
Fangster 2016 

 
Dine oplevelser ved åen er også interessante for andre:  

Som NL-medlem kan du indsende (korte eller lange) fangstrapporter fra åen, beretninger om 

oplevelser og stemningsbeskrivelser etc. - meget gerne med billeder - til offentliggørelse på NL's 

hjemmeside.  

Du kan indrapportere fangsten her.  

Skulle du have indsendt oplysninger om en fangst, og den ikke efter rimelig tid er kommet på 

hjemmesiden, så kontakt os, idet der kan være sket en fejl.  

 

 

 

15.11.2016  

Jeg havde mulighed for en god times fiskeri i middags. Efter en halv time mærkede jeg en serie puf 

til mit 7 grams Poolblink, og kort efter krummede stangen sammen. En blank fisk skød ud af vandet 

og leverede en glimrende fight, før den gled i nettet. 52 cm med løse skæl og masser af havlus, der 

bevægede sig rundt omkring rygfinnen. Fisken havde mærker på siden, en skade på rygfinnen og 

manglede det nederste af halefinnen. Dette kunne dog ikke ødelægge glæden ved en blank på 

sæsonens sidste dag.  

 

Knæk og bræk  

vh Rasmus Hasselbalch  

 

 
 

11.10.2016  

Søndag gik turen igen til åen i et forsøg på at fange en havørred. Optimismen fik et hak opad da jeg 

vel ankommen til stedet hvor jeg ville fiske, så en fisk på 52 cm ligge på bordet foran hytten. Mit 

fiskeri gav dog ingen gevinst, kun en enkelt undermåler.  

Desværre fik jeg ikke snakket med den glade fanger, men jeg regnede med at den selvfølgelig blev 

indsendt til hjemmesiden. Det er desværre ikke sket. Ærgerlig når der ikke indsendes beretninger.  

I dag skulle det så forsøges igen. Efter en del nulture, tog jeg nogle af de gamle blink, der var 

pensioneret med. De gamle kan endnu. To småfisk heraf den ene med havlus, og en "meget" større, 

det indre billede sige ikke under 50 cm, den ville dog ikke med ind.  

 

Hilmar  
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01.10.2016  

Fisketuren fredag aften d. 30/9-16 gik til Voldstedhytten. Lindenborg Aa svigtede heller ikke denne 

gang, og belønnede mig med en havørred på 51 cm. 

Mistede derudover en fisk som nok er større i tankerne end i virkeligheden....  

 

MVH  

Peter Hjorth  
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29.09.2016  

Torsdag d. 28/9-16 om aftenen gik fisketuren til Voldsted ved cykelbroen. 

Her var jeg så heldig at fange disse 2 havørreder på 47 cm og 52 cm. 

Fiskene kunne ikke modstå min sorte rørflue....  

 

MVH 

Peter Hjorth  

 

 
 

25.09.2016  

Havørred på 46 cm fanget i solskinsvejr midt på dagen d. 24.september med spinner  

 

Morten Eriksen  
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25.09.2016  

Super aften/nat ved Åen. En på 81 cm 6,7 kg og 67 cm 3,2 kg. tqaget på rørflue  

 

K&B  

Troels Kristiansen.  

 

 
 

 
 

22.09.2016  

Tirsdag den 20/9-16 var jeg så heldig at fange denne fine fisk på Voldstedstykket. 

Den målte 63 cm og tog fluen ca. kl. 20.  

 

MVH 

Peter Hjorth  
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17.08.2016  

Jeg har samlet lidt af mine fangster til hjemmesiden  

5. juli 2 stk. på 62 cm  

1. august 2 stk. 82cm 6,1 kg og 75 cm 5 kg.  

15. august 81 cm 6,1 kg  

16. august 86 cm 6,8 kg  

 

Søren Holm-Rasmussen  

 

            
2stk 62 cm                                                    82 og 75 cm 
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86 cm 6,8 kg                                                    81 cm 6,1 kg 

 

16.08.2016  

Fangst dato: : 15/8 Længde: : 86 Vægt: : 7,5 Agn: : Flue  

 

Hans Jørn  

 

13.08.2016  

Her til morgen blev jeg sparket ud af sengen, fordi jeg snorkede... så jeg tog til åen for at prøve 

nogle hjemmelavede blink. Og det gav pote!! 95,5 cm. Lindbo's vægt gik i bund. Og Bertel 

Bertelsen vægt sagde 10,7. STOR Tak til læremesterne Per Brun og Elo, for at lære deres håndværk 

videre :)  

 

Sune Møller  

 

 
 

13.08.2016  

Fredag aften var jeg endnu en gang heldig, at få en havørred til at tage fluen. Denne gang en fisk på 

68cm og 4kg rent.  

Tak til Michael B. Nielsen for fotograferingen.  

http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-9_9387.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-9_9387.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-9_9387.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Gallery/17-08-2016_126103/3_9360.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Gallery/17-08-2016_126103/4_9364.jpg


 

Henrik Bertelsen  

 

 
 

13.08.2016  

Fangede denne her i aftes (12/8) kort efter midnat Længde: : 82 Vægt: : 7.2 kg  

 

Morten Ransborg  

 

 
 

13.08.2016  

Jeg fik en fin fisk torsdag aften d.11/8-16 omkring kl 23.00  

Den målte 73cm og vejede 4,7kg - Tak til Hans Jørn for en sikker landing.  

 

Mvh 

Bertel  
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09.08.2016  

Sommerferiens største fanget den 21. juli.  

 

Jens Kirk  
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08.08.2016  

Efter 4 ugers fiskepause var jeg igen ved åen, og det lykkedes at få et par havørreder til at tage 

fluen. De målte henholdsvis 54 cm og 66 cm og blev fanget søndag aften på Louisendal.  

 

Lars Holt Kristensen  

 

 
 

08.08.2016  

Efter at have gået med en spinner et par timer uden held, kom jeg i tanke om at jeg havde en nylavet 

flue med, og der var også et råd fra Per Bruun om at få noget mere vægt på linen, der skulle prøves 

af, så jeg fandt fluestangen frem og riggede til, selv om klokken kun var 17 (og rigtige fluefiskere 

fisker jo helst i mørke :-) Der gik ikke mere end 20 minutter før jeg mærkede nogle kraftige ryk i 

linen, og jeg skyndte mig at spole ind så jeg kunne holde linen stram. Et kort øjeblik føltes det som 

om den var sluppet fra mig, men da linen stod lodret ned fra stangspidsen, var der igen noget der 

rykkede, og fisken tog nogle gevaldige udløb inden jeg til sidst fik den plantet ud for et sted, hvor 

det var muligt at lande den. Da jeg så at min str. 2 krog sad perfekt i mundvigen på fisken, gjorde 

jeg kort proces og kort efter lå den på bredden med sine blanke 81 cm. og 7,4kg, et smukt syn.  

 

 

Jens Winther  

 

 

http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-14_9401.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-14_9401.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-14_9401.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-15_9403.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-15_9403.jpg


 

08.08.2016  

07-08-16 kl. 22-45 tog denne havørrede hun fluen. den målte 63,00 cm vægt 2,6 kg. Det er utroligt 

så forsigtigt fiskene går til fluen i øjeblikket, jeg havde 3 kontakter før det lykkedes at kroge denne, 

fælles for dem alle var at det mærkede som en grødeklat, der hægtede sig om fluen, så det er bare 

om at sænke stangspidsen, hvis vægten forøges 

KNÆK & BRÆK.  

 

Maleren  

 

 
 

07.08.2016  

Søndag den 7/8 tog jeg af sted til åen allerede kl. 2.30. Kunne ikke vente længere efter en hel uges 

abstinenser pga. en sommerhustur. De første par timer mærker jeg intet, men omkring solopgang er 

der flere fisk der kort 'markerer' interesse. Kl. ca 6 observerer jeg nogle små krusninger nedstrøms 

ved egen bred. Kunne være en fisk. Tre kast senere er der først antydning af en ganske lille bølge 

bag fluen. Derefter ingenting. Tager to små nøk mere ind og bølgen er tilbage. Et nøk mere 

resulterede i et kontant hug og en overflade der eksploderede i skumsprøjt. Så gik den dybt. Kunne 

godt få den til at flytte sig lidt rundt, men kunne ikke tvinge den til overfladen. Sådan legede vi en 

15-20 minutter. Så var vi begge godt trætte. Med lidt møje kunne jeg nette en rigtig fin han på 

84cm. En halv time senere viste vægten ved Lindbo præcist 7kg. Henrik Villadsen kom forbi og 

hjalp med billeder og lykønskninger. Mange tak for det. Fin måde at markere sommerferiens 

afslutning.  

 

Vh  

Klaus Jensen Jåtog  
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07.08.2016  

Fredag d. 5. august kvart i ti huggede denne hunfisk på en fortrinsvis sort lille krogflue. 48 cm.  

 

Morten Erbs  

 
 

07.08.2016  

Havde fisket ved Gudumholm om aften/nat det gav en fin hø på 60 cm. Så kørte jeg til Storvorde 

der var plads i Zink sving. Havde fisket ca 30 min så blev fluen taget hårdt i egen side af en 

kompakt dame på 74 cm 5,5 kg. Fisken gav en frisk fight  

 

K&B  

Troels Kristiansen.  
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06.08.2016  

2 fine havørreder den 5/8-16 på rørflue  

Havde en dejlig aften ved åen startede lidt stille ud gik en lille time før jeg mærkede det første hug 

men så pludselig fik jeg bid af den fine blanke han på 67 cm og 3.8 kg og 20 min efter fik jeg en 

lille en mere på 1 kg.  

Tak for hjælpen af foto til Michael Pedersen  

 

Daniel Andersen  

 

 
 

06.08.2016  

5-08-16 kl. 21-25 kom jeg lidt nærmere drømmen om den store, en rigtig springfyr på 59,00 cm 

huggede på fluen, den var nærmest mere over vandet end i det, samtidigt var det et sted hvor en 

bræmme i egen side krævede en vandre tur på over 100 m før det var muligt at komme til at nette 

fisken. Heldigvis er der aftner hvor tingene går mere min vej end fiskens ,foruden den hjemtagne 

fisk havde jeg kontakt med 2 andre hvor krogen bare ikke fik fat i noget der kunne holde til at kroge 

fisken.  
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KNÆK & BRÆK 

Maleren  

 

 
 

05.08.2016  

To fine fisk på ca. halvmeteren fra d. 4. august. Vi oplevede en aften med højt farvet vand og 

hugvillige fisk. Udover de to, der kom med hjem (en til hver), fik en mindre fisk på lidt over målet 

forlænget kontrakten. Fiskene huggede på de kendte klassikere Skjerns Fancy og Teal and Red.  

 

Jens Kirk & Lars Skov Henriksen  

 

 
 

05.08.2016  

4-08-16 kl. 21-05 huggede endnu en skønne havørrede på fluen. Fisken var i den gode mad størrelse 

54,00cm, det åbner jo heldigvis op for fantasien om den store tunge som står der nede i vandet, et 

eller andet sted, og venter på mig.  

 

KNÆK & BRÆK. 

Maleren  

http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-22_9419.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-22_9419.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-22_9419.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-23_9421.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-23_9421.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/fangster-2016-23_9421.jpg


 

 
 

02.08.2016  

Fangst dato: : 2/8 Længde: : 84 cm Vægt: : 8 kg Sted: : Sejlflod Agn: : Rør flue  

Tak til max for og få fisken nettet og for foto. Fighten forløb udramatisk et langt udløb så gik fisken 

dybt og tungt i 10 til 12 minutter inden Max kunne nette den.  

 

Troels Kristiansen  

 

 
 

01.08.2016  
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Jeg havde efter flere besøg ved åen hvor der holdt alt for mange biler de steder hvor jeg gerne ville 

fiske, besluttet at jeg ville vente til kl.02 med at tage til åen, det viste sig at være en rigtig god 

beslutning for jeg havde kun fisket i ca. en halv time da jeg fik en rigtig god fight med en 

forholdsvis stor fisk, den var mere over vandet end i vandet de første par minutter, fighten kom til at 

tage omkring 25 min. Med nogle fuldstændige vanvittige udløb på ca. 40-50 meter der foregik med 

raketfart gav denne fisk mig kamp til stregen, men jeg fik til sidst håndlandet bæstet. Den var 87cm. 

Lang og vejede 9,1kg. Og den blev fanget på en sort plastikflue.  

 

Hilsen Per Bruun  

 

 
 

31.07.2016  

Fredag aften ved midnat havde jeg en fisk der kom ud efter fluen fra modsat brink, dette fulgte 5-6 

gange fin bølge bag fluen, ingen kontakt, et skridt frem og der kom et fast og tungt hug, fast fisk. 

der fulgte nu en god og udramatisk fight, dog ikke helt nemt at få den i nettet, men heldigvis 

lykkedes det mig at få fisken på land,   

først da den lå i græsset blev jeg helt klar over hvad jeg var lykkedes med at fange, 88 cm 9,4 kg, 

min glæde var stor, endelig fik jeg også en af de helt store. tak til Hans Jørn for foto og vejning ved 

Lindbo, tak til ham der efterfølgende gav en kold øl.  

 

Henrik Spaanheden  
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29.07.2016  

Så blev der endnu en flot fisk til mig. 29-07-16. kl 05-10 huggede denne hun på 60,00 cm 2,50 kg 

fluen, efter en kort fight med godt med luftture og hidsige udløb, gled den ind over net kanten.  

Notater om hver tur er noget værre noget, jeg kom lige til at se på timer ved åen. Det er ca. 42,00 

timer med stangen i hånden, siden jeg sidst fik fisk på land --  

 

KNÆK & BRÆK  

Maleren  

 

 
 

27.07.2016  

Tirsdag d. 26/7-16. Var endnu engang en tur ved åen tirsdag aften i jagten på de meget træge fisk, 

som man ikke ligefrem kan kalde bidelystne i år. Fiskede som sædvanlig med de gængse fluer uden 
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at mærke antydningen af liv de første timer. Så kom Jørgen (maleren) forbi, og jeg valgte at skifte 

til en anden stang med en stor sort rørflue monteret med en dobbeltkrog, for noget skulle der ske. 

Nedover stykket igen og efter ca 20-30min kom hugget midt i åen. Efter en hektisk kamp, hvor 

fisken trak godt til og var fri af vandet 4-5 gange, så kunne Jørgen få nettet under den og fisken blev 

landet. Da den lå i nettet, kunne vi konstatere, at kun den ene spids på dobbeltkrogen havde fat i 

fisken, og at krogen problemfrit kunne trækkes ud uden modstand, så det var rent held, at den ikke 

var røget af i kampens hede med de mange spring. Fisken var en flot hun på lidt over 81cm og den 

blev først vejet til ca 6,9kg på stedet på Jørgens vægt, men en vejning ved Lindbo viste 6,75kg. Tak 

til Jørgen for hjælp med landing og fotografering.  

 

Knæk & Bræk  

Lars Bølling  

 

 
 

27.07.2016  

Denne dame tog meget forsigtigt fluen ved midnatstid den 26.7. En time forinden havde jeg en hø 

på ca. 50 cm, som dog fik friheden igen efter en hurtigt landing og løsthængende krog. Dejlig aften! 

Tak til Bertel for billede og snak. 74 cm og 4,3 kg  

Kristian Liltorp  
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27.07.2016  

En ny flot havørred taget på flue den 23. juli 86cm lang og en vægt på 7,5kg. 

 

Hans Jørn Sørensen  

 

 
 

 

Hans Jørns flotte fisk har desværre "hængt" i systemet i flere dage.  

Hilmar  

 

26.07.2016  

Fangede en havørred 25/7 79cm 6 kg rørflue. Tak til Jan Nielsen for foto  

 

Troels Kristiansen  

 

 

http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/27.07.2016-3_6872.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/27.07.2016-3_6872.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/26.07.2016_6856.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/26.07.2016_6856.jpg


 

23.07.2016  

Trangen til at få noget på krogen begyndte efterhånden at melde sig. Efter 9 nulturer mente jeg, at 

det snart var min tur til at fange fisk på "fluekæppen", og det blev det så en hun på 46 cm.  

 

Knæk og bræk  

Morten Østergaard  

 

 
 

23.07.2016  

Fangede denne flotte ørred i aftes (22.07) . som det ses brækkede min "millionær" fluestang lige i 

tilslaget. Fighten foregik derfor med linen i hænderne og med toppen af stangen. oven i købet var 

fangstnettet glemt, så fisken måtte håndlandes.59 cm 2,5 kg.  

 

Torben B. J  
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23.07.2016  

Så kan det ikke blive bedre, igen i dag var der 2 stk. fisk som fandt min flue. Kl.   

01-20 huggede en havørrede hun 67,00 cm 3,2 kg og kl 02-30nuppede en han 52,00 cm fluen 23-

07-16  

 

KNÆK & BRÆK  

Maleren  
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23.07.2016  

Fangst dato: : 22/7  

Længde: : 82cm  

Vægt: : 7,0  

Sted: : Lindenborg å  

Agn: : Flue  

En kort og intens fight ca 5min der ender med den går i grøde i egen side en stor tak til Rasmus for 

landing og foto  

 

mvh  

Hans Jørn  

 

 
 

22.07.2016  

Endnu en nat, langs Lindenborg å`s skønne vand. Vejret og stemningen bliver om muligt endnu 

mere bekræftende når sådan et par skønne fisk nupper fluen , begge beskedne 48,00 cm, den mørke 

huggede 22-07-16 kl 03-15 og den anden kl 03-45.  

KNÆK & BRÆK.  

Maleren  
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20.07.2016  

Så kaldte åen igen, men denne gang med fluestangen tirsdag aften d 19-7-2016 , der skete ikke så 

meget til at starte med, men jeg fik da æren af, at hjælpe en medfisker, med at lande en fin havørred 

på 70 cm, jeg genoptog igen fiskeriet og kl. 22:40 tog jeg en havørred på 50 cm Skjern Fancy i egen 

side...  

 

Knæk & Bræk 

Kenneth Andersen  

 

 
 

20.07.2016  

Så var der endelig en havørrede, der tog fluen. Efter 2 uger med max antal 0 ture, var det en skønne 

fornemmelse da der i aftes 19-07-16. kl.23-05 kom lidt vægt på linen. Fisken målte 55,00 cm og 

venter nu blot på at grillen skal blive varm og vinen kold.  

 

KNÆK & BRÆK  

Maleren  
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20.07.2016  

Så lykkes det også for mig, at fange en fisk mandag d 18-7-2016,  

fisken gav en kanon fight med lange udløb, dog med lidt dramatik, da jeg skulle håndlande den røg 

jeg selvfølgelig i åen,  

men op kom vi begge to og afsluttede kampen på den sumpede brink, jeg ved ikke hvad vi lignede, 

vi var total smurt ind i mudder :) men alt i alt en fed dag ved åen, havørreden målte 80 cm og en 

vægt på 6,75 kg og fanget kl 12:20 på en Mepps 3 sølv med røde prikker... 

Ps. Billedet er taget ved den nye bro på stadionvej.  

 

Knæk & bræk 

Kenneth Andersen 

Bornholm  
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19.07.2016  

Så kom der træk i linen for mig også. 77 cm og 6,1 kg taget på en uldsok str. 6.  

 

K & B 

Thomas Østergaard  

 

 
 

Søn- mandag d. 17-18. juli  

18.07.2016  

Klokken er 01:30 nat og er på vej ned over Louisendal til bilen. Har fluefisket intenst i ca. 5 timer, 

uden at mærke andet en et par puf til fluen. Har de sidste fem dage levet som fiskevagabond med et 

for øje Lindenborg Å og dens store bestand af havørreder – tak for det Sussi!  

Det har igen været en fantastisk nat ude ved åen, himlen har vekslet mellem fuld plus på månen, 

drivende tunge skyer, og af og til har jeg øjnet Karlsvognen stå lysende klar på nattehimlen.  

Dyrene har været særdeles aktive her i nat, med rådyrene og ræven som de store aktører.  

Sidder i bagsmækken på bilen og indtager chokolade og vand, for at samle kræfter til et sidste træk 

ved åen. Vil være væk fra åen de næste halvanden uge, med fuld fokus på ferie med familien.  

Har lige konstateret at jeg har alle herlighederne for mig selv, da Jørgen ”Maler” drejer ind på p-

pladsen. Vi får som vanligt en rigtig hyggelig snak, og er enige om at i forhold til sidste år, er 

havørrederne særdeles vanskelige at lokke til fluen.  

Går et stykke nedstrøms Møllebroen og begynder at ”bule” med fluen. Har i dag valgt at have 

rørfluen Trine for enden af forfanget.  

Har de sidste år konsekvent valgt kun at have to rørfluemønstre i flueboksen, en Trine og en Rikke 

– opkaldt efter mine to dejlige piger..  

Fluemønstrene er af egen kreation, med inspiration af særdeles langvingede rørfluer og tilpasset 

over tid.  

Kan i nattelyset med tilfredshed ane at fluen ”buler” perfekt. Klokken er 02:30 og i femte kast tager 

noget tungt fluen.  

Det føles som om at Mr. Z-axis er ved at blive flået ud af hånden på mig, og et splitsekund efter 

eksploderer hele åen ud foran mig.  

En havørred har taget fluen, og jeg fornemmer straks at der her er tale om havørred noget større end 

de 5 kg.  

Havørreden vælter rundt i overfladen og ryster hovedet frem og tilbage. Så ændres der taktik, og jeg 

må løbe det bedste jeg kan, først 100 meter nedstrøms, derefter for at tage turen tilbage opstrøms. 
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På havørredens tur op og ned af åen vælter den sig ovenud af vandet som var det en delfin.  

Efter 20 minutters intenst fight er havørreden faldet til ro, dog uden at være helt udtrættet. Tænder 

min pandelampe på svagt blus, og kan se havørreden stå midt i åen - hvilket herligt syn!  

Vægter havørredens kampvægt til ca. 8 kg. Kan desværre også se at rørfluen sidder yderligt i 

underkæben.  

Tager en rask beslutning og glider med fluestangen og fangstnettet i åen, samtidig med at jeg 

bander mine nye åndbare waist waders langt væk.  

Hvorfor investerede jeg ikke i et par åndbare waders som jeg har brugt de sidste mange år - er dog 

heldig at kan stå i vandet uden at blive våd af åens vand.  

Havørreden rykker uroligt lidt frem og tilbage ud for mig, inden den igen falder til ro. Får listet 

fangstnettet ind bag havørreden og har held til at få den i netposen.  

I det jeg smider havørreden og fangstnet på land, ser jeg at rørfluen sidder i netmaskerne.  

Kommer selv med møje og besvær tilbage på land. Kan ikke helt fatte at her foran mig i det 

dugvåde græs, ligger der en særdeles velproportioneret havørred han på 88 cm og en vægt på 9,3 kg 

– konditionsfaktor 1,36.  

Kan bagefter konstatere at dobbeltkrogen er fuldstændig deform og må gå på pension.  

Lindenborg Å er simpelthen fantastisk, og jeg vil gerne takke alle de mennesker, der igennem 

mange år har lagt rigtig mange timer og energi i åens pleje, til gavn for ikke mindst havørredens 

trivsel.  

Tak til Jørgen og Jørn for fotografering.  

 

Stram line  

Michael Pedersen  

 

         
 

 
 

18.07.2016  

Da der holdt masser af biler alle steder, endte jeg ved møllebroen. Der holdt kun fire, og jeg kunne 

se to fiskere et godt stykke nedstrøms. Jeg fik hurtigt sat en nybunden plastikflue på og gik i gang 
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ca. 22.30. Efter ca 20 minutter stoppede fluens drev midt i åen, og jeg gav et solidt modhug. Efter at 

have væltet lidt rundt i overfladen foregik resten af kampen dybt inden for et lille stykke af åen. 

Heldigvis kom de to andre fiskere forbi på vej tilbage til vejen. De havde et godt net. Så da fisken 

var klar, gled den lige så fint i nettet. Ny pr. på flue, fantastisk fed.  

Længde: 84cm Vægt: 8,5 kg Agn: : Sort Plastikflue str. 4  

 

Henrik Kofod  

Udvekslingskort fra Frederikshavn  

 

 
 

16.07.2016  

Jens Hjort fik en flot ørred på 64 cm lørdag.  

 

Torben B.J.  

 

 
 

16.07.2016  

Så blev det min tur  
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Efter en fin hø på 60 cm i onsdags fik jeg denne flotte hø fredag aften kl 21 på en stor mepps 

spinner.  

Længde 73 cm 

Vægt 5.5 

Konditionsfaktor 1,41  

 

Hilsen Ole Rosted Larsen  

 

 
 

16.07.2016  

Tors- fredag d. 14-15. juli 2016 

En aftalt hyggelig fisketur mellem gode fiskekammerater og venner, blev til en uforglemmelig tur, 

der resulterede i: 

Jan Skall Sørensen: Havørred målt fra snude til halespids 75 cm og 5,8 kg – konditionsfaktor 1,37. 

Michael Pedersen: Havørred målt fra snude til halespids 70 cm og 4,9 kg – konditionsfaktor 1,41.  

Stram line  
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16.07.2016  

Yeah! Så fik jeg da årets første fisk, efter mange mange nulture. SKØNT! Fanget den 15 juli 2016, 

Længde: 50 cm  

 

Ane Sofie Olsen  
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12.07.2016  

Skulle den 11. faktisk bare ned og stresse lidt af, men kom på arbejde da spinneren blev taget helt 

ude i kastet ! stram line og varm bremse .-) 68 cm og 4,1 kg.  

 

Rene Kolbeck  

 

 
 

09.07.2016  

Startede fiskeri med orm nedstrøms fra Broen og gik ud mod fjorden. Skiftede til Spinner og gik 

derefter opstrøms tilbage, og omkring kl. 10 bed en fisk. Fin frisk havørred, stadig med havlus. 

Længde 66 cm og vægt ca. 3 kilo.  

 

Rene Mørkhøj  

 

 
 

07.07.2016  

Efter lidt fravær fra åen pga arbejde, var jeg blevet sendt af sted med ønske om en ørred til grillen ! 

det blev til disse to fine fisk. Der var fuld knald på begge 2 .-)) 50 cm og 74 cm Vægt: en lille smule 

overvægtig .-)  
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Rene Kolbeck  

 

 
 

07.07.2016  

Fik endelig en ordentlig fisk, taget på opstrøms spin. Længde: 69 cm Vægt: 4,3 kg Agn: 

Hjemmelavet spinner  

 

Søren Østergaard  

 

 
 

06.07.2016  

Denne skønne havørrede på 62,00 cm huggede på mit gamle blink tirsdag 05-07-16 kl 20 00. 

Krogen som jo også var fra en gang i forrige århundrede var reduceret fra en trekrog og til en 

dobbelt, den tredje del fandt jeg siddende fast i mundtøjet på fisken. Sådan har man jo lov at være 

heldig en gang imellem  

 

KNÆK BRÆK .  

Maleren  
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06.07.2016  

Min første fisketur med fluestangen i år bød på en smuk blank havørred på 60 cm (2,6 kilo) og en 

uge senere fik jeg en på samme længde, men noget kraftigere bygget.  

Den vejede tunge 3,1 kilo. Med de mange og store havørreder, der bliver fanget i år kan 

gennemsnitsvægten kun stige : )  

 

Stram Line  

Mark Højfeldt  

 

 
fra den 25. juni 
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fra den 4. juli 

 

05.07.2016  

En dame på 60 cm og 2,3 kg tog fluen ved 22-tiden søndag. Fin aften i selskab med Klaus J. Jåtog.  

 

Kristian Liltorp  

 

 
 

05.07.2016  

Så blev det min tur 63 cm 3kg, tak for hjælpen Dan.  

 

Peder Lisberg  
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04.07.2016  

Så kom der endnu en på land. Dog noget større dame på 6,1 kg fordelt på 78 cm. Taget ved 5 tiden 

om morgenen den 4/7. Fisken er taget på flue ved Louisendal.  

 

Knæk og bræk  

Rasmus Christensen  
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04.07.2016  

Smuk juni-fisk på 3kg fra den 28. juni  

 

Jens Kirk  

 

 
 

03.07.2016  

Her er lige en opdatering af resultatet for den sidste måned`s indsats ved Åen. Godt historikken 

viser at juli august er der hvor jeg fanger mine fisk, indtil nu er det blevet til disse tre lidt beskedne 

stk.  

12-06 16 44,00 cm 

25-06-16 42,00 cm 

02-07-16 50,00 cm  

 

KNÆK & BRÆK Maleren  

http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/04.07.2016-2_6666.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/04.07.2016-2_6666.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/04.07.2016_6668.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/04.07.2016_6668.jpg
http://www.nl1917.dk/CustomerData/Files/Images/Archive/34-fangster-2016-img/04.07.2016_6668.jpg


            
12.06.2016                                                      25.06.2016 

 

 
02.07.2016 

 

03.07.2016  

Min første' rigtige' havørred i Lindenborg å. Som ny medlem af NL har jeg nydt de positive venlige 

med-fiskere jeg har snakket med langs åen, det er hyggeligt og givende. 5 ud af 5 stjerner.  

Fangst dato: 1.7 Længde: 59cm Vægt: 2,5kg Sted: Louisendal Agn: flue  

 

Poul Thomsen  

 

01.07.2016  

Så kunne jeg også få min første sommerfisk. En fin hun på 48cm og 1,4kg. Taget fredag den 1/7 om 

morgenen lidt i 5 på rørflue nedstrøms birketræerne ved Louisendal. Havde yderligere to andre fisk, 

der var interesseret i fluen.  

Knæk og bræk  

Rasmus Christensen  
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01.07.2016  

Tog ud tidlig morgen 30.06 og havde fisket med flue et par timer, uden at mærke fisk. Så en stor 

ørred plaske i vandet lige foran mig, og besluttede mig til at hente spinnestangen i bilen. Omkring 

kl. 06 startede jeg med spinner og fiskede opstrøms mod stedet hvor jeg så den store fisk. Kort efter 

bed den på og gav 6 spring samt en nervepirrende fight. Ved landing revnede mit kære hjemmelavet 

fangstnet.. Længde: 79,5 cm Vægt: 6 kilo Sted: Sving, ved Sejlflod.  

Agn: Spinner 9,5 gram.  

 

Rene Mørkhøj  

 

 
 

30.06.2016  

Jeg mødte en glad Kim i aftes. en meget flot og tyk havørred tog Kims spinner. 68 cm og 4,1 kg.  

 

Torben B.  
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30.06.2016  

Min anden tur til åen i år, gav denne smukke tyksak på 52 cm. Den blev taget på flue lidt i midnat 

onsdag den 29 juni  

 

Michael Pedersen  

 

 
 

29.06.2016  

Peter og undertegnede var ved åen her til morgen inden jeg tager til Kroatien hele juli. Vi fik 4 

havørreder 2 til mig 79 cm 6,2kg og 40 cm genudsat og de andre 2 til Peter 42 cm 0,9 kg og 62 cm 

2,8 kg  

god Juli vi ses til August  

 

Sten   
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29.06.2016  

Min første fisk i år blev denne dame på 76 cm og 4,85 kilo. Fanget på flue den 28. juni kl. 23.30.  

 

Lars Holt Kristensen  

 

 
 

27.06.2016  
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Den 26. juni fik jeg årets første fisk, en nystegen fisk med havlus. Fanget på flue lige før midnat! 54 

cm og 2 kg.  

 

Knæk & Bræk Per Støving  

 

 
 

27.06.2016  

Tog ud tidlig morgen den 18.juni 2016 og mellem broerne efter 3 timers dødt fiskeri bed en ørred 

på. Længde: 56  

Vægt: 2,3 kilo  

 

Rene Mørkhøj  

 

 
 

26.06.2016  

Året første sommertur til åen med sønnike nedstrøms Lindbo Søndag v. middagstid med spinner 

grundet frisk vind. fik hug midt på stykket af en fisk på ca. 45 som desværre fik spyttet spinneren 

ud efter et par rul i overfladen. Lige nedstrøms Zincks sving blev spinneren taget kontant af en 

livlig fisk som med hjælp fra Niels kom i nettet efter et par udløb og en enkelt lufftur. 57 cm og 2.2 

kg. Fin oplevelse for sønnike, som stadig har den første havørred til gode.  
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Knæk & bræk  

Carl Juhl Nielsen  

 

 
 

25.06.2016  

Jeg var heldig at rende over en fisk Sankt Hans nat. Den tog fluen i egen side og målte 65cm  

 

Bertel  

 

 
 

23.06.2016  

Jeg prøvede for første gang at fiske natten igennem, og det gav disse fine fisk. 60cm-68cm.-77cm 

og 5,75 kg  
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Per Bruun  

 

 
 

22.06.2016  

Så fik jeg endelig skudt sæsonen i gang med en fisk over målet. En fin dame på 59cm og 2,5kg tog 

en Munker variant ca. en time efter midnat. Dejlig intens om end kort fight.  

 

Vh Klaus Jensen Jåtog  

 

 
 

21.06.2016  

Her til morgen (tirsdag) var jeg taget til åen som så mange gang tidligere for og gå tur med mine 

orme, dette blev en rigtig god morgen, pludselig fik jeg et ordentlig knald på stangen, da jeg endelig 

fik den håndlandet viste det sig og være en HØ på 90 og 8,6 kg.  

 

Knæk og bræk 

" En af de gamle"  
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19.06.2016  

Søndag den 19. juni var jeg ved åen, her blæste det godt 9 meter per sekund fra vest med vekslende 

skydække og 17 graders varme. Jeg havde fisket med skelletfluen G-strengen, men havde ikke 

mærket fisk på trods af, at en anden fisker havde set fisk springe på stykket. Jeg skiftede til fluen 

kæbetrækkeren, der var en lidt større og livligere flue og fiskede strækket igennem en gang til.  

Klokken 14.40 fik jeg hug af en fin fisk, der tilbragte en overraskende del af fighten i luften. Den 

målte 72 centimeter og vejede afblødt 4,4 kilo på vægten ved Lindbo. Anders Palsgaard kom forbi 

og hjalp med fotografering. Tak for hjælpen.  

 

Bue Poulsen  

      
 

      
 

18.06.2016  

82 cm Havørred 7.2 kg kunne ikke stå for rød have flue til morgenmad, efter lidt tovtrækkeri og en 

enkelt lufttur måtte den bide i græsset ved nl ses hytte i Storvorde nu bliver den hovedret til Lise og 

Michaels "nybygger" indflytterfest.  

 

Sten Vandborg  
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18.06.2016  

Sted: : Det flade Agn: :  

Sen aften tur med Peder på Det Flade på flue made by Peder  

Længde: : 65 Vægt: : 3.4 kg  

 

Peter Hammer  

 

 
 

18.06.2016  

Så kom jeg også i gang.  

Et stykke havørred på 65 cm og 3.2 kg fanget lørdag d. 18/6-16 midt på eftermiddagen.  
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Mvh 

Morten Ransborg  

 

 
 

17.06.2016  

Fik denne fine fisk på 68 cm 3,6 kg. den 15. juni. Fanget på flue blandt drivende grøde.. mens der 

stadig var lyst på Louisendal.  

 

Jan Nielsen  

 

 
 

10.06.2016  

Så skulle det lige prøves med orm , men der var ingen orm i haven så jeg ville se om de kunstige 

orm fra Bilka duede! Det gjorde de, jeg fik denne tykke fisk. 82cm. 7,2 kg.  

 

Hilsen Per Bruun.  
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09.06.2016  

Efter små to timers fiskeri i går aftes, fik jeg denne drømmefisk på. Den kom med trykbølger som 

en hurtig færge ud fra modsatte brink og tog fluen hårdt midt i åen. Det var en fantastisk fight, med 

flere lange udløb, hvor jeg var langt ude i bag-line flere gange, den var ude af vandet X mange og 

der gik over 40 min før den lagde sig på siden første gang, selvom jeg pressede den godt. For at 

sætte prikken over iét, så var det på min første selvbundet flue. Mange tak til Jesper Lange for 

hjælpen, med at lande fisken og fotografering.  

Fisken målte 86 cm og vejede 8,56 kg  

 

Kenneth Rødsgaard  

 

 
 

06.06.2016  

Fangst dato: : 5/6-16  

Længde: : 52  

Agn: : Flue  

Beretning : Fik årets første fisk i åen, natten til d6/6-16 Længde 52cm  

 

Bertel  
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28.05.2016  

Da jeg kom til åen, hjalp jeg et medlem med at lande en god fisk på 77cm. Hvorefter jeg selv tog 

denne fine fisk på 74 cm. og 4,5 kg.  

 

Hilsen Per Bruun.  

 

 
 

27.05.2016  

Fangst: : Havørred  

Fangst dato: : 27.05.2016  

Længde: : 78  

Vægt: : 6,35 kg  

Sted: : Lindenborg Å  

Agn: : Stål orm  

Efter en lidt intens fight med meget uro på overfladen, lykkedes det mig at nette denne fine fisk !! 

Min første fisk i år og sikke en !!  
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René Kolbeck  

 

 
 

27.05.2016  

Efter en god dag den 25. hvor jeg fik en fisk på wobler ville jeg prøve fluen, og efter kun 5 minutter 

fik jeg et drømmehug som viste sig at være en flot dame på 85cm og 7,4 kg. Så nu må vi nok 

erkende sæsonen er i gang.  

 

Hilsen Per Bruun.  
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25.05.2016  

Var lige tirsdag aften en tur til klubmøde hvor Kaj var så flink at fortælle hvor der stod en fisk, jeg 

var så heldig at den tog min wobler kl. 22.10. Den gav en rigtig god fight og var rigtigt smuk. 70 cm 

og 4,0kg.  

 

Per Bruun  

 

 
 

22.05.2016  

En dejlig fredag aften hvor der ikke blev hygget og fortalt røverhistorier men fisket, fik jeg denne 

flotte fisk  

75 cm 5,77 kg på en tfo flue  

 

Bulder  

 

 
 

17.05.2016  
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Fik denne flotte han fisk efter 10 kast kl 20,00 den 16-5-2016 ved Louisendal. Den tog på en sort 

rørflue fisket på flydeline. Længde: 69 cm Vægt: 3,6 kg.  

 

Jan. Gudumholm  

 

 
 

03.05.2016  

Hans Jørn Sørensen er en af dem der gerne vil vise sine fangster på hjemmesiden. De sidste dage 

må man også sige, at han har vist sin dygtighed.  

Tre flotte fisk er det blevet til på hans daglige ture op og ned af åen. Fangstederne holder han for sig 

selv, men han vil dog godt oplyse, at de er fanget på NLs fiskevand. Hvor ellers?? 
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Masser af fisk  

 

03.05.2016  

Der har længe været stilstand på hjemmesiden hvad angår indberetning af fangster i åen. Det er 

IKKE et rigtigt billede af hvordan virkeligheden ser ud. Der fanges mange og store fisk.  

En tur ved åen og en snak med flere medlemmer bragte konkrete og faktuelle oplysninger frem. 

´Der er fanget godt med fisk i fire kilostørrelse, flere fem kilos har også været på land, og enkelte 

større.  

Desværre er meldingen at enkeltpersoners chikane af folk der indmelder fangster er årsagen til at 

der ikke indsendes oplysninger. Hvis ens misundelighed over andres fangster kommer til udtryk på 

denne måde, skulle man måske finde en anden hobby.  

Til de der fanger fisk. Få dem nu indberettet, til glæde for dig og alle de andre, der kan glædes over 

andres fangst.  

 

Hilmar  

 

18.04.2016  

Var en tur forbi åen fredag eftermiddag, for at få lidt frisk luft efter en lang arbejdsuge. havde fisket 

i ca. 3 timer uden at mærke andet en to meget små nap til fluen.. da der pludseligt gav et tungt ryk i 

stangen... tumlede lidt med fisken i små 10 min inden jeg fik den i nettet en flot sølv blank dame på 

63 cm og 2.6 kg God start på sæsonen :-)  

 

Martin Møller Nielsen  

 

 
 

09.04.2016  
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Dejlig morgen den 9. april, med rim i græsset, skøn fight på flue. 75 cm 5,3 kg.  

Søg og i skal finde !  

 

Jesper Klausen  

 

 
 

05.04.2016  

Jeg har lige købt et shimano vanquish inde ved Dennis, og det skulle lige prøves så jeg gik en tur ud 

til stenhullet for at fiske med blink, efter få kast fik jeg denne fine fisk.(45cm.)  

 

Per Bruun  

 

 
 

30.03.2016  

Jeg var ude at gå en tur på Louisendal stykket tirsdag den 22/3 om formiddagen. Vejret var rigtig 

lækkert. Høj sol, blå himmel og 5 m/s fra vest, det føltes rigtig som forår. Efter en lille times fiskeri, 

fik jeg pludselig et godt huk ved egen kant. Jeg blev lidt overrasket, da jeg gik lidt i mine egne 

tanker og nød vejret :) Jeg kunne hurtigt mærke at det ikke var nogen rekord fisk, men den var godt 

nok livlig og ude af vandet flere gange. Fisken blev hurtig landet. Det var en rigtig sjov og frisk lille 

grønlænder på ca. 35 cm. Den blev hurtigt genudsat og svømmede lystigt videre. Den blev taget på 

en flue, jeg ikke helt kan huske hvad hedder. Se billede. Det var årets første fisk, så er det svært at 

se sur ud når man går hjem :-)  
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Kenneth Rødsgaard  

 

 
 

17.03.2016  

Jeg har efterhånden som nyt medlem været ude et par gange. Har set fisk springe, men ikke fået et 

eneste nap før i dag.  

Så det var en glad lystfisker der kunne få en,fisk på land som blev sendt af sted igen kort tid efter 

(derfor formåede jeg ikke at få et billede af fisken). Taget på spin nedstrøms Lindbo  

Mvh  

Mathias Damgaard-Iversen  

 

10.02.2016  

Havde hentet ny fluestang, hjul, ved Jægeren og Lystfiskeren, tak til Dennis for god rådgivning, et 

smut til åen, fisken tog fluen hårdt, blev ved bunden, troede det var en nedgænger først, men så kom 

ud af vandet flere gange....... super sjovt, 63 cm 3,1 kg rigtig tyksak, en af de sjældne i februar.  

Jesper Klausen  

 

 
 

09.02.2016  
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Gik en tur med fiskestangen sammen med Kenneth der var ikke noget særligt det første stykke tid 

men efter en time havde jeg et godt hug , og efter en kort fight kunne jeg lande den ! Første 

hjemtager fisk i år 2,39 kg. 62 cm. på orm.  

 

mvh Hans Jørn  

 

 
 

04.02.2016  

Søndag den 31.januar kørte jeg ud til det yderste, for at se om der skulle være en elevatorfisk. 

Vandstanden var høj, så jeg gik til tider i vand til knæene, hvilket var ret koldt. Så valget var enten 

at tage hjem eller opstrøms til steder med højere brinker — valget faldt på det sidste.  

Jeg fiskede med min version af Per Bruuns mørke flue på en synke 1/2 skydehoved og en synke 5 

polyleader.  

Det første stykke tid skete der ikke noget og så begynder spørgsmålene at dukke op, fisker jeg for 

hurtigt — for langsomt — eller fisker jeg for måske for dyb —.  

Nej, den var god nok, for der kom et godt hug, en hovedrystende fisk, som kunne mærkes langt ned 

i klingen, men den var fri efter få sekunder. Inden længe fik jeg et nyt hug af en stærk blank 

havørred, der var mere oppe i luften end i vandet — hvilken sjov fight. Den målte 51 centimeter, 

havde fine hele finner og en god kondition. Men den havde desværre garnskader. 

Fisken havde hverken æg eller mælk i bughulen, men den var på en proteinrig kost, for den havde 

nemlig fiskeæg i mavesækken. Lidt senere fik jeg en mindre nedgænger, som blev afkroget nede i 

vandet, inden turen gik hjem.  

 

Bue Poulsen 
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03.02.2016  

Nu skriver vi februar, og jeg savner lidt liv på fangstrapporteringssiden. Jeg har selv været ved åen 

4 gange incl. premieren 16/1 og fået lidt fisk på land. Desværre ingen gode nok til gryderne men 

rart at mærke at de er der. Jeg har indtil nu fået 6 mindre grønlændere og 3 nedgængere. 

Grønlænderne har været bemærkelsesvis små - omkring 35 cm., og nedgængerne i bemærkelsesvis 

god kondition - næsten blanke. Jeg ved ikke om det har været kendetegnende, eller det bare er mig 

der oplevet det.  

Alle fiskene har jeg taget på Louisendalstykket nedstrøms til den skæve bro, ca. halvdelen på 

Stikling og den anden halvdel på flue på en hjemmekomponeret version af thunder & lightning. Jeg 

har godt nok ingen billeder at tilføje indlægget, da jeg genudsætter fiskene så hurtigt jeg kan, og 

ikke vil risikere deres liv med div. optagelser. Lad mig nu høre hvad i andre har oplevet. Jeg kigger 

dagligt på denne side, og er skuffet over kun at se 2 indlæg indtil videre.  

 

Jan Vinther Sørensen 

 

30.01.2016  

Jeg tog et par timer ved åen og prøvede forskellige pladser uden at mærke noget. Jeg sluttede af 

opstrøms Den Skæve Bro og her tog en fisk fluen resolut. Den røg ud af vandet et par gange men 

røg i nettet uden dramatik. Fluen (Skjern Fancy str.6) sad solidt i saksen og stangmålet viste 50 cm. 

Der var ikke tale om en nedgænger, men lynende blank eller løsskællet var den heller ikke, så den 

blev genudsat. Kort efter plaskede endnu en fisk længere nedstrøms, så der var tydeligvis aktivitet 

på strækket. Det var helt fantastisk at mærke fisk igen. Fluen blev for øvrigt bundet i tirsdags til 

klubaften.  
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Rasmus Hasselbalch  

 

 
 

16.01.2016  

Sæsonens første dag bød på fantastisk godt vejr. At det så samtidig betød, jeg på dagen fangede 

50% af de fisk jeg fangede over målet sidste år, gjorde ikke dagen ringere.  

Efter et forgæves forsøg på at finde nogle orm i haven, måtte turen gå til Bilka efter muslinger. Det 

viste sig at de godt kunne bruges. Den fangede fisk var 51 cm og lidt farvet, så den fik friheden. Nu 

mangler jeg kun en fisk mere, for at nå niveauet fra sidste år.  

 

Hilmar  
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