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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                                                  

  

Terndrup Lystfisker Forening 

Medlemsnyt 4/2018 

 

Hvordan i finder vores hjemmeside 
 

www.tlf75.dk 

 

 

 

              Lars Axel vandt havturen   

 med en torsk på 2 kg 

mailto:Jesroyandersen@gmail.com
mailto:nielsbirthe53@gmail.com
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Terndrup Lystfiskerforening generalforsamling 
 

Lørdag d. 19 -01 – 2019 kl. 13.00 i Terndrup Medborgerhus 
lokale Bøgen.                             
   

  Dagsorden er følgende: 
 

    
  Valg af dirigent 
     

 Formandsberetning 
      

Fremlæggelse af regnskab 
      

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 
     
 Valg af 2 suppleanter 

     
 Valg af revisor og revisor suppleant 

      
Indkomne forslag. 
     

 Evt.             
Efter generalforsamlingen vil der være overrækkelse af  

præmier i cuppen. 
           
     Samt kaffe og brød. 
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Put and take mesterskabskonkurrencen i Revsbæk Fiskepark 
 

22 voksne og 4 juniorer nød det gode vejr til konkurrencen i Revs-
bæk Fiskepark. Der blev drukket kaffe og spist rundstykker inden 
fiskeriet gik i gang. 

 
Efter en lidt træg start kom der gang i fangsterne der blev landet en 

del fisk. 
 
Alec blev Put and take mester med en fangst på 4300 g –77 cm  

 
Revsbæk Fiskepark sponserede nogle fine præmier. 

 
Efter præmie overrækkelsen blev der grillet pølser og brød så alt i 
alt fik alle deltagerne noget ud af det. 

 
 

Red. 
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V/Kenneth &               

Poul Søgaard 

 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

 

Telefon 98335073 

Fredning fladfisk 

Skrubber og rødspætter er omfattet af fredning indtil 30. april. Det gælder 

dog kun for hunfiskene, så hanfiskene må stadig hjemtages. Isingen er ik-

ke omfattet af fredningstider og derfor er det ikke nødvendigt at skelne 

imellem han og hun. Isingen kan kendetegnes ved at den har en cirkelfor-

met sidelinje rundt om den lille finne bag fiskens hoved. Men hvordan ken-

der man forskel på han og hun fladfisk når det kommer til skrubber og rød-

spætter? Den nemmeste måde er at se om fisken har rogn i maven. Rog-

nen, hvis den er der, skal være placeret i fiskens bug – altså forrest på 

oversiden af kroppen modsat øjnene. Ofte vil fisken være ekstra tyk netop 

her, hvis den er med rogn. Er man i tvivl kan man evt. holde fisken op 

imod solen, hvor æggene/rognen vil være synlig og ses som et mørkt om-

råde i bugen. 
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Put and Take fiskeri er måske nok den mest tilgængelige, og en af de for-

mer for fiskeri, hvor den altovervejende fokus med fiskeriet. Put and take 

fiskeri kræver et minimum af grej, og stiller ikke store krav til hverken ud-

styret, fisketeknik eller fiskegrejet – perfekt til nybegynderen, eller til fi-

skeri med børn. 

Man kan klare sig med et minimum af fiskegrej i en Put and Take sø. En 8 

eller 9 fods stang med et passende hjul vil dække de fleste behov. 

Sådan fanger du fisk i Put and Take søen 

Selvom Put and Take fisk ikke er de sværeste at fange, udstedes 

der desværre ikke fangstgarantier. Nogle dage vil fiskene i søen have en 

slags madding andre dage en anden slags og nogle dage slet ingenting – 

og så er det svært! Der findes dog fiskemetoder, som forøger dine fangst-

muligheder væsentligt. 

 

 

Power bait er det mest anvendte agn til fiskeri i Put and Take søer – og 

med god grund. powerbait er utrolig nem at anskaffe og have med at gøre. 

Det fåes i mange forskellige farver og smag, og kan fiskes på utroligt man-

ge måder. Dermed kan power bait fiskeri dække stort set enhver fiskesitu-

ation. Power bait kan enten fiskes stationær under en prop eller på bun-

den, eller mere aktivt bag et boble- eller bombarda flåd. 
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Uanset om man fisker power bait stationær eller mere aktivt, anvender man 

meget små trekroge i størrelsen 14 eller mindre, afhængig af om man vil ha-

ve sin power bait til at synke eller flyde. 

Fisker man power bait under en prop, skal den synke, fiskes den på bunden 

skal den flyde. Stationært fisket power bait foregår med to meget simple op-

sætninger. 

Til venstre ses hvorledes power bait fiskes under prop og til højre hvordan 

det fiskes på bunden. Fiskes power baiten under en prop, skal der ikke mere 

power bait på krogen en så den synker. Omvendt skal der nok power bait på 

krogen til at den flyder, hvis det fiskes på bunden. 

Man kan forme power baiten, så vidt muligt at få den til at ligne en fisk i van-

det. Dvs. at fisket på en af disse to måder, skal den formes i en aflang form.  

Power bait og bombarda 

Den måske mest effektive måde at fiske power bait på er efter et bombarda 

flåd Illustrationen nedenunder viser hvorledes dette gøres.  

Der anvender typisk et langsomt synkende bombarda. I de varme måneder, 

hvor fiskene opholder sig dybere i søen, kan man sommetider bruge et mere 

hurtigt synkende af slagsen. 

Fiskeriet med bombarda og power bait foregår ved, en almindelig line ca. på 

længde med fiskestangen og anvender som forfangs line. Jo længere jo bed-

re, men det skal selvfølgelig også være til at styre. Ca. 40 cm foran krogen 

klemmer jeg en lille split Hagel på forfangs linen. 
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Senior Junior

5P. Lars Axel 2000 g 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

24P.Bruno Jensen 5P. Lasse Damsgaard Andersen

12P. Andreas Kronborg 4P. Frederik Møller

7P. Johnnie Knap

5P. Henrik Nysum

5P. Lars Axel

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

 5P. Bruno Jensen 910 g - 41 cm 5P.

 4P. Andreas Kronborg 28 cm

 3P. Erik Volf Rasmussen 220 g - 27 cm

 2P. 

Ørreder fanget i eget fiskevand

 5P. Johnnie Knap 44 cm

 4P. Bruno Jensen 34 cm

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

 4P. Bruno Jensen 34 cm 4P. 

 3P. Jytte Jensen 26,5 cm 3P. 

 2P. 2P 

 1P. 

Gedder.
 5P. Bruno Jensen 8850 g - 95 cm 5P. 

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

 4P. Finn Otte 6700 g - 73 cm 4P.  Frederik Møller 3070 g

 3P. Andreas Kronborg 6600 g - 75 cm

 2P. Johnnie Knap 5800 g - 77 cm

 1P. Alec 4300 g - 67cm

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

Aborre.
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Sverigesturen 2019 er fra 30. maj til 2. juni. 
 

Har du lyst til at komme med, så hop på vognen. 
Tilmelding foregår til Erik på tlf. 60617040 og           

det er efter først til mølle reglen. 
2 pladser ledige 
 

 
12.februar Klubmøde kl.19.00 

Hyggekomsammen  i Bøgen Terndrup medborgerhus  
Med bl.a. fluebinding 

 

 
Søndag d.17.marts 2019 

Havtur fra Hirtshals kl. 08.00 – 14.00 
Pris= 450,00 kr. 

Bindende tilmelding og yderligere information til 
Niels senest 3.marts.2019 på tlf. 40 27 89 99 

 
 

Åbningskonkurrence Lørdag.6.april 
Terndrup mølledam 

Mød op kl.08.30 til rundstykker 

Vi fisker fra kl. 09.00—13.00 
Derefter præmieoverrækkelse og pølser 

 
 

Sildetur til Voer Lørdag.d.27.april 
Vi mødes ved rådhuset i Hadsund kl.08.00 

Tilmeling til Erik tlf. 60 61 70 40 
 

 
Terndrup lystfiskerforening ønsker alle medlemmer  

 en glædelig jul og et godt nytår                                   
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Aborre tur til Randers Havn 

Lørdag den 8 september havde klubben en tur til Randers Havn, hvor vi 

skulle prøve og fange nogle Aborre. Vi var 5 mand der mødte op nede 

ved Bruno klokken 8:00 og så gik turen sydpå i 2 biler. Vi startede med 

at fiske helt inde i bunden af havnen. Efter en halv times tid kom Jes og 

Lasse også. Det gav ikke rigtig nogle fisk i bunden af havnen og vi prøve-

de også over i Gudenåen mellem broerne, men her var der en del strøm 

og meget skidt i vandet. Efter en time til halvanden kom der et par regn-

byger og Jes og Lasse kørte igen. Over på Kornkajen kunne vi se et par 

fisker der fangede godt med fisk, så Bruno listede derover og begyndte 

også at fange fisk. Så vi andre sivede også derover. Og så blev der fan-

get fisk. Jeg fiskede med en lille sort flue og blylod, mens bl.a. Bruno fi-

skede med gummihaler. Vi fangede alle fisk. Der blev fanget omkring 40 

Aborre og endnu flere Skaller. 

 

Afslutning 2018 

Lørdag den 10 november afholdt vi afslutningskonkurrence i Mølledam-

men, Terndrup. Vi var 7 lystfiskere der var mødte op klokken 8:30, til 

morgenkaffen med rundstykker og en lille en til halsen (det var nødven-

dig, da vejret ikke var det bedste). Senere kom Henning og drengene 

også.  De sidste 3 år har vi ikke fanget noget til afslutningen, så vi var 

lidt spændte på hvordan det vil gå i år. Klokken 9:00 startede vi og der 

blev lagt hårdt ud. Indenfor de første 5 minutter var der fanget 4 fisk, 2 

stk. til Nysum og 1 til Knappen og Bruno. Herefter så det ud til at fiskene 

havde luret os, da fiskeriet døde ud. Der blev fisket, men også snakket 

og drukket kaffe på bagsmækken af bilen i ly af den kolde vind. Konkur-

rencen slutte klokken 13, og der blev fanget omkring 10 ørreder. Johnny 

Knap fangede den største fisk på 44 cm og vandt pokalen, mens Bruno 

kom på andenpladsen med en ørred på 28 cm. Tredjepladsen gik til Ny-

sum med en ørred på 17 cm. Efter præmieoverrækkelsen var der kogte 

pølser til varme sig på. 


