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HUSK!!! 
Mariager fjord havørred konkurrence  
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Foreningsadressen: 
 

LF Waders 
Solvang 8 
9530 Støvring 
LF@waders.dk 
www.waders.dk 
www.facebook.com/waders.dk 

Formand: 
Kjeld Frost 
Tebbestrupvej 59 
8900 Randers SV 
Tlf. 20 48 08 50 
LFW.formand@waders.dk 

Sekretær/PR/Logistik: 
Trine Cortsen 
Krohaven 5 
9530 Støvring 
Tlf. 61 51 78 72 
LFW.trine@waders.dk 

Næstformand/Junior: 
Henrik Jensen 
Langgade 31 
9490 Pandrup 
Tlf, 60 20 71 37 
LFW.naestformand@waders.d
k 

1. Suppleant: 
Ahmad M. Ali 
LFW.ahmad@waders.dk 

Kasserer: 
Maria Lemming Hougaard 
Frost 
Strubjerg 23 3tv 
9400 Nr.Sundby 
Tlf. 53 43 61 80 
LFW.kasserer@waders.dk 

2. Suppleant: 
Villy Schmidt 
LFW.villy@waders.dk 

Junior/Arrangement 
Tobias Oldenborg Nielsen 
Solvang 8 
9530 Støvring 
Tlf. 41 82 94 80 
LFW.junior@waders.dk 

 
LF Waders 
Solvang 8 
9530 Støvring 

Bilagskontrollør 
Frede Sørensen 
Tlf. 61 74 20 14 

Bilagskontrollør 
Jesper Mølholt 
Tlf. 22 47 47 94 

v 

Lystfiskerforeningen Waders 

Næste blad udkommer 1. juli 2016. deadline 1. juni 2016 

 

Lystfiskerforeningen Waders  
En forening, hvor der er plads til alle. 

En forening, hvor det er glæden ved at fiske 
og det gode kammeratskab som er alfa omega... 



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. 

 

Waders Krogen 
Ja så kom tiden hvor Brian, vores kære 
formand, trækker sig for få mere tid til 
fiskeri og familie. Vi, i bestyrelsen, vil 
takke ham for det kæmpestore arbejde, 
han har lagt i foreningen gennem 18 år. 
Nu er det snart forår og vandtemperatu-
ren stiger, så der kommer gang i fiskeri-
et både i å, kyst og fjord. Så er det bare med at komme 
af sted og prøve lykken. Husk vores sildetur til havnen, 
hornfisk, lystfiskeriets dag og WM i Put&Take, som alle 
kan ses på hjemmesiden waders.dk 
Det er gode arrangementer med masser af hygge og 
snak.  
Vi samler stadig ind til grejauktionen. Vil du donerer grej 
hertil, så kontakt en fra bestyrelsen.  
Indtægt fra auktionen går til juniorafdelingen.  
Husk at indsende fangstrapporter til hjemmesiden.  
 

Knæk og bræk, vi ses derude Kjeld Frost 



Bækørred  

 
Skulle lige en sidste 
gang til åen, kamera 
og fiskestangen 
kom med så der evt. 
kunne filmes lidt gy-
dende fisk. 
Men vandet var for 
farvet til at der kun-
ne filmes, så der 
blev istedet fisket 
lidt, fik et par hidsi-
ge han fisk og en 
flot bækørred, alle 
genudsat.  
Så fin sæson afslut-
ning ved Binderup å  



Regnbuer 

Havde hørt 
at der var 
undsluppet 
nogle regn-
buer, så 
skulle lige 
prøve om 
de kunne 
fanges. 
Men fik 
kun en en-
kelt. Men 
masser af gydende fisk i åen. 



Klubaftner 2015-2016 



Waders Langelandstur 

375 fladfisk og en ulk fan-
gede vi på vores årlige 
fladfisketur til Lange-
landsbæltet med M/S Fie 
og skipper Klaus. 
Henrik Jensen blev da-
gens storfanger med 58 
flade og Brian Thomsen 
fangede dagens størst, 
den blev fanget i første 
kast en rødspætte på 
0,811 kg og 41 cm. 
Men alle fik godt med fla-
de med hjem. 
  

 
 
HUSK! 
 
Næste år er fladfisketu-
ren fra Langeland,  
d. 5. november, så sæt X 
i kalenderen allerede nu. 
  
 





WADERS ARRANGEMENTER 

Hvis der er tilmelding til et arrangement, så er 
denne tilmelding bindende og et eventuelt  

depositum vil IKKE blive tilbagebetalt. 

Marts 2016 

Præmie havtur fra Hanstholm med MS Nordsøen. 
Lørdag d. 19/3 2016. Maks. 12 personer, først til mølle. 
Vi sejler kl. 6.00, mød op ved skibet en halv time før afgang.  
11 timer pris kr. 900,-. Tilmelding og indbetaling senest  10/3 
Vi gir morgenbrød, medbring selv kaffen 
Tilmelding til Henrik Jensen, tlf. 60 20 71 37 
HUSK! Kontrolringning dagen før efter kl. 19.00 
Præmier  til - største fisk, flest fisk og flest arter. 

April 2016 

Sildeaften på havnen i Aalborg     
                                                             Gratis for medlemmer 
Onsdag d. 13/4 2015, Kl. 17.00 
Vi mødes på Vestre Havnepromenade 2, 9000 Aalborg.  
En hyggelig aften hvor vi plejer at fange masser af sild.  
Foreningen er vært for et let måltid og en øl/vand. 
Info: Trine Cortsen, tlf. 61 51 78 72 

HUSK!  
Du kan altid finde flere info om aktiviteter i  

arrangements kalender på waders.dk 



Maj 2016 

Hornfiskeaften på havnen i Aalborg  
Gratis for medlemmer 

Onsdag d. 25/5. kl. 17.00 
Vi mødes på Vestre Havnepromenade 2, 9000 Aalborg.  
Det plejer at være en super hyggelig aften, 
med masser af hornfisk.  
Som sædvanlig er foreningen vært for grillpølser med brød.  
Så mød op og få en hyggelig aften.  
Info: Trine Cortsen, tlf. 61 51 78 72 

Juni 2016 

W.M. (Waders Mesterskabet) i Put and Take  
 
Lørdag den 11/6 2015, Volstrup Fiskepark 
Der er flotte præmier! 
Kortsalg starter kl 8.00. Pris seniorer 95 kr., juniorer (u18) 35 kr. 
Konkurrencen er fra kl. 8.30. til kl. 15.00  
Middagspause fra 11.30-12.00.  
Der serveres pølser, brød, øl og vand.  
Info Kjeld Frost, tlf. 20 48 08 50 & 
Trine Cortsen, Tlf.  61 51 78 72 

Juli 2016 

Waders holder sommerferie :) 

WADERS ARRANGEMENTER 



 



Mariager Fjord Havørred Konkurrence 
 
Arrangør: Lystfiskerforeningen Waders 
Den 2 - 3 april 2016. 
 
Så skal der dystes ved Mariager Fjord efter havørreder, fra 
lørdag den 2. april kl. 14.00 til søndag den 3. april kl. 14.00. 
Alle kan deltage i konkurrencen, om man fisker fra båd, kajak, 
flydering, tømmerflåde, vadefiskeri eller man står på land/
havnemole osv. Så længe det er kastefiskeri med stang der 
udøves. 
 
Lystfiskerforeningen Waders arrangerer fiskekonkurrencen og 
står for det praktiske. 
Sponsorer: Jægeren & Lystfiskeren, Aalborg, Jutlander Bank, 
Mariagerfjordkajak.dk, Super Brugsen, Hadsund, M/S Nord-
søen, Lystfisk.dk, MB Jagt-Fiskeri-Fritid, M/S Mågen, Bras-
holt, Hjørring, emma-line.dk, Fårup Sommerland, Kraghs Fi-
skeriartikler.dk, Pandrup Autocervice, Michaeljensens.com og 
L.F. Waders sponserer af de flotte præmier. 
 
I de 24 timer konkurrencen løber går det selvfølgelig ud på, at 
fange den største havørred, så man kan vinde førstepræmi-
en, som er på kr. 5000-.  
 
Der er præmier til de største fangede havørreder. 
Der er lodtrækningspræmie på deltagerbeviset efter præmie-
uddelingen. 
Lodtrækningspræmien på deltagerbevis er en Fiskekajak, 
sponseret af Mariagerfjord kajak. 
 
Der er endvidere mulighed for at deltage i løbende indvej-
ningskonkurrence om alle de fisk du fanger, du får et lod pr. 
indvejet fisk. (Kr. 1000-Jutlander Bank). 
Man skal selv være til stede for at vinde lodtrækningspræmi-
erne. 
 



Deltagergebyr 

Mariager fjord havørred konkurrence 2016, deltagelsen koster 
kr. 200,- eller 28 euro pr. deltager i konkurrencen. 
Sidste frist for tilmelding via bankoverførelse/Swipp/Mobil Pay 
til konkurrence er fredag d.1. april 2016 kl. 12,00. Husk! 
(Straks overførelse) 
Deltagerbevis kan købes lørdag fra kl. 10.00 til 14.00, pris kr. 
250-, eller 35 euro. i Det Røde Pakhus, Sdr. Kajgade 12, 
9500 Hobro. 
 

Indbetaling af deltagergebyr 
Beløbet indbetales ved bankoverførsel 
Reg.nr. 9218 kontonr. 2072150875 (Straks overførelse) 
Der kan selvfølgelig også indbetales på Swipp og Mobil Pay til 
telefonnr.: 
Bemærk! Swipp og mobilpay er først oppe at køre efter 1 
marts 2016. 
Husk! Overførelse med navn på deltager, gerne kun en delta-
ger pr. overførelse. 
  

Indvejning i Det Røde Pakhus 
på Hobro Havn, der er åbent for indvejning fra lørdag kl.14.00 
til søndag kl.14.30. 
 
Der kan købes mad lørdag kl. 17.00 til 20.00 og igen søndag 
kl. 12.00 til ca. 15.00. 
Menuen vil begge dage være pølser med brød/kartoffelsalat. 
Der vil være salg af øl, vand og gratis kaffe under hele kon-
kurrencen. 
Er der brug for at overnatte, kan man altid sove i Det røde 
Pakhus, medbring selv det du skal sove på og i. 



Waders julebingo 

Igen i år var vores julebingo godt besøgt, og dem som havde 

valgt at hygge sig en fredag aften sammen med os 

fra Waders til vores årlige bingo.  

Ænder, stege og mængder af fiskegrej blev vundet på række 

og plade-gevinster og var man ikke så heldig som den man 

sidder sammen med var der julekager som sidegevinst til 

sidekvinden/manden. 

I pausen til kaffen og julekagerne blev der solgt amk. lotteri. 

Efter bingospillet var slut blev der trukket en stor julekruv, så 

alt ialt tror jeg at næsten alle havde vundet præmie til waders 

julebingo. 

  
Vi i foreningen takker for at i møder op og hygger med os. 
 

Vi vil gerne takker vores sponsorer for de flotte præmier. 



Brian takker af 
 
Efter 18 år, har jeg valgt at stoppe, som bestyrelsesmedlem 
og formand, det slider på selv en ung fyr som mig.  
Og da jeg er en, som kun vil være med, når jeg kan give mig 
100 %, det følte jeg ikke at jeg kunne mere, derfor har jeg 
valgt at trække mig tilbage. 
 
Det har været en ære at få lov til at være med til at sætte sit 
præg på foreningen Waders, og jeg har gjort mit ypperste som 
formand for at leve op til foreningens slogan: 
 

LYSTFISKERFORENINGEN WADERS. 
EN FORENING, HVOR DER ER PLADS TIL ALLE. 

EN FORENING, HVOR DET ER GLÆDEN VED AT FISKE 
OG DET GODE KAMMERATSKAB SOM ER ALFA OMEGA. 
 
Jeg vil gerne takke, alle for de fan-
tastiske stunder, vi har haft sam-
men i Waders, med masser af soci-
alt samvær hygge, glæde, fangster 
og de mange nye kammeratskaber, 
som jeg har fået gennem årene i 
Waders.  
Stor tak til jer alle. 
 
Jeg vil selvfølgelig altid være med-
lem i Waders og møder med stor 
glæde op til fremtidige arrangemen-
ter, som pensioneret formand. 
 
Til sidst vil jeg sige knæk og bræk 
til formand Kjeld Frost og den nye 
bestyrelse. 
 
Vi ses derude, Brian Thomsen 



Waders siger tak 
 
Vi, i Waders, vil gerne sige tusind tak til tidligere formand Bri-
an Thomsen, for 18års tro tjeneste.  
 
En stor tak for dit store arbejde i foreningen og for altid at tage 
imod alle, nye som gamle medlemmer, som var vi alle  
familiemedlemmer.  
Tak fordi du aldrig har været bange for at fortælle om dine 
’hemmelige’ steder og  for altid at komme med fif, råd og tips, 
i forbindelse med fiskeriet.  
 
Foreningens slogan har været af stor betydningen gennem 
alle 18 år, og du har altid levet op til det. 
Den kæmpe ære vil vi, i den nye bestyrelse, nu tage på vores 
skuldre og fremover efterleve. 
  
For Waders vil ALTID være: 
 
 

En forening hvor der er plads til alle. 
En forening hvor det er glæden ved at fiske  

Og det gode kammeratskab som er alfa omega. 
 

 
 
Knæk og bræk med dit ’nye’ liv 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Trine Cortsen 



Waders Grejauktion 2016 
 

Har du noget grej, du vil forære foreningen. 
Kan du/i tage det med til klubaften eller et af de  

andre arrangementer vi afholder.  
Du/i kan også ring til Karsten, 26 80 84 13,  
så kan evt. afhentning af effekter, aftales. 

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

og der vil komme mere info tidspunkt senere. 
Se effekter på www.waders.dk  

Overskud fra auktionen går til foreningens juniorer. 
 

Vi ses, Lystfiskerforeningen Waders 

HUSK!! 
At sætte kryds d. 2-3. april til 24 timers  

Fiskeri i Mariager Fjord,  
1.præmie er 5000 kr.  

Vind - Fiskekajak på deltagerbeviset 
og mange andre fede præmier 



Info - Lystfiskerforeningen Waders 
Vi er medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund, som du så også bli-
ver medlem af. (Du betaler kun kontingent 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 

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 

Medlemskab L.F. Waders DSF andel  I alt Indmeld. gebyr 

Senior  Kr. 110,- 375 Kr. ,-  Kr. 485,-   + Kr. 50,- 

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

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

Støtte medlem Læs vedtægter Ikke medlem Min. Kr. 100,- + Kr. 0,- 

OBS: 
Fremover vil det være muligt at  

betale med  
mobilepay og/eller Swipp til alle  

vores arrangementer 



 

Afs: L.F. Waders, Dyssevej 9, 9541 Suldrup 

Porto sponsor: 


