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Hvor blev sommerfiskeriet af ?
Jeg sidder og funderer over, hvor 
sommerfiskeriet blev af. Indtil nu 
har det ikke været noget at prale af, 
men regnen styrter ned udenfor, så 
måske er der håb.
Men det har været en meget 
usædvanlig sæson. 

Ingen vinterfisk
For en sjælden gangs skyld 
havde vi en rigtig isvinter, så for-
årsfiskeriet blev der ikke noget af. 
Til premieren den 16. januar var 
det ligefrem livsfarligt at færdes 
ved åen – ikke så meget for fiskene 
som for fiskerne, der risikerede at 
skride i åen. 

Ingen majspringere
Når foråret så kommer med lyse 
aftener og mildning i luften, bliver 
vi lystfiskere ramt af en alvorlig 
fiskefeber. Der må da være nogle 
enkelte havørreder i åen, og sådan 
en flot, blank majspringer på 5-6 
kilo ville ikke være dårligt, så 
vi rykker ud, uanset at vi ved, at 
chancen ikke er særlig stor. Men i 
år var chancen tæt på nul. 
Vejret var koldt og vandet var koldt 
og der var ikke noget vand i åerne. 
Der faldt ikke ret meget regn, og 
grøden nægtede at gro i det kolde 
og mørke vejr, så vandstanden var 
lav og der var ingen skjulesteder. 

De få fisk, der trods alt gik tidligt 
op, har sikkert skyndt sig langt op 
i vandsystemerne, hvor der var lidt 
skjul i de mindre vandløb.

Men så sommerfiskene da?
Omkring skolernes sommerferie 
plejer der at komme godt med fisk 
i åerne, men også det har i år været 
en skuffelse. 
Der er fanget enkelte pæne fisk, 
men langt de fleste har været 
små – helt nede fra 30 cm og op 
omkring 50, når det var pænt. Og 
det kan man så fundere over, eller 
som jeg har gjort, spørge en masse 
kloge hoveder. Der kommer der 
mange interessante svar ud af, og 
her er nogle af dem:

Er de fanget i garn ?
En af teorierne ved vore 
fiskevande har været, at fiskene 
er fanget i garn i Hjarbæk Fjord, 
men efter hvad vi har kunnet finde 
ud af, er der ikke fanget særlig 
mange havørreder i fjorden i år, 
og fangsterne har ligesom i åerne 
været domineret af små fisk. 
Der er meldt om et enkelt ulovligt 
garn, men ikke om massivt 
piratfiskeri. 

Og vore fangster af små fisk i 
åerne tyder ikke på specielle 
garnproblemer – der er ikke flere 
garnskadede fisk end sædvanligt.

Er de døde af sult?
Nej, de er ikke døde. Der er faktisk 
et rimeligt antal blanke havørreder 
i åerne, men mange er kun 35-40 
cm lange, og nogle endnu mindre.
De foregående to år havde vi 
dårligt nok vinter, og specielt i 
sæsonen 2009 så vi næsten ikke 
undermålere i åerne. Man ved, 
at havørreder der endnu ikke har 
været på gydning, vokser med 
ca 20 cm om året, så hvis der på 
grund af koldt havvand har været 
lukket for spisekammeret i ca 3 
måneder, er det ikke usandsynligt, 
at de optrækkende ørreder mangler 
ca 5 cm i længden.
Det kan også tænkes, at de større 
ørreder ikke er kommet i en 
foderstand, så deres indre stemme 
sender dem på vandring op i åerne. 
Spørgsmålet er så, om de kommer 
senere i år, eller om de springer et 
år over – det er der ingen der ved, 
men når dette blad er udkommet, 
er vi meget klogere.

Er det iltsvindet?
Limfjorden har i vinteren og 
foråret været hårdt ramt af 
iltsvind under isdækket, og her i 
sommerheden har der været nye 
problemer. Nogle har ment, at det 
har jaget havørrederne på flugt. 

Teorien er måske god nok, men 
problemet er, at det ikke står bedre 
til med sommerfiskeriet ved de åer, 
der løber ud ved de åbne kyster.

Vi mangler en syndebuk!
I Vejle er det meget lettere. Der 
er man stoppet fuldstændig med 
udsætningerne, og mange af 
de lokale er helt sikre på, at de 
manglende fisk skyldes denne 
”tåbelighed”. Det kunne man have 
sagt sig selv.
Hvis udledningerne af salt fra 
gaslageret i Ll. Thorup havde 
været påbegyndt, havde vi i VSF 
heller ikke haft problemer med 
at finde en forklaring – det havde 
naturligvis været det forbandede 
salts skyld!

Det er nok naturens skyld.
Kendsgerningen er, at sommer-
fiskeriet har været ringe over hele 
landet. 
Man kan gætte på alle mulige 
forklaringer, men en meget erfaren 
vandløbsbiolog gav måske det 
bedste svar, da jeg spurgte til hans 
vurdering. Han sagde simpelthen: 
”Det har vi set mange gange efter 
en isvinter”!

Det giver ingen forklaring – ud 
over at naturen er kompleks, og 
at vi ikke kan gennemskue alt det, 
der foregår. Er det ikke dejligt!
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Aktivitetskalender 
Vinteren 2010

Torsdag den 4. november kl 19.00 

Vandløbsrestaurering
Biolog Åge Ebbesen fra Silkeborg 
kommune fortæller om vandløbs-
restaureringer. 
Ikke kun om hvordan man gør, 
men også om formålet med 
restaureringer og ikke mindst om 
de opnåede resultater.
Åge Ebbesen er en kapacitet på 
området, så mød op og bliv 
inspireret og bliv klogere på, hvad 
der foregår i vore vandløb. 
Foredraget foregår på Sønder 
Mølle kl. 19.00. 
Der er ikke tilmelding.

Lørdag den 6. november kl. 9.00 

Kysttyr til Limfjorden
                                                             Allan leder en kysttur til 
                                                             Limfjorden. Stedet afgøres af
                                                             vind og vejr. 
                                                             Der er afgang fra Sdr. Mølle 
                                                             kl. 9.00. Tilmelding til Allan på
                                                             mail allan@vsf.dk eller på 
                                                             telefon 2019 6383 er nødvendig.
                                                             Man deler benzinudgiften.

Lørdag den 4. december kl. 9.30

Gydevandring
Vi prøver igen at komme ud og se på havørredernes gydning. 
Sidste år glippede det, da der var alt for meget og alt for beskidt vand i 
åerne i gydeperioden. 
Vi starter fra Sdr. Mølle kl. 9.30 og er hjemme kl. ca 12.30. Ingen 
tilmelding.
Hold øje med hjemmesiden - dette arrangement kan let blive flyttet 
afhængigt af forholdene!

Aktivitetsplan 
VINTER 2010-11

Dato og tidspunkt for arrangementerne 
kan blive ændret - check derfor altid på hjemmesidens Forum, 

at arrangementerne afvikles som planlagt.

Juleafslutning 

Den traditonelle juleafslutning, med  Horst’s berømte, sydtyske Glühwein 
og lune æbleskiver begynder kl. 19.00. Arrangementet er gratis og 
starter kl. 19.00. Det plejer at være rigtig hyggeligt, så mød talstærkt 
op.

Lørdag den 8. Januar

Skaldyrstur

Under ledelse af Niels Roesgaard tager vi til Limfjorden, hvor vi finder 
østers og muslinger, som vi tilbereder på Søndr Mølle. 
Nærmere program i Krogen, som udkommer til JUL.

5 torsdage i januar/februar.

Fluebinding 
for begyndere
Peter Ballentin leder et kursus 
for virkelig begyndere. 
De seneste to fluebindingskurser har 
været for mere eller mindre øvede, nu er det 
tiden med et begynderkursus, hvor vi starter helt fra bunden. 
Nærmere program i Krogens julenummer.

Torsdag den 27. januar kl. 9.00

Havørreden og hvordan 
man fanger den

Biolog Klaus Balleby fra Dan-
marks Sportsfiskerforbund er en 
af landets dygtigste havørredfis-
kere. 
Han kommer og fortæller noget 
om havørredens biologi og vaner, 
og ikke mindst fortæller han om, 
hvordan man fanger den.
 Der bliver noget om de forskellige 
former for fiskeri, herunder  nat-
fluefiskeri og kystfiskeri med le-
vende agn.

Der bliver virkelig noget at lære, 
så mød op på Sønder Mølle kl. 
19.00. 
Arrangementet er gratis og til-
melding er ikke nødvendig. 

Tirsdag den 1. marts kl. 8.00

Sæonstart

Torsdag den 10. Marts. 

Grejauktion

Som sædvanlig starter vi den 
egentlige sæson med kanonsalut, 
kaffe, rundstykker og en lille 
skarp. Bagefter tager nogle ud til 
åerne, nogle tager hjem og nogle 
bliver hængende til en snak i 
klublokalerne. 
Men det er under alle omstændig-
heder en hyggelig start på sæsonen, 
og så er det gratis.
Vi mødes kl. 8.00. 
Der er ikke tilmelding.

20. okt Kl. 19-21 på Møllen 

Hygge aften 
med video
24. okt

Fisketur 9-13
10. nov Kl. 19-21 på Møllen 

Fluebinding 

14. nov

Fisketur 9-13
Vi skal ud og fiske i Thomas’ 
sø, hvor vi kan fange rudskal-
ler, gråskaller og aborre, så 
husk regnorm, majs og nogle 
spinnere. 

Juniorafdelingens aktivitetsplan 

Som sædvanligt en god lejlighed 
til at få ryddet op i fiskekælderen 
eller til at få skaffet sig noget 
billigt grej. 

Se nærmere i næste nummer 
af Krogen.

Vi mødes kl. 9.00 ved Romlund 
forsamlingshus, hvorefter vi kører 
til søen. Husk også gummistøvler, 
regntøj, varmt tøj, madpakke og 
noget at drikke. Vi stopper med at 
fiske kl. 13.

24. nov

Spinnerbygning
”Spinner aften” på Møllen kl. 
19-21. Vi skal lave spinnere, og vi 
skal lave ca. 2 spinnere hver som 
i må tage med hjem. 
Husk, at tilmelding er nødvendig, 
og at der denne aften er der egen-
betaling i form af 10 kr/spinner 
og som sædvanlig 5 kr/sodavand. 

08. dec

Juleafslutning 
med 
bingo og hygge

Se meget mere om 
programmet på vores 
hjemmeside 
(vsf.dk under junioraf-
delingen), hvor du også 
kan læse om Rasmus´s 
flotte karpe samt man-
ge andre gode fangster.
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Til alle der gerne 
vil en tur på havet en 
gang i mellem
Jeg er ved at oprette en liste over de lystfiskere, som kan tænke sig at komme 
med på en til to årlige havture. 
Såfremt i er interesseret, så send en e-mail til atc@dge.dk med navn, adresse, 
telefonnumre (fastnet og mobil), samt e-mail adresse, og jeg vil notere jer på 
”havturslisten”. Har i vennner og bekendte som vil med på listen, så send mig
ved samme lejlighed deres kontaktinfo også. VSF’ere får dog første prioritet. 
Der vil blive oprettet en bankkonto til formålet, og kun når 
deltagergebyret er indbetalt er man registreret som tilmeldt. 
Melder man afbud efter tilmelding, så skal man selv sørge for at finde en substitut, 
medmindre en person på listen ønsker den ledige plads. Yderligere informationer 
og retningslinier vil på et senere tidspunkt blive fremsendt på e-mail til alle der er 
tilmeldt ”havturslisten”. 
Første tur vil enten blive her i efteråret eller en gang i foråret. 

Mvh Allan

Problemerne med 
Elfiskegrejet er løst.

Tidligt på året fik vi besked på, at det nu var endelig slut med at fiske med 
foreningens gamle elfiskeudstyr.
Nye regler havde egentlig været i kraft i flere år, men lystfiskerforeningerne 
havde fået en generel dispensation, så de kunne køre videre med det 
gamle grej. 
Men 1. januar 2010 var det slut, alt skulle nu være CE-godkendt og 
godkendt som et sammenhængende sæt. Det betød, at f.eks. VSF stod 
over for en udskiftning til ca 75.000 kr, og vi overvejede seriøst, om 
vi skulle ofre så mange penge, eller om vi skulle stoppe elfiskeriet og 
dermed udsætningerne.

Forbundet og DTU Aqua træder til
Vi klagede vores nød, både til Danmarks Sportsfiskerforbund og til 
DTU-Aqua, som står for udsætningsprogrammet overalt i landet. De to 
organisationer kunne sagtens se problemet, og her kort før sommer kom 
de op med en løsning.
Man havde ved at gå i dybden med godkendelseskravene fundet ud af, 
at der godt nok skulle være en CE-godkendt generator, men at den ikke 
behøvede at være godkendt sammen med det øvrige grej. Det betød, at vi 
fortsat kunne bruge vores generator, som ikke er særlig gammel og i fin 
stand. I øvrigt er en generator dyr.

Desuden havde man fundet ud af, at den elektrode, man slæber bag ved 
elfiskebåden (katoden) heller ikke behøvede at være godkendt sammen 
med det andet udstyr, så vi kunne fortsætte med vores gamle katoder. Vi 
har tre, og de ville koste ca. 5000 kr stykket for nye.

Det blev faktisk næsten gratis
Facit blev, at en forening som minimum skal købe en ensretterboks og en stang 
med den elektrode, man tiltrækker fiskene med (anoden). Der blev fundet en 
dansk producent, Stampes Elektro i Ringkøbing, som var interesseret, hvis 
landets lystfiskerforeninger kom med en stor, samlet ordre.
Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU fandt i fællesskab nogle øko-
nomiske midler, som kunne gives i tilskud til foreningernes indkøb, og 
da vi i VSF gik sammen med Ålestrup Lystfiskerforening om at dele et 
nyt sæt, kom tilskuddet til at passe med indkøb af et standardsæt.
Vi købte så yderligere en anodestang og nogle småting, så regningen blev 
på ca. 6.000 kr. - langt fra de 75.000 vi startede med at få præsenteret.
Vi kan altså fiske videre som vi plejer.

Jørgen Buch

Energinet stopper planerne 
om udvidelsen af 
gaslageret ved Ll. Torup

Her fra Energinets 
egen hjemmeside

Gaslagerudvidelse 
reduceres kraftigt og 
kan afsluttes i løbet 
af 10 år  

Energinet.dk har revurderet det 
aktuelle behov for at udvide gasla-
geret og har besluttet at reducere 
det ansøgte projekt. 
I december 2007 søgte Energinet.
dk Miljøcenter Århus om en mil-
jøtilladelse til at vedligeholde og 
udvide gaslageret i Lille Torup 
ved Viborg. Projektet omfatter 
genudskylning af de eksisterende 
syv kaverner (hulrum) samt ud-
skylning af ni nye kaverner over 
en periode på 25 år.

Energinet.dk har hen over somme-
ren revurderet det aktuelle behov 
for at udvide gaslageret og på den 
baggrund besluttet at reducere det 

ansøgte projekt til kun at omfatte 
genudskylning af de syv eksiste-
rende kaverner. Det har Energinet.
dk meddelt Miljøcenter Århus.

Udledningen af saltvand til Lim-
fjorden vil med det mindre projekt 
blive reduceret til under en femte-
del af udledningen ved det fulde 
projekt, og det reducerede projekt 
vil kunne gennemføres i løbet af 
10 år i stedet for 25 år for det fulde 
projekt.

Vedligeholdelsen af gaslageret i 
form af genudskylninger af de ek-
sisterende kaverner er afgørende 
for gaslagerets fortsatte funktion, 
sikkerhed og gaslagerets rolle 
for forsyningssikkerheden i Dan-
mark.

Det er tre år siden, vi sendte an-
søgningen om gaslagerudvidel-
sen. Nogle af de forudsætninger, 
som vi dengang lagde til grund 
for ansøgningen har ændret sig. 
Hen over sommeren har vi der-
for revurderet det aktuelle behov 

for at udvide gaslageret, og vi har 
besluttet at reducere det ansøgte 
projekt, siger gaslagerchef Leif 
Hansen, Energinet.dk.

Helt fra begyndelsen af dette 
projekt i 2007 har vi sagt, at det 
store projekt med ni nye kaverner 
kun vil blive gennemført, hvis 
der senere viser sig et behov for 
mere lagerplads. Det har vist sig, 
at projekterne Skanled og Baltic 
Pipe med planlagte gasledninger 
mellem Norge, Danmark og Po-
len ikke bliver realiseret. Der er 
mange nye gaskaverner på vej i 
Tyskland, og klima- og energimi-
nisteren har i år givet tilladelse til, 
at vi kan bygge en ekstra rørled-
ning til Tyskland. Samtidig viser 
nye prognoser et faldende gasfor-
brug i Danmark, og det er samti-
dig regeringens mål, at Danmark 
blive uafhængig af kul, olie og na-
turgas. På den baggrund vurderer 
vi, at vi aktuelt kun har brug for 
at genudskylle de eksisterende syv 
kaverner, siger Leif Hansen.

Af hensyn til et eventuelt frem-
tidigt behov for at etablere nye 
kaverner, vil vi opretholde areal-
reservationerne til det formål. 
I givet fald vil vi så sende en ny 
ansøgning til Miljøcenter År-
hus, og dermed gennemføre en 
ny VVM-proces med vurdering 
af virkningerne på miljøet og of-
fentlig høring om det nye projekt, 
siger Leif Hansen.
Vi har meddelt Miljøcenter År-
hus, at vi i første omgang ønsker 
at genudskylle én kaverne. Under 
forudsætning af, at Energinet.dk’s 
bestyrelse beslutter det, vil vi gå 
videre med genudskylningerne af 
de øvrige eksisterende kaverner. 
Udskylningen af de eksisterende 
kaverner vil forsat ske under de 
vilkår, som vi har anført i vores 
ansøgning, og efter de vilkår, som 
miljømyndighederne vil stille til 
genudskylningen, siger Leif Han-
sen.

Yderligere information
Gaslagerchef Leif Hansen, 
Energinet.dk, tlf. 23 33 89 70

Energinet fastholder 
imidlertid planerne om at genudskylle 
de eksisterende kaverner

Hvis nogen skulle 
føle trang til at juble 
er det desværre 
alt alt for tideligt  

Det er beklageligt at Energinet.dk 
øjensynlig slet ikke har forstået 
det meget enkle budskab, at man 
ikke ønsker at de skal lede deres 

salt og tungmetalholdige spilde-
vand ud i Louns Bredning 

Trods omkring 100 seriøse indsi-
gelser fastholder de fortsat at ville 
udskylle de eksisterende kaverner. 
under de vilkår, som de har anført 
i deres ansøgning.

Man forsøger altså at trylle en me-
get stor katastrofe om til en noget 

mindre katastrofe, og forventer 
sikkert at man herigennem har 
taget broden af modstanden mod 
projektet.

Nu vil man nemlig nøjes med at 
udlede miljøfremmede stoffer til 
fjorden i 10 år istedet for 25 år.

Hele problematikken er uændret 
både hvad angår spildevandets 

giftige indhold og dets påvirkning 
af naturen i dette sårbare område. 

Derfor er kampen for at forhindre 
denne miljøkatastrofe ingenlunde 
forbi og jeg håber at myndighe-
derne laver en seriøs vurdering af 
de mange indsigelser og stopper 
dette vanvittige projekt.

Redaktøren

Jeg skrev i Krogen sidste år, at 
vores bænkesæt ved Simested å 
var blevet ødelagt ved hærværk. 
Det viste sig, at det var kommu-
nen eller kommunens entrepre-
nør, der havde jordet bænkesæt-
tet, da pladsen skule gøres klar 
til grødeopsamling. 
Nu har Steffen Bruhn formået 
kommunen til kvit og frit leve-
ret at levere og opstillet et nyt 
bænkesæt. 

Tak til Steffen og 
tak til kommunen.
 
Jørgen
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Efter i flere omgange at have for-
søgt at sætte liv i VSF’s junioraf-
deling fik vi i år en virkelig god 
mulighed, da Jakob Madsen vend-
te tilbage til Viborg. 

Jakob er gammel Viborg-dreng, 
og mange i klubben kender Jakob 
som en virkelig dygtig og ivrig fi-
sker, som allerede fra drengeårene 
gjorde livet usikkert for snart sagt 
alle slags fisk på Viborgkanten.

Jakob er nu færdiguddannet bio-
log og arbejder med vandløbsved-
ligeholdelse, så interessen for fisk 
og vand er fastholdt. 
Da vi bad Jakob hjælpe os med 
at få liv i juniorafdelingen, sagde 
han straks ja, og han har allerede 
nu lagt et stort stykke arbejde i 
sagen.
Og man må sige, det hjælper. 

På 3 måneder har vi tredoblet 
antallet af juniorer i foreningen, 
og tilslutningen til juniorarrange-
menterne er nærmest tidoblet.

Juniorfestival
Vi startede i juni med en junior-
festival, hvor pressen hjalp os godt 
med at få kontakt til de drenge, 
der havde interesse i fiskeriet. 

Cirka 15 drenge og en del forældre 
mødte op til et informationsmøde 
i klublokalerne og efterfølgende 
fiskeri fra broerne ved Kærvæn-
get. 
Jakob og Allan havde forfodret, og 
der var godt med fisk, da vi star-
tede, men de blev vist skræmt af 
al den aktivitet, så fangsterne var 
beskedne. 

Men så gik vi over til græsplæne-
fiskeri med fluestænger og Lasse 
sørgede for grillede pølser, så det 
blev en god eftermiddag i godt 
vejr.

Fisk til alle
Ved næste aktivitet blev der til 
gengæld fisk til alle. Vi fiskede i 
en kommunal regnvandssø, hvor 
nogle imod alle regler havde udsat 
guldfisk. 

Guldfiskene havde haft det rigtig 
godt og var nu blevet til mange tu-
sinde flotte fisk i forskellige kulø-
rer. Og de var sultne, så uanset om 
der blev fisket med majs eller 

Fuld gang 
i juniorafdelingen

med orm, gik guldfiskene frisk til 
biddet. 
I alt blev der af ca 10 juniorer fan-
get over 100 fisk, og mange fan-
gede deres første fisk. 
Et par af de forældre, der havde 
kørt deres børn til juniormøde, 
fik også en fiskestang i hånden og 

oplevede suset.Efter fiskeriet blev 
alle guldfiskene genudsat bortset 
fra nogle stykker, som kom hjem 
til en havedam. Kim stegte pølser 
på trangiaen.

Endnu flere fisk
Tredje møde foregik ved en anden 
kommunal regnvandssø, hvor der 
er en enorm bestand af skaller, så 
også her var der fisk til alle - og 
mange til de fleste

Så til søs
Nu var selvtilliden bygget op, alle 
havde oplevet at fange noget og 
var klar til større udfordringer. 
Så hen under aften den 4. august 
stod ni juniorer, to forældre og 
tre ledere til søs på Viborg Nør-
resø, hvor vi havde lånt joller af 
PH-grej og af Jørn Kristensen og 
Lars Guldager fra Viborg Fiskeri-
forening.

Juniorarbejdet udføres i sam-
arbejde med Viborg Fiskerifor-
ening, der organiserer fiskeriet på 
Viborgsøerne. 
Lars Guldager fra Viborg Fiskeri-
forening er fast mand i juniorar-
bejdet, og de øvrige medlemmer 
af foreningen støtter op, når der er 
brug for det.

Det viste sig imidlertid at være 
vanskeligt at fange noget midt i 
hedebølgen, så der kom ikke no-
get i bådene. 
Men det var tæt på !. 
En af juniorerne havde en pæn 
gedde helt oppe i overfladen, hvor 
den imidlertid spyttede wobleren 
ud, og senere på aftenen  havde 
samme junior en fisk på, som un-
dertegnede helt klart vurderede til 
at være en sandart, men den blev 
heller ikke hængende. 
Ærgerligt for Peter, der var lige 
ved at få sin første fisk !
Vi sluttede i regn og mørke, og 
dem der ikke var klædt ordentlig 
på, de frøs, men det har de sikkert 
lært af. Og hele juniorprojektet 
går jo ud på at lære drengene at 
fiske.

Når du læser dette i Krogen, har vi 
sikkert også været på tur til P&T 
og på havørredtur til åen. Men så 
nærmer den mørke tid sig, hvor vi 
for det meste må rykke indendørs 
og beskæftige os med fluebinding, 
film og røverhistorier.

Der er plads til flere
Selv om genstarten af juniorafde-
lingen allerede er en stor succes, 
er der plads til flere. Bl.a. kunne 
vi godt tænke os at se flere af de 
juniorer, der er med på et fa

miliemedlemskab - de er lige så 
velkomne som juniorer på eget 
medlemskab. 

Vi holder møde og arrangementer 
på alle lige onsdage, normalt fra 
kl. 18.00.
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NYT FRA 
FISKBÆK Å

Fiskbæk å  har lidt en del under 
vinterens frost, meget af vores 
pindsvineknop, som egentlig er 
en vandløbets ukrudt, er gået 
næsten helt ud, og sammen med 
restaureringen ved Ravnstrup 
dambrug, hvor meget sand er 
skyllet ned af åen, har der været 
meget få gemmesteder i åen, det 
har forårsaget meget uklart vand. 

Mange af vores grødepuder er 
frosset i stykker, men det ser ikke 
ud til at genere havørrederne, de 
er kommet, dog ikke i lige så stort 
antal som sidste år, men det kan jo 
være det kommer. Det har jo været 
varmt og med lav vandstand, så 
mon ikke de sidste kommer med 
vandet og regnen senere på året.
Der er allerede fanget godt med 
fisk åen, men mig bekendt ikke 
nogen over 3 kg, men dem i grill- 
størrelse er jo også gode.

Knæk og bræk derude, 
håber vi ses.

Er der noget med manglende 
broer, eller andet så kontakt mig 
venligst

Mikael Klokkerholm 

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

Scanbirk
Møbelfabrik A/S
Herredsvejen 40
Skringstrup - 8832 Skals

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

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

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

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

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

236

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

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

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

Det var egentlig en god kurvfuld Karl Johan rørhatte, jeg var ude efter. 
Jeg havde fundet mange bare ugen før, men i dag gik det lidt trægt, en 
lille halv snes stykker blev det til. 
Den største, som ses på billedet vejede dog hele 200 gram. 
Hvorfor nu samle svampe? 
Det er dog langt lettere, at købe dem. 
Tjah, de smager jo godt, men allermest er det fornøjelsen ved at finde 
dem, gå i skoven, nyde solen efter nogle dage med hård vind og regn, 
trække den lidt kølige efterårsluft dybt ned i lungerne og glemme 
hverdagens trængsel og larm. 

Vi skulle have gæster, det sidste stykke rådyr fra fryseren kunne nu 
serveres med friske selvfundne Karl Johan. 
Lidt brombær faldt jeg over, dem har jeg hjemme i haven, tornfri endda, 
men når nu de var der, kunne jeg lige så godt høste lidt af naturen igen. 
Jeg skulle bare bruge lidt til pynt. Til sidst havde jeg lige en times tid 
ved Skals Å opstrøms Løvelbro, og sandelig om ikke denne dejlige 
efterårsdag kronedes med en fin gyldenbrun havørred på 49 cm. og 1,3 
kg. Mepps 4 gjorde det igen! 

Man kan jo så komme til at filosofere lidt på sådan en dag: havørreden 
havde jeg selv, sammen med mange andre lystfiskere, selv skaffet 
til åen efter at havørredstammen næsten var forsvundet. Brombær 
kommer jo af sig selv, hvis der ellers er skovbryn, lysninger og læhegn 
nok. Rørhattene? Gad vide om der overhovedet er nogen tilbage oppe 
i Nordjylland, når man er færdige med at fælde skov for at opstille 
kæmpe vindmøller?? Man kan ikke tage noget for givet! Hvis du vil 
høste af naturen også i fremtiden, må du kæmpe for den!

Vi ses derude
Finn Karlsson

Efterår er 
høsttid

10
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Jeg var en dag på put and take 
fiskeri i Volstrup. 
Det var en af de dage, hvor 
fiskene var vanskelige. 
Ingen havde fanget noget! 
Jeg gik en tur rundt for at se, 
om jeg kunne spotte noget at 
fiske mere målrettet på, og der,
endelig, var der noget der 
glimtede i det grågrøngrumsede 
Limpopovand. 

Polaroiderne måtte sættes på 
zoom. Det var en spinner! 
Den dinglede fra rygfinnen af en 
regnbueørred af ikke helt ringe 
dimensioner. 
Jeg kastede til den. 
Der er noget ondt frydefuldt ved 
at fange en fisk andre har tabt, 
og da især når den havde været 
fejlkroget. 
Det blev til mange kast- nogle så 
tæt på snuden af den, at den blev 
ramt, men den ville ikke lege med 
mig. 
Et allersidste forsøg og jeg ville 
vende tilbage til min faste base 
ved søen. 
Så bed den saftsuseme. Underlig 
fight! Det var som om, der ikke 
rigtig var kontakt. 

Fra lystfiskeriets overdrev - det bider de også på

Moby Dick 
fangst i 
Volstrup

Da den var landingsklar, fik jeg 
forklaringen, den havde ikke bidt, 
jeg havde kroget en linestump 
med bly på - stumpen hang ud af 
gabet på fisken. 
Mærkeligt nok lykkedes det at 
holde fast i linen og få fisken på 
land. 

Hold da kæft, hvor var den grim! 
Og jeg havde ikke mit kamera med. 
Den havde i den grad været i krig: 
Spinneren i rygfinnen, snøren ud 
af gabet, endnu en trekrog dybt i 
mavesækken og adskillige sår, der 

kunne tyde på, at den havde været 
udsat for et heftigt rykfiskeri. 
I mangel af foto får i en teg-ning 
fra Bent Hallers bog ”Kaske-
lotterne sang” Det er den gamle 
kaskelothval ”Moby Dick” - ud-
tjent, gammel og mærket. 
Ligheden med min fisk er slående.

Match the hatch
En rigtig lystfisker undersøger sine 
fisks maveindhold for at kunne fiske 
med lige det, som de tager den dag. 

Det må vel også kunne gøres med 
put and take fisk?? 
Nu, kære læsere, får i, eksklusivt, 
resultatet af min absolut troværdige 
undersøgelse af ørredmaver i mas-
sevis.
De er tomme! 
90% har ikke noget i maven. 

Det er altså ikke sulten, der har 
drevet dem til bid. Det passer altså 
heller ikke, at dambrugsejerne stop-
fodrer fiskene, så vi ikke kan fange 
dem. I 90% af tilfældene må man 
sige: ”You can’t match the hatch”!

10% meget 
spændende indhold
Resten - altså 10% ifølge min 
gamle matematiklærer - ja nu bli-
ver det spændende. 
Foderpiller i nogle få. Pillerne er 
hurtigt omsættelige, så mon ikke 
det er fisk, der udsat samme dag. 
Men topscoreren er - småsten - fra 
ca. 1 cm. til dueægsstørrelse. Tung 
kost kan man vel sige. 
Af andre ”terresticale” fremmed-
legemer findes grenstumper og 
cigaretfiltre. 
Filtrene viser at put and take fiskere 
ikke er helt politisk korrekte, - der 
er mange kæderygere.

Kuriositeterne
Kroge, spindere, blink m.v. har 
jeg ikke talt med, det er jo ikke 
spændende. 
En halv korkprop og et plastic-
stykke (4 gange 6 cm.), det ser 
man derimod ikke hver dag!
Forstoppelse får en helt ny dimen-
sion, når man ser en ørred med 
sådan en dims i maven.
Så er der ca. 1%, der har spist 
småbiller, vårfluer og andre in-
sekter og af og til en lille fisk. 

Konklusionen må vel være, at det 
er bedre at fiske med småsten end 
med en Red Tag Palmer.

Jeg samler stadig dokumentation 
fra mine ørredmaver, og her for 
nylig fandt jeg en grankogle i en 
trekilos fisk! 
Og så’r det æ engang løwn.

Vi ses derude 
Finn Karlsson
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Vi har været ude og se på restaureringen ved Ravnstrup, desværre er der 
endnu ikke etableret ret meget græs på brinkerne i det nye åløb, og flere 
steder er der også udhulning af brinkerne, med jordskred til følge. 
Vi håber at Viborg kommune får styr på dette, da der også udvaskes en 
del sand til Fiskbækå s hovedløb.

VPU har sat yngel og 1års fisk ud i vores vandløb, dette blev gjort i april 
og maj og forløb planmæssigt.
I september skal vi sætte ½ års fisk ud og lur mig om ikke det også 
kommer til at forløbe rigtigt godt takket være alle de frivillige både fra 
VSF, men også fra Hobro foreningen, og ikke mindst fra Skalsådalen, 
mange tak for det.

Vi har lavet og indsendt et projekt ved Fiskbæk mølleå, og dette stykke 
ser også meget godt ud, lige til at gå til, som Egon fra Olsenbanden ville 
sige. 
Så her skal VPU op og se på mulighederne for en renovering i Gørupbæk, 
vi sætter fisk ud deroppe.Det er ikke et sideløb til nogle af vores åer, men 
den udmunder trods alt i Lovns Bredning, så i det mindste kan vi håbe at 
rende ind i fiskene ved kysten, så det er vel heller ikke så galt.

Mikael Klokkerholm
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Efter en lang og kold vinter, var det 
endelig tid for den årlige fisketur 
til Norge – til elven Glomma. 
Vi havde glædet os i længe - Leif 
Christiansen og jeg.  

Efter en lang køretur fra færgen 
i Varberg, ca. 750 km., nåede vi 
frem til Alvdal en eftermiddag 
midt i juni. 
Vi kunne konstatere, at bilens 
termometer viste korrekt, det var 
kun 8 grader varmt. 

Ejeren af den lille fiske-camp 
-fru Grethe Langodden - kunne 
fortælle, at der var faldet nysne på 
fjeldet og at metrologerne varslede 
nattefrost. 

Det blev en kold nat i teltet, hvor 
den af os som havde glemt sit 
skiundertøj frøs - jeg havde det 
dejligt varmt. 
Da vi skulle fiske viste det sig, at 
elven var ca. 1,5 m over normal 
vandstand, grumset og kun ca. 5 
grader varm. 
Det betød, at der ikke var nogle 
insektklækninger. 
Fluen skulle således fiskes dybt, 
hvilket er svært i stærk strøm. 
Efter en fiskedag i koldt vand til 
armhulerne måtte vi erkende, at 
det var for svært for os. 
Jeg havde fanget en enkelt stalling 
- Leif havde ikke det mindste nap. 
Efter endnu en kold nat besluttede 
vi os for at prøve fiskelykken i 

elven Folla, ca. 20 min. kørsel fra 
vores teltplads. 
Det var et fornuftigt valg. 
Folla havde normal vandstand og 
var som altid ginklar. Pludseligt 
begyndte vi at fange fisk – mange 
fisk. I løbet af ugen fangede vi 
hver 40 – 50 stalling + en tyk 
ørred. Enkelte på tørflue, de fleste 
på nymfer. 
De mest effektive nymfer var en 
sort udgave af Superpuppen og 
en græsgrøn Sedgenymfe, begge i 
størrelse 14,  
De fleste af de fisk vi fangede var 
i størrelsen 30 - 45 cm. 
Leif fangede vist en enkelt stalling 
eller to der var lidt større - det kan 
jeg ikke helt huske !! 

Vi fangede mod sædvane kun 
ganske få små stallinger. 
Lidt bekymrende ! Hvor var de 
små fisk ?  
Ikke kun fiskeriet blev godt - vejret 
blev det også. De sidste dage var 
det faktisk ganske behageligt vejr 
- i solen. 

Det var et par tilfredse VSF- 
medlemmer der kunne vende 
næsen hjemad, mens vi planlagde 
den traditionelle efterårstur til 
Høkensås i Sverige. 

Der venter de svenske ørreder en 
slem forskrækkelse !!!

Efter stalling 
i Glomma og Folla

Af Poul Hollesen
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Sommeren går på hæld og dermed 
går fiskesæsonen ind i sin sidste 
og særdeles spændende fase.

Vores Karup å – stykker har i.flg. 
rygter og fangstrapport ikke kastet 
de store fangster af sig.
Hvis der skulle være medlemmer, 
som har haft heldet med sig ved 
vores Karup stykker, så ville det 
være fint, hvis vi kunne glæde os 
sammen med vedkommende og 
samtidig få endnu mere lyst til at 
besøge den smukke å - strækning.

Lige inden sommerferien var vi et 
lille arbejdshold, som gik i gang 
med at rydde op i den lille Lund-
holm bæk, som løber ud i Karup å 
på Karlos eng.

NYT FRA 
    KARUP Å

Lundholm bæk fik det store ”efter-
syn” for få år siden og trængte nu 
til et mindre et af slagsen.
Et eftersyn er åbenbart også det 
Høgild bro har trængt til, for 
lige p.t. er broen under kraftig 
renovering og det betyder, at al 
færdsel på broen er stoppet indtil 
29.oktober.
Altså hvis man skal fiske på Karlos 
og Margrethes stykker ved Høgild 
bro, så kan man kun komme til 
dem ved at køre ”bagom”.
Mens dette skrives meldes der om 
massiv opgang af fisk i Karup å, 
så mon ikke det er tid til en tur til 
Karup å ?

M.v.h.

Flemming F. Hansen

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

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

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ

NYT FRA 
    SKALS Å

Vi venter på det store træk af havørred så vi kan slutte særsonen godt 
af, der har dog været fisk i åen se bare på pouls fine fisk på 5.5 kg det er 
sådan en vi drømmer om og det er ikke den eneste i den størrelse, for der 
er set store bølger det er ganske vist.
Vi kan hurtig blive enig om at der ikke er så mange fisk som sidste år, det 
er jo også en flidspræmie at fange en havørred så der skal arbejdes for 
det, men de kan nå at komme endnu, se bare på Karup å, d. 10-11 august 
kom der et ordentligt træk havørreder, så der er gode muligheder endnu 
for stram line inden fredningen.   
Ellers er det så heldig at man kan fornøje sig med de mange aborrer som 
er der nu, der er nogle pæne imellem og måske dukker der en overraskelse 
op man ved jo aldrig.

Vi ses ved åen 
Kenneth
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Lystfiskeriet i Aar  
Læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad - 14. sept. 1915

Efter Almanakken at dømme kan de mange Lystfiskere i Viborg endnu i 
Aar glæde sig til adskillige fornøjelige Timer ved Aaen, idet førnævnte 
”huspostil” betegner September som ”Fiskemaaned” – d.v.s., at denne 
Maaned staar i Stjernebilledet ”fiskene”s Tegn. 
Selvom dette ikke maa opfattes alt for bogstaveligt, er der alligevel ”no-
get om snakken”, i alt Fald for de Viborg Lystfiskeres Vedkommende, 
for hvem Ørredfiskeriet vel nok er det ”fornemmeste” og det, der drager 
de fleste ærede Medborgere i Ilden for den sunde og fornøjelige Sport.

Der har hidtil i Aar været usædvanlig Smalhals i vore Aaer og Bække, 
hvad angaar Tilstedeværelsen af den saa eftertragtede Ørred. ( Her 
tænkes væsentlig paa Sølvørreden eller Blankørreden, der trækker op 
fra Fjorden og ikke som Standørreden eller Forellen har sit faste Stand-
kvarter i Aaen). 
Den kolde Forsommer har sikkert været Aarsagen hertil. Når Forsom-
meren nemlig er varm, opvarmes Vandet i Limfjorden, hvor Ørreden 
har sit Tilhold, og det foranlediger, at denne Fisk, for hvem rindende og 
stærkt iltholdigt Vand er en Livsbetingelse, trækker op i Aaer og Bække. 

Dette Træk foregaar imidlertid langt fraregelmæssigt, idet det, som 
sagt, afhænger af Varmen i Fjordens Vande. 
Er denne Varme ikke tilstrækkelig, forbliver Fisken som Regel paa de 
mere grundede Steder i Fjorden, og kun en mindre Del trækker op i 
Aaerne. 
Sidste år - med den varme Juni Maaned - var der, f.Eks. en rig Fiske-
bestand i Aaerne allerede i Begyndelsen af Juli Maaned. 
I Aar er Forholdet noget anderledes. Fisketrækket er betydeligt senere i 
Aar, og saa rigt som sidste Aars Træk vil det absolut aldrig blive; men 
alligevel vil en og anden forsinket ”Blankørred” sikkert trække op i 
nuværende solvarme Septemberdage, idet den undgaar Fiskernes Garn, 
som den kan se i det klare Vand i Fjorden, og da har Lystfiskeren noget 
at vente sig, naar han lægger ud med ”gunstigt Vejr”.
I denne henseende er Lystfiskeren imidlertid afgjort paa kant med alle 
andre Medborgere. 
Han forlanger nemlig som ”gunstigt Vejr”; Blæsevejr i Forbindelse med 
skyet Himmel og Vestenvind. Solskin er for ham af det onde. Vil derfor 
de kommende Dage i September slaa om og stille sig ikke i ”Fiskenes”, 
men i ”Fiskerens” Tegn, er der endnu Tid at indhente det forsømte for 
Viborgs mange Lystfiskere.
A propos, Lystfiskeren! 
Man bør aldrig ønske en Lystfisker ”Held med Fangsten”! I heldigste 
Tilfælde risikerer man ved dette Udsagn, at han vender om og gaar 
hjem igen med sin Stage og Snøre, sikker paa, at Dagen ved det udtalte 
Ønske er ødelagt for ham, - og i værste Tilfælde! 
Ja, jeg skal i saa Tilfælde kun henvise til, ”at Jacob Pedersen, velagtet 
Borger udi Viborg Anno 1832, blev anset med 30 Rigsdaler i Bøde, des-
formedelst fornævnte Jacob Pedersen havde antastet sin Naboe, Søren 
Haaeg, og givet denne 23 Stokkeslag, efterdi Søren havde ønsket ”en 
god Fangst” en Dag, da Jacob Pedersen skulde på Ørredfiskeri.

Vore Lystfiskere koketterer endnu med denne Overtro, selv om den ikke 
giver sig saa radikale Udslag. I alle Tilfælde; Glæd den Lystfisker, du 
møder paa din Vej, med at udtale Ønsket om, at der ikke maa komme 
en Fisk i hans Taske. Du vil se ham smile over hele Ansigtet paa Grund 
af dette ”negative” Ønske. Han knytter nemlig dertil det ”Overtroens 
haab”, at Tasken vil blive fyldt og …. Ja, ”Haabet er lysegrønt og ”be-
skæmmer ikke”

Lystfisker
(Formentlig Kantor Hæstrup)

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 2840 4831
2840 6836

www.xn--grejklderen-e9a.dk
 mail: salg@xn--grejklderen-e9a.dk

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Man-Tirsdag    

12 - 17.00
Ons-Fredag

10 -17.00

Åbningstider
Lørdag
10 -13

KUN 229,-

KUN 300,- 

TILBUD
Neoprene waders
Ron Thomson Lagoon
Kun str 46/47, vælg frit 
profil el. filtsål før 799,-  
Komplette fluesæt
Vælg mellem flere forskellige stænger.
Stang, hjul, line Scierra bagline, 
flueline og flueforfang 
Stort udsalgt på endegrej
Rapala spoon blink/woblere Abu blink og spinnere, 
Vibrax spinnere+blink hansen strippere, salmon, kystblink 
mm. Kinetic woblere, mørresildablink, 
dvs. kystwoblere blink spinnere. Før op til 49,95  

 NU 3 stk 50,- 7 stk 100,-

MIDT DÆK & FÆLGE
Hovedgaden 90 . 8831 Løgstrup . 30 24 30 52
Hj.side: 8831midt.dk . Mail: leo@8831midt.dk Leo Hestbech

10% RABAT TIL ALLE 
MEDLEMMER AF VSF DÆK

OLIESKIFT
FÆLGE
LYDPOTTER
SERVICE

Dit professionelle dækfirma klarer alle opgaver indenfor dæk-
skift, nye flotte fælge og mindre bilreperationer til fordelag-
tige priser. 

Ring og få et tilbud!

Vi skifter dine dæk, mens du nyder en kop kaffe i vores lille 
café.
Moderne værkstedsfaciliteter, hvor vi kan klarer alle mindre 
reperationsopgaver, olieskift, tændrør, udstødning osv....
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive

Materielgruppen

Vedligeholdelse af materiel
Horst Miesbauer 
Søren Bak
Leo Hestbech

Fiskeriopsynsmænd

Ivan Bjerregaard, Tlf. 86 69 48 41
Henning Markussen, Tlf. 86 61 30 08
Egon Langgaard, Tlf. 86 65 84 65

Juniorudvalget

Allan T. Christensen (Formand)
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan-edna@mail.tele.dk 

Kim Agerholm
tlf. 3023 9673

Jakob Madsen
tlf. 2194 9122

Fiskeriinspektorat Vest 

Afd. 1. Nykøbing M. 
H. C. Ørstedsvej 2
7900 Nykøbing Mors 
Tlf. 7218 5600 
(ml. kl. 9-15) 
e-mail:Nyk@fd.dk

Klubhus
Sønder Mølle
Vinkelvej 40 A, 
Brunshåb
8800 Viborg
Tlf. 3013 9562

Arbejdsgrupper

Aktivitetsudvalget
Klubaftener, film, foredrag og medlems-
arrangementer: 
Hele bestyrelsen

Redaktionsudvalget

Redaktør: 
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf. 21 52 36 06
e-mail: nr@bystrupgaard.dk

Udvalgsmedlemmer
Jørgen Buch
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Jørgen Knudsen
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:
Mikael Klokkerholm
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Kim Agerholm
Leo Hestbech
Kenneth Elkær

Jordbro Gruppen

Poul Erik Kokholm 
Johan Bittmannsvej 6, 7850 Stoholm,
tlf: 97 54 16 09 
kokholm@fiberpost.dk
Peder Kokholm, Mobil: 60 38 20 52
p-kokholm@e-mail.dk
Erik Mikkelsen
Bakkevej 17, 7850 Stoholm, tlf: 97 54 16 33
Verner Ebbesen, tlf: 97542110  
v.ebbesen@tdcadsl.dk

www.vsf.dk

Bestyrelsen

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

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

Kasserer
Johnny Auchenberg
Brårupvej 8, 7800 Skive
Tlf. 2043 0135 e-mail: kasserer@vsf.dk
Ansvarsområder: 
Regnskab/budget, medlemskartotek.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Mikael Klokkerholm Jensen
Tastumvej 49, 7850 Stoholm
Tlf. 97 54 18 54 Mobil: 20 88 50 54
e-mail: klokkerholm@jensen.mail.dk
Ansvarsområder: Fiskbæk å, 
Formand for vandplejeudvalget.

Niels Roesgaard
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf: 21 52 36 06
e-mail: nr@bystrupgaard.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring

Kenneth Elkjær
Elmevej 8, 9632 Møldrup
tlf 28680605
mail : kenneth@vsf.dk
Ansvarsområde: Skals å, vandplejeudvalget

Jens Drengsgaard
Gravhøjvej 22, Sparkær, 8800 Viborg
Tlf. 8664 5596
e-mail: jensdrengsgaard@hotmail.com
Ansvarsområde: Jordbro å, lodsejerkartotek, 

Suppleanter
Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan-edna@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Vorgod å, Hald sø, lodsejerkartotek, 
juniorudvalget. 

Finn Karlsson
Korsbakken 12, Rødding
8830 Tjele, Tlf. 86651332
e-mail: finn-margit-karlsson@mail.tele.dk
Ansvarsområde: Simested Å


