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Får du Sportsfiskeren?
Det burde egentlig være et over-
flødigt spørgsmål, for når du er 
medlem af VSF, er du jo også 
medlem af Danmarks Sportsfisker-
forbund, og så får du naturligvis 
Sportsfiskeren.

Men spørgsmålet er desværre 
ikke overflødigt 
Igennem mange år har forbundets 
medlemsadministration været dår-
lig - af og til grænsende til det 
elendige. 
For at få løst de evige problemer 
omkring dette, besluttede forbun-
det for et par år siden at indføre en 
ny, stor og forkromet løsning, der 
på én gang skulle styre medlems-
listerne og bogholderiet. 
Under vejs har der været masser 
af problemer med IT-udviklere, der 
ikke kunne levere det, de havde 
lovet, og sikkert også med krav 
og beskrivelser, der ikke har været 
præcise nok, og med forudsætnin-
ger, der har været urealistiske. 

Resultatet er, at overgangen til det 
nye system har været ret kaotisk. 
Nogle nye medlemmer er ikke 
blevet registreret hos forbundet, 
og nogle gamle medlemmer er 
simpelthen forsvundet fra med-
lemslisterne, med det resultat, at 
de ikke får Sportsfiskeren.

Hvis du ikke får Sportsfiskeren, så 
sig til - så er der noget, der vi skal 
have rettet.

Du skal selv udskrive dit 
medlemskort 
Som en smart og fremadrettet ny-
skabelse blev medlemsregistret 
hos forbundet indrettet sådan, at 
vi fremover selv kunne udskrive 
vores medlemskort – når der er 
betalt naturligvis.
Det er sikkert vejen frem, og om 
nogle år, når alle er fortrolige med 
EDB og når forbundets systemer 
kører, vil vi med et smil på læben 
tænke tilbage på ’gamle dage’, da 
medlemskort kom med posten.

Det var knap så smart, at forbun-
det midt i februar meddelte, at 
nu kunne alle selv udskrive deres 
medlemskort over EDB. 
Med al respekt for vore medlem-
mer må det vist være klart, at en 
hel del af jer ikke er så EDB-vante, 
at det er noget, I bare lige gør. 
Vi protesterede voldsomt, og en-
den på historien blev, at forbundet 
ville udsende medlemskort til alle 
over 60 år - hvis forbundet da el-
lers kender fødselsåret, og det gør 
de ikke altid.

Men de fleste skal stadig selv ud-
skrive deres medlemskort, og om 
nogle år er det sikkert slut med at 
dem over 60 år få kortet tilsendt, 
så vi må nok begynde at øve os.
Der er en opskrift i Sportsfiskeren, 
og I skal ikke være nervøse for at 
forsøge jer. I kan udskrive så man-
ge medlemskort, I har lyst til.

Hvorfor gider vi alt det bøvl?
Mange vil sikkert spørge, hvorfor 
vi gider alt det bøvl med Dan-
marks Sportsfiskerforbund, og det 
spørger jeg da også af og til mig 
selv om. 

Men svaret er ret indlysende
Det er efter min mening helt nød-
vendigt, at lystfiskerne i Danmark 
er organiseret, ellers bliver vi sim-
pelthen ikke hørt. 
Vi kan ikke have, at kun erhvervsfi-
skerne og garnfiskerne er organi-
seret og bliver hørt.

Danmarks Sportsfiskerforbund bli-
ver hørt i alle miljøsager, der har 
med vand at gøre, og forbundet er 
med i de udvalg, der arbejder med 
lovgivning omkring fiskeri. 
Det er efter min opfattelse forbun-
dets fortjeneste, at antallet af lov-
lige garn pr. fritidsfisker er sat ned 
fra seks til tre, og forbundet arbej-
der på at få antallet ned til et.

Det er også forbundets fortjeneste, 
at garn- og rusefiskeri i vore vand-
løb nu kun er tilladt fra 1. august.

De vandplaner, der lige nu arbej-
des så intenst med, bliver den 
næste store prøve på forbundets 
indflydelse. 
Regeringen sænker målsætningen 
mere og mere, og kommunerne 
interesserer sig stort set kun for, at 
det ikke bliver for dyrt for dem. 
Her må forbundet sørge for, at me-
ningen med vandplanerne holdes 
i hævd - eventuelt ved at klage til 
EU.

Der kunne nævnes mange andre 
gode grunde til at blive i Danmarks 
Sportsfiskerforbund, så derfor ta-
ger vi indtil videre bøvlet med.
Men det kunne da være rart, hvis 
forbundet ikke direkte lagde hin-
dringer i vejen for os. 

Cæsar sagde i sin til ”Gud fri mig 
for mine venner, mine fjender skal 
jeg nok selv besejre”, og det kan 
jeg tilslutte mig.

 



Jeg ved godt, at vi begynder at 
fiske så småt den 16. januar, men 
den 1. marts er nu den rigtige 
premieredag i Viborg Sportsfis-
kerforening.

Egon og nogle fra bestyrelsen 
havde været tidligt oppe og 
havde 
som sædvanligt købt ind til 25 og 
dækket bord til 20 i klublokalerne, 
og så var vi klar til, at gæsterne 
kunne komme. 
Og de kom virkelig - de væltede 
faktisk ind, så vi måtte have bud til 
bageren efter mere morgenbrød 
og efter sukker til Børge.

I alt var vi 41 med til morgenbordet, 
og det var både hyggeligt og 
festligt med de sædvanlige gode 
historier. De gamle støtter var der, 
men der var også mange helt 
nye medlemmer, som fik en god 
oplevelse.

Premiere 2011

Og bedst af alt - kanonen virkede 
og gik af med et vældigt knald, 
der ville have givet problemer, 
hvis arbejdstilsynet havde været i 
nærheden.

Da rundstykkerne var spist og 
snapsen drukket, gik det ud til 
åerne
Vejret var pænt og stille, men 
temperaturen var lige lidt under 
nul, så der kom is i fiskestangens 
øjer. 
Det løste sig op ad dagen, og 
da rygterne var samlet sammen 
havde undertegnede hørt om 
følgende fisk:
3-4 nedgængere og en blank un-
dermålet i Simested å.
En blank på 42 cm i Fiskbæk å.
En nedgænger på 70 cm i Karup å.

Alt i alt en rigtig god premiere-
dag. 

Jørgen

 

En fin premierefisk 
fanget af Kim Lynge 
i Karup å. 
Fisken blev genudsat, 
frisk og uskadt.

Egons fyrede kanonen af, og 
da forskrækkelsen havde lagt sig, 
kom smilene frem.

Der var fuldt hus i klublokalerne på 
Sønder Mølle.

Jens Drengsgaard fik en fin fisk i 
Fiskbæk å.
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Den 30. december 2010 var vi en 
flok der mødtes nær Jordbro å. 

Det var snart nytårsaften, og vi 
skulle jo gerne have skaffet noget 
ørrerogn inden da. 
Men med de temperaturer vi 
havde, var der låg på vandet, og 
så måtte vi jo i gang med issyle, 
forhammer osv., for at komme ned 
til ”guldet”   
For de der ikke var med den dag, 
kunne dette jo godt lyde som om 
vi havde gang i nogle aktiviteter, 

der i den grad strider mod forenin-
gens vedtægter, ja såvel som den 
generelle lovgivning. Men alt er 
gjort helt efter reglerne, og med 
kun den bedste hensigt   

Som flere af jeg måske nok har 
gættet, var vi ude for at stryge de 
fisk, vi fangede under årets elfiske-
rier. 

Vi havde godt nok trukket det lidt, i 
håbet om at der skulle komme tø-
vejr. Nu var vi ved at være så langt 

Isfiskeri efter ørredrogn
henne i december, at vi ikke kunne 
trække den længere, af frygt for at 
fiskene ville bliver overmodne, og 
tabe rognen ude i dammen. 

Vi startede med fiskene fra Jordbro 
og her var der 10-15 cm is på dam-
men, hvilket vi først skulle have 
brudt op og smidt på land, inden 
vi kunne komme ned til fiskene. 
Det er et utrolig hårdt og koldt 
arbejde, men en 2-3 timer senere 
lysnede det, og vi fik fiskene op i 
karret på traktoren. 

Mens Søren Eskerod arbejdede 
med at få traktoren startet, gik re-
sten af os videre med at banke is af 
dammen med fiskene fra Skals å.

Søren springer i luften !
Mens vi arbejdede med isen, lød 
der et kæmpe drøn nede fra trak-
toren, en røgsky stod op fra moto-
ren og Søren lå ude i det iskolde 
vand i dammen. 

Det viste sig at batteriet var sprun-
get i luften og Søren måtte en tur 
til lægen, for at blive undersøgt for 
syreskader i øjnene. Heldigvis viste 
det sig at der ikke var sket noget 
varigt med Søren 
Mens han var ved lægen, fjernede 
vi det sidste is fra dammen med 
Skalså fiskene. så kunne vi komme 
til at stryge fiskene fra Jordbro. 

Det gav dog et meget overrasken-
de resultat, da kun 2 af hunfiskene, 
var modne. 

Et meget nedslående resultat oven 
på det store arbejde der var lagt i 
at få dammen tømt for is. 

Det gjorde os jo ikke ligefrem 
mere optimistiske, i forhold til at 
vi nu skulle i gang med at stryge 
fiskene fra Skals å, men nu var isen 
jo fjernet, så vi kunne ligeså godt 
forsøge. Til alt held var samtlige 
fisk fra Skals å modne. 

I det mindste blev vi da færdige 
med skalså fiskene inden nytår. 

Ja så var der bare lige turen til Skals 
å tilbage, så vi kunne få genudsat 
de afstrøgne fisk, inden vi kunne 
holde en sen fyraften, oven på en 
lang, hård og kold dag.

To uger senere var de sidste fisk fra 
Jordbro klar, så noget senere end 
sædvaneligt, blev vi færdige med 
at stryge årets fisk.

VPU / Peder Kokholm.   

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

Grejauktionen har tidligere har 
været en lidt stresset og langtruk-
ket affære. Derfor havde vi i år be-
sluttet, at hver sælger højest måtte 
komme med 10 numre til salg. 

Grejauktionen

Det betød, at der var færre varer, 
og der blev mindre omsætning, 
men til gengæld var vi færdige kl. 
21.00, og der var tid til at gøre auk-
tionen til en hyggelig aften.

Der var mange forskellige sager 
til salg - lige fra et ubrugt Ambas-
sadeur 7000 hjul fra Abu, til en stak 
gammelt, rustent fiskegrej hentet 
op fra kælderens dyb i dagens an-
ledning.

Ind imellem disse yderpunkter 
var der masser af dagligdags hjul, 
stænger, fluer og andet grej, der 
kunne erhverves for en brøkdel af 
butiksprisen.

Der kigges på lækkerierne inden auktionen.

Der blev godt læs på cyklen, inden det gik hjemad i stiv kuling.
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Aktivitetsplan 
FORÅR/SOMMER 2011

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

Torsdag den 5. maj

Introduktionsaften
Vi kalder traditionelt denne aften for introduktionsaften for nye 
medlemmer. 
 
Det er det også først og fremmest, men rigtig mange kan have glæde af 
at deltage og høre de å-ansvarlige øse af deres erfaringer fra foreningens 
fiskevande. 
Her kan du få udpeget de ”sikre” steder og få afsløret de bedste agn til 
forskellige vande. 
Mødet er også en god lejlighed til at vurdere, hvilke af de efterfølgende 
ture til åerne, man vil deltage i. 
Vi starter kl. 19.00 i en af de store sale. 
Der er ikke tilmelding. 

Søndag den 15. Maj

Lystfiskeriet dag
På denne dag åbner Viborg Sportsfiskerforening sine fiskevande for 
alle interesserede.
 
Fra kl. 8.00 til 10.00 udleveres der gratis dagkort ved Skals å ved Løgstørvej 
og ved Skalmstrup Dambrug, Skalmstrupvej 18, Stoholm. 
Dagkortene gælder til alle vore fiskevande. 
Vi er klar med kaffe, rundstykker og gode råd, så det er en god dag at 
invitere ikke-medlemmer ud og se på vore herlige fiskevande, så kender 
du nogen, der er interesseret, så giv dem et praj.

Kend din å 
Som sædvanlig afholder vi først på sæsonen ture til alle vore åer, 
hvor der bliver lejlighed til at se på spændende 
steder, til at diskutere grej og teknik og 
til at se på parkeringsforhold.

I den iskolde fimbulvinter var vi 
12 mænd, der valgte at varme os 
med et kursus i fluebinding. 

Peter Ballentin var vores engage-
rede lærer hele fem aftener. 
Vi startede kl. 19 og det lykkedes 
mig at være der præcis til tiden 
hver gang, alligevel var jeg den 
absolut sidste fremmødte. 
Alle sad klar ved deres fluestik, red-
skaber, fjer, hår, kroge og meget 
meget mere indenfor rækkevidde. 
For mig så det ud, som om klas-
sen havde været i gang så længe, 
at jeg måtte spørge, om jeg havde 
misforstået mødetidspunktet. 
Det havde jeg ikke! 
Her var blot tale om en helt usæd-
vanlig iver. 
Og jeg ved hvad jeg taler om: 
Det er ikke hver dag man som læ-
rer kommer til en klasse, der selv er 
gået i gang.

Hvem var vi så? 
Aldersspredning: Stor fra ca. 25 til 
70 år. 
Køn: ja det synes, vi da, vi var, øh ja 
mænd alle sammen. 
Evner: stor spredning fra ti tom-
melfingre til smugøvede fluebin-
dere. (Husk kurset var for begyn-
dere).
Læreren: inspirerende, tålmodig 
og dygtig. 
Pædagogisk: På den første aften 

Fluebindingskursus for begyndere

medbragte han en model af en 
whipfinisher på godt over en me-
ter og viste knuder med et tov fra 
Randers Reb. 
Det er i øvrigt påfaldende som 
øvede fluebindere ynder at prale 
med, hvordan de mestrer en whip-
finisher. 
Hvis man beder dem om at gøre 
det så langsomt, at man måske 
kan aflure dem kunsten, sætter de 

tempoet ned, men dog stadig lige 
en tak for hurtigt.

Pensum: Omfattende. 
Jeg var desværre forhindret 2 af af-
tenerne, og det ærgrer mig. 
Jeg fik bundet nogle overraskende 
fine fluer, det siger ikke så lidt om 
vores lærer. (Det er mig med de ti 
tommelfingre). 
Det vigtigste resultat, og her taler 

jeg for os alle, er, at man fik et væl-
digt mod på selv at fortsætte.
Skulle du få chancen en gang, så 
meld dig til sådan et kursus. Det 
var bare hyggeligt. 
Selv om det kommer til at koste 
mig en del penge hos grejfor-
handlerne, så siger jeg alligevel 
tak til Peter Ballentin (tandlæge og 
fluebindingslærer).

Finn Karlsson

Turene er gratis og der er ikke tilmelding dog undtaget Vorgod  turen.
På turene gennemgås åen uden at der bliver lejlighed til at fiske, men vi 
er færdige så tidligt, at der fint kan blive et par timers fiskeri på egen hånd 
efter gennemgangen.
Programmet ser ud som følger (men check lige hjemmesiden inden du 
tager af sted, der kan komme ændringer). 

Lørdag den 30. april kl. 9.00

Vorgod å
Vi mødes ved købmanden i Troldhede kl. 9.00. 
Medbring endelig en stor madpakke, laksefiske kortet og et bevis på 
medlemskab af Viborg Sportsfiskeforening. Vi gennemgår P-pladser, 
gode fiskestræk, de forskellige forhold i åen og vi viser et par steder hvor 
der jævnligt bliver fanget laks og der bliver masser af tid til at fiske.
Husk at købe ”Laksefiske kortet” inden, det kan købes hos:
PH-Grej, Nørremøllevej 109, 8800 Viborg
Turen er gratis. Hvis du har brug for kørelejlighed, så kontakt turlederen. 
Hold fast i stangen - der er laks i åen på dette tidspunkt!. 

Turleder er Steffen Bruhn: Tlf. 61787768 eller mail til: 
s-bruhn@email.dk , tilmelding er nødvendig.

Torsdag den 12. maj kl. 18.00

Fiskbæk å 
Vi mødes ved Skive-Viborgvejen ved Fiskbæk, og ikke ved Nybro.

Tirsdag den 24. maj kl. 18.00

Jordbro å 
Vi mødes ved Stoholm bro

Torsdag den 26. maj kl. 17.30

Skals å 
Vi mødes ved Løgstørvej og vi har madpakker med. 
Turen afsluttes omkring kl. 20.30 og så kan der fiskes. 

Torsdag den 9. juni kl. 17.30

Simested å 
Vi mødes ved Løgstørvej med madpakker

Karup å    
Dato og mødested følger

Rekordstort fremmøde til Klaus Balleby´s foredrag
Ikke mindre en 82 personer var 
mødt op for at høre Klaus Balleby 
fra Danmarks Sportsfiskerforbund 
fortælle om fiskeri efter havørred. 

Så mange tilhørere til et at af 
foreningens arrangementer har 
man ikke haft i mands minde og 
de fremmødte blev ikke skuffede.

Klaus der er kendt som en af 
landets måske allerbedste havør-
redfiskere holdt et fremragende 
foredrag, med lige dele teori og 
praktik og underholdt med sine 
mange erfaringer og oplevelser 
fra fiskevandene.
 
Vi hørte om kystfiskeri med leven-
de rejer og tobiser, og vi hørte om 
natfiskeri ved åen med larmende, 
buskede fluer, der skulle bule og 
streame i overfalden - præcis det, 
vi for 20 år siden lærte, ikke måtte 
ske.

Jeg er sikker på at alle fik noget 
med hjem.

 

Klaus Balleby
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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 skulle være så godt, men...

Om DSF´s fiskekort

Fiskbæk å har lidt en del under vin-
terens frost. 
Meget af vores pindsvineknop, er 
gået næsten helt ud, der er stadigt 
meget sand som skyller ned af 
åen. Samtidigt er mange af vores 
grødepuder frosset i stykker. 
Jeg har ingen info angående grøn-
lænderfiskeriet, da jeg simpelt- 
hen ikke har hørt om nogen der 
er rendt ind i fiskene. Jeg har heller 
ikke selv fundet dem, men det kan 
jo være det kommer.
Der er lidt bedring i vejret så mon 
ikke vinteren snart er ovre, så vi 
igen kan se grønne marker, og lidt 
mere forskelligt dyreliv.

Knæk og bræk derude, håber vi 
ses.
Er der noget med manglende 
broer, eller andet så kontakt mig 
venligst

Mikael Klokkerholm

NYT FRA FISKBÆK Å

I år lancerede Danmarks Sportsfis-
kerforbund sin store forchromede 
nyhed, nemlig af at man nu selv 
kunne udskrive sit fiskekort.
Ja det stod der faktisk -de glemte 
at skrive at det var et krav. 

Du SKAL nemlig - for ellers får du 
ikke noget fiskekort.  
Senere fandt man så ud af at ikke 
alle havde en printer eller en com-
puter, men så udvidede man sin 
service, så man kunne maile til-
bage til DSF og få tilsendt et med-
lemskort. 
Genialt - al den stund at det kan 
være specielt svært for netop de 
der ingen computer har. 
Nu kunne man så selvfølgelig 
søge hjælp hos de fiskevenner der 
besidder en computer. 
Men af sikkerhedshensyn kan 
man kun skrive 1 kort ud pr. mail-
adresse.
Det betyder at har man et familie-
medlemskab, er det et krav at man 
har en mailadresse pr. næse i hus-
standen.

Men det problem har DSF da også 
en løsning på, jeg citerer:
”Derudover vil mange familier i for-
vejen have forskellige mailadresser 
for hvert enkelt familiemedlem.

Hvis de ikke har det i forvejen, så 
tilbyder de fleste internetudbydere 
typisk flere mailadresser. 
Jeg kan eksempelvis selv oprette 5 
mailadresser på min Stofanetforbin-
delse. Derudover er der, mulighed for 
helt gratis  at oprette en hotmail- el-
ler en g-mailadresse.

Man kan altid diskutere, om vores 
information er god nok, men uanset 
hvor meget og hvor godt vi informe-
rer, så vil der altid være mange med-
lemmer, der simpelthen ikke læser 
informationen. Der er faktisk meget 
sandhed i Jens Thygesens udsagn 
om, at hvis man vil holde noget 
skjult for lystfiskere, så skal man bare 
skrive om det i Sportsfiskeren.”

Tak skal du ellers ha´
Jeg kender en del der jævnligt 
bruger computer der allerede er 
stået af her - og vedr. informatio-
nen, nej den er indiskutabelt ikke 
god nok og hvis det sidste udsagn 
er korrekt, er det virkelig tid til en 
tur i tænkeboksen vedr. kommu-
nikationsform og udformning af 
budskaber.
Man kunne jo have startet med at 
at skrive: 
I 2011 skal du selv udskrive dit 
fiskekort !

Når man markedsfører nye pro-
dukter starter man gerne med at 
vurdere sin målgruppe, og jeg er 
sikker på at DSF ved, at en me-
get stor procentdel af forbundets 
medlemmer ikke ligefrem er års-
unger.

Men i fremskridtets hellige navn 
skal der proppes en computerba-
seret løsning ned i halsen på dem, 
og hvorfor? - for at løse forbundets 
egne problemer.
Men måske har forbundet glemt 
deres egen rolle.

Hvordan fisker du lovligt 
i VSF´vande i 2011 ?

I foreningens vedtægter § 3 stk 1: 
Fiskeri i foreningens fiskevande kræver gyldigt fiskekort og indløst 
obligatorisk fisketegn i henhold til gældende lov.

Kan du/eller har du ikke mulighed for at udskrive 
fiskekort, kan vi glæde dig med at bestyrelsen har 
besluttet, at vore medlemmer foreløbig kan fiske 
uden medlemskort. 
Der vil stadig blive foretaget kontroller ved vand-
løbene, men kontrollørerne vil medbringe lister 
over de medlemmer, der har betalt til VSF.
Du skal bare kunne identificere dig selv, så kan vi 
hurtigt og let afgøre, om forholdene er i orden.

Der kommer altså ikke noget medlemskort med posten - at vi i 
bestyrelsen i VSF synes, at det er sølle, er en anden ting

Alle der vil fiske i Skjern å systemet skal løse et 
ekstra laksetegn i 2011

Det gælder også for Vorgod å, og også for medlemmer af VSF
For fortsat at kunne udvikle laksebestanden i Skjern Å er det blevet besluttet at indføre et laksekontingent på 100 kr, for alle lystfiskere 

der fisker i den del af Skjern Å systemet der hører under Skjern Å Sammenslutningen.

Kortet gælder for hele den sæson hvor det er udstedt og skal indløses af alle over 17 år,  
kortet vil kunne købes på de fleste større kortsalgssteder, her i området sælges kortene hos PH Grej og på www.dagkort.dk. 

Kortet skal bæres tydeligt og udvendigt, således det er let for vore kontrollører at se kortet. Træffes man uden laksetegnet, vil kontrolløren 
kunne sælge laksekontingentet, dog til dobbelt takst. Såfremt man ikke kan/vil betale bliver man naturligvis bortvist.

Enkelte strækninger, hvor mulig-
heden for at fange laks og havør-
red er begrænset, er undtaget for 
laksekontingentet. Det gælder:

    Skjern Å og tilløb 
    opstrøms Rind Å

    Rind Å med tilløb

    Vorgod Å opstrøms 
    Nr. Vium Kirke

    Ganer Å systemet

    Tarm Bæk Systemet

    Omme Å opstrøms Jullingsholm

    Døvling Bæk 

    Karstoft Å

Skjern Å Sammenslutningen vil 
imidlertid opfordre alle til at løse 
laksekontingentet, idet forbed-
ringer i nævnte vandløb også vil 
gavne eksempelvis stallingen.

Baggrunden for laksekontingentet 
er ønsket om fortsat at udvikle lak-
sebestanden i Skjern Å systemet. 
For at at opretholde lakseudsæt-
ningerne på niveau med de se-
nere år, hvor der er udsat mellem 
125.000 og 175.000 laks. 

Udsætningsplanen for laks i Skjern 
Å beskriver udsætningsmulighed 
for mere end 200.000 stk.

De statslige fiskeplejemidler, fiske-
tegnet, betaler kun for udsætning 
af 69.000 stk. 

Udsætningerne har desværre ikke 
været fuldt finansieret. DCV har 
udsat laks for 4-500.000 kr. årligt, 
hvilket fra 2011 ikke længere kan 
lade sig gøre, da alle laks nu skal 
mærkes. 
Det er derfor en nødvendighed 
med flere penge, såfremt laksebe-
standen og laksekvoten ikke skal 
blive mindre i årene fremefter. 

Laksebestanden har udviklet sig 
positivt de sidste 10 år. Opgan-

gen er oppe på mellem 3000 og 
3500 laks. Det er imidlertid Skjern 
Å Sammenslutningens målsæt-
ning, at bestanden inden for de 
næste 10 år skal opnå et niveau 
på mellem 10 og 15.000 laks i årlig 
opgang. Det er samtidigt også et 
mål, at denne bestand skal være 
selvreproducerende. 

Udover udsætning af laks og evt. 
ørred, skal pengene fra laksekon-
tingentet anvendes til forbedring 
af gyde- og opvækstområder eller 
til andre tiltag, som kan gavne be-
standen fremadrettet.

.

..

.....
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NYT FRA 
VANDPLEJEUDVALGET

Vi har fået tilladelse til at restaurere 
Gørupbæk, og også Fiskbæk mølle-
bæk er der givet tilladelse til.
 
Derudover har vi indsendt et pro-
jekt vedr. Jordbromølle Å´s hoved-
løb, og endvidere har vi været ude 
og se på Boller Hede´s små vand-
løb. 
I Lånumbæk har vi set på forhol-
dene og der er potetiale til flere 
gydebanker, så der er rigeligt at 
lave 2011. 

Da der skal foretages en ny be-
standsanalyse i Skalså, skal der ikke 
sættes yngel ud i Skals å i år. 
Af den yngel der skulle have været 
udsat, må vi tage 25% og udsætte 
den normale portion ½ års + de 
25%  som ikke kom ud.
Søren Eskerod laver som vanligt 
vores små søde fisk, og det har 
han bare styr på.

Man må gerne tilmelde sig hvis 
man kunne tænke sig at bruge 
en hverdag på at hjælpe med 
bestandsanalysen, det skulle efter 
sigende være meget hyggeligt, 
jeg har dog ikke fået en dato for 
starten endnu.

Mvh. Mikael Klokkerholm

NYT FRA 
    SKALS Å

2010 har været et anderledes år. 

Fangsterne har været temmelig 
ujævnt fordelt over sæsonen og 
der er nok ikke fanget helt så man-
ge fisk som gennem de senere år. 

Pludselig var de der og pludselig 
var de væk, enkelte var på pletten 
når der var friske fisk, bla. ham der 
fik to fine havørred på hver 4 kg på 
kun en halv time. 

Først hen i starten af august var 
der for alvor mulighed for at få flex 
på klingen og der blev da fanget 
en del, men pludselig var de væk 
igen. 

Ved el-fiskeriet i Skals å og i Skra-
vad møllebæk havde vi også uma-
nerligt svært ved at finde dem. 

Nu har vi hele den lange vinter til 
at spekulere over årsagen.

Jeg skal i hvert fald ned og tælle de 
gydebanker som er blevet brugt 
sidst i december. Vi ses næste år til 
en forhåbentlig bedre særson

Kenneth
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Forsamlingen var overvejende po-
sitive herfor. Bestyrelsen tager pro-
blemstillingen op.

Dirigenten og formanden lukke-
de generalforsamlingen og mod-
tog bifald. 
Vi tog hjem i det evindelige sne-
vejr.

Finn Karlsson

Revisor for 2 år. Henning Markus-
sen blev genvalgt.
Revisorsuppleant  for 1 år. Thorkild 
Hansen blev genvalgt.

Eventuelt
Den spændende lodtrækning fra 
hjemmesidens fangstrapporter 
blev foretaget. 

Personvalg
Formand. Jørgen Buch blev valgt 
igen for endnu et år.

Bestyrelsen 
Niels Roesgaard ønskede ikke 
genvalg. 
Flemming Hansen og Kenneth El-
kær ville godt modtage genvalg. 
Bjarne Bay meldte sig som inte-
resseret i bestyrelsesarbejdet. Be-
styrelsen havde foreslået Steffen 
Bruun til bestyrelsen. 

Forsamlingen gik derfor til skrift-
lig afstemning. Resultatet blev, at 
Flemming, Kenneth og Steffen 
blev valgt
Suppleanter til bestyrelsen for et 
år. Allan T. Christensen og Finn 
Karlsson  ville modtage genvalg, 
og det blev de. 
Allan var ikke tilstede, men havde 
afleveret en fuldmagt, jo, formali-
teterne skal skam overholdes.

dagkortsalg endnu ikke kommet 
ind, var der en ganske kort debat. 
Der blev spurgt om den kom-
mende portoforhøjelse var husket 
i budgettet. 
Det var den. 

Nogle syntes at udgiften til vand-
pleje var ret lille i forhold til vores 
indsats. 
Michael (vandplejeudvalget) og 
Jørgen Buch forklarede om tilskud 
m.v. Herefter modtog beretningen 
applaus.

Kontingentfastsættelse
Der var ingen indkomne forslag, så 
vi gik til kontingentfastsættelsen. 
Bestyrelsen foreslog en stigning 
på 30 kr. for senior og pensionister 
og 35 kr. for familiekontingent. 
Forslaget blev vedtaget.

Hermed afsluttedes debatten og 
vi holdt en pause med kaffe og 
wienerbrød fra Skivevejens Bageri. 

Til de af jer, der ikke så tit går til 
generalforsamlinger, skal jeg lige 
minde om, at pausen er ganske 
spændende og hyggelig, med 
mulighed for at møde fiskekam-
merater og komme af med - eller 
høre andres - pralehistorier.

Kassererens beretning
Johnny Auchenberg kastede sig 
ud i sin første regnskabsaflæg-
gelse. 
Regnskabet udviste et lille over-
skud på ca. 2000 kr. 
Efter de sædvanlige forklaringer 
på hvilke udgifter og indtægter, 
der skulle have været med på sid-
ste års regnskab eller endnu ikke 
kunne komme på dette årsregn-
skab – f.eks. var alle indtægter fra 

Viborg Fiskeriforening ved Jørn Kri-
stensen takkede for et godt sam-
arbejde omkring den nye junioraf-
deling og udtrykte håb om, at det 
ville fortsætte. 
VSF-formand Jørgen Buch bak-
kede også op om det tætte sam-
arbejde.

Vorgod Å. 
Benny Kjærgård roste Vorgod Å 
som laksevand. Han mente vandet 
var blandt de sikreste laksevande i 
Norden.

Denne kolde snedækkede vin-
terdag var der 36 medlemmer 
inklusiv bestyrelsen, der havde 
valgt at tage til generalforsam-
ling på Søndermølle. 

Michael Højris blev valgt til di-
rigent, og som sædvanlig blev 
undertegnede valgt til protokol-
fører. 
Dirigenten konstaterede general-
forsamlingen for lovlig indvarslet 
og beslutningsdygtig, han gav 
straks ordet til formand Jørgen 
Buch.

Formandens beretning
Beretningen i skriftlig form kan læ-
ses andetsteds i KROGEN. 
Beretningen modtog applaus fra 
forsamlingen. 

Dirigenten trak nogle punkter op 
som oplæg til debat:

Der var bekymring i forhold til det 
selvudprintede medlemskort. 
Det bliver spændende om det 
kommer til at virke. Medlemskortet 
gælder i øvrigt fra den 1. februar til 
den 31. januar.

Vandplejetiltagene fik opbakning, 
Det virker!

Vandplanerne: Der blev opfordret 
til, at almindelige ”private” menne-
sker giver sin mening til kende, så 
det ikke altid er de samme ca. 100 
mennesker, der øver indflydelse.

Generalforsamling 
Torsdag den 13. januar 2011

De heldige vindere kan ses her på 
siden.

Sidste års afgående kasserer Mi-
chael Højris fik endelig sin priest.

Niels Roesgaard fik også en priest 
og behøvede således ikke vente 
et år.

Formanden takkede dirigenten og 
protokolføreren med et par flasker 
rødvin.

Der blev spurgt til reglerne for gæ-
stekort og svaret faldt i god jord. 
Benny Kjærgård så gerne et regel-
sæt for ormefiskere - f.eks. mini-
mumkrogstørrelse 2/0. 

NØRREMØLLE
Nørremøllevej 109

8800 Viborg
Tlf. 8662 2113

www. PH-outdoor.dk

PH-GREJ
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Som nævnt i sidste nummer af Krogen arrangerer vi en fotokonkurrence  

der løber i hele 2011.

Konkurrencens tema er fisk og natur
Nærmere vil vi ikke præcisere det, men overlade det tll den enkeltes kreativitet at få det optimale ud af dette tema. 

Billedet eller billederne skal være taget i 2011 og vinderne vil blive offentliggjort i april nummeret 2012.
Er du allerede nu er igang med fiskeriet ved sø, å eller kyst så gå bare igang.

Vi har nedsat et dommerpanel bla. med et par udefra kommende og særdeles kompetene mennesker der står for noget af det 
ypperste inden for dansk sportsfiskeri og fiskefoto.

Præmierne er ikke helt på plads endnu, men det bliver garanteret noget der er værd at stræbe efter.

Billederne mailes eller sendes til: 
Allan T. Christensen, Villumhøj 57, 8831 Løgstrup, 

e-mail: allan@vsf.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at benytte og offentligøre de indsendte billeder uden ydeligere tilladelse.

Sidst vi afholdt en fotokonkurrence var i 2004, 
og til inspiration kan i her forneden se et udpluk af de bedste skud fra dengang.

FOTOKONKURRENCE

JENS skrev sin første artikel til 
Fisk & Fri i 1988, og har siden 
da publiceret hundredvis af ar-
tikler om outdoor og fiskeri i 11 
sprogområder. 

Udgav sin første bog Moderne 
Medefiskeri i 1989 og har siden 
da publiceret yderligere 10 bø-
ger - samt været redaktør på en 
del bogprojekter. 

Hej ! Jeg er Morten Øland – 
først og fremmest vil jeg gerne 
sige at jeg er glad for at kunne 
bidrage til jeres store fotokon-
kurrence. 
 
Jeg har i mere end 15 år brugt 
urimeligt meget tid på foto og 
film - relateret til lystfiskeriet. 
Mine fisketure har i gennem 
årene været præget at jagten 
på det ”vigtige” fiskebillede. 
Billedet hvor om der kan for-
tælles en god historie - eller 
billedet som kan være med til 
at give nyttig viden, videre til 
andre lystfiskere. 

Morten ØlandJens Bursell
Uddannet biolog, men har si-
den 1999 arbejdet fuldtids som 
redaktør og fotojournalist.

Fiskemæssigt har Jens sine rød-
der i specimenfiskeriet, hvor 
han siden midtfirserne har 
været en af pionererne - både 
når det drejer sig om nye arter, 
metoder og fiskesteder. 
Var den første der rundede 
drømmegrænsen på 18 kilo 
for karpe - i både Danmark og 
Sverige. 

I dag fisker Jens allround efter 
stort set alle arter i fersk- og 
saltvand. Redaktør på Politikens 
Lystfiskerbog. 

I dag er Jens ansv. chefredaktør 
for Fisk & Fri.

Enkelte gange sker det - man 
får taget et fiskebillede, som 
ikke kræver et eneste ord eller 
kommentar. 
Og når en anden lystfisker ser 
det, er vedkommende 100 % 
klar over, at det er essensen i 
lystfiskeriet, som er foreviget.  
Der findes ingen opskrift på det 
perfekte fiskebillede - men jeg 
glæder mig til at se de mange 
kreative bidrag, som i forhå-
bentlig vil bidrage med. 

Morten Øland
Tidligere instruktør i DSF.
Fluefiskeinstruktør
Guide og turleder på fiskede 
destinationer forskellige steder 
i verden.
Foredragsholder 
Artikel forfatter
Udvikler af grej for blandt 
andre SAGE. 
Medvirkende i The Fish & The 
Fly filmene. 
Udbyder af fluefiskekurser, 
www.wicked-flyfishing.com

Konkurrencens dommere

Foreningen er repræsenteret i 
dommerpanelet ved Allan og 
Niels. 
En nærmere præsentation er 
formentlig overflødig, men Al-
lan er medlem af bestyrelsen 
og formand for foreningens ju-
niorudvalg, og Niels er redaktør 
af Krogen.

Allan T. Christensen og Niels Roesgaard
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Tekst og foto ©: Allan Tougaard 
Christensen

Det var en tidlig august morgen 
i 1991, at jeg så dem for første 
gang. 
Som jeg nærmede mig gennem 
det stålgrå vand dukkede de 
uendeligt langsomt frem af den 
tætte tåge. 
Stilheden blev kun afbrudt af 
bølgernes skvulp og de pludse-
lige brøl fra tågehornet. 
Den ellers så svage silhuet blev 
kraftigere og kraftigere og en-
delig kunne jeg se konturerne 
af øerne. Af deres bakker, klip-
per og huse. 
Og der på kajen stod hun; hen-
de der skulle blive en del af min 
skæbne.

Som overskriften og ovenstående 
mere end antyder, så er det natur-
ligvis Færøerne og min hustru som 
jeg besøgte første gang i 1991. 
Og hvis jeg ikke allerede var luk-
ket indenfor i varmen, så blev jeg 
det efter dette besøg, hvor færin-
gernes gæstfrihed og imødekom-
menhed ikke var til at komme 
uden om.

Efter dette første møde med Fær-
øerne har jeg, eller rettere vi, dvs. 
min hustru, mine børn og jeg, be-
søgt øerne og familien deroppe 
talrige gange. 

Færøerne består af 18 øer - store 
som små. 
Alle øerne, på nær én er bebo-
ede. Samtlige øer er til gengæld 
beboet af får. Også de øer hvorpå 
der intet vandret punkt findes, 
og således udelukkende består af 
mere eller mindre stejle sider, og 
hvor man skal være opvokset med 
forholdene for overhovedet at 
have en chance for at drive fårene 
sammen igen, uden at forsvinde 
ud over kanten og ende i havet 
blandt klipper og skær. 
Fårene kan i øvrigt ikke selv kom-
me ned til de ventende både, nej, 
de skal hejses 100 meter ned - én 
efter én.
Og når fårenes dage er talte, så 
ender de ofte som ”rast kød” og 
”skærpe kød”, begge kulinariske 
færøske specialiteter som skabes 

ved at lade kødet hænge i et rum 
med fri ventilation i længere tid. 
Først bliver kødet ”rast” og når det 
har hængt endnu længere, så bli-
ver kødet ”skærpt”. 
De fleste andre end færingerne 
selv vil nok mene, at kødet har en 
noget særegen duft, selvom no-
gen nok vil hævde at ordet ”lugt” 
er mere passende! 
De fleste færinger elsker kødet, og 
visse personer spiser det stort set 
morgen, middag og aften. 
Da min svigerfar lærte mig at spise 
”rast kød” skete det på den helt rig-
tige (pædagogiske) måde: 

Forud for middagen blev jeg be-
skænket med nogle store snaps, 
og sådan, med smagsløgene godt 
bedøvet, indtog jeg mit første 
måltid ”rast kød”. 
Og jeg lærte hurtigt at sætte pris 
på kødet, men den dag i dag sma-
ger det bedst, når det indtages 
med godt med snaps til!
Man kan hverken tale eller skrive 
om Færøerne uden at omtale fæ-
ringernes elskede tunneller! 
Og den meget grin hermed der er 
blevet gjort gennem tiden, både 
af færingerne selv og nok ikke 
mindst af danskere. 

Således findes en ø, som i folke-
munde bliver kaldt for ”blokfløj-
ten”. Og der skal ikke megen fan-
tasi til at forestille sig hvorfor. 

Således har den 18 km lange ø, der 
i virkeligheden hedder Kalsoy, et 
samlet vejnet på ca. 17 km, hvoraf 
de 6 km udgøres af 3-4 tunneller. 

Både som fast indbygger og som 
turist nyder man godt at vejnettet 
på Færøerne, og netop på Kalsoy 
kan man med bil komme relativt 
tæt på et uofficielt udsigtspunkt, 
hvorfra man kan nyde en af de 
mest fantastiske udsigter, man kan 
forestille sig.

Den sidste bygd på Færøerne blev 
knyttet til vejnettet for få år siden. 
Indtil da måtte beboerne sejle 
til nærmeste større havn eller gå 
over bjerget for at komme til byen 
for at handle m.m. 
Bygden hedder Gásadalur, og er 
meget smuk. 
Vi besøgte den for 2 år siden på en 
dag med det smukkeste vejr. 
Bygden var omkranset af grønne 
græsklædte bakker og bjerge - og 
mod havet, som bygden er hævet 
mange meter over, stod en mur af 
tyk tåge (havgus).

Uanset hvor man er på Færøerne 
kan man finde vandreture. 
Nogle kræver bestemt lokalkend-
skab, mens andre er lige til at gå 
til - bogstavelig talt. 
Nogle fører til eller forbi fjeldsøer 
med ørreder, mens andre fører fra 
bygd til bygd - f.eks. den meget 
flotte tur mellem Oyndarfjørdur 

og Elduvík, hvor man kommer til at 
gå på en smal sti på en skrånende 
bjergside et stykke af vejen. 
Husk at lade være med at tage 
glat regntøj på, da du skal kunne 
standse igen inden du når kanten, 
hvis du falder!

Er man til søpapegøjer, eller lunder 
som de også kaldes, så skal man 
tage en sejltur til Færøernes vest-
ligste ø, Mykines. 

Også her må man vandre for at 
komme til øens bedste område 
med søpapegøjer, nemlig øens 
vestligste del, og man skal gå helt 
ud til spidsen, hvor fyret ligger. 

På vejen derud passerer man mas-
ser at huller i skrænterne, hvor sø-
papegøjerne har deres reder, og 
hvor de ofte sidder klar til at lette 
efter at have afgivet deres fangst af 
småfisk til ungerne i reden. 
Man passerer en stejl og dyb kløft 
via hængebro og man kommer til 
at gå langs smalle stier med me-
get stejle, stedvist lodrette, klippe-
vægge både oppe og nede. 
Og fra dybet - hundredvis af meter 
nede - kan man høre bølgerne der 
brydes mellem klipperne i tunge 
langsomme drøn. Der skal man 
ikke falde ned!

Allerede første gang jeg besøgte 
Færøerne slæbte jeg forskellige for-
mer for fiskegrej med, da jeg ikke 
helt viste hvad der ventede mig. 

Det første jeg prøvede var en tur 
med svigerfar, Marius, på fjorden 
mellem Tórshavn og Nólsoy i hans 
gamle blå færingebåd - en såkaldt 
”6-mands-farer” - med en solid die-
selmotor indbygget midtskibs. 

Marius fiskede altid med en traditi-
onel manuel snelle og hans ende-
grej bestod som regel af en svær 
blybelastet dobbeltbom med et 
1-2 meter langt liniestykke i hver 
bom, hvor der var monteret en 
blybelastet krog oftest agnet med 
makrelstykker. 
Jeg fiskede med almindeligt dansk 
havgrej - en 8 fods havstang, mul-
tihjul, pirk og ophængere. 

På de første ture fangede vi en 
mængde forskellige fisk: skrubbe, 
rødspætte, helleflynder, lille rød-
fisk, brosme, lange, sej, kuller og 
torsk. 
Så selvom der ikke var tale om tro-
fæfisk, så var det altid spændende 
at se hvad der kom op til overfla-
den. 

I de efterfølgende år fiskede vi al-
tid målrettet efter enten torsk eller 
kuller mhp. at fylde fryseren op, 
enten i form af fileter eller som fi-
skefrikadeller. 

I fjorden hvor vi fiskede var den 
hyppigste fangst fine spisefisk, 
dvs. 2-4 kg’s torsk og 1-1,5 kg’s kul-
ler, og som regel var der mange af 
dem - rigtig mange endda! 

I ny og næ stødte vi på lidt større 
fisk, og torskene kunne snige sig 
op på 5-7 kg, og kullerne kom op i 
nærheden af 2,5 kg. 
Selvom vi aldrig talte om det, så var 
det altid en ære at fange mest, og 
flere gange måtte han indrømme, 
at under de rette forhold så kunne 
havgrejet være snellen overlegen, 
og som regel mumlede han noget 
om ”at måske skulle man anskaffe 
sig udstyret”, men snellen trak altid 
det længste strå, og som regel fan-
gede han da også mere end jeg 
gjorde - og ofte en del mere.

På trods af det målrettede fiskeri 
efter torsk og kuller, så kom der 

også bifangster i båden primært i 
form af sej, lille rødfisk og enkelte 
fladfisk. 
Mht. sidstnævnte så er det lidt 
paradoksalt, at min største helle-
flyder er mindre end min største 
rødspætte. 

 
    Færøerne           

-en (fiske)oplevelse for livet

Udsigten mod forbjerget ved 
Oyndarfjørdur fra ”blokfløjten”

Gásadalur med havgus dækkende havet

Rødspætte - 4,45 kg!

1918
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Sidstnævnte vejede ikke mindre 
end 4,45 kg og er 78 cm lang og 
ca. 42 cm bred. 
Da den blev fanget var det den 2. 
største af sin slags i Europa; den 
største vejede ca. 5 kg - og utroligt 
nok fanget i samme område ud for 
Tórshavn. 

Den ”lille rødfisk” kan også blive 
stor på Færøerne, således har jeg 
fanget eksemplarer på op til 350 
gram, hvilket faktisk begynder at 
lugte lidt af trofæfisk - ja, lidt har 
også ret!

Også torsk og sej findes i stør-
relse XXXL omkring Færøerne, 
men som regel skal man sejle lidt 
længere ud end vi gjorde for at få 
dem, men det er på ingen måde 
umuligt.

Men der er andet end de traditio-
nelle saltvandsfisk at fiske efter på 
Færøerne, da der både kan bedri-
ves kystfiskeri efter havørred og - 
med en del held - også laks. 
Hvor der tidligere kunne fanges 
mange laks fra kysten, når laksene 
trak langs denne mod ferskvandet, 
så er dette fiskeri i dag reduceret 
betragteligt. 
De tidligere store mængder af laks 
skyldtest mundingsudsætninger, 
som (stort set) ophørte i begyn-
delsen af 1990’erne. 
Den største kystfangede laks som 
jeg har hørt om, var en basse på 
ca. 18 kg. 
Jeg nåede selv at opleve de store 
stimer af laks der trak rundt, og det 
i selv samme vig hvor min sviger-
far som dreng havde fisket havør-
red med garn. 

Der skete følgende: 
Jeg fik Marius over-
bevist om, at han 
skulle forsøge sig 
i lystfiskeriets ver-
den, så et spinne-
sæt blev indkøbt, 

og vi drog mod omtalte vig, i bun-
den af fjorden ved Oyndarfjørdur, 
for at forsøge at overliste en hav-
ørred.

Men til vores store overraskelse, så 
vi en stor stime laks svømme rundt 
i området. 

En del svømmede helt oppe i over-
fladen, så man kunne se rygfinnen 
stikke oven ud af vandet. 

Vi fiskede og fiskede, men laksene 
ænsede ikke vores blink, så jeg 
endte med at sætte mig i klipper-
ne, tænde for Trangiaen og brygge 
et par kopper kaffe. 
Så med ét hørte jeg lyden af en 
knarre, der bare blev ved med at 
accelerere. 
Jeg kiggede op og så Marius for-
overbøjet, kiggende desperat på 
hjulet, mens fiskestangen stod i en 
bue - ligesom pegende efter den 
store vildt springende laks!!! 
Efter en række meterhøje spring 
ud af vandet mistedes krogholdet, 
og laksen var væk. 
Hvor heldig, eller uheldig om man 
vil, kan man være - og hvor ofte 
sker det egentligt, at en nybegyn-
der udi lystfiskeriet kroger en 12 
kg’s laks som den første fisk over-

hovedet, og det kun en halv time 
efter at have taget sit første kast 
nogensinde? 
Jeg kender svaret: ”ikke ofte!”

Ugen efter var jeg atter på pletten, 
og denne gang alene. 

Laksene var der fortsat, om end 
ikke i så stor mængde som sidst, 
eller også gik de blot dybere. 
Da jeg kom frem havde to drenge 
fanget 2 laks på hhv. 5 og 7 kg. 
Begge laks var dog rykfisket - en 
”sport” som mange tyede til når de 
ikke kunne få laksene til at hugge 
selv. 
Da drengene forsvandt, fik jeg 
pladsen for mig selv, og jeg kunne 
koncentrere mig om fiskeriet. 
En meget stor laks sprang tæt på 
klipperne ude til højre for mig. 
Jeg så den i luften og jeg så den 
falde tilbage i vandet - det var som 
hvis nogen havde smidt en halv-
voksen gris i vandet! 
Sikke et plask! 

Jeg fiskede videre, og lige med 
ét så jeg en kæmpe skygge helt 
tæt på mit store lakseblink og jeg 
tænkte, at nu kom hugget, som 
jeg havde ventet på. 
Sekundet senere gik det op for 
mig, at var en gigantisk sæl som 
var ved at indhalere mit blink, og 
jeg trak til, så blinket fløj om ørene 
på mig. Og heldigvis for det, for 
det havde ikke været sjovt at skulle 
afkroge en sæl! 

Den gang som i dag er der fortsat 
lakseopgang til søen Leynavatn 
på øen Streymoy og de mindre 
søer som er forbundet hermed, og 
så vidt jeg ved også til søen Sak-
sunarvatn, ligeledes på Streymoy. 

Sidstnævnte ligger ved den lille 
bygd Saksun som bestemt er et 
besøg værd - både med og uden 
fiskestang. 

Man skal huske, at der kræves fi-
skekort til de lakseførende søer, 
og at laksene ikke må fiskes om 
søndagen. 
Lige neden for vores sommerhus, 
som ligger helt ned til fjorden i 
bygden Oyndarfjørdur, kan man 
fiske torsk og sej fra molen, og 
havørred fra kysten. 

Havørrederne er ikke specielt store, 
men 1-1,5 kg’s fisk er normale, men 
større fisk forekommer, selvom der 
skal arbejdes for dem - også når 
de springer inden for kasteafstand, 
hvilket ofte sker. 

Er man heldig kan man givetvis 
også få en laks på krogen, men i 
dag er der nok tale om undslupne 
burlaks, og ikke laks som er opvok-
set i havet.

Men den form for fiskeri som står 
mit hjerte nærmest, er dog søfis-
keri efter ørreder. 

På Færøerne findes både søørred, 
fjeldørred og regnbueørred. 

Den mest udbredte fisk er søørre-
den, der uanset hvor den lever til 
forveksling minder om en dansk 
bækørred - let gullig og med mas-
ser af røde pletter. 

Søerne på Færøerne er enten na-
turlige eller opdæmmede. 

Sidstnævnte er generelt de stør-
ste og dybeste, og dermed har de 
også den største bestand af fisk, 
og måske naturligt nok, findes de 
største fisk også her. 

Søpapegøje med frisk 
fanget fisk i munden.

Daniel på en af stierne langs kanten 
på øen Mykines.

Torsk fanget fra molen 
nedenfor sommerhuset 
i Oyndarfjørdur.

Både søørrederne og fjeldørreder-
ne kan opnå en størrelse på 
flere kilo, og de største søør-
reder jeg har hørt om vejer 
5-6 kg, men det er ved
at være nogle år siden 
at de kom på land. 

De fleste ørreder der bliver 
fanget er dog langt mindre, 
og fisk på 30-40 cm er normale 
fangster, mens der kan være langt 
mellem fisk på 45-50 cm.

Der findes også enkelte fiskesøer 
med regnbueørreder. 
En af dem - en sø ejet/bestyret af 
Fisking & Fritid i Vestmanna - be-
søgte vi for 2 år siden, og aldrig no-
gen sinde før har jeg, min svoger 
og vores drenge fanget så mange 
ørreder på en dags fiskeri. 

Søørred 
på blink
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Vi satte cirka halvdelen af fangsten 
ud igen, og alligevel havde vi ca. 
50-60 gode portionsregnbuer på 
35-45 cm med hjem, som vi for-
delte blandt flere familier. 
Det var en fantastisk dag, som spe-
cielt drengene aldrig glemmer. 
Bl.a. fik Daniel en pæn ørred i aller 
første kast, og i en lille vig fangede 
jeg 12 ørreder i 12 på hinanden 
følgende kast!

Jeg holder mest af at fiske ørre-
derne med flue - og de fleste er 
fanget på Black Zulu, som er en 
uovertruffen flue i de fleste søer. 

Som regel benytter jeg almindelig 
kystfluegrej i AFTM klasse 6-7; flue-
linen er enten flydende med sink 
tip eller intermediate. Men hvis el-
lers vinden tillader det, og jeg har 
haft plads til at medbringe grejet, 
så sniger jeg mig ned i en klasse 
4-5. 
En dejlig og helt uspoleret sø lig-
ger ca. en halv times gang fra vo-
res sommerhus i Oyndarfjørdur. 

Søen er højst på størrelse med en 
fodboldbane, og mere end halv-
delen af den er meget lavvandet. 
Den anden halvdel har til gen-
gæld nogle relativt dybe sprækker 
i klipperne, hvori ørrederne kan 
gemme sig. Jeg har fået flere kilos 
søørreder her. 
Tidligere tog jeg mine fangster 
med hjem, men i dag genudsæt-
ter jeg det meste, da jeg ikke tror, 
at søen tåler et særlig stort fiske-
tryk. 
Fødegrundlaget fejler dog intet, 
hverken her eller i de andre søer 
jeg har fisket i, da ørrederne plejer 
at være proppet med tanglopper.

Sommerhuset i Oyndarfjørdur kan 
i øvrigt lejes, såfremt nogen måtte 
have lyst til dette. 
Se evt. hjemmesiden: 
http://sites.google.com/site/bak-
kahusid/ (husk at skrive linket nøj-
agtigt som angivet her). 

Såfremt man er interesseret i at få 
oplysning om hvad Færøerne el-
lers kan byde på, kan jeg anbefale 
at tage kontakt til firmaet ”Green-
Gate Incoming”, som har finge-
ren på pulsen året rundt. Og ikke 
mindst, så kender de også til de 
turbåde der sejler med lystfiskere 
- f.eks. efter rigtig Færøsk storvildt 
i form at f.eks. helleflynder og sil-
dehaj. 

Og chancen for at fange helle-
flynder og sildehaj er så absolut til 
stede. 
Perioden november til marts skulle 
efter sigende være de bedste må-
neder hvad sildehajer angår, men 
de kan øjensynligt fanges hele 
året ligesom helleflynderen kan. 

Min svogers nabo har stor erfaring 
i fangst af sildehajer, idet han har 
landet en række over 100 kg, og 
med de største på omkring de 200 
kg. 
Lystfiskerrekorden fra Færøerne 
skulle være på hele 220 kg, men 
de er fanget endnu større af er-
hvervsfiskerne. Så har man blod på 
tanden, så er der virkelig trofæfisk 
at komme efter! 

Når vi skal til Færøerne igen her til 
sommer, så står fangsten af en stor 
helleflyder højt på min ønskesed-
del. 

Daniel og hans fætter med den 
hjembragte del af dagens fangst

Daniel med et par fine regnbuer fra 
fiskesøen i Vestmanna

Forfatteren med en bette fisk…

Udsigten fra stuen i sommerhuset i Oyndarfjørdur med molen, hvorfra bl.a. 
torsk, sej og fladfisk kan fanges.

Så jeg krydser fingre for, at vejr, 
vind og hugvillige flyndre er med 
os! 

Ja, en tur til Færøerne bør man 
ikke snyde sig selv for, uanset om 
man er lystfisker eller ej. 
Det er ikke mindre end en ople-
velse for livet!

Knæk og Bræk
Allan Tougaard Christensen

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
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 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



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
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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,-
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For 70 år siden
Eller rettere for 71 år siden, nemlig d. 6. marts 1940 - ca. en måned før Danmark 

blev besat af Den tyske Værnemagt - blev Viborg Sportsfiskerforening stiftet. 

Fiskbæk Å har vi stadig fiskeriet i, 
og har altså snart haft det i 60 år, 
men det dejlige stykke ved Faar-
bæk mistede vi desværre for flere 
år siden. 
Vi er dog heldigvis i den situation, 
at vi i dag råder over meget andet 
godt fiskevand ved både Karup Å 
- Simested Å – Skals Å og Jordbro 
Å.

Jørn Kristensen

Af gode grunde ligger der ingen 
oplysninger om foreningen før 
denne dato i arkiverne. 

Hvis man vil finde baggrunden for 
foreningens stiftelse, må man der-
for paradoksalt nok søge oplysnin-
gerne i en anden lokalforenings 
historie - nemlig Viborg Fiskerifor-
ening, som blev stiftet i 1913. 
Den forening havde dengang  - 
lige som i dag - primært Viborg 
søerne som sit interesseområde. 

Af Viborg Fiskeriforenings arkiver 
fremgår det, at en kreds af med-
lemmer allerede i slutningen af 
30erne flere gange ytrede ønske 
om, at foreningen også skulle in-
teressere sig for åfiskeri. 
Det var der i den daværende besty-
relse og på generalforsamlingerne 
ikke stemning for - man ønskede 
fortsat udelukkende at beskæftige 
sig med Viborg søerne. 
Det medførte, at en flok medlem-
mer besluttede at starte en ny åfis-
kerforening, hvis navn skulle være 
Viborg Sportsfiskerforening. 

Sagfører Carl Handberg - en af de 
markante personer der i 1913 var 
initiativtager og medstifter af Vi-
borg Fiskeriforening - blev i 1940 
valgt som Viborg Sportsfiskerfor-
enings første formand. 
Den øvrige bestyrelse kom til at 
bestå af : 
Næstform.:
Overassistent Christensen 
Kasserer: Kabelassistent Laursen 
Sekretær:  Afdelingsleder Basse 
Bestyrelsesmedlem: 
Mekaniker Larsen og suppleant 
vandinspektør Vestergaard. 
Medlemskab af foreningen ko-
stede 5 kr., og det første år var der 
82 medlemmer.

Da foreningen blev stiftet, havde 
den selvfølgelig intet fiskevand, at 
tilbyde sine medlemmer, men den 
gæve kreds af initiativtagere havde 
dog allerede noget i tankerne. 
I hvert fald blev det på første be-
styrelsesmøde besluttet, at for-
eningen skulle forsøge at leje et 
stykke fiskevand ved Karup Å, hvor 

flere af bestyrelsesmedlemmerne i 
forvejen jævnligt fiskede. 
Det stykke man havde udset sig, 
tilhørte gårdejer Martin Jensen, 
Faarbæk. 
Desuden besluttede man at op-
tage forhandling med lodsejerne 
ved Fiskbæk Å, med henblik på at 
få dem til at oprette en regulativ-
forening, som derefter kunne leje 
fiskeretten ud til VSF. 
Det skete dog først fra januar 
1942.
Kontrakten om fiskeri i Karup Å 
blev indgået den 5. maj 1940, og 
det blev altså foreningens første 
fiskevand. 
Prisen for et årskort til stykket blev 
fastsat til 6 kr. 
Der kunne også købes dagkort 
til 1,50 kr. - ikke medlemmer 2 kr. 
- fire indløste dagkort gjaldt for 
medlemmer som et årskort. 
Med ejerne af ”Mølgaard” i Hø-
gild blev der 1.sept. 1940 indgået 
kontrakt om, at VSF`s medlemmer 
kunne købe dagkort til 1 kr., fem 
dagkort gav ret til fiskeri resten af 
året.

Øverst et billede af Jordbro å under 
en af de strenge krigsvintre. 
Nederst el-fiskes der i Fiskbæk å
i 70´erne  

Gylle 
-igen, igen, igen
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Den 3. marts skete det igen, gylle udbragt på frossen jord på 2 marker op 
til Gårsdal bæk og Fiskbæk. 
Marken nærmest de to bække er 7-800 meter lang og skråner på næsten 
hele stykket ned mod bækkene. 
Der var udkørt gylle på hele marken, og på grund af frost var gyllen ikke 
sunket ned i jorden, men lå ovenpå. Det er tydeligt, at jorden er frosset, og 
at nedsivning er umulig, da der mange steder står blankt vand(gylle).
 
Netop strækningen nedenfor den pågældende mark og de følgende 500 
meter ned til det tidligere Ravnstrup Dambrug er de eneste væsentlige 
gydesteder i Fiskbæk å. Viborg Sportsfiskerforening har i denne vinter 
gået bækkene igennem, og optalt mindst 15 store gydebanker på denne 
strækning. Det betyder, at der til foråret klækkes mindst 15.000 ørreder på 
stedet - hvis de altså ikke forinden er kvalt af gylle. 
 
Også på marken vest for vejen var der udkørt gylle.  
Vi har erfaret, at Viborg Kommune udemærket kendte til sagen og kom-
munens miljømedarbejder fortalte, at risikoen var afværget, hvilket undre-
de os rigtig meget, idet det var klart for enhver en del gylle umiddelbart 
var på vej ned i åen, og med bare lidt regn ville vi have en katastrofe.

Vi undrer os meget over kommunens passivitet 
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For at starte med det mest glæde-
lige, så har året budt på en rigtig 
flot fremgang i medlemstallet, så 
vi nu er cirka 25 flere medlemmer 
end sidste år. 
En del af dem er nye juniorer, som 
jeg kommer tilbage til, men der er 
også en pæn fremgang i antallet 
af seniorer, så alt i alt er vi lige om-
kring 600 medlemmer - ægtefæl-
ler og børn på familiemedlemska-
ber medregnet.

Fiskeriet har ikke været så overvæl-
dende som i de to foregående år. 

Sæsonen startede den 16. januar 
med tilfrosne åer, hvor det på 
grund af is på kanterne var direkte 
livsfarligt at færdes. 
1. marts var det stadig koldt, men 
nogle kom dog på fiskeri, så vidt vi 
ved dog uden resultat. 
På grund af is i Limfjorden blev 
vore åer og bække besøgt af tem-
melig mange skarver. 
Hvad det har betydet for fiskebe-
standen har vi ikke noget indtryk 
af, men i år skal der foretages be-

standsanalyser i både Skals å og 
Karup-å systemerne, og så vil det 
vise sig, hvis der mangler en år-
gang.
Den første fisk vi hørt om blev fan-
get den 16. april - på dronningens 
fødselsdag - men derefter skete 
der ikke ret meget, før vi fik nogle 
store regnvejr midt i august. 
Derfra og sæsonen ud gik det rig-
tig pænt, men mange fisk var far-
vede og blev sat ud igen.

Simested å startede rigtig skidt, og 
vi skulle langt hen i sommeren, før 
vandplanterne begyndte at gro, 
så der kunne blive lidt skjul til fi-
skene. 
Afslutningen på sæsonen blev 
udmærket med bl.a. to fine fisk 
på 8,4 og 7,5 kg, og det endda til 
samme fisker. Et helt nyt medlem, 
som må siges at være kommet flot 
fra start.

Skals å havde perioder, hvor der 
var rigtig mange fisk, og perioder 
hvor der enten ikke var fisk, eller 
hvor de i hvert tilfælde ikke ville 
noget som helst. 
I forhold til året før, blev der fanget 
færre fisk, og især i sommeren var 
der mange undermålere. 

Elfiskedagen først i november var 
en af de dage, hvor der var langt 
mellem fiskene, så vi fik ikke det 
udsætningsmateriale, vi skulle 
have.

Fiskbæk å var i starten af sæsonen 
sort af materiale fra nedlæggelsen 
af Ravnstrup dambrug, men i løbet 
af sommeren klarede den da op, 
og fiskeriet blev nogenlunde, dog 
uden at nå niveauet fra året før. 

Måske har fiskene benyttet ned-
læggelsen af dambruget til at 
trække længere op i vandløbene 
i stedet for at stå i kø på vores 
stykke. Det koster af og til noget at 
gå tilbage til naturtilstanden, men 
den pris betaler vi med glæde.
Der blev fanget rigtig godt i Jord-
bro å, og elfiskeriet viste da også 
som sædvanligt, at der er masser 
af fisk, også store fisk.

Karup å gav flere fisk end sædvan-
ligt til vore medlemmer, bl.a en fin, 
blank havørred på 7 kg. 

I Vorgod å har vi hørt om fangst af 
3 laks til vore medlemmer. 

Alt i alt en lidt tvivlsom sæson, som 
startede meget sent. Jeg gættede 
i sidste årsberetning på, at især de 
forudgående milde vintre havde 
givet et så forrygende fiskeri, som 
vi havde oplevet i 2008 og 2009. 
Jeg kan så i år gætte på, at isvin-
teren forud for sæsonen 2010 er 
skyld i den sene opgang i de man-
ge undermålere. 
Hvis det er korrekt, ser det ikke for 
godt ud for sæsonen 2011, men 
lad os nu se.

Vintervejret kan vi ikke gøre noget 
ved, men havørredernes gyde- og 
levebetingelser i vore vandløb har 
vi også i 2010 gjort meget for at 
forbedre. 
Vi har tidligere restaureret Løvel 
Møllebæk og Hørup bæk, og i de 
to bække har vi vedligeholdt de 
forbedringer, vi har foretaget. 
Der er da nu også gydning begge 
steder, bliver det spændende at se 
bestanden, når DTU skal elfiske i 
efteråret.
I Skravad Møllebæk har vi udlagt 
ca 50 tons sten og grus, og i 2011 
står bl.a. en restaurering af Fiskbæk 
Møllebæk og Gørup bæk på pro-
grammet.
Ud over det har Vandplejeudval-
get og en masse hjælpere som 
sædvanligt gennemført elfiskeri, 
arbejde på dambruget og udsæt-
ninger.

Viborg Kommune har nedlagt Ka-
rup Mølle dambrug, så der er luk-
ket op for 10 km. fornemt gyde- 
og opvækstvand i Årrestrup å, der 
i Karup by løber i Karup å.
Vi har klaget til kommunen over 
en alt for hårdhændet 2. grøde-
skæring nedstrøms Borup bro i 
Simested å, og kommunen har gi-
vet os fuldstændig ret og lovet at 
undgå gentagelser.

Vi har igen i 2010 helt undgået for-
ureninger, men dem har der været 
rigelig af andre steder i landet, så 
vi har nok bare været heldige. 
Det ser dog nu ud til, at de nye gyl-
leregler, Folketinget aftalte i 2008, 
nu skal til at gennemføres.
Når vi er ved love og regler, så er 
det værd at nævne, at 2010 var 
året, hvor vandplanerne blev of-
fentliggjort. 

Her skal der fastlægges mål for 
den fremtidige kvalitet af alle vore 
vandløb, og der skal besluttes en 
hel del forbedringer, men læs om 
det i Krogens julenummer - en 
nærmere omtale her kunne fylde 
hele beretningen.
Året bød som sædvanligt på nogle 
temmelig store enkeltsager, som 
bestyrelsen har taget sig af:

Saltsagen udviklede sig fortsat, og 
EnergiNets planer er nu reduceret 
til genudskylning af de gamle ka-
verner. 
Det er ikke noget, der skal give an-
ledning til den store jubel, for selv 
det reducerede projekt er kæm-
pestort, så risikoen for forurening 
eller anden skadevirkning er ikke 
nedbragt. 
Vi må håbe, at der bliver stillet 
skrappe krav til en eventuel god-
kendelse.  Danmarks Sportsfisker-
forbund har afleveret en meget 
skrap indsigelse mod planerne.

Vores fiskeret ved Vorgod å var ved 
at smutte, men der er indgået en 
ny aftale, foreløbig for 2011. 
Det blev dyrt, og koster hvert med-
lem ca. 10 kroner på kontingentet, 
men bestyrelsen fandt, at det var 
vigtigt fortsat at kunne tilbyde lak-
sefiskeri.
I 2010 blev der indført fangstbe-
grænsninger i Skjern å-systemet, 
så der blev lukket for fangst af 
store laks den 11. juni. 
Hvordan kvotesystemet vil komme 
til at se ud for 2011, kan i læse om 
andetsteds i Krogen

Da året begyndte, var vores elfis-
kegrej blevet ulovligt, og udsigten 
var, at vi enten skulle indkøbe nyt 
grej for 75.000 kr eller stoppe med 
elfiskeriet. 

Takket være en stor indsats fra 
Kåre Ebert i Sportsfiskerforbundet, 
blev der sammen med DTU-Aqua 
fundet en løsning, hvor der blev 
skaffet fiskeplejemidler til delvis at 
dække udgiften. 
Viborg Sportsfiskerforening er 
gået i samarbejde med Ålestrup 
Lystfiskerforening om at dele et 
sæt elfiskeudstyr, og på den må-
de har fiskeplejemidlerne dækket 
hele vores udgift.

Langt den største enkeltsag i 2010 
har dog været genfødslen af vores 
juniorafdeling, som i årenes løb var 
svundet ind til 4-5 juniorer, som vi 
ikke så meget til.
Men takket være en kæmpe ind-
sats af først og fremmest Jakob 
Madsen, Allan TC og Kim Ager-
holm er der nu fuld gang i junior-
afdelingen, som er vokset til ca 20 
medlemmer.
Det har kostet mange penge at 
genstarte juniorafdelingen, men 
bestyrelsen mener, det er penge-
ne værd. Dels får vi flere fremtidige 
medlemmer, men først og frem-
mest er det en god måde at sikre 
tilgangen af fremtidens ledere på.

Vi har som sædvanlig afholdt man-
ge aktiviteter.
Grejauktionen i marts var velbe-
søgt, og bliver gentaget i 2011, 
hvor vi dog har besluttet, at ingen 
sælger må komme med mere end 
10 numre, og hvor der bliver bedre 
mulighed for at bese de varer, der 
er til salg.
Vi har afholdt den traditionelle 
introduktionsaften, og vi har i for-
sommeren gennemført Kend-din-
Å ture til alle vore 6 vandløb, en 
fremragende mulighed for at lære 
vore vande nærmere at kende - 
både for nye og for gamle med-
lemmer.

Aage Ebbesen har holdt et inspi-
rerende foredrag om vandløbs-
restaurering, og så har vi som 
sædvanligt fejret premieren, Lystfi-
skeriets Dag, Julens komme og en 
hel del andet.

Jeg har selv repræsenteret forenin-
gen ved forskellige lejligheder. Bl.a. 
andet ved forbundets kongres i 
foråret. Det er en sej omgang, men 
vi får faktisk både informationer og 
en del indflydelse ved at stille op. 
Jeg har været til forbundets lands-
delsmøde, hvor vi bl.a. hørte, at 
forbundet havde planer om at 
lade medlemmerne selv printe 
deres medlemskort eller downloa-
de dem på deres smartphone. 
Det skal sikkert nok ende sådan 
engang, men i 2011 får I med-
lemskortet sendt, hvis I ikke forin-
den har printet det ud, men alt det 
kommer der mere om i Sportsfi-
skeren.
Jeg har deltaget i nogle møder 
om Den jyske Havørred, et projekt 
der skal fremme lystfiskerturis-
men især ved Limfjorden, og jeg 
har deltaget i Viborg Kommunes 
grønne råd, hvor friluftsorganisati-
onerne har lejlighed til at komme i 
dialog med kommunens politikere 
og embedsmænd.

Alt i alt har der været nok at gøre, 
og jeg vil gerne sige tak til de 
mange, der har hjulpet til med at 
få foreningen til at fungere. 
Vandplejeudvalget og dets mange 
hjælpere er nævnt ovenfor, ligele-
des de tre frontløbere i juniorafde-
ling.

Jeg vil sige tak til Egon for at holde 
en festlig premiere samt for en 
masse arbejde ved Karup å og 
med båden på Hald sø,  jeg vil sige 
tak til Walther for at have holdt 
orden på vores medlemskartotek, 
jeg vil sige tak til Peter for at holde 
vores hjemmeside kørende - i år er 
den oven i købet blevet fornyet og 
jeg vil sige tak til vore to revisorer, 
Henning og Michael.
Ikke mindst vil jeg sige tak til be-
styrelsen, for en god indsats i 2010, 
og jeg er glad for, at næsten hele 
bestyrelsen genopstiller. 
Niels Roesgaard udtræder af be-
styrelsen, men Niels har lovet 
fortsat at producere Krogen, og så 
er han nødt til at deltage i de fle-
ste bestyrelsesmøder for at følge 
med, så forskellen bliver nok ikke 
så stor. 

Men jeg vil gerne benytte lejlig-
heden til at sige Niels tak for den 
tid han har været i bestyrelsen. 
Ud over at være en fremragende 
redaktør, er Niels en engageret og 
sundt kritisk person, som har bi-
draget meget til at holde vi andre 
vanetænkere vågne. 
Det er mig derfor en stor glæde 
at kunne meddele, at bestyrelsen 
har besluttet at udnævne Niels til 
æresmedlem.

            Formandens 
   beretning for
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På kortudsnittet 
kan man se hvor det 
er hensigtsmæssigt 
at parkere, og hvordan 
man finder ned 
til båden

Hald sø

Båden kan bruges af de medlemmer, der er med i bådordningen. Det 
koster 100 kr. pr. år at være med, og så kan du bruge båden så meget, du 
har lyst til, hvis den ellers er ledig. 
Lige nu er har vi plads til en 3-4 der er interesserede i bådordningen.

Henv. Allan Christensen eller Jørgen Buch
Hald sø er 342 ha stor, og er på sine steder 31 m dyb. 
Søen rummer en bred vifte af de kendte ferskvandsfisk som gedde, ål, 
aborre, brasen, skalle, smelt, knude og hork, og er kendt for en god be-
stand af søørred.

Alle praktiske informationer vedr. benyttelse af båden, samt info. om Hald 
sø mht. fredningstider og zoner mv. kan ses på foreningens hjemmeside 
www.vsf.dk.

Alle kort er gengivet med tilladelse 
fra Skov og Naturstyrelsen

N 56.2208  Ø 9.1944

Oversigt over 
Viborg Sportsfiskerforenings 
fiskevande i 2011

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

NYT FRA 
  JORDBRO Å
Så er sæsonen skudt igang med et kæmpebrag, det vil de der var mødt 
op til morgenkaffe, i VSFs lokaler kunne bekræfte.
Egon havde i år fundet det gode krudt  frem, TAK for det Egon
       
Om sæsonen bliver ligeså god , kan vi jo håbe på, men der er da fanget 
fisk i åerne dog mest nedfaldsfisk.
                
Jeg vil endnu engang sige at hvis der mangler skilte eller broer så giv 
besked.
      
God sæson 2011
Knæk og bræk.

Mvh. Jens Drengsgaard.

Jernbanegade 9
8800 Viborg

Tlf 2840 6831
8661 3048

mail: grejkaelderen@hotmail.dk
grejkælderen.dk

TOPGREJ TIL 
PRISER HELT
NEDE I KÆLDEREN

Mandag til fredag kl. 1000 - 1700

Lørdag kl. 1000 -1300

Åbningstider

Forårstilbud
Elka 
skridtstøvler   

Åndbare 
skridtstøvler
fra Rapala

Scierra Sweap 
Fluehjul kl. 7

Geoff Anderson ll 
Vadejakke (kun str. M)

199,-
299,-
299,-
499,-

Til de 10 første der kommer i butikken 
med ”Krogen” under armen er der en 
Scierra Cap værdi 149,- HELT GRATIS
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