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Ikke så ringe endda…
Det var vist sådan, Gunnar sagde 
om stegte fisk - i Viborg Sports-
fiskerforening kan vi erklære os 
helt enige. 
Ikke alene om stegte fisk, men 
også om årets fiskeri og om ud-
viklingen i foreningen.

En rimelig sæson
Efter en rigtig ’træls’ start på sæ-
sonen, hvor der ikke skete noget 
som helst, fik vi en dejlig, våd 
sommer. 
Det resulterede i en god opgang 
fra midt i juli, og der blev på det 
tidspunkt fanget flere store fisk, 
end vi har set i mange år. 

Små havørreder var der også 
masser af, men de fleste var un-
der mindstemålet, mange endog 
rigtig langt under målet. 

Egentlig skulle disse småfisk slet 
ikke være i åen, de skulle være 
ude i havet for at æde sig store 
og fede. Hvorfor de var i åen ved 
jeg ikke, men måske var der mere 
føde her end i Limfjorden.

Resten af sæsonen gik det fint 
med fiskeriet, der blev fanget 
mange fisk, og mange var af pæn 
størrelse.

Årets elfiskeri afslørede, at der 
var mange fisk i åerne. 
I Skals å fik vi 95 fisk, hvilket er 
det bedste resultat længe, mens 
vi i Jordbro å fik færre fisk end vi 
plejer. Men stadig mange fisk for 
så lille en å, og et par af dem var 
rigtig store. 
Besætningen i båden er overbe-
vist om, at de så en, der var over 
100 cm.
 
Medlemsfremgang
Lige nu er vi for første gang i 
mange år over 600 medlemmer, 
men medlemsfremgangen er 
især præget af  juniorerne. 

Antallet af seniorer ligger nogen-
lunde konstant, der er en lille 
fremgang i antallet af pensioni-
ster, men juniorafdelingen er i 
løbet af de seneste 1½ år gået fra 
5 til 32 medlemmer. 

Oven i det er der nogle stykker, 
der er med på et familiemedlem-
skab, og som deltager i junior-
afdelingens aktiviteter, så der er 
travlhed på turene og på klubaf-
tenerne.
Vi har i år haft tre juniorer på for-
bundets juniorlederkursus, men 
det kan du læse mere om inde i 
bladet.

Gang i pensionisterne
Hvis det kan lade sig gøre at star-
te en livskraftig juniorafdeling 
i VSF, må det også kunne lade 
sig gøre at få en velfungerende 
pensionistafdeling stablet på be-
nene. 

Vi har ca. 130 pensionistmedlem-
mer, og mange af dem er interes-
seret i noget mere fællesskab i 
klubben. 
Vi starter derfor nu en pensionist-
sektion op, hvor pensionisterne 
og efterlønnerne selv finder ud 
af, hvad de vil samles om. 

Nogle vil sikkert i P&T, nogle vil 
til kysten, nogle vil til åen, og an-
dre vil sikkert først og fremmest 

være med, hvor der er udsigt til 
en snak og en kop kaffe. 

Uanset hvilke interesser man vil 
dyrke, er der indledende møde 
tirsdag den 10. januar

Der er plads til en fiasko
Ikke alt er dog gået, som vi havde 
håbet. 

Midt i sæsonen lukkede udbyde-
ren af vores fangstrapport ned, 
fangstrapporten lukkede og al 
udvikling stoppede. 
Det lykkedes ikke at få noget an-
det op at køre i sæsonen, men 
det regner vi med er på plads in-
den det går løs igen. 

Igen i år er der vanskelige for-
handlinger om fortsættelsen af 
vores lejemål ved Vorgod å.
Måske fortsætter vi – måske hol-
der vi, det ved vi mere om til ge-
neralforsamlingen, hvor jeg op-
fordrer rigtig mange til at møde 
op.
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Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkalder 
Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling

Torsdag d.12. januar 2012 kl. 1900 
i den store sal på Sønder Mølle,

Vinkelvej 41, Viborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse

6. Valg

6a)    Der vælges en formand for 1 år. 
          På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.

6b)   Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
          På valg er Mikael Klokkerholm, Jens Drengsgaard og 
          Johnny Auchenberg. Jens og Johnny er villige til genvalg.

6c)    Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 
          På valg er Allan T. Christensen og Finn Karlsson. 
          Begge er villige til genvalg.

6d)   Der vælges en revisor for 2 år. 
          På valg er Henning Markussen, som er villig til genvalg.

6e)    Der vælges en revisorsuppleant for 1 år. 

Eventuelt

Oplæg til debat af Kurt Borup (se side 9) 

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal i skriftlig 
form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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Torsdag den 15. marts kl. 19.00

Grejauktion
Dagen hvor du kan få ryddet op i fiskeskabet, eller få skaffet dig no-
get billigt grej.
KL. 19.00 i et af de store lokaler på Sdr. Mølle. 
Aflevering af ting til salg og eftersyn fra kl. 18.00. Husk at hver sælger 
højest må sætte 10 numre til salg, ellers bliver auktionen en midnats-
forestilling.
Tag kontanter med, vi tager ikke kort.  

Lørdag den 24 marts. kl. 08.00

Kysttur
Som sædvanlig tager seniorer og juniorer på kysttur sammen. Vi mø-
des kl. 8.00 ved Møllen og regner med at være tilbage kl. 16.00.
Vejret bestemmer, hvor vi kører hen, men det bliver Limfjorden eller 
Mariager Fjord.
Tilmelding til Jørgen på jbuch@privat.dk eller på tlf. 3013 9562.

Aktivitetsplan 
Vinter & forår 2012

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

Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 09.00

Pensionistmøde
Møde kl. 9.00 om opstart af pensionistafdeling i VSF.

Torsdag den 12. januar 2012 kl. 19.00

Generalforsamling
Generalforsamling kl. 19.00 på Sønder Mølle, store sal.
(Se dagsorden andetsteds på side 4)

Torsdag d. 19. januar kl. 19.00

Med tørflue efter havørred
Thomas Weiergang, som vi kender som flittig skribent i Sportsfi-
skeren, kommer og holder foredrag om tørfluefiskeri efter havør-
reder. 
En metode som han og en lille klike bruger med succes i Himmer-
lands små åer, men som også bør kunne bruges hos os. 
Jakob Sørensen vil fortælle og afsløre hemmeligheder om lakse-
fiskeri i Skjern å, så uanset om du er til laks eller til havørreder, så 
venter der dig en helt usædvanlig oplevelse. (Læs mere på s. 21)

5 torsdage i januar-februar kl. 19.00
Datoerne er:  26/1 - 2/2 - 9/2 - 16/2 - 23/2

Epoxyfluer og andet skægt

Brian Egebjerg fra Højslev leder et fluebindingskursus, hvor vi skal 
lære at bruge nye, spændende materialer. Vi skal binde kysttobiser, 
der ligner en tobis mere end den ægte vare, vi skal binde gedde-
fluer med store, bedrøvede øjne og vi skal binde noget, der også 
kan bruges i åen.
Pris 100 kr. til materialer.

Torsdag den 1. marts kl. 08.00

Premiere

Den traditionelle sæsonpremiere med kaffe, rundstykker, en lille én 
til halsen og ikke mindst med affyring af kanonen.
Vi mødes kl. 8.00 i klubhuset og hygger os med morgenmaden. 
Derefter tager vi fat på fiskeriet - eller kører hjem til de varme stuer, 
det er helt frivilligt, men mød op til morgenmaden.
Det er gratis og der er ikke tilmelding.

Kend-din-å
Som sædvanligt vil erfarne fiskere tage nye medlemmer og 
andre, der vil lære åerne bedre at kende, med ud til de forskellige 
vandløb. Vi ser på parkeringsmuligheder, hører om fiskemetoder 
og måske bliver der afsløret nogle ’hemmeligheder’, som man selv 
ville være mange år om at opdage.

Fiskbæk å torsdag den 10. maj kl. 18.00.
 Vi mødes ved Skive-Viborgvejen ved Fiskbæk, og ikke ved Nybro.

Skals å tirsdag den 22. maj kl. 17.30. 
Vi mødes ved Løgstørvej. 
Turen afsluttes omkring kl. 20.30 og så kan der fiskes. 

Jordbro å  tirsdag den 29. maj kl. 18.00. 
Vi mødes ved Stoholm bro

Karup å torsdag den 31. maj. 
Vi mødes ved hytten på Karlos eng

Simested å torsdag den 7. juni kl. 17.30. 
Vi mødes ved Løgstørvej. 

Fluekast.
Vi regner med at arrangere et kastekursus sidst på foråret. 
Datoen kommer i næste nummer af Krogen. 
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Kom ind & se 
nyhederne fra Guideline
Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

Salg af fi skekort

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

8800 Viborg Tlf. 8662 2113 
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Indkaldelse 

Stiftende medlemsmøde
 for ”Pensionistgruppen” under 

Viborg Sportsfisker Forening

Tirsdag d. 10 januar 2012 
kl. 09.00 i klublokalerne

” Pensionistgruppen VSF ”

Formålet er, at holde denne store gruppes lystfiskergen indtakt. 
Vi er omkring 120 medlemmer over de 65 år, og mange af disse 
har opgivet, eller tænker på  at indstille åfiskeriet af forskellige 
årsager.

Det er en betingelse, at man er medlem af VSF, over 65 år, eller 
på anden vis er pensionist.
I denne nye gruppe har man mulighed for at lade sig inspirere 
og finde fælles interesser i eksempelvis : Kystfiskeri - Put and 
Take - Havfiskeri - lakseture til nabolandenes elve- fluebinding - 
endegrejsproduktion  - film / foredrag  osv..
Gennem  klubaftener, vil det sociale aspekt rigtig få mulighed 
for at vokse. 
Det ville være helt utænkeligt blandt en gruppe ældre lystfis-
kere, om ikke historiefortællingens kunst vil udvikle sig over en 
god kop kaffe .
Det er tanken, at der skal oprettes selvstyrende grupperinger, 
som alle kan melde sig på i de enkelte initiativer, der måtte blive 
lavet. 
Kommunikationen i seniorgruppen skal i hovedtrækkene foregå 
gennem VSF via hjemmeside og medlemsblad, (aktivitetskalen-
der), men den korte vej gennem mail og sms er en selvfølgelig-
hed.

I øjeblikket er der en sammenlignelig gruppe i VSF, ”Pensionist-
banden”, hvor der er 17 medlemmer. 
Her fiskes hver 2. mandag, og primært ”Put an take” . 
Der afholdes et mdl. medlemsmøde i vore klublokaler. Gruppen 
er  primært opstået omkring etableringen af klublokalerne gen-
nem frivilligt arbejde. 
Derudover fastholdes der traditioner som ørreddag og julefro-
kost, hvor det handler om mad og historiefortælling, og hvor 
det at være sammen er det primære.

Ud over de aktiviteter der er nævnt, kunne det at afholde fore-
dragsaftener af forskellig art, være helt naturlig. Måske er der i 
vor midte folk, der gerne vil fortælle om deres mere spektaku-
lære oplevelser.
Kan du genkende dig selv i det beskrevne, så er det vigtigt at du 
møder op til dette stiftende medlemsmøde.

VSF vil være vært ved en kop kaffe.

Kurt Borup       Paul Hollesen       Knud Lauritsen

Udmeldelse af 
Danmarks 
Sportsfisker Forbund

Ca.330 kr. af hvert enkelt med-
lemskontingent, går til DSF!!
Hvad får vi for dem? (spørgsmål 
til bestyrelsen)

På årsplan andrager det kr. ca. 
180.000
Hvad kunne vi ellers bruge dem 
til under VSF regi??

Vi bruge midlerne til udbedrelse 
og fornyelse af medlemsplejen. 
Eks. (klubaktivitet på tværs af ju-
nior- senior- og pensionistgrup-
perne) feks. via foredrag/instruk-
tion af eliten indenfor det at fiske 
af lyst.

Oplæg til debat på generalforsamlingen d. 12/1-2012 
under punktet eventuelt, indsendt af Kurt Borup

Optimere ynglemulighederne 
i vore vande, tilbyde nye klub-
fiskevande, evt. Gudenå, Skjern å 
og Storåen. 

Bevarelse af Vorgod som vi har 
den m.m.
Der er også plads til forbedringer 
langs vore åer, ikke mindst opret-
telse af pause/spisepladser med 
bænke og borde m.m.

Justere medlemskontingentet i 
VSF.

Etablering af en aktionsfond.

Oprette en lokal interesseorga-
nisation/gruppe med vore sam-
menlignelige naboklubber, med 
henblik på at skabe et slagkraf-
tigt organ til varetagelse af lokal-

politiske - og juridiske interesser/
gøremål. (eller det vi forventes at 
få via DSF).
På sigt arbejde frem mod en fæl-
lesskab med Skive - Viborg og 
Ålestrup. Det er jo det samme 
vand vi går ved.

Der vil givet være mange andre 
ting der også ville kunne komme 
under disse punkter, og dele af 
det beskrevne, er måske ikke ak-
tuelt.

En ting er dog sikkert, vi trænger 
til en medlemsdebat om pro-
blemstillingen, og det er det vig-
tigste i dette indlæg.

Oplægget kunne fremføres  som 
dagsordenspunkt til beslutning 
på førstkommende generalfor-

samling, men jeg har valgt at 
lade punktet komme under evt.. 

Derved gives der bestyrelsen i 
VSF tid til at behandle problem-
stillingen til medlemmernes for-
del.

Det er mit håb at der nedsættes 
en arbejdsgruppe med henblik 
på en gennemgang af fremtidige 
tiltag under VSF.

Når dette indslag kommer via 
Krogen, er det for at skabe in-
teresse og ansvarlighed i med-
lemskredsen, og det kan i vise 
ved at møde op til generalfor-
samlingen.

Mvh.
Kurt Borup

Lette at vænne sig til - svære at undvære
Rodenstock flerstyrkeglas

Med Impression® fra Rodenstock får du brilleglas, 
som er skræddersyet til dit synsbehov. Ny teknologi  
gør, at dit synsfelt bliver maksimeret, og du får en  
enestående synsoplevelse.
Ring og aftal tid hos vores specialister

  
Sct. Mathias Gade 15
8800 Viborg
tlf.: 86 61 40 00

Nørregade 12
8850 Bjerringbro
tlf.: 86 68 42 00

Maksimale synsfelter  
og højeste komfort

98

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 86613048

mail: grejkaelderen@hotmail.dk
www.grejkælderen.dk

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Mandag til fredag kl. 1000 - 1700

Lørdag kl. 1000 -1300

Åbningstider

Glædelig jul 
& godt nytår

Vi ønsker alle vore 
trofaste kunder
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Da forbundet sidste år forsøg-
te sig med et nyt medlemssy-
stem, gik det mild sagt ikke ret 
godt. 

Men nu er et nyt system byg-
get op, og det ser noget  bedre 
ud. 

Når Krogen udkommer, skulle 
det være muligt at logge ind 
på systemet og se jeres egne 
oplysninger, rette i oplysnin-
gerne og udskrive eller bestille 
medlemskort. 

I går ind i systemet på følgen-
de måde:
http://medlem.sportsfiskerfor-
bundet.dk       
-ikke noget med www!.   

I skal bruge medlemsnumme-
ret, det står bag på Sportsfiske-
ren eller på jeres medlemskort.
Første gang I skal logge ind, 
skal I bestille et password. Det 
kommer omgående som mail.
Når I har fået et password, kan I 
gå på ’min side’ og se jeres op-
lysninger. 
I kan her rette passwordet til 
noget, I kan huske.

I må meget gerne lægge jeres 
mailadresser ind – dem kan vi 
i Viborg Sportsfiskeforening 
bruge, når vi skal skrive et eller 
andet til jer. 

Vi har ikke selv ret mange af je-
res mailadresser, og det er ikke 
nødvendigt at vedligeholde 
adresserne to steder, når vi kan 
trække på forbundets kartotek.

Forbundet opfordrer også til, 
at I indlægger CPR-nummer og 
bankkontonumre. 
Det er helt op til jer selv, om I vil 
gøre det, VSF opfordrer ikke til 
det. Men hvis jeres fødselsdag 
ikke er registreret, så skriv den 
venligst ind i Cpr feltet – I kan 
skrive 0000 til sidst, hvis I ikke 
vil opgive fuldt Cpr nummer.

Forsøg  jer med at udskrive je-
res medlemskort ved at trykke 
på det røde PDF-ikon. 

Nyt medlemssystem fra 
Danmarks 

Sportsfiskerforbund

Lørdag d. 26 nov. var vi 7 mand 
afsted for at få et lille tilskud til de 
fisk vi fik i Skals å sidst i oktober. 

Jeg havde været nede ved bæk-
ken midt på ugen, for lige at se 
om der skulle være nogen fisk på 
vores nyanlagte gydebanker og 
det var der. 

I bjerregrav har vi udlagt 2 ban-
ker, jeg gik en bue uden om dem 
og op mod den første, der stod 
to fine fisk i starten af gydeban-
ken. 
Jeg gik lidt tættere på for at tage 
et billede af dem, men nåede det 
desværre ikke, idet jeg skræmte 
to andre fisk som åbenbart stod 
helt inde ved kanten, næsten un-
der mine støvler øv øv. 

Videre til den anden gydebanke 
kunne jeg se at der var fisk, ban-
ken var gravet igennem, og det 
var som om der lå en stor sten i 
vandet, men stenen flyttede på 
sig, det var en ganske pæn ørred 
på 70 cm+. 

Næste stop var i Navndrup, der 
skulle også meget gerne være 

El-fiskeri i Skravad møllebæk
fisk, for netop der skulle vi gerne 
elfiske lørdag, og der stod så-
mænd også en 8-10 fisk.
 
Lørdag morgen fik vi læsset gre-
jet af nede i Bjarne og Vitas have, 
og Bjarne fortalte at der havde 
været nogle store bølger i bæk-
ken i den sidste uges tid og men-
te helt sikkert at der var fisk.

Efter rundstykkerne og en lille 
en til halsen i Bents garage gik vi 
igang. 
Først 100 m. oven for broen, her 
fik vi en 4-5 stk. og hvad der var 
endnu bedre, var at der var mas-
ser af yngel i alle størelser. 

Nedstrøms broen var der fisk næ-
sten overalt så vi måtte sortere 
lidt i dem, nederst på stykket fik
vi en hunfisk på 80 cm. 

Den blev lige så pænt sat ud et 
stykke bag båden, den skulle ha-
ve lov til at prøve at klare det selv 
syntes vi. 
Men den ikke var helt enig med 
os, for et par minutter senere 
kunne vi se en torpedo komme

tilbage mod os, så Lars måtte 
hoppe i, for at få den vendt igen. 
Alt i alt en god dag, 500 m vand 
el-fisket og godt 20 fisk med 
hjem til dambruget

Kenneth VPU     

Lige nu (den 6. december) bli-
ver der ikke dannet et med-
lemskort på jeres egen skærm, 
men der afsendes i løbet af 
nogen tid et medlemskort som 
mail til jeres computer. 

Det er vist nok planen, at vi selv 
skal kunne udskrive medlems-
kort, men det er altså ikke på 
plads endnu.

Der kommer nærmere in-
struktion i de næste numre af 
Sportsfiskeren.

Jørgen Buch

Krogen
Med undtagelse af artiklerne af Jes Kunnerup og Jørgen Knudsen, 
sidder i nu igen med et nummer af Krogen, der er forfattet af for-
eningens bestyrelse.

Krogen er et MEDLEMSblad
Der må simpelthen være nogle flere medlemmer af foreningen, der 
har noget på hjerte, og kan fortælle noget fra deres ture, enten ved 
vore fiskevande eller fiskeoplevelser andre steder fra, måske fra udlan-
det, eller måske om helt andre måder at fiske på.

Alder er ikke nogen hindring - tværtimod
Nu kan jeg se at der er ved at være gang i den voksende gruppe af 
pensionister, folk der for de flestes vedkommende har fisket i rigtig 
mange år, man skulle da tro at de havde tid og lyst til at berette fra 
deres lystfiskerliv !
De der mener at de er for dårlige til at formulere sig skriftligt kan godt 
glemme den undskyldning, jeg retter gerne sproget til så det flyder, 
og klarer også gerne de fleste stavefejl.

Fanger i ikke nogen fisk? - selvfølgelig gør i det !
Jeg har flere gange opfordret medlemmerne til at sende mig billeder 

af de fisk de har fanget og gerne med et par ord om fangsten. Men på 
trods af nedbruddet af vores elektroniske fangstrapport på hjemmesi-
den, er det meget meget lidt der er kommet ind.

Måske skal vi bare have et opslag i Brugsen
Et levende medlemsblad skal ikke bare være information fra bestyrel-
sen til medlemmerne, det kan klares via hjemmesiden eller et måneds-
brev, men det bliver den løsning vi vælger hvis der ikke sker noget.

Langt de fleste lystfiskere fotograferer - ik´
Foreningens fotokonkurrence har en førstepræmie som man sjældent 
ser.  En tur til Færøerne må være enhver lystfiskers drøm, og derudover 
er der altså en række andre særdeles attraktive præmier.

Vi havde forventet en strøm af billeder, men foreløbig har vi kun set 
ganske få. 
Det er ret skuffende, men der er altså mulighed for at indsende bil-
leder og deltage i konkurrencen frem til den 15. marts.
(Læs om konkurrencen på side 28-29)

Deadline for næste nummer af Krogen er d. 1. marts 2012 



En stor opgave
Som omtalt i sidste nummer af 
Krogen blev fiskebestanden i 
hele 
Skals-å-systemet undersøgt i au-
gust og september måned.
 
Det var en kæmpe opgave, hvor 
der blev elektrofisket på de fleste 
af de 91 stationer, der undersø-
ges cirka hvert 7. år. 
Der blev fisket i 13 dage, hvor 
VSF sammen med Skalsådalens 
Sportsfiskerforening og Hobro 
Sportsfiskerforening hver dag 
stillede med to mand som hjæl-
pere for Morten Carøe fra DTU. 
Der blev altså lagt tæt på 40 ar-
bejdsdage ude ved åerne. 
Bestandsanalysen går først og 
fremmest ud på at undersøge 
tilløbene for at konstatere, om 
der foregår gydning og for at 
vurdere, om de er egnede for ud-
sætning af ørreder.

 Der udsættes kun ørreder, hvis 
der er håb om, at det kan føre til 
en naturlig bestand, ikke direkte 
for at der skal være noget at fiske 
efter.
I løbet af vinteren skriver Morten 
Carøe fra DTU-Aqua rapport over 
resultaterne, så alt i alt er det en 
kæmpe opgave, der bliver betalt 
af fisketegnsmidlerne. 

Ud i krogene
Når vi i foreningen elfisker efter 
moderfisk, foregår det fra båd på 
de store åer. 
DTU’s bestandsanslyse foregår 
som nævnt i tilløbene, på steder 
hvor man kan gå i vandløbene 
og elfiske med en let elektrode 
og et lille net. 
Vi starter helt oppe i toppen af 
vandløbene, nogle steder så 
langt oppe, at man ikke ville for-
vente at finde ørreder, men af og 
til er de der!

Hvad fandt vi ud af ?
Vi har fået de rå tal fra analysen 
stillet til rådighed, og kan allere-
de nu se interessante resultater. 
Den forrige bestandsanalyse blev 
foretaget i 2003, og overordnet 
er der ikke sket de helt store for-
andringer siden. 
Nogle bække er gået frem, andre 
tilbage, men samlet set er be-
standen nogenlunde som sidst. 
Men der er interessante forskyd-
ninger:

Kousted å, som kommer fra om-
rådet nord fra Randers og løber 
i Skals å ved Råsted, har en pæn 
bestand af store fisk, men vi fandt 
ikke så meget yngel som sidst. 
Det kan dog skyldes, at der var 
rigtig meget vand i åen, så det 
var vanskeligt at opdage alle de 
små fisk. 
Ved bestandsanalyserne opgør 
man bestanden i antal fisk pr 100 
kvm. vandoverflade. Vi fandt i 
Kousted å i gennemsnit over hele 
vandløbets længde 10 stk. ørre-
dyngel og 52 stk. større ørreder 
pr 100 kvm, men mange kan som 
nævnt være smuttet udenom.Hvad 

Skals å 
gemte…

Kåtbæk der løber i Skals å ved 
Fårbæk var en af solstrålehistori-
erne. Efter en sæbeforurening for 
nogle år siden har Randers kom-
mune gjort meget for at forbed-
re forholdene, og resultaterne er 
ikke udeblevet. 
Vi fandt i gennemsnit 136 stk. yn-
gel og 54 stk. ældre pr. 100 kvm, 
og det var mere end en fordob-
ling af tallene fra sidst. 

Skravad bæk der løber i Skals 
å ved Bjerregrav skuffede lidt 
med tal på 127 stk. yngel og 21 
stk. større fisk, begge tal en til-
bagegang på ca 20% i forhold til 
2003. 
Ikke nogen katastrofe, men vi 
havde da hellere set en frem-
gang. 

Når tallene ikke blev ringere, skyl-
des det først og fremmest, at vi i 
2010 udlagde en mængde gyde-
grus ved Naundrup bro, og her 
var bestanden af yngel steget til 
290 stk. pr 100 kvm - det absolut 
højeste tal i vores område. 
Lund bæk er i fin fremgang, men 
43 stk yngel er stadig for lidt, det 
kan blive meget bedre, og det 
arbejder vi sammen med lods-
ejerne om.

Vi har gennemført et restaure-
ringsprojekt i Løvel Møllebæk, 
og her er det lykkedes at skabe 
en gydebestand, idet vi fandt 99 
stk.yngel mod 0 i 2003!

Men vi har også restaureret Hø-
rup bæk, og det er en helt anden 
historie. 
I 2003 var der 3 stk yngel, hvilket 
var alt for lidt, men efter alle vore 
anstrengelser var der i 2011 nul.

Sammen med kommunen un-
dersøger vi nu, hvad der kan 
være sket.
 
Trudskov bæk, der løber langs 
Løgstørvej og ligner en alminde-
lig vejgrøft, var en positiv overra-
skelse. Her fandt vi 51 stk. yngel 
og 12 ældre pr 100 kvm. Plus tre 
små gedder.

Den største succes skal vi dog 
østpå for at hente. Gettrup bæk, 
som er et lille tilløb til Glenstrup 
sø blev restaureret for et par år 
siden, og her fandt man nu 587 
stk. yngel pr 100 kvm. 
Måske kan det være med til at 
redde bestanden af søørreder i 
Glenstrup sø.

Men der var også andre nedslå-
ende resultater. 

Ved Vorning Møllebæk fandt vi 
en totalspææring, som vi har 
bedt kommunen se på. 
Her var antallet af yngel faldet fra 
213 til nul, men foruden spærrin-
gen havde bækken også lige fået 
en gang gylle i vinter!

Alle tilløb til Klejtrup sø er nu 
ørredtomme, så der har vi bedt 
kommunen se på omløbet ved 
udløbet af Klejtrup sø. Bestanden 
i Foulumdal bæk er nu væk. 

Sådan kunne jeg blive ved, men 
vi har vist rundet det mest inte-
ressante. 
Nu gælder det om at bruge dis-
se værdifulde tal til at få udført 
noget restaureringsarbejde, så 
vi helt kan undvære udsætnin-
gerne.

Jørgen
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Vi ankommer til øen og hytten 
sent på dagen. 
Ejeren er allerede ankommet da-
gen i forvejen, så vi bliver taget 
godt i møde med varmt mad og 
rigeligt med vin. 

De lever af, at fragte primært 
fisketurister til hytter og fiske-
camps forskellige steder i søen. 
Deres logo består bl.a. af en wal-
leye (en kusine til sandarten). 

Indenfor hænger diverse rekord-
fisk fra Rainy Lake, og det er be-
stemt ikke småfisk. Billedet taler 
vist for sig selv! 

Vi søsætter båden og så går det 
ellers i fuld speed i 30-40 minut-
ter før vi når en af de lidt mindre 
øer i søen, hvor en af amerika-
nerne har en hytte. 

Hytte er nu så meget sagt, for den 
indeholder 7 værelser, ca. 16 sen-
gepladser, stor vinkelstue, stort 
køkken, 2 badeværelser med ba-
dekar og formuldningstoiletter, 
kæmpe veranda hvoraf halvde-
len er overdækket og med myg-
genet i siderne, stor selvstændig 
sauna, div. bådbroer etc. 
Ja, ”hytten” mangler bestemt  
ikke noget!

Destinationen er Rainy Lake, 
der ligger på grænsen mellem 
Minnesota i USA og Ontario i 
Canada, hvor jeg sammen med 
en håndfuld fiskeglade ameri-
kanske kollegaer tilbragte sam-
menlagt 7 fiskedage i 2009 og 
2011.
 
Rainy Lake er et massivt vandsy-
stem ikke mindst set med danske 
øjne. 
I Canada findes vandsystemerne 
dog langt større. Generelt synes 
søerne dog ikke så store, idet de 

er overstrøet med hundredvis 
af øer i forskellige størrelse og 
udseende, samt en lang række 
skær. 
De mange bugter og vige med 
varierende sand- og klippebund 
giver uanede muligheder for fi-
skeri. 

Vel ankommet til lufthavnen i 
Minneapolis beliggende i staten 
Minnesota, bliver jeg samlet op 
af en af mine amerikanske kol-
legaer, og turen går til firmaets 
hovedkontor, hvor direktøren 
står og venter med sin pakkede 
bil og båden efterspændt. 

Efter en hjertelig velkomst, bliver 
mine kufferter hurtigt overført til 
den ventende bil, og vi begiver 
os af sted. 

Første stop ligger 6 timers kørsel 
nordpå ved grænsen til Canada. 
Grænsebyen hedder Internatio-
nal Falls, og da vi når frem, står 
det meget hurtigt klart, at byen 

i overvejende grad lever af ame-
rikanske fisketurister og ikke 
mindst af træindustrien. 
Sidstnævnte giver sig udtryk ved, 
at en speciel lugt hænger over 
byen, når de enorme mængder 
træ bliver forarbejdet. 

At komme fra USA til Canada 
sker uden problemer, selvom det 
vist er første gang at tolderne er 
stødt på en dansker, der ønsker 
at krydse grænsen netop der. 
Men at komme tilbage fra Ca-
nada og ind i USA skal vise sig 
at være langt vanskeligere. Iført 
flere dages fiskeskæg og uden-
landsk accent, bliver man mødt 
med mistro, afhørt om sin gøren 
og laden de seneste uger, for 
man kunne jo være i ledtog med 
Al-Qaedea eller andre uønskede 
elementer. Men når alt kommer 
til alt, så forstår jeg dem godt. 

Vi forlader grænsekontrollen og 
fortsætter til et søsætningssted, 
hvor et vandflyverfirma har sit 
hovedsæde. 

Rainy Lake, Canada

Northern pike, 
Walleye 
& Smallmouth bass

Den gode mad 
og vinen gør sin virkning, 
ikke mindst efter en så lang rejse. 
Jeg går tidligt i seng! 

Næste morgen gør et stort krus 
sort kaffe godt – og efter en stor 
portion havregryn er vi klar til at 
hoppe ombord i bådene. 

Bådene er rendyrkede fiskebåde 
med indbyggede pladser for alt 
lige fra agnfiskebeholdere, brøn-
de til at opbevare de fangede 
fisk i levende - selvfølgelig med 
vandcirkulation, stor benzinmo-
tor, frontmonteret el-motor, stort 
ekkolod og søkortplotter, VHF-
radio, div. fiskestole etc.

Vi skal fiske efter Northern pike 
(alm. gedde), walleye (som før 
nævnt er det en kusine til sand-
arten) og smallmouth bass. 
Alle tre arter kan opnå en anse-
elig størrelse i søen, men i den 

nordlige del af søen 
hvor vi fisker, er der langt mellem 
de store. Til gengæld findes de så 
i talrigt omfang.

Det første vi dog skal gøre, er at 
indkøbe fiskekort. Det gør vi hos 
en fiskecamp beliggende på en 
af øerne i søen. Campen er ejet 
af et ægtepar fra Texas, som hele 
sommeren driver fiskecampen, 
og hver vinter er tilbage i Texas 
for at drive et entreprenørfirma.

Skipper på båden, som jeg sejler 
med første dag, synes at vi skal 
lave en konkurrence. 

Den der først fanger en fisk, får 
håneretten over de øvrige om-
bord, og resten af dagen skal 
vedkommende serviceres mht. 
mad og drikkelse. 
Den er vi alle med på. Tekst & Foto: 

Allan Tougaard Christensen
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Først skal vi forsøge efter wal-
leye. Vi prøver først med jig på 
og omkring forskellige toppe, 
hvilket ikke giver gevinst; der-
næst forsøger vi på lavere vand 
nær nogle af øerne, hvor vi enten 
driver eller sejler med el-motor, 
mens vi enten jigger eller fisker 
med levende agn trukket hen 
over bunden bag et spinnerblad 
(hvilket jeg senere finder ud af, er 
en meget effektiv teknik til pri-
mært walleye). 
Jeg er så heldig at kroge den 
første fisk, hvilket dog ikke er en 
walleye, men en gedde som har 
tage min hvide jig. Walleye eller 
ej - håneretten, og al den service 
jeg ønsker, er min resten af da-
gen!

Resten af dagen fanger jeg kun 
gedder, mens de øvrige ombord 
også fanger både walleye og 
small mouthbass. 

Jeg forsøger med alt hvad jeg 
har i grejboxen, men lige meget 
hjælper det. 
Det er kun gedderne, jeg kan få 
til at hugge. 
Næste dag er jeg på en ny båd. 
Ny skipper og nye metoder. 

Vi sejler fra ø til ø og affisker de 
mest spændende stræk, oftest 
bugter og vige, ved brug af el-
motoren før vi sejler videre til 
næste ø.
 
Vi fisker med dybtgående shads 
(woblere) som vi kaster mod land 
og lader dem arbejde ned langs 
skrænterne nær bunden. Det gi-
ver både gedder og walleye. 

Smallmouth bass’ene har jeg 
stadigvæk ikke fået i tale, og de 
andre begynder så småt at drille 
mig, og kalder mig for ”virgin” 
(jomfru). 
Jeg har efterhånden prøvet alt i 
min grejæske, og sætter til sidst 
en dybtgående mini-wobler på i 
hidsige blå og gule farver. 

Min første ”smallmouth” hugger 
i første kast med denne wobler. 
Det er en ilter lille fætter som 
flere gange kaster sig ud af van-
det, men ind kommer den og jeg 
kan notere en ny art i fangstrap-
porten. 

Og hvad der er endnu bedre; jeg 
er ikke længere jomfru!

Nu går det slag i slag og de ef-
terfølgende dage fanger jeg 
godt med alle arter, men med de 
størrelser fisk vi fanger, er det nu 
smallmouth bass’ene jeg synes, 
der er sjovest at fange, da de al-
drig er sløve at have på krogen, 
men altid giver den fuld gas lige 
indtil de ligger i nettet. 
Jeg fanger dem op til ca. 2,5 kilo. 
De fanges primært i lavvandede 
og stenede områder, hvilket ko-
ster en wobler i ny og næ. 

Alle bådmandskaber mødes hver 
dag til frokost, og enkelte skal 
lige have en hurtig lur inden det  
går løs igen. 

Aftensmadstjansen går på skift 
så de øvrige både kan blive læn-
gere på søen, inden det går 
hjemad mod en velfortjent af-
tensmad. 

Hver aften står den på nye ret-
ter, men én ret er obligatorisk - 
friskfanget walleye. Det smager 
skønt.  

Efter endt aftensmad er det for 
de flestes vedkommende tid til 
en tur i sauna, hvor både ver-
denssituationen og røverhisto-
rier bliver fremført og drøftet.

De fleste dage lægger vinden sig 
sidst på dagen, og de fleste afte-
ner er utroligt smukke med en 
gylden solnedgang, hvilket ikke 
gør mine medbragte cubanske 
cigarer og den danske drik ”Fisk” 
ringere, når de ædle varer indta-
ges på verandaen.

Alt har en ende, således også fi-
sketure - om de så går til den lo-
kale mose eller til Rainy Lake.
Men minderne bevarer man hel-
digvis! 

Jeg vil gerne takke mine ameri-
kanske kollegaer for at give mig 
muligheden for at komme med 
på deres årlige fisketur i Canada.
Har du muligheden for at prøve 
noget andet end det du plejer at 

gøre, så bør du unde dig selv en 
tur. 
Det værste der kan ske er, at det 
kan gå hen og blive vanedan-
nende, men som lystfisker over-
lever du nok også dette.

Knæk & Bræk

Allan Tougaard Christensen

Vi ses derude !
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De fleste har nok opdaget, at der 
i sommeren og efteråret har ra-
set en debat om Tange sø. 

Der er mange forskellige syns-
punkter i spil. Nogle vil have 
søen fjernet, nogle vil have, at alt 
skal være uforandret, og nogle 
ønsker sig et omløb, så fiskene 
kan passere Tangeværket. 

I forrige nummer af Krogen om-
talte vi Viborg Sportsfiskerfor-
enings indlæg i den høringsfase, 
kommunen havde igangsat. VSF 
går ind for et langt omløbsstryg, 
så Tange sø bevares, men fisk, in-
sekter og dyr får mulighed for at 
vandre op og ned ad Gudenåen.

En gang om året tager Viborg 
kommunes ’grønne råd’ på en 
udflugt, hvor vi er ude i virkelig-
heden for at se på det, vi almin-
deligvis kun diskuterer i mødelo-
kalerne på rådhuset. Her får hele 
Miljøudvalget samt de ledende 
medarbejdere i miljøafdelingen 
lejlighed til at se på realiteterne, 
og vi, der repræsenterer de for-
skellige fritidsinteresser, får sam-
tidig lejlighed til at møde dem 
der bestemmer i kommunen.

I år var udflugten tilrettelagt, så 
den kom til at belyse mulighe-
derne omkring Tange sø. 

En naturligt forløb
Vi startede ved den nu nedlagte 
Vilholt mølle i nærheden af Skan-
derborg, hvor man har fjernet 
opstemningen og genetableret 
Gudenåens naturlige forløb. 

Det ser rigtig godt ud, og resul-
tatet er blevet, at der ikke alene 
foregår en masse gydning på de 
banker, der er fremkommet lige 
hvor opstemningen har været, 
men at der langt opstrøms er 
sket en udskylning af sand, så 
gamle gydebanker et kommet 
frem igen, og nu giver masser 
af yngel. Tony Bygballe fra Hor-
sens kommune viste rundt og 
forklarede om projektet og om 
udviklingen. Det havde været en 
billig omgang, og som nævnt var 
resultatet blevet et flot, naturligt 
vandløb, som klarer sig uden grø-
deskæring eller andre indgreb.

En norsk fos
Efter Vilholt Mølle besøgte vi Sil-
keborg, hvor man har fjernet en 

Tange sø, tømmes eller bevares ?
gammel opstemning ved Silke-
borg Papirfrabrik, men her har 
man valgt at lave et stryg, som 
minder om en norsk fos. 
Den løsning er valgt for ikke at 
tømme Silkeborg havn og åen 
opstrøms det gamle stryg for 
vand, og der må vi som lystfi-
skere acceptere, at ikke alt kan 
føres tilbage til naturtilstanden. 
Men det er en pæn og ordentlig 
løsning, som giver de nødven-
dige passagemuligheder for fisk 
og fauna.
Med de mange søer omkring Sil-
keborg har man ikke den samme 
problematik med smoltdødelig-
hed, som man har ved Tange sø. 

Der er her ingen forventning om, 
at der skal gå ørreder op for at 

gyde og at der skal gå smolt ned-
strøms for at komme i havet.

Silkeborgsøerne er som navnet 
antyder et søsystem, og ikke et 
åsystem.

Den tredje mulighed, et langt 
omløb
Det ser lige nu ud til, at Viborg 
Kommunes anbefaling til staten 
bliver meget svævende, men at 
kommunen i det mindste ikke 
går imod en løsning med et langt 
omløb, må vi som lystfiskere 
være tilfredse med. 
Om man så nogensinde finder 
penge til at realisere planerne 
med, er en helt anden historie!

Jørgen Buch

Tony Bygballe forklarer ved pælen, 
der viser den gamle vandstand ved 
Vilholt Mølle

En fos midt i Silkeborg, Jens Ravn serverer kaffe

Fiskbæk å var igen i år, et af de 
sikre vandløb i Viborg sportsfis-
kerforening. 

Ikke så vildt fiskende som sidste 
år, men der har været en del rig-
tig gode fisk og mindst en over 
6 kilo. 

Efter den lange strenge vinter vi 
havde i 2010, var åen lidt længe 
om at komme i gang, og det tør-
re forår gjorde at vandstanden 
var meget lav i begyndelsen af 
sæsonen.

Der er som bekendt mulighed 
for at forårsfiske i Fiskbæk å. 

Allerede fra d.16. januar må vi fi-
ske fra fjorden og op til Vesbæk-
bro. 
Man skal dog i den forbindelse 
huske at der er nogle særfred-
ninger på fisk i perioden frem til 
1 marts.
Alle havørred over 55 cm er fre-
det også selv om de er blanke, 
og nedfaldsfisk er som alle andre 
steder totalfredet. 

Men ellers er det bare ud og svin-
ge stagen, det kunne jo være at 
netop du er den heldige der ren-
der ind i en stor stime ”grønlæn-
dere” og kan starte din nye sæson 
med masser af fight og fisk.

Til de der gerne vil se fisk der gy-
der kan dette lade sig gøre ved 
Nybro. 
Her er en parkringsplads, og lige 
neden for kan man se gydning 
fra først i December og til ind i 
det nye år.

Hvis i kommer ud for manglende 
broer eller andre uregelmæssig-
heder, er i meget velkommen til 
at kontakte den å ansvarlige, så 
vi kan få bragt orden i sagerne. 

Jeg håber at alle får en rigtig god 
sæson i 2012. 

Knæk og bræk derude.

Mvh. 
Mikael Klokkerholm

NYT FRA 
FISKBÆK Å
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Steffen Bruhn med en fisk fra Simested å på knap 3 kg

2 kg´s fisk fra Skals å

                                           3/10-11. Simested, - igen opstrøms Borup bro. Ved et af de gode sving oppe ved
                                           skoven kom der er vildt angreb på fluen. Fisken vendte i overfladen på klassisk vis 
                                           og blev kroget. Ståhej i overfladen med ottetaller hvorefter den langsomt blev firet
                                           bagud. Det var helt klart ikke en kylling!

Forsigtigt behandlet kom den nærmere opstrøms, men da den var oppe, vendte den og returnerede til 
hullet hvor den havde stået i et vildt udløb. Dette skete en 5 – 6 gange og i et af disse udløb steg den 
ovenud af vandet, og jeg så den for første gang, - et herligt syn. Det var i hvert fald et eksemplar til røge-
manden

Efterhånden begyndte vildskaben at blive mindre og mindre, og fisken blev behandlet mere kontant. 
Herunder forsøgte den at gå under grødebuske og udhængende græskanter, men til sidst gled den 
udramatisk ned i nettet. Den var ikke voldsomt farvet efter årstiden og den målte 83 cm med vægten lige 
knap 6,5 kg.

Jørgen Østergaard og Poul Erik var med derude denne aften. Efter fighten var der stadig en halv times tid 
tilbage til fiskeri, men det skulle ikke være med mig som deltager. 
Poul Erik var gået opad mod Skivevejsbroen og Jørgen opererede nedad mod Borup bro. 
Jeg tog fisken på nakken og gik nedad. Da jeg nåede ned til ham og havde spurgt, hvordan det gik, 
spurgte han naturligvis også, hvordan min aften var gået. 
Jamen jeg var blevet træt og ville stoppe, - men han skulle da lige se, hvad der havde gjort mig træt. Jeg 
vendte ryggen til så han kunne se fisken …

Jørgen Knudsen beretter 
fra Simested å

Skjernålakse
n behøver 

næppe en 

nærmere præsentation. 

Jakob Sørensen vil
 tage jer m

ed på 

en tur langs åen
s bredder o

g kom

me med gode bu
d på, hvord

an man 

kan overlis
te laksene.

Skjernålaks
Ny fiskebog

www.bluedotmedia.dk

Thomas og Jakob har udgivet en bog  med deres allerbedste fotos og fiskehistorier. Bogen hedder ”Skælsætninger”. 

Efter foredaget er det muligt at se 
i den spændende, nye bog og erhverve sig et signeret eksemplar.

Tørfluefiskeri efter havørred er lige så effektivt, som det er usædvanligt. 

Hør hvorfor, hvordan og hvor, man kan opleve det nervepirrende fiskeri. 
Thomas Weiergang vil underholde om drabelige dueller med store havørreder på spinkle forfang og små stænger.

Havørred på tørflue

Nu har du chancen for at komme til foredrag 
med Thomas Weiergang og Jakob Sørensen om 
det revolutionerende tørfluefiskeri efter  
havørred og om laksefiskeri i Skjern Å.

Thomas og Jakob er begge skribenter på 
Sportsfiskeren og har med sikkerhed stået 
bag kameraet, når I de senere år har læst om 
forunderligt fiskeri i Sportsfiskeren.  Nu har 
du en enestående mulighed for at få en aften 
med billeder og historiefortælling i topklasse.

Muligheden er enestående, fordi Thomas og 
Jakob har udgivet en bog  med deres aller
bedste billeder og fiskehistorier. Bogen hed
der Skælsætninger, og det er en skelsættende 
udgivelse om lystfiskeri.

Foredraget finder sted torsdag den 19. januar 
kl. 19.00 på Sdr. Mølle, Vinkelvej 40, 8800 Vi
borg

Foredraget er gratis og arrangeres af Viborg 
Sportsfiskerforening.

Alle er velkomne  også ikke medlemmer.

Se mere om Viborg Sportsfiskerforening på 
www.vsf.dk

Skælsættende foredrag



Danmarks juniorlederkursus bli-
ver ikke kaldt Danmarks bedste 
for sjov, det er virkelig fedt, og 
der står fiskeri på dagsordenen 
hver eneste dag. 
Man lærer både om åen, kysten 
og søen. 
I år var mit første år på juniorle-
der kursus og det levede op til 
alle mine forventninger. 
Jeg troede egentlig, at jeg vidste 
meget om fiskeri, men der kunne 
jeg godt tro om igen.

I år var vi en tur til Mariager 
Fjord, Gudenåen og Gunderup 
Put&Take.Kurset starter med at 
man finder sit værelse, derefter 
er der et lille grejtjek for at sikre 
at man har det mest nødven-
dige. 
Der lægges hårdt ud fra første 
dag, og man lærer allerede der at 
binde diverse knuder og hvordan 
man fisker i åen, finder fiskene, 
mulige standpladser, kastetek-
nikker og meget meget mere. 
Fra kl. 21:30 til 23:30 var der hver 
aften frivilligt aftenprogram. 

Du kan godt lægge dig til at sove 
hvis det er det du har lyst til, eller 
man kan støbe blink og lave fluer 
som da helt klart er det fedeste. 

Vækkeuret ringede kl. 7:15 og så 
havde vi ca. et kvarter før vi skulle 
mødes til fælles morgenmad. 
Efter morgenmaden går timerne 
med at fiske ved åen, og der blev 
dette år fanget et par laks og en 
masse gedder. 

Efter fiske turen/turene er der 
masser af timer, hvor du lærer 
om fiskeri på kysten, i åen, i søen 
og om medefiskeri. Jeg kan godt 
lide at man lære en masse og der-
efter prøver det ved fiskevandet. 
Men på dette kursus lærer du 
ikke kun at fiske, du lærer også 
noget om reglerne ved vandet 
osv., men det vigtigste er nok de 
venner man får, og måske kan 
det blive venner for livet. 
Vores gruppe har faktisk allerede 
lavet en facebook gruppe hvor vi 
kan holde kontakt, og eventuelt 
aftale fisketure sammen med de 
andre.

Juniorlederkursus

At være på kursus er lidt lige som 
at gå i skole. 
Du har timer, frikvarter osv. Men 
den store forskel er, er at det man 
laver og lærer om, ikke er dansk 
eller matematik, men fiskeri, fi-
skeri og fiskeri, og det er fedt. 

I år kom eleverne fra Jylland, Sjæl-
land og Fyn, men også to dygtige 
fiskere fra Bornholm, der havde 
taget den 8 timers lange tur frem 
og tilbage, det siger noget om 
hvor fedt sådan et kursus er.  

Turen til Mariager Fjord synes jeg 
selv var den fedeste, måske fordi 
både mine venner og jeg selv 
fangede en del havørreder og 

vi havde en fantastisk dag, men 
nok også bare fordi jeg godt kan 
lide kysten. 
Fredag skulle vi til Put&take og 
der var lagt op til det helt store da 
hold nummer 3 havde udfordret 
hold 1 til en lille konkurrence om 
hvem der kunne fange mest og 
der var flødeboller på spil. 
Hold 3 vandt desværre da de fan-
gede 5 fisk mere end os, men flø-
debollerne fik de dog aldrig. 
Alt i alt har det været en fanta-
stisk uge sammen med mine nye 
venner. 

Jeg kan varmt anbefale kurset.  
Jeg glæder mig allerede til kur-
sus 2 næste år. 

NYT FRA 
    KARUP Å
Endnu en fiskesæson er slut. 
En sæson som rent vejrmæssigt 
har været fint til at fiske i.

Om det så har kastet fine fang-
ster af sig, må stå lidt hen i det 
uvisse. 
Det er ikke væltet ind med mel-
dinger om flotte/fine fangster. 
Om det er et reelt billede af fang-
sterne ved vores Karup å-stykker, 
kan vi ikke vide. 
Men en af årsagerne til de få 
fangstmeldinger kunne være, at 
vores elektroniske fangstjournal 
har været ude af drift næsten 
hele den sidste del af sæsonen. 
Der er også den mulighed at be-
nytte KÅS´ fangstjournal på KÅS´ 
hjemmeside.

Vores stykker ovenfor Agerskov 
dambrug  huser en fin bestand af 
bækørreder, som fortjener større 
opmærksomhed. 

Det har indtil nu været et pro-
blem, at omløbsstryget ved dam-
bruget ikke har fungeret, således 
at bl.a. havørrederne ikke har 
kunnet komme forbi dambruget 
og dermed videre op i systemet. 

Kun i perioder med meget vand 
i åen har omløbsstryget fungeret 
nogenlunde. 

De berørte kommuner arbejder 
på en løsning, som vi håber bli-
ver gennemført allerede til næ-
ste år. 

Ligesom de tidligere sæsoner 
skal vi have skåret småtræer 
m.m. ved Carlos stykke. 
Det bliver i det nye år, men før 
den nye sæson for alvor kommer 
i gang. 

Hvis der er nogle af jer, som 
gerne vil give en hånd med, kan 
man ringe eller maile til under-
tegnede. Så vil jeg kontakte jer, 
når tiden nærmer sig.

Knæk & Bræk

Flemming F. Hansen
Email:revere@mail.dk                         
tlf: 86877796  

2322
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  VPU
Vi har i efteråret restaureret et 
stykke af Gørup bæk. 
Det kom der et meget fint resul-
tat ud af, ca. 200 meter å med 
gydebanker, smukt nedskåret i 
engen. 
Fra åen er der udsigt til kron-
hjorten der går og passer på hin-
derne, godt nok i en indhegning, 
men alligevel smukt.

Elfiskeriet i år er forløbet uden de 
helt store problemer. 
Vi måtte en ekstra gang til Skals 
å, for at få de fisk vi skulle have. 
I Jordbro å gik det næsten som 
det plejer, dog måtte vi forsætte 
fiskeriet helt ned til Gammel-
struplejeren, fordi vi ikke havde 
hanner nok.

Bjarne Bay udtog prøver af fiske-
ne vi fangede, og prøverne blev 
sendt ind, for at undersøge hvor-
vidt vores fisk har en ordentlig 

genetik, eller de er ved at være 
indavlede, vi får formentlig svar 
i det nye år.
Nu går fiskene i Skalmstrup dam-
brug, og venter på at blive strø-
get, det sker i løbet af December.

Viborg kommune har i efteråret 
inviteret VSF til møde angående 
vandløbsrestaureringer i de for-
skellige vandløb. 

Vi havde en rigtig god snak med 
biologerne, vi var rundt om man-
ge ting, både hvad vi har, og vil 
lave, men også hvilke projekter 
kommunen arbejder med. Alt 
i alt et godt møde, som nok på 
sigt skal vise sig at bære frugt for 
begge parter.

God Jul, og Godt Nytår 
til jer alle sammen.

Mvh. Klokkerholm

Møldrup Almind Løvel Ulbjerg 

Hovedgaden 18      8832 Skals     Tlf: 86 69 43 00 

 

www.sparskals.dk      mail@sparskals.dk    

Besøg os i en af vore afdelinger eller på nettet. 

Sparekassen i Skals drives efter gode solide principper 
 

 Sund fornuft   
 Nærvær  
 Menneskelig kontakt 

Viborg 

Det er min anden sæson som medlem, 
efter at Jørgen Buch fik mig overbevist om 
fiskevandenes fortræfligheder.
Jeg kommer fra Them, så jeg smutter ikke 
bare afsted en halv time, men får som 
regel en dagstur ud af det, jeg er efterløn-
ner, så tiden har jeg.
Jeg har haft gæster med derop nogle 
gange, det ene billede er min kammerat 
Henning, der poseser med et par 47cm 
fisk.

Jeg selv har haft en fin sæson, med 
mange fine fisk, og faktisk kun fanget en 
fisk, som jeg vil betegne som rigtig farvet, 
adskillige er alligevel sat ud igen.
Langt det meste af mit fiskeri er foregået i 
Skals å, som jeg har tabt mit hjerte til, det 
er få gange den har svigtet mig.

Jeg kan lige nævne, at jeg her sidst på 
sæsonnen satte to 4 kg fisk ud (ufrivilligt), 
da mit fangstnet ikke er for stort, men det 
var sådan set OK.

Knæk og bræk

Jes Kunnerup

Fiskbæk å, 54 cm 
og1,75kg

Skals å, 60 cm-2,5kg og 58 cm-2,2kg 
Skals å, 63 cm-2,9 kg

Skals å, Henning med et par 47 cm fisk

Skals å, 60 cm-2,5 kg og 58 cm-2,2 kg 

Jes Kunnerup har 
tabt sit hjerte til Skals å
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Turen gik til Næsbydale ved Lim-
fjorden, og foregik i flot vejr. 
Der var ikke en sky på himlen, 
men til gengæld var det frostvejr, 
da vi startede, så noget af det 
første vi gjorde, var at starte et 
bål op. 

ViI I have fisk 
– så brug strøm !

Vi havde i løbet af efteråret hørt 
meget om, at fiskeriet efter en 
fin, men sen start i juli igen var 
døet ud i august, så mange var 
betænkelige ved, om vi kunne 
skaffe fisk nok ved årets elfiskeri 
i Skals å. 
Dem der havde fisket meget i 
Skals å sidst på sæsonen var ikke 
så meget i tvivl, de vidste, at der 
var mange fisk.

Elfiskeholdet mødtes en klam, 
kold og tåget morgen i ridehal-
len hos Per Nordborg og lagde 
som sædvanligt ud med kaffe, 
rundstykker og en lille én til at 
vågne på. 

Det var stadig godt tåget, da vi 
fik båden i vandet og generato-
ren startet, men fisk var der ikke 
mange af, så stemningen var lidt 
trykket. 

El-fisk i Skals å

Efterhånden som tågen for-
svandt, fandt vi dog flere og flere 
fisk, og turen endte i den rene 
succes. 
Kort før stop var der nogle som 
bestemt mente, at der havde 
været en laks på omkring 5 kg i 
overfladen, men den fik vi ikke 
fat på.

Da hyttefadet skulle tømmes, 
indeholdt det 94 havørreder 
med den største på 80 cm og to 
på 75 cm foruden en masse fine 
fisk omkring de 60 cm, så for en 

gangs skyld havde vi rigeligt 
med moderfisk fra Skals å. 
De blev kørt til Skalmstrup dam-
brug ved Stoholm og sat i en 
dam for sig selv. 

Ved juletid, når du læser dette 
blad, bliver de strøget for rogn 
og sæd, og så bliver de kørt til-
bage til Skals å og sat ud igen. 

Den yngel, der kommer ud af 
anstrengelserne bliver udsat af 
tre gange. De først til foråret som 
yngel, de næste til efteråret som 
½-års fisk og de sidste senere 
som 1-års fisk eller som smolt.
Til de der ikke synes, de har fan-
get nok i 2011, må vi sige, fiskene 
har været der, men måske har i 
ikke været effektive nok!

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

Christian og Mathias steger pølser på bålet

Det var hundekoldt om 
morgenen, så vi måtte 
starte et bål op. 

Christoffer fandt Danmarks største 
trøffel på tanken i Strandby

Juniortur til 
Næsbydale

Det holdt vi kørende hele dagen, 
og brugte det til at varme pølser 
over. 
 
Trods et flot fremmøde med ni 
juniorer, 5 seniorer og tre junior-
ledere blev fangsterne besked-

ne, måske fordi vejret var alt for 
godt. 

Vi fangede et par havørreder un-
der målet og så to rigtig store, 
som fulgte vores blink ind til 
stranden, men de   ville ikke no-
get. 
 
Men vejret var fint og Jacob hav-
de en hel pose kager med, så det 
gjorde ikke så meget.
 
 



Bliver det dig der 
skal en tur til Færøerne 
til sommer ?

Du har indtil d. 15/3 til at tage dit 
præmieskud, og indsende billederne
Se præmierne her

Konkurrencens dommere

1. Præmien er sponseret af Atlantic Airways, Hotel Føroyar 
og Green Gate Incoming og includerer:1 stk. retur flybillet DK- Færøerne t/r i en weekend1 værelse på Hotel Føroyar inkl. morgenmad, i 3 nætter

1 lejebil i 3 dage. Præmien har en samlet værdi på ca. 5.000 kr.

2. præmien er sponseret af PH-Outdoor: 
Spinnestang og hjul fra Shimano. 
Præmien har en værdi af ca. 3.000 kr.

3. præmien er sponseret af JAFI:
9’ fluestang og fluehjul kl. 7/8 fra Lawson, flueline fra Cort-
land 
med bagline, forfang og fluer. Præmieværdi af ca. 2.000 kr. 

4. præmien er sponseret af Grejkælderen:
Rapala Titanium Polaroid solbriller, Rapala trøje og 
Scierra Cap til værdi af ca. 1.500 kr.

Juniorpræmier:
Der præmier de 5 bedste juniorfotos.
Rapala woblers X-Rap Jointed FT 13 cm
Rapala Minnow spin RT

Du kan stadig nå at deltage i fotokonkurrencen om at 
vinde en tur til Færøerne. Billederne skal bare være Allan 
i hænde senest d. 15/3 - 2012 enten i digital form eller 
som papirbilleder og du kan sende så mange du vil. 

Resultatet offentliggøres i aprilnummeret af Krogen.

Alle billeder sendes til 

Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31, e-mail: allan@vsf.dk

Billederne skal selvfølgelig have noget med vores hobby 
sportsfiskeriet at gøre. og konkurrencens tema er fisk og 
natur.
At beskrive fiske og naturglæde/længsel/begejstring/
stolthed/stemning, er  kodeord som vi håber kan inspi-
rere til nogle spændende skud. 
Selvom du måske ikke synes at dine billeder er verdens 
bedste, skal du sende dem ind alligevel, det kunne jo 
være at dommerkomiteen var af en anden mening.

Faktuelle informationer
For at deltage i konkurrencen skal du selvfølgelig være 
medlem af Viborg Sportsfiskerforening. Du må indsende 
alle de billeder du vil, men de må ikke tidligere have væ-
ret offentliggjort.

Jens Bursell, chefredaktør på Fisk & Fri og redaktør på Politikens Lystfiskerbog, 
samt forfatter af en lang række sportsfiskerbøger. 
Morten Øland, sportsfiskerfotograf, artikelforfatter, fluefiskerinstruktør, fore-
dragsholder og grejudvikler for Sage mv.
Foreningen er repræsenteret af Allan T. Christensen og Niels Roesgaard hhv. 
best. medlem og redaktør af Krogen.
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Vestervangsvej 6
DK-8800 Viborg Tel: +45 89 25 25 25
www.deloitte.dk

Din lokale 
samarbejdspartner

med indsigt
og indlevelse
H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

• Drænspuling
• Kloakarbejde
• Alt i jordarbejde

H&R JOKUMSEN
ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

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

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

Scanbirk
Møbelfabrik A/S
Herredsvejen 40
Skringstrup - 8832 Skals

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

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

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

Esben Villumsen
Skals Vognmandsforretning

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

236

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

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

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

NYT FRA 
 JORDBRO Å

Endnu en sæson er forbi, og som sædvanelig kommer mængden af 
fisk og fangster altid på tale.

Åen var lidt længe om at komme igang i år, opgangen begyndte sim-
pelthen senere, men alt i alt må jeg sige at jeg har haft en udemærket 
sæson

Desværre har jeg 3 gange i år fundet gammel bortkastet fiskeline ved 
åen, dels ser det ikke godt ud, men værre er at det er til fare for fugle 
og dyr. Derfor put det i lommen og tag det med hjem TAK.

Vores elfiskeri er vel overstået, i år måtte vi fiske et noget længere styk-
ke end vi plejer, formentlig pga. lav vandstand i åen.
TAK til alle som var med til elfiskeriet, hvoraf ihvertfald en opdagede at 
Jordbromølle å er temmelig dyb på sine steder.

Til orientering kan jeg meddele at Dalgas Bro er brækket midtpå, men 
i bestyrelsen arbejder vi på at finde en løsning vedr. en ny bro.

Jeg vil hermed ønske alle glædelig jul og godt nytår vi ses ved åen 
2012.
                                    
  
Mvh. Jens Drengsgaard.

welCome    the 
Faroe Islands

2
– a small nation, yet a great place!

Don’t worry 
– we know 
where to go!

Choose Green Gate Incoming 
as your tour operator 
and you are in safe hands

W W W . G R E E N G A T E . F O

 Green Gate Incoming 
as your tour operator 

 in safe hands

ADDITIONAL SERVICES…

  Accommodation
B&B / Summerhouses / Hotels

guesthouses / youthhostels

  Car rental

  Transport (fl ight & ferry)

  Conferences/Meetings/Incentives

  Exhibitions/Events

  Tailormade programmes

  Theme tours

  Cruise services

  Domestic transport

  Guide services

EXPERIENCE WITH US…

  Daily Excursions 
Bus tours/Boat tours/City walks

  Fishing

  Bird watching

  Cultural events

  Horse riding

  Diving

  Personal tours

  Helicopter cruise

  Home visits

your tour operator in the Faroe Islands
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Green Gate Incoming  |  J. Broncksgøta 35  |  FO-100 Tórshavn  |  Faroe Islands

   TEL +298 350 520  |  FAX +298 350 521  |  INFO@GREENGATE.FO
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isolated TOGETHER

Rejs i perioden den 3. marts til den 19. juni 2011. Dette er en særpris med et begrænset 
antal pladser. Højere priser kan forekomme, når de billigste billettyper er udsolgt.

TOGETHER by

tel 3250 4700

2.995,- PARpris: Fra kun 2.995 kr. pr. pers. inkl.  

fly og 3 nætter på hotel Gjáargarður

Kun dig og mig. Med de bedste betingelser for at 
være sammen. Tag en smuttur til Færøerne og lad 
det hele handle om jer to i romantiske og smukke 
omgivelser. Lad det idylliske Færøerne danne gro- 
bund for de ægte følelser, og nyd naturen, stilheden 
og hinanden i det rolige Gjogv. Så fjernt fra alting, 
men alligevel så tæt på. 

atlantic.fo

76077 isolated together b90x h260.indd   1 31/03/11   16.04

3.195,- PARpris: Fra DKK. 3.195,- per person, 
gældende fra 01. oktober 2011 inkl.



Afsender
Viborg Sportsfiskerforening
v/kasserer
Johnny Auchenberg, 
Brårupvej 8
7800 Skive

Jordbro Gruppen
Poul Erik Kokholm Tlf: 9754 1609
kokholm@fiberpost.dk
Peder Kokholm,  Mobil: 6038 2052
p-kokholm@e-mail.dk
Erik Mikkelsen, Tlf: 9754 1633
Verner Ebbesen, Tlf: 9754 2110  
v.ebbesen@tdcadsl.dk

Vedligeholdelse af materiel
Horst Miesbauer
Søren Bak

Fiskeriopsynsmænd
Ivan Bjerregaard ..............Tlf. 8669 4841
Henning Markussen .......Tlf. 8661 3008
Egon Langgaard ..............Tlf. 8665 8465
Thorkild Jensen ................Tlf. 8662 8818 

Juniorudvalget
Allan T. Christensen (Formand)
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup,
Tlf. 8664 3131
e-mail: allan@vsf.dk
Jakob Madsen  Tlf. 2194 9122
Kim Agerholm 
Leo Hestbech   
Steffen Bruhn

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

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

Suppleanter

Allan T. Christensen
Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 
Tlf. 86 64 31 31
e-mail: allan@vsf.dk
Ansvarsområde: Hald sø, juniorudvalget. 

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

Arbejdsgrupper

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

Medlemsbladet Krogen
Redaktør:
Niels Roesgaard (ansvarshavende)
Tollestrupvej 23, 9500 Hobro
Tlf. 2152 3606
e-mail: nr@bystrupgaard.dk

VSF´s hjemmeside
Webmaster:
Peter Bilgrav Sørensen
Tårupgårdsvej 7, 8831 Løgstrup
Tlf. 8664 4264
e-mail: peter@vsf.dk

Vandplejeudvalget
Udsætningsplaner, udsætninger, kontakt
til vandløbsmyndighed og elfiskeri:
Mikael Klokkerholm, formand
Peder Kokholm
Horst Misbauer
Søren Bak
Kim Agerholm
Kenneth Elkær
Bjarne Bay 

www.vsf.dk

Bestyrelsen

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

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

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

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

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

Steffen Bruhn
Ugelrisvej 3, Nrd. Skringstrup, 8832 Skals
Tlf. 86696797
Mobil. 29336384
e-mail: s-bruhn@email.dk
Ansvarsområde: Vorgod å

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

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


