
12  

Bestyrelsen år 2013. 
Formand:            

Bent Nielsen, Lindalsbakken 29, 9560 Hadsund.   Tlf.: 98 33 71 65 

E-mail: bent-nielsen58@hotmail.com    Mobil: 40 62 816 0 

Næstformand:  

Christian Mortensen, Fjordager 14, 9560 Hadsund.   31 55 30 57  

E-mail: krikandenhamselv@hotmail.com  

Kasserer: 

Henning Jensen, Egholmsvej 31, 9520 Skørping   Tlf.: 98 39 19 38 

E-mail : jyhen@vip.cybercity.dk     Mobil: 22 53 80 11 

Sekretær:  

Hardy Andersen, Teglgaardsvej 10, 9520 Skørping.   

E-mail : ruha.andersen@live.dk     Mobil: 24 60 66 21 

 

Pernille Dyrmose Nielsen Hedevej 26 9560 Hadsund                  

E-mail: pdnielsen@mail.dk                                                          Mobil: 29 66 77 38  

     

 Blad redaktør:     

Dennis Thuemann Madsen, Gerdingvej 14, 9520 Skørping  41 81 23 14  

E-mail: Thue1990@gmail.com  

 

 

 Købmand    BÆLUM KØBMANDSGAARD 

 STEN JENSEN   Østergade 8 

      9574 Bælum 

  

      Tlf. 98 33 70 01 

      Fax 98 33 72 20 

Adresse: Alsvej 71, Visborg, 9560 Hadsund,  

Telefon: 23957884   

E-mail: info@teglvaerkssoens-fiskepark.dk 

Teglværkssøen Visborg 

   

Terndrup Lystfisker Forening 

Medlemsnyt 2/2013 

Jytte med sin store ørred 

  

 

Hvordan I finder vores hjemmeside: 
 

 

 

                                                                                                                                                      : 

www.lystfisker-terndrupby.dk 



2  

I bladet 

Havtur ......................................................................................................... 2 

Arrangementer……. .................................................................................... 4 

Camp Sverige …… ..... ......………………………………………………...6 

Camp Sverige…... ........….…………………………………………………7 

Fiske cuppen................................................................................................ 8 

Facebook…….……………………………………………………………...10 

Trøje salg…………………………………………………………………...11 

Bestyrelsen…………………………………………………………………12 

 

 

Havtur d.23/3 2013 

Efter lang tids, “fisketørke”, og masser af skelen til vejrudsigterne i de sidste 

dage kunne vi endelig komme af med vores abstinenser, og tage til Hirtshals og 

det gode skib Albatros på en længe ventet havtur. 

Efter skuffelsen med få tilmeldinger på Lillebælts turen, var vi lidt forsigtige og 

reserverede “kun” 12 pladser. Det viste sig heldigvis at det var for pessimistisk, 

allerede før tilmeldingsfristen udløb måtte yderlige 3 pladser bestilles, og tre 

dage før afgang lykkedes det at få ekstra 3 pladser, så vi i alt blev 18. 

Vi var heldige med vejret, Albatros havde ikke været ude i de forrige 3 ugen, og 

torskene var der også (altså ude i vandet),på første stop var det lidt småt med 

fangster, men så fandt skipper fiskene, og det begyndte at ligne noget. Min næ-

sten sidemand fik 3 torsk på en gang og jeg hørte at en anden tog 5 stk i et træk. 

Hvordan det hænger sammen ved jeg ikke, men det viste sig at agterstavnen var 

det bedste sted at være idet der her af 6-7 mand blev landet 72 torsk, men det 

var nu heller ikke så ringe andre steder idet der i alt kom 140 pæne torsk med 

hjem. Og så skal vi lige huske på at ikke alle fiskede lige effektivt, idet nogle 

ikke havde det så godt med skibets bevægelser, der mest var en følge af tidlige 

dages hårde vejr 

Jeg synes også jeg lige vil omtale den fine service om bord. Efter hvert træk 

mødte vi blot op med vores fangst, og skippers hjælper tog så indmaden ud af 

fiskene, det var rigtig dejligt, at være fri for det, da vi trætte nåede hjem. 

Et enkelt uheld skete idet Hans Jørn da han gik fra borde snublede på landgan-

gen, der ikke var gjort ordentlig fast, bøjede ribben var resultatet. 

Hardy 
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Salg af trøjer: 
Terndrup Lystfiskerforening har fået lavet en kvalitets Polo trøje       

som kan købes af foreningen. Kan fås i størrelse XL – L – M trøjer til ungdom kan 

Bestilles vi arbejder på at få et lager til 10-12 årige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemspris: 100.00 kr. 

Trøjen kan købes ved henvendelse til Henning 

På E-mail: jyhen@vip.cybercity.dk  
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Gå ind på facebook og skriv Terndrup Lystfiskerforening i søge feltet og søg om at blive ven. 

 
 
 

Pernille Dyrmose Nielsen opslog noget i Terndrup Lystfiskerforening. 

 
Pernille Dyrmose Nielsen 

18. maj 21:24  
 
Jeg syntes, at det kunne være så godt, at vi brugte denne gruppe noget mere.                                                                                     
Vi elsker jo at fiske, og derfor skal vi da også dele vores hyggelige stunder ved vandet.                                                                 
Det er både de store og små oplevelser - de sjove og mærkelige - bare et par linjer og eventuelt et billede. 

 
Hvis I kender nogen, som både er på facebook og medlem af fiskeforeningen - så få dem med i gruppen :-
) 
 

Mit lille input fra dagen i dag: Mads og jeg har lige været ved fjorden et par timer,                                                                               
da vejret var så skønt. Det blev kun til en enkelt hornfisk, som min velopdraget hund                                                                            
selvfølgelig kom med, da den skulle renses :-) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 
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Fluekursus 
Fluekursus d. 20 juni kl. 19.00 
Sted: Mølledammen i Terndrup 
tilmelding senest 18 juni 
Henning 98 39 19 38  
 

Natfiskeri: 
Fredag d.28.juni 
Natfiskeri i Medestedet (Villestrup) 
Konkurrence: 20.00 til 01.00 derefter præmieoverrækkelse 
Så griller vi pølser og derefter er der frit fiskeri til kl.06.00  
Tilmelding til Christian31 55 30 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.oktober Put and Take mesterskaber 
i Teglværkssøen kl. 0900 - 13.00 
Pris: 50.00 kr. 
Vi starter kl. 08.30 med kaffe og rundstykker 
Tilmelding til Bent tlf. 40 62 81 60  
 

19.oktober Tur til Gudenåen 
Vi starter kl. 08.15 fra 
rådhuspladsen i Hadsund 
Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57  

 
Afslutning: 
Lørdag d.09.november 
Sted: Terndrup Mølledam 
kl. 08.30 drikker vi morgenkaffe 
kl. 13.05 præmieoverrækkelse 
kl. 13.10 spiser vi pølser og brød 
ingen tilmelding  

Havture 

Familietur: 
Lørdag d.17.august.  
Familietur til Nørreris fiskepark med helstegt pattegris. 
Pris 200,00 kr. for voksne halv pris for juniorer. 
Vi fisker fra kl.14.00 til 18.00 derefter spisning. 
Tilmelding til Henning tlf. 98 39 19 38 

Tur til Hirtshals 

Søndag d. 08.september 

KL.07.00 - 15.00 
Pris: 550,00 kr. 

lørdag d.21.septemper Neptun Skærbæk 7 timer 0900-1600 

Det gælder fladfisk og småtorsk i Lillebælt. Vi har 17 pladser.d.v.s hele skibet. 

Prisen er 460,00 incl. agn. 

Venteliste 

Tilmelding til Hardy Tlf. 24 60 66 21 
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Senior Junior

5P. Kim Sørensen 4250 - 77 cm. 5P. Mads Dyrmose Nielsen 2930g - 68 cm.

4P. Finn Ravn 3900g. - 74 cm. 4P. Andreas Kronborg 2400g. - 62 cm.

3P. Hans Jørn Dahl 3830g - 73 cm.

2P. Karsten H. Nielsen 3600g. - 69 cm.

1P. Leo Leth Sørensen 2800g. - 67 cm.

5P. Pernille Dyrmose Nielsen 1600g- 5P. Dominix Paljor 1750g.

4P. Jens Kragh 1050 g. 4P. Marcus Larsen 1730g.

3P. Mads Dyrmose 1410 g

2P. Kasper Christensen 1380g.

Ål

Stilling i cuppen
Senior Junior

18P. Johnnie Knap 9P. Andreas Kronborg Christiansen

8P. Chrstian Mortensen 5P. Mads Dyrmose Nielsen

7P. Hans Jørn Dahl 5P. Lucas Sørensen

5P. Kim Sørensen  5P. Marcus Andersen

5P.Jytte Jensen

5P. Jens Kragh

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

5P. Johnnie Knap, 285g, 21cm 

Ørreder fanget i eget fiskevand

5P.Johnnie Knap 810g.- 46 cm.

4P. Bruno Jensen 540g. - 36 cm.

Fladfisk.

5P. Johnnie Knap,  460g, 35cm

3P. Hans Jørn Dahl 260g - 30 cm

Gedder.
5P. Jens Kragh 1250 g. - 60 cm. 5P.Marcus Andersen 2300g - 74 cm. 

4P. Pernille Dyrmose Nielsen 1100g - 58 cm.

Put & Take ørreder og laks.
5P. Jytte Jensen  ørred 5240g - 70 cm. 5P. Lucas Sørensen ørred 1440g. - 49 cm.

4P. Christan Mortensen ørred  4950g. - 73,5 cm.

3P. Steen Stennfat ørred 4750g. - 73 cm.

2P. Johnnie Knap ørred 3800g. - 66 cm.

Ørred og laks andre steder.
5P.Johnnie Knap havørred 4000g - 75 cm. 5P. Andreas Kronborg Christiansen, 2500g, 60cm

4P. Christian Mortensen Havørred 2350g - 60 cm.

Aborre.
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Sverige 2013 
Så gik turen atter til Sverige – vi var 10 friske fiskere, som var helt klar til en fantastisk 

tur til Hökensås. Det er svensk natur i særklasse, hvor vi fiskede i mørke søer omkran-

set af skov. Der er et rigt fugleliv i området, hvor vi oplevede hvinænder, sorthalset 

lappedykker, rødstrubet lom, canadagæs, traner… Der var også meget fod fra elg.  

Vi ankom til Hökensås Semesterby sidst på eftermiddagen, og vi fik hurtig pakket ud i 

hytterne. I den ene hytte boede Steen, Jens, Dan, Felix og Dominix. I den anden hytte 

boede Louise, Kasper, Marcus, Mads og Pernille. Dominix, Kasper, Marcus og Mads 

var junior-fiskere, og de glædede sig helt vildt til fiskeriet. Så vi blev hurtig klar til at 

fiske allerede den første aften.  

Der er 9 søer, som vi kan fiske i med gult fiskekort. Vi havde fiskekort fra torsdag aften 

til lørdag aften, og vi nåede at fiske i 5 forskellige søer – Göl39, Store Öjasjön, 

Björnsjön, Skinnaregölen og Kroksjöen. Nogle søer er store, mens andre er små. Så 

udfordringen var stor nok, idet fiskene i de større søer var svære at finde.  
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Der var fisk allerede den første aften, hvor Kasper fangede en regnbue (1380 gr.) i Gö-

l39 på blink – så var vi i gang. Fredag fiskede vi i Björnsjön, hvor Marcus fangede to 

regnbuer (1630 gr. og 1730 gr.) på en blank spinner. Desuden tog jeg en regnbue (1420 

gr.) på nailblink, som gik inde på lavt vand. Så tog vi hjem og grillede pølser, så vi var 

klar til aftentrækket… Vi tog over til Göl39 og Store Öjasjön, hvor prøvede lykken 

igen. Her fangede Dominix en flot regnbue (1750 gr.), og Jens – han var også lidt hel-

dig… J Han fik en regnbue på 1020 gr. Lørdag gik turen til Skinnaregölen, selvom den 

er blevet døbt ”Den kedelige sø” af Jens J. Men jeg syntes nok, at den var okay, idet jeg 

fik en regnbue (1600 gr.) på blink. Den sidste sø, som vi besøgte var Kroksjön. Drenge-

ne gik helt ned i den anden ende af søen – ca. 20 minutters gang – hvor Mads fik en 

regnbue (1410 gr.) på blink. Der kom fiskekontrollen også på besøg – meget venlig og 

tålmodig mand – da jeg havde 20 minutters gang tilbage til de andre, så han kunne se 

fiskekort for os alle.  

Humøret var helt i top på hele turen, og der blev ikke sparet på de friske bemærknin-

ger… Der blev grinet af vitser og sjove historier. Det var hygge i topklasse… Vi har 

dog talt om, at vi skal afsætte 4 gange 20 sv.kr. på budgettet – så har alle mulighed for 

at fange noget. De fleste kan fange noget i søerne i Sverige, mens andre så kan få 

fangstgaranti i fiskedammen på færgen hjem… J Ja – det var en skøn tur med nogle 

skønne mennesker, som jeg håber også deltager næste år. Der bliver en tur igen til 

Hökensås i Kristi Himmelfartsferien 2014 – så sæt kryds i kalenderen – det har Mads 

og jeg allerede gjort.  

Pernille Dyrmose 


