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Bruno med 8 kilo og 1,5 m. gedde fanget i Glenstrup sø 
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Terndrup Lystfiskerforening har søgt Sparekassen Himmerlands gavefond og                                                                                                 

fået bevilget 5000,00 kr. til hjælp til afholdelse af familieudflugt og indkøb af                                                                                       

fiskegrej. Famileudflugten foregår den 14 august og Tilmeldingen foregår efter 

først til mølle princippet idet der jo er en grænse  hvor mange vi kan være ved 

søen, invitationen er sendt ud sammen med bladet og kan også findes på hjem-

mesiden. 

 

Henning  

Havture 

 

Lørdag d. 23 oktober: Havtur fra Hirtshals 
Vi har 12 pladser på en 6 timers tur med Albatros . Pris 360. Vi sejler kl. 0800. 

Vi fisker efter torsk: 

 

Bindende tilmelding for Havture hos Hardy. Tlf 98391480 

Indskud for havturene skal være indbetalt senest 8 dage før afgang, fristen giver 

mulighed for at finde manglende besætning, så vi undgår at turene giver under-

skud.  

PS Unge under 18 betaler kun halv pris for turene 

 

Det blev vedtaget at sende påmindelser ud om arrangementer 

pr. e-mail Det betyder at dem der er interesseret i det skal sende                                                   

deres e-mailadresse til blad-redaktør Dennis  på e-mail: thue1990@gmail.com 

 

 

William Blume har gennem sine kanaler lavet det således, at foreningens med-

lemmer kan få en fisketur til ukendte og ubenyttede vande i omegnen af Ål-

borg lufthavn, fiskeriet skal foregå i mergelgrave som siges at huse endog me-

get store gedder og ål foruden andre interessante arter  

 

Vi mødes på parkeringspladsen i Lundby Krat d. 16/10 kl.0900 hjemkomst tids-

punkt er ukendt 

tilmelding til Hardy  



 Ture 2010 

Familiefiskedag d. 14 august 

Vi arrangerer familiefiskedag Lørdag d. 14 august. 

Sted: Nørreris put and take ved Virksund 

Tid: fiskeri fra kl. 14.00 til 18.00 

Kl. 18.00 spiser vi Helstegt pattegris med salat, kartofler og fluts, samt                                        

et par grillede ørreder som supplement. 

Pris: 200.00 kr. Under 18 år 100,00 kr. Under 5 år gratis. 

Tilmelding til Henning Jensen tlf. 98 39 19 38  

 

Lørdag d. 11 september: Havtur fra Grenå 
Vi har 18 pladser på en 6 timers tur med Signe . Pris 300. Vi sejler kl. 0800. 

Dette er en makrel og fladfisketur. Agn er medregnet i prisen 

 

Put and take mesterskaber lørdag d. 09 oktober 

Sted: Teglværkssøen i Hadsund. 

Kl. 09.00 til 13.00 

Morgenkaffe og rundstykker kl. 08.30 

Tilmelding hos Bent Nielsen på tlf. 98 33 71 65 

 

Geddefiskeri lørdag d. 16 oktober 

Sted: Aalborg lufthavn 

Mødested: Lundby krat 

Kl. 09.00 

Tilmelding hos Hardy på tlf. 98 39 14 80 

 

Afslutningskonkurrence  i mølledamen  

Lørdag d. 13 november Kl. 09.00 til 13.00 

Kaffe kl. 08.30 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 



Sverige tur 13/5 - 16/5 2010. 
 

Udenlandsturen gik i år til Sverige. Nærmere bestemt området Hökensås, der ligger ca. 160 km 

øst for Gøteborg. Færgen sejlede kl. 10.00 torsdag d.13/5, Så vi havde aftalt at vi skulle mødes 

ved færgen en halv time før afgang, sådan, at vi kunne følges derop. 

Da alle folk var ankommet begyndte vi at trille om bord. På færgen var der dog ikke mange sid-

depladser, da en eller flere skoler var på udflugt. Men vi fandt da en siddeplads langt om længe. 

Om bord fik folk lige ordnet den sidste proviantering af div. Whisky, øl, sodavand og slik. Som 

der skulle hygges med de sene aftener. 

Vi aftalte på færgen, at vi ville vente på hinanden, nu når vi var kommet i land igen. Så var det 

tid til at gå i bilerne og gøre sig klar til at forlade færgen.  

Turen af færgen gik også fint, indtil de ―flinke‖ toldere fik øje på bilen. Så det endte med, at de 

2 andre biler måtte fortsætte uden os. Efter en time fik vi da endelig lov til at køre videre. I mel-

lem tiden var de andre biler jo kommet et godt stykke foran os. Men vi fik tastet adressen ind på 

Gps’n, og kørte ellers derop af. Vi ankom trods alt kun en lille halv time efter de andre. De for-

talte efterfølgende, at de havde kørt på grusveje for at finde derop.  

Men nu var alle ankommet til destinationen, så nu skulle der hentes nogle nøgler, så vi kunne få 

pakket ud.  

Da folk havde pakket deres grej ud, besluttede de unge at de ville ud og prøve lykken. De nær-

meste søer lå lige i området, så der kunne jo ikke være så langt. Men efter vi havde travet små 8 

km rundt, fandt vi ud af, at vi havde gået i rundkreds. Men ―på den‖ igen, og så den anden vej. 

Efter 10 minutters gang nåede vi Ibbesjön, som var den sø der lå nærmest. Efter 5 min. fangede 

undertegnede en lille gedde på 45 cm, på flue. Derefter blev vi enige om at der nok skulle kom-

me flere på land, nu når vi allerede havde fanget en. Efter et par timer blev vi enige om at det 

måtte være spisetid, så vi gik op mod camping pladsen igen. På campingpladsen lå der en lille 

restaurant, hvor vi alle var oppe at spise. Efter maden fortsatte de unge med at fiske. Denne 

gang prøvede vi L. Havsjön, som er en ren fluefiske sø. Der var mange fisk der ringede, men de 

var altid lige 10 meter for langt ude. Da mørket faldt på tog vi tilbage til de gamle, som sad og 

hyggede sig med et spil whist eller to. 

Fredagen startede nede ved Ibbesjön. Andreas havde været tidligt i gang den morgen, og det 

belønnede sig også i form af et par ørreder lige omkring kiloet. Da resten af de gamle var kom-

met op, var de så flinke at tage morgenbrød med ned til søen.  

Efter morgenmaden var blevet indtaget, fordelte folk sig i de forskellige søer, og et par stykker 

blev sendt ind til Tidaholm efter middagsmad og aftensmad. Der blev fisket meget hele freda-

gen, men fiskene udeblev. Aftensmaden fredag var de berømte kjøtt buller med kartoffelmos til 

20 mand. Efter maden fortsatte fiskeriet i de forskellige søer. Erik H Hansen var så uheldig at 

miste en stor fisk. Morgenen efter stod det ned i lårfede stråler, så det var ikke den helt store 

fiskelyst der var. Men efter lidt morgenmad og et lille kig på vejrudsigten, besluttede de fleste af 

os for at prøve. Det var jo trods alt turens sidste fiskedag. Efter endt fiskeri lørdag aften kl. 

19.00, var resultatet: 7 ørreder og en gedde - 5 ørreder til Andreas, 1 ørred og en gedde til un-

dertegnede og sidst men ikke mindst Poul Erik Simonsen med en ørred. Alle ørrederne lå lige 

omkring kiloet. Da folk var ved at være trætte blev vi enige om at gå ned i restauranten og spise 

igen. Da vi kom derned blev vi glædeligt overrasket, da ejerne af campingpladsen ville betale 

maden for os alle.  

 

Fortsættes side 6  

Senior Junior

8P. Flemming Jensen (Siem) 20P. Andreas Kronborg

8P. Bruno Jensen

5P. Poul Erik Simonsen

5P. Jørgen Svanholm

5P. Johnnie Knap 

Stilling i cuppen

Ål



Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

Andreas Kronborg Christiansen, 120g, 24cm

5P. Johnnie Knap, 1020g, 47cm 5P. Andreas Kronborg Christiansen, 850, 44cm

4P. Steen Stennfat, 430g, 33cm

3P. Flemming Jensen(Siem), 330g, 24cm

5P. Bruno Jensen, gedde, 8000g, 1500cm

4P. Morten Christensen, gedde 1600g, 65cm

3P. Henrik Nysum, gedde 1400g, 65cm

2P. Erik H. Hansen, gedde 670g, 37cm

5P. Flemming Jensen (Siem), 6400g, 75cm

4P. Henning Jensen, 3420g, 61cm

3P. Bruno Jensen, 2340g, 54cm

2P. Jytte Jensen, 2000g, 54cm

1P. Jeanett Thuemann Madsen, 1840g 48cm

5P. Jørgen Svanholm, 6750g, 89cm 5P. Andreas kronborg Christiansen, 1000g, 45cm

4P. Claus Poulsen, 5500g, 78cm

5P. Poul Erik Simonsen, Ørred, 1450g, 56cm 5P. Andreas Kronborg, 5450g, 78cm

Put & Take ørreder og laks.

Torsk.

Ørred og laks andre steder.

Aborre.

Ørreder fanget i eget fiskevand

Fladfisk.

Gedder.



Sverige tur fortsat 
Efter vi alle var mætte, gik de gamle op for at tage et sidste slag whist. Det var et par hyggelige 

dage, der var ved at være slut, men folk var også ved at være temmelig trætte. Så folk gik rime-

lig tid i seng, da de jo skulle være friske til at køre hjem næste morgen. Søndag morgen spiste 

folk resterne af morgenmaden inden der var tid til at gøre lidt rent. Vi skulle med færgen kl. 

12.45 fra Gøteborg, så vi kørte fra Håkensås ved 10 tiden. På vejen skulle vi jo lige ha en kop 

kaffe og en bid brød på et motorvejs cafeteria. Vi kom til færgen i god tid, så vi lige kunne nå at 

strække benene inden turen gik over Kattegat. På færgen var der trængsel blandt spille automa-

terne, for at brænde de sidste svenske kroner af. Endelig nåede vi Danmark igen, og fortsatte 

kursen hjem over. 

Det er af min opfattelse at alle folk hyggede sig og havde en god tur. Det havde jeg i hvert fald. 

Næste år håber vi bare lige på 50-60 fisk mere =) Knæk og Bræk. 

 

M.V. H Christian.   

———————————————————————————————— 
Stort fremmøde til Natfiskeriet: 

Der var mødt 27 medlemmer op til natfiskeriet i Medestedet,                                                                                                      

der blev landet 14 godkendte ørreder. 

Vinder blev Bruno Jensen med Erik H. Hansen på andenpladsen,                                                               

Flemming Jensen blev vinder af kategorien flest fisk samt                                                                

spurtpræmien fra Købm. Rask  for første fangst. 

De tre vindere og så en røver fra Rold 

Snæbum sø d. 29-05-2010. 

 

Der blev fanget 8 gedder i Snæbum sø da foreningens medlemmer 13 deltagere deltog i geddefi-

skeriet, 

 

Bruno fangede 5 gedder deriblandt den største på 3200 g. 82 cm lang, derudover fangede Erik 

H., Henrik og Morten. hver en. 

 

——————————————————————————————————————-- 

 

Fredningsbælter: 

 

Normalt gælder, at vandløb på over 2 m i mundingen har en permanent fredningszone, der gæl-

der hele året. Fredningszonen er en halvcirkel med radius på 500 m. og centrum i selve mundin-

gen. I tilgift skal der være et gennemgangsbælte på 500 m’s bredde og 100 m’s længde ret ud 

for vandløbet. Er vandløbet mindre end 2 m, gælder fredningszonen kun i perioden 16. Sept. – 

15. marts yderligere oplysninger findes på www. Sportsfiskeren Bekendtgørelse om love.  


