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Så gik turen til Sverige anno 2012…
Torsdag meget tidlig morgen den 3. maj kørte to biler mod Frederikshavn, idet vi skulle med
færgen kl. 7.15 på den årlige tur til Sverige. Destinationen var atter Hökensås Semesterby,
hvor vi skulle opleve den svenske natur og 9 fiskesøer. Vi var 8 friske fiskere, som var klar til
kamp: Jens, Erik, Hardy, Bent, Dan, Mads, Anne og undertegnet.

Salg af trøjer:
Terndrup Lystfiskerforening har fået lavet en kvalitets Polo trøje
som kan købes af foreningen. Kan fås i størrelse XL – L – M trøjer til ungdom kan
Bestilles vi arbejder på at få et lager til 10-12 årige.

Da vi ankom til Göteborg kørte vi straks mod øst, og allerede kl. 13.30 rullede vi ind på parkeringspladsen i Hökensås. Derved havde vi eftermiddagen til at finde os til rette i hytterne, idet
vi først måtte fiske fra kl. 18. Men Mads og Anne havde travlt med at få rigget grejet til, idet
de kunne fiske i en børnesø med det samme. Der gik ikke lang tid, før to stolte børn havde
fanget en ørred hver. Mads slap sin ørred ud i søen igen, idet den skulle vokse sig større, men
Anne kom stolt hjem med sin (Regnbue: 400 g, 35 cm). Sidst på eftermiddagen spiste vi i cafeen, så vi var klar til at fiske samme aften. Da vi kørte ud til de første to fiskesøer, så vi Sverige fra sin absolutte smukkeste side – solen skinnede fra en blå himmel, og de nyudsprungne
birketræer stod i kontrast med de mørkegrønne grantræer. Vi havde bestemt os for Göl 39 og
Store Öjasjön, som var to søer tæt på hinanden. Vi fiskede et par timer, og Mads fangede en
fin bækørred på en gul spinner (Bæk: 550 g, 38 cm) i Göl 39 søen. Vi var lidt mærket af en
tidlig start på dagen.
Fredag morgen blev skudt i gang med noget af den mad, som Jytte havde købt og pakket til os
inden afrejse – tusind tak for det. Vi aftalte over morgenbordet, at dagens fiskeri skulle starte i
Ibbesjön. Vi kom ud til en smuk sø, hvor et par sortstribet lomvier dykkede efter småfisk. Der
var spredt skydække, men solen kiggede ofte frem. Søbredden var meget sumpet, så gummistøvler var absolut nødvendigt. Men Anne glemte at kigge sig for, så hun smuttede i et mudderhul til midt på lårene. Men der var heldigvis ikke langt hjem, så hun var hurtig tilbage ved
fiskestangen med tørt tøj på og poser i støvlerne. Efter et par timer fangede Hardy dagens
første ørred med en orange flue efter bombarda flåd (Regnbue: 1710 g, 51 cm), som han var
rigtig stolt af. Anne havde en stor ørred på, men hun panikkede fuldstændig, så den hoppede
desværre af.
Efter frokosten tog vi ud til en større sø Björnsjön, hvor der var to fine broer ud fra bredden.
Bent og Jens gik over til en pynt, hvor de fiskede i svag modvind. Det skulle vise sig, at være
rigtig klogt, idet der blev fanget rigtig godt – Mads og Anne stødte hurtig til ?. Bent fangede tre
ørreder (Regnbue: 1670 g, 50 cm / 1380 g, 49 cm /Bæk 700 g, 42 cm), Jens fangede fire ørreder primært på banan-powerbait (Regnbue: 980 g, 44 cm / 1190 g, 47 cm / 1100 g, 44 cm /
1070 g, 42 cm), Anne fangede en ørred (Regnbue: 1250 g, 42 cm) og Mads fangede to ørreder
(Regnbue: 1200 g, 49 cm / 1790 g, 53 cm). Ørrederne blev fanget på sort flue efter bombarda
eller gul powerbait med banansmag, idet fiskene ikke ville have pink powerbait med jordbærsmag… ? Jens havde godt nok fanget en grim og mager han-fisk – tæller den med i regnskabet? Ja – mon ikke… ?. Fortsættes på side 4.

Medlemspris: 100.00 kr.
Trøjen kan købes ved henvendelse til Henning
På E-mail: jyhen@vip.cybercity.dk
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Arrangementer 2012
Karup Å Sommerhus Havørreden
Uge 34: lørdag d.18.august kl.14.00 til lørdag d.25.august kl.10.00
Pris: 150,00 kr. pr. døgn v. 6 deltagere. (først til mølle) bindende på
den måde at man selv finder evt. afløsere.
Man kan vælge om hvor mange dage man vil leje.
Forplejning er for egen regning.
Der er 1,3 km å med 8 sving og en bredde fra 10 til 19 m.
Vi har fået lov til at slå telt op i begrænset omfang
Tilmelding til Henning tlf. 98 39 19 38 gerne på e-mail:
jyhen@vip.cybercity.dk

Et billede fra Karup Å ved Hagebro der er 6 sving mere på strækningen

V/Bente & Poul Søgaard
Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073
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Hardy og Dan stod på den modsatte pynt, hvor Dan fangede en fin ørred (Regnbue: 760 g, 40
cm). De fiskede ganske ivrigt, men de havde kun få hug. Jeg havde forsøgt flere steder rundt
om søen ud held, så jeg gik til sidst ud på en af flydebroerne. Anne ville ikke fiske mere, så jeg
Ørreder
fanget
i eget
smed hende line ud med powerbait, mens jeg
ville kaste
med
minfiskevand
egen stang. Jeg nåede kun
få
førRasmussen
jeg kunne
høre
på Annes
ørrederne
kunne også
lide hvid5P.kast,
Erik Volf
1180g
- 50bremsen
cm
5P.stang.
AndreasSå
Kronborg
Christiansen
1020ggodt
- 44 cm.
løg…
Erik Nysum
måtte 980g
lige komme
4P. Henrik
- 43,5 cm.mig til undsætning, idet min egen stang blev filtret ind i Annes,
men med fælles hjælp hev jeg en fin ørred ind (Regnbue: 1020 g, 44 cm).
3P. Bruno Jensen 935g - 38 cm.
Klokken nærmede sig otte, før vi var færdige med at fiske, og så var det jo spændende, hvor
2P. Henning
Jensenvar.
900gHardy
- 35 cm.
store
ørrederne
var meget koncentreret omkring opmåling og vejning, idet han hav1P. rekorden.
Rene Frederiksen
860gblev
- 31 slået
cm. af Mads, idet hans ørred vejede 80 gram mere og 2 cm lænde
Men den
gere – det var Mads bestemt ikke ked af… ?. Vi afsluttede en fantastisk dag med pølser på grillen og en kold øl.
Fladfisk.
En ny dag, og vi var atter klar til gode fiskeoplevelser. Vi startede ved fiskesøen Skinnaregölen,
5P. Hans Jørn Dahl 260g - 30 cm
5P. Anne Dyrmose Nielsen 240g - 27 cm
men det blæste kraftigt. Men det var let, at finde gode fiskepladser, hvor der var læ for den
4P.rigtig
Frederik
Dahl Jepsen
220g - 27 cm
kolde vind. Men der var stille, og der var ikke
nogen,
som mærkede
hug. Men så var det
pludselig Eriks tur til at hive fisk i land, og han fik to flotte ørreder inden for kort tid på gult
powerbait igen (Regnbue: 1160 g, 45 cm / 810 g, 42 cm). Anne fangede et par træer, men der
var fiskene jo ikke lige frem…
Efter et par timer ville vi prøve en anden fiskesø Kroksjön, men der blæste også meget, så vi
Gedder.
kørte videre. Hardy ville så gerne ned til fiskesøen
Lille Grubben, så Mads, Dan, Hardy og jeg
kørte
ned tilMortensen
søen for3850g
at se,- om
vi havde bedre
held der.
Resten
tog en tur
til Tidaholm,
og An5P. Christian
86 cm
5P. Andreas
Kronborg
Christiansen
1000g
- 56 cm
ne
på bytur med
og Jens.
Fiskeholdet
blev enige om, at
4P. var
Bentrigtig
Nielsenglad
1170for
g. at
62 komme
cm
4P.Erik,
MadsBent
Dyrmose
Nielsen
825g. - 51 cm.
vi bare lige ville fiske en times tid, og så tog vi hjem til hytten. Fire timer senere…
Put & Take ørreder og laks.
Det var en perle – der var læ ved Lille Grubben, og solen kiggede frem enkelte gange – en
5P.
Bruno
Jensen
ørred
5220g
82
cm.
5P.
Andreas
Kronborg
Christiansen
4200g
74 cm
utrolig smuk sø. Vi fandt et godt sted, hvor vi kunne
stå.
Dan prøvede
medØrred
en ny
flue- med
4P.
Christan
Mortensen
ørred
3800g
70
cm
4P.
Lucas
Sørensen
Ørred
1530g
46cm
vinger, som han havde købt i fiskeributikken på campingpladsen. Den gav pote, og han fangede
flot ørred
(Regnbue:
1270
g, cm
42 cm). 3P.
JegAnne
gik lidt
rundtNielsen
om søen
et -lille
kobberblink,
3P. en
Flemming
Klarskov
ørred 2900g
- 58
Dyrmose
ørredmed
1440g
49 cm
og det var fiskene helt pjattede med. Inden for kort tid fik jeg tre ørreder (Regnbue: 1260 g,
2P. Steen Stennfat ørred 2500g - 60 cm
46 cm / 1470 g, 48 cm), men den ene sprang af helt inde ved bredden… Øv. Mads og Hardy
1P. Jytteogså
Jensen
ørred
2410g
- 57kobbercm
havde
held
med
et lille
eller messingblink, idet Mads fangede tre ørreder
(Regnbue: 1340 g, 47 cm / 880 g, 44 cm /1020
g, og
47 cm)
Hardy
fik en ørred (Regnbue:
Ørred
laksog
andre
steder.
1100
g, 46
cm).3115g
Det bedste
5P. Bruno
Jensen
- 65 cm af det hele var, at vi slog alle svenskerne, som stod rundt om søen, stort… ? Klokken nærmede sig fem, og nu måtte vi hellere køre hjem. Vi kørte lige forbi
4P. Pernille Dyrmose Nielsen 1170g. - 52 cm.
Lille Havsjön (fluesø), som havde badetårn, klart vand og skøn natur. Området Hökensås er
helt fantastisk, og vi har fået de bedste fiske- og naturoplevelser med derfra.
Søndag var det tid til at vende næsen hjem mod Danmark, og kl. 5.30 var vi klar til at køre
mod Göteborg. Vi skulle lige skrabe bilerne fri for is, da frosten havde meldt sig natten mellem
lørdag og søndag. På vejen mod vest ville Hardy’s skøre dame i bilen (GPS) en tur til Sjælland… Så de var lige inde og se Habo – skøn by og skøn natur her i Sverige… Vi fik samling på
tropperne igen, og vi kom til Göteborg, hvor vi skulle med færgen kl. 9.00.

Senior
Torsk
5P. Leo Leth Sørensen, 1940g, 61cm
4P. Niels Poulsen, 1820g, 57cm
3P. Poul Erik Simonsen, 1400g, 52cm
2P. Karsten H. Nielsen 1350g - 52 cm
1P. Bent Nielsen 860g - 44 cm

Udenlanske fisk ferskvand
5P. Hardy Andersen 1710g - 51 cm.

5P. Mads Dyrmose Nielsen 1790g - 53 cm

4P. Bent Nielsen 1670g - 50 cm.

4P. Anne Dyrmose Nielsen 1250g - 42 cm

3P. Pernille Dyrmose Nielsen 1470g - 48 cm.
2P. Dan Hoppe 1270 - 42 cm.
1P. Erik H. Hansen 1160 - 45 cm.

Ål

Stilling i cuppen
Senior

Junior

13P. Bruno Jensen

15P. Andreas Kronborg C hristiansen

9P. Bent Nielsen

12P. Anne Dyrmose Nielsen

9P. C hristian Mortensen

9P. Mads Dyrmose Nielsen

7P. Pernille Dyrmose Nielsen

4P. Frederik Dahl Jepsen

5p. Leo Leth Sørensen

4P. Lucas Sørensen

Jeg vil gerne sige tusind tak til Erik, Jens, Bent, Dan og Hardy for en fantastisk fiskeoplevelse i
den svenske natur, samt den tålmodighed, det sommetider kræves, når jeg har et par lopper
med på sådan en tur. Hver gang jeg er på tur med Terndrup Lystfiskerforening, bliver jeg bekræftet i foreningens rummelighed, hvor man altid føler sig velkommen - også sammen med
sine unger. Turen til Sverige var bare god, og 24 ørreder – det var jo helt vildt… Specielt Mads
og jeg er helt klar igen til Sverige anno 2013.
Pernille
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Junior
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Fiske cuppen
Ørreder fanget i eget fiskevand
5P. Erik Volf Rasmussen 1180g - 50 cm

5P. Andreas Kronborg Christiansen 1020g - 44 cm.

4P. Henrik Nysum 980g - 43,5 cm.
3P. Bruno Jensen 935g - 38 cm.
2P. Henning Jensen 900g - 35 cm.
1P. Rene Frederiksen 860g - 31 cm.

Fladfisk.
5P. Hans Jørn Dahl 260g - 30 cm

5P. Anne Dyrmose Nielsen 240g - 27 cm
4P. Frederik Dahl Jepsen 220g - 27 cm

Gedder.
5P. Christian Mortensen 3850g - 86 cm

5P. Andreas Kronborg Christiansen 1000g - 56 cm

4P. Bent Nielsen 1170 g. 62 cm

4P. Mads Dyrmose Nielsen 825g. - 51 cm.

5P. Bruno Jensen ørred 5220g - 82 cm.

5P. Andreas Kronborg Christiansen Ørred 4200g - 74 cm

4P. Christan Mortensen ørred 3800g - 70 cm

4P. Lucas Sørensen Ørred 1530g - 46cm

3P. Flemming Klarskov ørred 2900g - 58 cm

3P. Anne Dyrmose Nielsen ørred 1440g - 49 cm

Put & Take ørreder og laks.

2P. Steen Stennfat ørred 2500g - 60 cm
1P. Jytte Jensen ørred 2410g - 57 cm

Ørred og laks andre steder.
5P. Bruno Jensen 3115g - 65 cm
4P. Pernille Dyrmose Nielsen 1170g. - 52 cm.
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Arrangementer 2012
Familietur:
Lørdag d.11.august
Familietur til Nørreris fiskepark med helstegt pattegris.
Pris 200,00 kr. for voksne halv pris for juniorer.
Vi fisker fra kl.14.00 til 18.00 derefter spisning.
Tilmelding til Henning tlf. 98 39 19 38
29.septemper Put and Take mesterskaber
i Teglværkssøen kl. 0900 - 13.00
Pris: 50.00 kr.
Vi starter kl. 08.30 med kaffe og rundstykker
Tilmelding til Erik H. tlf. 50 57 16 30
20.oktober Tur til Støvringdæmningen
efter fladfisk, aborrer m.m.
Vi starter kl. 08.15 fra
rådhuspladsen i Hadsund
Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57
Afslutning:
Lørdag d.10.november
Sted: Terndrup Mølledam
kl. 08.30 drikker vi morgenkaffe
kl. 13.05 præmieoverrækkelse
kl. 13.10 spiser vi pølser og brød
ingen tilmelding

Vinderne a åbningskonkurrencen.
Erik Volf tog førstepræmien.

Fortsættes på side 10

Klubaften
Foreningen afholdt klubaften i april hvor man hyggede sig med at se en film om fiskeri i put and
take,
Derefter lærte Steen ,Chr. Og Bruno nogle juniorer at binde fluer, under kaffen blev der fortalt
nogle fiskehistorier, næste gang vi l vi vise en film om hvordan man fisker med fluer.

Natfiskeri

Bent med Gedde fra Snæbum sø.

Cirka 20 deltog i natfiskeriet i medestedet, der var kun 6 der kunne holde ud til morgenstunden.
Flemming Klarskov fangede største fisk og Jytte Jensen fangede flest fisk og Christian Mortensen tog andenpræmie.
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