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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... 



Fiskene er over os, og i skrivende stund er 
varmen ulidelig, men  sommeren er kom-
met og vi kan nu se tilbage på en kanon 
fed 24-timers fiskekonkurrence, nemlig 
Mariager Fjord havørred konkurrence 
2016. 
En konkurrence, vi havde glædet os meget 
til i Waders.  
Et tilbageblik på konkurrencen kan i finde inde i bladet 
fra side 12. 
Sild og hornfisk er overstået og efter kontakt fra DR1, 
nye TV-stjerner født - så du ikke klippet kan det findes 
på vores hjemmeside - Waders.dk 
Men nu ser vi fremad og her har bestyrelsen, allerede en 
del at se til. Vi planlægger nemlig allerede Mariager 
Fjord Havørred Konkurrence 2017, løbende med de ar-
rangementer vi også normalt har. 

Knæk og bræk, vi ses derude! Trine Cortsen 

Waders Krogen 



Forberedelse til  
Lystfiskeriets dag 

 

Brødrene Frost var taget til Sebber for at fange hornfisk til 
lystfiskeriets dag og der kom også en havørred på krogen. 

  



Aborre fra  
Gudenåen 

Var nede for at se om der 
var Laks i åen og det var 

der, snakkede med en 
der lige havde fanget en 
på 7,5 kg flot fisk. Vejret 
var koldt og regnfuldt, så 
var der kun lidt over en 

halv time, fik dog en 
Aborre 42 cm 1,100 kg taget på reje, den største jeg har 

fanget i Gudenåen. 

Torben Rasmussen 



Maj tur 
Johan og jeg var taget til Ny 
Thorupfiskepark. 
Det blev til 4 burhøner til mig 
på:  
2,3kg og 55cm,  
1,9kg og 5cm, 
1,7kg og 50cm 
1,6kg og 48cm. 
På det "hemmelige" pawerbait. 
Min makker Johan fik 2 på ca. 
et par kg. 
Vejret vidste sig fra den gode 
side af. Så det var dejligt og 
sidde i solen og drikke kaffe og 
spise madpakke. 

Morten Hüttel 



Lystfiskeriets dag 2016 
Så blev det lystfiskeriets dag. 
Karsten og jeg mødtes ved 7.30 tiden ved Sebbersund. 
Inden Karsten kom, var Emil og jeg nede for at se, om der 
var hornfisk, men vinden kom fra nord, så der var masser 
af bølger og skidt i vandet. 
Jeg fik en lille havørred på omkring 35 cm., så den fik sin 
frihed. Men der var ingen hornfisk. 
Da Karsten kom, satte vi pavillonen op med noget be-
svær på grund af vinden. 
Lidt op ad formiddagen kom Ahmad, Trine, Tobias, Villy 
og Martin. Nogle af Ahmads venner kom, de skulle prøve 
at fange hornfisk, men det var svært. 
Tobias fik en lille havørred på 35cm., den blev genudsat. 
Lidt senere kom Emil med sin første hornfisk, så han var 
glad. 
Ved middagstid startede vi røgeovnen op, så vi kunne få 
ny røgede hornfisk og kartoffelsalat med chillisalt. Mums 
Det var en god dag, trods vinden har der været omkring 
30 mennesker, så det var fint. 
Vi hyggede os. 

På bestyrelsens 
vegne, 
 
Kjeld Frost 



Billeder fra  
Lystfiskeriets dag 



WADERS ARRANGEMENTER 

HUSK! 
Hvis der er tilmelding til et arrangement, så er 

denne tilmelding bindende og et eventuelt  
depositum vil IKKE blive tilbagebetalt. 

September 2016 

Surfcasting 
Lørdag den 3/9 2016, kl. 10:00 
Hornum Søvej 10, 9530 Støvring 
Her kommer Bent og Karsten og viser surfcasting’s kaste-
teknik og grej.  
Hvad er Surfcasting?: Surffiskeri er i bund og grund me-
defiskeri med bundsnøre og agn, som vi alle kender fra 
strand og moler, når vi skal fange fladfisk og torsk. I surf-
casting er fiskeriet bare raffineret med kraftigt grej, så 
man kan kaste meget længere og fiske i hårdt vejr. 
Der er mulighed for at fange gedder og aborrer. 
Foreningen er vært ved et let måltid mad. 
Info: Villy Schmidt: 42 68 06 14 

Gedde og aborre tur til Vilsted sø - husk waders! 
Onsdag den 7/9 kl 17:00. 
Vi mødes for enden af sjørupvej ,9670 på p-pladsen 
Foreningen er vært for en bid mad + øl/vand.    
Info: Kjeld Frost: 20 48 08 50   

HUSK!  
Du kan altid finde flere info om aktiviteter 

i  
arrangements kalenderen på waders.dk 



Oktober 2016 

Tur med Karsten Kortbuks 
Gratis for medlemmer—andre 30kr 

Lørdag 29/10 mødes vi ved Å mølle kl 13.30 og går en tur 
ved Kastbjerg Ådal 
Foreningen er vært for kaffe og kage 
husk varmt tøj  
Info: Kjeld Frost: 20 48 08 50  

November 2016 

Fladfisketur til Langeland  
Lørdag den 5/11 kl 8:00 fra Spodsbjerg  
Mødetid 7.30 turen er 8 timer og maks. 12 personer  
husk fisketegn  
pris 525 kr. inkl. orm og morgenbrød, medbring selv kaffe. 
Der aftales sammenkørsel - nævn ved tilmelding. 
Tilmelding senest 23.10 derefter kommer ikke medlem-
mer  på. 
Tilmelding og info Kjeld Frost: 20480850  

klubaften - spinnere 
Onsdag den 16/11 kl. 19-21  
Vi laver spinnere og hygger 
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 
Bavnebakkeskolen 105, 9530 Støvring 
Info: Trine Cortsen: 61 51 78 72 

WADERS ARRANGEMENTER 



Så blev det tid til Mariager Fjord havørredkonkurrence.  
Vi var meget spændte på, hvor mange deltagere vi kunne 
mønstre, men 
med en god 
vejrudsigt, så 
tegnede det 
godt! 
Det var dejligt at 
se så mange 
mennesker på 
og ved fjorden. 
Der var 95 beta-
lende lystfiskere, der kom til 
hygge og fiskeri. Konkurren-
cen startede lørdag kl. 
14. Efter nogle timer, blev de 
første fisk indvejede. Indvej-
ningen af fisk fortsatte indtil 
det blev mørkt. 
Vi havde lavet, så folk kunne 
overnatte i Det røde pak-
hus, så fiskerne kunne kom-
me af sted til fiskepladserne 
når solen stod op. 
Søndag blev der indvejet fisk 
løbende hele dagen, dog 
flest lige før konkurrencen 
stoppede kl. 14.30. 
 

Mariager Fjord  
Havørred Konkurrence 2016 



Der blev indvejet 20 havørreder. 
De 3 største kom fra: 
Vinder:       vægt og længde:         
1 Karsten Frost             2,83kg. 
61 cm.                         
5.000,00 kr. fra Waders.dk. + 
Kystfluer til Mariager Fjord - Mi-
chael Jensen 
 
2 Carsten Seeberg        2,83 kg. 
63 cm.                       
Gavekort på kr. 2500- fra Jæge-
ren og Lystfiskeren, Aalborg 
 
3 Henrik Vraa               2,34 kg. 
59 cm.                        
ABU ll inshore str. 30 fra Lyst-
fisk.dk, Randers (værdi 2600,-) + Kystfluer til Mariager 
Fjord - Michael Jensen 
 
Lodtrækningspræmie:  
Mariagerfjord Kajak sponsorerede en fiskekajak (værdi 
7000,-), den blev vundet af Rajeet Sivam  
 
Waders takker for 24 gode timers fiskeri og glæder os til 
at se jer igen næste år!  

Følg med på facebook og hjemmesiden - hvor 
tidspunkt og sponsorer bliver afsløret løbende! 





TV-stjerner 
 

Det hele startede med en opring-
ning til Brian fra DR1 - Vejret, ja 
faktisk også hele bestyrelsen.  
De ville gerne se og høre om 
hornfisk 
Derfor tog jeg på hornfisketogt 
sammen med Brian, Trine, Ah-
mad og Martin (og vi var tv stjer-
ner for en kort stund) 
Trine 6 stk.,  
Ahmad 2 stk.,  
Martin 1 stk.,  
jeg fik selv 6 stk. 
De 3 største på henholdsvis  
0,444kg og 73cm  
0,428kg og 72cm 
0,418kg og 70cm 
fanget på Møresilda(18gr) kobber farvet.  

Morten Hüttel 



Torsdag turen startede jeg ud i Odense fjord og her ramte 
jeg også fisk. Jeg missede to og fik en enkel på godt 2 kg 
som selvfølgelig kom retur igen.  
Jeg skulle lige på job kl 12 og efter jeg havde fri kunne jeg 
lige nå et aftentræk på Vestfyn for at få aftensolens sidste 
stråler . 
 
Peer Petersen 

Forår - kom bar’ do! 

SÆT X ALLEREDE NU!!! 
Waders’ julebingo  

FREDAG d. 2/12 

Mere info kommer i næste blad 



Brødrene Frost var på Mariager fjord i Kjelds båd, 
vi sejlede ud fra Vive havn og drev hele vejen ud af fjor-
den og fangede hornfisk og fjæsing, men på vej ind får 
jeg en havørred på der var en god fight, der viste sig at 
være en flot havørred på 2,02kg og 56cm fanget på 
mørsild. 

Brødrene Frost sejler ud  



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 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 ringe til Karsten, 26 80 84 13,  

så kan evt. afhentning/levering 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 



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,- 

Overfor Føtex i Nørresundby finder du butikken Mose-
dahl Outdoors. Vi er Aalborg og omegns nyeste special-
forretning med næsten alt indenfor fiskegrej. Derudover 
har vi et udvalg af GPS Fishfinder, og andre specialting 
til både. 
Vi har Sandorm, Børsteorm og et stort udvalg af fersk-
vandsagn.  

Du kan altid stille spørgsmål - både på SMS og ved at 
ringe til Waders på nummer:  

60565065 



 

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

Porto sponsor: 

OBS: 
Du kan nu betale med  

mobilepay og  
swipp 

til alle vores  
arrangementer 

Waders.dk - 60565065  


