
Fangster 2010 
 
Lindenborg Å, den 6. juni kl. 22.40. Til trods 

for den lave vandstand har åen samme kulør 

som en kop Medova te, der har trukket alt for 

længe. Det er min femte tur til åen og heller 

ikke i år, lykkedes det mig at fange én af de 

eftertragtede majspringere. Nå, skidt med det, 

for aftenen er smuk og lun, og det er jo i sig selv 

en fornøjelse at kaste med flue. Pludselig sker 

det, som jeg har glædet mig til gennem en alt for 

lang vinter: bølgen bag fluen. Da jeg instinktivt 

sætter fluens hastighed op, bliver den taget i en 

kontant vending. Sæsonens første havørred – en 

smuk og velkonditioneret hunfisk på 61 cm og 

3.05 kg – er en realitet. Hvilken herlig start. 

Med venlig hilsen 

Martin Trier Lund 

 

 
Dejlig flot sommerfisk taget den 26. juni kl ca 

12.30... Ja det var jo midt på dagen, det jo ikke 

altid tidlig morgen eller sen aften/nat det sker..... 

Men forsat god sommer og K&B. 

Fie 

 

 



3,250 kg - Munro Killer - Lindenborg å d. 26. 

juni  

Hilsen Brandt 

God sommer  

 

 
Claus Duus med 2 sommerfisk på henholdsvis 

5,9 og 6 kg - taget på orm. 

 



 
5,1 kg sølvtøj 

Det er 1. juli. Aftenen er lun, og solens sidste 

gløder fortoner sig langsomt men sikkert bag 

bakkerne i vest. Min mavefornemmelse er god, 

og derfor fisker jeg koncentreret, men da mørket 

kommer snigende, har jeg svært ved at følge 

fluen med øjnene. Pludselig mærker jeg et hårdt 

rusk og strammer op. Fast fisk. Løslinen bliver 

hurtigt spolet på hjulet og fangstnettet slået ud. 

Da jeg forsøger at lande fisken første gang, går 

det op for mig, at den er pæn stor, men efter 

godt og vel 10-minutters tovtrækkeri får jeg den 

endelig nettet. En dejlig havørred-han på 76 cm 

og 5,1 kg. 

Flue: Pink & Purple Softhead 

Med venlig hilsen 

Martin Trier Lund 

 

 

Juli 2010 – Lindeborg Å 

Efter voldsom regn et par dage forinden havde 

jeg håbet på at der ville være trukket nye fisk op 

i åen. Ankommet til åen tidlig aften kunne jeg 

se at vandet var steget lidt samt havde lidt farve. 

En let tohåndsstang, flydeline med fastsink 

forfang blev monteret. Klokken 22.00 havde jeg 

en fisk som tog fluen meget forsigtig. Lige i det 

sidste slørede sollys trak den med fluen . Den 

smuttede. En time senere gentog historien sig. 

Mit humør var da dalet en anelse. Et 

”krisemøde” i selskab med min kaffekande og 

min flueæske resulterede i at jeg satte et nyt 
 



mønster på som ophænger og en Thunder & 

Lightning som ophænger. Tæt på hvor jeg 

havde haft de første to kontakter fik jeg så 

endelig en fisk som blev hængende. Det var en 

lille fin ørred på 41 cm som også nærmest tog 

fluen uden jeg mærkede det. Den passede lige til 

gryden! I sækken med den. Lidt længere nede 

ad åen hvor der kommer et lille sving så jeg en 

fisk langs modsatte bred som plaskede i 

overfladen. Jeg bakkede hurtig tilbage med 

linen på slæb ude i vandet. Første gang jeg 

lagde fluen derover sagde det bang! Der var 

ikke så meget pjat – den flue skulle bare dø. 

Hårdt hug hvor stangen fleksede godt i bund. 

Der fik jeg kamp til stregen. Efter en fin fight 

kunne jeg da lande en hanhavørred på 63 cm og 

2700 gr. Den havde taget det nye mønster som 

jeg kalder for Black Light Zonkerstrip. Nu var 

der fisk overalt på stykket. Bølger trak frem og 

tilbage og mange steder plaskede fiskene i 

overfladen. 

Men efter en lang arbejdsdag med 

grødeskæringen og to fisk i sækken drog jeg 

hjemad til en sen gang natmad. En god 

debutfisk på et nyt fluemønster. 

 

Anders Toft Jensen 

 

Onsdag den 7 juli skulle så være aftenen, hvor 

jeg kom lidt i gang med et par fine havørreder. 

Vandet var klaret en smule op, og planterne 

kunne nu ses på bunden. Den første fik jeg 

allerede klokken ni på et hurtigt synkende 

forfang, og det var en tyk bamse på 49 og 1,6 kg 

!! Aften blev til nat, og den sorte rørflue blev 

taget, der hvor der altid er fisk :-) 

Venligst Michael Pedersen 

 

 



Der var lige en mere! Hunhavørred på 62 cm 

taget på Den Gule Satan størrelse 7 single 

Partrige Salarkrog. Huggede klokken 22.50 

søndag den 11. juli, 20 grader i luften. Flydeline 

med fastsink forfang. 

Anders T. Jensen 

 

 
Efter mange ture til åen uden held, så blev det 

endelig min tur til at lande en af de blanke. Var 

taget tidligt til åen da der var VM finale om 

aftenen, Klokken var 16:00 da flue stangen blev 

pakket ud og jeg havde kun fisket i 10 min. da 

jeg mærkede et voldsomt ryk i stangen, en god 

fisk havde hugget på ende fluen en red tag 

palmer, og efter at have danset rundt med den i 

5 -10 min hoppede den af igen NEEEJ, lettere 

surmulende tog jeg en pause og sende min far 

en sms da trængte til lidt opbakning, efter ca. en 

halv times tid ankom min far og en af hans 

fiskekammerater som gik et andet sted ved åen. 

Vi snakkede lidt om den mistede fisk og jeg 

udpegede stedet hvor den huggede, min far 

fiskede stykket igennem med mig ca. 20 meter 

efter, pludselig gav det et gevaldigt ryk stangen 

(igen) samme sted som første gang, denne gang 

på min ophænger fluen, gik med fisken i ca. 10. 

min til den var klar til at blive landet, fisken var 

en han på 62 cm og 3 kg. 

En stor tak til min far for hjælp med at nette 

fisken. 

Knæk og bræk 

Martin Møller Nielsen 

 

 

Var af sted på en dejlig morgen tur, uden dog at 

mærke det helt store, et enkelt hug og en lille 

undermåler foruden disse 2. på hhv. 42 & 56 cm 

optil lige under 2,5 kg. 

Dejligt med en fisketur der kunne kaste hele 2 

fisk af sig, ikke hverdag for mig :-) så en dejlig 

oplevelse. 

Knæk og bræk, og forhåbentligt god sæson til 

alle. 

Mark Leth 

 

 



16. juli 

Tre stk. havørreder på 41, 45 og 73 cm. Taget 

på et helt nyt fluemønster jeg netop har kreeret 

til fiskeri i mørk skummel vejr som denne aften. 

Fluen: Black & Purple Zonkerstrip kan 

eventuelt ses på min profil på facebook. Hvilken 

debut for et nyt mønster. Fluen bandt jeg mens 

jeg sad og svedte i min lejlighed i 

tropetemperatur hjemvendt fra arbejde dags 

dato. De tog en størrelse 6 flue fisket på 

flydeline med synkeforfang. Største vejede 3750 

gr. 

Anders Toft Jensen 

 

 
Så lykkes det endelig også mig at komme lidt i 

gang. Syntes godt nok de har været lidt svære at 

få i tale i år, men den 17-7 mellem kl 22 og 23 

fik jeg disse to fine fisk på 49 og 50 cm..Og 

havde et par kontakter så en skøn men lidt kold 

aften..Knæk og bræk til jer alle. 

Mvh Thomas Kolmorgen.. 

 

 
Den 18-7.kl.ca 23 40. Lykkes det at fange en fin 

lille halvmeter fisk.. Nu kommer der nok snart 

en af de store .. 

Knæk og bræk . 

Mvh Thomas Kolmorgen. 

 

 



Endelig d.19-7 kom der en fisk på land med lidt 

størrelse.. 

Ankom til åen kl 20 fik en kop kaffe og 

monteret et tyndt forfang og en lille flue.. 

Kl 20 30 huggede en fin fisk på 48 cm.. 

Fiskede videre og kort efter mistede jeg en 

havde 3 ude og hugge i fluen og et par stykker 

der fulgte efter uden at røre fluen 

Pyha der var gang i den..  

Så kl 22 fik jeg et hårdt hug i fluen det var en 

utrolig stærk fisk på 65 cm og 3.2 kg jubii så gik 

jeg veltilfreds ned og fik noget kaffe og kigge 

lidt på et par fisk der sprang og flytted lidt rundt 

i åen.. 

Kørte veltilfreds hjem..  

En super aften.. 

Mvh Thomas Kolmorgen.. 

 

 

Havørred 74 cm 4,6 KG på Lindbo's vægt 

Ikke så dårlig en start på 3 ugers ferie, som 

kommer til at stå i fiskeriets tegn. Fisken fanget 

søndag 18 juli kl 0315. på det nederste af 

Louisendal. Den lille gælder ikke hos NL. da 

den er fanget ved Haalsbro først på aftenen. 

KNÆK og BRÆK: Maleren. (Jørgen Hansen)  

 

 
Seneste fangst her til aften en havørred på 76 

cm og 4,9 kg. Taget på Black Light Zonkerstrip 

størrelse 6 single laksekrog. Fisket på flydeline 

med fastsink forfang. Jeg var i åen efter fisken 

da den ikke kunne være i nettet. Tog kvælergreb 

og smed den op. Hurtig ned til Storvorde hvor 

"Bulder" ved Karens Høl tog foto af fisken. 

Mange tak for det. 

Anders Toft Jensen 

 

 
Den 21 -7 kl 23 i bagende hede snuppede denne 

fine fisk fluen 51 cm 1,8 kg 

Mvh Kolmorgen 

 

 



D.20/7 kl.20.30 lykkedes det at kroge årets 

første fisk over målet på Det Flade lige 

nedstrøms de to store sten nedstrøms hytten. 

Den målte 48 cm og vejede 1,2 kg. Fisken tog 

en hurtigt fisket Green Butt buleflue. Den var 

bundet på et at de tykke rør som man kan stikke 

krogen op i. Den store diameter på disse rør gør 

det let at få selv en let dresset flue til at bule. Jeg 

gokkede fisken med min Ole Jørgensen messing 

gaf. 

vh Rasmus Hasselbalch 

 
 

Fredag den 30. juli – Lindenborg Å 

Når småt er godt 

Total vejrskift1 Efterårsagtig med kuling fra 

vest og drivende skyer på himmelen. 

Lufttemperatur 

på 18 grader som føltes som kun 10! Den 

forudgående og dagens regnvejr havde bevirket 

en 

vandstandsstigning på ca. 10 cm. Flere steder i 

landet havde der faldet helt ekstrem meget vand 

på ganske kort tid. Hatten var fortøjret godt til 

hovedet med en hagesnor og halstørklædet 

svundet 

rundt om halsen. Ankommet til åen gik jeg 

sammen med et par fiskekammerater ned på 

stykket. På 

modsatte side gik to sportsfiskere – to piger med 

orm og blink. De fortrak hurtig. Min ene 

makker 

startede nedenfor mit ly for vindens rasen. Han 

fik hurtig en måler der faldt af! Kort nedenfor 

to kontakter mere. Ovenfor gik min anden 

makker og fik en fisk. Så pokker stå i det. Jeg 

måtte 

jo i gang og komme ud af det beskyttende ly. 

Mine fiskekammerater skulle kort tid efter hjem. 

Pludselig var jeg alene på stykket. På 

ophængeren havde jeg sat den nye zonkerflue 

med hvid 

vinge (endnu ikke givet den et navn) og i 

bunden en Black & Purple Zonkerstrip. Begge 

bundet på 

størrelse 6 laksekrog. Relativ små fluer 

vandstanden taget i betragtning. Aftenen før 

taget en fisk på 

den hvide på en størrelse 8 krog. Men da 

ørreden ser mere end vi ved af var jeg 

fortrøstningsfuld. 

Klokken 21.30 huggede en fisk resolut på fluen. 

Det var en fisk på 46 cm som havde taget 

 



ophængeren. Et gok i nøden og i ryglommen på 

fiskejakken med den! Genoptog fiskeriet. 10 

meter 

længere nede huggede endnu en fisk på fluen. 

Klokken var da 21.40. Kort fight og i sækken 

med 

den. Den var 50 cm og nysteget. Flot fisk. Da 

klokken slog 22.00 fik jeg længere nede ovenfor 

et 

sving et lidt mere seriøst hug. Fisken gav en god 

modstand og jeg nød at jeg fik lidt kamp på min 

12,6 fods Guidelinestang LPGe klasse 8/9. 

Omsider fik jeg bugseret dyret i nettet. Fin fisk 

på 55 

cm. De sidste to havde valgt bundfluen som var 

den purplefarvede. Tusmørket satte ind og 

fiskeriet 

gik i stå. Måske fordi vandet grundet nedbøren 

var meget beskidt og fisken da måske havde 

svært 

ved at se fluerne. På min vej tilbage mod bilen 

mødte jeg en venlig fisker på modsatte bred som 

jeg 

ønskede held og lykke. 

Ikke at fluer med kaninvinge og i små størrelser 

altid er lykken. Men denne aften var det et godt 

bud til at få lidt fisk i sækken. 

Knæk og bræk – Anders Toft Jensen 

 

Med adskillige mange ture til vores skønne å i 

år, har der ikke været held til at kunne kroge og 

lande den første fisk i hverken juni eller juli. 

Har fået fornøjelsen af små 10 sek. på et par 

store fisk, for efterfølgende at modtage fluen 

uden fisk, har også mærket en del markeringer 

på fluen igennem mine ture. En morgentur den 

1. august vendte heldet og en knap så blank 

havørred på 47 cm og 1,35 kg endte i nettet, og 

så er den fanget på egen bundet flue, dejligt :). 

 

Knæk og bræk. 

Brian S. Hansen 

 

 



Så lykkedes det endelig for mig. 

Mit fiskeri i juli har ikke været præget af det 

store held. Det er blevet til en enkelt fin 

målsfisk samt flere mistede og en del kontakter.  

Så efter en periode med tropenætter vamt vand 

og vanskelige fisk var vejrforholdene nærmest 

efterårsagtige - den 1 aug. i regn og blæst - ikke 

lige just mine foretrukne forhold - lykkedes det 

endelig. 

En god fisk tager fluen hårdt lige efter den er 

landet. Den rusker lidt hvorefter den svømmer 

imod mig i en rasende fart og ca 20m længere 

op. jeg kommer på siden af fisken og herefter 

går der ca 10 min. med god spændende fight. 

Den trækker en del af runninglinen ud. Sådan en 

fisk går man gerne i åen - jeg finder et sted hvor 

jeg står sikkert, og i vand til over knæhøjde 

glider den i nettet. En fantastisk oplevelse og 

høje hurraråb klinger over ådalen - endelig 

lykkedes det. 

En flot blank havørred på 76cm og 5,5kg 

Med venlig hilsen og knæk og bræk 

Ivan Nielsen 

 

 

Jeg fangede denne havørred d. 18.7.10 

72 cm og 4,8 kg 

Venlig hilsen 

Kim Andersen 

Ps: knæk og bræk 

 

 
Så var der lige en til af de sølvblanke. Taget 

d.7/8 kl. 22.15. 57 cm, 2.4 kg 

Knæk og Bræk 

Martin Møller Nielsen  

 

 



Havørred fanget på Louisendal 13/8-2010 kl. 

21.45, 71 cm, 4,2 kg. Måske jeg næste år skal 

helt sløjfe 3 ugers fiskeferie!!! 

Maleren 

 

 
Lørdag den 7 august skulle åen prøves igen efter 

en lille pause. Det var en fantastisk aften, hvor 

det senere skulle vise sig, at fiskene også var i 

fantastisk bidehumør. Det blev til to styk 

ovnfisk på 47 og 48 cm, mistede to og havde 

desuden to efter fluen, som var en pæn stor 

rørflue. Det hele skete på 300 m af åen fra kl. 22 

- 24, og det er altså fedt, når man rammer en 

aften hvor de gider at være med på lidt sjov. 

Venligst Michael Pedersen  

 

 

Jeg var taget til åen den 11 august. Der var 

nogle fisk der flyttede på sig om aftenen og jeg 

rejste 2 af dem til fluen uden at de rørte den. Et 

par fisk trak opover, så der var da lidt gang iden. 

Ved ca midnat var jeg egentligt ved at indstille 

mig på at holde for denne gang. Der var da sket 

lidt så alt ialt var det en god tur, Men så 

kommer Leif Andersen (og tak for det) gående 

med en flot blank fisk på ca 3 kg. Vi står og 

snakker lidt mens vi beundrer fisken og til sidst 

går jeg op og fisker stykket en gang til. Jeg 

fanger ret hurtigt en fin lille blank havørred der 

får friheden igen. Lidt senere tager en god fisk 

fluen . Den svømmer op til mig hvor den 

trækker lidt rundt. Jeg bedømmer den først til ca 

4 kg , men pludselig begynder den at vise sin 

styrke. Den rusker voldsomt og trækker line ud 

flere gange og når den kommer op forbi mig kan 

jeg tydeligt se at der er tale om en 5-6 kgs blank 

hanfisk. Med høj puls og i vand til knæerne 

lykkedes det endnu en gang at lande en flot 

blank havørred. 

Denne gang en hanfisk på 77cm og 6,16kg. 

 

Med venlig hilsen og knæk og bræk 

Ivan Nielsen 

 

 



Onsdag den 11. august tog jeg denne havørred 

på 70 cm og 3,9 kg. Havde tidligere på aftenen 

set fisken bevæge på sig, men den viste da ingen 

interesse for fluen. Ved 23.30 tiden sang aftenen 

på sidste vers, og jeg sluttede af med de sidste 

kast, hvor jeg tidligere havde set stor bevægelse. 

Ved andet kast tages fluen midt i åen med en 

voldsom vending. Efter lidt tumult under 

brinken landes min hidtil største fisk i 

Lindenborg å. 

Mvh 

Kristian Liltorp  

 
 

Jeg var "heldig " i går morges ved storvorde. 

Onsdag var jeg ved åen og så en rigtig stor fisk 

flere gange men den var ikke i bidehumør. 

Torsdag købte jeg nye Owner kroge og 0,37mm 

forfangsline så jeg var klar. 

Peter og jeg havde fisket ca 1 time, fredag 

den20/8, da jeg får et godt hug, fisken springer 1 

meter ud af vandet 3-4 gange og går derefter 15 

-20 m som en torpedo op og ned af åen. Vi 

skønner at jeg nok slår min Pr. for havørred 4,5 

kg. 

Efter 15 min tovtrækkeri er fisken ved at være 

træt og jeg kan nette den. 

Da den ligger på å bredden vil jublen ingen ende 

tage og jeg er glad for at jeg fiskede med nye 

kroge og forfang. 

Fisken var 90 cm og vejede 10 kg rent. 

Knæk og bræk 

Sten Vandborg 

 

 
10 kg kan jeg ikke slå. Men mindre kan gøre 

det. Har været ude tre aftener i træk. Torsdag 

aften fik jeg denne hanhavørred på 64 cm, vægt 

2,700 kg. Den tog en Godnatflue. I går aftes fik 

min makker en på 58 cm. Her til aften smed jeg 

en stor fisk efter kort tids fight!. Begge to var på 

et zonkerstripmønster over Red Butt. Den 

virker. 

Anders Toft Jensen 

 



 
Havde besøgt åstrækket nogen gangen i ugen, 

en del fisk havde flyttet rundt på sig og et nyt 

træk kom til tirsdag aften. Men om jeg fiskede 

dybt, i midten eller oppe gjorde ingen forskel, 

fiskene ville ikke tage fluen. Fredag aften skulle 

prøves igen, men først del af aften var det det 

samme. Ved 23 tiden holdt jeg en lille pause for 

efterfølgende at gå over på modsatte bred. 

Havde haft et par markeringen, som jeg ville 

forsøge inden det gik hjemad. Var lige kommet 

ud af et lille blød sving, da flue blev taget ved 

modsatte bred. Tunge rusk indikerede en god 

fisk og den gav en dejlig fight. Efter 10 minutter 

lå der en 60 cm havørred på 2,4 kg på brinken. 

Det var fisk nr. 2 i år, på mange ture, så smilet 

ville ingen ende tage. Manglende nu kun 25 

meter ned til sidste sving, og dermed afslutning 

på aften. 

Kom ind midt i svinget, fluen blev taget igen, og 

de rusk var betydelige tungere end den første. 

Den gik dybt, og for den resterende del af 

fighten, var det ikke uden betydning at 

strømrenden desværre var i egen side og den var 

stærk. Med spændt stang i forsøg på at løfte 

fiske, går der 10 minutter før jeg ser fisken 

første gang. Nu er det først her at fisken vil til at 

vise kræfter, med ca. 2 meter line ad gangen 

bevæger den sig stille og rolig nedstrøms, har 

ca. 5 meter plus hele flydelinen ude inden vi for 

vendt rundt. Havde set mig et sted for 

landingen, men var ikke helt tilpas, ville gerne 

ned til åen. 10 meter før svinget var 

muligheden, en lille afsats med plads til at stå 

og så ikke mere. Her skulle det være, men 

strømmen drillede. Hver gang jeg fik trukket 

fisken, både hen og op, trak den lige 5 meter 

nedstrøms. Sådan prøvede vi mange gang, uden 

held. Det var trættende med den strøm, og 

pludselig ud af mørket kommer en ny 

forhindring. En stor klump grøde kommer 

 



glidende ind fra højre, og selvfølgelig i 

strømrenden. Forsøgte hurtig at flytte fiske ud 

midt i åen, lykkes ikke og inden jeg var kommet 

op på brinken mærker jeg et meget tungt træk i 

linen. Adrelinen pumper af sted, vejr 

trækningen øges, ruller hastigt linen ind på 

hjulet i mens jeg kommer op på siden af 

fisken/grøden. Linen har sat sig på spidsen af 

grøden og da jeg trækker fisken hurtigere 

nedstrøms end åen, glider fisken fri og svømmer 

ud midt i åen. Det sket bare ikke lige det der, for 

fa..... hvor var jeg heldig. 

Det gav liv til fisken og endnu en gang trækker 

fisk godt nedstrøms, springer 2 gange ovenud af 

åen. For den op igen og ser nu, at min flue 

sidder meget yderlig. 

Det bevirker selvfølgelig mit lidt tøven med at 

presse fisken for hårdt, men får den ind til 

bredden efter jeg er gået i åen igen. Men det 

fortsætter på samme måde, strømrenden driller. 

Op på brinken igen og tilbage til 

udgangspunkter. Sætter mig ned på brinken og 

kan lige nå åen med fødderne. Vil have fisken 

op ovenfor mig, for herefter at slække lidt på 

linen så fisken driver ned i nettet. Som jeg 

sidder der på brinken, vil jeg lige ligge de siv 

ned til venstre for mig, så jeg kan komme til 

med nettet. Flytter mig en god balle bredde til 

venstre, og pludselig må jeg se mig selv ligge 

med albuerne på 2 brinkkanter, vand op til 

skridtstøvle kanten, nettet på vej i åen, som kun 

lige fanges med fødderne, og en fluestang som 

jeg prøver at holde stram. 

Nu flyver der en masse bandeord ud af munden, 

i mens jeg kæmper for at komme op og sidde på 

brinken, skal jeg virkelig ikke have den her fisk. 

Fisken sidder der stadig, jeg er træt nu, armen 

syret fuldstændig til, og nu skal fisken bare på 

land. Ligger pres på, nu må det bære eller briste. 

Fisken kommer ind, trækker den lidt opstrøms, 

nettet i vandet og fisken glider ned i netposen. 

Oppe på brinken ligger nu en træt fisk med en 

træt fisker. Fisken måler 76 cm og vejer 4,7 kg. 

Fluen sidder faktisk godt, for der skulle tang til 

for at få fluen ud. 

Knæk og bræk 

Brian S. Hansen 

 



Havørred på præcis 60 cm og 2,9 kg fanget 

lørdag den 21. august kl. ca. 24.00! 

Mvh 

Kristian Liltorp 

 

 
Lørdag den 28. august blev det så min tur til at 

komme på måltavlen med en større havørred. 

Trods grødeskæring torsdag og fredag var åen 

nem at fiske i, og i fuld måneskin landede jeg 

denne havørred på 73 cm og 4,5 kg. En 

friskbundet antenneflue viste at være den rette 

medicin, og der var som sagt også fuld blus på 

månen denne aften. Den tog fluen i et godt 

strømstykke af åen, så der var kamp til stregen 

og det er jo altid herligt. 

Venligst 

Michael Pedersen 

 
 

Mandag d. 6/9 havde jeg fået en flex dag fra 

arbejde. En dag der egentligt skulle været gået 

til Hirtshals, men blev i i stedet til en tur til 

Lindenborg. 

Efter en august med flue uden noget som helst, 

startede jeg kl. 7.30 på vest siden ved Lindbo 

med at fiske med spinner. Der skete ikke noget, 

men jeg fiskede videre hen til Storvorde-hytten. 

Nu var temperaturen steget en del, og jeg blev 

nødt til at smide flisen, jeg havde inden under 

vadejakken. Da min spinner ikke havde givet 

nogle hug, tog jeg det "fjollede" valg at sætte en 

jig i enden. Jeg fiskede videre fra Storvorde-

hytten, men kunne mærke trætheden melde sig. 

Jeg tog en kort slapper i græsset, medens solen 

begyndte at brænde igennem skyerne. Jeg 

kommer over på den anden side af Egensevej. 

Vandet er begyndt at gå meget langsommere, 

efter at vandet er begyndt at stige i fjorden. Jeg 

var ved at give op og tage hjem, men 

overbeviste mig selv om, at jeg skulle fiske helt 

ned til Stenhullet. 

Så langt nåede jeg ikke. Ved Kareten fisker jeg 

mit jig, som var det en flue. Helt op ad sivene, 

og så lade den drive i den langsomme strøm. Da 

den kommer dybt ind under egen side, mærker 

jeg noget tungt i den anden ende. Det følger 

langsomt med, men da fisken får solen i øjnene, 

begyndte den på det, en stor fisk skal. Den 

trækker i linen så hjulet med stram bremse stille 

og roligt giver mere snøre til fisken. Fisken 

tager ingen lange træk, men kommer op til 

 



overfladen foran mig. Jeg kan se på størrelsen, 

at jeg ikke selv ville være sikker på at kunne få 

fisken op. Medens jeg holder linen stram, og 

fisken står stille foran mig, ringer jeg til 

fiskekammeraten, da det er omkring det 

tidspunkt, han plejer at tage hjem fra arbejde. 

Han var til mit held ikke nået til køen i tunnelen 

endnu og kunne godt komme og hjælpe. Mens 

jeg venter på hans ankomst, leger fisken videre 

med mig. Frem og tilbage i små korte ryk. Søren 

er på plads i gummistøvler hurtigere, end jeg 

havde ventet. Jeg havde nettet til at ligge ved 

siden af mig, og Søren tager det og gør sig klar 

til det, han er en mester i. Men første forsøg 

mislykkedes, da fisken er ALT for stor. Vi 

bliver enige om, at Søren skal tage fat i 

gællerne. Han smider støvlerne og stiller sig i 

det kolde åvand. Jeg trækker fisken ind mod 

brinken, og Søren tager fisken i et snuptag under 

gællerne og derefter op på land. Jiggen falder ud 

af munden, og fisken ser meget større ud på 

land, end den gjorde i åen. Fisken tages langt 

væk fra brinken, og fisken løftes i et sejrsrus, så 

to fiskere ved Stenhullet kan se, der er fisk på 

land. Vi nyder synet af den store fisk. En digital 

vægt lånt af stenhulfiskerne (tak) måler fisken 

til 8,5 kg. Men for at være sikre tager vi til 

Lindbo og vejer den til 8,4kg og målebåndet 

siger 87 cm. 

En rigtig fiskekammerat tager turen ud for at 

hjælpe sin makker og hopper gerne i åen for at 

hive drømmefisken på land, sådan! :-) 

Hilsen  

Jakob Iversen 

 

Hunhavørred på 76 cm og 4,5 kg ren. var taget 

ud den 8. september efter aftensmaden i en hård 

østenvind. For overhovedet at kunne kaste i 

vinden, var dagens grej en 12 fods med en 

klasse 9 fastsink flueline. 

Klokken 21.00 huggede en fisk resolut på fluen 

efter et kikset kast, hvor linen, grundet den 

hårde modvind, endte langs egen bred i en dyb 

strømrende. Fluen nåde kun lige at synke ned 

nogle sekunder, da det sagde BANG. Efter en 

rolig fight lod jeg mig glide ned i åen på en 

sandbanke. De fleste af dagens timer befinder 

jeg mig jo også nede i vandløbene via mit 

arbejde. Så det var jeg helt tryg ved. Da kunne 

jeg i pandelampens skær rolig trække fisken hen 

over netrammen og få den landet i første forsøg. 

Fluen var den Gule Satan størrelse 2 laksekrog 

 



og fisken var kroget meget sikkert i "saksen". 

Fisken blev for øvrig vejet på en vægt som er 

godkendt til konkurrencebrug - nemlig en Salter 

Super Samson. Den kan jeg varmt anbefale og 

den fås bla. hos Jægeren & Lystfiskeren i 

Aalborg. 

Med venlig hilsen Anders Toft Jensen 

 

Så fik jeg min anden fisk i år ved svinget lige 

før zinks sving hvor jeg skiftede fra en blank 

spinner til en kobber størrelse 4.. 

Knæk og bræk 

Rasmus Christensen 

 

 
Her er lige en fisk på 90 cm og 8,25 kg fanget 

på flue. Hilsen Bern Madsen 

 

 
Hej så er der lige en fisk til fanget den 11/09-10 

kl 1945. Den er 78 cm lang og vejer 5,50 kg. 

Det er en han fisk fanget på flue. 

Hilsen Bern Madsen 

 

 



Jeg besluttede mig for at tage til åen d. 14 sep. 

Jeg ankom til zinks sving kl ca 15. Jeg gjorde 

fiskestangen klar med prop og orm. Jeg kastede 

proppen over til modsatte brink og i 3 kast 

huggede en fin fisk på. Den kæmpede god fight 

i små 10 min. En fin blank havørred på 55 cm. 

og 2,5 kg. 

Dejlig oplevelse :) Men surt at cykle til Aalborg 

med den i modvind... 

Knæk og Bræk 

Sune Møller 

 

 
Tog et smut til åen efter aftensmaden onsdag 

den 15. september, hvor jeg startede ud ved 

Lindbo med spinneren. Efter og have fisket en 

times tid, var jeg begyndt og overveje, om jeg 

skulle gå op og skifte til fluen, men ville dog 

lige fiske det sidste stykke færdig. 

Det var en meget god beslutning, for pludselig 

stopper spinneren midt i år, og et par hårde rusk 

indikerer en god fisk på et par kilo, men den 

vægt bliver dog straks skruet op, da fisken 

vender i overfladen og smutter nedstrøms.. 

F... tænker jeg, den er for stor til nettet, og der 

er ingen i nærhed, og da dette samtidig er mit 

første år ved åen, kommer der straks tanker om, 

at hvis jeg mister den her, er der sku ingen der 

vil tro på, jeg har haft den på.. 

Jeg beslutter mig for at den skal være i nettet, så 

efter 15 min. tovtrækkeri sætter jeg mig på 

brinken, hvor vandet begynder og fosser ned i 

skridtstøvlerne, men pyt for fisken er nu så træt, 

at jeg kan lade den "falde" tilbage i nettet og få 

den kastet på land bagved mig. Det er først nu, 

jeg virkelig ser, hvor stor den er, og jeg kan ikke 

lade være med og råbe af glæde. 

Fisken er 82 cm og vejede 7.3 kilo på Lindbo´s 

vægt. Lidt efter møder jeg Thyge, som er så 

venlig og tage billeder.. 

mvh. 

Jacob Calsen 

 

 



Min gode ven, Dan Sloth, og jeg var en tur ved 

åen i starten af august. Her lykkedes det Dan at 

fange denne dejlige fisk på 76 cm. og 5,3 kg. på 

flue. 

Venlig hilsen 

Dennis Deleuran 

 

 
Ved Louisendal fredag den 18. september kl. 

14.30 

Fredag eftermiddag ved åen, medbringende ny 

fluestang #7, et par små, selvkomponerede fluer 

med cyclops hoved, og min obligatoriske 

termoflaske indeholdende te. 

Vejret var, som man kan se på billedet, rigtigt 

ideelt havørredvejr. Vind fra sydvest på12 -15 

m/s. Blev noget overrasket, da fluen blev taget 

hårdt og kontant efter kort tids fiskeri, for 

dernæst at se en stor fisk rulle rundt midt i åen, i 

kaskader af vandsprøjt 

Med tanke på fluens lidenhed, lod jeg mere eller 

mindre fisken selv bestemme farten. Bundet på 

Owner 8 karpekrog, var fluen ikke designet til 

de store udskejelser. Jeg fightede fisken med 

(rystende) let hånd, frem og tilbage mellem 

grødebankerne. 

Op og ned ad åen. Fangstnettet (yderst 

beklageligt) lå i bilen, gaffkrogen lå hjemme og 

ingen andre lystfiskere ved åen. 

Jeg havde hårdt brug for en fiskecaddy 

medbringende de manglende remedier. Ringede 

til min hustru for assistance. Ja hun kunne være 

ved Louisendal i løbet af en halv time. 

Brugte tiden til, med den ene hånd at holde gang 

i fisken og i den anden en kop te, til at fjerne 

tørken i munden. 

Fisken var efterhånden faldet til ro i 

strømrendens dyb ved egen bred. 

Jeg kunne ikke formå den til at stige op. Min 

nyindkøbte fluestang bøjede sig ved forsøgende 

til et ynkeligt omvendt U.. 

Jeg vendte fisken nænsomt rundt fra den 

iltgivende strøm og trak den, som en hund, 

nedstrøms for at trætte den yderligere. 

Der gik jeg frem og tilbage, og luftede fisken, 

indtil jeg til min lettelse så min kone med 

fangstnet og gaffkrog. 

Større endnu var min lettelse, da jeg samtidig 

spottede en lystfisker på vej ud ad sin bil. Jeg 

 



vinkede ham ned til åen, hvor han, efter eget 

valg, fik stukket fangstnettet i hånden. 

Trods nok så ihærdige bestræbelser, var det mig 

ikke muligt, at få fisken til at stige op fra 

bunden. 

Resolut sprang min nyankommende hjælper, 

Martin Møller Nielsen, iført lette sko og jeans, i 

åen. 

Jeg lod fisken glide lidt nedstrøms, uden at have 

nogen visuel kontakt til den. Det havde 

heldigvis Martin, og i andet forsøg nettede han 

elegant den genstridige han-havørred, dybt nede 

i åen. 

Tak til klepperen, som uden tøven sprang i åen 

til midt på livet og tak til min kone for hurtig 

udrykning. Fisken på 79 cm, 6,7 kg og med en 

konditionsfaktor: på 1.36. får hun til videre 

ekspedition. 

Knæk og bræk 

Benni Lassen Nielsen. 

 

Et stk havørred 82cm og 5kg. Fanget i Zinchs 

sving d.1.10. - 17g Mepps long i kobber. 

Venlig hilsen 

Max Petersen 

 

 
Hermed en glad fangstrapport fra den sidste dag 

ved åen i 2010. 

Egentlig havde jeg ikke regnet med fange noget, 

måske en Grønlænder. 

Vejret var flot, klar solskin, let vind fra vest og 

omkring 5 grader og der var masser af farvet 

vand 

Men ikke desto mindre faldt hugget kl 1310, 

nedstrøms Louisendal. 

Efter spændende 15 min (nettet lå i bilen) kunne 

jeg - liggende på maven - hale en smuk dame på 

51 cm og med løse skæl op på det tørre. 

Agn: 10 gram Krokodille sølv/kobber. 

På gensyn d 16 januar 2011 

Arne Bøjer Christensen 

 

 

 


