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Terndrup Lystfisker Forening 

Medlemsnyt 2/2015 

 

 

Husk Jubilæumsannonce på side 3 

 

 

 

 

Hvordan I finder vores hjemmeside: 

                                                                                                                                                     

   www.terndrupby.dk/friluftsliv/lystfisker.html 

  

Bruno med bid i elven i Baltak 

http://www.terndrupby.dk/friluftsliv/lystfisker.html
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Arrangementer 
 

 
Natfiskeri/Jubilæum: 
Se annoncen på side 3 
 
Tur til Randers Havn: 
Søndag d. 16/8 kl. 8 

Vi mødes ved Hadsund Rådhus kl. 8 
Tilmelding: Bruno 

 
Lillebælt-tur: 
7 timers tur lørdag d. 19/9 
Kl. 9-16 

4 pakke orm pr. person 
500kr pr. person  
Tilmelding: Christian tlf. 31 55 30 57 
 
Put & Take mesterskab: 
Gunderup Fiskesø 

Gunderupvej 96, 9640 Farsø. 
Fisker kl. 9-13 
Søndag d. 4/10 
Tilmelding: Jens  
 
Afslutnings konkurrence: 
Terndrup Mølledam 

Lørdag d. 14/11 kl. 8.30 til rundstykker 
Kl. 9-13 

Ingen tilmelding 
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Åbningskonkurrence 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Vinder: Henning Møller 

. 
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    V/KENNETH &               

POUL SØGAARD 

 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 
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Fiskecamp Sverige 2015 Baltak 
 
På vores første hele fiskedag i Sverige valgte Bruno, Christian og undertegnede at 
tage til Baltak strömfiske, som også hører under Hökensås Sportfiske.  
 
Baltak strömfiske udgår cirka 3 kilometer af Tidan åen og er delt op i 4 zoner hvor der 
må vades i åen i 2 af zonerne (1 og 3). Der sættes regnbue ørreder ud i åen, men der 
er også bækørreder der. Der må kun fiskes med fluestang i Baltak. 
 
Vi ankom ved 9:30 tiden og efter vi havde betalt for 330 svkr. (265) for et fiskekort i 
automaten, var det på med wadersene og gå de omkring 50 meter ned til Zone 1. 
Bruno og Christian kom hurtigt ud i vandet og mens jeg stadig var ved at rigge stan-
gen til, havde Bruno fisk på i andet udkast. Desværre hoppede den af igen, men det 
lovede jo godt for fiskeriet.  
 
Bruno og Christian fiskede sig hurtigt igennem Zone 1 og forsvandt ud af syne. Jeg 
fiskede mig stille og roligt gennem Zone 1, da jeg skulle vende mig til den hårde strøm 
der gjorde det besværligt at vade rundt blandt stenene i åen. Helt anderledes end at 
vade i Mariager fjord. 
 
Jeg havde fået fisket mig halvt ned i Zone 2 uden at mærke noget, da Bruno og Chri-
stian kom retur. De havde været helt nede for enden af Zone 4 for at inspicere åen, 
eller også troede de at det var vandrestøvler de havde på i stedet for waders. 
 
Vi gik tilbage til bilen for at kigge på madpakken og en øl, derefter startede vi i Zone 1 
igen og nu begyndte der at komme flex på fluestangen. Sikkert fordi vi havde luret 
teknikken, eller måske fordi solen stod så højt at fiskene skulle til at skifte plads. 
 
Resultatet var da vi stoppede fiskeriet ved ca. 17:30 tiden at Christian fangede 4 bæk-
ørreder, Bruno fangede også 4 bækørreder og en regnbue ørred, mens jeg fangede 2 
bækørreder hvoraf den største var 38 cm. Alle fiskene blev genudsat da mindstemålet 
er 50 cm. Har senere erfaret at mindstemålet kun gælder for bækørreder. 
 
Så vi havde en fantastisk dag ved åen, og det er en helt anden og spændende måde 
at fiske på, end hjemme i fjorden, eller en langsomt flydende å. Så jeg har meldt mig 
til at deltage i Fiskecamp 2016 og hvis det bliver i samme område, står den på fiskeri i 
Baltak strömfiske igen. 
 
Erik 
 
Stemmningsbilleder på side 10 
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Senior Junior

5P. Pernille Dyremose, 7500g, 5P. Mads Dyremose, 5000g

4P. Sebastian Hansen, 2000g, 55cm

5P. Pernille Dyremose, 1150g 5P. Peter Dyremose, 690g

4P. Bo Mouritzen, 1100g

3P. Erik Volf Rasmussen, 1010g

Hornfisk

5P. Bruno Jensen, 750g, 85cm 5P. Marcus Andersen, 620g, 67cm

4P. Hardy Andersen, 600g, 67cm

3P. Erik Volf Rasmussen, 220g, 56cm

Stilling i cuppen

Senior Junior

10P. Bruno Jensen 10P. Marcus Andersen

9P. Hardy Andersen 5P. Sebastian Hansen

6P. Jytte Jensen 5P. Mads Dyremose

6P. Erik Volf rasmussen

5P. Henning Møller

5P. Pernille Dyrmose

5P. Christian Pelinari

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 

 

Senior Junior

Ørreder fanget i eget fiskevand

5P. Henning Møller, 940g, 46cm

4P. Henrik Nysum, 38cm

3P. Erik Volf Rasmussen, 29cm

Fladfisk.
5P. Hardy Andersen 640 g, 42 cm

4P. Poul Erik Simonsen 550g - 36 cm

3P. Jytte Jensen 360g - 32 cm

2P. Henning Jensen, 330g, 30cm

Gedder.
5P. Andreas Kronborg, 2900g, 69cm 5P. Marcus Andersen, 2000g, 69cm

Put & Take ørreder og laks.
5P. Christian Pelinari, 3400g, 61cm

4P. Flemming Jensen, 2800g, 57cm

3P. Jytte Jensen, 1740g, 53cm

Ørred og laks andre steder.

5P. Bruno Jensen 2400 g - 58 cm.

4P. Christian Mortensen 810 g - 45 cm.

Aborre.
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Stør fiskeri i Blue Rock - Johnnie Knap 
 

Lørdag den 16/5 kl 9:00 kom Henrik ned til mig i Kolding, kun 1 time for 

tidlig på den.  

Vi havde set frem til denne dag de sidste par mdr. så det var nok grunden 

til Henriks tidlige ankomst.  

Fiskeriet startede kl 12:00 og alt var trimmet og klart. Vi havde begge inve-

steret i et par Karpe/Stør sæt.  

 

Et sæt består af 3 stænger, 3 hjul, 3 bidemelder, line og et stangstativ. 

Derudover havde vi anskaffet os et meget stort fangstnet, afkognings måt-

te/vejeslynge, diverse udgaver af hårrigs og boilies/pelles som foder.  

Der gik ikke ret lang tid før der var hug på hos Henrik, men glæden var 

kort, for bare efter 10 sek. slap den igen.  

Der skulle gå ca. 2 timer mere før at bidemelderen igen gik hos Henrik og 

denne gang blev den på.  

Der gik 7-8 min. så var den klar til landing og med en super flot netning 

(hvis jeg selv skal sige det)kom en flot russer stør på land. Efter en kort 

glædes dans af os begge, Var der tid til afkrogning, vejning, længde måling 

og fotografering, for så at komme tilbage i søen. 12,30 kg og 125 cm. Su-

per flot fisk.  

 

Der gik en times tid og så var det min tur til et run og det var en dejlig for-

nemmelse at mærke modstand i modhugget, se stangen hvordan den bare 

krøllede sammen og høre hjulets klikkede mens støren bare trak line af.  

Der er nogle af os som har prøvet af få linen i skruen på en coaster, når 

man fisker ved kanaløen i Randers fjord. Det var denne fornemmelse jeg 

stod med, men bare med den ene forskel at denne coaster kunne jeg tæm-

me.  

 

Efter en 5-6 min. kunne jeg mærke at den begyndte at blive træt og en 2-3 

min. yderligt kunne Henrik nette det af støren som kunne være i nettet.  

Derefter var den igennem samme tur som den første og efter ca. 4 min på 

land, kom den tilbage til det våde element . Russer stør på 16,00 kg og 146 

cm.  

De næste 13 timer var der spredte hug og det lykkes mig at få endnu en 

stør på land, der blev fanget på en død skalle. Stille og rolig fight, man kun-

ne tydeligt mærke at den var noget mindre end den første. Endnu en russer 

på´8,30 kg og 104 cm.  

Det blev en tur som vi aldrig vil glemme og stør fiskeriet er komme for at 

blive hos mig.  

Til info går der stører i søen på over 38 kg. Så der er plads til forbedring 
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En Sej Festival—Andreas Kronborg 

Livet som tømrerlærling, fører en langt omkring, denne gang var vi endt på Aarhus 

Havn. 

Første dag havde ingen af os, tænkt på stængerne og fiskene. Indtil vi i pausen så 

sild springe fri af vandet.  

Den efterfølgende dag var stængerne i varevognen. Da det endelig blev 

pause, kunne det næsten kun gå for langsomt for, at nå vandet. Ganske 

rigtigt, som vi havde forventet, var der sild i store mængder. Men 

pludselig stoppede dette fiskeri, så begyndte det næste...... Sejene 

var ankommet, de huggede på alt. Alt i alt nåede vi på 15 sej og 30 

sild på 1 time. Ikke helt tosset, hvis jeg selv skal sige det. 

 
På trejde dagen gik det da helt amok! Første pause fik vi rigtig mange sild og enkel-
te sej men satte de fleste ud, da vi jo vist havde fået vores andel, dagen forinden.  
I frokostpausen skulle der jo selvfølgelig prøves igen. 

Allerede fra første kast gik det som smurt.Men der var som blæst for sild, sejene 
havde endnu engang indtaget havebassinet. Den ene sej efter den anden fløj op på 
kajen, alle 40+. 

Så får jeg et gigantisk hug, presser og presser fisken og kan overhovedet ikke tvin-
ge den til overfladen. Selv min svend stoppede fiskeriet, for lige at se om hans lær-
ling kunne bruge en hånd. Men hvad jeg troede var èn fisk,  viste sig at være 6 sto-
re sej på én gang.  
Sådan fortsatte det, da vi begyndte at tælle, havde vi allerede fanget en del men 
sluttede på 37 sej og én sild på en 1 time. Største sej på 54 cm og 1,2 kg. 

 
Hvem siger det er kedeligt at gå på arbejde? 

 


