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Waders Krogen  

Det forgangne år har budt på mange forandringer i foreningen. Brian 

Cortsen trådte af som formand og Kjeld Frost overtog formandsposten. 

På trods af mange ændringer er det forløbet godt. Vi havde blandt an-

det en yderst vellykket Mariager Fjord havørredkonkurrence og glæder 

os til at se endnu flere af jer næste år. Så husk at sætte kryds i kalende-

ren den 1.-2. april 2017, da holder vi igen Mariager Fjord havørredkon-

kurrence. Vi håber, der kommer en masse lystfiskere, at de fanger fisk 

og hygger sig.  Husk! at kigge ind til klubaften, vi er altid gode for en 

snak og hyggeligt samvær. Der er kaffe og sodavand. Her binder vi flu-

er, reparerer og vedligeholder grej.  Vi er pt 114 medlemmer i forenin-

genHusk! Vores internetkonkurrence! Der er gode præmier.  Vi håber 

på masser af gode fiskeoplevelser i det nye år.  

Maria Frost  



Mariager Fjord Havørredkonkurrence 

2017  

Den 1-2 april  

Vi er i fuld gang med forberedelserne til 

næste års arrangement, følg det på 

www.facebook.com/mariagerfjordseatrout/ 

  



Surfcasting  

Lørdag den 3/9 mødtes nogle Waders-folk ved Hornum sø, hvor vi 

skulle lære lidt om surfcasting. Vi hørte om grej, om hjul med magnet-

bremse om meget lange stænger og store lodder. Vi så meget lange 

kast. Det var rigtig godt ! 

Vanen tro var der pølser, øl og vand og masser af hygge.  

Kjeld Frost, Waders 

Se surfcasting klip på www.waders.dk 



 

Hjemme er Bedst  

Efter en Norgestur hvor Otra elven ikke 

levede op til tidligere års fangster: Jeg 

fangede 2 laks, 1 havørred og en skrub-

be, alle af mindre størrelse. 

Så hjemme i DK skulle jeg da lige prø-

ve, om ikke den lille å kunne levere et 

par fangster. 

Selvfølgelig kunne den det, fik 5 fisk, 

skræmte en stor, da blinket landede i 

åen, havørreden flyttede sig i åen med 

en stor tsunamibølge. 

Fanger Brian Thomsen  



Vilsted Sø  

Onsdag den 7/9 var der tur til Vilsted Sø. Vi mødtes ved 17- tiden og gik i 

gang med at fiske. Vandet var noget grumset, så det blev ikke til det helt store, 

men traditionen tro skulle vi have fiskedeller og alm. deller og de smagte godt. 

Kjeld Frost, Waders 



Så er det ved at være tid til årets julebingo. Sæt kryds i kalen-

deren og inviter venner og familie med til en hyggelig aften.  

 Husk der er mulighed for at vinde julestegen eller anden, der 

er også mulighed for at vinde fiskegrej.  

Husk der er amerikansk lotteri i pausen  



Waders Arrangementer  

November 2016 

Fladfisketur til Langeland  Lørdag den 5/11 kl 8:00 

fra Spodsbjerg. Mødetid 7.30 turen varer 8 timer med max. 12 personer  

Husk fisketegn, pris 525 kr. inkl. orm og morgenbrød, medbring selv 

kaffe.  

Der aftales samkørsel - nævn det ved tilmelding. Tilmelding senest 

23.10.   

Tilmelding og info Kjeld Frost: 20480850   

klubaften - spinnere Onsdag den 16/11 kl. 19-21   

Vi laver spinnere og hygger på Bavnebakkeskolen 105, 9530  Støvring  

info Kjeld Frost: 20 48 08 50  

Klubaften - fluebinding Onsdag d. 30/11 kl. 19-21  

Brian kommer og binder fluer med os på Bavnebakkeskolen 105, 9530 

Støvring Info: Trine Cortsen: 61 51 78 72  

HUSK  

Hvis der er tilmelding til et arrangement, så er denne tilmelding bin-

dende og et eventuelt  depositum vil IKKE blive tilbagebetalt.  



December  

Waders julebingo Fredag 2/12  kl 18:00 på Bavnebakkeskolen 105, 

9530  Støvring    Se side 9  

Klubaften - vedligehold af grej  7/12 kl. 19-21  

Bavnebakkeskolen 105, 9530  Støvring  

Januar  

Klubaften - 18/1 kl. 19-21 Bavnebakkeskolen 105, 9530  Støvring  

 

Generalforsamling 27/1 kl 18 Bavnebakkeskolen 105, 9530  Støvring  

 

Klubaften - 1/2  kl. 19-21  

Bavnebakkeskolen 105, 9530 Støvring  

Februar  

Klubaften  hygge 15/2 kl. 19  

Bavvnebakkeskolen 105, 9530 Støvring  





Så kom der gang i åen  

Grøden var endelig blevet klippet og man kunne komme til at fiske i åen 

igen. 

Jeg havde ikke fisket længe da en monsterfisk trækker ud fra egen brink 

og stiller sig ude midt i åen og 

derefter trækker den over og stiller sig under brinken i modsatte side. 

Fisker på den i længere tid og prøver alt i grejboksen, men den er ikke 

interesseret i min agn. 

Går så længere opstrøms kaster spinneren ind under grenene og åen rej-

ser sig i en voldsom bølge og en hidsig havørred tager spinneren, den 

trækker dybt og opstrøms, jeg får vendt fisken, hvorefter den skifter tak-

tik og ruller sig vildt i overfladen. Heldigvis kan jeg se spinneren sidder 

godt plantet i saksen og efter en super fight, kan jeg lande havørreden, en 

flot han i brun gydedragt, 3,6kg og 66 cm. 



Waders grejauktion 2016  

Har du noget grej, du vil forære foreningen, kan du /I tage det med til et 

af vores arrangementer . Du/I kan også ringe til Karsten på 26 80 84 13 

så kan eventuel afhentning eller levering af effekter aftales.  

 

Grejauktion bliver afholdt lige så snart vi har ca. 80 ting.  

Der kommer mere info senere.  

Se efekterne på waders.dk.  

Overskud fra auktionen går til foreningens juniorer.  

Vi ses ! Lystfiskerforeningen Waders  

Overfor Føtex i Nørresundby finder du butikken Mosedahl Outdoors. 

Vi er Aalborg og omegns nyeste specialforretning med næsten alt inden-

for fiskegrej. Derudover har vi et udvalg af GPS Fishfinder, og andre 

specialting til både. Vi har Sandorm, Børsteorm og et stort udvalg af 

ferskvandsagn.   

 



DEJLIG NATUR – FINE FACILITETER Fang store ørreder i fiskesøen - der er åben hele 

året. Salg af fiskegrej, is, slik og drikkevarer - (udlejn. af fiskestænger) Udlejning af 

ferielejligheder med udsigt udover fiskesøen. Spil golf på 9/18 hullers golfbaner eller 

i indendørs træningshal. 

Otra uge 29 

Her er lidt fra Otra i uge 29. Lidt mod alle odds gik vandføringen kun 

mellem 70-80 denne uge, vi kunne godt have brugt lidt mere vand. Men 

det blev dog til 4 mindre laks, for mit vedkommende, men mindre laks 

har også ret. Tir.19/7 laks på 1,309kg 52cm på en spinner fra Savage 

Gear. Tors.22/7 laks på 1,380kg 54cm på orm og igen tors. 22/7 laks på 

1,2kg 50cm på orm. Lør.23/7 laks på 1,98kg 59cm på orm. 



Sommer tur  

Efter det meget vand vi har fået her den sidste stykke tid, så sker der også 

noget med den fynske opgang af havørred. Har selv været ved åen et par 

gange og fået fisk på 57-63 og 2,7 kg taget på spin . Så jeg tror, vi får en 

god opgang i år med alle de fisk, der er hørt om, der er fanget her . 



På tur med Tobias 

Hentede Tobias lidt i 5, vi skulle til Lerkenfeldt å. 

Tobias fiskede opstrøms, fik et par mindre, det samme gjorde jeg, plus 

jeg mistede en rigtigt god havørred, som tog spinneren lige da den var på 

vej ud af vandet. Havørreden går helt bersærk og efter en del rullen og 

springen slipper krogen sit tag i fiskens mund. Øv 

Jeg sætter Tobias af og jeg kører længere opstrøms, der går ikke lang tid 

så ringer Tobias at han lige har mistet en god fisk. Jeg får en på 65 cm. og 

små 3 kg. Så kommer Tobias op til mig, jeg får hug, men fumler med 

nettet så fisken falder af krogen, nu kaster Tobias opstrøms får et vildt 

hug en 2-3kg, den springer en hel meter ud af vandet og får vristet sig til 

friheden igen. 

Så siger Tobias om vi skal skifte plads igen, vi kører til næste plads får 

lidt at spise, jeg siger til Tobias at han bare kan fiske opstrøms, så vil jeg 

fange dem han går forbi, Smil det skulle vise sig at det var mange, han 

lod stå til mig, 

Først fik jeg en på 63cm. så en på 58 cm og til sidst en på 75 cm. og 4,77 

kg., så da Tobias kom retur med en 45 cm. havørred og stolt over, at en-

delig var der en, som blev siddende. Han blev lidt paf over hvor mange 

jeg havde fanget. 

Men en fantastisk vild fiskedag med mange fisk på land 4 med hjem og 

mange genudsat, jeg fik ny PR så kan man vist ikke forlange mere. 



Makrel og Laks 

Makrel  

Ved Mariager-fjord konkurrencen i 2015 blev det til et gavekort til en 

havtur, som blev udnyttet sidst i august. En Makrel på hele 53 cm og 

1½kg blev hentet ombord på det 

gode skib ”Mågen” fra Nr. Vorupør 

på Det Gule Rev. Skipper havde 

aldrig set makrel i den størrelsesor-

den – ej heller undertegnede. Så 

tanken blev ledt hen på, om det 

skulle være en mini-tun, da møn-

stret på ryggen var lidt anderledes 

end turens øvrige makrel. Men det 

kunne Henrik Carl fra Fiskeatlas 

dog afkræfte. Turen på det blanke 

næsten flade vand gav i øvrigt pæne fisk med stor artsspredning til de 10 

deltagere – torsk (+ 10kg), kulmuler (6-8kg), sej, lubbe, lange og makrel. 

Så der var til en varieret sushi opdækning til alle. Så "Mågen" kan anbe-

fales. 

Laks 

"Hjemme er bedst" lød Brians kommentar efter en fisketynd Norgestur. 

Den kan lidt drilsk bakkes op af undertegnede, som sprang over Norge-

sturen i år, men til gengæld har gjort lidt mere ud af de hjemlige lakse-

vande med en del laks til følge. Senest blev det til 3 laks på 2 aftenture 

til Gudenåen på 85 cm , 107 cm og 10,2kg , 80cm - desværre ingen or-

dentlige fotos. 

Fjeldlandet er jo altid dejligt, men måske kunne det også være interes-

sant at lave en lakseturne´i DK til næste år. 

Poul Skovbjerg Jeppesen 

http://waders.dk/images/2016/september/poul.jpg


Info - Lystfiskerforeningen Waders Vi er medlem af Danmarks Sports-

fisker Forbund, som du så også bliver medlem af. (Du betaler kun kon-

tingent til DSF en gang, hvis de foreninger du er medlem af, er tilmeldt 

PBS. Ellers får du refunderet DSF-kontingentet i maj/juni.) Kontingent i 

Waders inkl. D.S.F. i 2016 

medlemskab Lf Waders  Dsf andel  I alt  Indmeld. Ge-

byr  

Senior  Kr.110,-  Kr.375,- Kr.485,- +kr50,- 

Junior  Kr. 55,-  Kr. 260,-  Kr. 315,- +kr. 0,-  

Familie  Kr.165,- Kr. 470,- Kr. 635 + kr. 50 ,- 

Støttemedlem  Læs vedtægter  Ikke medlem  Min.kr. 100,- +kr. 0,-  

Kontingent til L.F. Waders og D.S.F. bliver opkrævet på samme   girokort/PBS. Hvis 

du indbetaler på netbank.  Husk! at skriv det er Lystfiskerforeningen Waders du/i er 

medlem i.  Kasserer, Maria Frost, 53 43 61 80  

Du kan altid stille spørgsmål -  

både på SMS og ved at ringe til Waders på nummer:  

60565065  



Afs: Lystfiskerforeningen Waders,  

Solvang 8, 9530 Støvring  

HUSK: 

Du kan nu betale med  

mobilpay og  

swipp 

til alle vores  

arrangementer 

Waders.dk - 60565065  

Portosponsor: 


