på 
35-38 cm og en fin regnbue 
på 44 cm og 1,1 kg, så det 
blev en god tur.

Formanden

Havørreder fra 
Jordbro å

”Kongen af Jordbro” - Vagn Rasmus-
sen er slet ikke færdig endnu, skriver 
hans gode ven Kim og sender et par 
fotos af Vagns seneste fangster, fine 
fisk på 3 og 4,3 kg.

Var en tur ved Skals Å i dag, 
det gav denne fine ørred på 
64cm, 3,1kg på en Mepps4.

Jes Kunnerup

Den 24/6 tog jeg en tur til Simested å for at prøve lykken. jeg fiskede et stykke tid uden at se eller mærke fisk. Jeg indså at det nok ikke blev den aften der kom fisk på land. Da jeg var på vej tilbage, så jeg en fisk vende i overfladen. Jeg gav den nogle kast - den tog min mepps 3 i 4 kast. Det var en flot fisk der ville ind under min egen brink. 
Da den kom på land, målte den 58 cm og ca. 2kg den var helt blank og havde et par havlus.

Andreas Bech

Sæsonen startede 
med mange - men 
små fisk. 
Særligt Skals å smed 
mange mindre 
havørreder af sig 
på mellem 40 og 
50 cm.

Blankfisk på 4 kg og 71 cm 
fra Simested å fanget d. 16/7
af Steffen Bruhn.

fisk & fangere
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Havørred Skals å

Torsdag den 21. Juni var jeg et par timer ved Skals å, var 

oprindelig kørt til Simested, men der var fyldt med drivende 

grøde.

Selv om det blæste voldsomt, forsøgte jeg med en flue. Og 

med korte kast til modsatte bred gav det denne flotte ør-

red. Jeg kan være i tvivl om der er tale om havørred eller 

bækørred, men jeg vurderede at den ikke er gullig nok til 

at være bæørred.

Fisken gav desuden rigtig god kamp, bl.a. fordi der er store 

grødebanker i åen.  Fisken gik ind i grøden og jeg måtte 

have fat i snøren med hånden for at trække den fri, hvilket 

som det ses lykkedes, der fulgte en ordentlig busk grøde 

med.

Målte 44 cm og vejede 1,1 kg

John Glerup

Jeg kunne ikke sove, så efter at 
have ligget vågen i godt en time 
besluttede jeg at stå op at tage ud 
og fiske.

Det er ikke nemt at bestemme 
sig til hvor man skal tage på fiske-
tur når man er medlem af Viborg 
Sportsfiskerforening. 
Alle åerne fisker fantastisk for ti-
den. I Simested å er der godt med 
store havørreder, også fra Jordbro 
å er der gode meldinger og Skals 
å byder på rigtig mange fisk på 45-
50 cm.

Jeg besluttede alligevel at vende 
bilen mod Fiskbæk å, som ikke har 
gjort meget væsen af sig i år. 
Netop denne vindstille morgen, 
synes jeg. at den var et helt ideelt 
valg til en morgentur. Vandet fly-
der langsomt og åen er relativ lav-
vandet, så under morgenfiskeriet 
ser man ofte fisk, der laver buler i 
vandet, når de trækker op ad åen, 
og når de kommer ud fra brinker-
ne, og det er ret fascinerende.

Da jeg 5 minutter senere kom til 
åen, holdt der allerede en bil, og 
jeg så Jens Drengsgård var på vej 
op over det åstræk jeg havde ud-
set mig. 

Jeg ændrede derfor planen, og 
kørte til et andet sted på åen. 
Overvejede et øjeblik naboåen – 
Jordbro å, men holdt fast ved mit 
oprindelige valg af fiskevand.

Meppsen sad stadig på hjulet, fra 
den sidste fisketur, så jeg skulle 
bare i de åndbare og så ud over 
fiskevandet. 
Jeg fik hurtigt kastene til at ligge 
præcist, så de lå tæt op ad brin-
kerne og det flydegræs, der flere 
steder gav gode skjulesteder for 
havørreder. 

En enkelt bule havde jeg set, men 
ellers ikke nogen synlig respons 
på mine anstrengelser. Jeg havde 
netop lagt spinneren langt op ad 
åen ved modsatte bred, og havde 
fået 4-5 meter line tilbage på hju-
let, da en gigantisk bølge rejste sig 
bag spinneren, der roterede lystigt 
midt i åen. 
Jeg nåede lige at tænke, at den 
fisk da godt måtte gå til biddet, 
da spinneren blev inhaleret i et 
kæmpe plask. 
Det gav en vildt ryk i stangen og 
alle 9 fod på min fiskestang var i 
den grad lige pludselig kommet 
på overarbejde. 

Havørreden skovlede rundt i van-
det og vandet stod til alle sider, 
og selvom bremsen på fiskehjulet 
stod rimelig stramt, så rev fisken 
alligevel line af så let som ingen-
ting.

Jeg nåede lige at få lidt styr på si-
tuationen, da f….. tog ved fisken. 
Det stak opstrøms, mens den bare 
flåede line af hjulet. Hviiiinnnn!!!! 
Hele åen gyngede og jeg fulgte 
snublede efter fisken med stan-
gen højt hævet over sivene, mens 
jeg prøve at undgå, at havørreden 
tømte hjulet helt for line.

Omkring 100 meter oppe ad åen 
kom jeg endelig på højde med 
fisken, og kunne se den for første 
gang. 
Shit, hvor var den stor!! 
Jeg havde fået en rigtig fin fisk på 
næsten 8 kg. i Simested å tidligere 
på ugen, men den her var noget 
større. Den ville jeg altså rigtig 
gerne have på land!

Hvor længe jeg tumlede med fi-
sken aner jeg ikke, men det var en 
relativ kort, men tung og intens 
fight i det lille vandløb. 
Fisken blev nettet i 2. forsøg. 

Der skulle lidt snilde til at liste det 
store dyr ned i netposen, og for-
løsningen var enorm, da jeg kun-
ne trække kæmpen op mellem 
sivene og op på land.

Jeg sad lidt og rystede, inden jeg 
fik målt havørreden. 
Hele 95 cm. målte den. 
Selvom det var weekend, og klok-
ken kun var syv, så ringede jeg og 
vækkede Steffen og Kenneth, da 
jeg var nødt til at dele det med 
nogen. 
Sikke en oplevelse!! 
De fortalte bagefter, at jeg havde 
lydt noget oprevet, og det tror jeg 
på ;-)

Fisken blev senere vejet på en kon-
trolleret vægt (Tak Lars for ulejlig-
heden!!), og da vægten stoppede 
ved 10,61 kg. kunne jeg konstate-
re, at den lille skrøbelige drøm alle 
havørredfiskere går rundt med, 
om en dag at fange en 10+er, var 
blevet opfyldt. 

Sagt på jysk, så var det slet ikke så 
ringe endda…..

Peter B. Sørensen

Kæmpe 
overraskelse 
fra 
Fiskbæk åHavørred fra 

Jordbro

Jack Wessman har igen været 
ved Jordbro å, og det gav en 
flot fisk på 3,9 kg.

Hilsen fra kassereren

Jeg var taget en tur til Fiskbæk Å, 
sammen med Rune Hageltorn.

Aftenens samlede udbytte var 
på 1 stk. havørred på 50 cm. og 
1,5 kg. og en mindre på ca. 42 
cm., som fik friheden igen, til 
undertegnede. 

Rune fik en fin fisk på ca. 43 cm. 
Udover de fangede fisk, så vi en 
del aktivitet i vandet fra mindst 
tre andre fisk over målet.

Erik Fausbøll er et af de få 
medlemmer, der gør noget 
ved fiskeriet efter Havørred i 
Karup å

Forleden gik han en tur med 
fluen på Carlos eng, da en flot 
havørred faldt for fristelsen.

Fisken var 61 cm lang og ve-
jede 2,9 kg, så den var i rigtig 
god kondition.

Fotoet blev lidt rystet - foto-
grafen blev nok rystet af at se 
sådan en fisk !

På tur til Skals Å
Tirsdag aften gik turen til Skals Å. 
Jørgen havde været så venlig at tage Johan og mig 
med. 
Vi parkerede bilen og gik nedstrøms. 
Da vi var nået et godt stykke vendte vi om og be-
gyndte at fiske. Efter 10 min´s fiskeri kom den første 
fisk på land. 
Det viste sig at være en aborre som blev sat ud igen. 
5 min efter var der bud efter Johans spinner. Det var 
endnu en aborre som blev taget med hjem. 
Efter et stykke tid var der bid igen. Denne gang var 
det en flot havørred på ca. 43 cm. 
Det var min første havørred så glad kunne vise den 
op foran kameret. Lidt tid før vi skulle hjem fik Johan 
hevet endnu en aborre i land. 
I alt 4 flotte fisk på en aften hvor vejret endte med at 
blive rigtig flot.

Christian Steffensen
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Debutørred fra Skals å

Her er lige min første fangstrapport.
Blev for nyligt medlem af VSF. Og her på min anden tur til Skals å, var 
jeg så heldig at fange min første å-havørred. Fedt at man kan være 
så heldig!

Fisken blev fanget d. 18/7. Den var på 44 cm og dejlig blank, så den 
kom med hjem. Ørreden havde dog et mærkeligt mærke på den ene 
side, som måske kunne ligne en gammel garnskade.

Knæk og bræk derude!

Aram Perotti

Karsten Jensens på kvægbroen med en flot fisk fisk på 75 cm og 

4,5 kg. fra Simested å.

Fangst fra Skals å

Undertegnede havde en spinne-morgentur til åen 7. juli – en smuk 

morgen, men ingen fiskekontakt før jeg efter nogle timer nåede til 

”de absolut sidste kast”, så vågnede både jeg og åen op, med træk i 

linen og et kraftigt plask, der tilkendegav, at fisken i den anden ende 

ikke var helt lille. 
Efter 5 minutters ”tovtrækkeri” var jeg vinderen, og kunne nette en 

kraftig, og til min overraskelse en temmelig farvet fisk på 76cm og 

4,9kg. 
Den havde også været tidligt oppe var konklusionen. 

Ved rensning kikkede jeg forgæves efter rogn eller mælk, som en 

farvet fisk jo skal have, men intet var at se. 

Egentlig lignede den måske også mere en gammel standfisk, så da 

den var uden røde pletter kunne det jo være en søørred – trukket ud 

fra en af de søer der har tilløb til åen - iøvrigt var den også nærmest 

gullig i kødet.

Poul Jeppesen

Et par fuldfede blanke havørred fanget af Steffen Bruhn i Simested å

Havørred fra Skals å

Søndag d 24-06-2012, var vi 
kørt en tur til Skals å i håb om 
lidt opgang, det viste sig at 
være en god idé. 
Denne Havørred på 48 cm 
og 1,3 kg blev fanget på op-
strøms fisket orm, ved Ejstrup 
bro, trods størelsen gav den 
en god fight.

Rene Pedersen

Havørred fra Skals å

Ville egentlig vande blomster 
i haven, men opdagede hvor 
fantastisk vejret var til en fi-
sketur, og da jeg kun har 15 
min kørsel til Løvelbro, skif-
tede jeg hurtig til fiskedress.
Kl. 20,45 kørte jeg hjemmefra, 
var ved åen kl. 21,10 og vupti 
kl. 21.15 sad denne flotte fisk 
på min spinner.
Fisken søgte mod bunden, så 
jeg først så den efter 6 – 8 ud-
løb, sikke en kamp af så lille 
en fisk, men så var den også 
klar til nettet.

Blank havørred på 50 cm 
vægt 1,5 kg.

Som det ses på billedet, kom 
der en gevaldig regnbyge og 
jeg nåede lige at tage dette 
billede og komme i bilen in-
den der rigtig blev åbnet for 
vand fra oven. 

John Glerup

Nap fra Skals å

Var den 17/6 taget en tur forbi Skals 
å, hvor jeg mødte ved 15 tiden. Målet 
var selvfølgelig havørred, så jeg star-
tede med nedstrøms spinner og der 
skulle heller ikke gå lang tid før den 
første fisk viste sig. Det var en fin fisk 
på 65 cm som jeg efter en god fight 
kun lægge i nettet.

Efter fisken kom der en god lang pe-
riode uden fisk men på vej tilbage 
skulle der lige kastes til et par gode 
udheng fra brinkerne, det resulte-
rede i endnu en havørred på 53 cm 
som også kom nogenlunde sikkert i 
nettet.

Jeg vendte glad hjem igen med to 
fine havørreder som senere blev ve-
jet til 1.9 og 3 kilo.

Kasper Bach

Havørred på 7,5 kilo fra Simested å
Jeg blev medlem af VSF for 3 år siden efter at have tabt mit hjerte til Simested Å en tidlig sommermorgen tilbage i 2009. Der fik jeg nemlig min debut med havørred i åen efter at have fan-get masser af havørred fra kysten her på sydfyn hvor jeg bor. Den juli morgen tilbage i 2009 fik jeg 3 havørreder på ca. 2,5 kilo og mistede yderligere et par fisk i samme klasse. 

Tilbage i Svendborg var jeg var ikke i tvivl om at jeg ville melde mig ind i VSF. Dels fordi at jeg var sikker på at ville fiske deres vande of-tere, og dels fordi at jeg gerne vil støtte det arbejde der bliver lagt i en forening. 
Jeg har besøgt åerne mange gange siden og altid kigget langt efter de store buler og flere store fisk som er gledet ud fra brinken eller der har passeret mig når jeg går langs åen. 

Denne sommer skulle så være den hvor jeg fik fat på en af de, for mig meget store, fisk. Jeg ankom til åen ca. 04:00, det var lyst nok til ikke at det ikke var nat mere. 
Jeg gik på åen ved Borup bro og arbejdede mig stille og roligt op af åen og nød den fantastiske morgen. Jeg fiskede huller og render af og 06:30 var jeg ca. midt på stykket mellem Borup Bro og Hobrovej.Der var en lang dyb rende ved egen bred og spinneren blev taget et par meter fra mig dybt under brinken. 
Der var ikke så megen dramatik, fisken stod tungt og gik frem og tilbage under brinken under mig. Efter noget tid begyndte den at være tilpas træt til at jeg kunne presse den ud fra brinken i det åbne vand og der kunne jeg se at det var en god fisk. Den sprang halvvejs ud af vandet en enkelt gang og jeg begyndte at kigge efter et sted hvor jeg kunne lande fisken. Jeg har ikke noget fangstnet med og kunne derfor kun lande fisken ved at løfte den ud af vandet med et tag i halen. Længere op af åen var der et sving, så vi, mig og fisken, måtte lige gå en lille tur op af åen for at finde en plads hvor jeg kunne træde ned i åen og stadig være tør. 

Jeg gled ned i åen og stod i vand til navlen og forsøgte at få fisken ind til mig så jeg kunne gribe den i halen. 
Hver gang den kom ind vendte den hovedet op og halen skråt ned, ud i åen, så jeg ikke kunne nå halen og fisken søgte igen ud i åen. Jeg tror at det lykkedes 5. gang og glæden var stor da jeg med et fast greb i halen kunne løfte fisken op over kanten. Hold fast hvor var den flot og hænderne rystede et stykke tid efter at jeg var kommet op af åen og sad og betragtede fisken. Hvilken oplevelse. Morgenen, åen, naturen og den blanke fisk der lå foran mig. Fantastisk.

Bo Linnebjerg, Svendborg
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Var først taget en tur til Jordbro å, hvor jeg desværre ikke havde hel-det med mig. På vej hjem tænkte jeg at, jeg lige ville smutte forbi Skals å, bare lige for at se om der skulle være en fisk som ville hugge. Har nemlig på det seneste haft et par gode ture til åen, hvor jeg mistet nogle gode fisk.
I dag lagde jeg også ud med en mindre fisk, som selvfølgelig fik fri-heden igen.

Så på et tidspunkt kaster jeg min Mepps 4 opstrøms meget tæt på modsatte side af åen. Jeg når at tage 3 omdrejninger på hjulet, da stangen flexer helt i bund! Pludselig ser jeg fisken springe helt fri af vandet, dette gør den 4-5 gange. Derefter bliver den lidt mere rolig, den tager et par mindre udløb og kommer til sidst i nettet!  YES tænkte og begyndte at hoppe og danse af glæde! Ny pr. havørred var sgu en realitet! :D

Fisken var 73 cm lang, vejede 4,2 kg og var desuden i rigtig flot stand.

Aram Perotti

Søørred fra Hald sø
på 3,5 kg og 66 cm
Kære bådfolk. 
 
Får I gjort noget ved det ?????
 
Det gjorde Christoffer fra vo-
res juniorafdeling forleden, da 
han på en juniortur på Hald 
sø fangede en flot søørred på 
ikke mindre end 3,5 kg.
 
Ørreden snuppede en rød/
hvid HI-Lo wobler, der blev 
slæbt efter båden i håb om at 
lokke en gedde til hug. Fisken 
gik tungt og dybt, så det var 
noget af en overraskelse, da 
den kom til overfladen, og det 
viste sig at være en ørred. 
Derefter blev den rigtig sur, og 
gik mange gange tilbage til 
bunden, når Christoffer havde 
fået den trukket op i nærhe-
den af båden. Men det lykke-
des at få den landet, og det 
er nok den største ørred, der 
endnu er fanget fra forenin-
gens båd.
 
Med venlig hilsen 
Jørgen Buch

Voldsomt grove fisk fra Simested å 

Simested å havde i nogen tid fisket stabilt, og havde kastet pæne 
fisk af sig, og en onsdag midt i juli havde jeg lidt tid efter arbejde 
midt på dagen. 

Jeg tog til åen og kunne efter 15 minutters fiskeri lande en Sime-
stedørred på 4,3 kg. En herlig fisk, der fik pisket vandet til skum, da 
den fightede i overfladen det meste af tiden. Selvom jeg havde 
fået en fin fisk, så havde jeg dog lyst til mere fiskeri og gik derfor op 
til bilen med fisken. 

Jeg nåede at fiske et par sving mere før den var gal igen. Dybt i et 
sving mistede jeg pludselig kontakten til spinneren. Jeg kunne slet 
ikke mærke den, og jeg drejede hurtigt et par omgange på hjule 
og løftede stangen, hvilket blev modsvaret med et dybt tungt træk. 
En god fisk uden tvivl. Og den havde altså liste op bag min spinner 
og havde guflet den – næsten uden at jeg havde bemærket det. 

Havørreden, der vejede 7,8 kg. Fightede dybt og tungt. Selvom 
spinneren sad yderligt og kun i en enkelt krog, lykkedes det mig at 
liste den fantastisk smukke hanfisk i nettet efter en relativ kort fight. 
På under en halv time havde jeg fået reddet havørredsæsonen 
2012.
 

Havørred fra 
Simested å

Onsdag aften havde jeg be-
søg fra Norge og da min gæst 
gerne ville en tur til åen, tog 
vi en tur til Simested for at 
prøve lykken i det snuskede 
regnvejr. 

En lille bækørred og denne 
havørred på ca. 4,5 kg blev 
det til. 
Havørreden var kanon stærk 
og gav mig faktisk sved på 
panden under fighten, fordi 
den gentagende gange for-
søgte at grave sig ned i grøde 
og under brinkerne.

Havørred fra Skals å

Tirsdag morgen drog jeg 
nordpå, for at prøve lykken i 
Simested å, grøde besværlig-
gjorde imidlertid fiskeriet, så 
jeg fortrak til Skals å. 
Efter 5 timers fiskeri uden bid, 
var jeg ved at slutte, men så 
var der endelig bud efter 
spinneren, og en fin lille hav-
ørred på 42cm, 0,8kg, kom på 
land. 
Jeg fiskede videre, og 10 min 
senere var der igen bud efter 
spinneren, det var en med 
mere kraft, og efter en fin 
fight kom den på land, 54 cm, 
og 2,0 kg, helt blank og stadig 
med lus.

Jes Kunnerup

Mere fra Skals å
Efter et pålideligt tip fra formanden skulle 
jeg lige vise en af vores åer frem for et af 
vores nye medlemmer Keld Lindgaard 
Nielsen. 
Det blev til 4 fine blanke havørreder på 
45-55 cm. 
3 til mig og 1 til Keld. 
Nå ja, også en enkelt aborre nappede den 
opstrøms fiskede Mepps spinner.

Allan T.C. 

Havørred til nyt medlem

Jack Wessmann, der er nyt medlem fra i år, har fanget en fin havørred på 1,5 kg i Simested å.

Flot fisk fra Simested å

Erik Mikkelsen har været en tur til Simested å, og det er han glad for. 
Erik fangede en flot havørred på 88 cm og 8,25 kg.

Kameraet har focuseret på fisken, og det er vel rimeligt nok med 
sådan en fisk.
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Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

Sæsonen ved Jordbro å startede 
i år for alvor med 29. maj, med 
en havørred på 83 cm. og 6,8 kg. 
fanget af Vagn Rasmussen fra 
Stoholm.
 
Det var jeg glad for at kunne for-
tælle til de 12 personer, der var 
mødt op til Kend-din-å arrange-
mentet, som fandt sted samme 
dag. 
Jeg håber at deltagerne  fik  no-
get ud af turen rundt ved åen. 

Det er også rart at høre at nye 
medlemmer  fanger fisk i Jordbro 
å.
Jeg ved der er blevet fanget en 
hel del 2-4 kg.s fisk, så de er der .

Selv har jeg fanget en på 55 
cm, og nogle stykker på 50 cm 

og derunder, så jeg venter stadig 
på en med lidt mere kød på. 
 
2 grødeskæring er færdig  for 2. 
gang og jeg synes det er gjort 
meget nænsomt, idet der sta-
digvæk er fine skjulesteder for 
fiskene.     

Vedr. broer og evt. mangel-
fuld afmærkning af broer, skilte 
og spørgsmål er I altid vel-
kommen til at kontakte mig. 
  
Håber I alle får en god efterårsæ-
son, fiskene er der, så det er bare 
om at komme afsted.

Mvh. 

Jens Drengsgaard.     

     NYT FRA
JORDBRO Å

Så var der atter tid til en tur nordpå, jeg startede i Simested, 
der mærkede jeg kun en på ca. 1,5kg, der dog hurtigt slog 
sig af. 
Derefter skulle lykken prøves i Skals å. 
Efter et par timers fiskeri var der så bud efter Mepps´en. Jeg 
kunne se at spinneren sad yderligt i overkæben, så det blev 
en lang og forsigtig fight, der dog endte lykkeligt, selvom 
krogen mistede sit greb, da fisken var i nettet. 
Fisken målte 74cm, og vejede 4,4kg

Jes Kunnerup

Den 22-09-2012 nappede Steffen Bruhn endnu  Havørred på i Simested å på 3.75kg og 73 cm.
Slank men godt fightende ;-)

Havørred fanget 25.sep. ved parkeringspladsen ved Løgstørvej. Hanfisk 50 cm. 1,3 kg.

Johannes

fisk & 
fangere

fisk & fangere
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som gerne vil deltage. Men om 
fiskene er i bidehumør, er ikke 
noget vi har indflydelse på” si-
ger Jan Snejbjerg Jensen, der er 
hovedkoordinator for konkurren-
cen.

Humøret fejlede heldigvis ikke 
noget hverken blandt deltagerne 
eller fiskene. Der blev i alt indve

Flotte blanke havørreder 
og tilfredse glade lystfiskere 
Billedet bekræfter at det ikke er helt løgn, at sige 

”at det var den bedste konkurrence hidtil”.

Det hele handler ikke kun om at fange fisk og tjene penge til vandpleje. 
Det handler også om at hygge sig

Vinder af Karup å konkurrencen 
2012 blev Kim V. Nielsen, Sunds. 

Lørdag morgen kl.03:15 fangede 
Kim en af Karup Ås store havørre-
der på 7,02 kg og 81 cm på flue. 

Andenpladsen gik til Jesper Bo 
Rasmussen, Århus for en fluefan-
get havørred på 5,14 kg og 73 
cm. 

Ejner Olsen, Haderup blev num-
mer 3 for fangsten af en havørred 
på 4,67 kg og 72cm
Det er den bedste konkurrence vi 
haft. Forholdene var noget nær 
perfekte. 

Vi kan jo kun forsøge at skabe 
rammerne for en god afvikling af 
konkurrencen og så ellers håbe 
på, at der er mange lystfiskere, 

jet 41 havørreder, hvoraf de 9 
største alle var over 4 kilo.

Karup Å Sammenslutningen vil 
gerne sige tak til alle de mange 
deltagere, som var med til at 
skabe en god fiskekonkurrence, 
samt alle sponsorere og lodse-
jere.

Vi hører af og til, at i de gode, 
gamle dage, da var der fisk!
Forleden bladrede jeg i den gam-
le korrespondance i klubhuset og 
faldt over et par breve angående 
elfiskeri i Jordbro å i 1984. 

Dengang elfiskede man ikke for 
at fange moderfisk, fisk til udsæt-
ning købte man hos en tilfældig 
dambruger, der havde produce-
ret nogle bækørreder, men det 
er ikke det, jeg vil fordybe mig i 
her. 
Man elfiskede for at bortfiske 
gedder og aborrer, som fik skyl-
den for, at der ikke var ret mange 
fisk at fange i åerne. 
De virkelig skyldige var nok gylle, 
anden forurening, spærringer, 
net og spærringen ved Virksund. 

Men elfiskeriet blev, som I kan se 
af dette brev,  meget formfuldent 
meddelt Fiskerikontrollen 

Og lørdag den 13. oktober 1984 
elfiskede man fra grusgraven og 
til efter Skivevej.

Resultatet er højest interessant, 
hvilket fremgår af det brev til Fi-
skeriministeriet, der er trykt her-
under. 

Der blev ikke fanget en eneste 
gedde, men heldigvis fik man fat 
på en aborre, som omhyggeligt 
blev fjernet og dræbt. Så skulle 
det problem være løst for ørre-
derne!

De gode gamle dage !
Men brevet viser meget andet 
interessant. 
De øvrige fiskearter blev talt ved 
samme lejlighed, og man stødte 
på 18 regnbueørreder og en hel 
del små bækørreder, men kun 12 
stk over 30 cm.
Der var altså heller ikke store 
bækørreder, uanset at forenin-
gen i de år udsatte en hel del 
bækørreder op til ca. 2 kg. 
Det var nok aborren, der havde 
været på spil. Eller også nogle af 
de ’lystfiskere’, der dagen efter en 
udsætning kunne fange 20-30 
ørreder ved nærmeste bro.

Der blev på hele strækningen set 
to havørreder. Hvis vi i dag elfi-
sker samme strækning i oktober 
måned, vil vi blive slemt skuffet, 
hvis der ikke viser sig mindst 100 
havørreder. 

Det er altså kun 27 år siden, der 
praktisk talt ikke var havørreder 
i Jordbro å, og i Fiskbæk var det 
vist ikke meget bedre. 
Uden lystfiskernes indsats havde 
det måske været lidt bedre i dag, 
men ikke meget, så vi har her et 
fint bevis på, at vores indsats vir-
ker.

Vi har talt med Verner Larsen, 
som på det tidspunkt var i be-
styrelsen og som deltog i elfiske-
riet efter gedder og aborrer, og 
Verner´s kommentar er, at formå-
let med elfiskeriet nok mest var 
at foretage en bestandsanalyse, 
men det var ikke sådan at få til-
ladelse til, så var det lettere at få 
lov til at opfiske rovfisk.

Jørgen Buch

1918
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Hermann Bangs filmatiserede ro-
man ”Ved Vejen” fik mig på den 
tanke, at man med en let om-
skrivning af titlen kunne skrive 
en læseværdig roman med titlen: 
”Ved Vejsvinget”.

Mange lystfiskere har slidt sig 
skæve transporterende nyfanget 
havørred op ad skrænten til par-
keringspladsen ved Vejsvinget, 
og hver især af disse lykkelige 
fangere, viI kunne berette om 
enestående fights, sejre eller ne-
derlag, tilsammen stof til en ro-
man.

I højsæsonen holder der altid biler 
på p-pladsen, forleden aften talte 

jeg 4 + 1 i vejsiden, det fortæller 
noget om stedets popularitet 
og mangel på parkeringsforhold 
nær ved åen på andre lokaliteter.
Er der kun få ved åen, fordeler 
de sig som regel fra Bænken ved 
Sumpen og ned over Tilløbsstyk-
ket til sivene og det følgende 
sving, men enkelte, heriblandt 
undertegnede, søger også læn-
gere op og især nedover.

Indtil nu har jeg i få sætninger 
nævnt 5 områder ved Simested å, 
som enhver lokalkendt lystfisker 
er bekendt med, men som for 
den uindviede ligeså godt kunne 
være byer i Rusland.

Vejsvinget, Bænken, Sumpen, Til-
løbsstykket og Sivene. 

I tidens løb har lystfiskere navngi-
vet særlige områder ved åen.

Oprindelsen til disse navne kan 
være, at en heldig lystfisker en-
gang har landet en stor fisk netop 
der, som f.eks. Børges Høll, eller 
der kan være knyttet historiske 
hændelser til stedet som f.eks. 
Kjeldsens Badekar.
 
Alle disse navne fungerer som 
”vejvisere”for lystfiskerne.

I det følgende viI jeg berette om 
et personligt nederlag, som fandt 

sted netop i det område, vi kalder 
Kjeldsens Badekar.

En aften observerede jeg røre i 
andedammen, trykvandsbølger 
røbede store fisks tilstedeværelse 
i området. jeg sendte min flue 
ned i de oprørte vande og rejste 
en mægtig fisk. 
Stor var fisken, for bølgen, som 
den rejste, var ca. 20 cm høj og i 
hele åens bredde. 

”Tak skal du ha’’’, tænkte jeg, ”her 
har vi rekordfisken for i år”, men 
trods flueskift og ventetid ville fi-
sken ikke mere, den var altså ikke 
fanget - men det var jeg. 

Ved Vejsvinget
Fortælling og illustration af Børge Jensen fra hans bog ”Med tegneblok og fluestang”. 

Gengivet med forfatterens tilladelse

Den følgende aften sad jeg igen 
ved Kjeldsens Badekar og afven-
tede det rette tidspunkt for et nyt 
forsøg, ventetiden brugte jeg på 
en tegning af området. 
Så var tiden inde, solen gik ned 
bag bakkekammen, og jeg send-
te min flue af sted. 
Nøjagtigt samme sted som af-
tenen før kom kæmpebølgen 
mod fluen og desværre også 
med samme udfald, fluen forblev 
urørt. 
Tredie aften sagde jeg til mig 
selv: ”Nu skal den altså ha, en på 
frakken”, så jeg fraveg min stejle
holdning og vanlige stil med, at 
havørreden skal fanges på flue,
profanerede mig selv og med-
bragte spinnestang og wobler. 

Da wobleren passerede stand-
pladsen, sprang uhyret frem fra 
grøden ved brinken, åbenbarede 
alle sine 100 cm i et mægtigt 
plask og sendte min wobler ad 
H. til. 
Der blev en voldsom uro i åen 
både oppe og nede, den var 
åbenbart blevet tirret af legen 
og ikke til at komme på talefod 
med.
Fjerde aften var jeg igen at fin-
de pa min vante, nedtrampede 
plads afventende solnedgangen, 
men alt forblev roligt trods mine 
ihærdige forsøg med forskellige 
fluer. 
Fisken var åbenbart blevet for-
nærmet over min stædige til-
bagevenden med uappetitlige-
fristelser, så den havde forladt 
valpladsen.

Jeg finder lidt trøst ved den tan-
ke, at fisken nok var den store 
fisk, som min gamle ven, Per, tab-
te på netop dette sted en måned 
før, i øvrigt den største fisk han 
nogensinde havde set, og i såfald 
ville fisken nok være farvet og 
slet ikke værd at tage med hjem.

Jeg nævnte, at der var en histo-
risk baggrund for Kjeldsens Ba-
dekar, og den skal læseren da 
have med. I fordums dage ejede 
godsejeren pa Lynderupgård fi-
skeretten i den nederste del af 
Simested å. 

En af disse godsejere hed Kjeld-
sen, han skulle efter sigende væ-
re ret krakilsk og overhovedet 

ikke interesseret i at dele fiskeret-
ten med lystfiskere, som han jag-
tede skånselsløst.

En dag havde den lokale smed - i 
øvrigt som så ofte før - vovet sig 
til åen på fisketur, og det obser-
verede Kjeldsen, der var ude at 
rekognoscere. 

I spidsbukser og ridestøvler for 
han nu ud over engen til den 
formastelige synder, greb hans 
fiskestang, brækkede den over 
knæet og smed stumperne i åen. 

Det, syntes den ellers sa rolige og 
sindige smed, var grove løjer, så 
han tog med sine stærke næver 
fat i buksebagen og nakken på 
Kjeldsen og smed ham samme 
vej.
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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

Du kan lige nå det ! 

Åerne lukker først d. 1. november
og her i slutningen af sæsonen er de store 
gydehanner rigtig aggressive
- og så er det ellers på kysten det foregår

Vi har alt hvad du skal 
bruge af grej og 

ekspertise, både til åen 
og til kysten

Kom ned i Grejkælderen 
og få tunet gearet.

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

Fik denne fine gedde på en tur 
sammen med klubben.
Vores båd startede med at dørge 
lidt med wobler langs breden, 
det gav 2-3 hug, men ingen fisk 
i båden.
På vej hjem dørgede vi, så da de 
andre woblere ikke havde givet 
fisk, satte jeg min hjemmelavet 
rød og hvide wobler på.

Og tro det eller ej, så huggede 
denne fine gedde som efter en 
fight på 4-5 minutter, kunne læg-
ges i nettet. 
Den blev målt til 82 cm og havde 
en vægt på 4 kilo. Fisken fik sin 
frihed igen efter lidt billeder.

I de andre både blev også fanget 
et par gedder. 
Henrik fik 2 på 70 og 82 cm. 
Theis fik en enkelt der vist var 
omkring de 50 cm. 
Så alt i alt en fin og lærerig dag, 
hvor der også kom lidt fisk på 
land.

Kasper Holm Bach

Kosteskaftet

Gydebanker i 
Jordbro
D. 25. juni ankom 25m3 gydegrus 
til Stoholm, som vi skulle bruge 
til nye gydebanker opstrøms Sto-
holm bro til jernbanebroen.

Grusbunken var enorm, så det 
var godt vi ikke skulle flytte den 
med trillebøre. 
Vi havde hyret Hugo som har 
Toftum minimaskiner til at hjæl-
pe os, og han var da også den 
første på pladsen d. 14 juli, da 
gruset skulle i vandet.

Jeg havde Steffen og hr. kylling 
med i bilen, og da vi trillede over 
broen ved Stoholm lidt i 8, kunne 
vi se bølger neden for broen, og 
det kan jo kun betyde en ting. 
Vi for ud af bilen, og ganske rigtig, 
der kom en ganske stor havørred 

trækkende op mod broen, den 
svømmende lige så stille over 
det lave vand nedstrøms broen, 
så ind under, og videre op, bedre 
kan dagen da ikke starte.

Efter rundstykker, kaffe og lidt 
snak begav der sig 10 mand af-
sted med skovle, river, greb og 
et par trillebøre op ad åen til det 
første sted hvor der skulle være 
en gydebanke. 
Der gik ikke længe, inden Hugo 
kom med sin lille gummiged, 
med det første læs grus, og så var 
det bare med af få skovlet gruset 
til modsatte side, inden han kom 
med næste læs. 

Der er en del mere i sådan en 
skovl end i en trillebør, så vi fik da 
sved på panden, og det varede 
heller ikke længe, inden der var 
nogen der råbte pause, og hel-
digvis var der da også noget på 
køl nede i åen. 

Hugo sad i geden med piben 
i munden, og så til, at vi andre 
skovlede og skovlede, vi fik lavet 

4 gydebanker i Jordbro å, og nu 
håber vi bare, at havørrederne vil 
bruge dem her til vinter. 
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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
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NYT FRA

   FISKBÆK Å

Den å ansvarlige er gået å-fiskekold… 
Han vil heller fange aborrer - dog er det blevet til et par 
mindre havørreder fra åen.
Heldigvis er der mange andre der har holdt fanen højt. 
Efter en noget træg forsommer, kom der endelig gang 
i fiskeriet. Hovedsagelig mindre fisk var oppe og vende 
på det tørre. 

Men den helt store fangst, stod den ihærdige og dygtige 
Peter B. Sørensen for. 
En imponerende fisk på hele 10,6 kg og 95 cm. 
Den største fisk jeg har hørt om fra Fiskbæk å, en virkelig 
beundringsværdig fangst. 
Er glad for at den nåede, at blive fanget inden den trak vi-
dere op i systemet og højst sandsynligt satte sig på tværs 
i Gårsdal eller Jegstrup bæk. 
Kan se overskriften i Viborg Stifts Folkeblad lysende klart 
for mig, ”Stor havørred forsagede massiv oversvømmelse 
i Ravnstrup by”. 

Nå spøg til side, læs i øvrigt andet-
steds i Krogen om Peters 
fangst(er) i årets løb, det er 
en hård mand, et stort 
tillykke herfra.

Der er også rygter 
om flere pæne 
bækørreder. 

Har selv haft fornøjelsen af et par fine fisk i størrelsen 34 - 
37 cm, som stille og roligt er blevet listet ud igen. 
Det er mange år siden, at jeg sidst har haft fisk i den kali-
ber fra Fiskbæk, en dejlig overraskelse. Efter Peters pragt-
fisk blev der landet flere fisk på op til de ca. 3 kg, så det 
virker som om størrelsen har fået et nøk opad. 
Men der er helt sikkert listet flere og større fisk hjem fra 
engene -som vi aldrig hører om.

I maj måned var jeg til møde vedr. vådområdeprojektet 
i Fiskbæk å, men der er mange ting der ikke er afklaret 
endnu, mht. lodejere m.m. 
Vil ikke i denne her omgang skrive nærmere om dette. 
De sidste forundersøgelser skulle gerne være afsluttet 
her i efteråret 2012. Jeg vender selvfølgelig tilbage med 
nyt herfra, når der er noget mere håndfast om projektet 
i Fiskbæk ådalen.
                   
Til de interesserede  kan jeg henvise til www.limfjordsra-
adet.dk.Søg under bjælken fokusområder. 

Søren Bak
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Tillykke til vinderne i fotokonkurrencen
og tak til alle sponsorerne

Peter fra PH-Outdoor overrækker Kasper 2. 
præmien; et super Shimano spinnesæt - inkl. 
sufix braided line.

Overrækkelse af 3. præmien hos JAFI, hvor Per 
Vang Hansen overrækker Michel Højris Lawson 
fluesættet og 2 flueæsker fyldt med fluer til hhv. 
kyst og å.

Ole Menander fra Grejkælderen overrækker 
Daniel 4. præmien, der består af Rapala Sweat-
shirt, en scierra kasket og et par lækre titanium 
polaorid solbriller.

Kom ind & se 
nyhederne fra Guideline
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

Salg af fi skekort

ph-grej / ph-outdoor.dk
Nørremølle - Nørremøllevej 109 

8800 Viborg Tlf. 8662 2113 

GUIDELINE

H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

1-2 side Krogenl ann 11-1.indd   1 7/7/11   9:19:54 PM

Her overrækker Allan førstepræmiebeviset i fotokonkurrencen til vinderen Johnny Auchenberg.
Præmien er en tur til Færøerne sponseret af Atlantic Airways, Hotel Føroyar og Green Gate Incoming.

Intet nyt er godt nyt!

Der har været meget få meldin-
ger om fanget fisk på vores styk-
ker ved Karup å. 

Men hvis man går ind på KarupÅ 
Sammenslutningens hjemme-
side vil man se rigtig mange fan-
get i Karup å. 
De fleste fanget på de nedre 
stykker, men der er dog også 
fanget på de øvre stykker. Og det 
er kun ”toppen af isbjerget” - de 
fleste fangne fisk bliver ikke ind-
rapporteret!  

Sidst ved KÅS` årlige fiskekon-
kurrence weekenden d. 10 - 
12.august blev der fanget over 
40 havørreder til indvejning og 
meldingerne om fisk i åen var 
mange. 

Det gælder selvfølgelig især de 
nederste stykker, men også på 
Flyvestation Karup´s stykke og 
Herning`s stykke var meldinger 
om en del fisk. 
Disse stykker ligger ovenfor vo-
res Høgild-stykke - så fiskene har 
altså været forbi vores stykke!  
Her sidst på sæsonen er der fine 
chancer for havørred på Ager-
skov-stykket,  havørreden venter 
her på muligheden for at passere 
omløbsstryget ved dambruget 
og indtil den opstår, venter de 
nedenfor dambruget på vores 
stykke! 

Så den bedste tid på sæsonen er 
endnu tilbage –  det er bare med 
at komme derud!

Fanget fisk er rigtig godt nyt!
M.v.h.  Flemming F. Hansen

          NYT FRA   KARUP Å

I VPU har vi haft en rolig sommer, 
det er blevet til lidt grødeslåning 
i Løvel møllebæk, der nu er klar 
til vinteren og, sandfanget skulle 
også gerne være blevet tømt.

Midt i juli fik vi lagt 25 m3 gyde-
grus ud i Jordbro å ved Stoholm, 
som i kan læse om et andet sted 
i krogen
Projektet i Skravadbæk - et til-
løb til Skals å, har vi fået opmålt, 
så vi kan se hvor meget grus og 
hvor mange sten, vi skal have 
søgt om. Vi tror, vi kan få lavet et 
rigtig godt gydeområde fra Skra-
vadmølle dambrug og ca. 1,5 km 
nedstrøms. 

Ved Lundbæk som løber i Skra-
vadbæk, har vi talt med lodsejer-

ne, og skal have lavet et projekt 
på en del af det øverste af bæk-
ken, som kommunen skal god-
kende. 
Så vi har lidt i gang hele tiden 
hvad angår vandløbsforbedrin-
ger.

Sidst i september står den på ½ 
års udsætninger. 
I Skals å systemet sættes der 
4000 stk ud, i Kousted å, som 
ligger ved Råsted nær Randers, 
udsætter vi 1400 i Jegstrup bæk, 

et tilløb til fiskbæk å, og 1800 i 
Gørup bæk ved Gedsted.
I oktober skal der gøres et par 
damme klar på dambruget, til de 
fisk vi fanger ved årets elfiskeri i 
Skals å og Jordbro å. 

Det var lidt af det der er sket si-
den sidst og hvad vi skal i gang 
med senere i år.

Mvh 

VPU

      NYT FRA 
  VPU
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Super duper fiskeri 
i Simested Å

Mens jeg skriver dette, er der sta-
dig 2 måneder tilbage af sæso-
nen, men selv om der ikke skulle 
blive fanget flere fisk, så kan der 
ikke rokkes ved, at 2012 blev et 
super fiskeår.

Sæsonen startede - som de sid-
ste par år, hvor vinteren var hård 
– sent. 

Opgangen kom først i slutningen 
af juni. Da sommeren skulle give 
sol-strand- badedage startede 
det med at regne. 

Regnvejret blev ved - stort set – 
til ind i august. Det gav masser af 

vand også i åen, og det gav mas-
ser af havørreder!

I juli blev der fanget flere havør-
reder over 5 kilo, end jeg kan hu-
ske er sket før. 
Billeder af mange fine fisk kan du 
finde andet steds i KROGEN. 
Jeg har hørt om endnu flere sto-
re fisk, end der har fundet vej til 
vores fangstrapport. 
Det er ærgerligt, for vi vil gerne 
se fiskene og fangerglæden! 
Derudover giver det god reklame 
for foreningen, hvor vores med-
lemstal er faldende for tiden.

Jeg har ikke – af forskellige årsa-
ger - selv været så meget ved åen 
og har ikke fået andel i de store 
fisk. Men jeg så da flere gode fisk. 

Vandstanden gav problemer for 
mig de fleste af de strækninger, 
hvor jeg plejer at have succes. 
Det er ikke nemt at fange fisk, 
når man skal vade i meterdyb 
hængesæk/sump for at komme 
til åbreden. 
Jeg løb da også ind i flere uvente-
de grødeskæringer. Det kan man 
så vælge at ærgre sig over, men 
måske hellere huske på at netop 
vandstand og grødeskæringen 
er forudsætningerne for at der 
har været så mange fisk i åen. 
Jeg slutter min lille årapport med 
et direkte citat fra bestyrelsens 
evaluering af grødeskæringen i 
Simested Å:

Vi har decideret ros vedrørende 
Simested å. 

Der er skåret forsigtigt, så der er 
bevaret kantgrøde de fleste ste-
der, og det har uden tvivl været 
stærkt medvirkende til, at vi i år 
har haft et fremragende fiskeri i 
Simested å. 
Sidste år forsvandt fiskene lyn-
hurtigt op i de øvre dele af åen, 
i år er de blevet nede hos os, 
hvilket har resulteret i fangster 
af mange fisk omkring de 5 kilo 
og et par ekstra store på 8,3 og 
7,8 kg.
Masser af regn på det rigtige tids-
punkt har nok heller ikke skadet 
fiskeriet, men vi er tilfreds med 
kommunens indsats.

Vi ses derude 

Finn Karlsson

NYT FRA 
  SIMESTED Å

Midt i juni begyndte de første fisk 
at dukke op, men ikke så store, 

Den første større fisk tog Poul 
Jeppesen, den vejede 4.9 kg og 
blev fanget d. 7 juli. 

Så fik vi omkring d. 10 juli et mas-
sivt indtræk af fisk på omkring 
halvmeteren. 

Flere af vore nye medlemmer fik 
deres første havørred ved den 
lejlighed og andre et super in-
tenst fiskeri. 

En af vores juniorer Kasper B. fik 
et par fine fisk på 1.9 kg og 3 kg. 
På samme tidspunkt havde jeg 
selv et par aftener, hvor det var 
rigtig sjovt at være lystfisker, der 

var både havørred og en del gan-
ske fine aborrer, og der er iøvrigt 
også blevet fanget flere skrub-
ber. Jo, der er et særdeles alsidigt 
fiskeri i Skals å.
Vi er ved at lave en liste over de 
bror der mangler, og de der er 
defekte. 
Kender i nogle steder der mang-
ler broer, så send en mail, som 

nogle heldigvis allerede har 
gjort. 
Sidste weekend i oktober elfisker 
vi i Skals å oven for Løvelbro til 
højspændingerne, så hvis der 
skal fiskes den dag, er med at 
komme ud før vi kommer med 
strømmen .

Mvh kenneth E.  

 NYT FRA 
   SKALS Å
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I tirsdags drog Kasper og jeg på 
en længe ventet karpetur. 
Under min ferie havde jeg løben-
de fået SMS´er om imponerende 
karpefangster, så forventninger-
ne til denne tur var uden tvivl i 
top. 

Vi ankom til pladsen klokken 
15.30, så vi havde derfor god tid 
til, at forberede os på nattens 
forhåbentlig mange visitter fra 
søens karper. 
Efter teltene var sat op, og pløk-
kerne var banket i jorden, blev 
der forfodret, og efterfølgende 
blev der naturligvis også rigget 
til. Kasper gav mig en lektion i, 
hvordan man binder et af de fa-
møse ”hairrigs”. 
Til min store overraskelse var det 
at binde et hairrig, langt simplere 
end jeg havde forestillet mig, og 
det varede heller ikke længe før, 
det første rig var fremstillet. 

Ved 18-tiden, blev stængerne 
med tilhørende boillies søsat. 
Nu skulle vi bare vente! Ikke en 
vind rørte sig, så meget af ven-
tetiden blev brugt på, at spejde 
efter de karper, der havde begi-
vet sig ud på en aftentur i den 
spejlblanke sø. 

I løbet af aftenen havde vi flere 
halve og hele ”runs”. Ingen af 
dem resulterede desværre i fisk, 
men humøret i lejren var stadig 
højt, pågrund af det smukke vejr 
og forhåbningerne om, at hive 
en af søens højryggede fightere 
på land.

Så var det blevet tid til vores næ-
sten årlige karpetur. 5 mand var 
mødt op ved sørne i viborg, alle 
klar til at fange en af de mange 
karper der lever i søen. 
Vi startede med at sætte telte op, 
hvorefter stængerne blev søsat 
med hjælp af vores gummibåd, 
så vi kunne lægge vores agn 
præcist hvor vi troede fisken var. 

Da de 9 stænger var søsat med 
boilies og et par tigernuts, var 
det bare at vente. 
Det var ikke svært for kl. 7 kom 
Steffen og Kenneth med pizza til 
alle mand. 
Efter maden nød vi lige det næ-
sten gode vejr et par timer eller 
tre, hvorefter vi krøb i seng.

Fotos fra juniorernes krebsetur 
den 6. august. De små juniorer er 
små søskende, som var med. 
 
Vi fik 56 Krebs, som blev kogt 
og spist hos Verner Larsen – der  
blev spist op.

På krebsetur ved åen

Morgenfriske karper
Klokken 8.00 næste morgen, våg
nede vi begge til lyden af en bid-
melder, der skreg om hjælp. 
På få øjeblikke var vi begge plud-
selig lysvågne og ude teltet.
Modhugget blev givet, og kam-
pen kunne begynde. Fisken tog 
et hidsigt udløb, mod noget vi 
anså som et ufarligt område, 
men karpen vidste noget vi ikke 
vidste. Det var lykkedes den, at 
sno linen om en trærod, der til-
syneladende befandt sig midt på 
søen!
Efter 10 minutters tovtrækkeri 
lykkedes det at få karpen fri, og 

efterfølgende blev en særdeles 
udmattet, og en utrolig flot skæl-
karpe på 5 kilo landet. 
Så var vi igang! 

Da vi efter en sikker genudsæt-
ning, kontrollerede de andre 
stænger, opdagede vi til, at der i 
løbet af natten havde været fisk 
på 2 af de 5 stænger. 
Grunden til at vi ikke var blevet 
vækket, havde været at karpen 
var gået mod land, og bidmelde-
ren havde af den grund kun givet 
ganske få bip fra sig.

I løbet af dagen stødte Theis til 
glæde for Kasper og jeg også til 
”karpeekspiditionen”. 

Hen mod aftenen var der for al-
vor bud efter agnen. 
En hylende bidmeldere, under-
støttet af en stangspids, der var 
godt igang medt vælte ”rodpot-
ten”, indikerede at noget stort 
havde fat i vores boillie. 
Til vores store skuffelse var fisken 
væk, i det øjeblik modhugget 
blev givet, og stangen blev igen 
langt på plads, i håb at fisken må-
ske ville vende tilbage. 
Det gjorde den desværre ikke, 
men ligesom aftenen før, var der 

flere gang fisk, der havde fat i vo-
res agn. Desværre var der ingen 
”faste fisk” blandt de mange bip.

Næste morgen kunne vi alle kon-
statere en ting: 
Karper står meget tidligt op! 
Klokken 4.30 var bidmelderen på 
banen igen, og denne gang var 
der tale om fast fisk! Også denne 
gang fik jeg æren af at trække 
linen i land, da begge mine fi-
skekammerater, mente at jeg 
hurtigst muligt skulle have no-
get erfaring med søens mange 
karper. Efter en intens fight blev 
endnu en skælkarpe på 5 kilo 
landet. En kort fotosession sene-
re, blev den skånsomt  genudsat, 
og svømmede derefter tilbage til 
sin plads på søens bund.
 
Forhåbentlig glemmer den hur-
tigt sit korte besøg på afkrog-
ningsmåtten, så vi kan måske 
være heldige, at støde på den 
endnu en gang.

Jacob Thorsager

Kl. 4:15 kørte vores bidmeldere 
for fulde skrue, og hvis vi ikke var 
kommet den til undsætning var 
den nok løbet tør for strøm. 
Yes, der var fisk, og forbandelsen 
om endnu en 0 tur med junior 
klubben var forhåbentlig brudt. 

Fisken var bare tung i starten, 
men da den kom tættere på tog 
den lidt line tilbage, så den lige 
nåede over i en af de andre stæn-
ger, heldigvis fik Theis hurtigt 
lagt den 8.3 kilo store skælkarpe 
i netten. 

Kasper Holm Bach

Karpetur med foreningen
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