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Når man som undertegnede ser 
tilbage på en fiskesæson, der ikke 
har budt på de store/mange fangster, 
kan det ikke undgås, at man spørger 
sig selv, er det fordi jeg ikke dur til 
at fiske, eller er det fordi jeg ikke 
har fisket ret meget i den forgangne 
sæson?
Jeg vælger at tro på det sidste! 
Dermed melder sig endnu et 
spørgsmål: Er det ikke for dyrt til 
de forholdsvis få fisketure, det er 
blevet til? 
Som vores kontingent er skruet 
sammen, bestemmer man selv, hvor 
dyre fisketurene skal være.
Jo flere ture - jo billigere er turene! 
Så jeg har kun èn at takke for de 
forholdsvis dyre fisketure - mig 
selv!!
Apropos kontingentet, så var vi nødt 
til på vores nys afholdte general-
forsamling, at sætte kontingentet 
op med kr. 50,00. Denne forhøjelse 
gælder alle medlemskategorier.
Forhøjelsen er udelukkende for 
at holde balance i de eksisterende 
indtægter/udgifter.

Generalforsamlingen var for øvrigt 
ganske fredelig - lysten til debat var 
ikke overvældende. Men debatteret 
blev der dog! 
Bl.a. var medlemskabet af Dan-
marks Sportsfiskerforbund (DSF) 
oppe at vende.
En udmeldelse af forbundet er kun 
begrundet med et ønske om at spare 
penge her og nu.
Min holdning til medlemskab af 
forbundet er ganske klar: 
Hvis vi ikke bakker op om Dan-
marks Sportsfiskerforbund, mister 
vi den eneste aktør, som taler vores 
sag i de udvalg, der har indflydelse 
på vandmiljøet, lovgivningen om-
kring aktørerne ved vores vandløb 
som f.eks. dambrugene, implemen-
teringen af EU`s vandrammedirektiv 
m.m..

Hvis man vil have bare et lille 
billede af, hvad DSF er oppe imod, 
så klik ind på VSF`s hjemmeside og 
se det sidste af DSF`s nyhedsbreve. 
Alene de nye regler omkring vand-
indvindingstilladelser til dambrugene 
giver masser af arbejde.
Dertil kommer uddelegeringen af 
ansvaret for miljøet i den nye kom-
munalreform. De nye kommuner 
overtager en stor del af det miljø-
ansvar, som amterne har i dag.

Lovgivningen omkring vores vand-
miljø er ikke så ringe endda. Men 
man kan frygte, at viljen til at 
håndhæve lovgivningen ikke altid 
vil være til stede, når disse lidt 
”bløde” værdier kommer op mod 
de hårde værdier, som økonomi, 
arbejdspladser m.m.. især, når 
det skal besluttes lokalt i de nye 
kommuner.
Ansvaret ville ligge mere trygt i 
de nye storregioner, hvor lokale 
interesser ikke har nær den gennem-
slagskraft, som det kan være til-
fældet i de nye kommuner.
Derfor er det meget nødvendigt, at 
forbundet har kræfterne og eksper-
tisen til at varetage vores interesser, 
når ”sagerne” ruller. Det kan kun 
lade sig gøre ved at gøre DSF stærkt 
ikke ved at melde sig ud!

En anden diskussion på general-
forsamlingen gik på, hvorvidt 
det var en god ide, at ”sælge” 
ud af fiskevandet for at forbedre 
foreningens økonomi. 
Bestyrelsens holdning er klart, at vi 
så vidt det overhovedet er muligt, 
ikke forringer den vare, vi tilbyder 
vore medlemmer. 

Formanden 
funderer

Diskussionen opstod bl.a. p.g.a. 
de forestående forhandlinger med 
lodsejerne ved Vorgod å. 
Forhandlingssituationen er  vanske-
gjort efter, at tre af de seks sam-
arbejdsforeninger har gjort det 
klart, at de ikke agter at forlænge 
lejekontrakten. 
Vores holdning til Vorgod å er, at den 
ikke må koste mere end nu. 
Antallet af fisketure ved Vorgod å 
er for VSF`s vedkommende stag-
nerende. Det samme må man sige 
om kvaliteten af fiskeriet.   

Ved generalforsamlingen trådte 
Steen Hupfeld, Egon Langgaard 
og Claus Krogh Mikkelsen ud af 
bestyrelsen. En stor tak herfra for 
det store arbejdet I har lagt i VSF.
Nye i bestyrelsen er Michael Højris, 
Keld Mortensen og Peder Kokholm. 
Hjertelig velkommen til jer. 
Vi glæder os til at arbejde sammen 
med jer.

Med ønsket om en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår, takker vi vo- 
re medlemmer for en rigtig god 
fiskesæson.

Knæk og bræk
Flemming F. Hansen
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V i n t e r  a k t i v i t e t e r
JANUAR
Torsdag d. 12/1
Havfiskeri på 
Lofoten

Torsdag d. 19/1
Fotoaften/Hyggeaften
Tilmelding til 
fotoaften: se omtale 

Torsdag d. 26/1
Hyggeaften

FEBRUAR
Torsdag d. 2/2 kl.19
Fluebinding. 
Morten Valeur 
binder havørredfluer 
til åen

Torsdag d. 9/2 kl. 19
Hyggeaften

Torsdag d. 16/2 kl.19
Introduktionsaften for 
nye medlemmer 

Torsdag d. 23/2 kl.19
Hyggeaften

MARTS
Onsdag d. 1/3
Premiere, med 
morgenkaffe 
på Sdr. Mølle kl. 8.00.
Tilmelding til 
Steffen Bruhn

Torsdag d. 2/3
Grejauktion

Torsdag d. 9/3
Introduktionsaften 
til foreningsturen 
til Stallingparadiset 
i den svenske 
vildmark
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Grejauktion 
Torsdag d. 2/3 

kl. 19.00
En af  VSF´s helt store 

tilløbsstykker bliver afholdt 
i hovedbygningens store 

mødelokale 
på Sdr. Mølle.

Har du effekter, du gerne 
vil have med på auktionen, 

skal du 
komme i god tid.

Indskrivningen 
starter kl. 18.00

Auktionen 
begynder kl. 19.00

INTRODUKTIONSAFTEN
FOR NYE

MEDLEMMER

TORSDAG D. 16/2
De åansvarlige for VSF`s fiskevande 

kommer og fortæller om de forskellige åer

TORSDAG D. 9/3 KL.19

Informationsaften på møllen om 
foreningens tur til

Tännäs i Härjedalen 2006
Foreningens tur til Tännäs bliver i år i 

uge 26 fra den 24/6 til den 1/7

Sidste års tur blev en stor succes, med både fisk, godt fællesskab, og 
udveksling af mere og mindre sandfærdige historier, samt prøvelser 
med tabte fisk, myg og knot.
Afhængig af fiskeren er der garanti for både stalling, helt og ørred.
Nogle har allerede tilmeldt sig på forhånd, men der er stadig ledige 
pladser, og skulle der melde sig flere, har vi mulighed for endnu en tur 
i uge 30 til enten Tännäs eller Stöten med Görelven og Fuluelv.

Yderligere oplysninger kan i mellemtiden indhentes hos Peter Hald på 
telefon 98 23 81 10, som også vil fungere som guide på turene.

Fotoaften v. Kjeld Mortensen d. 19/1  kl. 19.00

Naturfoto -herunder fiskefoto
Vi forsøger os igen med dette udemærkede foredrag omhandlende 
fotografering i naturen herunder fotos af lystfiskere og fisk. Se 
omtale i Augustudgaven af krogen 2005.
Dette foredrag kræver min. 8 deltagere, tilmelding til Steffen Bruhn 
senest d. 12/1-06
I tilfælde af få tilmeldinger vil der være almindelig Hyggeaften.
Biolog og naturfotograf Keld Mortensen, 
fotobureauet NatureEyes, Århus 

Torsdag d. 12/1-2006 kl.19.00 

HAVFISKERI PÅ LOFOTEN      

Film og lysbilledforedrag 
v/ Inge Lise og Jens Ole Frier

 
Den 12 januar kl. 19.00, har du mulighed for, gennem film, billeder 
og foredrag at opleve Lofotens storslåede natur, at se nogle af 
farvandets sværvægtere på land, og andre fiskeoplevelser.
Inge Lise og Jens Ole Frier har gennem en årrække brugt et par uger 
om året på fiskeri omkring Lofoten. Det er hjembragte oplevelser fra 
disse ture de vil dele med os på Søndermølle.

V i n t e r  a k t i v i t e t e r

Torsdag d. 2/2 kl.19

Morten Valeur 
binder 
havørredfluer 
til åen

Igen i år har Morten lovet at 
komme med fluestikket og give 
os inspiration til en lang vinter 
med pels og fjer.
I år vil han binde havørredfluer 
til åen, ta` fluestik og værktøj 
og bind med på en hyggelig og 
lærerig aften.

Premierefiskeri onsdag d. 1/3  kl. 8.00
Sæsonen 2006 skydes i gang og foreningen byder på kaffe, rundstykker og en lille skarp i vores klublokaler på Sdr. Mølle.

Af hensyn til bestilling af morgenmad, er der tilmelding til Steffen Bruhn pr. mail eller tlf.
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VSF PÅ 
BETALINGSSERVICE 
Nu kommer også kontingentopkrævningen til VSF
på betalingsservice.
 
En fordel for medlemmerne
For dig som medlem er det lettere - du behøver ikke
at huske at gå på posthuset eller betale på pc’en.
Det er også billigere for dig - det koster efterhånden 14 kr.
at få lov at betale et girokort på posthuset.
 
En fordel for foreningen
For foreningen er det meget enklere at administrere.
Vi skal ikke selv skrive girokort og slikke kuverter, og
vi kan på ethvert tidspunkt på skærmen se, hvem der har betalt.
 
Tilmeld dig første gang
Når du får opkrævningen for 2006, får du et girokort,
der er beregnet til tilmelding til betalingsservice.
Du kan lade din bank tilmelde dig, eller du kan selv tilmelde
dig, hvis du bruger netbank.
Uanset hvordan - så tilmeld dig første gang.
 
Hvad med kvitteringen ?
Fisketegnet fra Sportsfiskerforbundet plejer først at
komme i begyndelsen af april måned, så hvis du skal
ud at fiske tidligere, er der flere måder du kan skaffe dig
et bevis for betalingen på. F.eks. kan du udskrive en kvittering
på visse netbanker - ellers kan du bestille en kvittering fra 
netbanken.
Du kan også medtage det kontoudtog, hvoraf det fremgår,
at der er betalt til VSF

Efterlysning 
af fangstnet

Et af vore trofaste medlemmer 
fra Kjellerup har mistet sit 
fangstnet ved Skals å.
Fangstnettet er specielt 
derved, at det er lavet af en 
teleskopstang og har en brun 
netpose.
Vores medlem har selv lavet 
det, så det har en speciel 
værdi for ham.
Det er efterladt på p-pladsen 
ved Skals å/Løgstørvejen.

Hvis man har fundet det, 
kan man henvende sig 

på tlf. 86886031 eller til 
undertegnede.

Flemming F. Hansen

Jeg hedder Michael Toft Højris. 
Jeg er 41 år. Gift og har 3 børn.

Jeg startede min lystfiskerkarriere 
i en alder af 5 på en høfte på vest-
siden af Danmark. 
I en alder af 8 mødte jeg en gut, 
der var ramt af det samme som jeg 
selv. Denne gut er Preben Olson, 
som de fleste af jer kender.  
Lige siden drengeårene har jeg 
sammen med Preben beskæftiget 
mig med alle former for fiskeri.

Der findes ikke det vandhul i Vi-
borg og omegn, som vi ikke har 
stået ved. 
Min første havørred fangede jeg i 
en alder af 18 år. Siden den dag 
var jeg klar over, at denne fisk var 
noget af det yperligste man kan 
fange med sin fiskestang. 

Jeg ved ikke, hvor mange havør-
reder jeg har fanget. Det betyder 
heller ikke så meget for mig.
For mig er en god lystfisker ikke 
ensbetydende med, at man har 
fanget mange fisk.  
Jeg har det sådan, at når jeg kigger 
på et livsforløb med fiskestang 
tror jeg, man skal inddele det i 
2 faser. Mængdefasen og For-
nøjelsesfasen. 
Mængdefasen er den fase med 
drenge og ungdomsårene, hvor 
man kun tænker på mængde og 
størrelse. Det er den fase, hvor 
det betyder noget personligt at 
komme hjem med en fisk. 
Det vil sige skuffelse, hvis ikke 
man fanger. Den anden fase for-
nøjelsesfasen. 

Det er en fase, hvor det er af 
mindre betydning at komme 
hjem med en fisk. Men når man 
kommer hjem med fisk ved man 
også, at det er en præmie. 
Jeg vil sige, at jeg føler selv, jeg 
er i fornøjelsesfasen. Jeg vil ikke 
sige der er noget fiskeri der er 
bedre end andet. 
Jeg har den personlige indstilling 
at hvis  man har det godt, hvad 
enten man fisker med Orm, Spin-
ner, Reje, Powerbait, Majs eller 
Flue, så skal man gøre det. 
Jeg bryder mig ikke om bagtalelse 
og misundelse. 
Jeg vil helst omgås lystfiskere, der 
respektere og glæder sig over at 
andre fanger fisk med en smule 
misundelse i øjet, end jeg vil 
omgås personligheder, der kun 
tror de har krav på at fiske, der 
hvor de har fisket igennem en 
menneskealder og bagtaler perso-
ner, der fanger meget. 
Det er de typer der, hvis du er 
kommet først til et bestemt stræk, 
så går de bare ind foran dig.
Under El-fiskeriet i Simested Å i 
år gik jeg sammen med Jakob, der 
her i bladet tidligere har fortalt om 
fiskeri på den anden side af jorden. 
Han kom hen til mig en morgen i 
Juni måned ved Simested Å og 
spurgte, om jeg havde noget imod 
at han gik bag ved mig og fiskede 
opstrøms. Sådan en henvendelse 
viser, at her er en lystfisker, der har 
respekt for, at en anden er kommet 
til fiskevandet før ham selv. 
Det er der  rutinerede lystfiskere 
i vores forening der kunne lære 
noget af.  Og Ja Jakob, hvis du 
havde spurgt, om du måtte gå ind 
foran mig, så ville jeg havde svært 
ved at afslå, når anmodningen 
kom så ydmyg. 

Nå væk fra det seriøse. 
Jeg har en dreng på 6 år, Malthe 
som af en eller anden uforklarlig 
årsag er helt vild med at fiske. 
Han og jeg bruger megen tid på 
at fiske. Han har her d. 2. okt i år 
fanget sin første havørred på orm. 
Han siger, han bliver meget bedre 
til at fiske end mig. 
Ja -jeg fangde jo min første 
havørred som 18 årig, og han var 
kun 6. 

Michael Toft Højris

Vi byder velkommen til 
foreningens nye kasserer

Jeg har tit snakket med Preben 
min kammerat, om hvor ærgerligt 
det er, at de fleste unge lystfiskere 
i dag ikke prøver den fornøjelse, 
det er at stå og fange skaller en hel 
dag. For dem er der kun Laks og 
Havørred. 
Alle os i Fornøjelsesfasen kunne 
jo påvirke dem til at prøve. Jeg er 
ikke grejfanatiker. Men jeg ønsker 
mig også gode ting. Jeg har den 
indstilling, det er ikke grejet, der 
fanger fisken men manden. Jeg 
tror ikke på at fisk kan se farver 
men nuancer. Jeg tror at fiskeri 
drejer sig om 30 % dygtighed og 
70 % held. Hvad jeg selv bedst 
kan lide at fiske med ? Åhh ja det 
havde jeg næsten helt glemt. Om 
foråret fisker jeg på kysten med 
bobleflåd og flue, og om sommeren 
i åen fisker jeg med enhåndsflue.
Min største fisk er en havørred på 
8,5 kg tilbage fra sommeren 2001. 
Min favorit å er Simested. 
Det var lidt om mig selv.
 
Håber vi ses ved åen til sommer.     

N y t  f r a  f o r e n i n g e n



Mit navn er Peder Kokholm, jeg 
er 23 år og bor i Skive, men er 
opvokset i Stoholm. 
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Derfor har de fleste af mine 
fisketure også været langs bred-
derne ved Jordbromølle Å, hvor 
jeg også har fanget de fleste af 
mine fisk. 

Herudover er turene mest gået til 
Simested og Karup å. De fleste 
af mine fisketure foregår med 
spinnestangen, men fluekæppen 
kommer da også med en gang 
imellem.  

Jeg kom ind i foreningen i 1997, 
og har i det meste af min tid 
som medlem arbejdet i Jordbro 
Gruppen.   

Det er ikke første gang jeg er 
medlem af bestyrelsen i Viborg 
Sportsfiskerforening. 
Faktisk var jeg bestyrelsesmedlem 
tilbage i 1989 til 1992, hvis jeg ikke 
husker helt galt. 

På daværende tidspunkt boede jeg 
i Viborg og havde min næsten faste 
gang ved bredderne af Simested Å. 
Dengang hed formanden (i hvert 
fald i starten) Eigil Gørup, og som 
tidligere elev af ham på Søndre 
Skole, ja så kunne man jo næsten 
ikke undgå at komme med i noget 
foreningsarbejde. Han havde en 
næsten magisk evne til at overtale 
folk.
Meget af mit arbejde for foreningen 
blev lagt i foreningsbladet, der 
på det tidspunkt blev navngivet 
”Krogen” efter at mange andre 
navne havde været trukket frem. 

Arbejdet som redaktør dengang 
kan vist ikke helt sammenlignes 
med det nuværende, dertil skal 
vist tillægges en mindre com-
puterrevolution. 
Godt det samme - bladet er 
jo blevet et kæmpe gode for 
foreningen, et projekt foreningen 
kan være meget stolte over.

I perioden, hvor jeg sad i be-
styrelsen, fik vi bl.a. også fat i 
Sønder Mølle efter at ha kigget 
på en lang række andre steder i 
byen, og vi fik afholdt et rigtig fint 
jubilæum i foreningen. 
Der ud over var det tidspunktet, 
hvor vi for alvor fik øjnene op 
for Skals Å, og fik fat i de første 
matrikler langs åen.
Tiden i  bestyrelsen åbnede også 
mulighed for at lære en række 
store personligheder at kende, 
bl.a. Børge Mikkelsen og Hans 
Erik Sandbjerg. Det blev til nogle 
hyggelige fisketure med flere af 
dem, hvor man rigtig kom ind 
under huden af folk.
Nå ja, og for at det ikke skal være 
løgn, så kom den nuværende for-
mand faktisk i bestyrelsen, mens 
jeg sad mine sidste år der.

Mit lystfiskerliv havde sin opstart 
i min barndom ved bredden af 
Søndersø, Vedsø og ikke mindst 
de fine moser syd for Søndersø 
(kun kaldet Staalings moser). 

I de sidstnævnte blev der trukket 
en del fine gedder op, samt nogle 
få gode aborrer. Og så var der altid 
et godt medefiskeri efter store 
Rudskaller.
Dertil kom ture med min far 
til molerne ved Thorsminde og 
Grenå. Og så formastede han 
sig også til at tage mig med til 
foreningens vande, når han ellers 
følte for det. Han var faktisk 
medlem i over 30 år, hvis jeg ikke 
tager helt fejl, inden han mistede 
interessen. Desuden blev der fisket 
en del med fiskekammerater ved 
Nonmølle Å og Nørreå mellem 
Rindsholm og Vinkel. 
Dengang kunne man bruge 
timevis på at gå turen i dalstrøget 
fra Rindholm til Vinkel, for øvrigt 
et rigtig fint sted - meget afsondret 
og til tider med et fint fiskeri.

Da jeg så i 1992 flyttede fra 
fødebyen til Århus for at studere, 
blev det så som så med fiskeriet. 
Jeg uddannede mig til biolog med 
speciale i vandløb (nå ja, andet 
kunne det jo næsten ikke blive 
til). 
Jeg havde i slutningen af mine 
år i foreningen interesseret mig 
en del for vandløbsinsekter og 
andet kriblekrable; og derfor 
var det næsten også naturligt, 
at jeg hurtigt kom i forbindelse 
med Naturhistorisk Museums 
entomologiske afdeling. 

Keld Mortensen

I vinter- og forårsmånederne er 
det kystfiskeriet i Limfjorden, der 
trækker. Her går de fleste ture til 
kyststrækket, der ligger mellem 
Skive og Sundsøre. 
Herudover går nogle ture også til 
Ålborg Bugten i Kattegat, hvor 
havørredfiskeriet i perioder kan 
være eventyrligt.

Når jeg ikke fisker, går tiden 
bl.a. med jagt, hvor jeg sidste år 
blev bidt af pramjagt efter f.eks. 
ænder.  

Jeg er uddannet Miljø- og Natur-
teknolog, og har siden december i 

Der brugte jeg rigtig mange timer 
og var i over 10 år tilknyttet som 
voluntør. Kontakterne dertil har 
jeg stadig, og det hænder tit, at 
jeg tager forbi og får en snak om 
natur, fisk, insekter og hvad der 
ellers snakkes om sådant et sted.

Siden 1996 har jeg også undervist 
andre biologistuderende på Århus 
Universitet, først som undervis-
ningsassistent, senere som ansvars-
havende underviser. 
Fag så forskellige som vegetations
økologi,invertebratzoologi, insekt-
bestemmelse og vandløbs-økologi 
var på tapetet.
Arbejdsmæssigt blev det også 
til ophold hos bl.a. Center for 
Skov og Landskab og Danmarks 
Miljøundersøgelser. Senest har 
jeg så arbejdet i det private hos et 
større analyselaboratorium.
Desuden har jeg sammen med 4 
andre biologer et fotobureau, der 
sælger billeder af dyr, planter og 
landskaber til forlag, tidsskrifter, 
websites, aviser osv. 
Et spændende projekt, der har 
været meget udviklende, og som 
giver masser af ture til spændende 
destinationer i ind- og udland.
Først her i 2005 har jeg for alvor 
fået lidt gang i fiskeriet igen. Det 
er blevet til nogle fine ture til 
Simested og Skals Å og et par 
enkelte havørreder er da også 
kommet over netrammen.

Vi byder velkommen til foreningens 
2 nye bestyrelsessuppleanter

år været ansat som fiskerikontrollør 
ved Fiskeriinspektorat Nord i Ny-
købing på Mors. 
Jeg har tidligere arbejdet 
som skovarbejder på Ulfborg 
Statsskov-distrikt, samt ved en 
skovfoged i Norge. 
Her blev der også tid til lidt fiskeri 
efter helt, fjeld- og søørreder.

Nu ser jeg frem til at kunne 
deltage i bestyrelsesarbejdet,  og  
forhåbentlig være med til at 
videreføre- og udvikle det store 
stykke arbejde, der laves nu. 

Med venlig hilsen
Peder Kokholm

Peder Kokholm

N y t  f r a  f o r e n i n g e n



Traditionen tro - kan man vel næsten 
sige - forløb generalforsamlingen 
også i år uden de helt store sværdslag, 
men uden den grund at være kedelig.

Efter at formanden havde budt vel-
kommen til de 57 fremmødte, blev 
Jørgen Buck valgt til dirigent og 
Jørn Kristensen til protokolfører. Den 
ellers så trofaste ”skriverkarl” Finn 
Karlson, havde i sidste øjeblik meldt 
afbud - han havde glemt sin datters 
fødselsdag!

Formanden kom i sin fyldige beret-
ning bl.a. ind på det store frivillige 
arbejde det er, at drive en forening 
med så meget fiskevand som VSF.
Det er meget tidskrævende, og når det 
civile arbejde og familien også skal 
passes, bliver det til tider lidt af en 
balancegang. 

Fiskeriet i samtlige vandløb undtaget 
Karup Å, havde været meget tilfreds-
stillende, med fine fangster både hvad 
antal og størrelser angik. 
Han undrede sig derfor noget over, at 
det er så forholdsvis svært at fastholde 
medlemstallet, som dog i år havde 
været svagt stigende igen.

Han omtalte lidt problemer med sidste 
grødeskæring i Simested Å, men roste 
ellers samarbejdet med både amt og 
kommuner. 
En konkret sag om grødeopsamling i 
Hjarbæk Fjord - vandløbene blev dog 
først løst efter hjælp og indsigelse fra 
Danmarks Sportsfiskerforbund, som 
netop nu også har rigeligt at gøre med 
bl.a. at behandle sager vedrørende 
amternes til tider ”uheldige” af-
gørelser ifm. nye vandindvindingstil-
ladelser til dambrug.

Traditionen tro havde formanden 
også en gennemgang af fiskeriet i 
de enkelte vandløb og som sæsonen 
var forløbet, var det svært at bevare 
pessimismen - ”det var ik´ så ringe 
endda”. 
Efter aftale med den nye lodsejer ved 
Høgild stykket, skal vi her måske 
fremover dele fiskeriet og fiskelejen 
med Aulum–Haderup foreningen. 

Ved Vorgod Å er 2 af de 5 foreninger 
sprunget fra, og det kan gøre det 
så dyrt, at det også giver VSF 
problemer.

Den lovede bådtilladelse til Hald Sø 
kom - efter hårdt pres på Fussingø 
Skovdistrikt - først her i oktober. 
Derfor kom båden ikke ud i år, men 
den skulle blive klar til brug fra 
næste år.

Næstformand Egon Langgaard havde 
valgt at forlade bestyrelsen, og han 
var erstattet af suppleanten Niels 
Roesgaard.
Til slut pointerede formanden, at 
det fra næste år vil være muligt at 
betale kontingent over den kendte 

GENERALFORSAMLINGEN 2005

PBS ordning - det vil gøre det hele 
nemmere og billigere for både for-
ening og medlemmer.

I den efterfølgende debat blev der 
spurgt til forureningen af Simested 
Å, som heldigvis ikke havde skadet 
fiskebestanden i selve åen - ”kun” i 
tilløbet Thorsdal Bæk. 

Problemer med øget kanosejlads 
på Jordbro Å blev også drøftet, og 
bestyrelsen meddelte, at man snarest 
vil lave en henvendelse til amtet. 
(Formandens skriftlige beretning kan 
ses andetsteds i bladet.)
   
Kassereren fremlagde regnskabet, 
som udviste et lidt større underskud 
end det, der var budgetteret med. 
En del af det skyldtes dog regninger 
fra 2004, som først var kommet ind i 
år og en forholdsvis stor hensættelse 
til lodsejerfesten i 2006.

Der var ialt indkommet 2 forslag fra 
bestyrelsen og et fra et af klubbens 
medlemmer. 
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Keld Mortensen og Peder Kokholm 
blev nyvalgt som suppleanter, og som 
nye revisorer valgtes Claus Krogh og 
Jørgen Buck. 
Revisorsuppleant Villy Larsen blev 
genvalgt. 

Under eventuelt blev der trukket lod 
blandt de ca. 150 indsendte fangst-
rapporter. 
Knud Lauritsen og Susanne Jensen 
var de heldige vindere, som var til 
stede - den tredje får tilsendt sin 
præmie.

Forskellige emner blev også debatteret 
- PBS ordningen blev vendt endnu 
engang, udsendelse af fi skekort fra 
DSF og manglende oprydning på P-
pladserne kom også op. 
Fra bestyrelsen kom der - på 
baggrund af en klage fra en lodsejer 
- en indskærpning af, at hverken led 
eller hegn må beskadiges og at hunde
ikke må medbringes under fi skeri.

Til sidst takkede formanden de 
afgående bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter og uddelte afskedsgaver.

Bestyrelsen foreslog en kontingent-
stigning på 50 kr. og en vedtægts-
ændring ifm. regnskabsåret. 
Det gav naturligt nok anledning 
til en del spørgsmål, bl.a. om 
medlemsskabet af DSF - som 
formanden bestemt ikke mente, vi 
kunne undvære, selv om fordelene 
ikke altid var lige tydelige. 
Der blev også spurgt til evt. afgivelse 
af fi skevand, men også det blev afvist 
- en talte endda for, at der skulle lejes 
mere vand.

Begge bestyrelsens forslag blev 
vedtaget, hvorimod det indsendte 
forslag fra et medlem om en kon-
tingentstigning til dækning af et 4. 
nummer af Krogen blev nedstemt.

Formanden blev med akklamation 
genvalgt for et år. 
To bestyrelsesmedlemmer - Peter B. 
Sørensen og Steffen Bruhn - blev 
begge genvalgt for 2 år. 

Michael Højris blev nyvalgt i stedet 
for den afgående kasserer, Claus 
Krogh Mikkelsen, som på grund af 
ændrede forhold på sin arbejdsplads 
ikke ønskede genvalg.
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Nyt blod
i bladets
spalter

Vi får masser af ros og positive tilkendegivelser når talen falder på 
Krogen, og det er vi selvfølgelig utroligt glade for, men vi kunne 
godt tænke os at få nogle artikler fra andre end de 15-20 skibenter, 
som er regelmæssige leverandører af Krogens artikler.

Der må være masser af foreningens 560 medlemmer, der har op-
levet noget, der er værd at viderebringe. Det behøver ikke være fra 
foreningens egne vande eller fra Danmark for den sags skyld, og 
vi modtager også gerne artikler, i hvilke sportsfi skeriet kun er et 
perifert element.

Der må være nogen, der har fi sket maller i Ukraine eller tun i Det 
Indiske Ocean, men det mindre eksotiske tæller også, vi hører ikke 
meget om trollingfi skeri, karpemede, kyst og havfi skeri, gedde/
aborrefi skeri mv.

Ring, skriv eller mail til redaktøren og få en snak om din artikel, 
meget gerne med nogle billeder, de pynter gevaldigt på bladets 
opsætning.

Hvis du ikke mener du er særlig god til at skrive, løser vi også det 
problem, og vedr. billeder er det ligegyldigt, om de er digitale, på 
papir eller som dias.

Med venlig hilsen

Radaktionsudvalget  

Redaktionelt stof afl everes 
senest d. 15/3-06

Annoncer senest d. 1/4-06

DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

AF KROGEN
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Tirsdag d. 7. juni 2005 vil 
komme til at stå for mig, som den 
dag det lykkedes mig at fange en 
havørred over de magiske 10 kg. 
Jeg har ofte tænkt på, hvornår det 
ville blive min tur til at få sådan en 
fisk på krogen.
Da det så endelig lykkedes mig 
var det det en stor overraskelse og 
glæde at det skulle blive så flot en 
fisk der efter en halv times fight 
og kolossal spænding lå i græsset, 
en sand kæmpe...puuha, det var en 
rystende fisker der stavrede op til 
bilen.

Dagen startede som så mange 
andre fiskedage, jeg var vågnet 
tidligt, madpakken var smurt, og 
jeg gik ind på mit værelse for at 
hente stang og rygsæk, en af de 
gode gamle der er god at have 
med, hvis der er storfisk i farvan-
det. Hvorfor ved jeg ikke, men det 
må vel have ligget i luften, for 
netop den morgen da jeg kiggede i 
rygsækken, fik jeg øje på min lille 
fangstkrog, en lille ABU rekord 
700 fra 50´ene, og hvorfor ved 
jeg ikke, men den blev udskiftet 
med en noget større krog, en ABU 
gaf 350 som i mange år har været 
min ledsager ved elvene i Norge. 
Netop denne, var medvirkende til 
at det lykkedes mig at få den store 
fisk op af åen, der på dette sted var 
både blød og havde stor sivvækst.

Jeg sad en stund og beundrede 
denne smukke fisk, sølvblank som 
de fineste laks man kan fange i 
Norge, tænk at sidde med noget så 
stort og smukt foran sig. 
Jeg havde det som Jeppe i baro-
nens seng, dog havde jeg ikke 
drukket. Fisken blev båret op 
i bilen, ikke langt fra hvor jeg 
fangede den, her blev fisken lagt 
i bagagerummet og kort efter var 
jeg tilbage for at fortsætte fiskeri-
et. Intet var dog som før, min krop 

En uforglemmelig dag

rystede og hjertet hamrede, det 
havde jeg ikke oplevet tidligere, 
jeg tænkte at en harboe dåseøl vil 
hjælpe på min tilstand, men efter 
kun 100 meter måtte jeg igen i 
rygsækken efter thermoflasken og 
en pibe tobak. 

Da det heller ikke hjalp beslut-
tede jeg mig til at pakke sammen og 

forlade Skal å hvor det hele havde 
fundet sted, og kørte ind til Troels i 
Møldrup (tidl.Møllerejser).

Han blev selvfølgelig inviteret 
til at se dyret der lå i bagagerum-
met, han blev særdeles overrasket 
over kæmpen, så nu skulle der 
vejes og fotograferes. Mie´s digi-
talvægt viste 12,2 kg og den målte 
102 cm.

Dagen efter, onsdag d. 8. juni tog 
jeg til åen igen, og det lykkedes at 
fange endnu en smuk nystegen 
havørred, den vejede 5,1 kg, og 
den kunne være i rygsækken.
Nogle herlige dage

Ivan Holm Jensen
Aars 

Ivans store fisk



11

Få et uforpligtende og gratis tilbud
- ring 8662 5501
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Få noget mere på krogen...

Gravene 18  /  8800 Viborg  /  Tlf. 8662 5501  /  viborg@landbobanken.dk
www.landbobanken.dk
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Når man kigger fi skeblade, får 
man let det indtryk, at lystfi skeri 
udelukkende handler om mænd 
med fi sk. 
Jo større jo bedre. 
Vi kan vel heller ikke helt 
komme udenom, at drømmen 
om de store blanke er mere end 
en medvirkende faktor til, at vi 
færdes langs vandløbene. 
Jeg mener - hvis det ikke var for 
fi skene, så kunne stangen ligeså 
godt blive hjemme. Men selvom 
man kan sige, at havørreden er 
for fi skeriet, hvad målene er for 
en fodboldkamp, så er der så 
uendeligt meget mere ved fi skeriet 
end fi sk. 
Og det handler det følgende om.
Hvor stor?, hvor mange? 
Og ikke mindst hvor? Vil den 
nysgerrige læser sikkert spørge. 
Men ikke i dag. Ingen svulmende 
fi skebilleder og ingen drabelige 
fangstberetninger. Det skal handle 
om alt muligt andet.

De tabte fi sk

Hvis vi alligevel skal dvæle lidt ved  
fi sk, så er de fi sk, man husker bedst, 
sjovt nok dem, man taber. Lidt på 
samme måde som de ulykkelige 
kærlighedshistorier står stærkere, 
end de historier hvor alt ender i fryd 
og gammen, og helten får heltinden.

Særlig svært kan det være  at glemme 
de fi sk, der smuttede, fordi man 
fumlede. Når fi ghten enten afsluttes 
med, at man sætter krogen solidt 
i netrammen, og drømmefi sken 
langsomt glider baglæns tilbage i 
strømmen, eller når man får holdt 
fi sken for hårdt med det resultat, at 
den springer fri af vandet og ofte 
også fri af krogen.
Billedet af fi sken, der fl yver til den 
ene side, og spinneren der fl yver 
til den anden, bliver brændt ind 
på nethinden og hjemsøger én i de 
mørke vinternætter, hvor fi skevandet 
er fredet. 

Og dem man fi k

Af de fi sk, der kommer på land, 
husker man bedst dem, der har en 
særlig historie. Den første og den 
største. Den vildeste fi ght eller den 
fi sk, man har fi sket på hver 

At fi ske er…..
morgen i en uge, og som så endelig 
hugger. Tålmodighedens belønning 
er slet ikke den ringeste. Og de 
mange timer man bruger ved sin 
å, hvor fi skene ikke er interesseret 
i lystfi skerens gøren og laden - de 
timer er netop det, der gør glæden, 
når der ligger en god blankfi sk i 
græsset, særlig stor.

Når kun 
gnavpanderne 

bider

Men så er der de andre dage. 
Dagene uden fi sk, men med andre 
oplevelser. Dage hvor man strider 
sig gennem uvejsomt terræn 
- gennem sump og siv og vand til 
knæene for så endelig at stå ved 
favorithøllet, hvor man ved at fi sken 
står. Man har nemlig set den de 
foregående aftener. Man kommer 
lige, når lyset er helt rigtigt. Alt er 
simpelthen timet. Alligevel må man 
konstatere, at det godt kan være, at 

fi sken stod der, men det eneste der 
bider et myg og gnavpander. Særligt 
gnavpanderne, der i løbet af ganske 
kort tid kan få den tynde hud ved 
øjnene til at brænde og svide. DE 
kan virkelig være en udfordring 
for selv den mest besindige fi skers 
temperament. 
Men selv sådanne dage får et helt 
andet skær, når man sidder og 
tænker tilbage på fi skesæsonen midt 
i vintermørket. Man ville give en del 
for bare 10 min. ved favorithøllet. 
Stikkende og bidende småkræ 
tænker man i den forbindelse blot 
på med en vis melankoli og varme 
følelser.

Uden mad og 
drikke

Jeg husker én bestemt fi sketur, jeg 
havde i år. Jeg var gået langt ud i 
engene. Det ene kast havde taget det 
andet, og selvom solen efterhånden 
havde fl yttet min tilstand fra ”rare” 

over ”medium” til ”well done”, så 
fi skede jeg videre mod stadig nye og 
spændende sving i åen. Mine 
skridtstøvler var godt svedige 
indeni, og fi skeskjorten klistrede 
modbydeligt til huden.
Alt i alt et logisk resultat af fl ere 
timers strabadserende fi skeri i 
middagsheden. 
Det, der imidlertid var ved at slå 
benene væk under den trætte fi sker 
(undertegnede) var, da jeg ville 
fi ske den kolde øl op af lommen i 
fi skevesten. Der var ingen øl. 
Fingrene rodede forgæves i den 
tomme lomme. Jeg synes ellers så 
bestemt, jeg havde taget den med. 

Da jeg - en halv svedig time senere 
- kom tilbage til bilen og skulle åbne 
bagagerummet, fandt jeg min øl. 
Den stod op af venstre bagdæk - lige 
midt i solen. 
Min ”iskolde øl” var på 3 timer 
blevet forvandlet til en fl aske 50 
grader varm og komplet udrikkeligt 
sprøjt. Turen hjem i den kogende bil 
var lang - uendelig lang.



Med andre ord så omsættes den 
indestængte fiskelyst i fiskegrej - 
stænger og hjul - som repræsenterer 
drømmen om næste års storfisk.
Og grejsamlingen bare vokser og 
vokser.
Den angleomane lystfisker kan også 
kendes ved, at grejkatalogerne er 
fast god-nat-læsning. 
Jeg har selv svært ved at forklare 
Majken - min kone - at det er 
nødvendigt at have Normark-
katalogerne for både 2003, 2004 
samt 2005 liggende på natbordet.
Hun har simpelthen ikke forstået, at 
det er vigtigt at se de væsentlige ting 
i livet i et historisk perspektiv.

Last eller Lyst ?

Last eller lyst? - én ting er sikkert.
Når ”vinterdvalen” er slut, og der 
igen står fisk på de kendte pladser i 
åen, så ses vi derude. 
Til nye oplevelser og indtryk. Myg, 
lommelærker, gyngende åbred, fisk 
og ikke mindst lugten af den fugtige 
eng en tidlig morgenstund, eller når 
tusmørket sænker sig, og mosekonen 
brygger i de lave ådale. Med andre 
ord; når vi søger de oplevelser, der 
”genføder” lystfiskeren på fisketur 
efter fisketur... 
- såvel med, som uden fisk...

Med venlig hilsen

Peter Bilgrav Sørensen
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Fisk og 
fødselsdag

Fiskeri er rigtig mange ting. Fiskeri 
er nemlig ikke mindst, når ens 
datter på 6 år laver en tegning til 
fars fødselsdag. Anna havde tegnet 
far med en fisk, og det motiv var et 
virkeligt pletskud. 
Ikke mindst fordi - og det har 
den opmærksomme læser sikkert 
allerede bemærket - på tegningen, er 
fisken større end far!! 
Se, det er en pointe, der vil noget!!
En datter med sans for proportioner. 
Og en fødselar, der slet ikke følte sig 
som den lille - tværtimod ;-)

Fiskekammerater

Jeg tænker tit på, at det er ufatteligt, 
at der ikke findes en streamer til 
bilen med teksten ”Hyggelige 
mænd er lystfiskere!” For en vigtig 
dimension ved lystfiskeriet er, at 
man møder rigtig mange fantastisk 
hyggelige mennesker både ved åen 
og i klubhuset. 

En stor glæde ved lystfiskeriet er, 
at dele oplevelser med ligesindede 
og at få del i andres glæder og 
oplevelser ved fiskevandene.

Mobiltelefonens vigtigste funktion 
er derfor, i mine øjne, at man straks 
kan ringe og berette, når der bliver 
fanget eller mistet fisk. Jeg er dog 
ikke helt sikker på, at Alexander 
Graham Bell så den pointe, da han 
tænkte, at telefonen var værd at 
opfinde. Men ingen er fuldkommen.

Angleomani

Her til sidst har jeg en tanke, jeg 
godt vil dele med jer. 
Jeg har overvejet, at der nok mangler 
en diagnose til at beskrive en udbredt 
lidelse, der især rammer mænd i 
deres bedste alder. ”Angleomani” 
ville være den passende betegnelse 
for den tilstand, der rammer mange 
af os lystfiskere, når der er havørred 
i åerne. 
Angleomani har mange fælles 
træk med ludomani, blot er det 
ikke spillebordet men åen og det 
strømmende vand, der trækker.
Drømmen om den store gevinst eller 
drømmen om den store fisk. Er det 
i virkeligheden to sider af samme 
sag? 

Og angleomani kommer ikke kun til 
udtryk ved fiskevandet. 
I vinterhalvåret drages den ramte 
mod grejbutikken, hvor man hur-
tigt kan nå en erkendelse af, at det 
fiskehjul, man hidtil synes dækkede 
ens behov fint, nu med fordel kan 
skiftes ud med et nyt, der kun er 
lidt dyrere, end man egentlig synes 
er rimeligt. 

Der er også andre væsentlige 
ting at dele ved fiskevandene, når 
fiskekammerater mødes. Her tænker 
jeg på kryddersnaps. 
Lommelærkens gyldne dråber der 
rummer essensen af dansk natur. 
Det er bestemt ikke det værste ved 
at være lystfisker.

Vi må ikke glemme én af lyst-
fiskeriet allerstørste kvaliteter.
Alle kan have sin egen mening og 
teori om lystfiskeri. Om hvad der 
er det rigtige grej, og om hvornår 
og hvorfor fisken bider. Der er 
ikke rigtig nogen beviser og svar, 
der fører ind til fiskeriets inderste 
væsen, og netop i fraværet af fakta 
kan lystfiskeren byde ind med netop 
sin personlige teori. Teorier, der ikke 
står til at modbevise. 
Snakken går, og det vil den blive ved 
med, så længe lystfiskere mødes. 
Lystfiskere kan snakke om fiskeri i 
timevis uden at komme videre eller 
blive synderligt klogere. Det er både 
overordentligt hyggeligt, og jeg tror 
også, det er sundt for sjælen i en tid, 
hvor der gives facitlister til snart 
sagt alt. 
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KrogenKrogenJunior
Igen i år stod den efter hånden 
traditionelle ”Skalle-brasen cup” på 
programmet over juniorturer, men i 
år var den en smule utraditionel.

Indholdet i og formålet med selve 
arrangementet var det samme, lige-
som lokaliteten var det, nemlig 
Borgvold ved den sydlige ende af 
Nørresø. Tidspunktet var stort set 
også identisk, nemlig en søndag 
i starten af det nye skoleår, helt 
præcist den 4. september. 

Det specielle ved dette års udgave af 
”cup’en” var, at arrangementet var 
lagt ud som en fi skeskoletur.
Dette betyder, at den primært er til 
for nye juniorer, som ikke i forvejen 
er medlem af en lokal forening, som 
i dette tilfælde er VSF. 

I stedet for, som vi plejer at sende 
information ud til vores egne 
juniorer, bliver der annonceret 
offentligt på skoler, offentlige 
biblioteker, div. arbejdspladser o.l., 
for at fange de nye juniorers 
opmærksomhed.
 
Derudover kan der blive tale om 
at tage juniorer, som i forvejen er 
medlemmer med, såfremt at der er 
ledige pladser.

Grunden til at arrangementet blev 
afviklet på Borgvold, var at bruge 
det som et udstillingsvindue for 
foreningen.
De nye, og et par kendte, spændte 
juniorer mødte med højt humør på 
Borgvold kl. 10, alle super klare 
til at starte fi skeriet, og med fi ne 
præmier i udsigt blev der da også 
hurtigt vist resultater.
Flotte skaller i hobetal blev landet, 
og der blev holdt nøje regnskab 
med fangsterne, da det skulle gå 
ordentligt til.

Selve konkurrencen var beregnet 
til at løbe fra kl. 10 til 14, men da 
fi skeriet over middag døde noget ud, 
blev det fra ledernes side besluttet 

Skalle-Brasen cup

at skære en time af, da det af samme 
grund var blevet sværere at holde 
entusiasmen intakt. Dog er intet som 
bekendt så skidt, at det ikke er godt 
for noget. I dette tilfælde betød det 
at uddelingen af præmier rykkede en 
time nærmere. 

Juniorerne håbede, imens dommerne 
(lederne) voterede over hvem der 
skulle løbe med hhv. det fl otte hjul 
og den fl otte stang, som venligst var 
sponsoreret af www.dagkort.dk. 

Præmien for fl est fi sk, som bestod af 
en spinnestang, gik til:
Anders Jepsen

Præmien for største fi sk, bestående 
af et spindehjul, gik til:
Alexander Hede Lundstrøm

Til begge vindere skal der lyde et 
stort tillykke, og resten af fl okken 
skal have tak for en god dag!
Alt i alt var den en rigtig fi n tur, som 
vi gerne ser gentaget til næste år.

På gensyn til nye oplevelser, med 
juniorafdelingen under VSF.

Knæk og bræk,
Morten Snoer
Junioraktivitetsudvalget

Fredag d. 25 juni stod der 
åletur på programmet for 
juniorerne.

Vi skulle mødes kl. 21:00 ved 
det ”gamle hospital”, nogle af 
os kom lidt tidligere, og nogle 
lidt senere. 
Der kom desværre kun en 
”junior”, og så var vi tre 
juniorledere og en ”assistent”. 

Der blev ikke fanget noget 
de første par timer, men som 
mørket faldt på, kom der 
heldigvis gang i ålene. 
Vores ene ”junior” fangede 
desværre ikke noget, selv om 
han gjorde et godt forsøg. 

Kl. Ca. 24:00 begyndte vi så 
småt at pakke sammen, nogle 
af os juniorledere blev dog 
derinde til næste morgen.
Der blev fanget ca.10 ål, og 
de havde allesammen en fi n 
størrelse, der kom dog ikke 
nogen kæmpe søslanger på 
land, (ærgeligt).
Alt i alt havde vi en rigtig 
hyggelig tur...

Vi håber at se lidt fl ere 
ansigter, næste gang vi vover 
os ud på tur. 
Knæk og Bræk

Vilhelm Bøgevig
Junioraktivitetsudvalget

Åletur til 
Søndersø 
i Viborg

KrogenKrogenJunior



Weekenden den 1. og 2. oktober 
afviklede VSF endnu et fiskeskole 
arrangement, som skulle lokke nye 
juniorer til foreningen. 

Arrangementet var opdelt som en 
to trins raket, i form af en lørdag 
og søndag. 
Lørdag skulle bruges til teori 
kombineret med enkelte praktiske 
øvelser, imens søndag var afsat til 
at afprøve de om lørdagen indlærte 
færdigheder ved praktisk fiskeri. 
Arrangementet var, identisk med 
Skalle-brasen cuppen, promoveret 
massivt i det offentlige rum. 
Men til forskel fra Skalle-brasen 
cuppen, så var der generøst fra 
Danmarks Sportsfisker Forbunds 
side bakket op med penge og 
instruktører. 
Dette fordi arrangementet blev 
kørt som et pilotprojekt, der skulle 
afprøve, om det var en måde at 
rekruttere nye juniorer på.
Ambitionerne var store fra alle sider, 
men som bekendt står hovmod for 
fald, så det gik hverken værre eller 
bedre, end at det samlede antal 
tilmeldte juniorer endte på 3. 

Af samme grund håbede alle på, 
at søndagen ville byde på noget 
bedre vejr. Heldigvis gik det langt 
over forventning, og solen skinnede 
ned fra en næsten skyfri himmel, 
desværre afløst af enkelte byger, 
men ikke noget der kunne slå en flok 
entusiastiske juniorer ud. 
Man er vel lystfisker. 

Efter en time uden, at juniorerne 
havde fået fisk på land, lykkedes det 
dog endelig, og lykken var total. Og 
inden vi drog hjemad, lykkedes det 
også for endnu en af juniorne at få 
overlistet en regnbue. 
Det var en fin afslutning på de to 
dage, at teori endte med at føre til 
praksis, og der blev fanget fisk. 
Dette er virkelig med til at give blod 
på tanden. 

Og det var dog også tre veltilfredse 
unger, der efter endt fiskeri og 
rensning af fisk blev afhentet af 
deres forældre.
Som nævnt var antallet af tilmeldte 
begrænset, men af samme grund var 
der derfor også masser af tid til at 
mandsopdække de tre fremmødte, 
og jeg tror man kan være sikker på, at 
de fik det fulde udbytte af de to dage. 
På vegne af lederne, tør jeg godt spå, 
at det ikke kun var ungerne, der var 
trætte ved afhentning søndag. 

Morten Snoer,
Junioraktivitetsudvalget

Fiskeskolearrangement 
på Sønder Mølle

Undertegnede underviste juniorerne 
i praktisk fiskeri, herunder tilrigning 
af fiskestangen, binding af knuder, 
standpladser osv.. Det skulle dog 
vise sig at være en smule vanskeligt 
at lære dem nye ting, da de i forvejen 
vidste meget om emnet.

Det blev også til undervisning i 
fluebinding og praktisk kast, som 
Daniel Holm også fra IS stod for.
Der blev vist mange former for kast, 
til mange formål. Det ene mere 
fantastisk end det andet. Dog blev 
alle 3 juniorer ganske habile kastere 
til sidst.
Vel inde igen, stod den på fluebinding 
og hoppeboldsflåd, som bestemt 
også var populære aktiviteter. Der 
blev bundet mange utrolige fluer, 
som allerede, inden de havde forladt 
stikket, var så godt som klassikere.
Til de unge menneskers store 
ærgrelse var der også en slutning på 
denne lørdag, skønt de kunne have 
bundet fluer og fightet virtuelle fisk 
til langt ud på aftenen. 
Opmuntringen bestod dog i vishe-
den om en søndag ved fiskevandet.

Søndag
Om søndagen mødte 3 friske drenge, 
sat op til at fange alt, hvad der måtte 
røre sig i P&T søen. 

Selvom der skulle gå et stykke tid, 
før der kom juniorfisk på land, så 
startedejuniorleder Paw Andersen   
ud med at lande en fin regnbue, som 
gav endnu mere blod på tanden hos 
de unge mennesker, som også hurtigt 
kom efter fangsterne.

Fordelingen af aktiviteterne mellem 
lørdag og søndag var helt i top, om 
ikke andet rent vejrmæssigt.
Lørdagen, hvor der var lagt an 
til teoretisk undervisning og for-
beredelse, var næsten én lang byge, 
hvor det mest af alt indbød til at være 
inden døre. 

Dette skulle dog ikke slå nogen 
ud , da dette gav mulighed for at 
mandsopdække de 3 juniorer og 
give dem en koncentreret dosis 
lystfiskeri.
Der blev af Jakob Madsen fra IS (ins
truktørsammenslutningen) undervist 
i fiskebiologi. Jakob havde medbragt 
en fisk, som med juniorernes 
deltagelse blev undersøgt og 
dissekeret meget grundigt.

Imellem hver aktivitet, var det det 
fightmaskinen, som Jesper Kikken-
borg fra DSF havde medbragt, der 
var det store samlingspunkt.

Fightmaskinen fungerer ved, at 
en VHS video med div. fisk på 
fjernsynet kører synkront med en 
”kasse”, som skal simulere fisken.
Fra denne kasse går en snor, som er 
spolet på et hjul og en stang, som den 
heldige fisker så sidder med. 

Fightmaskinen var et ubetinget hit i 
alle pauser og frie øjeblikke helt til 
det sidste.
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som rundt omkring gjorde effekten af 
global opvarmning klar. 
Der blev hentet morgenmad, og folk 
begyndte så småt at pakke sammen. 
Der skulle dog ikke gå lang tid, før 
bidmelderen hylede fra den ene lejr, 
og snart stod alle stimlet sammen 
derovre og betragtede fi ghten. 
Fisken kæmpede bravt i 10 min, før 
den kunne landes. Det var en fl ot 
skælkarpe på 6,8 kg. 
Fangeren var Kasper Bjerre, og agnen 
en tropic boilie med ananas boost. J. 

Undertegnede havde fi sket i en lille 
vig hele natten med alle 3 stænger, 
men efter lidt gode råd blev de alle 
3 fl yttet og kastet ud mod en lille ø. 
Dette skulle vise at blive en god ide, 
da der bare 20 min efter var hug. 

Det var dog Morten Snoer, som 
tilfældigvis kom forbi, som hev fi sken 
op, da jeg ikke selv kunne overbevises 
om, at spolen rent faktisk kørte på 
hjulet, og at der altså var fast fi sk. Så 
efter lidt tovtrækkeri mellem Morten 
og fi sken blev den dog presset ind til 
vejning og fotosession. 
Vægten var 6,2 og agnen en squid 
boilie. Begge fi sk blev selvfølgelig 
genudsat. 
  Desværre fi k vi ikke ligeså mange 
fi sk i år som for et par år siden, men 
i det mindste fi k vi fi sk. Og vi havde 
endnu engang en rigtig hyggelig tur. 

Paw Andersen, junioudvalget.

D. 12-13 august var der dømt karpe-
sats. 
Denne gang gik turen til Dron-
ninglund, hvortil vi tidligere har haft 
en succesfuld tur.
Kl. 16 var der afgang fra Sønder Mølle. 
Det første problem opstod dog hurtigt. 
Eftersom det var en overnatningstur, 
havde alle taget RIGELIGT med ting 
og sager med, så da bagagerummene 
var fyldt blev der læsset ovenpå dem, 
der sad på bagsæderne. 
Langt om længe lykkedes det dog 
at få proppet de sidste ting på 
plads, og så kunne vi sætte kursen 
mod Dronninglund. Som så mange 
gange før trak skyerne sig mere og 
mere sammen, jo tættere på vores 
destination vi kom. Dette kunne 
dog ikke tage modet fra nogen 
af deltagerne, da det sidste gang, 
vi besøgte søen i Dronninglund, 
regnede hele natten, men det var der, 
hovedparten af fi skene blev fanget. 
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Efter et godt stykke tid i bilerne var 
vi fremme ved søen. Folk fi k hurtigt 
fordelt sig i ”camps” omkring søen, 
og kastet riggene ud i suppen.
Da teltene var på plads, blev den 
nærmest obligatoriske kødsovs a’la 
Razz konsumeret til vældig stor 
tilfredshed. Herefter begyndte det at 
småregne, og folk krøb i teltene. Her 
blev der spillet kort, snakket og spist 
en masse usundt. Desværre var der 
dog ikke andet end nogle fl agermus 
der fl øj i bidmelderne, som fi k dem til 
at hyle i løbet af natten. 

Næste morgen blev vi dog vækket 
tidligt, ikke  af  fi sk,  men   af   solen
der bagte godt og grundigt på teltene, 

Så var det igen blevet tid til den årlige 
Gjerrild tur, så en weekend i maj gik 
det løs. 
Denne gang var der dog desværre 
meget få tilmeldte. Vi var 6, der tog 
af sted. 3 ledere og 3 juniorer, så det 
var et lille, men stærkt hold. Dette 
kunne dog ikke ødelægge humøret, 
og da vejret også var helt kanon, var 
forventningerne skruet godt op. Vi 
var fremme ved sommerhuset ved 
17 tiden. 

Alle var opsatte på at komme ud og 
fi ske, så tingene blev smidt, og der 
blev sat kurs mod stranden. Det var 
et noget sjældent syn, der mødte os 
ved stranden, der var helt blik og solen 
bagte ned fra en så godt som skyfri 
himmel. Så vi kunne stå og fi ske i T-
shirt og nyde omgivelserne. 
At vi ikke fangede nogen fi sk er så 
en side af sagen. Men vi blev enige 
om, at det nok var bedst at gå op til 
sommerhuset og få noget mad, og så 
prøve når solen ikke stod helt så højt.

Der blev rift om ovnen i sommerhuset, 
da alle skulle have varmet deres 
medbragte frysepizzaer. 
Det lykkedes dog alle at blive mætte 
efter et stykke tid. 
Fiske feberen var igen steget et 
par grader, så turen gik igen til 
stranden. Denne gang delte vi os 
lige over således, at 3 tog ud i båd 
for at prøve at overliste nogen fl ade, 
imens undertegnede blev ved den 
anden halvdel, som tog turen hen ad 
stranden.
Vi gik et godt stykke ned af stranden 
til vi kom til en klint hvor det slet ikke 
så dårligt ud. Her var dog også hurtigt 
efterfølgere til alle, men det lignede 
godt nok meget små havørreder, men 
da efterfølgerne pludselig blev til fast 
fi sk fi k vi os en overraskelse. 
Det var en fjæsing, der havde taget 
fl uen. Dette var startskuddet til et 
sandt fjæsing orgie. 
Vi oplevede mange gange at have 
fi sk på fl uestangen alle 3 samtidigt. 
Efter vi havde talt til 79, var det ikke 
helt det samme mere, når fjæsingerne 
huggede, hvorefter vi begyndte at 
eksperimentere med at sætte to fl uer 
på forfanget. Når to fjæsinger sidder 
på forfanget og svømmer hver sin 
vej eller endnu bedre samme vej, så 
er det faktisk helt underholdende at 

Karpetur til 
Dronninglund

KrogenKrogenJunior
Gjerrild 
turen



et herligt syn, det er ikke hver dag man 
oplever det i baghaven. Ja alt er ikke 
bare fisk.
Senere på aftenen kørte vi til Grenå 
havn for at prøve lykken efter nogle 
flade og torsk. Men som set før var 
det kun fladfisk i frimærke størrelse, 
der gang på gang måtte en tur op af 
havnebassinet. Som aftenen skred 
frem, blev fiskene dog større og 
større. Dog nåede de desværre aldrig 
over mindstemålet. Så vi kunne mere 
eller mindre slukørede drage tilbage 
til hytten. Og igen blev der gravet 
fiskehistorier frem, og den stod atter 
på kalorier en masse, men allerede kl. 
1 var der ro i hytten. 
Vi besluttede os for at prøve lykken 
på et andet stræk den efterfølgende 
morgen. Dog var der ingen mobil- 
telefoner der ringede kl. 04.30 som 
aftalt. Så havørrederne slap også 
denne gang. 
Vi spiste morgenmad, som bestod af 
hvad der var tilbage i hytten, som blev 
gjort ren, hvorefter vi atter drog mod 
Viborg igen. 
Selvom det ikke blev til den store 
fiskemæssige oplevelse, blev humøret 
holdt højt, og ingen har af den grund 
kvittet fiskeriet. 
Så Gjerrild turen er helt sikkert også 
på programmet næste år.

Tak for en god tur drenge!

Paw, juniorudvalget. 
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fiske fjæsinger igen. Men til sidst 
havde vi dog fået vores behov for 
underholdning dækket, og kunne 
nogenlunde tilfredse drage hjem igen.

Vel oppe ved sommerhuset stødte 
vi på båd-holdet, som var helt oppe 
over alle de havørreder, de havde 
set springe i badekarrene tæt ved 
stranden, dog måtte vi fortælle dem, 
at det var fjæsinger en masse de havde 
set, og entusiasmen faldt et par grader 
igen, og forventningerne blev tonet en 
smule ned.

Aftenen hjemme i sommerhuset gik 
med at konsumere diverse mindre 
sunde ting, som tandlægen og diæ-
tisten i fællesskab med garanti ville 
have sat på den sorte liste. Hertil blev 
der selvfølgelig fortalt historier til den 
store guldmedalje.
Lørdagen blev indledt med en 
tidlig morgens helhjertet sats efter 
havørrederne. Alle var tidligt på 
færde, og turen gik som så mange 
gange før mod klinten. 
Der blev fisket med utallige former for 
agn, men igen var det kun fjæsinger, 
som interesserede sig for vores 
ihærdige forsøg og bed velvilligt på 
både blink, fluer og woblere. 
Dette blev til sidst så frustrerende, at vi 
besluttede os for at tage hjem til hytten 
igen for at få lidt mad indenbords, og 
så derefter prøve lykken efter fladfisk 
fra båd. 
Imens morgenmaden blev konsumeret 
kom solen stadig højere på himlen, og 
det blev særdeles varmt.
Vi besluttede os for at dele os op i 
to hold. Et hold tog ud i båden for at 
snøre nogle flade, og det andet hold 
blev hjemme i hytten og sov.
Det blev stadig varmere og varmere, 
så liggestolene blev fundet frem, og 
solen blev nydt. Nogle timer gik, og 
de andre kom tilbage med to fladfisk. 
Det mente vi jo bestemt at kunne gøre 
bedre, så vi var straks afsted. 
Det var dog i mellemtiden begyndt 
at blæse noget, så vi fik os en god 
gyngetur. Vi fik 1 fladfisk mere end 
de andre, så nu var dagen reddet. 
Forresten fik vi også lige et par 
fjæsinger mere.
Hjemme ved hytten blev aftensmaden 
forberedt, og efter kort tid kunne vi 
spise. Maden blev selvfølgelig nydt 
udenfor. 
Halvvejs gennem måltidet står der lige 
pludselig 2 rådyr i baghaven. Det var 
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Vi er i november måned 2005
.
Fiskesæsonen er slut i vores vande.
Det betyder ikke, at alt ligger under-
drejet indtil marts - tværtimod.
Der er nok at se til især her i vinter-
månederne. 

Sdr. Mølle aktiviteterne kører hele 
vinteren.
Lodsejerne skal kontaktes plejes - vi 
deltager f.eks. i Simested lodsejerlaugs 
generalforsamling (ellers var der kun 
bestyrelsen) - vi skal i denne sæson 
have den store lodsejerfest for vores 
åer omkring Viborg.

Krogen skal ud i december.
Vores vandløb skal gennemgås m.h.t. 
broer og grødeskæring.
El-fiskeriet skal forberedes, yngel-
udsætninger skal planlægges og gen- 
nemføres  m.m..
Generalforsamlingen skal forberedes 
og afholdes.
Medlemsstrategi skal lægges o.s.v..
Sådan kunne jeg blive ved.

Under alle omstændigheder er listen 
meget lang, og den har en tendens til 
ikke at blive kortere!

Jeg vil i min beretning komme ind på 
så meget af det, som jeg nu kan.
De førnævnte punkter er et stykke 
arbejde, som vi i bestyrelsen har 
påtaget os at håndtere, og det gør vi 
så godt vi kan og har tid til. Det sidste 
ikke mindst spiller en betydelig rolle.

Vi skal jo ikke glemme, at vi alle har 
et civilt arbejde at passe, en familie 
som ikke må forsømmes alt for meget 
o.s.v.. 

Det er ikke altid let at holde ”balancen” 
i dette spil. 
Så hvis I nogen gange synes, vi 
ikke er ”hurtige” eller effektive nok, 
er det simpelthen et spørgsmål om 
manglende tid - ikke vilje!

I indeværende sæson har vi kæmpet 
for først og fremmest at vende de se- 
nere års medlemstilbagegang. Det er 
lykkedes ganske godt takket være et 
flot fiskeri og et fint PR-arbejde. 

Det er en fordel, når man skal ”sælge” 
et produkt, at det er et godt produkt 
og vores produkt er et fremragende 
produkt. 
Så det skulle vel ikke være så svært 
at markedsføre - det er det for så vidt 
heller ikke - men der er rigtig mange 
om budet, når det gælder danskernes 
fritidsinteresser, og det er lige meget 
om man er 16 år  eller 70 år!
Så konkurrencen er hård.

Som sagt har vi et fint produkt i vores 
fiskevande. Der er fanget godt med 
fisk i alle vore åer - den eneste, som 
ikke helt lever op til forventningerne 
er Karup å.
Vi er i høj grad klare over kvaliteterne 
i vores fiskevande og gør, hvad vi kan 
for at pleje dem.
Vi gør status over behovet for broer 
over grøfter m.m.. 

Vi arbejder i vores vandplejeudvalg 
med at forbedre forholdene for vores 
tilløb til åerne - det er her en stor del 
af den  næste generation af ørreder 
skal skabes.

Samtidig har vi et fint samarbejde med 
vandløbsmyndighederne både i Amt 
og kommuner. Det er her vigtigt både 
at kunne samarbejde og være kritisk, 
hvis vi mener der er begået fejl eller 
der er mangler ved vandløbsvedlige-
holdelsen.

M.h.t. det sidste aspekt i samarbejdet 
har vi været nødt til at påpege det 
uheldige/forkerte i fjernelsen af grøde-
spærringen i Simested og Jordbro åer.
 
Efter at forbundet gik ind i sagen, 
er det endt med, at Amtet har måttet 
reetablere grødespærringerne igen. 
Hvis ikke vi havde haft Sports-
fiskerforbundet til at køre sagen, var 
dette næppe blevet udfaldet.
Apropos grødeskæring - så er et af 
problemerne ”nænsom grødeskæring” 
eller oftest at skære i slynget strøm- 
rende. Det sidste har været et tiltag/
forsøg i Fiskbæk å på initiativ fra vores 
Vandplejeudvalg. 
Efter at man forrige år fik aftalt, 
at sætte pæle i åen, så der kunne 
skæres i slynget strømrende, blev 
vi i år bedt om at fjerne de samme 
pæle. Begrundelsen var i.flg. Viborg 
Kommune, at grøden samlede sig 
omkring pælene og dannede propper. 

Problemet er snarere, at der er skåret 
ned på personalet, så der nu kun er en 
mand i båden mod tidligere to. Det er 
med det materiel, der benyttes i dag 
ikke muligt at skære efter ”mål”, hvis 
man kun er èn mand i båden.

Et andet problem med grødeskæringen 
er den barbering af bunden, som af og 
til forekommer i bl.a. Simested å. 
Så sent som for en måned siden var den 
gal igen netop i Simested Å, nærmere 
betegnet fra Borup Bro og nedefter. 
Grødeskæringen var så grundig, at der 
nærmest ikke var vegetation tilbage på 
bunden. 
Hvis man spørger amtet, er for-
klaringen ofte, at regulativet kræver 
visse breddemål i åen a.h.t. åens evne 
til at lede vandet væk. 

Dette er et hensyn, som har været 
kendt i årevis - problemet er, at det 
ikke er det eneste hensyn, der skal 
tages, når der skæres grøde - der er en 
vandløbslov, som gør opmærksom på, 
at der også skal tages faunamæssige 
hensyn. 
Disse hensyn er der ikke taget højde 
for, når der barberes i bundhøjde og i 
næsten fuld bredde! 
Vandløbsloven er desuden en over-
ordnet lov i forhold til det lokale 
vandløbsregulativ - i øvrigt er fauna-
hensyn også nævnt i regulativet, men 
desværre ”glemt”, når der skæres 
grøde visse steder og tidspunkter.
Vi har tænkt os at påpege problemet 
overfor vandløbsmyndigheden - i dette 
tilfælde Viborg Amt.

En anden af amternes opgaver lige 
p.t. er behandlingen af dambrugernes 
vandindvindingstilladelser  -   her har 
Danmarks Sportsfiskerforbund fået 
rigeligt at se til. 
Det viser gang på gang, at amterne 
lemfældigt giver dambrugerne dis-
pensationer til indvinding af for meget 
vand fra vandløbene. 

FORMANDENS
           BERETNING 05
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Velvidende at dambrugerne har kendt 
ikrafttrædelsesdatoen for den nye lov 
i adskillige år.
Apropos Amter og kommuner - så er 
den nye kommunale/regionale struktur 
ved at være på plads.
Ideen med større enheder til at forvalte 
de voksende opgaver lyder fornuftig. 
Men det modsatte er ved at ske på 
miljøområdet - en del af Amternes 
miljøopgaver overgår i fremtiden til de 
nye storkommuner. 
Erfaringsmæssigt er der ikke meget at 
have optimismen i med den manøvre.

Ekspertisen, som amtet har på dette 
område, bliver spredt over flere 
kommuner. De nye kommuner bliver 
ikke store nok til at vi tror, de kan 
forvalte miljøhensynet nogenlunde 
objektivt. 
Lokale hensyn vil komme til at spille 
en rolle, hvor det ikke tidligere var 
muligt.
Man behøver bare at se på udstyk-
ningerne til nye de sommerhusgrunde 
- kommunerne ser flere steder stort 
på lokalplaner, fredninger m.m. for 
at score en økonomisk gevinst - 
Danmarks Naturfredningsforening har 
her fået nok at se til!

I år skal vi igen afholde vores lodsejer-
fester. D.v.s. den store fest for vore fire 
”Hjarbæk-åer” og den lille for vores 
lodsejere ved Karup å.
Den store lodsejerfest blev så godt 
modtaget af lodsejerne, at vi laver den 
store fælles fest igen i år.
Det er en meget stor fordel for os, at 
det hele bliver slået sammen til en fest. 
Men det koster til gengæld lidt mere 
økonomisk. 
Vi er dog enige i bestyrelsen, at vi ikke 
ønsker de ”gamle” tilstande tilbage 
med fire forskellige lodsejerfester 
og det tidskrævende arbejde med at 
arrangere festerne.

Der er som sagt mange forskellige 
opgaver forbundet med foreningsar- 
bejdet - men det vigtigste er dog selve 
fiskeriet!
Og hvordan er det så gået med fiskeriet 
ved vore åer!
Overordnet set er det såmænd svært 
at bevare pessimismen! Fiskeriet har 
set over hele sæsonen været meget 
positivt. Mange flotte fangster og 
størrelsesmæssigt er der i år en pæn 
spredning.

Men lad os traditionen tro begynde 
med det bedste vandløb rent fangst-
mæssigt - Simested å.
Ligesom sidste år har Simested givet 
mange flotte fisk. Man skulle have 
frygtet, at med tanke på sidste års fine 
fangster, så ville der blive trængsel 
ved åen.
Men meldingerne har været, at der har 
været plads til alle også på de mest 
populære strækninger.
Problemerne med drivende grøde har 
været til at leve med - det samme 
kan man desværre ikke sige om selve 
grødeskæringen som nævnt tidligere.

Elfiskeriet i Simested sidste weekend 
viste med al tydelighed, hvad der sker, 
når man barberer en åbund. 
Da man begyndte elfiskeriet på den 
nævnte strækning, var det slut med 
fiskene - , fiskenes skjul var jo væk! 
Endnu en understregning af  vigtighe-
den af en hensynfuld grødeskæring. 

Desværre var der mange fisk med 
garnskader, hvilket endnu engang giver 
et vidnesbyrd om det problematiske 
garnfiskeri i fjorden!
En anden men positiv iagttagelse 
under elfiskeriet var synet af 
gydebanker, som tidligere har væ- 
ret dækket af sand - grunden til 
tilsynekomsten er sandsynligvis den 
nænsomme grødeskæring på disse 
strækninger således, at den øgede 
vandgennemstrømning har vasket 
sandet væk.
Hvor er sandet så henne? Ja ganske 
givet bl.a. på den strækning, som er 
blevet barberet ned!
Simested å er en å med en meget 
stor grad af reproduktion - det kunne 
tydeligt ses ved elfiskeriet - der var 
masser af yngel.
Alligevel er vi nødt til at hjælpe til med 
yngel fra vores elfiskeri.

Sidste år flyttede Ålestrup klækningen 
til et andet og bedre dambrug - 
simpelthen fordi yngelen gik til på det 
oprindelige dambrug. 
Dette dambrug har siden fået ny 
fiskemester oven i købet en lystfisker! 
Det har så vist sig, at yngelproblemerne 
ikke var sygdom, men slet og ret dårlig 
pasning fra den tidligere fiskemester! 
Så efter at der er kommet ny fiske-
mester, har Ålestrup flyttet klækningen 
tilbage til det oprindelige  dambrug og 
nu har yngelen det bare godt!

Ikke så langt fra Simested å løber 
Skals å. Her er tendensen den samme 
som sidste år: et fornemt fiskeri, som 
giver løfter om et fremtidigt fiskeri på 
linie med Simested Å.
De to åer er meget forskellige. 

Hvor Simested å`s vand ofte nærmest 
er krystalklart er Skalsåens vand 
anderledes farvet. 
Hvor en stor del af yngelen i Simested 
klækkes i hovedløbet, viser det sig i 
Skals å at være i tilløbene hovedparten 
af yngelen klækkes.
Derfor er det i Skals å-systemet meget 
vigtigt, at tilløbene bliver passet rig-
tigt.

Et af disse tilløb er Løvel Møllebæk. 
Her er det lykkedes for vores vand- 
plejefolk at få et samarbejde med de 
implicerede lodsejere. 
Et samarbejde som bl.a. har resulteret 
i en oprensning af Møllebækken og 
etableringen af et sandfang er på 
trapperne. 
Perspektivet er at bækken vil levere 
masser af yngel til hovedløbet Skals å! 

De sidste par år har vi også kunne 
opfylde udsætningsplanen og vi 
forventer heller ikke problemer med 
det i år!

Jordbro Mølle å er den tredje af de fire 
Hjarbækfjord-åer. En å der igen i år har 
givet rigtig fine fisk. 
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Det er en lille perle i vores ”samling”. 
Åen snor sig i et meget smukt 
landskab, hvor naturen kan virke 
næsten ”uberørt” af menneskehånd, og 
derfor er fiskeforholdene ved Jordbro 
heller ikke helt nemme - der skal 
”arbejdes for føden” her!
Men åen giver mange og flotte fisk fra 
sig, samtidig har Jordbro en fin stamme 
af bækørreder, hvilket efterhånden er 
ved at være en sjældenhed!
Igen i år har Peter Sørensen afholdt 
et kend din å arrangement nu kaldet 
”Jordbro å - KOP!
Det blev igen en succes med ca. 15 
deltagere.
Grødeskæringen ved Jordbro å er stort 
set i orden, dog kunne vi godt ønske, 
man ikke var så hård ved randgrøden. 
Randgrøden har ingen indflydelse 
på vandføringen og kunne vel derfor 
skånes.
Det ville give flere skjul til fiskene.
I øvrigt har Søren Eskerod som 
sædvanlig, må man næsten sige, passet 
vores yngel perfekt - det er bare flot! 
Tak Søren for endnu en fin indsats.

Den fjerde og sidste af  Hjarbæk-
åerne er Fiskbæk å, familiens ”sorte 
får”. Ikke desto mindre er der taget 
adskillige fine fisk i åen. Opgangen var 
sen i år - men da det skete, var der fine 
chancer for fisk.

Som tidligere nævnt har vi i snart 
to år haft en forsøgstrækning med 
grødeskæring i slynget strømrende. 
Denne ordning er som bekendt ophørt.
Pudsigt nok er netop denne strækning 
blevet et af de bedre i Fiskbæk å takket 
være det let slyngede forløb.

Sydvest for Viborg løber Karup å.
Vores strækninger ved denne å har haft 
nogenlunde samme fiskeresultat, som 
sidste år.
D.v.s. færre fangne fisk end vi tidligere 
har været vant til, her tænkes især på 
Høgild Stykket.
Igen i år er fisketrykket ikke over- 
vældende. 
Jeg har kun mødt lystfiskere på 
Høgildstykket to ud af 7 gange i år.

På Karlo`s engstykke går der normalt 
altid får, bare ikke i år. Så græsset blev 
meget højt og afslørede derfor tydeligt 
det manglende fisketryk - ingen 
nedtrådte stier langs åbredden.

Nu venter vi på de sidste fangst- 
rapporter - det ville være rart med godt 
nyt fra Høgild.
Apropos Høgild Stykket, så har 
Margrethe solgt gården til sin søn 
Finn. 
Denne vil gerne fortsætte samarbejdet 
med os, men vil samtidig gerne, som 
en gestus overfor Aulum Haderup, 
tilbyde dem medfiskeret til sit stykke. 
Finn har gennem hele sin opvækst 
haft nær tilknytning til Aulum 
Haderupforeningen.
Vi har ikke noget imod, at dele 
Margrethes stykke med Aulum Hade- 
rup forudsat selvfølgelig at delingen 
også gælder lejen af fiskevandet.

Ved Bøgelund er situationen blevet 
forbedret m.h.t. opgangsmuligheder 
for havørreden, idet Uhre Dambrug 
har fået anlagt et omløbsstryg.
Når dertil lægges en forbedring af 
det eksisterende omløbsstryg ved 
Bøgelund Dambrug ser mulighederne 
for opgang af havørred rigtig for- 
nuftige ud. Nu mangler vi bare at 
få Elværksdambruget i Karup til at 
opføre sig ordentligt!

Længere mod syd har vi Vorgod å - et 
tilløb til Skjern å.
Vorgod å ligger langt fra Viborg og 
omegn, og er derfor også den af vore 
åer, som har det laveste antal besøg. 
Selve åstrækningen minder om et 
stykke nærmest uberørt natur, hvor 
man nemt kan gå en hel dag ved åen 
uden at se et menneske.

Åen er som tilløb til Skjern å et 
interessant laksevand - samtidig er 
der mulighed for et spændende fiskeri 
efter stalling.
De ca. 15 kilometer ved Vorgod å deler 
vi med fem andre foreninger. I år er 
det tid til at genforhandle aftalen med 
lodsejerne. 
Det er derfor kedeligt, at to af 
samarbejdsforeningerne har meldt ud, 
at de ikke ønsker at fortsætte dette 
samarbejdet. Tilsyneladende p.g.a. 
dårlig økonomi.
Situationen kan derfor meget nemt 
blive, at vi skal til at give mere for at 
bibeholde fiskeretten ved Vorgod å.
Sammenholdt med vores nuværende 
økonomi synes det problematisk.
Men vi kender ikke på nuværende 
tidspunkt den præcise situation m.h.t. 
de resterende foreninger og evt. andre 
interesserede foreninger.

Det kan nogle gange virke over-
vældende, når man skal igennem vore 
6 åer. Og det er da også et stort stykke 
arbejde, der bliver gjort for at holde 
sammen på ”firmaet”.
Så en stor tak til alle vore trofaste 
hjælpere -det er lige fra elfiskeri, 
yngeludsætning, vandløbsrestaurering, 
juniorarbejde til vores vinteraktiviteter 
på Sdr. Mølle. 

Vi besluttede sidste år, at antallet 
af Krogen skulle ned fra 4 til 3 
numre om året. Dette skyldes 
som bekendt regeringens stop for 
støtte til portoudgifterne i.f.b. med 
udsendelsen af bladene.Ved at forhøre 
sig rundt omkring er det meget få 
foreningsblade, som har undgået 
nedskæringer i antallet af udgivelser. 
Mange er simpelthen nedlagt!

Så galt er det heldigvis ikke med 
Krogen. Vi synes stadigvæk vores 
foreningsblad er noget helt specielt - 
noget det er værd at holde fast ved.
Vi har i det forløbne år haft problemer 
med at få Krogen ud til tiden.
Vi har ikke været gode nok til at holde 
de redaktionelle deadlines. Vi har lovet 
vores redaktør, at det ikke sker oftere!
Desværre er vi ikke herre over for 
sent indleveret annoncemateriale, 
et trykkeri som enten ”glemmer os” 
eller sender bladene til den forkerte 
adresse!Vi har vist haft de uheld med 
Krogen, vi skal have for en meget lang 
periode!

Sdr.Mølle er stadigvæk stedet, hvor 
vore vinteraktiviteter finder sted. Der 
er vinteren igennem en livlig aktivitet 
og ofte er de fleste hverdagsaftenerne 
i brug. 

FORMANDENS
           BERETNING 05



21

TOPGREJ 
TIL PRISER 
HELT NEDE 
I KÆLDEREN

Jernbanegade 9, Viborg
Tlf 8661 3048 / 2840 6831

www.grejkælderen.dk

I Super tilbud kasse 
Neopren waders 
fra Rappala                KUN 499,-
Air Stream højspole-fluehjul
Incl. ex.spole kl. 7-9              
                                      KUN 199,-
Bagline pr. spole         KUN   30,-

Stripper og Hansen blink
frit valg, 5 stk for        KUN  99,- 

Neoprene handsker    FRA  49,-
Havture arrangeres fra Thyborøn 

med M/S Emma-Line
Program 2006 kan afhentes eller se 

mere på vores hjemmeside

Igen i år står tilslutningen til vores 
torsdagsarrangementer ikke mål med 
vores forventninger. 

Om det er den almindelige udvikling 
blandt medlemmerne eller vores 
program der mangler et eller andet, 
ved vi ikke, men vi vil være meget 
taknemmelige for evt. bud på en 
fornyelse af vores vinterprogram. 

På sidste års generalforsamling for-
talte jeg om vores initiativ m.h.t. båd 
ved Hald sø. Dengang anså vi det for 
en selvfølge, at vi kunne komme i 
gang i denne sæson.
Desværre havde vi gjort regning uden 
vært! 
Dengang havde vi et mundtligt tilsagn, 
at vi ville blive medlem af Hald Sø 
bådlauget. 

Siden er det ikke lykkedes, at få 
en skriftlig bekræftelse på dette fra 
Fussing Ø Skovdistikt, som har 
administrationen af Hald Sø.
Egon Langgaard har skrevet og ringet 
utallige gange, uden at der er sket det 
mindste. Og uden skriftlig tilladelse 
og et medlemsnummer, kan vi ikke 
komme i gang med Hald Sø-projektet.

Først midt inde i oktobermåned kom 
der et skriftligt svar og et bådnummer!
Nu satser vi på at komme i gang til 
foråret 2006. Alle øvrige aftaler m.m. 
er nemlig på plads.

Et andet tilbud, som vi vil tilbyde vore 
medlemmer er en PBS-ordning. 
Dette har kunnet lade sig gøre, fordi 
Jørgen Buch har tilbudt at administrere 
ordningen. En PBS-ordning giver 
mange fordele for både vore med 
lemmer og VSF. 
Egon Langgaard vores næstformand 
i bestyrelsen har valgt at gå ud af 
bestyrelsen i ”utide”. Niels Roesgaard 
har derfor som suppleant overtaget 
Egons post i bestyrelsen. Niels sidder 
Egon`s periode ud d.v.s. til næste 
generalforsamling.

En forenings generalforsamling er ud 
over en slags status over året der gik 
også en god mulighed for at få sig en 
hyggelig sludder med fiskevennerne, 
få en god diskussion om vigtige emner 
og for bestyrelsens vedkommende en 
mulighed for at sige en stor tak til alle 
de af vore medlemmer, som har givet 
et nap med i løbet af året.

Og med denne tak til jer alle herfra, vil 
jeg slutte min beretning for 2005.

Med venlig hilsen
Flemming Friis Hansen
Formand Viborg Sportsfiskerforening

Man-Tirsdag    

15.00-17.30
Ons-Fredag

10.00-17.30

Åbningstider
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  Fisk  
Fangere

Vilhelm Bøgevig fangede 
en havørred på 1,5 kg i 
Simested å d. 6/10

Havørred fra Fiskbæk å på 1,5 kg, 
fanget af Peter Sørensen En smuk steelhead 

fra Simested å fanget 
af Jakob Madsen

Niels Roesgaard med en Skals å 
ørred på 6,8 kg fanget d. 31/10

Fin havørred fra Simested 
å faget af Jakob Madsen

Paw Thousig var i 
Jordbro å og 
fik en havørred 
på 1,4 kg

Jørgen Buch med en smuk 
havørred fra Skals å på 3,5 kg

Igen en god fisk 
fra Jordbro å fanget 

af Peter Ballentin 
den vejede 1,3 kg 

Horst Miesbauer tog 
en god havørred 
på 3 kg i Simested å

Kim Agerholm med en fin 
havørredhun på 2,6 kg fra 
Fiskbæk å

Steffen Bruhn med havørred på 
knap 6 kg fra Simested å
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Sct. Mathias Gade 15 . Viborg Tlf. 86 61 40 00
Nørregade 12 . Bjerringbro Tlf. 86 68 42 00

Beskyt dine øjne mod
flyvske fluer og mod
lys med de nye 
polariserende 
Ray-Ban solbriller

PH-GREJ

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk
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         NYT FRA 
             SIMESTED Å

Nu er det slut med at fiske for i 
år, julen nærmer sig, men der er 
ikke stille ved åen. De fisk som 
slap forbi de ivrige og heldige 
lystfiskere, som måske brugte en 
mepps, er igang med at  sikre næste 
generation.
Hvor mange fisk der er fanget, ved 
jeg ikke, men rygterne siger, at der 
er fanget mange pæne fisk.
Hvis nogen går og keder sig, kan de 
jo møde op på møllen, måske har i 
en god ide til, hvad vi kan lave i de 
mørke aftener.

nok gå nogle år inden insekter, planter 
og fisk er på fode igen.

Bla. derfor troppede ca. 20 VSF-
medlemmer op til elfiskeriet i 
Simested å den anden weekend i 
november, den fiskede strækning var 
fra Skive/ Hobrovejen til Borup Bro. 
Det var overvejende en positiv 
oplevelse, specielt glade blev vi, der var 
i bådende, da vi gang på gang kunne se 
de gamle gydebanker dukke frem fra 
sandet efter en del års tildækning, jeg 
fandt i hvert fald gydebanker, jeg ikke 
anede eksisterede.

Næste positive indslag var en ret god 
bestand af yngel i alle størrelser der 
kom ud fra randgrøden når elektro-

sandvandring, forskellige kemiske 
påvirkninger m.m. gør, at det i mine 
øjne vil være noget af en satsning at 
overlade det til fiskene selv.

At bestanden stadig er sårbar fik vi en 
uhyggelig advarsel om i oktober, da 
meget store mængder gylle sivede ud 
i Torsdal  Møllebæk, og kun rent held 
forhindrede at katastrofen forsatte ud 
i Simested å, men et vigtigt gyde og 
opvækstvand døde totalt, og der vil 

Enhver sports- og lystfiskerforenings 
langsigtede mål bør være at over-
flødiggøre de årlige elbefiskninger 
og efterfølgende udsætninger, dvs. 
at kæmpe med de midler man har og 
være i sund og positiv dialog med alle 
interessegrupper omkring et vandløb 
for at sikre et bæredygtig og varieret 
dyre og planteliv, det prøver vi efter 
bedste evne at praktisere i VSF, hvor 
det er muligt.
Simested å er et af de få vandløb i 
Danmark, der er  tæt på at have en 
selvproducerende havørredbestand, 
men der er stadig et godt stykke vej, 
inden målet kan nås.
Umådeholdent ulovligt garnfiskeri, 
kortsynet og unødvendig hård vin-
tervedligeholdelse af nedre del af åen, 

derne nærmede sig, og så var der jo 
igen i år store havørreder nok til at 
opfylde udsætningsplanen.
Alt dette kommer jo ikke ud af ingen 
ting, men hænger helt sikkert sammen 
med den positive og forholdsvis skån-
somme vedligeholdelse af åen på dette 
stykke. 
Jeg har set flere nye gydebanker her, 
end jeg har modtaget klager over 
fremkomligheden, vi kan ikke få det 
hele, hvis vi vil have et åløb med 
skjul til ynglen og et varieret dyre- 
og planteliv, må man acceptere at det 
enkelte steder kan være vanskeligt at 
nå ud til vandspejlet med en 7 fods 
fiskestang. 

Sidste nyt, som lige kom ind inden 
redationens afslutning, var beskeden 
om en revidering af udsætningsplanen 
for Simested å.
Det betyder, at der skal laves en 
bestandsanalyse af ørredynglen og 
at der derfor ikke må sættes yngel 
ud i 2006, da dette selvfølgelig vil 
forvrænge billedet af åens evne til at 
repruducere sig.
Den yngel, der bliver ud af dette års 
elfiskeri, vil derfor blive udsat som 
1-års yngel og smolt senere.

VSF har tidligere hjulpet til ved 
sådan en bestandsanalyse i Skals å 
systemet, det var utroligt lærerigt, 
og jeg håber at vi kan hjælpe til her 
også og få et godt billede af åens 
tilstand, så vi ved hvor fremtidens 
arbejdskraft skal lægges.

Med håbet om endnu en god sæson 
i 2006.

God jul og et godt nytår.

Steffen Bruhn.

Lørdag den 26/11 elfiskede vi i 
Skals å, der var mødt mange op for 
at hjælpe, tak for det, vi fik en kop 
kaffe og et rundstykke.
Vi startede ved Løvelbro,  og så gik 
det bare der ned af,  der var pænt 
med fisk det første stykke, men i 
resten af åen var der langt imellem 
fiskene.
Som noget nyt kan jeg fortælle, 
at vi har erhvervet to nye stykker 
fiskevand ved Skals å på sydsiden 
mellem Løgstørbroen og Ejstrupbro 
ialt ca. 700 m.

Per Olesen

Steffen Bruhn
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En af Viborg  Sportsfiskerforen-
ings gamle trofaste frontkæm-
pere har netop rundet de 80 År. 

I den anledning har jeg fundet det 
på sin plads at fortælle om ham, 
og om hvad han har udrettet for 
vor forening gennem årene på 
sin uselviske og selvudslettende 
facon - en enorm arbejdsindsats 
båret af idealisme og interesse 
for V.S.F.

Navnet er Jens Peder Pedersen.

Jeg har helt fra vor grønne 
ungdom arbejdet meget sammen 
med ham og altid kunnet trække 
på hans arbejdskraft og ekspertise, 
og aldrig har han sagt nej.
Fra vi startede el-fiskeriet i 
begyndelsen af tredserne deltog 
Jens Peder. 
Han fabrikerede vort hyttefad, 
bandt de net, vi skulle bruge, 
kørte med sin bil og trailer de 
fangede fisk til dambruget og 

retur til åerne efter endt strygning, 
hentede udsætningsfisk forskellige 
steder i amtet og deltog selv i 
udsætningerne i alle vore vandløb 
og tilløbene. 
Med sit store lokalkendskab 
specielt med henblik på områderne 
omkring de mindre tilløb, var 
han en skattet medhjælper for 
biologerne, når de skulle bruge 
mandskab til undersøgelse af 

yngelbestanden i de mange små 
bække i opvækstområderne.
I mange år fremstillede han 
vore gangbroer og deltog selv i 
udlægningen, træet hentede han 
på Låstrup savværk. De større 
broer lavede han også, broen ved 
Skalmstrup dambrug og prikken 
over i-et -  Jens Peders Bro- ved 
Gammelstruplejren.

Det store renoveringsarbejde med 
vore klublokaler var han stærkt 
engageret i og stillede troligt 
dagligt i de tre måneder, det stod 
på. Møblementet har han også 
lavet - bordene og alle træstolene, 
TV skabet og souvenirskabe.
På et tidspunkt var der blevet 
næsten ufremkommeligt langs Jord-
bro å på grund af vildtvoksende krat 
helt ud til åbrinken, så samlede han 
et hold af ligesindede og ryddede 
krattet langs åen, holdet blev kaldt 
“Kratluskerne”, en begyndelse på 
“Pensionistbanden”.

Undervist har han også. På sin 
stilfærdige måde lærte han et hold 
at bygge splitcane stænger, da de 
var på mode.
Den eneste gang jeg har hørt 
Jens Peder hæve stemmen og få 
travlt, var engang vi skulle sætte 
fangbare fisk ud i Bøgelund. To 
og to løb vi med fyldte baljer 
fra bilen med karret og ud til 
åen, om det var Jens Peder eller 
hans makker, der snublede, vides 
ikke, men resultatet var, at de 
skyndsomt måtte fange fiskene 
på engen og få dem ud i det rette 
element.
Utallige ulønnede arbejdstimer 
har Jens Peder brugt på V.S.F., 
hans indsats har været uvurderlig, 
men er gjort af idealisme og 
interesse for vor forening.

Min personlige tak til Jens Peder 
for mange års kammeratskab og 
gedigent samarbejde.

Børge

Børges Høl
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Egentlig en tåbelig overskrift.

Den fortæller ingenting om det 
efterfølgende indhold, og den an-
tyder intet om, at undertegnede 
skulle være i besiddelse af den 
mindste smule sund fornuft, siden 
man kan sætte ord sammen på den 
måde.

På den anden side er der sket så 
meget i mit liv, det sidste års tid. 
Ting som har været modsat rettede 
og som set i bagspejlet slet ikke 
burde være sket, men som samtidig 
kommer til at betyde, at Viborg 
sportsfiskerforening sandsynligvis 
får et nyt medlem.

Er du ved at være forvirret ?? . 
Det er der ikke noget at sige til, og så 
har jeg endnu ikke nævnt noget om 
fisk og fiskeri, om noget er gået i fisk, 
eller om  røgede og spegede sager 
– og så gider jeg forøvrigt slet ikke 
mere høre dårlige bemærkninger om 
henholdsvis torsk og sild.

Jeg vil lige her indskyde noget meget 
væsentligt, nemlig at jeg levede en - 
på alle måder - dejlig tilværelse. 

Jeg er selvstændig, og efter den 
sidste af mine børn rejste er jeg 
fri som fuglen, hvilket jeg nyder 
i fulde drag. Jeg har skabt mig en 
tilværelse, hvor jeg kan gøre, som 
jeg ville uden at spørge nogen først, 
og jeg har kunnet rejse og fiske, som 
det passede mig, hvilket jeg gjorde 
og meget ofte til Sverige til steder, 
hvor der er højt til himlen og lavt til 
græsset, såfremt jeg har trængt til en 
lur midt i det hele.

Forår

Men i foråret skete der ting og sager, 
som jeg absolut ikke havde kontrol 
over.
Punkt et mødte jeg en dejlig kvinde, 
og punkt to kom jeg til at invitere 
hende med på fisketur en søndag i 
april.
Nu er der i parentes 135 km 
imellem os, og da vi endnu ikke 
havde set hinanden, anså jeg af-
standen som værende en  rimelig 
sikkerhedsmargin. 
Jeg havde været flink, men risikerede 
ikke, at hun sagde ja til at komme, 
troede jeg... MEN det gjorde hun.

- og så er vi lige præcis der, hvor 
undertegnede mistede koncentration, 
fornuft og især manglende omtanke.

Hvad skulle jeg gøre ?? Trække i 
land kunne jeg dårlig være bekendt, 
men på den anden side havde jeg 
heller aldrig mødt damen – og hvad 
nu med min frihed ??

Damen ankom, og mine principper 
og gode løfter til mig selv om at 
holde hovedet koldt, begyndte at 
smuldre, men af sted kom vi da til 
den lokale P&T i Hvide Sande.

Efter et indledende foredrag fra min 
side om spindefiskeri og ørreder 
- hun tog det meget pænt - viste 
det sig, at hun havde et rimeligt tag 
på stang og hjul. Jeg holdt bøtte og 
skulle til at koncentrere mig om mit 
eget fiskeri, da det pludselig skete.

Der var bid og et ordentligt hug, 
skulle jeg hilse og sige - og konen 
tændte fuldstændigt af - ”Peter - der 
er biiiiid, og den er stoooor”. 

Jeg sprang naturligvis til med både 
fangstnet og en hel spand gode råd. 
Det resulterede blot i - ”Kan du ikke 
bare holde bøtte - kan du ikke se, jeg 
har hænderne fulde ??”.
Jeg klappede i, men fik da lov til at 
nette fisken. En dejlig ørred på ca 3 
pund.

Da konens adrenalinchok havde 
foretaget sig, meddelte hun, at det 
var noget af det mest spændende, 
hun nogensinde havde oplevet, 
hvorefter hun vendte ryggen til. 
Hun havde ikke fanget sin sidste 
fisk den dag.
Det blev i alt til tre pæne fisk og en 
kvinde, der var solgt til 
sportsfiskeriet, hvilket jeg i den 
kommende tid fik at mærke. Ingen 
selvmedlidenhed – men behøver 
jeg at nævne, at det er begyndt at 
koste !!

Sommer 

Sommeren gik. Jeg var en tur i 
Sverige som sædvanlig med min 
makker og nogle medlemmer fra 
foreningen. Det havde ElseMarie 

Sund fornuft eller manglende omtanke 
- eller sådan skaffer man 

et nyt medlem til foreningen !!

Kvärntjärnerne i Darlarne
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det slet ikke godt med. Jeg har hende 
lidt mistænkt for, at det nok ikke var 
så meget, fordi hun skulle undvære 
mig, men mere fordi hun ikke selv 
var med.

Hjemme igen måtte jeg så love - 
lidt nødtvungent må jeg indrømme, 
fordi jeg jo godt kunne se, at det med 
min personlige frihed, begyndte at 
begrænse sig - at hun kunne komme 
med til Darlarne på vor efterårstur.

Vi ankom til Stöten og Görälven i 
august. Det var den fede høststalling, 
der var målet, så på vejen op 
snakkede jeg og Bent Landmand 
meget om nymfefiskeri ect. 
ElseMarie havde på dette tidspunkt 
endnu ikke haft en fluestang i 
hænderne, men hun havde set mig 
bruge en sådan adskillige gange, så 
hun vidste, hvad det handlede om.

Hun ville prøve fluefiskeriet og klog 
af skade kom jeg ikke med nogen 
særlige instruktioner, før hun gik 
i gang.
DET var tæt på en skilsmisse.
Efter at have fået fluelinen i nakken 
adskillige gange, fået fluen til at 
hænge fast i buske og diverse træer, 
skiftede damen fokus således, at det 
pludselig var mig der var problemet, 
og ikke konens manglende øvelse, 
der var årsag til besværlighederne. 
Jeg fortrak længere op ad elven.

Det var ikke mange fisk, vi fangede 
på turen. Jeg gjorde mit bedste med 
diverse nymfer, men stalling og 
ørred var ikke til at få i tale. Kun 
nogle mindre blev det til.

Det varede lige til en af de sidste 
dage, hvor jeg havde parkeret 
ElseMarie ved et stort dybt sving 
med mulighed for både ørred og 
stalling. 
Hun havde udstyret sig med 
spindestang og nogle orm, for 
at prøve noget bundfiskeri. Selv 
forsvandt jeg længere ned ad elven.

Da jeg kom tilbage et par timer 
senere, uden at have fanget noget 
særligt, havde konen præsteret det, 
vi andre og erfarne ikke kunne gøre. 
Hun havde fanget turens største 
ørred og den største stalling på 500 
gram.
Stolt kone og - må jeg indrømme 
- en lidt frustreret mand. Men 
det må vist være det, man kalder 
begynderheld.

Efterår og efterspil

For at runde denne lille beretning af, 
må jeg lige nævne, hvad der skete, 
da jeg begyndte at se på muligheder- 
ne for min Sverigestur 2006. Jeg 
havde da stadig det liggende i 
baghovedet, at jeg følte min frihed 
noget truet efterhånden, men på 
den anden side havde vi udviklet et 
rigtigt dejligt forhold.

Det kom jeg for skade at nævne 
en aften, hvorefter jeg igen var et 
billede på det totale kontroltab, 
idet konen blot meddelte, ”at når 
man indlod sig i et forhold med en 
kvinde, blev antallet af rettigheder 
halvveret og forpligtelserne for-
doblet” !!! - - ikke et ord om, at det 
også gjaldt den anden vej.

Alligevel forsøgte jeg en sidste gang, 
da jeg forsøgte at sige, at foreningens 
tur til Tännäs i sommeren 2006 kun 
var for foreningens medlemmer, så 
det var jo et problem for hendes 
eventuelle deltagelse.

Kontant tilbagemelding - ”Jeg går 
da så sandelig ud fra, at Viborg 
Sportsfiskerforening ikke dyrker 
diskrimination, men også optager 
kvindelige medlemmer”.

Så det ender nok med, at foreningen 
får et nyt medlem.

Knæk og bræk
Peter Hald

Viborg Sportsfiskerforenings 
hjemmeside www.vsf.dk

er hostet hos

viborgnet.dk
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Hvor blev 
de af ?

En dejlig varm og solrig søndag 
morgen ved halvni tiden sidste år var 
jeg på vej hjem fra bageren i Skals . 
Jeg gjorde holdt ved Borup Bro for 
at se om der skulle være noget liv i 
vandet, og til min store overraskelse, 
kunne jeg nede i åen se flere store 
stimer af fisk.
Jeg hentede min spinnestang i ba-
gagerummet og kastede hurtigt en 
mepps 3 nedstrøms broen, hugget 
faldt omgående og en steelhead 
sprang  højt op i luften.
Jeg kunne ikke lande den oppe fra 
boen, så iført shorts og bare fødder 
i træskoene måtte jeg ned i bræn-
denælderne ved bredden for at få 
den sikkert på land. Det var en smuk 
blank, fed og helfinnet steelhead, 
direkte fra fjorden.

Mange andre end jeg stiftede bek-
endtskab med sommerens steelhead- 
invasion i Simested å. 
I begyndelsen var de nemme at 
fange, men det gik hurtigt over, selv-
om der stadig var masser af dem. I 
visse af åens dybere partier kunne 
jeg ved hjælp af mine polarise-
rende solbriller stadig spotte mindre 
flokke, men når de endelig huggede, 
sprang de lynhurtigt op i luften og 
rystede spinneren af.

En månedstid efter kom min broder 
Anders på ferie herovre, han er 
inkarneret fluefisker og jeg fortalte 
ham, om de steder jeg vidste de 
holdt til. Det varede ikke længe, før 
den første var på land, den blev nu 
dissekeret, og maveindholdet blev 
underkastet en nøjere inspektion.

Maveindholdet viste sig primært 
at bestå af store sorte og mørke 
vårfluelarver, så det skulle jo være 
lige til at gå til. Problemet var bare, 
at åen på det pågældende sted er 
omkring 3 m. dyb, der er en rivende 
overfladestrøm og fiskene stod helt 
nede på bunden.

Anders valgte en hurtigtsynkende 
line for at nå ned, og til at  imitere 
larverne brugte han henholdsvis en 
sort igleflue og en Montana, hvor 
halerne blev studset. Fluen blev 
kastet opstrøms og taget ind i store 
tag med lidt smånyk indimellem. Og 
det virkede...
På lidt afstand kunne jeg se min 
broder med krum klasse 4 stang 
omgivet af sprøjt og plask fra de 
kæmpende steelheads.
Adskillige kom med hjem, men 
mange blev belønnet for deres for-
rygende fighterhjerte og beholdt 
friheden.

Jeg havde set frem til 2005 sæsonen, 
i forventning om, at en stor del 
af disse steelheads ville returnere 

til åen, og at de i mellemtiden var 
blevet endnu større, men jeg er des-
værre blevet skuffet. 
Derfor spørger jeg mig selv - hvor 
blev de af ?
Selvfølgelig har garnene i fjorden 
taget deres del, men de er næppe 
allesammen blevet solgt fra havnen 
i Hjarbæk. Er de taget på langfart ? 
-eller er de bare blevet ude fjorden ?

I modsætning til de fleste holder jeg 
meget af steelheaden, selvfølgelig 
ikke mindst på grund af deres des-
perate kamp for friheden, men også 
fordi det er en af de fineste kuli-
nariske oplevelser. Jeg holder meget 
af rå fisk, hvor også synet spiller en 
stor rolle og steelheadens flotte røde 
kød er utrolig flot, ikke mindst med 
en sort tallerken som baggrund.

Her er opskriften på en lækker forret 
af steelheadtartar (havørred kan 
også bruges):

Fisken fileteres og alle ben fjernes, 
der må absolut ikke være nogle 
skind- eller benrester, kun det rene 

skære  fiskekød. Med en skarp kniv 
grovhakkes fisken, noget grovere 
end en hakkebøf, den må under 
ingen omstændigheder finhakkes, så 
klasker kødet sammen og bliver som 
frikadellefars.
Derefter formes det hakkede kød 
som små flade bøffer, der 5-10 
minutter før serveringen overhældes 
med 3-4  teskefulde marinade.

Marinade
Lidt god olivenolie blandes med 
rigelig peber, lidt citron og fint-
klippet frisk dild.

Dressing
Creme fraiche 18% vendes med lidt 
god olie (der skal så meget olie i, 
at konsistensen bliver glat under 
omrøringen), der tilsættes rigeligt 
med fintskåret frisk dild, citronsaft 
og godt med peber. 

Servering
En tallerken dækkes halvt med 
fintskåret frisk icebergsalat og tar-
tarbøffen placeres på tallerkenen, 
den overhældes med marinaden, der 
trækker 5-10 minutter. 
Så lægges en god spiseskefuld 
dressing delvist over bøffen, og der 
toppes op med en theskefuld hav-
ørredrogn fra glas. 
Hertil kan der serveres en smule 
godt brød. 

Niels Roesgaard 
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2005 sæsonen var rigtig god i 
Jordbro å. 
Flere og flere har fået øjnene op for 
de kvaliteter, foreningens mindste 
vandløb byder på, og der har været 
pænt med biler på parkeringspladserne 
langs åen. 
Og det er ikke kun den smukke 
natur, isfugl og odder, der trækker 
fiskere til åen. 
Fiskene er der i rigt mål. 

Pænt med fisk

Tendensen i år har fulgt tendensen 
fra de forrige år. Der har været pænt 
med fisk, og det lader også til at 
årets opgangsfisk generelt har været 
større end de sidste par år. Dette kan 
meget vel forklares med de naturlige 
udsving i opgangsfiskenes størrelse, 
der er fra år til år, men vi har lov til at 
håbe, at tendensen fortsætter i næste 
sæson. Der har således i år været 
pænt med fisk mellem 60 og 70 cm. 

Sjove bekendtskaber i den lille å!! 
Den største fisk jeg har kendskab til 
i år, er en havørred på 10,8 kg.

Der har været indrapporteret færre 
Steelheads end sidste år, men jeg har 
kendskab til i hvert fald én fisk på 
omkring de 5 kg. 

Elfiskeri

Årets elfiskeri var da også en 
bekræftelse af åens positive takter.
Vi fangede fisk nok til at opfylde 
vores rognkvote, og som noget 
meget glædeligt fik vi i år mange 
hanfisk.

Da de fleste havørreder er hunfisk, 
er det altid spændende hvor mange 
hanfisk, der kommer i strømfeltet. 
Det har tidligere været svært at 
opfiske et tilstrækkeligt antal hanner, 
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således at den genetiske spredning af 
avlsmaterialet var tilfredsstillende. 
Derfor har vi de foregående år måtte 
gøre en ekstra indsats for at få det 
ønskede antal hanner, men med 
årets 35 hanfisk er avlsmaterialet til 
de næste generationer af havørreder 
optimalt. Gennemsnitsstørelsen lå 
på imponerende 55 cm.

En anden positiv tendens er, at der 
ses ørredyngel i alle størrelser.
 
Mange af fiskene er så små, at 
det kan udelukkes, at de stammer 
fra tidligere udsætninger, og de 
er således en del af den naturlige 
reproduktion af småørreder fra åen.

Disse ørreder peger mod fremtiden, 
hvor vi, i takt med at der bliver 
gjort en stor indsats for at sikre 
og reetablere de gydepladser, hvor 
havørreden kan reproducere sig selv, 
kan nedtrappe og med tiden helt 
stoppe elfiskeriet. 

Målet er et sundt vandløbssystem, 
hvor havørreden kan klare sig 
selv uden kunstigt åndedræt fra 
lystfiskerne. 
I Jordbro å er vi rigtig godt på vej.

Grøde

En del af forklaringen på de mange 
småfisk i åen er, at grøden i åen 
bliver slået nænsomt. 
Gode vandplanter som vandranunkel 
får lov til at blive stående i åløbet, 
og det giver gemmesteder for både 
store og små fisk. 
Jeg hører en del beklagelser over, at 
denne grøde besværliggør fiskeriet, 
men sådan er vilkårene i et vandløb, 
hvor naturen er med til at sætte 
dagsordenen. Det kan vi ikke være 
utilfredse med! 

Det er et ekstra krydderi på fiskeriet, 
når der bliver stillet lidt krav til 
lystfiskerens kreativitet og snilde, 
og vi skal glæde os over, at naturen 
ved Jordbro å får lov til at stritte lidt. 
Dette er først og fremmest til glæde 
for fiskene, men også til glæde for 
den lystfisker, der holder af  et natur- 
ligt vandløb.

Vi ses derude næste år.

Å-ansvarlig for Jordbro å

Peter B. Sørensen 

Peter B. Sørensen

Der var pænt med fisk i Jordbro å 
- tre septemberfisk mellem 2,1 og 
2,7 kg.
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PAA KRYDS & TVÆRS MED KROGEN
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Indsend løsningen i en kuvert mærket “krydsord” til Niels Roesgaard, Strandvejen 6A, Sundstup, 8832 Skals, eller mail den til: 
roesgaard@vsf.dk inden d. 15/3, så trækker vi lod blandt de rigtige løsninger.
Præmien denne gang er et gavekort til GREJKÆLDEREN på 200,- kr.

Vinderen af forrige nummer´s krydsord og dermed et gratis deltagerbevis til KAAs konkurrencen 
“Fra udspring til udløb” blev :  Bjarne Trangbæk, Vestergade 8, 9632 Møldrup.



Materielgruppen
Vedligeholdelse af materiel
Søren Bak
Leo Hestbech
Horst Miesbauer

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
Kenneth Mortensen, Tlf. 86 67 27 77

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

Juniorudvalget
Michael B. Nielsen
Møgelkærvej 4, 8800 Viborg
Tlf. 86 60 26 61
e-mail: skumfly@mail.dk

Jon Haugaard
Mellemvej 13, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 97 24
e-mail: laksefiskeren@hotmail.com

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

Morten Snoer
Rismarken 40, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 80 64 Mobil: 28 70 40 89
e-mail: morten_snoer@hotmail.com

Fiskeriinspektorat Nord 
N.A.Christensensvej 40 
7900 Nykøbing Mors 
Tlf. 97 71 01 00 
(ml. kl. 9-15) 
e-mail:Nyk@fd.dk

Klubhus
Sønder Mølle
Vinkelvej 40 A, 
Brunshåb
8800 Viborg

Arbejdsgrupper

Aktivitetsudvalget
Klubaftener, film, foredrag og medlems-
arrangementer: 
Egon Langgaard, Steffen Bruhn

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

Udvalgsmedlemmer
Flemming F. Hansen
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Steffen Bruhn
Annoncer: Jørgen Buch

VSF´s hjemmeside
Webmaster: 
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup 
Tlf. 86 64 42 64
e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget
Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt 
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Horst Misbauer
Søren Bak
Jørn Kristensen
Peter Ballentin
Verner Ebbesen
Keld Mortensen
Susanne Jensen
Per Olesen
Peder Kokholm

D.S.F.´s Region Viborg Amt
Formand: Jørn Kristensen. 
Øster Teglgårdsvej 1,  8800 Viborg
Best.medlem: Hans Sandbjerg
Vandplejeudvalgsformand: Jørn Kristensen

Jordbro Gruppen
Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm
tlf. 97 54 16 09 
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

www.vsf.dk
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Bestyrelsen

Formand
Flemming Hansen
Alling Møllevej 2, Grønbæk, 8643 Ans
Tlf. 86 87 77 96 
e-mail: formand@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Karup Å Sammenslutningen, 
Vorgod Å, lodsejerkartotek.

Næstformand
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup 
Tlf. 86 64 42 64
e-mail: peter@vsf.dk
Ansvarsområde: VSF´s hjemmeside, 
Jordbro å, lodsejerkartotek.

Kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 88 92 Mobil. 22 16 39 40
e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Steffen Bruhn
Ugelrisvej 3, Skringstrup, 8832 Skals
Tlf. 86 69 67 97 Mobil. 26 55 22 64
e-mail: steffen@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Simested Å, lodsejerkartotek, 
aktivitetsudvalget,  juniorudvalget.

Per Olesen 
Låstrupvej 54, 8832 Skals
Tlf.  86 69 45 99.
e-mail: per@vsf.dk
Ansvarsområder: Vandplejeudvalget
Skals Å, lodsejerkartotek.

Niels Roesgaard
Strandvejen 6 A
Tlf: 98 64 84 18  Mobil: 22 52 61 46
e-mail: roesgaard@vsf.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring.

Suppleanter

Peder Kokholm
Holstebrovej 41 B, 1 th. 7800 Skive
Mobil. 60 38 20 52
e-mail: kokholm@vsf.dk
Ansvarsområde: Fiskbæk å, 
lodsejerkartotek.

Keld Mortensen
Carl Blochs Gade 15, 3. th. 8000 Århus C 
Tlf. 86 13 62 13 Mobil: 21 49 79 49
e-mail: keld@vsf.dk
Ansvarsområde: Vandplejeudvalget.
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Claus Krog Mikkelsen
Skovbrynet 3
8800 Viborg


