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Referat af generalforsamlingen 
Afholdt d. 24/1 2009 i Terndrup hallens cafeteria, med 22 medlemmer frem-

mødt 

1 Valg af dirigent: William Bluhme blev valgt. 

2 Formandens beretning: Der har i 2008 været 4 hav ture, en silde tur, en flad-
fiske tur, en nat tur, P&T mesterskaber for både juniorer og seniorer, åbning- og 

afslutningskonkurrence og en gedde tur til Snæbum sø. 

Foreningen har på opfordring af Rebild og Mariager fjord kommune afholdt 2 

perioder a 4 dage med sommerskole for børn 8-12 år, det blev en stor succes og 

vil blive gentaget i 2009, hvis vi modtager opfordring til det. 

Vi har deltaget i et seminar afholdt af Rebild kommune vedr. vandløbene i kom-

munen, dets tilstand og vedligeholdelse. Kommunens repræsentanter var lydhør 

for vores ønsker om bedre forhold for Terndrup Mølledam, og vi er forhåb-

ningsfulde med hensyn til en snarlig indsats på dette punkt. 

Af nye tiltag i det nye år planlægges en fiske camp i Sverige d. 4-7juni, ligesom 

vi i samarbejde med kommunen vil forsøge at lave flere gydebanker i den øvre 

del af Skibsted å. Beretning godkendt. 

3 Regnskab: Overskud 10835,17. Beholdning 23193,15. Det flotte overskud 
henføres til ekstra tilskud fra Rebild kommune samt overskud ved afholdelse af 

sommerskolen. Regnskab godkendt. 

4 Bestyrelsen genvalgt: Bent Nielsen, Henning Jensen, Karsten Henriksen, 
Erik Volf Rasmussen og Hardy Andersen. 

5 Suppleanter: Johnnie Knapp, Poul Erik Simonsen 

6 Revisor: Bo Mouritzen. Suppleant: Henrik Nysom 

7 Indkomne forslag: §13 Indvarsling pr. brev, desuden annonce i lokalpressen 
rettes til Indvarsling pr. brev, eventuel annonce i lokalpressen. Vedtaget. 

8 Eventuel: Aldersgrænsen for juniorer sænkes fra 25 til 18 år. Der oprettes en 
gruppe mere for udenlandske fangede fisk, så der er en gruppe for saltvand og 

en for ferskvand. 

Stil krav. Det gør vi. 
    Terndrup centret. Tlf. 98-335017. 
    Åbningstider : 
    Mandag til Fredag  09.00 til 19.00. 
    Lørdag                     08.00 til 16.00. 

SuperBrugsen 

Nu skulle det være 
Efter at jeg havde fået flere rapporter om at der bliver fanget ørreder i Mariager 

fjord meldte fisketrangen sig og derfor besluttede jeg at Lørdag d. 14/3 var det 

på tide at få startet fiskesæsonen. Jeg fik en aftale med Ivan, der dagen før hav-

de taget en på 56 cm, om at han skulle hentede mig klokken 8.  

Vi startede ud med at fiske ud fra Revsbæk, hvor der gik 2 andre og fiskede, 

den ene af dem fortalte at han dagen før havde 

taget 2 stk. på omkring 2 kg, så troen på fangst 

var høj. Efter et par timers fiskeri med henholds-

vis blink og bombarda  med flue uden gevinst 

valgte vi at tage hen til hullet. Her fiskede vi 

med blink i små 2 timer uden held, så vi beslut-

tede vi at tage hen vest for  Dania og spise vores 

madpakke. Herefter var vi klar til at fiske igen 

og da vejret var godt og næsten vinstille fik jeg 

overbevist Ivan om at det var nu han skulle prø-

ve at fiske med fluestangen, så den riggede jeg 

til og så gik han ellers i gang med at øve sig på ” 

11 stop 1 stop 11 stop ...” de næste par timer, 

mens jeg fiskede videre med spindestangen.  

 

Omkring kl. 15 stoppede vi fiskeriet uden at 

havde fanget noget og et kik på Ivan flue afslø-

rede at den var  blevet ”pelset” helt ind til kro-

gen. Men nu er fiskesæsonen skudt i gang og 

næste gang fanger vi helt sikkert noget. 

Erik 

 

Ivan øver sig med fluestangen 



 Fiske cuppen 
Senior Junior

5P. Johnnie Knap, 2560 g., 74 cm.

5P. Johnnie Knap, 2400 g., 57 cm. Andreas K. Christiansen, 2890 g., 58cm.

5P. William Bluhme, 4000 g., 60 cm. 

       Fisk. Giant Trevally

5P. Hardy Andersen, 1850 g., 63 cm. Andreas K. Christiansen, 830 g., 48 cm.

4P. Jytte Jensen, 1810 g., 57 cm.

3P. Ivan Johansen, 1675 g., 56 cm.

2P. Poul Erik Simonsen, 1380 g., 55 cm.

Stilling i cuppen

Senior Junior

10P. Johnnie Knap 10P.  Andreas Kronborg Christiansen

5P. William Bluhme

5P. Hardy Andersen

4P. Jytte Jensen

3P. Ivan Johansen

Ørred og laks andre steder.

Put & Take ørreder og laks.

Gedder.

Udenlanske fisk

Aalborg - Gugvej 138 - 9210 Aalborg SØ - Tlf. 96330300
Brønderslev - Markedsvej 136 - 9700 Brønderslev - Tlf. 96450300
Hadsund - Industriparken 5 - 9560 Hadsund - Tlf.: 96520300

Nordjyllands største udvalg inden for flue-, 
hav-, kyst- og spinnefiskeri, samt
et stort udvalg i fluebindingsmateriale.

Daiwa, Vision, Fenwick, Penn, Viking,
Shimano, ABU, Berkley, Lawson
Geoff Anderson m.m.

Vi har altid et godt tilbud til dig!

Almas - en gang, altid!

- din fiskebutik



Havfiskeri i Thailand 
 

Under min backpacker rejse rundt i Thailand, havde jeg chancen for at komme 

på havfiskeri med en lokal fiskekutter. 

En dagstur på 8 timer kostede 1650 Bath svarende til ca. 275,- kr., men så blev 

jeg også hentet ved hoteldøren af en lokal taxa, udstyr og diverse agn var inklu-

deret i prisen sammen med en frokostpakke. På båden var udover skipper 4 

franskmænd. 

Udover 10 småfisk i forskellige flotte farver, var jeg så heldig, at fange en Giant 

Trevally. Den blev vejet til 4 kg. 

En stor fisk syntes jeg, men det viser sig at Giant Trevally kan blive op til 40-50 

kg. Så det var trods alt noget ”småtteri” jeg fik fanget. 

Fisken blev fanget på agn af fiskestykker, og var den dag den eneste fisk der 

blev hjembragt. 

Fisken blev hjembragt til hotelkøkkenet, som mod en betaling på 200 Bath (34,- 

kr.) tilberedte den i forskellige variationer, grillstegt og pandestegt. 

Der var så meget fisk at vi kunne byde andre gæster på middag. 

Jeg håber på at kunne gøre mig gældende i konkurrencekategorien 

”Udenlandske saltvandsfisk”, så jeg kan få råd til endnu en fisketur under varme 

himmelstrøg. 

Venlig hilsen William Bluhme 

 

  

Det var nu blevet tid og spise den medbragte mad. Så jeg gjorde tegn til ham om 

at søge op til bilen, jeg skal love for mundvigene havde fået en anden retning 

end da vi dagen i forvejen gik hjem fra åen, og det trods det, at hans støvler var 

fyldt med vand. Der var ikke andet at gøre end at komme af med de tre par våde 

strømper og så låne et par af morfars, for at slutte dagen på dette tidspunkt kun-

ne slet ikke komme på tale. 

 

Da frokosten var overstået tog vi endnu en tørn og i mangel af fluestage, forsøg-

te jeg mig med bobleflåd, uden held og da vi heller ikke mere kunne fisk beslut-

tede vi at prøv lykken ved Teglværkssøen Også her havde Andreas alt ”heldet”. 

Vi fiskede begge med power bait og knægten nuppede 3 stk. medens jeg gik 

derfra med nul. 

Det var slut på en rigtig dejlig fiskedag og jeg priser mig lykkelig for de fisk jeg 

fik i åen, så kan jeg da give knægten lidt igen, når han minder mig om vinter 

ferien 2009. 

Hardy 

Andreas med 3 ørreder fra Mariager fjord 



Vinterferie 2009 
 

Igen i år havde jeg mit barnebarn Andreas, på vinter ferie og ganske som sidste 

år ” tvang” han mig ud på nogle fisketure, ja han nærmest vred armen om på 

ryggen af mig for at jeg skulle tage med, så han fik sin vilje og jeg lod mig 

overtale. 

Vi lagde ud med at par ture ved Lindenborg å, her må vi nok sige han ikke var 

heldig, Hvorimod ”den gamle ”, havde lidt mere held i sprøjten idet jeg landede 

3 ørreder, og da Poul Erik så fik 2 stk. var humøret ikke ligefrem strålende hus 

den unge mand , men det blev meget bedre på den sidste dag af ferien. 

Andreas ville også gerne en tur til Mariager fjord, på den anden side ville han 

også til en put and take, så fredag d 20/2, udstyrede vi os med madpakke og 

varmt tøj og så gik det af sted mod fjorden. Vi slog lige et slag omkring Tegl-

værkssøen for at orientere os om den var is fri. Det viste sig at møllen i søen 

holdt et pænt stykke fri, så vi kunne roligt vende tilbage, hvis vores forehavende 

med fiskeri i fjorden skulle vise sig at være en skuffelse. 

Vel ankommet til Revsbæk riggede vi til med blink. Fjorden var helt blank, og 

vi kunne se ørrederne lege i overfladen, men det var nu ikke blink der fristede 

fiskene. 

Der var især et område hvor der var meget aktivitet og vi blev enige om at An-

dreas skulle finde flue stagen frem. Og så prøve at liste sig ind på det pågælden-

de sted 

Det skal lige indskydes, at vi ikke havde Waders, men kun alm. Gummistøvler 

på. 

Nå, det lykkedes knægten at komme så tæt på. at han kunne nå ud til de sultne 

fisk, og efter nogle få kast sad der en flot ørred på en rød flue. Jeg stod så godt 

at jeg kunne følge hans fight og hvor var jeg glad da jeg så ham lande sin første 

ørred fanget i fjorden og i løbet af  den næste  halve time fik han endnu to fisk, 

og alle tre holdt mål,  

 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 
Hadsundvej 8 
9575 Terndrup 
Telefon 98335073 

 Købmand    BÆLUM KØBMANDSGAARD 

 STEN JENSEN   Østergade 8 

      9574 Bælum 

  

      Tlf. 98 33 70 01 

      Fax 98 33 72 20 

Vinderne af cuppen 2008 
 

Junior: Andreas Kronborg Christiansen blev samlet vinder, samt vinder af Ør-
red og laks andre steder. Jeanett Madsen blev vinder af Put & take. 
 

Senior: Johnnie Knap blev samlet vinder, samt vinder af Aborre, Eget fiskevand, 
Gedder, Put & take og Ål. Poul Erik Simonsen, Knud Dahl, Steen Steenfat og 

Hardy Andersen blev vindere af henholdsvis Fladfisk, Torsk, Udenlandske fisk 
og Ørred og laks andre steder. 



Ture 2009 
 
Lørdag d.4 april 9:00-13:00 Åbningskonkurrence i Mølledammen 
Vi starter årets fiskeri med åbningskonkurrencen, som afholdes i Mølledammen. Vi 

starter med et rundstykke og en kop kaffe kl 8:30. Efter vinderne er fundet skal vi have 

os en pølse. Ingen tilmelding nødvendig 

 

Lørdag d. 18 april kl. 8-: Sildetur til Mellerup 
Vi tager ned til Randers fjord og håber at sildene er kommet. 

Tilmelding Karsten Henriksen tlf: 98337067/ 24989367 eller lf@terndrupby.dk  

 
Lørdag d. 25 april: Havtur fra Hanstholm 
Vi har 12 pladser på en 11 timerstur med Bounty. Pris 825. Vi sejler kl. 0600. 

 

Lørdag d. 16 maj kl. 8-: Snæbum sø 
Vi tager til Snæbum sø vest for Hobro for at fange Aborre og Gedder mm. 

Agang fra Mølledammen kl. 8:00 

Tilmelding Bent Nielsen tlf: 98337165 eller lf@terndrupby.dk  

 

Torsdag d 4 juni til søndag d 7 juni: Fiskecamp i Sverige 
Vi tager til Laxsjön ca. 180 km nord for Göteborg 

 
Lørdag d. 20 juni: Havtur fra Hirtshals 
Vi har 12 pladser på en 8 timers tur med Tinker. Pris 425. Vi sejler kl. 0600. 

 

Fredag d. 26 juni kl. 20-08: Natfiskeri i Put & Take 
Traditionen tro tager vi til Medestedet i Astrup for at fiske hele natten. Ud på natten 

bliver der tændt op i grillen. 

Tilmelding Erik Rasmussen tlf: 96407040/ 60617040 eller lf@terndrupby.dk  

 

Lørdag d. 5 september: Havtur fra Grenå 
Vi har 18 pladser på en 8 timers tur med Signe. Pris 325,00 

Det bliver en kombineret makrel og fladfisketur. Vi sejler kl. 0700. 

 

Lørdag d. 24 oktober: Havtur fra Hirtshals 
Vi har 12 pladser på en 6 timers tur med Albatros . Pris 360. Vi sejler kl. 0800. 

 

Bindende tilmelding for Havture hos Hardy. Tlf 98391480 
Indskud for havturene skal være indbetalt senest 8 dage før afgang, fristen giver mulig-

hed for at finde manglende besætning, så vi undgår at turene giver underskud.  

 

PS Unge under 18 betaler kun halv pris for turene 

Tænker du på
at skifte?
Så skift til Sparekassen Himmerland.
Det er gratis!

Netop nu kan du helt gratis flytte dine penge-
sager til Sparekassen Himmerland.
Det er nemt, for vi klarer alt det praktiske
i forbindelse med overflytningen.

Ring til mig i Sparekassen Himmerland i
St. Brøndum på 9666 2016.

Sparekassen Himmerland A/S:
St. Brøndum: Lyngbyvej, tlf. 9833 9533

Skørping: Jyllandsgade, tlf. 9839 2200 · himmerland.dk

Erik Lassen, St. Brøndum, direkte tlf. 9666 2016


