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Bestyrelsen år 2014. 
Formand:            

Christian Mortensen Fjordager 14 9560 Hadsund   Mobil 31 55 30 57 

E-mail: csm83@outlook.dk 

Næstformand:  

Jens Kragh Skovhusevej 8 9574 Bælum    Tlf. 98 33 73 93  

E-mail: jens@friis-kragh.dk      mobil : 23 70 47 14 

Kasserer: 

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

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

Sekretær:  

Pernille Dyrmose Nielsen Hedevej 26 9560 Hadsund                  

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

 

Bruno Jensen Jernbanegade 29 st. th. 9560 Hadsund  Mobil: 23 86 74 81   

E-mail: brunokilo11@gmail.com 

 Blad redaktør:     
Dennis Thuemann Madsen, Gerdingvej 14, 9520 Skørping  41 81 23 14  

E-mail: Thue1990@gmail.com  
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Telefon: 23957884   
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 Put and take mesterskaber 

Lørdag  d.4.oktober 

Sted: Revsbæk Fiskesø 

Start kl. 09.00—13.00 

Pris: 50.00kr. Junior gratis 

Morgenkaffe kl. 08.30 

Tilmelding Jens  23 70 47 14 - 98 33 73 93 

 

Tur til Gudenå 

Lørdag d. 18.oktober 

Start Hadsund Rådhus kl. 08.00 

Tilmelding Che. 31 55 30 57 

 

Afslutningskonkurrence 

Lørdag d.8.december 

Terndrup mølledam 

Start kl. 09.00 –13.00 

Morgenkaffe kl.08.30 

Varme pølser kl. 13.15 

Ingen tilmelding 
                                                                         

Julemøde 

 

Lokale Bøgen Terndrup medborgerhus 

Tirsdag d.2.december kl. 18.30  
Evt.: et foredrag af Nikolaj Dylmer om fiskeri  i Sverige 

Tilmelding til Pernille tlf. 29 66 77 38  

 

Generalforsamling 

Lørdag d.17.januar 2015  

Lokale Bøgen kl. 13.00 

Terndrup medborgerhus 

Dagsorden ifølge vedtægterne                                                                                               
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Undskyldning fra Almas 

 

Almas har erkendt at det var en fejltagelse sidste år da de brød aftalen 

med foreningen, de beklager, det skyldes en ny leder der ikke kendte til 

aftalen, almas har udstedt et gavekort på 3800,00 kr. som erstatning.     

 

Og de aftaler der var stadig gælder, vi har taget imod undskyldningen fra 

foreningens side, så må vi se hvad fremtiden bringer vi har jo en aftale 

med Aalborg jagt og fiskeri med en prøvetid på et år, Bestyrelsen har be-

sluttet at vende tilbage til Almas hvis de vil underskrive en ny aftale da de 

har et bedre udvalg af fiskegrej bl.a. fluegrej m.m.  

 

 

 

Henning 

. 
 
Aftale                         For-

eningen har fået en aftale med Aalborg Jagt og Fiskeri med en prøvetid på 1 år for 

at se om foreningens medlemmer handler i forretningen. Aftalen er at foreningen 

for 50 % på deres indkøb til bl.a. sommerskole og præmier og det enkelte medlem 

får 20% på ikke tilbud og nedsatte varer samt powerbait. Det skal selvfølgeligt 

være et fornuftigt indkøb for at give 20 % og det gælder alle varer i butikken. 

Medlemmerne skal vise bevis for at de er medlem af Terndrup Lystfiskerforening 

ved at fremvise kvittering for at man har betalt kontingent. 

 

Adresse: Hobrovej 418 9200 Aalborg tlf. 98 16 95 77 åbn. Man-tors. 10-17.30 Fredag 10-

18.00 Lørdag 10-13.00 
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Familietur 

 

Vi var 14 tilmeldte til familieturen i Nørreris put and take og min. er 25 del-

tagere for at kunne holde prisen og Niels ville have mere pr. deltager, så 

jeg valgte at aflyse for hovedparten af deltagerne var min familie, så vi 

holdt vores egen familie fiskedag i Revsbæk og grillede forskellige kødretter 

da vi kom hjem på terrassen . 

 

Prisen i Nørreris er måske også lige høj nok og der er langt derop selvom 

det er et hyggeligt sted. 

 

Vi kunne måske også holde  familieturen noget nærmere måske Volstrup 

Fiskepark hvor vi kan komme til at spise i et lokale hvis der er regnvejr. 

 

Vi kan jo selv grille vi har jo en sand grillmester i foreningen det oplever vi 

jo til natfiskeriet og det kunne jo også være det kunne gøres noget billigere 

end 250,00 kr. pr. deltager. 

 

Jeg vil tage det op i bestyrelsen. 

 

Henning 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 
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Lillebælt 2014 
 

Så gik turen igen til Skærbæk, hvor vi skal på en 7 timers tur med MS Neptun – en tur vi altid 

ser frem til. Vi var klar til at sejle allerede kl. 8.45 – da den sidst ankomne ud af 15 var steget 

ombord. Vi havde en god snak med skipper, hvor vi blev enige om at prøve noget nyt. Vi ple-

jer at sejle op til lillebæltsbroerne – men denne gang sejlede vi mod sydøst. Skipper har haft 

held med nogle gode flade det meste af ugen, men var måske lidt færre flade – men de var ofte 

større.  

 

 

Efter en sejlads på en times tid var det tid til at fiske – vi har 4 pakker børsteorm hver – som 

bestemt kunne bide fra sig, hvis man ikke var hurtig med krogen. Vi fiskede på 5-14 meters 

dybde, og det var både rødspætter, skrubber, isinger og en enkelt lille pighvar. Det var bestemt 

flotte fisk vi fangede – og juniorerne gav de gamle baghjul. Der var smil og grin hele vejen 

rundt – og stemningen var god som altid – dog meget koncentreret i perioder.  

 

Vi fiskede specielt omkring en østlig revkost, hvor skrubberne lå på en kant – rødspætterne 

både ovenfor og nedenfor. De flade var på 30-42 cm – meget flotte fisk. Det var forskelligt, 

hvor mange fisk vi fik, men jeg tror, at der bliv fanget omkring 200 fisk på båden.  

 

På turen ind skulle spændingen udløses – der var 190 kr. til den, som fangede den største fla-

de.  Mads startede dagen med at fange en flot rødspætte på 42 cm. Anders Sinding Sørensen 

var lige i hælene på ham… Så Mads løb en del rundt med målebåndet, når der kom store jubel-

råb. Men Mads løb med sejren og vandt 190 kr. Tillykke til Mads. 

 

Tak for en helt igennem fantastisk tur – som altid J 
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Der er en aftale med lodsejeren på Håls Brogaard, Flamstedvej 125, om 

dagkort a 40,00kr. Det omtalte fiskevand ligger nedstrøms Hålsbro på siden 

af Håls startende ved broen og slutter ved en meget bred grøft. Købet 

af kortet finder sted på gården (Håls Brogaard) der ligger lige ovenfor Håls-

bro og man putter 40,00 kr. pr. person i en kuvert mærket med bilnummer 

og lægger kuverten i husets postkasse og parkerer ved Hålsbro. Man fisker 

fra den side hvor pil markeringerne er. Der henvises i øvrigt til Lystfiskerens 

gældende regler ved færdsel på Lodsejernes marker.   PFV. Be-

styrelsen 

REGLER VED ÅEN 

Af hensyn til lodsejere, der har givet os adgang på Deres marker er 

her nogle få regler vedrørende opførsel når vi går og fisker ved åen. 

Man færdes stille og roligt så langt ude ved åen som det kan lade sig 

gøre. Man må ikke ødelægge afgrøder. Ved dyreindhegninger skal 

man sørge for at holde dem lukket. 

Er man i bil parkerer man hensynsfuldt og affald, flasker og kroge 

sørger man for at tage med. 
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Senior Junior

5P. Pernille Dyrmose Nielsen 6510 g. 5P. Mads Dyrmose Nilelsen 5100 g.

4P. Torben Leth Sørensen 4110 g. 4P. Marcus Andersen 1250g - 47 cm.

3P. Leo Leth Sørensen 3940 g. 3P. Sebastian Hansen 1140g - 46 cm.

2P. Hans Jørn Dahl 3350g - 65 cm.

1P. Casper Ågaard 3310 g.

5P. Erik Rasmussen 1980 g. 5P. 

4P. Felix Paljor 1100 g. 4P. 

3P. Bo Mouritzen 60 g. 3P. 

2P

1P.

Hornfisk

5P. 5P. Marcus Andersen 205 g. - 80 cm.

4P.Sebastian Hansen 180 g. - 75 cm………

Stilling i cuppen

Senior Junior

20P. Bruno Jensen 17P. Marcus Andersen

17P. Andreas Kronborg 10P. Mads Dyrmose Nielsen

9P. Chr. Mortensen 7P. Sebastian Hansen

8P. Johnnie Knap 5P. Frederik Møller

8P. Johnnie Knap 4P. Silas Andersen

4P. Silas Jensen

4P. Anders Sinding Sørensen

3P. Peter Dyrmose Nielsen

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

5P.  Bruno Jensen 690 g. 5P. Marcus Andersen 27 cm.

4P.  Andreas Kronborg 310 g - 28 cm. 4P. Silas Andersen 800g - 22 cm.

Ørreder fanget i eget fiskevand

5P. Andreas Kronborg 38,5 cm. 5P.

4P. Chr. Mortensen 650 g - 37 cm.

3P. Johnnie Knap 36,5 cm.

2P. Jørgen Kristen Jensen 27 cm.

1P. Steen Stennfat 31 cm.

Fladfisk.
5P. Bruno Jensen 690 g - 39 cm. 5P.Mads Dyrmose Nielsen 742 g - 42 cm.

4P.Hans Jørn Dahl 680 g - 38 cm. 4P. Anders Sinding Sørensen 690 g - 41 cm.

3P. Chr. Mortensen 610 g - 38 cm. .3P.Peter Dyrmose Nielsen 530 g - 41 cm.

2P. Pernille Dyrmose Nielsen 228 g - 28 cm.

Gedder.
5P. Bruno Jensen 8500 g - 95 cm. 5P. Frederik Møller 2670 g.

4P Søren Jensen 5500g - 60 cm. 4P. Silas Jensen 2000 g.

3P. Marcus Andersen 1600 g.

Put & Take ørreder og laks.
5P. Andreas Kronborg 5300 g. - 70 cm. 5P.

4P. Gunnar Kristensen 2800g. 62 cm. 4P. 

3P. Henning Jensen 2660 g. - 58 cm. 3P.

2P. Chr. Mortensen 2450 g - 57 cm. 2P. 

1P. Jytte Jensen 2350 g - 58 cm.

Ørred og laks andre steder.
5P. Bruno Jensen 2780 g - 59 cm. 5P. 

4P. Johnnie Knap 2000g - 60 cm.

3P. Andreas Kronborg 1650 g. - 52 cm.

Aborre.
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   Sommerskole 2014 

 
Vi har igen i år afholdt sommerskole i samarbejde med Rebild og Mariagerfjord kom-
muner. 
Normalt har vi skole i den første og den sidste uge af børnenes sommerferie, men 
ved tilmeldingsfristens udløb var kun de 12 aftalte pladser på det første hold besat 
og her fik Henning så at vide at der kun var to tilmeldte på hold 2. Vi blev så enige 
om at vi da godt kunne have en enkelt eller 2 mere på det første hold, så Henning 

kontaktede kommunen og her fik han så at vide at hele 7 drenge var på venteliste. 
Efter et krisemøde blev vi enige om at tage alle med, så der var pludselig 19 vi var 

spændte på hvordan det ville gå. Men det viste sig at vi faktisk ikke havde mere 
arbejde med nitten end med tolv, måske fordi det var nogle fantastiske dejlige dren-
ge. 
 
Vi startede vanligt ved mølledammen d.v.s. allerførst var drengene samlet omkring 

et bord i Falcks garage, hvor de fik gennemgået regler og metoder når man fisker. 
De fik vist en dvd om put and take fiskeri og så lærte de at binde knuder, først da 
blev de sluppet løs på mølledammen, mest for at lære udkast, for fisk var ingen der 
bed på, nogle fik også kastet lidt med flue.  

 
Dag 2 foregik ved Medestedet her var der så flere fisk en af drengene var så heldig 

eller dygtig at han landede 3 pæne ørreder. Når der er tid fisker nogle af de voksne 
men når (hvis) de fanger noget skal der trækkes lod om fangsten blandt de drenge 
der ikke selv har fanget noget. 
Den ordning var der en dame, der selv var nede for at fiske der hørte, da damens 
fiskekort var udløbet havde hun fanget 2, hun gik hen til Henning med sin fangst og 
sagde at fiskene skulle indgå i lodtrækningen for sjældent havde hun oplevet at så 
mange børn opførte sig så pænt, se det var et eksempel på hvor godt et hold dren-

ge vi havde med. Resultatet ned Medestedet blev 5 fisk fanget af drengene 8 af 
hjælperne og 2 foræringer, så næsten alle drenge fik den dag fisk med hjem. 
 
Dagen derpå stod den på Revsbæk plus fjorden. 
Meningen var at drengene skulle inddeles i hold og så skiftes til at fiske i put and 

take eller fjorden efter hornfisk og havørred, men det går ikke altid som præsten 

(Henning) prædiker det blæste simpelthen så kraftigt ved fjorden, at drengene blev 

kolde og forblæste, så da første hold havde haft en times tid ved fjorden opgav vi 

forehavendet og alle fiskede herefter i put and take. Ejeren kom på et tidspunkt 

med en portion fisk til udsætning ”må jeg ikke få en spurte en af drengene” jo hvis 

du kan fange den med fingrene i karret” lød svaret, det lykkedes langt om længe og 

derefter fik alle lov at prøve, så den dag fik de alle en selvfanget fisk med hjem, 

derforuden blev der landet 6 stk. 2 fanget af drenge. Dagen sluttede på festlig vis 

med kagespisning idet en forældre kom med kage og Pernille havde fået opsnust at 

Bruno havde fødselsdag så der var endnu en kage med flag, fødselsdags sangen 

blev også afsunget. 

Fortsættes på side 7 
 
 
 
 

Havture 2013  9. november 15:16 

lørdag 23.marts Albatros Hirts-

hals. 8 timer 0700-1500 

(mødetid 20 min før afgang) 

Pris kr.550,00 Der er bestilt 12 

pladser.  
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Sidste dagen var som vanligt ved Teglværkssøen men det er nu ikke 

noget at skrive hjem om. Som Steen sagde ”her er ikke flere fisk 
end i en kornmark”, det eneste positive var Jyttes fiske anretninger 

og Hennings varme pølser med brød. 
 
Mon ikke vi skulle overveje at droppe Teglværkssøen ved næste års 

sommerskole, det er trods alt lettere at fastholde børnenes interes-
se, hvis der sker lidt. 

 
Alt i alt endnu en vellykket sommerskole er forbi og hvis Henning er 
villig til at påtage sig lederskabet ved jeg at hjælperne igen er para-

te til at tage en tørn. 

 

Hardy 


