
Fangster 2018  
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.  

 
 

Navn:            Mark Bech Højfeldt 

Fangstdato: 11. november 2018 

Fangststed:  Lindenborg Å 

Fangst: :        Havørred 

Længde:       85 cm 

Vægt:            7,3 kg 

 

Fisken er tilmeldt som pokalfisk. 
 

 
 

Navn:            René Hylager Carlsen 

Medlemsnr: udvekslingskort Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 

Fangst:          regnbue og bækørred 

Fangst dato: 15/11-2018 

Længde:        40 



Sted:              Louisendal 

Agn:               Flue 

Beretning:  

 

En herlig formiddag ved Louisendal 

 

Allerede da jeg startede fiskeriet gik en god fisk fri af vandet, jeg havde kontakt med den, med den slap 

sit tag i fluen. 

 

Jeg landede en regnbue på 40 cm, og fik en fin bækørred på knap 40 cm. Derudover havde jeg yderligere 

en kontakt. 

 

En herlig afslutning på en sæson, som indtil i dag kun havde budt på 2 kontakter i mine lokale vande 

 

René Carlsen 

Udvekslingskort fra Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 

 
 

 

 
Navn:             Heino Ullrich 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 21.10.18 

Længde:        71 cm 

Vægt:             4,8 kg 

Sted:              Louisendal 

Agn:               Flue uldsok 



Beretning:    Fiskede på det øverste stykke af Louisendal og fangede en fin havørred hun på 46 cm . En 

times tid senere på eftermiddagen fik jeg så en han på 71 cm. Fisken havde en gevaldig kæbekrog og 

vejede 4,8 kg fantastisk oplevelse. 

 

Hilsen Heino 

 
 

 

 
Skulle endnu en gang til åen inden sæsonen slutter. Desværre var der heller ikke en fisk med størrelse i 

dag, hverken på blink eller flue. Dog fik dagen en god slutning, da jeg ved Storvordehytten kunne hjælpe 

et medlem med at lande en fisk på 60 cm og 2,2 kg. 

Fisken mistede lidt af en finne til brug ved den genetiske undersøgelse. Så lidt fisk havde jeg da med 

hjem. 

 

 

Hilmar 



 
 

 

 
 

Som bekendt er vi i gang med at indsamle finneklip til brug for en genetisk analyse af de havørreder vi 

fanger i åen. Mine forventninger til Fisketræffet var at vi ville få en masse materiale. Sådan gik det ikke, 

så jeg fandt det nødvendigt selv at tage affære. Så det blev til en tur til åen, og der var fangst, en han på 

43 cm. Den må nu undvære fedtfinnen. 

 

På turen hjem mødte jeg Carl Poulsen ved Lindbo. Han havde fanget en fin hunfisk på 44 cm. Den måtte 

også aflevere noget af finnen. 

 

Hjælp med at indsamle materialet. Rør til opbevaring af finneafklippene findes i Lindbo, hvor der også er 

en vejledning. 

 

 

Hilmar 

 



 

 

 
Navn:                Claus Trudslev  

Fangst:             Laks 

Fangstdato:     2018.10.09 

Fangststed:     Louisendal 

Længde i cm:  71 cm 

Vægt i kg:        2,6 kg 

Agn:                 Mepps sølv str. 4 

Beretning: 

Første fangst i åen i år, har fisket sumpen tyndt uden held så ny lokation sku prøves. 

5 kast v Louisendal så var der gevinst. 



 

 
Navn:                Mads K. Pedersen  

Fangst:             Laks 

Fangstdato:     2018.09.28 

Fangststed:     Louisendal 

Længde i cm:  62 cm 

Vægt i kg:        1,7 kg 

Agn:                  Flue 

Beretning: 

Fisken tog midt i åen på første kast 



 

 
Navn:                Mikkel Routhe  

Fangstdato:     2018.09.23 

Fangststed:     Gudumholm 

Længde i cm:  48 cm 

Vægt i kg:        1,060 kg 

Agn:                  Spinner - Fast attck str. 4 

Beretning: 

Fik denne flotte havørred opstrøms Gudumholmvej mellem de to store træer. Fisken fightede fantastisk 

godt. Åen viser sig virkelig fra den gode side lige i øjeblikket.  

 

Knæk & Bræk!! 



 

 
Navn:                Walter  

Fangstdato:     2018.09.19 

Fangststed:     Lindenborg Å 

Længde i cm:  76 cm 

Vægt i kg:        5,0 kg 

Beretning: 

Havde gennemfisket Zincks uden at mærke noget og gik derefter længere nedstrøms hvor fisken 

huggede på en Mepps str. 4 fisket opstrøms. 



 

 

 
Navn:         Per Bruun 

Beretning: 

 

 Jeg har været så heldig at fange en laks i Storvorde men jeg ved ikke hvordan jeg indberetter da det jo 

kun er havørred og gedde man kan indberette. Her er et billede.  

 

85cm og 5,0kg. 



 

 

 

 



Navn:                Torben Agerholm  

Fangstdato:     2018.09.16 

Fangststed:     Lindenborg Å 

Længde i cm:  85 cm 

Vægt i kg:        6,35 kg 

 
 

 
Navn:         Michael Pedersen 

Beretning: 

 

Fik denne korpulente farvede herre på 69 cm den 13/9. Den gav en god fight og havde nærmest slugt 

fluen. 

 

Jeg har lovet den anden Michael Pedersen at sige, at det ikke er ham som indberetter ;-) 



 

 
Navn:            Mogens Helm Pedersen 

Fangst:          havøred 

Fangst dato: 13/9 -18 

Længde:        51 

Vægt:             1,4 

Sted:              Louisendal 

Agn:               flue 

Beretning: 

efter nogle 0 ture kom min første sommerfisk den var ventet men bedre sent end aldrig håber der 

kommer flere 



 

 
I dag blev der så endelig tid til en tur ved åen. Forudsætningerne var ikke de bedste. Grøden bliver 

skåret men er man tidlig nok ude generede den ikke. Senere var det helt væk ved Louisendal. 

Alligevel blev dagen en særlig oplevelse. Jeg mødte Hans Jørn og han havde fået en særlig fangst. På 

turen nedstrøms Storvorde fangede han en guldørred. 

Tidligere på sommeren blev der fanget en del regnbueørreder, og vi forsøgte i Sammenslutningen at 

finde ud af hvor der eventuelt var sket et udslip, men det gav ingen resultat. Derfor er Hans Jørns fangst 

en god indikator på hvor udslippet er sket, idet ikke ret mange dambrug laver guldørreder. 

Ps. Jeg fangede ikke selv noget, men så flere fisk. 



 

 
Navn:             Torben Petersen 

Fangst:           Havørred 

Fangst dato: 24/8  

Længde:        50 

Vægt:              

Sted:              Louisendal 

Agn:               Den blinde høne, rør variant 

Beretning: 

Havde kontakt til flere fisk sidst på aftenen, den lille må være tæt på rekorden. Efter kaffepausen kørte 

maleren mod Sejlflod og jeg fiskede videre nedstrøms, hvor jeg fik fisk i første kast. 

/ Kassereren 



 

 

 

 



Navn:             Michael Pedersen 

Fangst:            

Fangst dato: 28/8  

Længde:        65 

Vægt:              

Sted:               

Agn:                

Beretning: 

Fin fisk på 65 cm, som virkede til at være forholdsvis frisk. Fanget den 28/8 
 

 
Navn:             Hans Vistrup 

Fangst:           HØ 

Fangst dato: 25/8 om eftermiddagen 

Længde:        63 

Vægt:             3 kg 

Sted:              Ved pumpen fra vestsiden 

Agn:               s 1/2 og Tilda 

Beretning: 

Efter mange mange dage ved åen lykkedes det endeligt, at få årets første fisk. Den tog fluen lige da den 

landede ved modsatte bred. 



 

 
Navn:             Dan Brock-Faber 

Fangst dato: 27/8 

Længde:        45 og 53 

Vægt:              

Sted:              Nedre del 

Agn:               Flue 

Beretning: 

Med en flue, bundet samme dag gik, der endelig hul på bylden og de første havørreder kom på land. 



 

 
 

Navn:             Sune Møller 

Fangst dato: 16/8 

Længde:        70 

Vægt:             3,5 

Sted:              I vandet 

Agn:               Flue “Bibimalma” 

Beretning: 

Torsdag d. 16/8 lykkes det endelig at at lokke en fisk til hug. Den tog fluen kontant og røg oven ud af 

vandet flere gange. Jeg fik fisken på land og kørte længere ned af åen. Der mødte jeg Bertel som gav 

sodavand og tog lidt billeder (tak for det) 

 

Knæk og Bræk - Sune Møller 



 

 
Navn:             Kristian Liltorp  

Fangst:           HØ 

Fangst dato: 22 aug 

Længde:        61 og 60 cm 

Beretning: 

Et par fangster fra den sidste uges tid. 2 friske hanfisk i størrelse 60 cm. Fiskeriet for mit vedkommende 

er præget af meget forsigtige markeringer af fluen. Dog med undtagelse af HØ fra i går, som i den gyldne 

time aggressivt gik på fluen fra modsatte bred.  

 

Knæk og bræk ! 

 



 

 

 



 

Torsdag 16-8-18 kørte jeg endnu en gang til åen. spændingen var der , oven på grødeklipningen, der 

blæste en hård vind fra sydøst, skyerne drev med go fart hen over himlen, fiskene var der men der var 

kun en enkelt undermåler der fandt vej til min flue. Det trak sammen til regn og efter en kort kraftig 

byge blev der blik stille og temperaturen steg et par grader, så faldt hugget jeg kunne straks mærke at 

der var noget vægt bag, stor var lettelsen da en skønne fisk på 69,00 cm gled ind over net kanten og godt 

ned i bunden. opstemt af at have vundet kampen fortsatte jeg fiskeriet endnu en times tid så et par fisk, 

men mærkede ikke mere til dem 

KNÆK & BRÆK. 

Maleren 

 
 

 
 

Navn:             Michael Pedersen 

Fangst dato: 15/8 

Længde:        62 

Beretning: 

 

Fin fisk på 62 cm på en aften med lidt drivende grøde, men der var gang i åen....dejligt 

 

 



 

 
 

Søndag 12-8-18 smuttede jeg en tur til åen, men fiskene var ikke i humør til hug, så søndag blev til 

mandag morgen før en havørred lod sig lokke til hug.  

Fin lille han fisk på 46,00 cm 

 

 

KNÆK & BRÆK 

Maleren 

 

 



 

 
 

Navn:            Henrik Bertelsen 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 13.08.2018 

Længde:        72 cm 

Vægt:             4,3 kg 

Sted:              Lindenborg å 

Agn:               Flue (Kristian) 

Beretning:     

Langt om længe fik jeg årets første fisk!  

 

Mvh 

Bertel 

 

 



 

 
Lørdag 11-8-18 var jeg en smut omkring åen. Efter kort tids fiskeri huggede en fin lille havørred på 

45,00 cm fluen.  

 

Godt at få den nye kopi godkendt.  

 

Skønt at fange en fisk mens der stadig var sol på himlen, måske det er noget der skal dyrkes mere ?  

Fuld af optimisme fiskede jeg videre, men det blev ved den ene så mon ikke der står en fisk eller to og 

venter i aften. 

 

KNÆK & BRÆK. 

Maleren. 

 

 



 

 
 

Navn:             Klaus Jensen Jåtog 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato:11.08.18 

Længde:       51cm, 52cm og 57cm 

Vægt:            1,6kg, 1,6kg og 2,2kg 

Sted:              Louisendal 

Agn:               Flue 

 

Beretning: 

Efter et par nulture viste lørdag morgen sig fra sin bedste side. Startede kl. 4.00 på Louisendal og 

allerede i første kast, samtidig med at jeg var ved at strippe mere line af hjulet, tog en fin halvmeter 

fluen. 

Halvanden time senere på et andet stykke af "dalen" blev det til en på 45cm. Den fik friheden igen. 

Kl. 6 tog en endnu en halvmeter den flue der nu var ved at blive opgraderet til favorit. 

Herefter var der flere buler og nap efter fluen og i det hele taget var der usædvanlig meget gang i det. 

Sjovt. 

Kort før 7 tog dagens sidste fisk fluen meget bestemt og gav en omgang fint tovtrækkeri, der faldt ud til 

min fordel. 

Så kunne jeg vist ikke tillade mig, at tage flere med hjem. 

Alle tog en næsten ikke belastet lilla MV disk flue med sort vinge, lige efter et mellemlangt træk i linjen.  

Vejret var perfekt til fiskeri med skyer, småregn, lidt bulren i det fjerne, odder og smuk solopgang. 



 

Knæk og bræk til jer alle 

 
 

 
 

Navn:            Henrik Jørgensen 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 08.08.2018 

Længde:        79 cm 

Vægt:             5,8 kg 

Sted:              Ned del af åen 

Agn:               Flue 

Beretning:    Stærk kampglad hanfisk som leverede flere flotte spring og udløb. Blank med løse skæl og 

flere havlus med haler + adskillige mærker efter lus. 

Knæk og bræk. 

 



 

 
 

Navn:            Morten Eriksen 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 08.08.2018 

Længde:        56 cm 

Vægt:             2 kg 

Sted:              Louisendal 

Agn:               Spinner 

 



 

 
 

Mandag d. 6. august. 

 

Aftenens tur med fluestangen gav 2 havørreder. Den største på 60 cm og 2,7 kg kom med hjem til grillen. 

 



Knæk og bræk 

 

Erik Lund 

 
 

 
Så blev der almindelig hverdag igen. 6 ture --- 3 på hver side --- tog det at fange denne lille havørred på 

45,00 cm. fisken tog min flue fredag 3 - 8 18.  

På mine lange og mange vandringer langs Lindenborg å, med fluen i vandet, har der været en del 

spændende kontakter til fluen, men det nødvendige held, for at det bliver et hug til fluen, er udeblevet. 

Søndag aften havde jeg , hvad der kan kaldes en sjælden oplevelse ved Lindenborg å. I en uges tid har 

der været beretning om en større havørred som står på den samme plads og den går efter fluen uden at 

hugge. Søndag måtte jeg prøve den af selv om det ikke er et parti af åen, hvor jeg plejer at fiske, efter en 

del kast på lokaliteten kom den stille ,som beskrevet af flere, ud efter fluen og huggede på den, og jeg 

kunne konstatere at det er en stor Gedde på ikke under 70,00 cm. Det gik som det jo gør når man fanger 

Gedder på tyndt forfang. En af de mange skarpe tænder kappede linen og min favorit flue svømmer nu 

rundt derude sammen med Gedden, der jo nok har mos på ryggen, som man siger. 

 

KNÆK & BRÆK. 

Maleren 03.08.2018 



 

 
03.08.2018 

 

Så kom web-editoren endelig hjem fra ferie og kunne up-loade Malerens mange fisk sammen med 

fangster fra nogle "få andre".  

Tak for bidrag og billeder fra alle fangere. 

 

Var selv afsted d. 3. august, og tog en 62 cm han i den blå time, på en sort mepps 3 med røde pletter.  



 

 
31.07.2018 

 

Navn:              Morten Ransborg 

Fangst:           Havørred 

Fangst dato: 31/7-2018 

Længde:        63 cm 

Sted:              Lindenborg 

Agn:               Flue 

Beretning:    Fanget ca kl 23:30 



 

 
29.07.2018 

 

Navn:              Klaus Jensen Jåtog  

Fangst:           Havørred 

Fangst dato: 29.07 og 30.07 

Længde:        47 og 48cm 

Vægt:             Begge 1.3kg 

Sted:              Louisendal  

                       og Det flade 

Agn:               Flue 

Beretning: 

Efter et par nulture var der igen fisk. 

Fik to næsten identiske fisk omkring solopgang på henholdsvis Louisendal og Det flade. 

Begge tog fluen lige som den blev speedet op fra modsatte bred. Den ene flue var en meget sparsomt 

dresset (pga brug) gul/sort enkeltkroget sag medens den anden var en MVDisk rørflue ligeledes med 

gult islæt.  

Herligt som der er ved at komme fisk. 

 



Knæk og bræk 

Klaus Jensen Jåtog 
 

 
29.07.2018 

 

29-7-18. blev bare dagen hvor jeg havde medgang, hvad fiskeri angår. Jeg var en smut afsted igen om 

aftenen kl 23-15 huggede en havørrede på 46,00 cm på min flue. KL 23-50 var den gal igen, denne gang 

var det en havørrede på 61,00 cm der lod sig friste af min flue. Godt ingen har afkodet hvad det er der 

bestemmer om en Havørrede hugger ell. ej så er det nemmere bare at glædes og have en fornemmelse af 

at være en del af det. 

 

 

KNÆK & BRÆK 

Maleren 



 

 



 

 
29.07.2018 

 

29-7-18 kl 02-15 kom det træk i min flue, som vi alle vist går og håber på sker for os. Efter en rimelig 

udramatisk udtrætning af fisken, gled den stille og rolig ned i nettet. Min første tanke var at en uge som 

denne vil blive husket i meget lang tid, og så ellers en tak til de højere magter ----- hvis noget sådan 

findes. 

----- 

Fisken målte 78,00 cm vægt 6 kg 120 g 

 

KNÆK & BRÆK. 

Maleren 



 

 
24.07.2018 

 

Min tur til åen, 24-7-18. gav enkelt på 45 cm. 

Onsdag gav 2 skønne fisk på 43 og 49 cm 

Torsdag blev det til en af de bedre på 64 cm 

 

KNÆK & BRÆK. 

Maleren 



 

 



 

 



 

 
25.07.2018 

 

Navn:             Lars Bølling 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 25/7-18 

Længde:        58 

Vægt:             2,3 

Sted:              Nedre del 

Agn:               Flue 

Beretning: 

En aften uden den store aktivitet gav denne fisk, der huggede kl 01.50. 

 



 

 
 

 



22.07.2018 

 

Navn:             Lars Bølling 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 20/7-18 

Længde:        73 

Vægt:             5,2 

Sted:              Nedre del 

Agn:               Flue 

Beretning: 

Efter relativ få ture uden nogen kontakter og et generelt ret dødt fiskeri, så skete der endelig noget. 3 

mistede fisk og flere kontakter og så denne tyksak, der huggede kl 23.30. 5,2 kg og 73cm. 



 

 
 

 



22.07.2018 

 

Navn:             Alan Eriksen 

Fangst:          Havørred 50 cm 

Fangst dato: 22/7 2018 kl. 22.30 

Længde:        50 cm 

Sted:              Nedre stykke af Lindenborg å 

Agn:               Rørflue 

Beretning:     

 

Min første sommerfisk i år efter nogle nulture, hvor jeg dog har mærket fisk. Den fightede godt og tog 

line ud. En stærk fisk. Så det var skønt da jeg fik den i nettet. En lidt dårlig billedkvalitet 
 

 
21.07.2018 

 

Navn:             Kenneth Andersen 

Fangst:          En varm tur ved åen d 21-7.                           fisken huggede ved middags 

                       tid  

Fangst dato: 21 juli. 

Længde:        53 

 

 

 

 



 

 
19.07.2018 

 

Torsdag 19. juli 2018 

Jeg havde længe lovet min søn Thomas på 13 en fisketur med flue. Vi havde øvet fluekastets svære kunst 

i to dage hjemme på græsplænerne, åen var ”nyklippet”, nu var det tid for Thomas debut ved åen. 

Vi var tidligt derude, så vi kunne starte fiskeriet mens der var lyst. Når man har fisket nogle år, glemmer 

man let alle de forhindringer man selv har overvundet, siv, kasteteknik, grødebræmmer, for bare at 

nævne nogle. Thomas kæmpede med udfordringerne og efter et par timer fungerede kastene, så far 

kunne nøjes med bare at kigge på. 



Da det var blevet mørkt kom fiskene på finnerne, der viste sig flere fisk på stykket, og med lidt 

assistance, lykkedes det at få en fisk til at lege med! En fin fisk tog fluen og væltede rundt i åen, med flere 

vilde luftture. Der er nu mere træk i ”sådan en her” end gedderne nede i anlægget kommenterede 

Thomas, mens han roligt og kyndigt udtrættede fisken. 

 

Snart kunne far nette en helt frisk fisk, lige fra fjorden på 61 cm og 2,5 kg. Det kan vel siges at være en 

godkendt debut. 

 

Mvh 

Thomas & Jan Skall Sørensen 

 

 
 

 



 

 
22.07.2018 

 

Navn:             Henrik Jørgensen 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 22 juli. 

Længde:        57 

Vægt:             1,96 kg. 

Sted:              Nedre del af åen. 

Agn:               Flue 

 

 

 

 



 

 
 

 



20.07.2018 

 

Navn:             Jørn Keller Hansen 

Fangst:          Havørred 

Fangst dato: 20 juli. 

Længde:        86 

Vægt:             8,5 kg. 

Sted:              Nedre del af åen. 

Agn:               Flue 

 

 

 

 
 

 
20.07.2018 

 

Navn:             Ane Sofie Olsen 

Fangst:          Havørrede 

Fangst dato: 20 /7 2018 

Længde:        61 cm 



Vægt:             2,5 kg 

Sted:              Lindenborg å  

Agn:               Orm 

Beretning:    Årets første sommerfisk, skønt... Gav en god kamp, jeg vandt.... 

 

 

 

 
 

 
13.07.2018 

 

Efter en ordentlig omgang nulture (10+) er der endelig held i stangen. 

 

Fredag d. 13.07 kl. 01.00 

Havørred 53cm 

Flue 

Det er den der er billede af. 

 

Mandag d. 16.07 kl. 3.45 

Havørred 46cm 



Flue 

 

Knæk og bræk 

Klaus Jensen Jåtog 



 

 
 

 



09.07.2018 

 

 

Mandag 9-7-18 fandt denne lille Havørred hun sørme vejen til min flue. Der er godt nok langt mellem 

snapsene i år, men mon ikke der er ved at komme lidt gang i det. Fisken målte 45,00 cm. 

 

PS. fanget i Lindenborg å. 

 

KNÆK & BRÆK. Maleren 

 

 
 

 
14.07.2018 

 

Navn:             Bo Janniche  

Fangst:           Havørred 

Fangst dato: 14.juli 

Længde:        50 

Vægt:             1,5 

Sted:              Storvorde 



Agn:               Flue 

Beretning: Så fik jeg min første sommerfisk - lige inden solen brød igennem over middag. Selvfølgelig på 

Tilda fluen strippet.  

 

Go sommer og knæk og bræk 

 

 

 

 
 

 
11.07.2018 

 

Navn:   Niels Thomas Eriksen  

Fangst: Havørred 

Fangst dato: 11.07.2018  

Længde:43  

Vægt: 

Sted: 

Agn:Flue 

 



 

 

 
 

 
23.06.2018 

 

Fangst dato: 23 juni 

Længde:       42 

 

Beretning: Jeg havde for første gang min søn på 2 år med til åen. Vi ville bruge en solrig lørdag 

formiddag på lidt ormebadning og spise romkugler ved åen.  

Første kast gav en lille regnbue på omkring de 30 cm. Næste kast gav en havørred på 42!  

 

Alt i alt så virkede min plan... han vil nu have sin egen fiskestang. 

 

Knæk og Bræk  

Sune & Karl Emil 

 



 

 
22.06.2018 

 

Så kom der fisk på land , for mit vedkommende. Efter nogle ture uden fisk på tasken fandt denne skønne 

Havørred han min flue 22-6-18 kl 20-50 mål 66,00 cm. 

KNÆK & BRÆK. 



Maleren 
 

 
20.06.2018 

 

Fangst:            Havørred 

Fangst dato:  20-06-2018 

Længde:         70 

Vægt:               

Sted: 

Agn:                Flue 

 

 

 

Niels Thomas Eriksen 



 

 
18.06.2018 

 

Fangst:            Havørred 

Fangst dato:  16-06-2018 

Længde:         72 

Vægt:              4.6 

Sted: 

Agn:                Flue 

 

 Så kom den første havørred på land i år, og samtidig en ny PR.  

72 cm 4,6 kg :-) 

 

Martin Nielsen 

 



 

 
18.06.2018 

 

Så fik jeg også årets første havørred 

50 cm   

 

Kort efter jeg havde landet denne fisk have jeg et træk mere i linen 

 

 

 

Knæk og bræk til jer alle 

 

Mvh. Jan Nielsen 



 

 
16.06.2018 

 

Fangst:           Årets første fisk 

Fangst dato: 15/6-18 

Længde:        69 

Vægt:             3.63 

Sted:              Lindenborg å 

Agn:               Flue 

Beretning:    Fanget kl 00.30 

 



 

Peter Hammer 
 

 
15.06.2018 

 

 

Hej! 

I dag (15.06.18) var der endelig kommet vand i vores dejlige å, 

nedstrøms "den skæve bro" fik jeg denne her HØ på 55. 

 

Knæk og bræk 

Norman 

 



 

 
14.06.2018 

 

Længde: 77 

Vægt:      5,8 

Sted:       Lindenborg 

Agn:        Flue 

 

Tog fluen meget forsigtigt, og så blev der liv i åen, ud af vandet flere gange. Fed fight 

 

 

Jesper klausen 



 

 
04.06.2018 

 

Hip hip hurra min første fisk i år og så i 27 graders varme så nu er vi i gang knæk og bræk 

 

Længde: 50 cm 

Sted:       Højspændingen 

 

 

Hans Jørn sørensen 



 

 
17.04.2018 

 

Da jeg jo ikke endnu måtte bruge mine Hardy orm så blev det fluen Telemarkskonge den blev overlistet 

med, den første hjemtagende i år. 

 

Længde: 53 cm 

Sted:       nedstrøms "Den skæve bro" 

 

 

Dyrepasseren 

Kenneth Niemann Jensen 



 

 
03.04.2018 

 

Havde taget en fridag men den planlagte kysttur var ikke tillokkende med 2 graders varme og en pivkold 

hård østenvind. 

I stedet for blev tohåndsgrejet afprøvet ved Lindenborg Å, og efter 2 timer med snevejr og 1 time med 

hagl og regn tog en meget stærk fisk fluen midt i åen, men efter lidt tid gik den desværre af. 

En halv time senere tog en mindre fisk fluen længere nede ad åen, og efter en fin fight, hvor fisken to 

gange var helt ude af vandet, kunne en 2 kilos fisk på 58 cm med helt løse skæl landes. 

Taget på flydende Skagit line med T12 spids og Plug Frances flue. 

 

Knæk og bræk 

Erik Lund 



 

 
25.03.2018 

 

Weekenden gav fisk både lørdag og søndag. Lørdag blev det til en overspringer på 2,8kg fordelt på 64cm. 

Søndag ca.samme størrelse, som hurtigt blev genudsat. Begge fanget på rørflue med rød og gul hjortehår 

+ guldflash samt enkeltkrog uden modhager. Fisket dybt med Skagit + T10 synk og 1m neylonspids. 

Overspringeren havde udover små fine rognsække 4 store hundestejler indenbords. Dejlig weekend. 

 

Bo Janniche 

 

 



 

 
19.01.2018 

 

Premieretur for den seneste NL-flue, Lindenborg Fluen (moderne version). Fluen har siddet i stikket 

siden fotograferingen i november, men jeg har jo truet med at dyppe den i forbindelse med 

grønlænderfiskeriet, så den kom med til åen og bundet på forfanget. En grønlænder tæt på målet bed 

først til bolle. Kort efter blev det endnu sjovere. En blankfisk på 64 cm måtte på land. Desværre havde 

den været i kontakt med et garn, der havde fjernet næsten halvdelen af skællene på den ene side og givet 

et grimt sår på den anden side. 

Jeg bliver nok nødt til at binde et par Lindenborgfluer mere. 

 

Jørgen Brandt 

 

 

 
 

17.01.2018 
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Fik denne dejlige blanke ørred med helt små rognsække på premieredagen den 16. Længde: 62 Agn: 

Flue 

 

Søren Holm-Rasmussen  
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