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Indlæg står for skribentens egen holdning og ikke nødvendigvis Lystfiskerforeningen Waders hold-

ning. Der tages forbehold for trykfejl. Rettelser og ændringer vil blive lagt på hjemmesiden 
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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...  
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Waders krogen  

Nu ser vi frem til forårets komme. Væk med sne og is, kom varme og sol 

Vi i Waders ser frem til et fiskerigt forår.  

Snart er der Mariager fjord havørredkonkurrence, sild, hornfisk, lystfiskerens 

dag og WM i put & take 

Foreningen Waders fylder 20 år !      

Så vi gør lidt ekstra ud af  Waders mesterskabet i år.                                                                           

Vi ses derude knæk og bræk ! 

Mariagerfjord Kajak                                                                                              

Udlejning og salg af fiske– og havkajakker                                                                                                                                   

                                                   Tlf: 30423763 

                                    mariagerfjordkajak.dk                        

Waders er medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund, som du så også bliver 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 2018 

Kontingent til L.F. Waders og D.S.F. bliver opkrævet  sammen. Husk! at skrive det er Lystfiskerforeningen 
Waders du/I er medlem i.                                                                            Kasserer, Jakob Pedersen  53648049 



 

 

 



 GENERALFORSAMLING 2018      Årets gang i Waders 

Mariager fjord havørredkonkurrence: 75 deltagere der blev ikke fanget ret mange 

fisk, men der blev hygget. Det var en god weekend.  

Så var der sildetur på havnen og det var svært at få sildene i tale så det blev til 

hygge og spise.                                                                                                                    

Hornfisk var rigtig svær at fange, men vi hyggede os og spiste pølser. 

Lystfiskerens dag - traditionen tro holdt vi lystfiskerens dag ved Sebber.              

Det var rimeligt besøgt, men igen var hornfiskene svære at få i tale, der blev fan-

get både hornfisk og havørred og Mark lavede kartoffelsalat, den var god ! 

WM put & take  

Så var tiden til den årlige konkurrence i Volstrup, der blev fanget fisk hele dagen. 

Senad Custic fangede 13 stk. Bendt fik den største. Det var en god og hyggelig dag 

Gedde og aborre tur 

Vi var en lille flok der tog til Vilsted sø hvor jeg mødte nogle fra Aarhus universi-

tet, de var ved at lave bestands-analyse i søen. Vi fangede ingen fisk, men vi fik 

lune deller  

Fladfisk Nordjylland                                                                                                            

Traditionen tro, mødtes vi hos JC, vi fik rundstykker og en skarp. Vejret var godt,  

så der blev ikke fanget det store, men det var en god tur. 

Tur til Lerkendfeld å                                                                                                            

Vi skulle mødes i fiskehytten ved Lerkendfeld, vi fik rundstykker og kaffe. Vi fange-

de små bækørreder, men ikke andet. Til middag var der suppe.  Der var flot natur 

og gode sving og en hyggelig dag 



 

Fladfisketur til Langeland 

Tur med forviklinger forventningerne var store, vi plejer at fange mange flade. 

Da vi ankom til Spodsbjerg, holdt der en kasse bil på kajen der var problemer 

med båden, så skipper aflyste turen, så alle var godt sure- så lang køretur in-

genting.  

Vi blev enige om at køre op til Angelcentrum Langeland, vi hørte om han kunne 

hjælpe os. Det kunne han heldigvis. 

Kl. 11 kom vi ud at fiske, vi fangede 140 på 5 timer. Sådan! 

Klubaften fluebinding 

Benny kom og hjalp med at binde fluer, han havde lavet poser med det vi skul-

le bruge. Snildt og nemt! 

Julebingo 

Igen i år holdt vi bingo med gode stege, ænder og amerikansk lotteri. 

Der var et godt fremmøde.  

2017 var et begivenhedsrigt år ! 



Grejaften med Leo Thorup 

Onsdag den 14. februar kom Leo og viste sit gamle 

grej. Han fortalte om grejsamlerklubben, der 2 gange 

om året holder auktion over grej.   

Waders´ medlemmer havde eget grej med og Leo for-

talte om grejets alder og værdi. Et par fiskerhistorier 

blev det også til. 



 De gamle hjul og stænger studeres 
 



Waders arrangementer  

April 

7.-8. april 2018  Mariager fjord havørredkonkurrence 

Et døgn med fiskestangen ved Danmarks smukkeste fjord 

1. præmie 5000 kr. 

Onsdag den 18. april kl. 17.00    Sild på havnen i Aalborg                   

gratis for medlemmer 

Vi mødes ved Vestre Havnepromenade 2, 9000 Aalborg 

Kom til en hyggelig aften med måske masser af hornfisk 

Foreningen er vært: suppe, øl vand 

Info Kjeld Frost tlf. 20480850 

Maj 

Onsdag d. 16. maj kl. 17.00 Hornfisk på havnen i Aalborg                   

gratis for medlemmer 

Vi mødes ved Vestre Havnepromenade 2, 9000 Aalborg 

Kom til en hyggelig aften med måske masser af hornfisk 

Foreningen er vært: grillpølser med brød, øl vand 

Info Kjeld Frost tlf. 20480850 

_________________________________________________________________________ 

Søndag 20. maj kl. 9.00 -15.00 Lystfiskernes dag  

Så er det den årlige hornfiskebonnanca og måske havørred 

Kom og smag nyrøgede hornfisk og kartoffelsalat. Vi fisker ved Seb-

bersundbroen, alle er velkommen  

Info Kjeld Frost tlf. 20480850 / Karsten Frost 26808413 

 
 



Juni 

Lørdag d.16. juni kl. 8.30 - 15.00 

WM (waders mesterskabet) i put and take, Volstrup 

Vi begynder med rundstykker og kaffe 7.30 

Da foreningen fylder 20 år er der gratis fiskeri for alle medlemmer . 

Konkurrencen er fra 8.30 til 15.00 

Middagspause fra 11.30-12.00. 

Der serveres pølser, brød, øl, vand 

Flotte præmier                                                   Tilmelding senest 2. juni 

Juli 

Sommerferie i Waders 



Så skal der dystes ved Mariager Fjord efter havørreder, fra lørdag den 7. kl. 14.00 til søndag den 8. kl. 

14.00. 

Alle kan deltage i konkurrencen, om man fisker fra båd, kajak, flydering, 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, 

I de 24 timer konkurrencen løber går det selvfølgelig ud på, at fange den største havørred, så man kan vinde 

førstepræmien. Der er præmier til de største fangede havørreder 

Man skal selv være til stede for at vinde  

  

Indvejning 

Foregår i Det Røde Pakhus på Hobro Havn, og 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 kaffe under hele konkurrencen.  

  

Deltagergebyr 

Mariager Fjord havørredkonkurrence 2018, deltagelsen koster kr. 200,- eller 28 euro pr. deltager i konkurren-

cen. 

Sidste frist for tilmelding via bankoverførsel/Mobil Pay til Mariager Fjord havørredkonkurrence 2018 er fredag 

d.6.april 2018.  

Tilmelding er bindende og det kan ikke refunderes.  

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 kan indbetales ved bankoverførsel Reg.nr 9218 kontonr. 2072150875          

Der kan selvfølgelig også indbetales på Mobil Pay til telefonnr.: 60565065 

 

Se indvejet fisk og stilling på nettet: Stillingen vil under hele konkurrencen løbende opdateres på https://

www.facebook.com/mariagerfjordhavørredkonkurrence 

 

 

https://www.facebook.com/mariagerfjordhavørredkonkurrence
https://www.facebook.com/mariagerfjordhavørredkonkurrence


Regler for Mariager Fjord Havørredkonkurrence 

  

Hvor?  

  

 Der må fiskes i hele Mariager Fjord.  

Fra havnen på Als Odde og lige linje over til spidsen ved Overgaard gods. 

Indvejning Det Røde Pakhus på Hobro Havn, Sdr. Kajgade 12, 9500 Hobro 

Yderligere info på tlf. +4520580850 

Fredningsbestemmelser for Mariager Fjord skal overholdes.  

 

Hvornår? 

 

 Der må fiskes fra lørdag d. 7/4 kl.14.00 til søndag 8/4 kl.14.00. 

 

Med hvad? 

 

  Der må fiskes fra båd, flyde ring, kajak, tømmerflåde, vadefiskeri eller man står på land/havnemole osv.   

Der må kun fiskes med ét redskab, stang og hjul. 

Kun kastefiskeri med én stang, der er tilladt. 

  

Hvilken fisk er med i konkurrencen?  

                                                                                

 Kun havørreder kan indvejes. 

Mindstemål for konkurrencen er 45 cm. 

I konkurrencen arbejdes der med konditionstabel for alle fisk.  

Indvejede fisk SKAL holde vægtfaktor i konditionstabellen, for at deltage i konkurrencen. 

Se konditions faktortabel 

  

Ved indvejning? 

 

Fisk skal indvejes i Det Røde Pakhus løbende fra lørdag kl.14.00 til søndag kl.14.30, hvor indvejningen slutter.  

Hver deltager kan kun vinde en præmie, har man indvejet en havørred og fanger en større tæller den største med i konkur-

rencen. Hvis der ikke bliver fanget nok fisk til alle præmier bliver de udtrukket på deltagerbevis. 

Man skal selv møde op til præmieoverrækkelsen og modtage sin præmie. 

Havørreder som indvejes må ikke være renset eller have været nedfrosset. De vil blive afvist. 

  

Hvis det skulle ske? 

 

 Er der 2 ørreder med samme vægt, bliver den korteste vinder. 

Er der også her lighed, er det først indvejede fisk som vinder. 

Alle lodtrækningspræmier kan kun vindes ved personligt fremmøde. Ellers trækkes en ny vinder. 

 

  

HUSK! Medbring 

 

 Kvittering for betalt tilmeldingsgebyr, gyldigt statsfisketegn og legitimation skal forevises ved indvejning. 

  

 

Evt. protester vedrørende fiskeriet afleveres til dommerpanelet senest søndag kl. 13,45, skriftlig og vedlagt 50 kr., som tilba-

gebetales såfremt protesten tages til efterretning. 

 

 

———————————————————————————————————–————------------------------------------------ 

Lystfiskerforeningen Waders nedsætter et dommerpanel som har ret til at afvise fangster, hvis der er mistanke om, at reglerne ikke 

er overholdt. 

Lystfiskerforeningen Waders 



 

 

 

 

 

 

 Mariager Fjord havørredkonkurrence 2018 

Præmier: 

1. 5000 kr. kontant. Michal Jensen fiskebog 

2. Gavekort: kanotur på Skals å med overnatning for 16 personer- Mariagerfjord Kajak                               værdi 7200 kr. 

3. Fiskehjul Abu Revo Inshore 35- Almas Park og Fritid Aalborg                                                                          værdi 2700 kr. 

4. Gavekort til Jægeren og Lystfiskeren  værdi 2500 kr. 

5. Gavekort til Jægeren og Lystfiskeren  værdi 2000 kr. 

6. Gavekort til Jægeren og Lystfiskeren                                                                                                                    værdi 1500 kr. 

7. Waders Rapala pro wear hybrid fra lystfisk.dk                                                                                                    værdi 1200 kr. 

8. Gavekort til Jægeren og Lystfiskeren                                                                                                                    værdi 1000 kr. 

9. gavekort MB Jagt og Fritid                                                                                                                                      værdi 1000 kr. 

10. Flue line Arctic Silver Rio, whiting grizzly nakke- fluebinding.nu                                                                   værdi 1000 kr. 

11. Favo 4/6 fluehjul- Guideline                                                                                                                                værdi 1000 kr. 

12. gavekort Hadsund Jagt og Fritid                                                                                                                           værdi 800 kr.       

13.gavekort Hadsund Jagt og Fritid                                                                                                                            værdi 800 kr. 

14.havtur med MS Mågen                                                                                                                                           værdi 800 kr. 

15 krogstik fra Future Fly                                                                                                                                             værdi 800 kr. 

  

  

Lodtrækningspræmie på deltagerbevis.  

Udtrækkes efter præmieoverrækkelse, man skal selv være personligt til stede ved udtrækning, ellers trækkes en ny vinder. 

  

Westin w8 -9-10-30 gram-hjul Penn Sargus ll 4000 med fireline                                                                    værdi 5000 kr. 

 Gavekort til Den blå Fisk Hobro                                                                                                                           værdi  500 kr. 

 Gavekort til Jægeren og Lystfiskeren                                                                                                                  værdi 500 kr. 

 Gavekort til lystfisk.dk                                                                                                                                           værdi 500 kr. 

 



 

 

  Lystfiskerforeningen Waders  
Foreningen er en meget alsidig forening, der henvender sig til alle aldersgrupper. Hovedformålet 

med foreningen er, at varetage alle medlemmers interesser for al slags lystfiskeri, såsom arrangere-

de ture til kyst-, hav-, å-, sø-, put&take- fiskeri osv.  

Hertil kommer der et antal klubaftener, hvor der er forskellige fiskerelaterede aktiviteter. 

Der bliver i vores forening lagt stor vægt på, at børn og unge deltager i alle de aktiviteter, som bliver 

udbudt. Hertil kommer der så sideløbende en del ”impulsive” arrangementer, som meddeles pr. E-

mail, SMS, Facebook, hvor medlemmerne kan deltage i de privatarrangerede fisketure.  

Vi har ingen indlejet fiskevand, men fisker praktisk talt rundt omkring i hele landet. Medlemsskaren 

som er på 100 medlemmer, strækker sig geografisk til Sjælland, Fyn, Midtjylland, Himmerland og 

Nordjylland. Det giver jo i sig selv mange muligheder for, at få gode relationer (kammeratskaber) og 

dermed fiskemuligheder som man ellers ikke ville have haft mulighed for. 

Den vigtigste fællesnævner for netop vores forening er, at alle har et rigtig godt, solidt og socialt 

sammenhold, kammeratskab og fællesskab hvor alle føler sig, en del af det de er medlem af og 

samtidig deler interessen for det man gerne vil, nemlig at fiske og samtidig lære af alle de andres 

gode erfaringer.  

Klik ind på www.facebook.com/waders.dk som løbende opdateres.  

 

Lystfiskerforeningen Waders 

 

 

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 OG OMEGA.. 

 

   



Husk at du kan betale for arrangementer 

via mobilepay  

60565065 

Husk at skrive hvilket arrangement                

i kommentarfeltet  

Afs: Lystfiskerforeningen Waders, Bakkevej 3, 9530 Støvring  


