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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  

Så er sommeren over os! Det skønne forår med god varme og sol er hård ved 

fjordene og søerne.  

Fiskeriet har været lidt svingende, sild og hornfisk kom næsten samtidig. På vo-

res ture med sild og hornfisk var der langt imellem fangsterne, men der er altid 

hygge og spise. Lystfiskerens dag var en hyggelig dag med nyrøgede hornfisk og 

kartoffelsalat. Waders mesterskabet (WM) var en rigtig hyggedag. Da forenin-

gen fyldte 20, var der gratis fiskeri for alle medlemmer, der var morgenbrød og 

kaffe, til middag var der pølser. Vejret var godt, en hyggelig dag med masser af 

fine præmier. Nu er det makreltid, så er det bare med at komme ud med snø-

ren - Kjeld Frost  

Mariagerfjord Kajak                                                                                              

Udlejning og salg af fiske– og havkajakker                                                                                      

                                                   Tlf: 30423763 

                                    mariagerfjordkajak.dk                        

        Email:mariagerfjordkajak@gmail.com 

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 



 

 

På tur med Gynter og Skralde  

Vi var blevet enige om at det nordjyske skulle prøves efter pighvar. Så vi kørte til 
Lyngså strand, der var højt solskin og næsten ingen vind. Vi 
havde ikke fisket længe inden jeg fik hug, en pighvar på 39 cm 
og 1.34 kg. 

Gynter fik flere små fisk, meget små. Skralde fangede flere 
fisk, men særlig en, lagde vi mere mærke til og hørte om, end 
de andre. En fjæsing kom til at stikke ham.  

- Brian Thomsen  



Jægeren & Lystfiskerens put &take  

 

Vi var en lille flok Wadersfolk, der var til put & take kon-

kurrence i Hvorupgård put & take, vejret var rigtig varmt. 

Vi vidste at det ville blive svært, men der blev fanget ri-

meligt med fisk i skyggesiden. Klokken 7 var der kar-

toffelsalat, lune deller, øl og vand. Vi fangede desværre 

ikke noget, men det var en hyggelig aften. Vi takker Jæ-

geren og Lystfiskeren for en  herlig aften 



 Makreller ved Hou  

Karsten og jeg var en tur ved Hou efter makreller, vi var sammen med Erik Kusk 

Vi skulle se om vi kunne overliste nogle makreller. Der var meget langt mellem 

fangsterne, vi fangede små sej. 

Jeg fik dagens største på 530 gram, den gav en 

kanon fight.                                                                    

Karsten og jeg takker for en hyggelig dag          

hilsen Kjeld Frost 



Waders arrangementer  

September  

Sørdag d.9. september kl 4.00 

Pighvar tur til Vejers strand 

Waders arrangerer pighvar tur til Vejers stand, vi mødes ved Shell i Støvring kl. 4 

og laver samkørsel til Vejers for forhåbentlig at fange nogle store flade. 

info Kjeld Frost: 20480850 

oktober 

Lørdag d. 6 oktober kl. 8.00 FIN -  Fladfisk i Nordjylland  

Vi mødes ved JC fiskegrej i SÆBY kl. 8.00 hvor foreningen er vært for rundstyk-

ker, kaffe og bitter. Her er der mulighed for at købe lige det du mangler. Når vi 

har spist, finder vi et passende sted at fange masser af flade. Børsteorm kan kø-

bes, men skal bestilles hos JC fiskegrej. tlf. 98464303. Der er præmier til de 3 

største flade 

Info Kjeld Frost: 20480850  

Lørdag d.3. november  kl. 7.00 -15.30 Lerkenfeldt Å  

Arrangementet starter kl. 7.00 med morgenmad. Fiskeriet starter kl. ca. 7.45. 

Middagsmad 11.45-12.15, arrangementet slutter kl. 15.30 

Der er plads til 8 personer (først til mølle) pris per dagkort: 75 kr. Ved tilmelding 

får du kørselsvejledning til hytten 

Info Kjeld Frost: 20480850 



November  

Lørdag d.10. november kl. 7.30 - 15.30 

Fra Spodsbjerg, mødetid: 7.30. Turen varer 8 timer med max 12 personer. Pris: 

320 kr. 

Det er uden orm, kaffe og morgenbrød.  Agn kan bestilles! 

Er der ikke nok tilmeldte medlemmer, er der åbent for ikke medlemmer.  

Der aftales samkørsel –nævn ved tilmelding senest fredag 2/11 2018 

Der skal betales depositum på 150 kr. på mobil pay nr: 60565065 eller bank 

reg:9218 konto 2072150875  info Kjeld Frost tlf 20480850 

Onsdag  d.14 november kl. 19.00-21.00 

klubaften  

Vi laver spinnere og hygger på Bavnebakkeskolen 105, 9530 Støvring 

Info Kjeld Frost: 20480850 

Fredag d. 30. november  kl. 18. 00       

Julebingo 

Så er det atter tid til det årlige Julebingo! Kom og vind julestegen, juleanden el-

ler en masse fiskegrej. 

Dørene er åben kl. 18.00 spillet starter kl. 19.00 

December  

Onsdag d.12 december  

Klubaften  

 Vi binder fluer, hygger, får gløgg, æbleskiver. 

Bavnebakkeskolen 105.9530 Støvring 

Info Kjeld Frost: 20480850 



2019 

Januar  

Onsdag d 16. januar video aften og hygge kl 19.00-21.00 

Bavnebakkeskolen 105, 9530 Støvring 

Info Kjeld Frost 20480850 

februar 

Onsdag d 13. februar foredrag  med Henrik Leth om Mariager Fjord   

Kom til underholdende foredrag med Henrik Leth kl. 19.00-21.00, det er gratis 

for Waders medlemmer. For ikke medlemmer 25 kr. Der kan betales på mobile 

pay 60565065. Der er gratis kaffe. Øl og vand kan købes til fornuftige priser. Au-

ditoriet, Bavnebakkeskolen 105, 9530 Støvring  

Info Kjeld Frost 20480850 

Fredag d 22. februar generalforsamling  

Der indkaldes til den årlige generalforsamling med spisning kl. 17.30 

Hvis du ønsker spisning skal du tilmelde dig på sms eller ring: 20480850 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00-21.00 

Jævnfør vedtægterne for generalforsamling  

Marts 

D.6-7 april  

Mariager Fjord havørredkonkurrence 

Sæt kryds i kalenderen. Det røde pakhus er booket 

Mere info senere 

 



Så var det tid til det årlige Waders put & take Mesterskab. Der var gratis fiskeri for 

alle medlemmer. Vi startede med rundstykker, kaffe og en lille en. Vi var lidt 

spændte på, om det gode vejr kom til at påvirke fiskeriet. Der var masser af fisk i 

søen, Volstrup sø er meget klar vandet p.t. Fiskene var lidt træge, men det lykke-

des, der blev fanget fisk hele dagen. Til middag fik vi pølser øl og vand. Da dagen 

var omme, var der indvejning: 

1. plads Johan Wagner 3,92 kg 61cm 
2. plads Morten Hyttel 3,70 kg 66 cm 
3. plads Lars Flint 2,44 kg 52 cm 
4. plads Kjeld Frost 1,44 kg 44 cm 
5. plads Hans Larsen 1,44 kg 48 cm 
6. plads Karsten Frost 1,00 kg 39 cm 
 
 

Waders takker for en hyggelig dag i gode 

venners lag. Håber vi ses derude. Knæk og bræk  

Waders mesterskab 

2018 



Pighvar 

Var på ferie ved Vejers strand, så skulle der selvfølgelig fiskes efter pighvar. Søndag 

aften gik vi ned til stranden, men intet ville bide. 

Mandag kørte vi nord på, mødtes med Peer P og  efter et par timers fiskeri kom 

hugget. Næsten lige foran mig tog pighvarren gummidyret, yes min første pighvar 

38 cm og 1.1 kg. 

Så blev den tilberedt og fortæret sammen med persillekartofler og hollandaise-

sauce. Mums 

 - Brian Thomsen  



 

Sild på havnen  
 

Onsdag d. 18. april afholdt vi klubaften på havnen i Aalborg. 
Vejret var rigtigt godt, men vi var nok lige tidligt nok ude, for 
der var ingen af de fremmødte der fangede noget. Til gen-
gæld havde vi en rigtig hyggelig aften med masser af sladder 
og god suppe  



 

 

 

 

Makreltur med Hans Larsen 

 
Hans Larsen og jeg skulle mødes i Hou ved 9 tiden, vi skulle sammen med Små-
bådsfiskeriklubben ud at fiske 

Vejrudsigten var rigtigt fin, næsten ingen vind. Vi sejlede ud til renderne uden for 
Hou, vi fangede godt med makreller og en enkelt fjæsing, vi fangede omkring 50 
makreller og nød det gode vejr. Da dagen var omme var der indvejning jeg havde 
dagens største fjæsing og fik en fin præmie. Der var lodtrækning med præmier til 
alle deltagere 

Hans Larsen og Kjeld Frost  takker for hyggelig dag 



 

 

  Kyst Cup 2018  

Vi var fem friske lystfiskere der stod tidligt op og kørte til Sebber og startede der. 

Det var en rigtigt flot morgen, ikke en krusning på vandet.  Vandet var stadig koldt, 

så havørrederne var lidt træge i det, jeg fangede 4 styk, 3 var genudsættere og én 

holdt målet, så var den dag reddet. Ved middagstid kørte Erik, Karsten og jeg til 

Nørredybet. Der fangede jeg en genudsætter. Til sidst var vi lidt trætte, så vi satte 

os på bænken og nød udsigten. Senere kørte vi til indvejning og fik pølser, øl og 

vand. Det viste sig at min ørred var den tredjestørste på 40.5cm, 840 gram. Jeg 

vandt en ny fiskestang. 

En Custom Coastal 9 fra SAVAGE GEAR 

tak til Jægeren og Lystfiskeren for en hyggelig dag   



Afs: Lystfiskerforeningen Waders, Bakkevej 3, 9530 Støvring  


