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En aktiv forening

I sidste nummer af Krogen 
funderede jeg over, om medlem-
merne egentlig ønsker sig en 
aktiv forening, eller om de blot er 
interesseret i at have et sted, hvor 
de kan skaffe sig fiskeret til nogle 
attraktive vande. 

De ”gamle” klubaftener, hvor 
der var åbent hus hver torsdag 
for fluebinding og almindelig 
hygge, men hvor der ikke var 
noget konkret på programmet, 
må vi konstatere, at tiden er løbet 
fra. Der er simpelthen for lille 
tilslutning til at det har nogen 
mening at holde åbent hus.

I løbet af sommeren har vi 
afholdt fem ”Kend din Å”- ar-
rangementer. 
Der kunne sagtens have været 
mange flere deltagere, men de 
der mødte op, udtrykte stor 
tilfredshed, både med de gode 
tips de fik, og med det hyggelige 
samvær med fiskekolleger og 
bestyrelsesmedlemmer. 
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Og det er lykkedes at fylde en 
kutter, som den 5. august tog ud 
fra Thyborøn for at fange torsk, 
makrel, knurhaner og andet godt 
fra havet.

Der er altså efterspørgsel efter 
andet end godt havørredfiskeri 
i foreningen, så vi har derfor 
besluttet at opbygge et omfattende 
aktivitetsprogram for efteråret og 
vinteren, hvor samvær, hygge og 
nye oplevelser er i højsædet, og 
hvor det fisketekniske har mindre 
vægt - noget i retning af det, man i 
gamle dage kaldte ”foreningsliv”. 
Det er meningen, at alle kan 
deltage og få noget ud af det, 
og ikke så meget et spørgsmål 
om, at nogle eksperter gør andre 
eksperter endnu dygtigere. 

Nu med spisning

Blandt nyskabelserne på aktivi-
tetsprogrammet er for eksempel 
to møder under overskriften 
”Fluer og gullasch”. Om det 
lige bliver med gullasch er ikke 
sikkert, men sikkert er det, at et 
møde, der starter med spisning, 
erfaringsmæssigt udvikler sig til 
en god og festlig aften. 

Det kommer til at koste lidt at 
deltage, så udgifterne bliver dæk-
ket. Det er ikke meningen, at nogle 
medlemmers kontingent skal gå til 
at bespise andre medlemmer.

På det mere avancerede plan, 
bliver der en tur til Limfjorden, 
hvor vi samler østers (og fanger 
havørreder). 

Vi gennemførte i foråret en 
enkelt kysttur og sætter nu et par 
stykker på programmet, foruden 
en aborretur til Randers og en 
laksetur til Gudenåen. 
På disse ture kører vi i private biler 
- passagererne betaler et passende 
tilskud til benzinen. 

Til foråret når vejret bliver 
behageligt, laver vi endnu en 
havtur, hvor alle kan være med. 
De barske ture efter nytårstorsk 
mener vi ikke, er foreningens 
område. 

Klubaftener med tema

Vi afholder nogle klubaftener, 
hvor der indledes med et bestemt 
tema. Det er ikke nødvendigvis 

eksperter, der indleder, men gerne 
klubmedlemmer, der ved lidt om 
emnet og måske har lidt film eller 
fotos at varme op med. Vi har en 
geddeaften på plads og arbejder 
på en aften om laksefiskeri i 
Norge. Det drejer sig som nævnt 
ikke så meget om at undervise 
medlemmerne i emnerne – mere 
om, at medlemmerne efter 
indledningen får sig en god aften 
og en god indbyrdes fiskesnak.

Følg med på nettet 

Dette nummer af Krogen 
indeholder en aktivitetsplan, 
men der er god mulighed for, 
at vi i sæsonens løb finder på 
flere aktiviteter, så check planen 
jævnligt på nettet. Det er også på 
nettet, vi vil meddele eventuelle 
ændringer i planen.

Men tag allerede nu din kalender, 
og skriv aktiviteterne ind – og vær 
med til at gøre VSF til en aktiv 
forening. Det er for ærgerligt 
at have glemt et interessant 
arrangement.

 



Ved ”kend din å” arrangementet 
for Fiskbæk Å mødte der 3 interes-
serede lystfiskere op. 
Sammen med Steffen og under-
tegnede, havde vi en god tur rundt 
til åens parkeringsmuligheder og 
mulige fiskestræk. 
Efter rundvisningen lykkedes end-
da for Mikael Klokkerholm Jensen 
at fange en ørred på 1 kg, så det 
kan godt lade sig gøre. 

Skulle der være nogen, der ikke 
var til arrangementet, som skulle 
have fået lyst til en rundtur, skal I 
være velkomne til at ringe til mig 
og så finder vi ud af noget.     

NYT FRA 
FISKBÆK  Å

Ud over den ene fisk der blev fanget 
til ”Kend din å” arrangementet 
ved jeg, at der er blevet fanget en 
del flere. 
Hvis I tager det tunge grej med 
til åen, kan det også være at I er 
heldige og få den sæl på krogen, 
der er observeret flere gange ved 
Vesbæk bro og opstrøms Nybro.      

Hvis I finder nogle steder langs 
åen, hvor der mangler broer eller 
andet, så slå på tråden eller send 
en mail. 

Knæk og bræk i sensommeren og 
efteråret.

Med venlig hilsen 
Peder Kokholm 
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AKTIVITETSPLAN 
EFTERÅR 2007

11. september
Vi tager til Grejbiksen i Trige ved Århus, 
hvor der er mulighed for at se et stort sortiment i 
udstyr til alle former for fiskeri  
Vi kører i bus fra Møllen kl. 18.00 og er retur kl. 22.30. 
Turen koster 50 kr, men Grejbiksen giver gaver for mindst det dobbelte.
Tilmelding til Jørgen på formand@vsf.dk  tlf. 3013 9562 gerne som sms

20. oktober 
     
Vi tager til Gudenåen, og ser om vi kan 
overliste en dansk laks
Start fra Møllen kl. 10.00. Pris ca. 100 kr til dagkort + benzin til 
chaufføren.Tilmelding til Michael på kasserer@vsf.dk eller tlf. 2216 
3940 gerne som sms

25. oktober 
     
Klubaften på Møllen kl. 19.00 
med temaet GEDDER
Vi har en tysk film med mange nye ideer, Wilhelm binder geddefluer 
og så regner vi med, at aftenen går med snak om gedder. Juniorer er 
velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.

3. november
     
Kysttur efter havørreder 
til et sted på Djursland
Pris ca 75 kr. til Benzin. Start fra Møllen kl. 9.00. Juniorer er velkomne.  
Tilmelding til Michael på kasserer@vsf.dk eller tlf. 2216 3940 gerne 
som sms

10. november 
  
”Kan De li’ østers?”
Vi følger op på den gamle serie med en tur til Limfjorden, hvor vi på 
hemmelige adresser samler østers direkte fra stranden. 
Hvis vejret er fint, tilbereder vi nogle på stranden. 
Vi når sikkert også at forsøge at fange en havørred eller to. 
Start fra Møllen kl. 10.00. Pris ca 50 kr. til benzin og lidt indkøb.
Tilmelding til P. Kokholm på vpu@vsf.dk eller tlf. 6038 2052 gerne sms

22. november
    
Klubaften med tema om fiskepleje. 
Keld fra bestyrelsen fortæller kl. 19.00 om elfiskeri, strygning, 
opdræt udsætninger m.v. Tilmelding ikke nødvendig.                                                                                          
  

Udflugt til 
Grejbiksen,
i Århus
Grejbiksen og VSF inviterer til 
en aftentur til Trige ved Århus, 
hvor Grejbiksen har åbnet en 
stor, flot grejforretning med 
et stort udvalg i udstyr til alle 
former for fiskeri - foruden et 
flot udvalg i beklædning.

Butikken holdes denne aften 
åben udelukkende for VSF’s 
medlemmer, og ud over at se 
på masser af udstyr og even-
tuelt gøre en god handel, har 
du mulighed for at afprøve 
forskellige fluestænger i for-
retningens kastedam, lige 
uden for døren.

Turen koster 50 kr., men 
Grejbiksen giver hver af 
deltagerne en ”lykkepose” 
med indhold af mindst den 
dobbelte værdi, og ud over 
det sørger Grejbiksen for lidt 
at spise i løbet af aftenen. Ikke 
et helt aftensmåltid, men nok 
til at overleve, til vi kommer 
hjem. 

Vi kører fra Sønder Mølle 
tirsdag den 11. september kl. 
18.00, og for at gøre det hele 
lidt festligt, kører vi i bus. Vi 
regner med at være retur kl. 
22.30.

Tilmelding til Jørgen på 
formand@vsf.dk eller telefon 
3013 9562, gerne som sms.

Jørgen Buch

24. november    

Aborretur til Randers for at prøve det berømte fiskeri i 
Gudenåens udløb og  i Randers havn. 
Vi fisker med ultrasmå jigs, med agnfisk, som vi fanger på stedet eller 
med små blink. Juniorer er velkomne.
Jørgen Buch arrangerer, tilmelding ikke nødvendig, men evt. spørgsmål er 
velkomne på formand@vsf.dk eller tlf. 3013 9562. Start fra Møllen kl. 10.00 
   

30. november    

Gullasch & fluer. 
Vi spiser Gullasch og udveksler ideer og mønstre til å og hav. Der 
bliver sikkert også bundet nogle fluer, men det er ikke et kursus  det er 
en lejlighed til at hygge sig med ligesindede. 
Vi mødes kl. 18.00. Tilmelding til Michael (se ovenfor)

13. december      

Juleafslutning på Møllen. 
Horst Miesbauer tilbereder sin berømte, sydtyske Glühwein 
- sig endelig ikke glögg !, og den er rigtig rigtig god. 
Aftenen går med fiskehistorier fra den afsluttede sæson.
Det er ganske gratis, og i år er der ikke damehåndbold, så vi vil gerne 
se mange medlemmer på Møllen, hvor vi starter kl. 19.00.

Det er programmet, som det ser ud nu, 
hvor Krogen sendes til trykning, men hold øje med 
hjemmesiden - måske kommer der mere til. 

AKTIVITETSPLAN 
VINTER 2008
Aktivitetsprogrammet for første halvår af 2008 
kommer i næste nummer af Krogen, men foreløbig 
er følgende lagt fast:

10. januar          Generalforsamling
15. februar        Gullasch & Fluer
  6. marts            Grejauktion
29. marts            Kysttur    
18. maj                 Havtur fra Thyborøn 
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MBQ ÅNDEBAR WADERS
kr. 1599,-

IPAC VADESTØVLER 
med profilsål.
kr. 799,-

AVALANCHE SALMON KIT
kr. 2799,-

Laksesættet indeholder en 4-delt tohånds Avalanche stang, denne stang giver en dejlig fornemmelse 
af præcision, og det meget populære Avalanche aluminiumhjul med fin-justerbar bremse, robust 
konstruktion og et high-tech.Med sættet får du ligeledes en MWF flydende belly, en MWF skyde-
line, begge med braided kerne,  og et MWF intermediate polyforfang. Oveni medfølger en spole 
med 30 lb bagline. Til at afslutte Scierra’s komplette laksesæt får du også en instruktions-DVD med 
den internationale kasteinstruktør Henrik Mortensen. I 20 minutter instruerer han dig i kunsten at 
kaste med din nye tohåndsfluestang

MBQ er bygget med en trelagskon-
struktion. Membranen er beskyttet af 
en superstærk microfiber coating som 
yder en stor slidstyrke. MBQ waders 
er 100 procent vind- og vandtæt og 
kan modstå et hydrostatisk vandtryk 
på mere en 8.000 mm. Evnen til at 
ånde er blandt markedets bedste!

Dette luksus spinnesæt er til den kræsne lystfisker. IM 6 kulfiberstangen 
SANDBORN er 3 delt og med helt fantastisk kasteegenskaber. Vi har valgt 
Okuma’s EPIX PRO som giver virkelig meget for Pengene. Elegant gang og 
super føling i stangen giver en fiskeoplevelse ud over det sædvanlige. Sættet 
leveres i 6 forskellige størrelser der dækker ethvert behov.

Vælg mellem: 7’ 3-16 gram, 8’ 5-18 gram, 8’ 10-30 gram, 9’ 7-25 gram, 9’ 
12-40 gram eller 10’ 8-36 gram.

SHIMANO Speedmaster super kvalitet 
spinnstang. Hurtig action og finish ud 
over det sædvenlige.

SHIMANO Symetre lækket hjul til den helt 
rigtig pris! Fås i str. 1500, 2500 og 4000
førpris 1499,-

I starten af foråret fik vsf en hen-
vendelse fra skals skole, deres 5. 
klasser havde en temauge omkring 
vandløb og herunder lystfiskeri.

De manglede lidt kendskab til 
lystfiskeri og spurgte om vi kunne 
have lyst til at hjælpe, det tøvede 
vi selvfølgelig ikke med at sige ja 
til. Så i starten af maj stillede VSF 
op med to mand og en ordentlig 
bunke fiskegrej som ungerne kun-
ne låne.

Skals skole stillede så op med 42 
!! fiskelystne femteklasses elever 
ved Ejstrup Bro, Skals å.
De to hjælpere fra VSF var 
selvfølgelig noget spændte på 
hvordan det ville gå, men alle 
betænkeligheder var totalt ube-
grundede.

PÅ FISKETUR MED SKALS SKOLE

Det var en flok yderst velopdragne 
unger der hurtigt fik sig delt i små 
grupper, fik udleveret fiskegrej og 
startede fiskeriet.
Der blev hurtigt fanget nogle 
aborrer så VSF formand Jørgen 
Buch tilberedte aborre pommes 
frittes, der blev fortæret lige så 
hurtigt de blev lavet.
I tre timer kunne disse unger fast-
holdes til lystfiskeriet, hvilket im-
ponerede os alle og der blev helt 
sikkert født en lystfisker eller to.

Vi to hjælpere fra vsf havde en 
helt fantastisk hyggelig dag og 
vi har besluttet at fange nogle af 

disse unger ved at tilbyde Skals 
skole 25 fiskekort til Skals å, 
kortene kan så udleveres til dem 
der ønsker at tage ned og fiske. 
Vi får navn og tlf.nr. på dem og 
de vil blive inviteret til udvalgte 
juniorture.
Dette er en prøveballon som vi 
sender op, tiden vil vise om det 
lønner sig. Ungerne skal i hvert 
fald have muligheden for at fiske 
i deres lokale vand.

Tak for en herlig dag til lærer 
og elever på Skals skole.

Jørgen Buch og Steffen Bruhn
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Mine gamle 
Fiskekammerater

En finurlig overskrift for det som 
følger. 
Men vi er ved afslutningen af, 
hvordan min ubetingede glæde 
ved og tryllebinding af lystfiskeri-
et opstod. 
Den første impuls kom som sagt 
fra min onkel Knud. 
Han var 23 år ældre end mig, altså 
på tidspunktet ca. 30 år. Han var 
maler og drev en malerforretning, 
et forhold som nok gjorde, at han 
kunne ”snige sig af sted” lidt 
tidligt en eftermiddag en gang 
imellem.

En af hans svende hed Torp, og 
han var lige så ivrig lystfisker som 
Knud. De to var uløseligt knyttet 
til hinanden som fiskekammerater. 
Torp var vel ca. 55 år, havde 
meget markante meninger, havde 
i sin ungdom været en periode i 
Argentina, var mager og senet 
samt desuden halvdøv. 
Han var en gudsbenådet ormefisker 
og fik på den måde også sin del af 
ørredbestanden.

Intet under, at min tante en dag 
spydigt sagde til mig, at det var 
nogle gamle kammerater, som jeg 
legede med, og om jeg da ikke 
kunne finde nogle på min egen 
alder? 
Jeg mente nu, at det ikke skulle 
forhindre mig i at deltage i mine 
”gamle” kammeraters planlagte 
fisketur den kommende søndag.

Sagen var, at jeg blev opdraget udi 
fiskeriet af disse to. 
Jeg var med på utallige af deres 
ture disse første år af mit fiskeri. 
Der er mange af turene, som 
stadig står helt klart for mig, - 
og de lærte mig at lure byttet på 
mesterlig vis.

Lidt senere i mine drengeår, havde 
jeg af og til skolekammerater 
med ude ved åen. Nogle var 
interesserede og nogle ikke. 
Vi fangede af og til en god 
bækørred, men det var ikke til-
strækkeligt, - de faldt fra en efter 
en.

Nå, tilbage til mine læremestre.
  
Et eksempel 
En efterårstur til Nybro ved 
Fiskbæk Å, Knud, Torp og mig. 

Torp ”forelskede” sig den dag 
hurtigt i et sving med et dybt hul ca. 
100 meter ovenfor jernbanebroen 
på Viborgsiden. Han vendte 
tilbage dertil igen og igen, fiskede 
meget grundigt svinget igennem 
og sørgede for ikke at komme for 
langt væk. 

Ingen af vi to andre mærkede fisk 
dér de første timer af turen.

Sidst på dagen fulgte jeg med 
Knud nedenfor broerne, ned til 
nogle af de store sving med stejle 
og utroligt udhulede brinker, som 
dengang var typiske for åen.

Ingen af os havde noget særligt, 
som interesserede sig for vore orm, 
før lige pludselig i mørkningen.

Her fik Knud bid. Efter et noget 
hektisk åbningsbal til fighten 
forsvandt fisken pludselig, - den 
var vel på ca. 3 kg., - jeg så den 
suse rundt dernede i dybet. Det 
var, hvad der skete for vi to den 
dag.

Da vi lidt senere vendte tilbage, 
stod Torp bøjet over en havørred 
på omkring 5 kg., som han var 
ved at putte i posen. Som altid 
var hans kommentar kort og 
gnækkende (mens han kikkede 
ned af næseryggen).

”Pludselig var der lidt liv i det. 
Ikke meget, - men ammam mam 
mam, tænkte jeg og satte den 
største orm i dåsen på krogen. 
Klumpen blev den-onde-lynemig 
så stor, at man selv kunne fristes 
til at æde den; jeg havde lige lidt 
tilbage af cerutten , - sådan et par 
sug, så den tændte jeg og sænkede 
ormen ned. Det kunne fisken ikke 
stå for”.

Ikke et ord om, hvad der var sket 
fra fisken bed og til der, hvor han 
nu stod med den på land. Jeg vil 
vædde på, at han havde set den 
røre på sig tidligt på dagen og 
derfor var blevet ”forelsket” i lige 
netop dette sving den dag. 

Hvad kan man lære af den op-
levelse. Først, at ormefiskeri udført 

rigtigt er en mere ”blid” form for 
fiskeri end flue og spinner. 
Hvorfor, jo hvis det sving, hvor 
fisken blev fanget, var blevet 
fisket lige så meget med flue eller 
spinner, ville havørreden på grund 
af ”pjaskeriet” i vandet enten 
være flygtet, eller have ”gravet sig 
ned”, så den ville være umulig at 
komme i kontakt med mere den 
dag. Dernæst, at fisk ofte bliver 
aggressive og bider på samme 
tidspunkt, nemlig når de fysiske 
forhold er de rette.

Et andet eksempel 
Nu var det blevet rigtigt efterår. 
Himlen var blygrå, og der blæste 
en kuling fra nordvest. Stedet 
var Fiskbæk Å ved Vesbæk 
bro. Deltagerne som så ofte før, 
Knud, Torp og mig. Vi havde i 
modvinden kæmpet vor vej til 
åen. Dengang gik asfaltvejen 
over i grusvej, når man kørte 
ud af Undallslund Plantage ad 
Kirkebækvej. Det regnede i tunge 
byger, og grusvejen var sine 
steder blevet til et sandførende 
”vandløb”, - altså noget tung at 
forcere på cykel (som sandt at sige 
ikke lignede dagens sprintere, selv 
når mountainbikes regnes med).

Nå, vi havde tøj på til vejret og 
kom ud til åen. Vi stillede cyklerne 
i ”hullet”.  

I venstre side af vejen i det sidste 
sving før Vesbæk Bro var der 
dengang en udhuling i bakken, 
som formentlig forsvandt, da 
vejen blev udvidet og asfalteret. 

Vinden kom fra en retning, så der 
var læ i ”hullet”. Et godt sted at 
rigge til i det noget voldsomme 
vejr.

”Hullet” 
ved Vesbæk Bro

Ned til åen. En gik opad, en gik 
nedad og jeg ville lige, inden jeg 
bestemte mig for hvilken vej, jeg 
ville gå, prøve det nederste af 
Rævind Bæk.

Den løber ud i åen fra nordsiden 
lige opstrøms broen. Umiddelbart 
før udløbet var der dengang et 
enormt U-sving. Her var der et 
godt høl og en god brink, som ofte 
holdt en formidabel bækørred.

Den indlagte skygge viser omtrent, 
hvordan løbet var dengang. Det 
kan i øvrigt fornemmes på jordens 
konturer til venstre i billedet.

Jeg gik et stykke ovenfor det første 
sving for at begynde med min orm. 
Rævind Bæks udløb i Fiskbæk Å.

Jeg fik bid, men ormen drev videre 
ned igennem det andet sving og 
ned til åen…..  Jeg vendte og 
begyndte turen opstrøms bækken 
for at prøve igen.

Mens jeg gik der, var Torp på 
vej opstrøms på modsatte side af 
selve åen. 
Jeg fik det sædvanlige ”Knæk og 
bræk” og skulle da lige hilse til. 
Jeg havde glemt, hvor meget ”U” 
der egentlig var på bækkens sving,  

jeg så over skulderen til den anden 
side af åen for at se, … pludselig 
var jorden væk under mine fødder, 
og jeg stod i vand til armhulerne 
nede i bækken. Jeg var vadet lige 
ud i luften og mærkede det kolde 
vand begynde ….. 
 
Temperaturen var vel 6-7 grader, 
og det var begyndt at hagle. Mine 
verbale udgydelser mens jeg 
kravlede op, fik de to til at vende 
tilbage. 
Vi krøb tilbage i ly i ”hullet”, hvor 
skaderne blev beset. Dommen var 
kort og kontant. Af med tøjet, som 
blev vredet, alt imens gamle Torp 
nynnede og satte ord på: ”Da han 
så , at det var lort, fortrød han det, 
han havde gjort.” 

Om han tænkte på mit uheld eller, 
at det var ham, der indirekte havde 
fjernet min opmærksomhed fra 
det meget nære, fandt jeg aldrig 
ud af.

På med tøjet, som blev udstoppet 
med alle de gamle aviser, der 
forefandtes i diverse rygsække. 
Pakke sammen så hurtigt som 
muligt og på cyklerne.

Cykelturen tilbage skulle foregå 
så hurtigt som muligt for at undgå 
lungebetændelse eller andet. 
På vejen kom Torp som vanligt 
med sine tørre udbrud. Farten 
gjorde, at han nok blev lidt 
forpustet, - han var jo ikke en 
årsunge længere. 
Han hvislede ud mellem tænderne, 
så godt han kunne: ”Jah, ork ja, for 
satan og så semikolon, når man 

bliver så gammel, at man ikke 
kan følge med, skulle man skydes 
ligesom de gør i Rusland”. 

Jeg tror egentlig, at skræmme-
billedet hjalp ham over en luftvejs-
krise..

På et tidspunkt, rejste han sig 
også i sadlen, slog en ordentlig 
fjært: ”Jah, ork ja, den varmer 
den-onde-lyne-mig lige så godt 
som 5 tørv i kakkelovnen”. Meget 
apropos min sårbare situation. 
Det var somme tider vanskeligt at 
holde masken og komme med en 
passende bemærkning.

Det eneste, der ikke lød en lyd 
om, var, at jeg havde ødelagt 
fisketuren for dem begge lige fra 
begyndelsen, og så i dette herrens 
vejr.

Hvad kan man nu lære af det. 
Se dig for, når du går i engen, og 
vælg dine kammerater med omhu.

    Mine lyse 
øjeblikke

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

De hedder ”Mine Lyse Øjeblikke”.

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

været en afgørende del af mit liv. Jørgen Knudsen

    Mine lyse 
øjeblikke

  - fortsætter i 
  næste nummer af Krogen

Rævind Bæks udløb i Fiskbæk Å.

Hullet ved Vesbæk bro

Jeg vælger at tro (jeg kan desværre 
ikke spørge nogen af dem længere), 
at mine to gamle kammerater også 
havde fornøjelse af at se min ildhu 
for fiskeriet og mit ønske om at 
blive et godt eksemplar for den 
race, der benævnes lystfiskere. 
Dette helt uanset, at vi børn på den 
tid havde en anden omgangstone 
med de voksne end i dag. 
Jeg måtte efterfølgende, især ved 
festlige lejligheder, mange gange 
høre for følgende:

En dag med en del vand i Fiskbæk 
Å, skulle jeg over en bred grøft. 
Der var hegn på begge sider, og 
jeg kunne se bunden i hvert fald 
1,5 meter neden under de mange 
”skøjteløbere”, som heldigvis i 
dag igen er på overfladen. 
Der var ingen svelle, og det var 
på grænsen af mine evner som 
længdespringer. For ikke at skulle 
gå langt op i engen for at komme 
over råbte jeg:

ONKEL VIL DE IKKE NOK 
KOMME OG HJÆLPE MIG 
OVER GRØFTEN?!!!!”

Fortsat fra sidste nummer
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Børges Høl

Knæk og bræk var min kones 
afskedssalut, da jeg tog af sted på 
fisketur. 

Jeg havde længe tænkt på at fiske 
i et område ved Simested å, som 
jeg ikke havde hjemsøgt i mange 
år, stedet er ikke meget besøgt, og 
chancen for fisk burde derfor være 
større.

Jeg kørte til Ugelris og parkerede, 
hvor vi er anvist parkeringsplads.
Vejret var eminent og forventnin-
gerne i top, da jeg startede min 
færd ned ad vejen mod åen.

Fremme ved det sted, hvor vores 
hytte stod (et par dage), blev min 
videre fremfærd totalt og brutalt 

stoppet af store væltede træer og 
grene, der lå hulter til bulter hen 
over vejen, der var engang. 
Det var en chikane, der ville 
noget - ikke så meget som en 
smal passage tilgodeså en fredelig 
lystfisker. 
Det burde have fået mig til at 
vende om, det var et varsel om, at 
her var man uønsket, men jeg var 
fast besluttet på at fiske i området, 
så jeg bugserede mig med besvær 
udenom gennem krattet ned mod 
åen, det sidste stykke gled jeg på 
halen ned ad skrænten og landede 
ved   Fruergårds sving. 

Det var min tanke at starte fiskeriet 
oven for det sving, hvor der i 

fordums tid var en spang over åen, 
det er der ikke mange, der husker, 
men umiddelbart nedstrøms er der 
ført et elektrisk hegn over åen.

Det er som sagt mange år siden, 
jeg har fisket i området fra den 
side af åen, og da der ikke er 
megen færdsel, gik jeg forsigtigt 
frem for at finde en farbar sti.
Efter en svedig og besværlig 
famlende tur stod jeg endelig ved 
udgangspunktet for min fisketur.

Jeg havde stadig optimismen 
i behold og gik i gang med at 
trække fluesnøren gennem øjerne 
på min kære fluestang - hvorfor og 
hvordan denne simple handling 
kunne resultere i et uhyggeligt 
lille smæld som fra en brækket 

tændstik, forstår jeg stadig ikke, 
men der stod jeg med en knækket 
fluestang og havde mest lyst til 
at hoppe i åen, det var så den 
fisketur.

Jeg indledte mit tilbagetog med 
alle mine bristede illusioner og 
måtte så ydermere lide den tort 
at opservere et par pæne bølger 
efter havørreder - dem ville jeg 
uvægerligt have fanget på min 
”nedtur”, var jeg overbevist om.

Min kone er nu belært om ikke 
længere at ønske knæk og bræk, 
når jeg tager på fisketur, men i 
stedet ønske mig stram line.

                                                      
                                     Børge

Knæk og bræk
H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde
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TLF. 86 651114 - 40 32 5514 - FAX 86 651124

• Opgravning af søer
• Oprensning af vandløb
• Dræning med drænkasse
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• Opgravning af søer
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Peter Ballentin som er både en ivrig spinne og fluefisker har startet 2007 sæsonen med et brag. 
Den 13 maj om aftenen overlistede han således en tidlig og rigtig flot havørred i Simested å på 
flue. Fisken målte 72 cm. og foreløbige meldinger angiver vægten til 4,3 kg. Peter skriver at 
fighten tog 15-20 minutter, og at han flere gange frygtede at fisken var mistet, da den sprang 
vildt ud af vandet.

Jens Drengsgaard skriver: “Gedde fanget 
i Jordbro d. 28. maj kl 9.20 Længde 84,5 
cm, Vægt 4,00 kg, Fanget på Mepps nr. 
3. Fangstnettet var selvfølgelig i bilen så 
bæstet fik lov at arbejde. Efter 10 minut-
ters intens kamp måtte kæmpen give op 
- heldigvis - blinklåsen var rettet helt ud. 
Under aflivningen kom der 2 bækørreder 
på ca. 15 cm og en niøjne ud af gabet.”

Så gjorde han det igen. Karsten 
Jensen med en havørred på 68 
cm. og 3,5 kg.” Fisken på 49 
cm. har Steffen fanget. Begge 
fisk er fanget d. 3 juli.

Peder Kokholm har fanget en sølvblank havørred i Simested å. 
Fisken, som blev taget på flue, vejede 1,2 kg.

Niels Erik Klausen skriver. “En god start 
på min sommerferie 30.06.07 tidlig morgen 
- Havørred fanget i Simested å 65 cm, 2,9 
kg, flue Beis Golden Olive str. 10. Fisken 
sprang flere gange højt over vandet - med 
flere kraftige udløb, efter 10 min lykkedes 
det at lande fisken.

Poul Erik Kokholm har fanget endnu en sølvblank 
havørred i Jordbro å. Fisken vejede 1 kg.

Henrik Winkler fra århus ændrede sine planer om 
at tage i Lilleåen og kørte til Skals å i stedet, det 
vil han nok aldrig fortryde. Havørred på 86 cm. 
og 7,4 kg fra det nedre stykke af Skals å d. 1. juli

Ivan Bjerregaard skriver: “Fangede denne 
havørred i Simested å d 01-06-07 kl 2215. 
Den vejede 4,0 kg og var 68 cm lang.Jeg 
havde set havørreden om formiddagen, så 
der skulle bare fem kast med fluestangen til 
før den bed. “

Havørred fanget af Jens Østrup.. Fanget d. 16/5 sent på aftenen på 
Simested fluen. Den målte 77 cm og vejede 5,85 kg. Fisken huggede 
på et helt lige stykke af åen.

&  Fisk  
Fangere

Niels Erik Klausen skriver til hjemmesiden: “Hermed en lille fin havør-
red fanget en morgen imellem vejsvinget og Løgstørvejs broen. Flue 
blackbear redbut str. 10.” 

&  Fisk  
Fangere &  Fisk  

Fangere



Poul Erik Kokholm har fanget 
sin 3. havørred i Jordbro å i år. 
Fisken vejede 2 kg.

Poul Erik Jeppesen skriver: ” Hermed en pæn 2-kilos havørred fra 
Simested å. Fanget på spin den 29.6. ved vejsvinget. Vandstanden var 
ekstrem høj og gjorde fornøjelsen besværligt. Svært har det også været 
for regnormene, som i stort tal er spulet ud i åen. Min ørred havde taget 
sig godt for af retterne. Den havde en klump på måske 100 mindre 
orme i maven. Så den hører ikke til de opgangsørreder, som ikke kan 
finde ud af at spise når kærlighedslivet ligger lige om hjørnet.” 

Jeppe skriver om fangsten af sin smukke 
storlaks i Skjern å

“Den tog helt inde ved egen bred og tøffede 
roligt ca. 20 m. skråt nedstrøms til modsatte 
bred med en styrke, der satte mig udenfor 
indflydelse. Lod sig dog “mølle” tilbage 
og gik rundt nede ved bunden ud for mine 
fødder på 2-3 m. vand i 10-12 min. før den 
lod sig se. Blev efter ca. 20 min. kanet ind 
i lille lavvandet pyt ved bredden, hvor jeg 
tog den om halen, bar den op i nogenlunde 
sikkerhed og gokkede den.

Der var et udløb til modsatte bred mod 
slutningen, ellers en meget stilfærdig kamp. 
Dog var effekten på mit nervesystem, af at 
se den meterlange sølvhvide fisk i overfla-
den, meget kraftig. Efter drabet måtte jeg 
ligge ved siden af den i ca. 5 min. før jeg 
kunne foretage mig noget igen.

Data: 9,0 kg - 96 cm hun-fisk, onsdag mid-
dag (18.april) ved “landevejssvinget” øst 
for Borris. To-hånds flue, synke-4 skyde-
hovede, Beis-rør-flue med ca. 6 cm. vinge 
(kulør over i det orange).” Hilsen Jeppe

Der er også de mindre fisk i åerne. Her to fede havørreder på godt 1 kg. 
og 1,4 kg. fra Skals å fanget grundlovsdag. Begge fisk havde garnskader.

Ivan Bjerregaard som for anden gang i år sender en flot fisk til fangst-
galleriet skriver: “Havørreden er fanget i Simested-å 04-06-07 kl. 2300. 
Den er fanget på flue. Så den sprang ud af vandet 50 meter længere 
fremme. Da jeg kom der op bed den i tredje-fjerde kast. Fisken vejede 
3,5 kg og er 64 cm. lang.”

Poul Erik Kokholm har fanget en gedde i 
Jordbro å.

Poul Erik Kokholm har fanget havørred i 
Jordbro å. Fisken som huggede på en spinner 
vejede 1 kg.

Tre havørreder fra Skals å. 
Den mindste vejede 1 kg. den største 2,75 kg.

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere
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Den 17 april fordrev Brian Christensen, der ofte er at finde ved både Sime-
sted og Skals å, ventetiden, indtil der rigtig kom gang i havørredopgangen i 
VSF´s fiskevande med en fisketur til Skjern å. Ikke nogen dårlig idé skulle 
det vise sig. Resultatet blev en fantastisk flot laks. Brian skriver:

“jeg tog den på spin på Borris stykket. den vejede 13 kg og var 112 cm 
lang og fighten tog en god halv time (fedt, så mangler jeg bare en havørred 
på over 5 kg i VSF vand)”

vh brian christensen.

Ud over et stort til lykke med laksen, så må man da håbe, at Brian har en 
stor fryser, hvis han skal gøre alvor af snakken om en 5+ i nær fremtid.
Og lad mig da lige minde om at VSF tilbyder fint laksefiskeri i Vorgod å, 
som er et tilløb til netop Skjern å. Hvem ved om kæmpen ikke netop var på 
vej derop, hvis Brian ikke lige havde fanget den!?

“Kend-din-å arrangement” ved Jordbro å lørdag d. 9 
juni. Ud over en varm tur rundt langs åen i ca. 30 graders 
varme, med flotte naturoplevelser, blev det slået fast, at 
der er havørreder i åen. 
Havørred på 1 kg. fanget på en spinner. Da fisken blev 
fanget lige før kl. 15.00, var der mindst 50-60 grader i 
fangerens skridtstøvler. 
Desuden blev en havørred under målet genudsat.

Peder Dueholm skriver: “Fredag 
den 25. maj fiskede jeg mellem 
Løgstørvej og Vejsvinget, da jeg 
fik et hug af en ca. 65 cm havør-
red, som desværre gik af efter 
nogle minutter. 
Medens jeg således gik og 
ærgrede mig fik jeg et nyt kraftigt 
hug. Øjeblikket efter sprang 
en stor havørred ud af vandet, 
endnu et spring efterfulgt af flere 
koldbøtter, medens jeg febrilsk 
forsøgte at holde kontakt uden 
at flå krogen ud. De voldsomme 
spring havde tilsyneladende 
tappet den for de fleste kræfter. 
De næste minutter gik med at 
hale hver sin vej,og efter et sidste 
udløb på 5-6m, var den klar til at 
blive nettet. 
Klokken var 15.45, vejret lunt 
med sløret sol. Fakta: 74 cm, 4,5 
kg, hun. Spinner meps nr 3 sølv 
kastet opstrøms. Line 0,28 siglon. 
Da jeg slagtede den, havde den 
en hundestejle og nogle vårfue-
larver i maven. Den må derfor 
være nyopsteget og var da også 
fuldstændig blank.”

Havørred fra Vorgod å. Fisken der vejede 2,1 
kg. er fanget på det øverste stykke, hvor VSF 
har fiskeret.Fanget d. 9 juli.

&  Fisk  
Fangere

Ivan Bjerregaard har sendt en havørred fra 
Skals å til hjemmesiden.

Formand for VSF Jørgen Buch viser vejen. d. 14 maj landede han således en smuk majspringer på 4,4 kg. 
Jørgen havde fisket i Skals å først på aftenen og ville så lige prøve lykken i nabovandløbet Simested å. Ikke 
nogen dårlig idé viste det sig! Fisken huggede på en spinner.

Også Jordbro å kaster nu havør-
reder af sig. Her 2 fisk på hver 1. 
kg. fanget midt på dagen d. 8 juni 
i bagende middagshede.

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere



Hatten af for en dygtig fisker... 
Ivan Bjerregaard landede grundlovsdag sin 3. flotte 
havørred på flue i Simested å i år. 
3,2 kg vejede den flotte fisk

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere

Mikael Klokkerholm Jensen skriver: “Efter en god 
introtur til fiskbæk å skulle jeg da lige ud med fluen , 
vi havde set nogle bølger som lignede gode fisk. 
Jeg startede fiskeriet omkring kl 20 med at gå 
opstrøms med tørflue , da jeg ikke kunne se til det 
mere (det gav desværre intet måske fordi, jeg ikke 
kunne få mit forfang til at synke) riggede jeg om til 
nedstrøms flue. Efter en times tid kom der et godt 
hug. Ørreden tog hårdt ovre under modsatte brink. 
Den er eddermageme stor og kæmpede bravt, efter 
den første tumult havde lagt sig, viste det sig at den 
ikke havde uanede propertioner. Det var lidt over 
en målsfisk, men den var pæn. Desværre var den 
garnskadet.” 

Jeg tog forleden min gode ven Jørgen Søvsø fra Århus med på gæ-
stekortfiskeri i Skals å. 
Jørgen er en habil skrubbefisker, men han er overbevist om, at “livet 
er for kort til havørreder”. 
I Skals å fik han imidlertid først en havørred på 35 cm og senere en 
på 53 cm, så mon ikke hans opfattelse ændrer sig lidt. 
Han rystede i hvert tilfælde godt på hænderne, da han skulle afkroge 
fisken, der vejede 1,6 kg og var rigtig flot. Det var Jørgens første 
å-havørred efter hans konfirmation. Vi havde en rigtig fin tur. At jeg 
lige fik en med på 2,4 kg gjorde ikke turen ringere !.
Jørgen Buch

Michael Højris skriver om en julioplevelse ved 
åen:”Jeg ville bare lige prøve en nybunden flue i går, 
men en af de lokale kastede sig over den…… Kom 
kl. 22.10. Fisk på land kl. 22.30. 4,3 kg og 72 cm. 
Simested. Opstrøms Løgstørvej.”

Der kan også fanges havørred i Vorgod å. 
Her webmaster med en 
blankfisk på 3,2 kg. fanget d. 2 juli.

Havørred fra Jordbro å 
på 1 kg.Fanget d. 4. august

Skals å 1,2 kg.
Fanget d. 3. august

Peder Kokholm drog på en lille hurtig tur til mariager fjord. 
Natflue efter havørred var målet og det lykkedes ret godt,...........også uden bobleflåd.
3,45 kg og 68 cm.

&  Fisk  
Fangere

&  Fisk  
Fangere

18 19



21

Ideen blev undfanget ugen før. 
Jeg var med familien syd på og 
på vejen hjem, holdt vi pause ved 
Vorgod å og kunne passende lave en 
grydefuld tomatsuppe til aftensmad 
i de smukke omgivelser ved åen.

Mens Majken og Anna lavede mad, 
kunne jeg fiske lidt. Jeg har aldrig 
før fisket i Vorgod å, men fandt 
hurtigt ud af, at det er en fejl. I 
første kast havde jeg en blankfisk 
på 70-80 cm. på krogen i få 
sekunder, 15 minutter senere havde 
jeg fornøjelsen af at blive trukket 
rundt af en gedde på 1 meter i nogle 
minutter, inden ”krokodillen” fik 
tørret spinneren af i en grødebusk. 
Dermed var gedden fri, og jeg var 
fri for at bekymre mig om, hvordan 
jeg skulle få vristet min spinner fri 
fra ”dødens gab”. Få minutter efter 
kunne jeg lande en fin havørred 
på 3,2 kg., og så var tomatsuppen 
færdig!

Jeg havde ikke helt fået nok, og 
besluttede derfor at tage en fiskedag 
i Vorgod å ugen efter. Jeg ville 
prøve at fange en laks. Jeg ringede 
til min gode ven Finn, der er godt 
kendt på de kanter og spurgte, og 
vi ikke skulle tage en tur til Vorgod 
å. Finn var klar, men insisterede på, 
at vi også skulle se lidt på Skjern 
å. Sådan blev det, og jeg måtte ind 
omkring dagkort.dk og købe mig 
en dags adgang til nye jagtmarker.

Laks til morgenmad
Vi startede vores fiskedag med 
rundstykker, kaffe og et par skarpe, 
og inden vi fik guflet færdig kom én 
af åens storfangere op præsenterede 
en laks på 9,2 kg. Vi fik hurtigt 
gumlet færdig og startede fiskeriet. 
Vi fiskede lidt og kørte så ned for at 
se på det genslyngede stykke af åen 
ved Borris. 
Ud over at være et imponerende 
naturgenopretningsprojekt,så er det 
også højpotent fiskevand, skulle 
det vise sig.

Havørred til frokost
Efter en times fiskeri havde sulten 
meldt sig, og Finn var komme ned 
til mig for at foreslå, at vi fik os 
noget at spise. Mens vi snakkede, 
kastede jeg et par gange mere, og 
måtte pludseligt afbryde vores 
passiar med at konstatere, at jeg 
stod med en fisk. Spinneren var 
blevet stoppet og et par voldsomme 
rusk afslørede, at der var en god 
fisk i den anden ende af min 
Fireline. Fisken gik dybt og tungt 
og huggede hårdt og ubehagelig 
i dybet. Min nye fiskestang var 
nærmest krøllet sammen, og jeg 
overvejede seriøst, om den havde 
for lidt rygrad og skulle erstattes. 
Jeg prøvede at presse fisken, men 
resultatet var hver gang, at hjulet 
satte i et skrig, når fisken – nærmest 
for at demonstrere sin utilfredshed 
med at blive presset – tog et udløb 
på 5 til 10 meter. Da fisken efter et 

stykke tid viste sin side, kunne vi 
konstatere, at det var en havørred, 
og den var god. Tovtrækkeriet 
fortsatte en tid, men fik en ende, 
da jeg for anden gang fik fisken ind 
til bredden, og Finn elegant kunne 
nette det.

Finn, der tidligere på dagen havde 
sagt at Skjern å ikke var kendt for 
store havørreder, konstaterede tørt, 
at de store var der ind imellem. 
Fisken målte 84 cm. Og vejede 
hele 8,4 kg. 1oo gram pr. cm og en 
konditionsfaktor på 1,42. Den nye 
fiskestang havde bestået prøven.
Havørred til aftensmad

Vi kunne godt have sluttet dagen 
her, men vi fiskede lidt mere i Skjern 
å før vi afrundede vores rundtur i 
Vorgod å. Her på VSF-vand kunne 
jeg så slutte en god fiskedag med 
en havørred på godt 2 kg. fra det 

øverste af vores fiskevand, ved det 
der kaldes ødegården. 

Ikke sidste gang
Det er ikke for meget sagt, at jeg 
har fået øjnene op for, at der er godt 
fiskevand, hvis man sætter sig en 
time i bilen og kører sydpå. Og som 
om det ikke er bøvlet nok at vælge 
imellem det attraktive fiskevand, 
VSF har omkring Hjarbæk fjord, 
så må jeg nu til at forholde mig 
til Vorgod å som i den grad er en 
naturperle, og muligheden for en 
Laks på krogen er ikke ligefrem 
afskrækkende, og da det må 
hjemtages én laks fra Skjern å 
systemet pr. år, har jeg jo stadig én 
tilbage af min kvote. 

Med hensyn til Skjern å, så bliver 
det nok ikke sidste gang, at jeg 
tager en afstikker derover, når jeg 
alligevel er nede og prøve lykken 
i Vorgod å.

Laksesats i Skjern- og Vorgod å

Siden sidste nummer af Krogen 
er der bogstavelig talt løbet meget 
vand i åen! 
Den megen nedbør især i juni 
måned kombineret med en god 
vestenvind har skabt fine vilkår 
for opgangen af havørred - også i 
Karup å. 
Der er taget rigtig mange hav-
ørreder i forsommeren - men som 
tidligere år er meldingerne fra 
vores del af åen - Høgildstykket 
især - få og i skrivende stund 
har jeg kun meldinger om et par 
havørreder omkring de to kilo.
Til gengæld har jeg talt med flere, 
som har haft pæne fisk på krogen 
men så mistet dem igen - især på 
Margrethes stykke, har der været 
kontakt med pæne fisk. 

I forsommeren har vi tyndet ud i 
kratbevoksningen langs åen, så-
ledes at det nu skulle være muligt 
at færdes langs åen, hvor der er 
”fast” grund under fødderne!

Margrethes hytte er til rådighed 
ligesom tidligere år og under de 
samme betingelser: Nøglen til 
hytten låner man på Margrethes 
gård ved at åbne døren i den 

yderste længe der løber parallelt 
med grusvejen man kører på. 
Lige indenfor denne dør til venstre 
hænger nøglen til hytten.
Ligesom tidligere kan man også 
overnatte i hytten, der er to køje-
senge og et lille spisebord plus en 
primus. 
Her gælder ”først til mølle”- 
princippet, så hvis nøglen ikke 
hænger på sin plads, har nogen 
allerede lagt beslag på hytten. 
Det betyder selvfølgelig ikke, at 
man ikke kan benytte sig af bæn-
kene ved hytten.
Hvis man benytter hytten er det 
selvfølgelig vigtigt, at hytten af-
leveres pæn og ryddelig og husk 
at hænge nøglen tilbage på sin 
plads efter brugen af hytten!
Vi har her i sommer lagt en 
”gæstebog” i Carlos hytte. 
Gæstebogen er et ønske/tilbud 
om, at vi skriver en lille hilsen, 
når vi har været der, allerhelst om 
hvor stor en fisk man har fanget 
eller mistet! 
Carlos hytte kan selvfølgelig også 
bruges til at overnatte i - der er 
bare ikke så megen ”luksus”!

M.v.h.
Flemming F. Hansen

NYT FRA KARUP Å
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NYT FRA JORDBRO Å
I lighed med andre VSF vandløb 
har der været god havørredopgang 
i Jordbro å. 
De første fisk blev indrapporteret 
først i juni, og fangsterne har 
været stabile siden. 
Det har primært været mindre fisk 
der er kommet på land. Fisk på 
mellem 1 og 2 kg. 
Den største havørred, jeg har hørt 
om fra åen er en fisk på 4,5 kg., og 
knap 70 cm. En rigtig torpedo!

Kend-din-å arrangementer blev 
afholdt i juni måned i ekstrem 
hedebølge, så det blev en varm 
tur rundt til de mange forskellige 
steder, hvor man kan starte en 
fisketur i Jordbro å. Og der er 
mange steder man kan komme 
til åen, og selvom man missede 
kend-din å arrangementet, så kan 
man ved at studere oversigtskortet, 
finde vejene til fiskevandet. 
Der kan være god grund til at 
opsøge de mindre besøgte stræk 
af åen. Således blev der forrige 

år fanget en havørred på over 10 
kg i området ved Birkesølejren, 
og netop på stykket mellem Jens 
Peders bro og Viborg-skivevejen 
er fiskepresset mindst. 
Her kan man gå uforstyrret i en 
fantastisk natur, og fiskene er der i 
rigt mål. Vel og mærke havørreder, 
der ikke er blevet bombarderet 
med fluer og spindere, og derfor 
er lidt friskere til at få til at gå til 
biddet.

Fiskene er ligeså tidligt oppe i 
Jordbro som i de større vandløb, 
og samtidig er det min erfaring 
at fiskeriet er stabilt sæsonen 
igennem, men fra september og 
sæsonen ud er der rigtig mange 
fisk i åen, og elfiskeriet viser hvert 
år, at der er pænt med havørreder i 
en anseelig størrelse. 
Fisk på mellem 80 og 100 cm er 
ikke usædvanlige i åen, hvilket 
kommer bag på mange. Små 
vandløb kan sagtens huse store 
havørreder 

Peter B. Sørensen

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

TOPGREJ 
TIL PRISER 
HELT NEDE 
I KÆLDEREN

TILBUD I
GREJKÆLDEREN 

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

Se vores nye 
hjemmeside

Man-Tirsdag    

15 - 17.30
Ons-Fredag

10 -17.30

Åbningstider
Lørdag
10 -13

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 8661 3048
Mobil 2840 6831

www.xn-grejklderen.dk



Tännäs 2007
Forventningerne til årets tur til Tännäs var skyhøje 
efter de sidste to års fremragende fiskeri.

Desværre svigtede stallingerne i Tännån i år og der 
var mange bud på hvad det kunne skyldes, men fakta 
var at stallingen stort set ikke viste sig.
Heldigvis gik både helt og gedde flittigt til biddet i 
Tännån, nogen gange sågar samtidigt.

Steffen krogede en fin helt som øjeblikket efter blev 
meget tung da en en meters gedde forgreb sig på helten 
og gav klasse 4 fluestangen noget at arbejde med. 
Gedden var to gange nede i det alt for lille net inden 
den modvilligt slap den nu noget skambidte helt.

Turen gav trods alt nogle meget fine stalinger, Laurids 
og Andreas fra århusegnen lugtede lunten og tog en 
afstikker til norge hvor de fik en del fine stallinger 
omkring halvmeteren.

De vendte dog tilbage og var med på Västre 
Aborrevickrarna den sidste dag hvor alle i bådene/ 
flyderingene fik stalling over målet, Laurids slog til..... 
igen, med to fantastiske stalling. 
Største stalling nåede næsten de magiske to kilo !



Det er en stor fornøjelse at skulle 
skrive Nyt Fra Simested å denne 
gang. 
Sidste år ved denne tid var det 
meget sparsomt med fangster, men 
i år nåede vi ikke ret langt ind i maj 
måned før der kom meldinger om 
fine fangster af fede majspringere, 
og siden er der blevet fange flotte 
fisk og rigtig mange har fået sig en 
havørred. 
Der er en stor overvægt af fisk 
omkring halvmeteren, der flittigt 
går til biddet og ind i mellem er 
det tunge hug også kommet, lad os 
nu endelig høre lidt fra jer.
Der er ikke så meget at være bange 
for, indtil videre har det altid været 
muligt at finde en fiskeplads hvor 
man kunne fiske rimeligt ufor-
styret.
 I forhold til bla. Karup å, er det 
rent luksusfiskeri ved Simested å 
hvad angår plads for sig selv.

Vejret har i den grad været med 
os i år, indtil videre i hvert fald. 

Det er jeg sikker på at der vil 
blive brugt meget spalteplads på 
i denne udgave af krogen, så det 
vil jeg ikke berøre yderligere, men 
godt fiskevejr har det været.

Tilgængeligheden ved åen har 
naturligvis været påvirket af den 
megen regn, det har givet lidt 
sved på panden at trave rundt i de 
våde enge og visse steder har ikke 
været tilgængelige i perioder.
Sådan er det nu engang når na-
turen viser tænder og åbner op for 
hanen, vi kan ikke både have godt 
fiskeri og samtidigt gå tørskoet 
langs åen.
Det samme gælder kantbevoks-
ningen som både skygger lidt 
for grødevæksten og giver skjul 
for både store og små fisk, den 
kan være vanskelig at bokse 
med som fluefisker, men er i den 
grad at foretrække frem for bare 
og nedtrådte brinker der leverer 
ganske betydelige mængder sand 
til vandløbet. 
Tag udfordringen op på de første 
par ture, så skulle det efterfølgende 

NYT FRA SIMESTED Å
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Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse

være muligt at fiske forholdsvis 
problemfrit. Der er strækninger 
ved simested å som ikke bliver 
fisket på, grundet beplantningen, 
dette er vi nogen der lever højt på, 
men ærgeligt er det, da det kunne 
sprede fisketrykket lidt.

Grødeslåningen mener jeg ikke vi 
kan sætte en finger på i øjeblik-
ket, åen er slået forholdsvis skån-
somt, i slyngninger og er hurtigt 
overstået. 
Tidligere kunne åen drive i ugevis 
og umuliggøre fiskeriet, nu når 
vi lige at opdage den bliver slået 
inden den er drevet af.

Der er for en gangs skyld blevet 
fanget nogle fine bækørreder og 
det er vi jo ikke så vant til på vores 
vand, men de er her og jeg mener 
vi skal passe godt på dem. 
Der er fine strækninger der burde 
holde mange flere bækørreder 
over målet, der er mange bud på 
hvad manglen på vilde bækørreder 
skyldes, men så længe at den er en 

sjælden gæst på krogen, vil jeg 
gerne lægge op til en debat om en 
frivillig fredning af bækørreden i 
VSF´s vande. 

Lad os høre hvad i mener om det, 
brug vores forum eller KROGEN.

Til sidst vil jeg berøre intro-
dagene ved vores åer, jeg håber 
at de der mødte op ved Simested 
å fik det ud af det som de havde 
forventet.
Var man forhindret i at deltage så 
er det næppe nogen hemmelighed 
at jeg gerne stiller op til en guidet 
tur eller en hurtig fremvisning af 
vandet. 
Det er der enkelte der har benyttet 
sig af og det har for mit vedkom-
mende været smadderhyggeligt.

Forsat god sommer

Steffen Bruhn 
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Så kom der gang i havørrederne 
i Skals Å. Der er fanget rigtig 
mange i de mindre størrelser, men 
også en hel del større, den største 
er på 7,4 kg.
Så har der været ”brodag” hvor 
en håndfuld hårde gutter udlagde 
15 broer over grøfterne ved Skals 
å, så nu burde man kunne gå 
fra Løvelbro til Ejstrup bro på 
nordsiden af åen.
Vi vil gerne takke de frivillige der 
meldte sig til at hjælpe.
Ved ”Kend din Å” arrangementet 
mødte der 10 mand  op på par-

keringspladsen ved Løgstørvejen. 
Her demonstrerede Jørgen og 
Steffen grej og kasteteknik, hvor-
efter Jørgen og Per guidede hver 
sin halvdel igennem åens mange 
sving og sumphuller hvorefter vi 
mødtes og spiste den medbragte 
mad. Derefter kunne de der havde 
lyst fiske videre. 
I Løvel møllebæk har vi fået 
bortgravet sand og udlagt gydegrus 
så mon ikke havbasserne vil boltre 
sig her til vinter.

Åansvarlig Per Olesen         

NYT FRA 
      SKALS Å

I KROGEN nr. 2 fra august 2006 
har Steffen Bruhn i forbindelse med 
sit indlæg ”Nyt fra Simested Å” 
fået fat i et billede, som viser den 
allerøverste del af vort fiskevand 
derude i fugleperspektiv.

Da fotografen begribeligvis ikke 
kan flyve, må han have haft kun-
stige hjælpemidler, og spørgs-
målet går egentlig på hvilke og 
hvordan? 

Årsag: billedet er flot og hos mig 
har det fremkaldt nogle hændelser 
på nethinden, så hør nu lige:

En aften i juli  parkerede jeg på 
pladsen ved Skivevejsbroen og gik 
ad markvejen op til Skinders Bro, 
hvor mit fiskeri skulle begynde.
Hvor den store pilebusk på den 
nordvestlige side slutter, er der 
en nakke, som vandet falder hen 
over, og der er et dybt hul bagved. 
Pludselig kom der et eller andet 
væltende op over nakken og 
lavede et stort hul i vandet i form 
af en hvirvel derhenne, hvor min 
flue formentlig befandt sig, - og 
…..  efter en evighed i fastfrossen 
tilstand kom det forløsende, faste, 
tunge træk i stangen.

Hvordan 
er det nu lige han 

har gjort det ?

Der udspillede sig nu en magt-
kamp.
Fisken ville op i luften, og jeg 
ville have den ned i vandet. 
Fisken ville ind i brinker og 
udhængende kanter, og jeg ville 
have den ud i hovedstrømmen.
Fisken ville ind under grødebuske, 
og jeg ville have den op i det 
fri vand. Vi havde begge vort 
hyr med det, men efter ca. et 
kvarter blev vi ”enige” om at 
begynde turen nedstrøms, - for 
mit vedkommende for at reducere 
tilstrømningen af vand til fiskens 
gæller.

På det første lige stykke efter 
pilebusken nåede jeg lige at 
erindre, at vi passerede stedet 
hvor jeg en herlig sommermorgen 
sidste år landede en 2,5 kgs fisk 
og glædede mig grundigt over, 
at denne her var en del større, - 
mon det ville lykkes at lande den? 
Tanken forlod mig hurtigt, øh jeg 
havde ikke rigtig tid…

Videre gennem det første sving, 
hen over gydebankerne og ned 
gennem det dybe hul helt inde ved 
venstre brink allerførst i det andet 
sving. Videre ned forbi den store 
grødebanke midt i svinget. 
Sidste år var den for resten delt 
midtpå, sådan at der var  to banker 
med kraftig strøm igennem det, 
der i år er midten. 
Her rejste jeg en tilsvarende stor 
fisk sidste år, men jeg ”glemte” 
at lade højre håndled vente, 

indtil fisken havde ”svaret”. 
(Begynderfejl nummer 1).
Endnu en gang, - mon jeg får den 
denne gang?

Der var nu gået ca. 25 minutter 
og fisken viste svaghedstegn, 
- den var begyndt at vælte. Det 
nærmeste, velegnede landingssted 
var lige midt i det fortræffelige 
billede, i det rolige vand i bugten 
på venstre side.  
Efter noget tovtrækkeri, - fisken 
ville til modsatte bred og jeg ville 
have den til min bred for at nette 
den, - gled den endelig ned i nettet 
efter ca. ½ times fight. 

Fluen, krog str. 2, en trævl 
mørkegrå uld, en teal hackle og 
lidt rød egernhale (blød) som 
vinge. 
Simpelt? Ja, men i situationen 
effektivt. 

80 cm, 5,7 kg. Her er den i 
nærbillede før fluen er taget ud:

Se, det var hvad jeg fik ud af 
billedet, …. men jeg undrer mig 
stadig over:

Hvordan er det nu lige, at han har 
gjort det?

Hvordan man bedst får havørreden 
til at tage fluen? 
Ved at fiske fluen hurtigt og med 
liv i, tror jeg!!!
Hvordan det gøres, ja det er en 
længere historie, - måske bliver 
det en anden gang….

Jørgen Knudsen



Igennem disse smalle farvande er 
der et stort træk af havørreder og ål.
 
For at bevare en god bestand er 
der indført en del særfredninger i 
området. 

VSF gør sammen med Ålestrup 
Lystfiskerforening og Virksund og 
Omegns Fritidsfiskerforening et 
stort arbejde for at få reglerne om 
garnfiskeri overholdt. 

Men der er også mange regler, der 
gælder fiskeri med stang og snøre, 
og disse regler skal naturligvis 
også overholdes. 

Nogle af reglerne er ret komplice-
rede, og de kan her kun gennem-
gås kortfattet. 
De konkrete bestemmelser må du 
finde i love og bekendtgørelser. 

Farvandet ved Virksund
 

Rød markering 

Der er fredningsbælter nord og 
syd for dæmningen, afmærket 
med gule kryds på land. Frednin-
gen omfatter på nordsiden hele 
”havnebassinet” og fiskerihavnen 
ud til ”spidsen”. På sydsiden om-
fatter fredningen hele bredden ud 
til en afstand  på 3-400 meter fra 
dæmningen. 

Indenfor fredningsbælterne er alt 
fiskeri forbudt hele året og for alle 
fiskearter. Også fiskeri med stang 
og snøre og fiskeri fra båd. 
Der er altså TOTALT 
fiskeforbud på dæmningen.

Gul markering 

Særregelen gælder for vestsiden 
af Virksund fra fredningsbæltet 
ved havnen og ca 2 km mod nord 
indtil ”hjørnet” nord for sommer-
husområdet. Reglen gælder endvi-
dere for hele østsiden af Hjarbæk 
Fjord.
Alle nedgarn er forbudt indtil 500 
meter fra land. Hele året - og såvel 
flydende garn som garn der står på 
bunden. Kasteruser og pæleruser 
er tilladt. Fiskeri med stang og 
snøre er tilladt.

Reglerne findes i Bekendtgørelse 
nr. 93 af 11. marts 1980 om fred-
ningsbælter ved Virksund-dæm-
ningen i Hjarbæk fjord.

Der er desværre hvert år - især i 
sildesæsonen - et livligt fiskeri fra 
dæmningen, og der fanges ikke 
kun sild. 
Så sent som i dette forår var der 
”lystfiskere”, der fangede havør-
reder ved rykfiskeri.

Hjarbæk Fjord og Virksund
- HVOR MÅ JEG FISKE ?

Særregler for Virksund

Hjarbæk Fjord

Rød markering  

Ved udløbene af Simested å, Skals 
å, Fiskbæk å og Jordbro Mølleå 
er alt fiskeri forbudt indenfor 500 
meter fra åernes udløb - hele året 
og for alle fiskearter. Også fiskeri 
med stang er forbudt.

Rosa markering

Indtil en afstand af ca 2 km fra 
udløbene af Simested å og Skals 
å er alt fiskeri forbudt, bortset 
fra fiskeri med ruser beregnet for 
fangst af blankål
Også fiskeri med stang er forbudt 
i den del af fjorden, der er marke-
ret med rosa farve. Det betyder, at 
kystfiskeri er totalt forbudt cirka 
fra Hjarbæk Camping til Lynde-
rupgård, ligesom det er forbudt at 
fiske fra båd i området. 

Der er af og til fiskere, der over-
træder dette forbud ved jernbane-
broen over Skals å’s udløb, men 
reglerne er helt klare. 
Alt fiskeri udenfor broen er for-
budt.

Hvis du har spørgsmål til denne 
artikel, så ring til Jørgen Buch på 
tlf. 3013 9562 eller skriv en mail 
til formand@vsf.dk

Overtrædelser straffes 
- og de straffes hårdt.
 
Der er netop vedtaget nye straffe-
bestemmelser til fiskeriloven, og 
det er barske sager. 

Fiskeri i fredningsbælter - for 
eksempel ved Virksunddæmnin-
gen eller jernbanebroen -  koster 
ved første overtrædelse 2500 kr. 
i bøde og forbud mod fiskeri i 12 
måneder. 
Samme hårde straf gælder i øvrigt 
over alt for fiskeri i fredningsbæl-
ter og for fangst af undermålsfisk 
eller fangst af fisk i fredningsti-
den, så husk at genudsætte under-
målere, også selv om de ikke har 
en chance for at overleve. 

Som nævnt kæmper vi mod det 
ulovlige garnfiskeri i og ved Hjar-
bæk Fjord, men vi er lige så be-
sluttet på, at ulovligt lystfiskeri 
skal stoppes, så VSF har flere 
gange informeret Fiskerikontrol-
len, når der er observeret ulovligt 
lystfiskeri, og Fiskerikontrollen 
har flere gange været ved Virk-
sund med den store bødeblok.

Hjælp foreningen med at få reg-
lerne overholdt. Overhold dem 
selv, og gør overtrædere opmærk-
som på, at de er på gale veje.  
Der er et gammel ord der siger, at 
man ”skal feje for sin egen dør”, 
og vi vil nødig høre fra garnfisker-
ne, at lystfiskerne ”heller ikke er 
for gode”.

Særregler for Hjarbæk Fjord
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Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Michael Toft Højris
Stærkærvej 12
8850 Bjerringbro

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

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

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

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

Fiskeriinspektorat Nord 
N.A.Christensensvej 40 
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: 
Egon Langgaard, Steffen Bruhn, Jørgen Buch, Jeppe

Redaktionsudvalget

Redaktør: 
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Skalmstrupvej 16 th., 7850 Stoholm
Tlf. 98 64 84 18
e-mail: roesgaard@vsf.dk

Udvalgsmedlemmer
Jørgen Buch
Børge Jensen
Finn Karlsson
Peter Sørensen
Steffen Bruhn
Jørgen Knudsen
Jørn Kristensen
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
Keld Mortensen
Peder Kokholm
Vilhelm Bøgevig

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

Materielgruppen
Vedligeholdelse af materiel
Søren Bak
Leo Hestbech
Horst Miesbauer

www.vsf.dk

Bestyrelsen

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

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 4086 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: Skals Å, lodsejerkartotek.

Niels Roesgaard
Skalmstrupvej 16 th., 7850 Stoholm
Tlf: 98 64 84 18  Mobil: 22 52 61 46
e-mail: roesgaard@dlgpost.dk
Ansvarsområde: Redaktionsudvalget,
sekretariatet, kortsalg, markedsføring.

Keld Mortensen
Fyrreskrænten 3, Gl. Rye 8680 Ry 
Mobil: 51 51 81 87
e-mail: keld@vsf.dk
Ansvarsområde: Vandplejeudvalget

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

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


