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Terndrup Lystfisker Foreningen´s hjemmeside: www.terndrupby.dk 

 Købmand    BÆLUM KØBMANDSGAARD 

 STEN JENSEN   Østergade 8 

      9574 Bælum 

  

      Tlf. 98 33 70 01 

      Fax 98 33 72 20 

Adresse: Alsvej 71, Visborg, 9560 Hadsund,  

Telefon: 98573062   

E-Mail: info@teglvaerkssoens-fiskepark.dk 

Teglværkssøen Visborg 

   

Terndrup Lystfisker Forening 

Medlemsnyt 4/2010 

De stolte fiskere. 

 

 

Klubaftener med fluebinding i Thygeslund i Hadsund 

Torsdag 24. februar 2011 kl. 19:00 til 21:00 

Torsdag 10. marts 2011 kl. 19:00 til 21:00 

Torsdag 24. marts 2011 kl. 19:00 til 21:00 

Torsdag 7. april 2011 kl. 19:00 til 21:00 

 

Pris per gang 30 kr. med brød og kaffe samt materialer (Medbring gerne eget 

materiale)  

Tilmelding til Christian Mortensen. 



2  

I bladet 

Generalforsamling ......................................................................................... 2 

Fangst i Revsbæk .......................................................................................... 4 

Andreas’ fangst………...…………………………………………………...6 

Andreas’ fangst.………….…………………………………………………7 

Fiske cuppen ................................................................................................. 8 

Alternativ fangstmetode ................................................................................ 10 

Havture 2010 ................................................................................................. 11 

Bestyrelsen 2010 ........................................................................................... 12 

General forsamling 
Terndrup lystfiskerforening afholder generalforsamling lørdag den 22/1 

2011 klokken 13:00 i cafeteriet i Terndrup hallen 

 

Foreløbig dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandsberetning. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. 

5. Valg af 2 suppleanter. 

6. Valg af revisor og revisor suppleant. 

7. Indkommen forslag. 

8. Eventuelt. 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i henne senest en uge før generalfor-

samlingen. 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet nogle forslag. 

 

Regnskabet og budgettet vil blive lagt ud på hjemmesiden når det er godkendt 

af revisoren. Forhåbentlig en uges tid før generalforsamlingen. 

 

Husk at Generalforsamlingen foregår i Terndrup hallen 
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Havture i 2010.  

Foreningen har i år ikke været særlig heldig med de datoer der var valgt til vore havture, de to 

første fra Hirtshals blev begge aflyst på grund af vejret. 

Turen fra Grenå lykkedes heller ikke, denne gang på grund af en misforståelse mellem skipper 

og undertegnede, i skrivende stund mangler turen fra Hirtshals d. 23. okt. Så jeg krydser fingre 

og hvad der ellers kan gøres for at det lykkedes denne gang. 

Det har i år været meget besværligt at få samlet folk til de forskellige ture og bedst som jeg har 

troet nu var der fuld besætning har der været afbud, nogle har så alligevel betalt for turen, men 

f.eks. Grenå turen lykkedes det kun at blive 13 deltagere hvilket ville have kostet foreningen 

1800,00 kr. (Henning var ikke spor glad) så det var egentlig held i uheld at vi ikke kom af sted. 

Hvor vil jeg så hen med alt den jammer?. Jo jeg kunne forestille mig at fremtidens havture blev 

arrangeret spontant således at de medlemmer der er tændt på disse ture giver sig til kende og når 

vejret er til det er der en af de tilmeldte der lige har lyst og tid til at komme af sted og som så 

finder ud af hvilken kutter der ledige pladser og derefter kontakter de interesserede.  

Jeg mener på denne måde undgår vi de mange aflysninger og ligeledes undgår tovholderen at 

ringe rundt og nærmest bønfalde folk om at deltage og derefter at skulle ringe om aflysninger. 

Forslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen så tænk lidt over det i mellemtiden. 

Hardy  

  

 

De to vindere af fiskekonkurencen 

i teglværkssøen- 

 

John og Andreas 
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 Alternativ fangstmetode. 

 

Erik H. og undertegnede har udviklet en ny fangstmetode som hermed gives videre til medlem-

mer af TLF, vi forbeholder os dog copyrigt på metoden, så hvis nogen benytter vores fidus, be-

tales der afgift til os begge. 

Vi kom på ideen da TLF. holdt P. og T: mesterskaber i Teglværkssøen. Vi havde ikke rigtig haft 

”heldet” med os, så mens vi sad og nød det gode vejr og en pibe tobak havde vi placeret vores 

power bait, Flemming stod med sin spinder og fiskede aktivt, pludselig gjorde Han os opmærk-

som på at begge vores stager var i bevægelse. 

Det kan nok være piben fik en anden lyd, Erik´s stage var helt ustyrlig, mens min var mindre i 

bevægelse, men vi blev enige om ar rulle ind synkront , da det var umuligt at afgøre hvem af os 

der egentlig havde fisk på. 

Ved Flemming´s hjælp fik vi landet en flot fisk på godt 4 kg. Da vi havde dyret på land viste det 

sig at min krog manglede, medens Erik´s line nærmest havde kvalt fisken og yderligere var fi-

sken viklet ind i noget fremmed snøre hvorpå der både var Bombarda og krog, Erik´s krog var 

heller ikke i gabet på fisken. 

Andreas var også kommet til og Han fandt en krog med en stump snøre langt inde i fisken. 

Ved sammenligning fandt vi ud af at det fundne lignede mit grej, så der var enighed om at det 

var mig der skulle noteres for fangsten (for en gang´s skyld). 

Da dagen sluttede og vi skulle pakke sammen tog Erik sine briller på og hvad skete jo indfiltret i 

hans afkappede line sad min krog, altså var det ikke mig æren tilfaldt, ej heller Erik, så vi lavede 

rigtig kage i den for Henning og Bent der havde lavet præmielisten hvor vores fisk indtog an-

denpladsen men som naturligvis ikke kunne tælle. 

Hvis du ikke kan få bid på anden måde så kan det måske lykkes hvis du får hjælp af en fiske-

kammerat der kan kaste med lasso. 

Afgiften, der bedes indbetalt i kontanter (udenom skattevæsenet). 

 

Hardy. 

Ps. Vi delte fangsten. 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 
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hej..  

her er lige en lille historie fra en fantastisk god lørdag i Revsbæk put & take sø. 
 

Efter en god og våd fredag aften over ved Bruno, blev vi enige om at tage en tur i 
Revsbæk og afprøve mit nye spinnersæt, Bruno, Rene og jeg kørte derover til søen 

med fornuftige tømmermænd og troen, på at vi skulle have en afslappet dag, da vi 

kom derover viste det sig at Hardy og Andreas var derover og var godt i gang med 
fiskeriet, jeg havde også en kammerat der kom fra Randers og mødtes med os derover 

(Simon hedder han).  så vi var 6 lystfiskere 5 fra Terndrup lystfisker forening og en 
udefra. da vi havde fået fundet fiskegrejet frem og rigget det til, gik vi i gang med fi-

skeriet,( det skal siges at Hardy og Andreas havde taget en 12-13 regnbuer inden vi 
gik i gang med fiskeriet),efter en 4-5 kast fik vi den første på og så gik det ellers derud 

af, med at hale fisk op, tror at hvis man havde målt vandstanden inden vi gik i gang og 

efter vi var færdig med at fiske var vandstanden falden en del. efter der var gået ca 3-
4 timer havde vi seks mand halet 65 regnbue ørreder op på land. Hardy mistede et par 

stykker og et af hans ynglings spinnere men det slog ham ikke ud. Rene fangede hans 
første regnbue på flue og jeg fik godt og grundigt afprøvet mit nye ul spinnersæt. de 

huggede på alt, flue spinnere blink gennemløbere, det var fuldstændig vanvittigt alle 

de fisk vi fik på land... en kanon dag, 
 

m.v.h  
Søren Jensen 

vinkelvej 4 
Assentoft 
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5P. Aase Henriksen, 1350g, 55cm 5P. Andreas Kronborg, 1170g, 45cm

4P. Karsten Henriksen, 1000g, 50cm

Ål

5P. Johnnie Knap, 560g,  65cm

Stilling i cuppen
Senior Junior

21P. Johnnie Knap 30P. Andreas Kronborg

17P. Bruno Jensen 4P. Daniel Mosbæk

10P. Flemming Jensen (Siem) 4P. Frederik Jensen

9P. Christian Mortensen 3P Mikkel Kastrup

7P. Morten Christensen

6P. Poul Erik Simonsen

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

5P. Bruno Jensen, 1005g, 43cm Andreas Kronborg Christiansen, 120g, 24cm

4P. Christian Mortensen 1000g, 43cm, 

3P. Johnnie Knap, 960g,  16cm

Ørreder fanget i eget fiskevand

5P. Stine Louise Nielsen 1040g, 45cm 5P. Andreas Kronborg, 850g, 44cm

4P. Johnnie Knap, 1020g, 47cm

3P. Steen Stennfat, 430g, 33cm

2P. Flemmin Jensen (Siem) 420g, 31cm

Fladfisk.

5P. Johnnie Knap, 485g, 36cm 5P. Andreas Kronborg, 470g, 28cm

4P. Poul Erik Simonsen, 330g, 28cm

3P. Flemming Jensen(Siem), 260g, 29cm

Gedder.

5P. Bruno Jensen, 8000g, 150cm

4P. Johnnie Knap, 3400g, 78cm

3P. Morten Christensen, gedde 1600g, 65cm

2P. Henrik Nysum, 1400g, 65cm

1P. Erik H. Hansen, 670g, 37cm

Put & Take ørreder og laks.
5P. Flemming Jensen (Siem), 6400g, 75cm 5P. Andreas kronborg , 7070g, 82cm

4P. Bruno Jensen, 4900g, 68cm 4P. Daniel Mosbæk, 3360g, 64cm

3P. John Nørgaard, 4590g, 67cm 3P. Mikkel Kastrup, 1280g, 47cm

2P. Bjarne Sørensen, 4000g, 60cm

1P. Henning Jensen, 3420g, 61cm

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

4P. Claus Poulsen, 5500g, 78cm 4P. Frederik Jensen, 1000g, 35cm

Ørred og laks andre steder.
5P. Christian Mortensen, 6000g, 75cm 5P. Andreas Kronborg, 5450g, 78cm

4P. Morten Christensen, 2300g, 55cm

3P. Bruno Jensen, 1880g, 53cm

2P. Poul Erik Simonsen, 1450g, 56cm

Aborre.
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Fangst dato:16 oktober 

Fangst:regnbue og en stor tønde 

Sted:Volstrup fiskepark 

Metode/agn:meps 3 

Længde:1 meter 

Vægt:9,6 

Genudsat:Nej  

Jeg var på tur med fiskeklubben, Terndrup lystfiskerforening. Vi skulle fiske gedder i nogle søer som efter 

signe skulle være rigtig gode og husere rigtig store gedder og aborre men da vi ankom, blev vi mødt af et 

meget skuffende syn. 40- 100 cm dybt hele vejen ud og efter denne vinter, blev vi hurtig enige om at her 

var der ikke noget at komme efter. Så nogle af os valgte at vende snuden hjem af, og andre blev dog men 

ingen fangst. Os 5 som valgte at køre hjem af, snakkede lidt over mobilen og blev enige om at vi skulle læg-

ge et besøg forbi en put and take sø, bare for at få lidt flex på klingen. Der gik da heller ikke lang tid før der 

var fisk på min spinner, men da røg dog, da der var et eller andet galt med mit hjul  Nåh men jeg satte 

så mit reserve hjul på og fiskede videre. Jeg gik så en runde omkring søen og da de råbte fra den anden 

side, at de havde fisk, fik jeg travlt men jeg skulle lige have endnu et kast her og BANG! 2-3 omgange på 

hjulet og der var fisk på. Da den kom ind sad min meps 3 spinner helt nede i enden af gabet på den, så den 

har været lidt sulten. Og da jeg kom over med fisken, til de andre kunne jeg se at den fisk, de lige havde 

fanget var nogenlunde samme størrelse som min og den vejede helt godt til  Og vægten sagde dog 

også 4,440 kg og hans 4,700 kg så to helt pæne fisk. Der gik nu et par timer, uden den helt store aktivitet 

for mit vedkommende, da der igen ud af ingenting kom et ret hårdt hug igen men denne var da ikke så stor 

som den anden på 1,910 kg. Efter denne fisk gik der ikke lang tid før, der kom et meget sløvt og dovent hug 

men utroligt tungt hug så jeg var meget hurtigt klar over, at det her var noget stort men jeg kunne ikke helt 

flytte på den, eller den flyttede sig meget langsomt og tungt. Flere og flere fiskere stoppede deres fiskeri, for 

at se denne mærkværdige kamp, da den nærmede sig land og vi kunne begynde at skimte den, vrælede 

Bruno en af gutterne fra Terndrup " DET ER SKU DA EN TØNDE!" Og vi andre kunne heller ik, lade være 

med at grine, at fange en tønde på en meps 3. Nu startede det helt store cirkus med at få denne tønde op af 

vandet, vi var nød til at hænge i armene på hinanden for at en af os skulle trække den op og op kom den da 

 Så bare for sjov skulle vi da have vægt og længde, da den trods alt var fanget med stang  Så en 

træls dag, blev nu til en rigtig sjov dag med en masse fis og ballade med gutterne . Ps det er min per-

sonlige rekord for tønder  

Mange gange knæk og bræk Andreas  
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Andreas med sin store tønde i Volstrup 

 

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

 

Åbningskonkurrence lørdag den 2. april kl. 09:00 

til 13:00 rundstykker klokken 08:30 
 

 

 

 

 


