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Jens med sin store fangst i gol 39 på turen til Camp 
Sverige, som Han siger søen sank 10 cm da fisken 
blev trukket i land efter hård kamp. 
           Red. 
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Der er gang i pølsebordet i Voer hvor lystfisker-
ne var på sildefiskeri 
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Camp Sverige: 

 
15 lystfiskere drog til Høgensås Semesterby i Sverige natten til Kri-

sti Himmelfartsdag og ankom hen af formiddagen, efter indkvarte-
ringen tog 12 til Lille gruppen for at fiske efter ørreder mens jea-
nett,joan og Henning kørte til Tidaholm for at proviantere til de 

kommende dage, Lasse, Jeanett og Andre bl.a. fangede allerede fisk 
den første dag. 

 
Fredagen tog 7 fiskere til Balkan elven og de sidste 8 tog til Gol 39  
En lille hyggelig sø hvor Jens efter at blive gjort opmærksom på at 

han havde bid på krogen selvom han påstår at han hørte plasket fra 
fisken han havde heldigvis løsnet hjulet for ellers var snøren nok 

sprunget han fik turens største fangst hevet i land efter hård kamp  
Nok den største ørred lystfiskerforeningen har fanget på camp Sve-
rige turene, lige før vi sluttede i gol 39 fangede Bo også en ørred. 

Om eftermiddagen tog vi til Bjørnsøen men der var ingen liv.  
Dem der var i Baltak fangede en del ørreder.  

 
Lørdag formiddag tog vi forskellige steder hen vi var nogle der tog 

til Lille Gruppen igen og det gav også gevinst denne da bl.a. Jytte og 
Andre fangede. 
 

Om eftermiddagen var vi fire der tog til Skinnaregolan og der var 
gang i fiskene da Jeanett fangede 4 og Jytte 2 Samt Joan Henning  

også fangede, det varede ikke længe inden nogle af de andre fiskere 
kom og Andre og Bo også fangede samt Erik kunne have fået en fisk 
op hvis Jens som nettet have koncentreret sig om at hjælpe men 

ville hellere se efter sin egen prop. 
 

Alt i alt blev der fanget 48 ørreder fordelt over 14 fiskere. 
Daniel 11 stk. Andre 8 stk. Erik 6 stk. Jeanett 5 stk. Jytte 3 stk. Las-
se 3 stk. Jes 2 stk. Finn 2 stk. Jens 1 stk. Ayaz 1 stk. Joan 1 stk. og 

Henning 1 stk. 
 

Alt i alt en god fisketur 
 
 

 
Henning 
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Baltak 2019 
Igen i år gik turen til Hökensås i Kristi himmelfarts ferien. Og fredag skulle 7 af 
os op til Baltak for at fluefiske i Tidan elven. Daniel, Stig, Brian og Finn var hurtig 
ud af starthullerne og kørte lige efter morgenmaden, mens Lasse, Jes og mig 
først skulle have pakket om i bilerne. Efter ankomst fik vi betalt og trukket i wa-
ders. Lasse og Jes tog bilen og kørte op til holdepladsen i Zone 3, for at fiske 
der hvor de havde succes sidste år. Jeg gik opstrøms til starten af Zone 1, hvor 
jeg før havde fanget fisk. Jeg havde på forhånd bundet nogle Squirmy Wormy 
fluer med guldfarvet tungstens hoveder, så de kunne komme ned på bunden. 
Efter at havde fisket et stykke tid øverst i Zone 1 uden at mærke noget, bevæge-
de jeg mig stille og rolig nedstrøms indtil jeg nåede ned til Lasse og Jes. Her tog 
jeg en kaffepause hvorefter jeg gik lidt opstrøms igen. Her fik jeg endelig bid, 
men desværre knækkede krogen, enten var det en stor fisk :) eller også havde 
krogen taget skade af de mange bundbid og et par enkelte ture i træ grenene. 
Jeg fiskede videre samme sted, men der var ikke flere hug, så jeg gik  hen til 
Lasse og Jes igen. Her lykkes det mig at lande en ørred, som blev taget med 
hjem til aftensmaden. Nu havde jeg fået fisk, så herefter fiskede jeg lidt, slappe-
de af, fiskede lidt igen, slappede af… Det lykkes mig at lande en fisk mere, som 
blev genudsat, før vi ud på eftermiddagen tog hjem til hytterne. Efter aftensma-
den valgte de flest at tage tilbage til Baltak for at prøve noget aftenfiskeri. Jeg 
valgte dog at blive hjemme. Det lykkes 6 af os at fange fisk, så det må siges at 
være en udemærket tur. 
                                                                                                                        Mvh Erik 
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Arrangementer: 
 
 
 
Stør/ørred tur: 

Lørdag d. 24.august i Ny Thorup Fiskepark 

Mødested kl. 8.00 Mølledammen i Terndrup. 

Tilmelding til Erik på 60617040 senest 21/8-19 

Aborretur: 

14.september 2019 i Randers 

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

Tilmelding til Bruno på 23867481 senest 11/9-19 

Havtur fra Hirtshals kl. 08.00 –14.00 

Søndag d. 29.september 

Pris= 450,00 kr. 

Bindende tilmelding og yderligere information til 

Niels senest 15/9-19 på tlf. 40 27 89 99 

P&T mesterskab i Revsbæk. 

Lørdag 5.oktober 

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 senest 2/10-19 

Afslutning i Mølledammen 

Lørdag d. 9.november 

Der serveres rundstykker kl. 8.30 

Konkurrencen kl. 9.00 –13.00 

Der serveres pølser kl. 13.00 
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Hvad mon Stig har gang i er der nogen 

der har fortalt Ham at man skal kaste 

snøren med agn ud i vandet så er 

chancen for at fange en fisk lidt større. 

 

Det transportable grillkøkken 
bæres på plads så grillmestre-
ne kunne komme i gang og det 

gjorde de med stor succes så 
der blev spist nogle veltilbered-

te oksefileter samt pølser og 
kartoffelsalat. 



8  

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. Finn Otte 6700 g - 78 cm  5P.   

 4P. Jytte Jensen 2500 g - 55 cm 4P.  

 3P. 

 2P. 

 1P. 

Ørred og laks andre steder.
5P. 5P.

Aborre.
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5P.Jens Kragh 3460 g - 65 cm 5P. Lasse Damsgaard Andersen 1380 g - 46 cm

4P. Jeanett Thuemann Madsen  1550 g 4P. 

3P. 3P. 

2P. 

1P. 

Hornfisk

5P.

4P. 5P. 

3P.

2P.

Stilling i cuppen

Senior Junior

5P. Finn Otte 5P.

4P. Jytte Jensen 4P. 

Udenlanske fisk ferskvand
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V/Kenneth &               

Poul Søgaard 

 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

 

Telefon 98335073 

Sildetur 2019 

Den 27 april var klubben på sildetur. Vi startede ud fra Hadsund rådhus 

klokken 8.00 i regnvejr og kørte til Mellemrum, hvor vi tog færgen over 

Randers fjord. Vi kørte ud til starten af kanalen. Det regnede stadig da vi 

startede med at fiske, men efterhånden stilnede regnen af. Jeg fangede 

nogle sild men der var langt imellem dem. Til højre for os stod der en fisker 

der havde betydeligt mere held, så Henning gik hen i nærheden af ham og 

det lykkes ham at fange nogle sild. Lidt i 12 tændte jeg grillen og lagde 

pølser og brød på. Det var kun lykkes os 6 mand at fange en 10 til 15 sild 

på dette tidspunkt. Efter pølserne kørte Henning og drengenene hjem, 

mens Niels og jeg bestemte os for at tage et par timer mere. Solen kom 

frem og vi fange nogle flere sild. I alt blev der fanget små 20 sild, hvilket 

ikke var mange. Da jeg kom hjem blev sildene renset og de største blev 

lavet til stegt sild i lage, mens de mindste blev saltet og lagt i fryseren, så 

jeg har noget madding til når hornfiskene og makrellerne kommer.    Erik 
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. 

 
Stemnings billeder:     
 
Høgensås fiskesøer fra 

Gol 39 Hvor Jens fik den 
store fangst som vi kan 
se er Jytte på vej for at 
hjælpe til. 
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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                                                  
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