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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 

 Medestedet 
 Milmosevej 2 

 Astrup 

 9510 Arden 
 

 

   

Terndrup Lystfisker Forening 

Medlemsnyt 2/2018 

 

Hvordan i finder vores hjemmeside 
 

www.tlf75.dk 

 

 

 

Henrik med sin fine Pighvar fra 

Vejers strand 

mailto:Jesroyandersen@gmail.com
mailto:nielsbirthe53@gmail.com
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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 mor-

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

Juniorer er gratis. 
 

TILMELDING SENEST tirsdag DEN 26. 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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Når fjorden vågner 

 

Vi er i starten af marts, vandet er koldt 

meget koldt. Faktisk så koldt at Odense 

Fjord er total lukket af et tykt lag is, på 

premieredagen.  

Os der plejer, at stå i fjorden hele da-

gen til konkurrencen, vi er alle samlet i 

åen. Det passer os ikke helt og det re-

sulterer da også i en nul tur.  

Vi kan da trøste os med at vi ikke var 

de eneste. Det er ikke mange fisk, som 

hænger fremme ved konkurrencens 

afslutning.  

 

Dagene efter holder vi konstant øje med fjorden, vejret er vendt, det er 

blevet lidt varmere. Isen kan bryde når som helst. Det gælder om at være 

klar, når det sker. 

 

Endelig sker det og vi er nogle af de første på pladsen.  

De andre har allerede fået fisk. Der skal da heller ikke gå længe, inden 

jeg får en godt hug, ca. 10 meter fra stangspidsen, en stor hvirvel i over-

fladen, jeg fortsætter min indspinning. Jeg lader mit blink " hænge" lige 

foran stangspidsen, inden jeg vil trække den op af vandet til en nyt kast.  

Den hænger kun et sekund, da en stor fisk tager min ophænger flue ben-

hårdt, og suser afsted.  

Årets første havørred er på.                                         Andreas 

 

 

Fortsættes i næste nr. 
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Camp Sverige: 

 
Jens lagde hårdt ud den første dag i Lille grubben med en fangst på  

 en ørred på 1060 g og 41 og halv cm som han krævede lagt til  og  
Fordi der ikke var andre der fangede noget denne dag tilhørte håne-
retten Jens som ikke holdt sig tilbage fordi han lugtede af fisk. 

Det var lige før han sang 
 

(det kan godt være a lugter lidt a fisk i dav det er fordi a kommer 
lig fra søen av) 
 

Men allerede dagen efter om formiddagen i Jens favorit sø Bjørnsø-
en fangede Ayaz sin første ørred nogensinde, men som Jens sagde 

det var under hans kyndige vejledning han fik fisken hevet i land, 
den viste sig at være en større fangst end den Jens havde fanget og 
det var jo ikke så godt. 

 
Der blev fanget flere fisk i søerne, men der blev fanget flest fisk i 

Baltak elven . 
 
Jeg går ud fra der kommer indlæg i næste blad om Camp Sverige . 

 
Henning 
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Bøllebank i Buderupholm 
Louise og jeg skulle hjem til Nordjylland, på familiebesøg. Fiskestangen sneg 

sig selvfølgelig med, der plejer at opstå en chance for, at få den luftet.  

Vi var afsted 2 gange på samme dag. Vi blev vækket af mine 2 små fætre, 

som syntes at folk, der sov på første sal, skulle op kl meget tidligt.....  

Nu var vi jo vågne og det meste af huset sov stadig, med undtagelse af de 2             

Unge banditter. tallerknerne blev fyldt med havregryn, ramasjang blev tændt 

og så ellers afsted mod søen. 

 

Ankommet ved søen, den ligger helt blank og fuglene synger lystigt. Det er 

nu skønt, at være tidligt oppe.  

Mosekonen brygger over engen, som ligger bag søerne, langs Lindenborg Å.  

Her hersker roen. 

 

Vi begynder vores fiskeri begge med blink, jeg med en lille hvid snapper. 

Louise med en orange/gul Fidus, den skal senere gå hen og blive meget be-

tydningsfuld.  

 

Jeg får ret hurtigt et godt hug, midt i søen. Den kæmper godt og søger hele 

tiden dybet, en god fisk.  

Det er en af de meget smukke tigerørreder, som kan fanges her i søen.  

Utrolig smuk fisk på godt 3 kg.  

 

Louise slår også til, hun får 2 pæne regnbueørreder på ca. 1,5 kg. De 2 timer 

også Louise slår også til, hun får 2 pæne regnbueørreder på ca. 1,5 kg. De 2 

timer også gået, det er tid til at vende hjem til familien og morgenbordet. 

 

Ud på eftermiddagen går snakken om morgens fisketur. Min onkel bliver lidt 

tændt på en fisketur. Vi er selvfølgelig klar! 

Vi starter ud med lidt forskelligt hver i sær.  

Onkel med spinner, Louise med Fidusen, jeg med flue. 

 

Efter ca. 15 minutters fiskeri, kan jeg godt se, at der er mest gang i fiskeriet 

med spin. Jeg må hente min stang. Den ligger oppe i bilen. 

På vej tilbage, kaster jeg et blik overmod Louise, hun står med fisk på. 

Det er normalt ikke noget problem for hende, så jeg tager det stille og roligt. 

Jeg ser dog en vis panik, da jeg kommer lidt nærmere. Og et forsigtigt råb 

forlader mig: Er den stor? Hvortil der kommer et prompte svar: JAAAA, 

HJÆLP!!! 

Ja så kan det nok være, at gummistøvlerne kunne flytte sig med hastige 

skridt. 

  
Fortsættes side 7 
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Senior Junior

5P. 5P. 

4P. 4P. 

3P. 

5P. Jes Roy Andersen 1480g - 44cm 5P. Lasse Damsgaard Andersen 1380 g - 46 cm

4P. Ayaz Al Omar 1260 g - 48,5 cm 4P. 

3P. Finn Frantsen 1149g - 43 cm 3P. 

2P. Erik Volf Rasmussen 1110g - 44 cm

1P. Jens Kragh 1060g - 41,5 cm

Hornfisk

5P.Bruno Jensen 535 g - 70 cm

4P. 5P. 

3P.

2P.

Stilling i cuppen

Senior Junior

10P.Bruno Jensen 5P. Lasse Damsgaard Andersen

7P. Jytte Jensen

5P. Cristian Pelinari

5P. Henrik Nysum

5P. Andreas Kronborg

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

 5P. 5P.

 4P. 

 3P. 

 2P. 

Ørreder fanget i eget fiskevand

5P. Bruno Jensen 34 cm

4P. 

Fladfisk.
 5P. Henrik Nysum 2200g - 47 cm 5P. 

 4P. Jytte Jensen  26,5 cm 4P. 

 3P. 3P. 

 2P. 2P 

 1P. 

Gedder.
 5P. 5P. 

Put & Take ørreder og laks.
 5P. Cristian Pelinari 6900 g - 76 cm  5P.   Lasse Damsgaard Andersen 3550 g - 54 cm

 4P. Johnnie Knap 5800 g - 77 cm 4P. 

 3P. Jytte Jensen 3560 g - 60 cm

 2P. 

Ørred og laks andre steder.
5P. Andreas Kronborg  68 cm 5P.

Aborre.
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Arrangementer: 
 
 

NATFISKERI 

Hermed inviteres der til natfiskeri ved Medestedet i Astrup                       

fredag d. 29. juni 2018.  

Se annonce side 2 

  

  

Stør/ørred tur: 18.aug. 8-18 i Herning Fiskepark.            

Mødested kl. 8.00 Mølledammen i Terndrup.                     

Tilmelding til ERIK på 60617040. 

  

Aborretur: 8.sept.-18 i Randers.                            

Mødested kl. 8.00 ved Rema i Hadsund (det gamle Aldi).    

Tilmelding til Bruno på 23867481. 

  

    

  

29-09-18: P&T mesterskab i Revsbæk.    

 

Der serveres rundstykker kl. 8.30 

Konkurrencen kl. 9.00 – 13.00 

Der serveres pølser kl. 13.00 

Tilmelding Bruno tlf. 23 86 74 81 

 

                                                                         

14-10 -18 Hav tur fra Hirtshals 

 

Pris 450,00 kr. 

Bindende tilmelding og info til 

Niels senest 27. sept. 40 27 89 99 

 

10-11-18 Afslutning i Mølledammen 

    

Der serveres rundstykker kl. 8.30 

Konkurrencen kl. 9.00 – 13.00 

Der serveres pølser kl. 13.00 

Tilmelding til Erik onsdag d.7-11 60 61 70 40 
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Hun har ret, hun har en rigtig stor fisk på. Den kæmper kanon godt, den 

tager flere tunge udløb. Heldigvis har hun styr på der med, at fighte fisk 

og den kommer sikkert til min hånd, hvorefter jeg kan løfte den store fisk 

op til hende.  

 

Der bliver hujet og hejet, et bitte hvin kommer der vist også fra Louise. 

Det er til dato hendes største fisk!  

En regnbueørred på 6,4 kg.  

Snakken går lystigt og vi er alle glade for hendes store og ikke mindst 

flotte fisk.  

 

Roen når knap at sænke sig, efter fiskeriet er begyndt igen, før den er 

gal. 

 

Dæleme om hun ikke har fat i en af de store fisk igen!? Vel og mærke i 

bare 3 kast efter hun lige har landet den store. Det er vildt! 

Nu sidder hun med endnu en fisk i hånden, denne på 6,3 kg.  

 

 
 

Håneretten tilhørte ihvertfald Louise denne dag, det gør den stadig og ja, 

jeg hører stadig for det! 4-1 nederlag og vi skal da slet ikke begynde at 

kigge på sammenlagte kilo.... Bøllebank ;-) 

 

Andreas  

 


