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Vi er i skrivende stund midt i 
marts måned. Den ”rigtige” sæson 
er begyndt og kalenderen siger, at 
nu er det forår!
Ved et kig ud af vinduet er det 
med foråret vist en sandhed med 
modifi kationer! 
Det er koldt og frosten har nu 
varet i fl ere måneder!
Men det med den ”rigtige” sæson 
er rigtig nok. En sæson der vil 
blive stillet mange og forskellige 
forventninger til - alt afhængig af, 
hvem man er.
Mange vil gå målrettet efter ”fast” 
fi sk og helst fl ere af dem - andre 
vil ”nøjes” med håbet om nogle 
dejlige oplevelser ved åen, hvor 
det at være tæt ved åen og den 
øvrige natur er ligeså vigtigt, som 
en fi sk i tasken. Sådan er vi så 
forskellige i vores forventninger 
til en god sæson.

Et andet forårstegn er Danmarks 
Sportsfi skerforbunds kongres 
- den afholdes hvert andet år og 
altid i marts måned. 

Vi var tre fra VSF, som deltog i 
kongressen lørdag. 
Formandens beretning var præ-
get af de mange problemer, som 
dukker op i forbindelse med den 
nye kommunalreform. 
Her synes DSF at have en stor 
opgave med at overvåge, at miljø 
m.m. ikke ”glemmes” i kampens 
hede.
Et af de positive ting i formandens 
beretning var DSF`s  initiativ 
m.h.t. det ulovlige garnfi skeri, der 
foregår ved vore kyster. 
Denne kampagne har bl.a. haft til 
formål at overbevise politikerne 
om, at der her er et alvorligt 
problem, som der må gøres noget 
alvorligt ved!    
Det ser ud til at politikerne har 
forstået alvoren i problemet - nu 
må vi så håbe de agerer derefter!

En positiv oplevelse var det også, 
at møde andre foreninger. En 
af foreningerne vi talte med var 
Bjerringbro Sportsfi skerforening 
- vi kommer jo til næste år i den 
samme kommune, så hvorfor ikke 
prøve at få et samarbejde i gang. 
Det kunne f.e.k.s. være omkring 
vores vinteraktiviteter. 
Men derom senere.

Tilbage i vores egen ”andedam” 
kan vi fortælle, at Hald Sø-projek-
tet skrider fremad. 
Vi har nu fået vores bådplads 
anvist og de praktiske ting 
omkring udlånet af båden, er ved 
at være på plads. Dog har den 
lange vinter forsinket de sidste 
forberedelser.
Hvornår vi er klar og hvordan 
udlånet sker, kan I se på vores 
hjemmeside.

Der er desuden godt nyt omkring 
vores engagement ved Vorgod å. 
Vi har for nylig indgået en ny 
femårig lejeaftale og det er vi 
meget glade for. Nu mangler vi 
kun, at fl ere af vores medlemmer 
benytter sig af det gode tilbud.

Af andre nyheder kan fortælles, 
at det er lykkedes at ”lukke” 
de sidste huller ved Skals å, 
nærmere betegnet på sydsiden fra 
Løgstørvejen til Ejstrup Bro.

Igen i år var vores grejauktion 
en succes og igen i år var Hans 
Sandberg en festlig og dygtig 
auktionarius. 
Der var mange og fi ne ting på 
auktionen. Nogle af de fi ne 
emner var skænket af tidligere 
bestyrelsesmedlem Vagn Nielsen, 
- en stor tak herfra til Vagn for den 
fi ne gestus!
I februar havde vi fornøjelsen at 
invitere samtlige lodsejere ved 
vore fi re ”Limfjordsåer” til en fl ot 
lodsejerfest. 
Det var endnu engang en stor 
succes. Vi nyder stor tillid blandt 
vore lodsejere og det er vi både 
glade og stolte over!
Det fi ne forhold til vore lodsejere 
skyldes også den hensynsfulde 
måde hvorpå I færdes ved vore 
åer. 
Det er mit ønske for denne 
sæson, at I vil fortsætte jeres 
hensynsfulde færden ved vore 
åer og at I vil få mange dejlige(og 
givtige) timer derude.

Knæk&Bræk

Flemming F. Hansen
Formand
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N y t  f r a  f o r e n i n g e n

Det er selvfølgelig rart at der er mange fisk i vore vandløb. 
Begejstringen var dog ikke stor da Steffen Bruhn stod ved Fiskbæk 
å og gjorde fluestangen klar til fiskeri. De fisk, der var i vandet, var 
nemlig døde. Lige nedenfor grødeopsamlings-pladsen ved Viborg-
Skivevej lå der flere hundrede kilo døde fladfisk, som var smidt i åen. 

Fiskeaffaldet er formentlig efterladt af en fiskhandler, der ikke fik 
udsolgt.
Det er selvfølgeligt noget helt uantageligt miljøsvineri, og de rette 
myndigheder er allerede kontaktet og fiskeaffaldet vil blive fjernet. 
Det er i øvrigt ikke første gang, at der er smidt affald i Fiskbæk å. Der 
er tidligere bleve dumpet døde fladfisk ved Nybro.
Alle, der har set noget ved grødeopsamlingspladsen ved Fiskbæk å 
omkring d. 15,16,17,18 marts, der kan føre til opklaring af, hvem der 
står bag affaldsdumpningen, bedes henvende sig til å-ansvarlig for 
Fiskbæk å: 
Peder Kokholm.
Tlf: 60 38 20 52 eller på mail: kokholm@vsf.dk 

Premiere

Onsdag d. 1/3 blev sæsonen skudt 
igang med et ordenligt kanonbrag 
på Søndre Mølle. Krudtet var tørt 
og hvis sæsonen lever op til brag-
ets størrelse bliver det den bedste 
nogensinde, men det varer nok lidt 
før vi får sikkerhed for det.

Vejret ved premieren var midvin-
teragtigt, men et par håndfulde 
garvede premiereveteraner skulle 
ud, og der blev da også fanget og 
genudsat nogle få nedgængere, 
-men der har ikke været meldin-
ger om hverken grønlændere eller 
steelheads på selve premiereda-
gen.

Introduktions-
aften for 
vore nye
medlemmer 

Torsdag d. 16/2 havde vi in-

troduktionsaften for forenin-

gens nye medlemmer. 

Omkring 25 var mødt op for at 

høre foreningens å-ansvarlige 

fortælle om fiske- og parke-

ringsmulighederne ved vore 

vandløb. 

Fiskeaffald i Fiskbæk å... igen, igen
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N y t  f r a  f o r e n i n g e n

Torsdag d.2/2 var Morten Valeur på besøg for at vise hvorledes man 
binder havørredfl uer. Omkring 15 var mødt op og så Mortens ekvili-
bristiske fl uebindingsteknikker, altid på forkant med udviklingen når det 
gælder materialevalg og bindeteknik.
En god og lærerig aften

Grejauktion

Torsdag d. 2/3 afholdt vi forenin-
gens mest populære og succesful-
de aktivitetsaften, nemlig grejauk-
tionen.

I år var ingen undtagelse, den 
store sal på Møllen var godt fyldt 
op af lystfi skere der håbede at 
gøre deres livs handel, og der var 
nok at tage fat på. I løbet af 3-4 
timer havde masser af godt grej 
skiftet ejermand, og de fl este så 
ganske tilfredse ud.

Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til Vagn Nielsen der 
har skænket en stor grej-gave til foreningen
En god del saltvandsgrej, en masse spinnere og fl uer plus 
nogle stænger og en del andet grej. 
En del af effekterne blev solgt til de højestbydende på grej-
auktionen og var derigennem med til give et pænt lille over-
skud til foreningen.

En særlig tak tilVagn Nielsen

Morten Valeur på Møllen

Lær at kaste med fl ue, eller bliv lidt bedre og få mere fornøjelse ud 
af dit fi skeri.
De to dygtige, underholdende vsf´ere og forbundsinstruktører, 
Jakob og Daniel (dem fra Hells Angler) står for instruktionen.
Kom og lær de grundlæggende kastetekniker, sammensætning af 
grejet, forskellige linetyper og meget meget mere.
PH- grej i viborg, vil stille fl uesæt i forskellige klasser til rådighed, 
så de der ikke har en fl uestang også kan deltage og fi nde den klasse 
der passer til netop dem, og undgå dyre fejlkøb.
Instruktionen henvender sig til både juniorer og seniorer.
Man skal ikke tilmelde sig, så mød bare op til en underholdende og 
lærerig dag. Der vil være mulighed for at købe forfriskninger, både 
vådt og tørt.

Vel mødt på ”Møllen” 

FLUEKASTINSTRUKTION FOR 
BEGYNDERE OG LET ØVEDE

PÅ SDR. MØLLE,  
den 20. MAJ  KL. 10.00

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

Alle kort er gengivet med tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen

Båden i 
Hald Sø
Som det sikert er de fleste bekendt 
har vi fået bådplads i Hald Sø, vi 
har fået den skriftlige tilladelse 
og vores medlemsnummer, så nu 
mangler vi bare at isen forsvinder 
og det bliver så lunt, at vi kan 
komme i jorden med de stolper 
der skal holde nøgleskabet. 
Vedr. booking af båden vil i blive 
informeret på vores hjemmeside 
snarest muligt.

Lidt information om Hald Sø

Hald Sø er 342 ha stor og er på 
sine steder 31 m dyb. Søen rum-
mer en bred vifte af de kendte 
ferskvandsfisk som gedde, ål, 
aborre, brasen, skalle, smelt, knu-
de og hork, og er kendt for en god 
bestand af søørred.

Fredningstider og mindstemål

Ørred  40 cm  Fredet 1/11 til 31/3 
Gedde 40 cm  Fredet 1/4 til 30/4

Der må benytte 2 stænger pr. per-
son. Alle former for kunstagn er 
tilladt. Enhver form for selvfisk-
ende redskaber som f.eks. krog-
liner, net, og lignende er forbudt.

Ønsker du at bruge naturlig agn 
skal den være fanget i Hald Sø.

Der er fredningszoner på 100 m. 
ved udmundingen af Dollerup 
Bæk, Gelbæk, Bækkelund Bæk, 
Kapeldal Bæk samt Mostgaard 
Bæk.

 

På kortudsnittet kan man se hvor det er hensigtsmæssigt at 
parkere og hvordan man finder ned til båden
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N y t  f r a  f o r e n i n g e n

I en menneskealder har Margrethe Nielsen lejet sit fiskevand ved 
Egelund ud til VSF. Margrethe har altid sagt, at så længe hun 
ejede ejendommen, tilhørte fiskeretten VSF.  Nu har hun solgt 
ejendommen og er flyttet til Haderup.
Det har heldigvis for VSF ikke givet usikkerhed omkring leje 
af fiskevandet, fordi jorden langs med åen er blevet skilt fra 
ejendommen, og er købt af Margrethes søn Finn Nielsen, som har 
forlænget kontrakten.

Finn Nielsen er selv meget ivrig lystfisker, og har været medlem af 
Aulum-Haderup lystfiskerforening i mange år. Han havde derfor 
et ønske om at vi lavede en medfiskeordning med Aulum Haderup 
Lystfiskerforening, Hvilket vi i bestyrelsen sagde ja til.
Nøglen til Margrethes hytte har fået ny plads. Den er stadig på 
gården; men er flyttet inden for døren i staldbygningen som ligger 
parallelt med grusvejen.   

Carlo Hansen har givet os bedre parkeringsforhold på sit stykke 
ved Egelund. P-pladsen ligger ikke mere end 100 m fra åen, og 
man kommer dertil ved at dreje til venstre på den første mark, efter 
man er kørt gennem Carlos gårdsplads. Der bliver etableret en 
færist, så man skal ikke ud og lukke led op og i. 

Vores nabo  Jens Oluf Sjøstrøm  opstrøms Carlo Hansens stykke, har 
givet os lov til at færdes til fods ad grusvejen til Hessellundstykket. 
Man skal parkere bilen ved transformatorstationen, og gå de ca. 
400 meter til vores fiskeret starter igen på Hessellundstykket 

Karup å
Hvis du både er til aften og mor-
genfiskeriet ved Simested å, er 
der nu mulighed for at overnatte 
i Låstrup. 
Adressen er Låstrupvej 38, ved 
“Kulturcenter Værestedet”. 

Her lige bag de røde bygninger 
kan du parkere og nedenfor p-
pladsen er der lavet et solidt shel-
ter med masser af plads, udsigt 
over ådalen og en stor bålplads. 

Der er adgang til toilet og bad i 
sidebygningen nærmest nedgan-

Nu mulighed for overnatning
ved Simested å

gen til Shelteret, og her er også 
skabe med lås, hvis man ønsker at 
lade nogle af sine ting ligge, mens 
man er ude og fiske.

For de der gerne vil indendørs, 
er der også mulighed for det. Det 
koster 50 kr. pr overnatning, men 
så får du også en madras at ligge 
på og der er køkkenfaciliteter plus 
bad og toilet.

Kontakt Ingrid Bøgevig på 
tlf 8669 4510

NYHED
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Af Peter B. Sørensen

Neeettt!!!!, fik jeg råbt. 
Anna stod og måbede et øjeblik, 
idet havørreden sprang fri af 
vandet. Så pilede hun hen efter 
nettet og var kommet farmand til 
undsætning på få sekunder. 
At krogen i det samme slap sit 
tag var ikke hendes skyld, men 
skuffelsen over den forsvundne 
havørred var ligeså meget hendes, 
som det var min. 
På samme måde var glæden over 
de panerede aborrer, der blev spist 
til aften, og som hun havde fanget, 
ligeså stor for mig som for hende. 
Vi havde noget sammen. Vi var 
fiskere!! 
Og det er noget!!

Selvom det oftest er farmand, der 
er alene på fisketur, mens børnene 
og lillemor bliver derhjemme, så 
behøver det ikke være sådan.
Fiskeri er for alle - og ikke mindst 
for børn og barnlige sjæle.
For det meste går familiefisketuren 
til en P&T sø, men det er lidt synd 
ikke at benytte de muligheder, vi 
har for fine fiskeoplevelser langs 
vore vandløb. 

Hvis man ikke er entydigt foku-
seret på fedtfinnefiskeri, så er 
chancen for at fange fisk ret gode.
Skaller og aborrer er ofte til at 
”få i tale”, og kan give rigtig fine 
oplevelser.Men ørrederne er der 
også gode muligheder for - selv 
for de mindste i familien

Efterlysningen

På det årlige intromøde for nye 
medlemmer var der flere der 
efterlyste steder for en familie-
fisketur, og der er gode muligheder 
for at tage familien med til åen.
Selvom flere strækninger langs 
vore vandløb kan være vanskeligt 
fremkommelige, så er der steder 
hvor hele familien kan være med 
på fisketuren. 

Familien på fisketur

Hvis familieudflugten skal kombi-
neres med en fisketur, så kommer 
der her en række forslag til steder 

der er egnet både til madkurv og 
fiskestang.

Skals å

Ved grødeopsamlingspladsen 
ved Løgstørvejen, er der 
gode chancer for at løbe ind 
i en god flok skaller eller 
aborrer. Der fanges også andre 
fredfisk og også havørreder og 
regnbueørreder kan overlistes 
her. 

Omkring Ejstrup bro er der 
også let at færdes. 
Nedstrøms er det bedst at gå på 
Skalssiden, mens stykket op-
strøms er lettest at affiske fra 
den modsatte bred. 

Fisketur for hele familien
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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

Her kan man let færdes op til den 
gamle bro, der ligger opstrøms 
Ejstrup bro.

Helt ideelt er det dog at tage 
familien med til stykket ”under 
masterne”. 
Hvis man kører fra Bjerregrav 
mod Skringstrup (se på vores 
oversigtskort), kan man dreje fra 
mod venstre, der hvor der står 
husnumrene 58-64 på et blåt skilt. 
Hvis man kører langt ud af 
grusvejen her, forbi et fasan-
opdræt, kommer man til en VSF-
parkeringsplads. 

Herfra kan man følge en veksel 
ned mod åen. Et lille stykke 
nede drejer man til højre og 
umiddelbart efter til venstre, hvor 
man kan gå ned gennem en lille 
samling træer. Så kommer man til 
et areal, hvor græsset er slået. Her 
er fred og fisk og sågar bænke, 
hvor man kan sidde og nyde sin 
medbragte mad.

Simested å

Ved grødeopsamlingspladsen ved 
Løgstørvejen, er der et fint fiskeri 
efter skaller i det sene forår. Her 
fanges ligeledes havørreder, og 
selv de mindste poder har fast 
grund under fødderne. 

Oppe på det øverste stykke af 
vores fiskevand i Simested å 
ligger Borup hede. 

Her er noget af det mest natur-
skønne fiskevand VSF råder over.
I de lyngklædte bakker kan hele 
familien sidde og nyde frokost-
kurven, få meter fra de store 
havørreders revir. 

Der kan parkeres på parkerings-
pladserne ved grusvejen på 
vestsiden af åen, eller ved vores 
parkeringsplads lige ved Skive-
Hobrovejen (P-skiltet kan ses fra 
vejen). Herfra kan man gå via en 
hulvej ned til åen.

Fiskbæk å

Ved grødeopsamlingspladsen ved 
Viborg-Skivevejen er der fast 
grund under fødderne, og her 
kan man til tider opleve et fint 
fiskeri efter regnbueørreder ude 
fra fjorden, der er oppe og vende 
i åen på jagt efter føde.

Prøv dig frem derude

Når I har prøvet nogle af disse 
”sikre” steder, og I har lyst til at 
opsøge eventyret, så er der mange 
andre muligheder. 
Risikoen for at få lidt våde sokker 
er der jo altid, når man bevæger sig 
væk fra alfarvej, men chancen for 
en oplevelse er der næsten garanti 
for. Og skulle fiskene svigte, så er 
det et rart plaster på såret at dykke 
ned i en madkurv med kolde øl, 
klemmer og kaffe som kan nydes 
med familien under åben himmel.
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   NYT FRA 
      FISKBÆK Å

Nu efter jeg er trådt ind i 
bestyrelsen, er jeg blevet udvalgt 
til at skulle overtage posten som 
å-ansvarlig for Fiskbæk Å.

Jeg har ikke hørt meget om vinter-
fiskeriet i åen, dog ved jeg, at der 
i slutningen af januar og starten 
af februar blev fanget nogle fine 
grønlændere på de stykker, der 
allerede åbnede den 16. januar.  

Gennem vinteren er gydebankerne 
ved Nybro og længere opstrøms 
blevet brugt flittigt, så der skulle 
være potentiale for, at der er fisk 
at fange de næste år.   

Da jeg er ny ved åen, kender jeg 
den ikke så godt, så skulle der 
være nogle steder, hvor det halter 
med f.eks. broer og lignende, så 
ring til mig eller send en mail, og 
så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Hvis året i år bliver ligeså positivt 
som 2005 rent fiskemæssigt, skul-
le der  være rigtig gode chancer 
for at få fisk på krogen i Fiskbæk 
Å. Det er bare med at komme 
af sted, og læg gerne eventuelle 
fangster ind på hjemmesiden, når 
disse begynder at komme.   

Knæk og bræk i den nye sæson! 
Håber vi mødes ude ved åen. 

Med venlig hilsen 
Peder Kokholm 

Peder Kokholm
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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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�������������������������������������������������
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For flere år siden lånte jeg en bog ud til en ansat ved Skovvæsenet. 
Da manden var lidt højere i graderne, troede jeg det var forsvarligt,
- bogen der var meget gammel (1842) og sjælden. Den omhandlede 
bl. a Viborgegnen, geologisk bl.a Hald sø og omegnen. 
Efter flere forespørgsler, kom svaret- se i  din carport!, men hvad lå 
der, ikke den lånte bog, men en helt anden, der ikke havde noget med 
sagen at gøre.

Nogle år senere blev jeg klog af skade, efter denne oplevelse.
Danmarks Radio var i gang med en udsendelse, jeg gerne ville 
hjælpe dem med. En journalist blev så glad for min hjælp, at han 
ikke ville sende min  bog tilbage.
Efter flere opringninger, breve o.s.v. hørte jeg ikke et kuk. Der gik  
flere måneder hvor jeg blev mere og mere sur. Min kone og jeg  
skulle en tur til Ringkøbing og blev enige om at køre over Nørre 
Vosborg hvor vedkommende boede.
Bilen parkerede vi et godt stykke vej fra huset, der lå dejligt afsondret 
i en lille skov. På lang afstand kunne jeg se der var beboere hjemme, 
lyset brændte der kom lidt røg op af skorstenen, jeg listede mig op til 
fordøren hvor jeg bankede meget hårdt på, en hund gøede og ud kom 
synderen, der så lidt forhutlet ud.
Han spurgte om mit ærinde, og da jeg bad om at få min bog tilbage, 
som han havde brugt til sin radioudsendelse, kom han straks med 
bogen og mange undskyldninger. I stuen kunne jeg se en større 
bogsamling, da jeg ikke kunne dy mig kom spørgsmålet, er disse 
bøger også nogle du har lånt?

14 dage efter hørte jeg at manden var faldet om i Nyhavn og var død.

Til læseren vil jeg spørge. Har du også noget der skal RETUR ?

Bogen der her omtales er Langs Karup Aa et nummereret og signeret 
eksemplar af Nils Mogensen

Venlig hilsen Kai Jensen 

Det handler om at låne bøger og aflevere dem igen
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Har du lyst til at opleve 
fi skeri i en af Norges 
bedste lakseelve, er her en 
mulighed. 

Jeg har en hytte i landsbyen 
Løkken, der ligger et par 
km fra Orkla og godt 5 km 
fra Wormstad Camping.
Området er meget familie-

venligt. 

Er du interesseret eller 
har spørgsmål, så ring til 
Søren Schou 40192310.

HYTTE NÆR ORKLA TIL LEJE

Lørdag d. 13. Maj

Hornfi sketur til Mariager Fjord
Pris: 25 kr.
Vi mødes på Sdr. Mølle kl. 7.00
Tilmelding på tlf. 86696797 - 26552264

Lørdag d. 3. Juni

Put and Taketur til Karup
Pris: Ring og hør nærmere
Vi mødes på Sdr. Mølle kl. 9.00
Tilmelding på tlf. 86696797 - 26552264

Lørdag d. 17. Juni

Havørredfi skeri i Skals å
Pris: 10 kr.
Vi mødes på Sdr. Mølle kl. 6.00
Tilmelding på tlf. 86696797 - 26552264

KrogenKrogenKrogenJunior

JUNIORKALENDER
SOMMER 2006
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Det primære ved fluefiskeri er na-
turligvis, som ved alt andet fiskeri, 
at overliste en ørred, men man kan 
også være heldig/uheldig at fange 
så meget andet. 

Jeg har, som så mange andre, 
fanget træer, hegn og mig selv 
i øret. Jeg har engang kroget en 
kvie, som ubemærket havde listet 
sig ind bag mig,
Men jeg var ikke i stand til at 
udtrætte den, skønt jeg for af sted 
som en gal efter den galopperende 
kvie i forsøg på i det mindste at 
redde min fluesnøre - kvien fik 
fluen og jeg min snøre.

Det jeg nu vil berette om er, at 
man også kan fange ”sjæle” ved 
hjælp af fluen.

I min aktive lærergerning modtog 
jeg i slutningen af firserne en 7. 
klasse, hvori der var et par drenge, 
for hvem skolegang, indlæring og 
lektier var en fjern by i Rusland.
Jeg benyttede til tider et par 
minutter i starten af timen til 
at fortælle et eller andet faget 
uvedkommende, blot for at vække 
de slumrende individer.   

En dag fortalte jeg om en oplevel-
se, jeg havde haft ved åen med 
min fluestang, og jeg bemærkede, 
at de to drenge fra ”Sibirien” med 
et var lysvågne og opmærksomme, 
jeg havde ramt noget, der sagde 
dem noget. 

Da timen var slut, kom de op 
til mig og ville snakke fiskeri, 
de fiskede selv meget i moserne 
ved Vedsø, men det der med 
fluefiskeri ville de meget gerne 
høre noget mere om, for det lød 
spændende.
Jeg benyttede chancen og gav 
de to herrer et tilbud: ”I passer 
jeres skolegang, og jeg lærer jer 
at fiske med flue og også selv at 
binde de fluer, I skal fiske med”, 
og sådan blev det. Fra da af var vi 
knyttet til hinanden i lystfiskernes 
broderskab, og de gjorde deres 
bedste for at følge med i timerne 
- i hvert fald i mine timer.

Jeg har haft den glæde og store 
fornøjelse af og til at træffe på den 
ene af de to drenge - nu en voksen 
mand i trediverne. 

Vi mødes gerne ved Simested  å i 
den gyldne time og får os en hyg-
gelig mandfolkesnak om fiskeriet.
 
Han fortæller gerne, hvor han har 
set fisk, han frygter ikke, jeg skal 
fange dem. Jeg fortæller også, 
hvor jeg har rejst fisk, og så ved 
jeg, at jeg ikke behøver at vende 
tilbage efter dem, for dem har han 
taget næste dag.
Han er en fremragende fluefisker, 
-i besiddelse af en ihærdighed og 
tålmodighed, som jeg må misunde 
ham, men ikke længere er i stand 
til at leve op til. 
Han har overgået sin læremester 
- og det har jeg det fint med.
                                                  
                                                                  
Børge
   

Børges HølDet rigtige fluevalg

���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
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Hvor meget 
blev der fanget 
i vore åer i 

200520052005
At 2005 var et kanon fi skeår er der 
ingen tvivl om, ligesom året før 
var det, og året før...

2005 vil ikke bare blive husket for 
sine mange havørred, men i ligeså 
høj grad for størrelsen. 
Skals å leverede de største posi-
tive overraskelser, specielt med 
Ivan Holm Jensens rekordfi sk 
på ikke mindre end 12,2 kg, den 
største fi sk der er fanget i forenin-
gens vande i mange år, måske den 
største nogensinde overhovedet. 
Verner Larsens havørred på 10,3 
kg., også fra Skals å bekræfter at 
Skals å er blevet et vand i absolut 
topklasse, også fordi der udover 
disse kæmper er blevet fanget 
rigtig mange fi sk i Skals å i det 
hele taget.

Simested å har leveret fl ere fi sk 
i næsten 10 kg´s klassen, og vi 
ved, at der i Jordbromølle å også 
er taget ihvertfald en fi sk i denne 
kaliber.

Karup å har ligeledes kastet en del 
gode fi sk af sig, især i betragtning 
af at der er meget få der benytter 
sig af vores fi skevand derovre.

Fiskbæk å deler skæbne med Ka-
rup å, ikke mange fi sker der, men 
det tyder på at den trods alt er på 
vej frem, til gengæld kniber det 
øjensynlig ved Vorgod å, hvor der 

i modsætning til de andre åer ikke 
er megen fremgang at spore. 

Skal man lave en  pålidelig stati-
stik over fangsterne i vore åer, er 
det nødvendigt at fangsterne rap-
porteres ind, og det kniber stadig 
gevaldigt. 
Kun lidt under 50% af vore med-
lemmer gider at melde tilbage og 
vi må endnu engang indskærpe at 
alle skal indsende deres fangstrap-
porter. 

Tænk på at denne statistik er en 
indikator på vore fi skevandes 
kvalitet, en indikator der gør at vi 
får mulighed for hurtig indgriben 
hvis et enkelt vandløb lige plud-
selig fi sker ringere end tidligere.

I disse år hvor der er fremgang 
over stort set hele linien, fungerer 
disse fangsttal også som en vældig 
god reklame for foreningen, dette 
giver os fl ere medlemmer og er 
med til at holde kontigentet nede 
på et niveau, der er lavere end de 
andre foreninger vi sammenligner 
os med.
Vi tror at manglende rapportering 
primært skyldes 2 holdninger. 
Den ene hos dem der dels ikke 
har fanget ret meget og dels ikke 
har været meget ved åen og derfor 
konkluderer at det er ligegyldigt 
med den fangstrapport. Intet er 
mere forkert, hvis i altså forventer 
at det i læser her, skal være nogen-
lunde statistisk korrekt.

Den anden holdning er den ego-
istiske “de skal sgu´ ikke vide 
hvormeget jeg fanger”, en hold-
ning som heldigvis ikke er så 
udbredt som tidligere, men dog 
stadig forekommer. 
Vi ved bla. at en del storfi sk slet 
ikke er blevet rapporteret, og at 
en del af de der traditionelt fanger 
mange fi sk, slet ikke fi gurerer i 
statistikken.

Der er indleveret 247 fangstrap-
porter, af disse er 128 uden fangne 
fi sk over målet, og af disse 128, 
er der 53 rapporter hvor antallet 
af ture er 0, og 49 rapporter med 
under 6 ture.

Der er nu 239 rapporter med fi sk 
over målet tilbage.
Disse melder om fangst af ialt 438 
havørred (mod 364 i 2004) med 
en samlet vægt på 878,2 kg og en 
snitvægt på ca. 2 kg 
Der er fanget 82 regnbuer/steel-
heads med en samlet vægt på 122 
kg og en snitvægt på 1,49 kg.

Det vil sige at der er fanget 520 
ørreder med en total vægt på lige 
over 1000 kg, imponerende især 
i betragtning af at det stadig er 
under 50% af medlemmerne der 
rapporterer.

Statistikken for bækørreden er 
meget usikker fordi de sjældent 
rapporteres med præcise vægt og 
mål angivelser, da det heldigvis 

er blevet kutyme at sætte dem 
ud igen.
De fl este er klar over at bækørre-
den er trængt, og derfor er det 
fortsat en rigtig god ide at lade 
dem leve.
Her er så tallene fra de enkelte åer. 
Der indgår kun fi sk over mind-
stemålet.

Simested å
 
 Havørred                        183 stk
 Vægt ialt                        386,2 kg
 Snitvægt                            2,1 kg
 
 Regnbuer                          49 stk
 Ialt                                   76,6 kg
 Snitvægt                            1,6 kg
 
 Bækørred                           7 stk
 
 Største havørred              9,4 kg
 Største regnbue                   4 kg

Skals å

 Havørred                        160 stk
 Vægt ialt                           318 kg
 Snitvægt                          1,98 kg

 Regnbuer                            8 stk
 Ialt                                 16,75 kg
 Snitvægt                               2 kg

 Bækørred                           2 stk
 
 Største havørred            12,2 kg
 Største regnbue                3,5 kg
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Redaktionelt stof og annoncer  
til august nummeret

allersenest d. 15/7-06

DEADLINE FOR 
NÆSTE NUMMER

AF KROGEN

Derudover er der fanget en del 
aborrer og en gedde på 2 kg.

Jordbromølle å

 Havørred                          61 stk
 Vægt ialt                           102 kg
 Snitvægt                          1,67 kg

 Regnbuer                            3 stk
 Ialt                                     6,5 kg
 Snitvægt                          2,16 kg

 Bækørred                         15 stk
 
 Største havørred                 6 kg
 Største regnbue               5,2 kg

Fiskbæk å
 
 Havørred                          15 stk
 Vægt ialt                          20,2 kg
 Snitvægt                          1,35 kg

 Regnbuer                          20 stk
 Ialt                                   20,2 kg
 Snitvægt                          1,01 kg

 Bækørred                           8 stk
 
 Største havørred              2,2 kg
 Største regnbue                   2 kg

Karup å
 
 Havørred                          12 stk
 Vægt ialt                          39,7 kg
 Snitvægt                            3,3 kg

 Regnbuer                            2 stk
 Ialt                                        2 kg
 Snitvægt                               1 kg

 Bækørred                           7 stk
 
 Største havørred              8,5 kg
 Største regnbue                   1 kg

Vorgod å

 Havørred                             7 stk
 Vægt ialt                          12,1 kg
 Snitvægt                          1,73 kg

 Største havørred                 3 kg

Generelt
Man må sige at størrelsen på regn-
buerne er imponerende, specielt i 
Hjarbæk Fjord åerne. Det lader til 
at disse steelheads æder sig tykke 
og fede ude i fjorden, for derefter 
med uregelmæssige mellemrum at 
stikke op i åerne.

På negativsiden må vi desværre 
konstatere at ingen af vore med-
lemmer har fanget laks i Vorgod å.

Antal ture
Det er nok de færreste der præcist 
ved hvor mange ture de har haft 

ved åerne. Mange skriver bare 
“mange” , nogle skriver det slet 
ikke, og der er generelt lidt for 
mange runde tal imellem til at jeg 
tror det seriøst kan indgå i ma-
terialet, men i skal da have dem 
alligevel.

Simested å ..................... 857 ture
Skals å ........................... 449 ture
Fiskbæk å ........................ 87 ture
Jordbro å ........................ 338 ture
Vorgod å .......................... 30 ture
Karup å/Bøgelund ........... 56 ture
Karup å/Egelund ............ 110 ture
Karup å/Hessellund ........ 106 ture
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Vilhelm Bøgevig fangede 
en havørred på 1,5 kg i 
Simested å d. 6/10

Det er sidste uge i marts og 
vinteren vil ikke slippe sit tag.
Ikke så meget som et strejf af forår 
endnu! 
Å-sæsonen har været i gang i en 
måned snart, og fi skeri er kun 
for vikinger med hang til ber-
særkergang. 
Jeg kravler dybere ind i læne-
stolen, samler benene op under 
mig, mens en haglbyge drøner 
mod vinduet. 
Et halvgammelt fotoalbum har 
fundet ned fra hylden og i hænder-
ne på mig.
Sommerbilleder, sommerfi sketur. 
Fisketur med børnene. Åh gid det 
var sommer.

Et billede minder mig om en 
ganske særlig tur, selv om det vel 
ligger en syv, otte år tilbage.
Rikke - min mindste datter - har 
gips på armen, det har hun nu haft 
nogle gange, men armbåndsuret 
midt på underarmen fortæller, at 
hun kun en gang siden har haft 
armen brækket. Det var en ganske 
forunderlig dejlig fi sketur.

Den sommer havde solen skinnet 
uafbrudt i tre uger. Sidst i juli. 
Døsig julivarme, og vi keder os.
Skoleelever og skolelærere kan 
godt få besvær med at få noget 
ud af tiden, mens vi venter på, at 
lillemor skal få ferie. 
Jeg foreslår en fi sketur, bare en 
tur ned til Vansø, ud i båden og 
slikke sol og hale fi sk om bord. 
Jeg mener, at kunne huske min 
store datters (hun er fi re år ældre 
end Rikke) ansigtsudtryk, da hun 
spurgte, om ikke jeg troede, at en 
voksen kvinde i 8. klasse havde 
andet at lave end at spilde tiden 
ude i en fjollet robåd. 
Nå, men den lille ville gerne med 
ud at fi ske.

-Vi skal have madpakker med, 
siger hun. Og sodavand. Og kage. 
Og orm! Der er bestemthed i 
hendes stemme.
-Du kunne måske gå ned i 
kompostbunken og grave efter 
orm, så ordner jeg madkurven. 
Foreslår jeg. 

Jeg havde egentlig tænkt mig at, vi 
skulle fi ske med spinner, men hvis 
hun vil bade en orm, så ok da.
-Jamen far, jeg har jo brækket 
armen, så jeg kan da ikke grave 
orm. Men madkurven skal jeg 
nok ordne. 
Jeg kan se på hende, at der nok 
skal et par ekstra sodavander i 
kurven. 
En halv time senere har jeg 
fravristet en totalt udtørret kom-
postbunke ikke mindre end syv 
nogenlunde rimelige orm, som nu 
vrider sig i et lille syltetøjsglas. 

Det er mig der ror

Kort efter er vi ved søen. 
Halleluja, hvor er der dejligt.
Så grønt, så grønt! 
Vandet var heldigvis ikke så 
grønt. 

Landmanden har lige grønthøstet 
og duften af saftigt græs blander 
sig med duften af en frisk, også 
grøn, kokasse, som jeg er kommet 
til at træde i, mens jeg mosler 
båden ud i vandet. 
En fl ok måger dykker mod 
vandoverfl aden under voldsom 
skrigen. 
Jeg undrer på, om hun mon 
overhovedet lægger mærke til 
noget af det. Jeg hopper i båden 
og derefter kravler Rikke ombord.
-Det er mig der ror! 
Det er ikke et spørgsmål, og hun 
har ikke tid til at diskutere det.
-Jeg troede ellers, du havde 
brækket armen, men du kan altså 
godt ro?
- Selvfølgelig. En gipsarm betyder 
ikke noget for roning. Det ved 
enhver da!
Så går det ud over søens spejl-
blanke overfl ade. 
To til tre åretag med hver åre på 
skift sik-sakker båden sig af sted. 
Jeg håber ikke vores gode venner, 
der har givet os lov til at have 
båden liggende, ser os og tror, det 
er mig, der ror. 
Ud med ankeret. Af sted med en 
orange ABU-refl eks spinner. 

Rikke plopper en prop (ladet med 
et forfang med lidt bly og den 
fedeste af de syv orm på krogen) 
ud over bådens kant. Næppe en 
meter fra stangspidsen. 

Ti minutter senere konstaterer hun, 
at så er det tid til madpakkerne, 
og en sodavand. Ganske rigtig 
- jeg kan se, der to sodavander til 
hver. Hun slanger sig i forenden 
af båden. Jeg glæder mig over 
at hun har så fi n en sans for alle 
lystfi skeriets aspekter.

Hold da kæft, 
hvor er den grim

Som om ikke alt allerede var 
perfekt får jeg pludselig bid på 
refl eksen. En gedde på ca. to kilo 
kommer forholdsvist let i båden.

-Hold da kæft, hvor er den grim! 
Sæt den dog ud igen, far!
Ja man kan da ikke sige at hun 
lægger fi ngrene imellem. 
-Men dunkes i hovedet skal den 
nu, for jeg trænger sådan til en god 
gang fi skefrikadeller. Fortæller jeg 
nærmest savlende.

ket arm

En voksen kvinde i 
8. klasse fi sker ikke

Landmanden har lige grønthøstet 
og duften af saftigt græs blander 
sig med duften af en frisk, også 
grøn, kokasse, som jeg er kommet 
til at træde i, mens jeg mosler 

ket arm

Du fi sker som en bræk

Rikke: ”Fisken lugter
næsten lige så meget 
som dine waders” 

Nej hun skal ikke ud at fi ske.
 Hun skal til fastelavnsfest
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ket arm

Yes, fedt mand - fi skefrikadeller! 
Kommer det fra Rikke, mens hun 
åbner sodavand nr. to.
- Nå din brækkede arm har måske 
lige fået dig til at kunne lide 
fi skefrikadeller? Spørger jeg glad 
og overrasket.
Hendes ansigtsudtryk siger mig, 
at jeg har taget helt fejl!
Fiskefrikadeller er ikke hendes liv-
ret, så der er en anden forklaring.
- Hvis du skal have fi skefrikadeller, 
far, så skal vi andre jo have piz-
za. Hun får det sagt med stor 
tilfredshed og munden fuld af 
kage.

Det er kun et barn

Lidt senere får jeg en aborre. Kun 
lige stor nok til at spise, hvis man 
vel og mærke fanger en halv snes 
stykker. Rikke er straks klar.
-Sæt den ud! Det er kun et barn.
Vi bliver enige om at opbevare 
den i den store spand, og så sætte 
den ud, hvis vi ikke fanger nok til 
et måltid. 
Der kommer hurtigt et par 
aborrer mere til - nøjagtig samme 
størrelse. Jeg blunder lidt, og 
tænker, at det kunne være godt, 
hvis hun kunne få en fi sk på. Mon 
hun også ville sætte sin egen fi sk 
ud? 
Madpakkerne, kagen og sodavan-
derne er væk. Det ser ikke ud til, 
at hun har problemer overhovedet 
med, at hun ikke fanger noget. 
Mon hun også har sans for 
dette fi nere (og ofte stærkt 
opreklamerede) aspekt ved lyst-
fi skeri: Det drejer sig ikke kun om 
at fange noget!

Jeg tror, ham deroppe ovenover 
skyerne holdt øje med vores lille 
båd denne sommerdag, for nu 
fl yttede hendes prop sig - først 
en halv meter - for brutalt at blive 
trukket under som en ubåd ramt af 
en torpedo.
- Skal jeg ikke tage den? Du har jo 
brækket armen.
Jeg mener det skam, for det ville 
ikke være til at bære, hvis hun 
mistede fi sken.
-En brækket arm betyder ikke 
noget for fi skeri! Det ved en hver 
da! Det er den samme tone som 
blev brugt, da hun ville ro. 
Jeg havde nu ikke behøvet at 
bekymre mig, for lidt efter var 
fi ghten ovre. 
En aborre på næsten et kilo! Jeg 
er imponeret. Det er den største 
aborre jeg har set fra Vansø.
-Den skal op i spanden, nu har vi 
i hvert fald fi sk nok til et måltid. 
Jeg er begejstret og sender en tak 
op i skyerne.
-Du må da være gal mand. 
Den æder s´gu da de små! 
Næ, sæt du dine aborrer ud, far så 
beholder vi min.

Lillemor har fået fri fra arbejdet 
og står derinde og vinker. 
Rikke ror indianerroning ind til 
bredden. Jeg insisterer på at vi 
skal have taget et trofæfoto. 

Hun vil hverken røre eller være i 
nærheden af fi sken, men jeg gen-
nemtrumfer min vilje, selv om jeg 
må holde lige så meget på Rikke 
som på fi sken.

Finn Karlsson
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PH-GREJ

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

Pris pr. uge kun  1800 kr.

Udlejes af privat.

Beliggenhed: Slemdalen ved nordenden af Osensøen, ca. 
220 km. nordøst fra Oslo.

Hytten indeholder 3 soveværelser, stue, spisekøkken, 
badeværelse og entre. Køleskab, komfur, fryser, microovn, 

farve tv, og selvfølgelig varmt og kold vand.
Der er sengepladser til 7 personer.

Gode fiskemuligheder. 
Velegnet for børn i alle aldre.

Ugenert beliggenhed.
Så I prisen: kun 1800 kr. pr. uge. 

Det er da billigt og der kommer ikke noget 
oveni prisen.

Interesseret? Ring på tlf. 6482 3069.

Feriehus ved dejlig 
elv i Norge
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I skrivende stund - ultimo marts 
- har jeg endnu ikke været ved 
åen. Tiden har været knap, og så 
har det været alt for koldt. Mens 
nedgængerne forhåbentlig er ved 
at været tilbage i saltvandet, har 
jeg fået gjort fiskegrejet klar. Og 
efter sidste års fiskeri, må jeg sige, 
at mine forventninger er store. 

Tilkørselsforhold 
I forhold til at komme til 
fiskevandet, så har jeg en lille bøn 
til jer. Hvis I skal fiske på stykket 
mellem Jens Peders bro og Dalgas 
bro, så vælg at køre ned til åen 
fra Birkesøvej på åens østside 
(Viborgsiden). 
Her kan man vælge at køre ind 
forbi Birkesø, og et stykke inde 
kan man dreje til venstre ad den 
første farbare vej. 

Kører man et stykke ad denne vej, 
kommer man til en vej, der går til 
højre. For enden af denne vej har 
VSF en parkeringsplads. 

Herfra er der ikke mange meter til 
åen og til Jens Peders bro. 
Ellers kan man vælge vejen ned til 
Dalgas bro. Kig efter egetræet ude 
ved Birkesøvej. 

Følger man den noget tvivlsomme 
grusvej kommer man til en 
vendeplads. Her kan man stille 
bilen og følge en sti ned til Dalgas 
bro.

Fra vestsiden er der kun adgang til 
åen ved at følge grusvejen ned for 
skovfogedhuset. 
Når jeg henstiller til at denne vej 
ikke benyttes for voldsomt, så er 
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det for ikke at forstyrre vildtet og 
dermed jagtinteresserne i Liebes 
plantage. 
Hvis man vælger vejen fra vest-
siden, så skal bilen parkeres 
på den rasteplads, der vil blive 
etableret ca. midt imellem Jens 
Peders bro og Dalgas bro. 

P-pladsen er endnu ikke etableret 
og er derfor ikke med på over-

Peter B. Sørensen

sigtskortet, men den vil komme til 
at ligge, lige hvor vejen deler sig i 
et Y ved Bredmose. 

Er du i tvivl, så kig på vores over-
sigtskort, hvor du ret hurtigt vil 
kunne danne dig et overblik over 
tilkørselsforholdene.

Knæk og bræk ved Jordbro å i 
2006.

Scanbirk
Møbelfabrik A/S
���������������
������������������������

������������� ������������ ��������������
������������ ���������� ��������������

������������������������
�����������������������
� ��������������������
� �������������
� ����������������������
�����������������������������������������
�������������������������
�����������������������������������
���������������
�����������������������������������������
����������������������������

����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������
�������������������������

��������������������������������������������������������������

���

�������������
�������������������������� ��� �����������
������� ��� �����������
������� ��� �����������
������� ��� �����������

����������� ����������� ��� ������������ ��� ����

����������������������������������������



20

         NYT FRA 
             SIMESTED Å

med henblik på en revidering af 
udsætningsplanen. 
Både  Ålestrup og Viborg Sports-
fiskerforening er blevet spurgt om 
vi vil hjælpe til her og det har vi 
selvfølgelig sagt ja til, det bliver 
rigtigt spændende at følge.

Til slut vil jeg sige velkommen til 
nye medlemmer af VSF, jeg håber 
i vil få mange gode timer ved åen 
i den nye sæson.

Har i spørgsmål eller kommentarer 
ang. Simested, det være sig om 
fiskeriet, P-pladser, adgangsfor-
hold m.m., så hold jer endelig 
ikke tilbage.  
I er mere end velkomne til at ringe 
eller maile, og har i brug for en 
rundvisning eller guidet tur, så 
klare vi også det. 

Å-ansvarlig ved Simested å

Steffen Bruhn

Vi er nu halvvejs inde i marts 
og det er stadig hundehamrende 
koldt. 
Det har naturligvis lagt lidt af 
en dæmper på lysten til at drage 
ud med stang og snøre som jo 
helst skulle være en fornøjelse. 
Af samme grund har der ikke 
været megen trafik ved åen og 
meldingerne om fangster er 
nærmest ikke eksisterende.

Enkelte har dog været ude for at 
prøve lykken, og til premieren var 
åen temmelig godt besøgt, trods de 
lidt besværlige parkeringsforhold 
der  pt. er ved Løgstørvejen.
Arbejdet med den nye cykelsti 
skrider stille og roligt fremad 
og mon ikke der inden for en 
overskuelig periode, igen er til 
at parkere på grødeopsamlings-
pladsen. 

Som nævnt i sidste udgave af 
Krogen, skal der i år foretages 
en bestandsanalyse i Simested å 

Steffen Bruhn

TOPGREJ 
TIL PRISER 
HELT NEDE 
I KÆLDEREN

Jernbanegade 9, 
8800 Viborg

Tlf 8661 3048
Mobil 2840 6831

www.grej.dk

TILBUD I
GREJKÆLDEREN 

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

Se vores nye 
hjemmeside

www.grej.dk

Man-Tirsdag    

15 - 17.30
Ons-Fredag

10 -17.30

Åbningstider
Lørdag
10 -13
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Efter elfiskeriet sidste år, har 
vi fået færdigstrøget de sidste 
moderfisk fra Jordbro og Skals 
åer. Æggene ligger nu trygt og 
godt på Skalmstrup Dambrug, 
ved Søren Eskerod.

Af  igangværende projekter i 
udvalget kan nævnes restau-
reringen af Løvel Møllebæk. 
Her skal vi til at have lagt krea-
turbroen over bækken. 
Vi skal have lavet de tre drikke-
steder langs bækken, så vi undgår, 
at kreaturerne går ud i vandet og 
hvirvler op i bundmaterialet.

Herudover skal vi også have lagt 
nye gydebanker ud, samt etableret 
et sandfang, så vi undgår at gyde-
bankerne sander til.

Der er bid ...
Tøj i funktionelle materialer og 
intelligente løsninger til fritid 
uden bekymringer!

Vævervej 4 . Viborg
Tlf. 87 281 281

www.skovudstyr.dk
Butiksåbent: Man-fredag 8-16

bring fangsten hjem fra
Skovudstyr

Skovudstyr forhandler 
kvalitetsmærkevarer - både til 
mænd og kvinder

�������������������������� ���������������������
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Desuden har vi projektet ved 
Daugbjerg Vandmølle, hvor det 
ikke er helt afklaret, hvad der 
skal ske. 
Om der skal etableres et omløbs-
stryg, om den nuværende fiske-
trappe skal udskiftes, eller noget 
helt tredje.

Da vi jævnligt har brug for 
en hjælpende hånd, beder vi 
interesserede om at kontakte 
vandplejeudvalget på mail:
vpu@vsf.dk eller pr. tlf. (se bag-
siden af dette blad), hvis man kan 
afse tid til at hjælpe. 

Peder Kokholm   

     Peder Kokholm

mailto:vpu@vsf.dk


Nej, det drejer sig ikke om et vejr-
fænomen, der har gentaget sig. 
Hvirvelvinden er Per Olesen -VSFs 
Skals Å ansvarlig. 
I august nummeret skrev jeg et 
portræt af Per. 
Det endte med at blive en nostal-
gisk vandring fra barndommens fi s-
keoplevelser frem til nutidens be-
stræbelser for at gøre Skals å til det 
gode fi skevand, det var engang. Jeg 
lovede at bringe resten af historien 
i næste nummer af KROGEN - det 
blev så i næst, næste nummer.

Hoppalong Cassie

Vi er kommet et stykke ned af 
møllebækken ved Løvel Mølle. Per 
har netop forklaret om sandfang 
og gydegrus, da han går i stå ved 
et vinkelret knæk på bækken.
- Her Finn -her fangede min kam-
merat og jeg engang en rigtig god 
havørred! Det er s´gu lidt svært at 
sige, hvor stor den var. Jeg husker 
den som enorm, men den har nok 
været en tre - fi re - fem kilo. Der 
hører en rigtig god historie med 
til den fi sk. Den var jo for stor til 
at slæbe rundt med hele dagen, så 
den blev lagt til hvile lige her til 
afhentning, når vi skulle hjem til 
aften. Dengang, på en gammel 
gård lige her oppe bagved, boede 
der jævnligt nogle mennesker, der 
var lidt i udkanten af samfundet. 

Man kan godt sige, at det var en 
den tids Låsby Svendsen bygning. 
To kvinder - mor og datter - havde 
slået sig ned for en tid på gården. 
Den ene kunne vi se luske rundt i 
nærheden af vores havørred, så vi 
blev enige om, at vi hellere måtte 
redde den. 
Ak, den var allerede væk og borte! 
Der kunne ikke være tvivl om, 
hvem synderen var. 

22
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Den opførte sig, som om den ejede 
hele engen og kom brummende og 
prustende hver gang, vi nærmede 
os. Vi var bare så bange for den! 
En dag var den ikke at se, så vi 
vovede os ind på engen. 

Så pludselig fik vi øje på tyren! 
Der var nu ikke noget at være 
bange for, den var nemlig kommet 
ud i åen og var sunket i til halsen. 
På en måde var det jo godt til den, 
det dumme dyr, men så alligevel 
var det jo ikke så godt. 

Tyren havde kæmpet længe og 
var nu så udmattet at den bare 
langsomt sank dybere og dybere.

 ”Vi bliver nødt til at gøre noget, 
ellers drukner den,” siger jeg. Min 
kammerat skulle ikke nyde noget 
af at komme i nærheden af det 
vilde bæst, så det endte med, at 
han holdt i mig, mens jeg lænede 
mig så langt ud over åen, som jeg 
kunne. Jeg kunne lige akkurat nå 
det ene horn. Tyren bevægede sig, 
blot et ganske let træk var nok til, 

Hvirvelvind 
over 
Skals Å

at det gik i den rigtige retning. I 
løbet af kort tid var det klart, at 
den snart ville være på land. Vi 
spænede af sted for at redde livet. 
Da vi endelig turde vende os, så 
vi at tyren blot luntede op i engen 
og blandede sig med kvierne. 
En tid efter var vi inde på engen 
igen og ganske rigtig kom tyren 
brummende og truende ned for 
at jage os væk. Det siger jeg dig, 
Finn! Det var så mærkeligt, da den 
så os, genkendte den os og gav sig 
fredeligt til at græsse videre. 

Vi var blevet godkendt og den 
glemte os ikke. Vi havde fået fri 
adgang til et godt stykke å.

Fiskegrej skal virke – ikke koste

Vi skal altså også lige nå at fiske 
lidt. Det skal jo ikke være snak 
det hele. Mens Per gør klar falder 
snakken på fiskegrej.
-Det siger jeg dig, Finn jeg er så 
nærig med fiskegrej. Der er ikke 
noget, der kan få mig til at købe for 
en formue bare for at få det rigtige 
navn på sin fiskestang.

Jeg bliver næsten flov over min 
selvbyggede fluestang til en 
mindre formue, men ellers har jeg 
det på nøjagtig samme måde. 
Jeg hader at give fuld pris for 
noget, til gengæld er jeg nok for 
nem at bilde ind, at det er til halv 
pris. 
Jeg kigger nærmere på Pers 
spindegrej og antyder, at der da 
vist er tale om en vis kvalitet.
-Nåh ja, men det er jo også en gave 
fra konen. 
Hun gik ind til PH-grej, og han 
spurgte, hvem det var til? Så 
vidste han lige, hvad det skulle 
være. Sådan. Det er bare tip top 
til mig. 

Vi havde jo set hende - Hoppalong 
Cassie, - det var det navn, hun 
gik under blandt de voksne.Som 
navnet antyder, var der krudt og 
fart i den dame. 

Vi havde nok en fornemmelse af, 
hvad hun ernærede sig med. Det 
var i hvert fald noget, der indebar 
en del besøg af fremmede mænd, 
der ikke gerne ville genkendes.Hun 
skulle ikke slippe godt fra at stjæle 
vores fisk, så vi belejrede gården 
resten af dagen. 

Vi kastede grankogler på vin-
duerne. Hun skulle ikke få fred til 
at lave noget som helst den dag! 
Fisken så vi aldrig mere til.

Ferdinand

Du skal nu også lige have en 
tyrehistorie! Her nede i engen 
ned til åen gik der i nogle år en tyr 
sammen med kvierne. 
Det var saft´suse´me ikke nogen 
Ferdinand tyr. 

Nu skal jeg lige fange en god 
havørred. Der står en lidt neden 
for broen og venter på mig!
Jeg er nu ikke helt fri for at tænke, 
at nu slår han vist for stort brød 
op.
Vi udveksler oplevelser om de 
gange, det er lykkedes os at fange 
en fisk lige for snuden af nogen, 
der forgæves har prøvet at få den 
til at bide. 
Vi er enige om, at det er en af 
lystfiskeriets store glæder. 

Ved et helt usandsynligt held at få 
en fisk, nærmest på kommando, at 
styre glæden og stoltheden for at 
kunne lade som om, at det da var 
ens mindste kunst. 
Det kan jeg da gøre lige så tit, det 
skal være! 
En Meeps 3 kobberfarvet suser 
i en elegant bue af sted lander 
præcist ti centimeter fra bredden 
og begynder at snurre i vandet. 
-Så er den der! Kommer det 
overrasket fra Per.
-Det er LØGN! Flyver det ud af 
munden på mig. Spinnestangen 
bøjer sammen. Det hviner fra 
linen. Per tumler et par skridt 
fremad. En vældig fight er i gang.
Ha, ha Finn. Du troede da vel ikke 
på det. Det er jo bare bunden. Tag 
den bare med ro! Vi griner godt, 
for jeg var gået på den helt og 
fuldt.

Der har været fart på. Alt, hvad jeg 
har gengivet i mine to artikler, tog 
sammenlagt to timer denne dejlige 
sommerdag ved Skals å. Skulle du 
møde Per ved åen, så vær klar til 
at løbe hurtigt, hvis du vil følge 
med.

Vi ses derude

Finn Karlsson

Så sidder den der. Første kast!

Lige her snuppede 
Hoppalong Cassie 
vores havørred
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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. 15/7, så trækker vi lod blandt de rigtige løsninger.
Præmien denne gang er lækker fl uebox fra CF-Design, værdi 349,- kr., SPONSERET AF PH-GREJ 

Vinderen af forrige nummer´s krydsord og dermed et GAVEKORT TIL GREJKÆLDEREN PÅ 200 KR blev :  
Karl Vilhelm Pedersen, Toftevej 7, Gudum, 7620 Lemvig.
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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

Vilhelm Bøgevig
Ansbjergvej 20, Fristrup
9500 Hobro
Tlf. 2178 0841

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
Tlf. 3013 9562

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: Kaj Lindvig
Nedermarken 33  8850 Bjerringbro
Tlf: 86683683

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

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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