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Bestyrelsen år 2016. 
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: jenslenekragh@outlook.dk     Mobil : 23 70 47 14 
     

Kasserer: 
Erik Volf Rasmussen Bogfinkevej 7, 9575 Terndrup  Mobil.: 60 61 70 40 
E-mail : erik@volfware.dk  

 
Sekretær:  

Joan Madsen Gerdingvej 14 9520 Skørping                    Mobil: 29 12 40 70 

E-mail: kontakt@tlf75.dk  
                                                          
Bruno Jensen Jernbanegade 29 st. th. 9560 Hadsund Mobil: 23 86 74 81  
E-mail: brunokilo11@gmail.com 

 
     Blad redaktør:     

Dennis Thuemann Madsen, Thulevej 44 st.th. Aalborg   Mobil: 41 81 23 14  
E-mail: Thue1990@gmail.com  

 Købmand    Spar BÆLUM  
        Lukas                                       

 Vestergade 24E                       TLF. 98 33 70 01 

         9574 Bælum                                                  

 Fiskesøen ved Willestrup Å 
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Terndrup Lystfisker Forening 

Medlemsnyt 3/2016 

 

Hvordan i finder vores hjemmeside 
 

www.tlf75.dk 

 

 

 

Lasse med sin fine fangst i Herning Fiskepark 
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                              Hjemmeside 
 

Vi er begyndt at bruge den nye hjemmeside www.tlf75.dk som er 
nemmere at opdatere og medlemmer kan skrive indlæg og kommen-

tarer til siden 
 

 

Husk at indmelde fangster 

 
   

 
 

Har du lyst til at tage med til Camp Sverige i 2017? 
 

 

Tilmelding til Sverigesturen 2017 fra 25. til 28. maj                

modtages gerne allerede nu.                                                       
Der er stadig ledige pladser.  
 

Tilmelding foregår til Erik på tlf. 60617040                                                                                 
og det er efter først til mølle reglen. 
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Lørdag den 3/4 var jeg på tur efter torsk fra Hirtshals det var en dej-
lig morgen solen kunne ikke rigtig komme igennem men dejligt stille 
der var godt fyldt på båden tyskerne tog det halve men ok med det 

jeg blev ikke forstyrret vi fiskede ca. en time ude men det var ikke 
godt derefter tog vi længere ud og der var fisk dejlige torsk den 4 

torsk jeg fik vejede 2,3 kg og de andre var lige derunder ved mid-
dagstid begyndte det at regne lidt og det var så resten af dagen men 
ok det var ikke så meget så min fangst den dag var 16 stk. flotte 

torsk … god dag 

                            Hans Jørn Dahl 

 

 

 

    V/KENNETH &               

POUL SØGAARD 

 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 
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Arrangementer 

Put and Take Mesterskaber 

Lørdag d. 08.oktober 

Sted: Revsbæk fiskesø 

09.00—13.00 

08.30 Rundstykker 

Kl.13.00 grilles der pølser 

Tilmelding Jens 23 70 47 14 

 

Afslutning 

Mølledammen Terndrup 

Lørdag d.12.november 

09.00—13.00 

Rundstykker 08.30 

Pølser og præmie overrækkelse efter fiskeri. 

 

 

Det kunne jo være hyggeligt at afslutte året med julehygge.  

 

 

 
  

 

Vi kan bare snakke til ørerne falder af. 

Vi kan tage et Hardy spil eller to. Det er i hvert fald underholdende. 

Er der nogen, der vil binde en flue, kan dette også arrangeres. 

Det foregår i Bøgen i Terndrup Medborgerhus tirsdag den 6. 

december 2016 kl. 19.00. 

Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Der er sodavand til børn. 

 

Tilmelding senest søndag den 4. december 2016                          til 

Joan enten på tlf. 29124070 eller kontakt@tlf75.dk 
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Turen til Herning Fiskepark 

Den 10. september var en længe ventet dag. Turen gik til Herning Fiske-

park for at se, om vi kunne fange en stør. Det er et dejligt sted. Store søer, 

borde, bænke og broer ud, hvor der ikke lige er til at komme til at stå, uden 

at skulle slås med træer, når snøren skal kastes ud. 

 

Søerne er dækket med træer omkring, så man hører ikke trafikken fra den 

store vej. Der er dejligt stille og roligt. 

Jeg fisker ikke efter stør. Ville nok ryge i vandet, hvis jeg fik en på. Johnnie, 

Nysum, Lasse og Jes forsøgte. Jeg holder et vågent øje på Lasse. Hvis nu 

den bette dreng får en stør på, kan han så holde den og ikke ryge i vandet? 

Sikke et dejligt vejr, der er. Heldigvis kommer der en vind indimellem ellers 

havde det været stygt varmt. 

 

Ja, så fangede Bruno en fisk. Godt at der begyndte at ske noget. Erik blev 

sulten og fandt madpakken frem. Det kunne fisken ikke tåle for vupti, så 

var der fanget 2 fisk. 

 

Hvad med mig – jeg slapper da bare af. 

 

Sørme om ikke Lasse også fanger en fisk. Den dreng må have fisketække.  

Hvad med mig – jeg slapper stadig af. 

 

Øv da også – ville gerne have set en kamp med en stør, men ingen ser ud 

til at have heldet med sig. 

 

Underligt når man ser alle de ørreder i søerne, at de så ikke vil bide på. Erik 

siger, man bare skal få fat i den rigtige grønne powerbait. Det må jo huskes 

at sættes på indkøbslisten til næste gang. 

 

Nå så vil Lasse på banen igen. Han var gået op for at rense den første fisk 

og så fik han bid igen. Jeg er sikker på, at han ville kunne slå Usain Bolt i 

en 200 m. Alt han havde i hænderne blev smidt og som han dog kan spurte 

hurtigt. Han bliver vist en superfisker. Kommer lige til at tænke tilbage på, 

hvor heldig Andreas altid var, da han var mindre – Lasse kommer vist til at 

gøre ham kunsten efter. Dette var så dagens største ørred, så på to ture 

slår han lige os gamle lystfiskere. Han er og bliver en hård konkurrent.  

Hvad så med mig – tja, jeg slapper stadig af. 

 

Alt i alt en rigtig god dag. Det er et smukt område. Der blev ikke fanget en 

stør, men bare oplevelsen af at være der og se, at der trods alt blev fanget 

fisk gjorde det til en oplevelse. Prisen på seks timers fiskeri er ikke af-

skrækkende, så hvis der bliver en tur i 2017, tager jeg da med igen. 

Skrevet af Joan 
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Senior Junior

5P. Hans Jørn Dahl 2300 g 5P. Marcus Andersen 3800 g - 71 cm

4P. 

5P. Bo Mouritzen 360 g - 37 cm 5P. 

4P. 4P. 

3P. 3P. 

2P. 

1P. 

Hornfisk

5P. Robert Canot 340 g - 32,5 cm 5P. 

4P. 

3P. 

Stilling i cuppen

Senior Junior

8P. Cristian Pelinari 14P. Marcus Andersen

8P. Jytte Jensen 10P. Lasse Damsgaard Andersen

8P. Robert Carnot

5P. Johnnie Knap

5P. Andreas Kronborg

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 

 

Senior Junior

 5P. Joan Madsen 180 g - 25 cm 5P.Lasse Damsgaard Andersen 380 g - 27 cm
 4P. 

 3P. 

 2P. 

Fladfisk.
 5P. Tonny Nielsen 700g - 42 cm 5P. 

 4P. Jytte Jensen 580g - 39 cm 4P. 

 3P. Robert Canot 340 g - 32,5 cm 3P. 

 2P. 2P 

 1P. 

Gedder.
 5P. Cristian Pelinari 6800 g - 103 cm 5P. 

Put & Take ørreder og laks.
 5P. Andreas Kronborg 4000 g - 65 cm 5P. Lasse Damsgaard Andersen 1780 g - 52 cm

 4P. Jytte Jensen 3882 g - 61 cm 4P. Marcus Andersen 760 g - 39 cm

 3P. Cristian Pelinari 3850 g - 65 cm

 2P. Poul Erik Simonsen 3700 g - 66 cm

 1P. Chr. Mortensen 2560 g - 58 cm

Ørred og laks andre steder.
 5P.Markus Andersen 575 g - 44 cm

Aborre.
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     Billeder fra Herning  
 

 

         

          Fiskepark 
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Efter flere forviklinger lykkedes det igen i år at få en tur på Lillebælt med Nep-

tun. 

Fladfisketuren der denne gang var en eftermidagstur på 5 timer foregik den 25 

september 

12 forventningsfulde lystfiskere var i god tid samlet på kajen i Skærbæk afven-

tende Neptuns ankomst fra formiddagsturen hvor ligeledes 12 personer havde 

været på tur, det var et noget skuffende resultat de havde landet idet der kun var 

2 fladfisk på dæk, det kunne vi ihvertfald gøre bedre, mente vi. 

Med 1 kg friske børsteorm og folk fra TLF kunne det simpelthen ikke slå fejl, 

men vi blev klogerer. Strømmen var simpelthen rivende nogle prøvede med 

400g lod, mod normalt 200g, lige meget hjalp det det var simpelthen umuligt at 

holde bunden 

så fladfisk der kunne holde mål blev det ikke til 

Dagens storfanger blev Niels der brillerede med en torsk på 370g og dermed 

indkasserede førstepræmien 

Men trods det magre resultat rent fangstmæssigt havde vi en god tur i dejligt 

vejr og vi så da også nogle Marsvin og fik en masse frisk luft og som sædvan-

ligt tog gas på hinanden, så jeg håber og tror de fleste havde mod på endnu en 

hyggelig tur på Lillebælt i 2017. 

 

Hardy 
 

 


