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Bestyrelsen år 2018. 
Formand:            

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

Næstformand:  
Jes Roy Andersen  Rebildvej 16 9520 Skørping               Mobil. 40 68 21 41            

E-mail: Jesroyandersen@gmail.com 
   

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  

                                                 Bestyrelsesmedlem         
 
Niels Poulsen Bentevej 5 9520 Skørping     Mobil 40 27 89 99  

E-mail:  nielsbirthe53@gmail.com  

 
     Blad redaktør:     

Henning Jensen Egholmsvej 31 9520 Skørping     Mobil 22 53 80 11 
E-mail: 42hjensen@gmail.com                                           tlf. 98 39 19 38 

 Købmand    Spar BÆLUM  
        Lukas                                       

 Vestergade 24E                       TLF. 98 33 70 01 

         9574 Bælum                                                  

 Fiskesøen ved Willestrup Å 
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Terndrup Lystfisker Forening 
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Hvordan i finder vores hjemmeside 
 

www.tlf75.dk 

 

 

 

Erik, Lasse og Jytte var blandt vinderne          

af cuppen 2017 
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 Generalforsamling d.21-01-2018 

Hardy blev valgt til dirigent, hvilket Han gjorde godt. 
Formandsberetning: 

 
Jens fortalte hvad vi foretog os i 2017 bl.a. fortalte han om vores 
arrangerede ture rundt om i landet. 

 
Han fortalte om turen til Gudenåen, hvor formanden måtte en tur i 

vandet.  
 
Der blev fortalt om vores gode tur til Sverige, hvor vi tog afsted 

onsdag nat, for at få noget mere fisketid. Det var en god tur. Hvis vi 
skal have hytterne med det samme, skal vi bare have Niels med, så 

får vi dem 3 timer før tid. 
 
Put & take mesterskabet var igen i Revsbæk. Der var igen præmier 

fra Lisbeth, som vi blev meget glade for. 
Fremlæggelse af Regnskab 

 
Erik fremlagde regnskabet og budget begge blev godkendt. 

 
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 
Jens ønskede ikke at genopstille, da han godt vil holde en pause fra 

bestyrelsen. 
 

Jes Andersen blev foreslået og enstemmigt valgt. Velkommen til Jes. 
Bruno, Erik, Niels og Joan ønskede at fortsætte og blev valgt. 
 

Fortsættes side 3 
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. 

Et billede af nogle af  

 
deltagerne ved       

generalforsamlingen ’ 
 

d.21.januar 2018 

 

Sommerskole 
 

 
Vi holder kun sommerskole i uge 27 indtil der kommer nogle  
 

yngre instruktører på banen, os der er tilbage er noget oppe i alder 
 

hvor skavankerne begynder at tære på helbredet vi vil jo gerne 
 
huskes for det gode arbejde der er blevet lagt igennem 10 år 
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 Valg af 2 suppleanter 
 

Erik og Villy fortsætter som suppleanter. 
 

Valg af revisor og suppleant 
 

Hardy blev genvalgt som revisor og Henning fortsætter som supple-
ant. 

 

Indkomne forslag 
 

Ingen 
 

Evt. 

 
Der kom et forslag om samarbejde med de omkringliggende fiskeri-

foreninger mht. hvor man må fiske og ikke må fiske i Mariager Fjord 
og åerne rundt omkring.  
 

Der skal tjekkes op omkring reglerne og afmærkningerne. Der kan 
evt. laves en komsammen med de andre foreninger, for at få styr 

på det.  
 
Derefter kunne der laves skemaer osv. Som kan lægges på hjem-

mesiden eller sendes ud med bladene. Det kan tages op i bestyrel-
sen på næste møde   

 
Der blev talt omkring fiskeskolen, at der ønskes mere hjælp fra 

medlemmer, så det ikke er de samme, der skal være der 2 x 4 dage 
i træk i første og sidste uge af børnenes sommerferie.  
 

Der kom tilsagn fra Erik, Finn og Niels med at de kunne hjælpe til. 
Det der er det største problem, er jo at mange af medlemmerne ar-

bejder 
 
Der var mødt ca.20 personer op til generalforsamlingen. Der blev 

serveret øl og vand samt franskbrød og kaffe. 
 

Bemærk: Regler og links er lagt ud på hjemmesiden 
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Der er en aftale med lodsejeren på Håls Brogaard, Flamstedvej 125, om dag-

kort 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 Hålsbro  

 

og man putter 50,00 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. 5P. 

4P. 4P. 

3P. 

5P. 5P. 

4P. 4P. 

3P. 3P. 

2P. 

1P. 

Hornfisk

5P.

4P. 5P. 

3P.

2P.

Stilling i cuppen

Senior Junior

5P. Johnnie Knap 5P. 

4P. Jytte Jensen

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 

Senior Junior

 5P. 5P.

 4P. 

 3P. 

 2P. 

Ørreder fanget i eget fiskevand

5P. 

4P. 

Fladfisk.
 5P. 5P. 

 4P. 4P. 

 3P. 3P. 

 2P. 2P 

 1P. 

Gedder.
 5P. 5P. 

Put & Take ørreder og laks.
 5P.Johnnie Knap 5800 g - 77 cm 5P. 

 4P. Jytte Jensen 1260 g - 46 cm 4P. 

 3P. 

 2P. 

 1P. 

Ørred og laks andre steder.
5P. 5P.

Aborre.
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Arrangementer: 
 

Åbningskonkurrence lørdag d. 07-04-18 

Terndrup Mølledam 

Mød op kl. 8.30 til rundstykker.                           

Vi fisker fra 9-13. Derefter pølser.  

 

Sildetur 21-04-18,                                                                 

Vi mødes ved det rådhuset kl. 08.00  i Hadsund.                              

Tilmelding til Erik tlf. 60 61 70 40 

 

Camp Sverige 

Tirsdag d.24.april 
Kl.19.00 lokale bøgen Terndrup medborgerhus 

Møde for deltagerne 

 

Geddetur til Hørby den 05-05-18.                                           

Tilmelding og oplysning om mødested                              

til Jes tlf. 40 68 21 41. 

 

Fjordtur med waders 26-05-18                

 mødes ved gamle Aldi kl.08.00 

Tilmelding til Bruno tlf. 23 86 74 81 

 
 

NATFISKERI 

Hermed inviteres der til natfiskeri ved Medestedet i Astrup                       

fredag d. 29. juni 2018.  

 

I er velkomne til at medbringe familien. 

Vi mødes kl. 18.00 hvor grillen er tændt og spiser sammen. 

 

Drikkevarer skal I selv medbringe. 

Fra kl. 19.00 går vi i gang med fiskekonkurrencen og den slutter kl. 01.00. 

 

I er herefter velkommen til at fiske videre til kl. 07.00 lørdag morgen. 

Prisen er for voksne 100 kr. incl. mad og fiskeri. 

Juniorer er gratis. 

 

TILMELDING SENEST SØNDAG DEN 24. JUNI 2018 TIL JOAN                   

PÅ TLF 29 12 40 70 (ENTEN OPKALD ELLER SMS) ELLER TILMELD JER PÅ 

MAIL: KONTAKT@TLF75.DK 
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Forshaga 2017 
 
Mens jeg venter på at frosten skal forsvinde og foråret skal bryde igennem så jeg 
kan komme ud at fiske, er vi i familien gået i gang med at finde ud af hvad vi skal i 

sommerferien. Jeg håber på at vi kan blive enige om en campingferie igen i år. 
 
Sidste år gik campingferien til Sverige og jeg havde lokket familien med til Fryden-
baden Camping ca. 25 km nord for Karlstad. Derfra er der kun lidt over 10 kilome-
ter til Forshaga og Klarelven. På forhånd havde jeg været ude og investerer i en ny 
2-hånds fluestang (14,9 fod mindre kunne ikke gøre det J). Jeg havde i forsomme-
ren snakket med Bruno om at vi skulle ned i fjorden og øve speycast. Det nåede vi 

ikke inden ferien, så jeg nøjes med at se nogle youtube videoer om hvordan man 
udfører et speycastet. 

 
Jeg ankom til Forshaga klokken 9:30 og butikken der sælger fiskekort åbner først 
klokken 10. Så jeg havde lejlighed til at kikke lidt på fiskevandet inden. Der var en 
robåd ude i Zone 2, hvor der stod en og fiskede. Jeg havde ikke mod på at stå i en 

robåd og fiske, så jeg valgte at ville fiske i Zone 3, da Zone 1 og 2 mest er til båd. 
Zone 2 var nu også udsolgt. Efter jeg havde købt fiskekort kørte jeg over på den 
modsatte side således at jeg kunne få nedstrøms til venstre for mig. Allerede mens 
jeg pakkede ud, hørte jeg flere plask ude fra vandet, fra springende fisk. Der er 
mulighed for at fange laks og ørred i klarelven. Vilde laks og ørreder skal genud-

sættes, mens laks og ørreder der har klippet fedtfinnen og er over 60 cm må 
hjemtages. 

 
Jeg fandt et sted lige neden for Zone 2 hvor der ikke var så mange buske og jeg 
kunne stå en 5 meter ude i vandet. Bag mig havde jeg en høj stenskrænt så bag-
kast var ikke muligt. Så var det bare i gang med speycastet og det var nu ikke helt 
så let som det så ud på youtube, så der blev bandet lidt den første time tid og mi-
stet nogle fluer. Herefter gik det bedre med kastet og det lykkes mig at lave nogle 
gode kast, men flere middelmådige. Jeg fiskede ca. 4 timer og så adskillige fisk der 

sprang, men fangede og mærkede intet. 
Erik 


