
Fangster 2013 

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. 

Send tekst og billeder digitalt til: nl.formand@gmail.com - eller med almindelig post til: Hilmar Jensen, Nibevej 101, 

Drastrup, 9200 Aalborg SV 

Originalfotos returneres selvfølgelig efter scanning.  

Du kan også 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. 

  

15.11.2013 
  
Afsluttede året med en tur på Louisendal og fik en fin 
fisk på fluen. Fisken var kontant i hugget og efter en 
kort fight gled den i nettet - 45cm.  
  
Tak for en god sæson  
Bertel  

 

30.10.2013 
  
Henning Maack kom lige forbi Zinks for at veje en 
LILLE ørred. 
7,1 kg 
Fanget på flue lige som solen gik ned. 
  
Tillykke Henning 
  
Knæk og Bræk 
Sten 

 

mailto:nl.formand@gmail.com
http://www.nl1917.dk/fangstrapporter/fangstrapportering.html


30.10.2013 
  
Hej 
Jeg var et smut ved åen og oplevede efter en times 
fiskeri et kontant ryk, der rev fluelinen ud af fingrene på 
mig. Jeg gik et par skridt opstrøms, af fiskede stedte 
igen, og denne gang blev fisken ordentligt kroget. Efter 
lidt tovtrækkeri kunne jeg lande en hun på 58 cm. Den 
blev genudsat, da den virkede meget rogntung. Fluen 
var Brenda i str. 8. Fisken havde åbenbart ingen 
problemer med at få øje på den diskrete flue i det høje, 
grumsede vand. Turen bød desuden på et par 
undermålsbækørreder og en mistet havørred på 
omkring målet. 
  
Venlig hilsen 
Rasmus Hasselbalch 

 

29.10.2013 
  
Hej  
Var lige nede og tjekke skraldestativet mellem broerne, 
efter det blæsevejr i går, tænkte jeg der må være 
kommet fisk, gik stykket mellem broerne, havde 3-4 
undermålere oppe, kom i læ i hytten når bygerne var 
værst, nedenfor hytten tog denne dame min orm, lille 
kort fight.. Så lå hun i nettet.. 44,5 cm 
 
Johnny Larsen  

 

28.10.2013 
  
Hej 
Jeg fik d.28/10 denne dejlige fisk på 51 cm på en 
ubelastet Brendastreamer str. 8 efter kort tids fiskeri. 
Fisken fightede godt og vedholdende med flere spring. 
Den lunede godt, for var er tale om sæsonens første 
sommer/efterårsfisk fra Lindenborg å. Den havde fem 
havlus ved gatfinnen og helt små rognsække. 
  
Knæk og bræk 
Vh Rasmus Hasselbalch 
  

 



 

23.10.2013 
  
Så skete det endelig. Formanden fangede en sommer-
/efterårsfisk. Det er ikke sket siden 2009. Efter at have 
mødt et af vore medlemmer der kunne fremvise to 
pæne fisk i bagagerummet, den ene omkring 75 cm. 
var forventningerne der. Der skulle da heller ikke gå 
mere end en god times tid før fisken bed på de lækre 
orm. Fisken  målte 51 cm. Så må vi se hvornår den 
næste fanges. 
  
mvh 
Hilmar  

 

22.10.2013 
  
Hej 
Jeg fangede denne dame i dag i Sumpen, på orm på 
den nederste krog, på den øverste sad der en 
undermåler, jeg fangede 2 gange 2 undermålere pr. 
fangst så det lover godt for fremtiden. Masser af liv i 
åen, masser af grøde og drivende blade. Men fiskbar...  
Mvh  
Johnny Larsen 

 



16.10.2013 
  
Oven på gårsdagens fangst af skrubbere så fik jeg i 
dag en havørred på 41 cm og 0,625 kg. 
  
Anders Christensen 

 

15.10.2013 
  
Hej  
Når jeg nu ikke kunne fange en havørred kan man altid fange et par skrubber på henholdsvis 26 og 25.5 cm, de 
vejede 0.230 kg og 0.190 kg  
  
Anders Christensen 
  

                      

 



14.10.2013 
  
Havørred 49 cm fanget på blink, fisken nuppede 
blinket søndag 13-10-13 kl.16.20. 
Det blev en fin afslutning efter en hel dag ved åen. 
Dagen startede kl. 09-00 ved Det Flade, ikke med at 
fiske men som en af en lille skare lidt ældre herrer der 
som jeg selv havde afsat en del af dagen til udskiftning 
af gulvet i hytten på Det Flade. Efter en 4 timers tid i 
hyggeligt selskab til arbejdet, kørte jeg til 
parkeringspladsen ved Egensevejen hvor madpakken 
blev indtaget, herefter fiskede jeg hele vejen ud forbi 
Stenhullet og Højspændingen, der var mange helt 
blanke ørreder på stykket men desværre var der ingen 
af dem over de 40 cm, der blev hængende. Dagen 
sluttede jeg af længere oppe af åen, ca en times fiskeri 
resulterede i 3 Bækørreder. 4 små Havørreder under 
mål. Et par større af dem som bare følger efter blinket 
og så til sidst den her på 49 cm. Bemærk lige der er 
stadig en enkelt lus ved den bagerste bugfinne. 
 
  
KNÆK & BRÆK. Maleren. 

 

12.10.2013 
  
Hej! 
Som jeg tit har skrevet så fisker jeg som regel ikke i 
weekenden det lader jeg dem om som arbejder, jeg 
har som efterlønner alle de andre dage. 
Men så i dag skulle min kone (Heidi) på arbejde i 
Aalborghallen, så det benyttede jeg mig af, så til åen 
gik det her til morgen, jeg var ikke anden lige 
ankommet til kontoret så dukkede min fiskeven Kaj 
Iversen op, men da der var 2 oddere som lå og 
svømmede op og ned af åen ved kontoret blev vi enige 
om og fiske længere nede af åen. Nede i hullet ved 
"sumpen" kunne vi se en fiskekammerat bakke sin bil 
ud og kørte væk. Så forventningerne for fangst var ikke 
store, men lige ved det udgået træ gav det et ordentlig 
ryk i min stang og den gik dyb ned i hullet der er der. 
Jeg var spændt på om mit nye Penn Battle 2000 hjul 
kunne yde det jeg forventede af det, men der var ingen 
problem der efter kort tid kunne jeg få den ind til nettet 
som Kaj havde i vandet og som man muligvis kan se 
og som alle ved åen den dag kunne fortælle var det 
ikke en HØ jeg havde fanget, men en LAKS på 76cm 
og 3,3 kg, min første laks og bliver nok også den 
eneste som jeg fanger i Lindenborg å. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren"  
  

 



06.10.2013 
  
Ved foreningens fisketræf blev året største fisk på 47 
cm. 1,07 kg. fanget af William og Phillip Gottlieb 
De havde begge andel i fisken, den ene smed snøren 
ud og den anden trak ind, det er samarbejde 
  
  

 
Steen Vandborgs fisk var på 46 cm og vejede 0,98 kg. 

 

01.10.2013 
  
Var en tur ved Stenhullet torsdag morgen den 29. 
september sammen med Johnny Larsen . Efter at have 
passeret Stenhullet får Johnny denne smelt på orm. 
den målte mellem 15 og 20 cm.  
  
Knæk og Bræk Bertel   
  

 



28.09.2013 
  
Så fangede jeg min første havørred i år på 46 cm og 
1.05 kg taget på flue.  
  
Anders Christensen 

 

22.09.2013 
 
Skulle lige bruge et par timer ved åen. Ankom kl. 16.40 
og var hjemme igen 17.10. Længde: 57, Vægt: 2,1 kg.  
  
Anders Blok Palsgaard  

 

15.09.2013 
  
Efter mange ture til åen med flere hug, men ingen fisk 
på land, lykkedes det endelig tirsdag den 10. 
september at lande en havørred på 50 cm. 
Fanget på vort vand ud for Støvring, mellem Skørping 
Holme og kridtskrænterne. 
 
Dan Brock-Faber 
  

 



15.09.2013 
  
Fik denne havørred på flue kl 22.15 - fredag d.13/9-13 
47cm - hanfisk  
  
Bertel   

 

13.09.2013 
  
 
Min første nl-hø, hun, 53cm 1850g, efter 22 ture i løbet 
af sommeren. Fanget på orm, 12/09-13 mellem Karens 
hul og Lindbo. Tak til de tre der kiggede forbi, lyste, 
fotograferede og gav gode råd :-)  
  
KOB Henrik 
  

 

12.09.2013 
  
Var et smut ved åen torsdag den 12.09. Fiskede først 
et par timer med flue ved den skæve bro uden nogen 
reaktioner. Tog derefter op til Louisendalsbroen og 
omkring kl 7, fik jeg en 50 cm han på orm. 
Den tog den propfrie orm meget forsigtigt men gav en 
fin opvisning i linedans, da jeg gav tilslag. 
Derefter kun et par små bækørreder. 
Skøn tur i fint vejr. 
  
Knæk og bræk 
Klaus Jensen Jåtog 
  

 



07.09.13 
  
Tirsdag den 3.9 lykkedes det mig endelig at fange en 
havørred på fluestangen. Der var var tale om en 
mindre 45 cm hanfisk, der plaskede lystigt (for mig) 
rundt over og under vandet i et par minutters tid, inden 
den kunne nettes hen over grøden på Det flade. Fluen 
var en mindre hjemmekreation på rør med sort krop og 
sort/orange vinge. Gik med flydeline og intermediate 
spids. 
  
Knæk og bræk 
Klaus Jensen Jåtog 

 

06.09.13 
  
Havørred, han 53 cm fanget 04-09-13. Fisken tog fluen 
kl 21.30, der var fast fisk med det samme, godt for det, 
fisken stod nemlig sådan et sted hvor der er ca. 3 m. 
grødebræmme i egen side og el. hegn der skal 
forceres for at komme ned af åen til et lille stykke med 
fri vand i egen side.--- Når det lykkedes at nette fisken 
er sådanne forhindringer  jo bare lidt mere spænding.  
Jeg havde kontakt til en fisk mere og så bølger efter en 
af dem som rejser de store bølger. 
 
KNÆK&BRÆK. Maleren 

 

05.09.2013 
  
En dejlig fredag aften den 30. august med fantastisk 
fiskevejr - mildt og vindstille - resulterede efter kort tids 
fiskeri i denne flotte havørred på 74 cm og 4,55 kg. 
Fisken tog rørfluen omkring kl. 22.00 på Louisendal 
stykket.  
  
Lars Holt Kristensen  

 



02.09.2013 
  
Hej  
Her til morgen hvor vejret ikke var det bedste med regn 
og hård vind, men som Iversen siger det er det bedste 
vejr at fiske i, vi havde da også mange under mål oppe 
og jeg fik en enkelt over mål på 50 cm oppe på 
"slusestykket". 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

01.09.2013 
  
Efter et par gode ture med nogle fine blanke fisk i 
halvmeters størrelsen, lykkedes det at få en større fin 
havørred. Jeg havde haft et par gode hug inden fluen 
blev taget med der gode sugende kraft der indikerer at 
det er en større fisk. Fisken kæmper vildt i 10 min og 
jeg kan ikke rigtigt få den til nettet. Jeg må en tur i åen- 
en væmmelig fornemmelse da man jo aldrig ved hvor 
dybt der er. Mens jeg står sikkert og lyser på den og 
den er ved at være klar til landning beslutter jeg mig for 
at den skal have friheden igen. Da den er på land ser 
jeg at krogen sidder helt nede i bagerste gællebue og 
preisten må i brug da fisken allerede bløder en del. Det 
er da også en flot hanfisk ganske vist ikke helt blank 
men spisekvaliteten må forventes at være i top. 
Målemaskinen viser 67cm og vægten 3,5kg. Tak til 
Uffe Agerbo for fotografering.  
  
Knæk og bræk 
Ivan Nielsen  

 

 



31.08.2013 
  
I går var vi nogle stykker som tog til kysten for og fiske 
efter flade, de andre fik fisk med hjem, jeg mærkede 
aldrig et eneste ryk så det var ikke fordi selvtilliden var 
på det højeste her til morgen den 31. august da jeg tog 
til åen, men det blev dog til denne her på 52 cm nede 
på "Slusestykket". 
  
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  

 

31.08.2013 
  
10/8  
Endelig fik man fiskeåret sparket  i gang. Fik en 
ordentlig snak med Iversen og de sidste historier 
byttet, så skulle der fiskes. Kaj opstrøms og jeg nedad, 
efter ca 20 kast tog fisken hårdt ovre under modsatte 
brink .efter en kort og udramatisk fight måtte jeg en tur 
i åen efter fisken. nettet var for kort. Kaj og jeg mødtes 
igen ved hytten og kunne i pandelampens skær se at 
det var en meget smuk og blank fisk. (desværre intet 
foto) Længde 58 cm, Sted: : Sejlflod Agn: : flue  
24/8  
Beretning : Flere store fisk var oppe at vende den aften 
men, de ville intet. det blev så til en lille trøstepræmie 
ved spangen nedstrøms zinken på 44 cm. (intet 
foto) Agn: : flue  
 
Kim Aage Larsen  

 

29.08.2013 
 
 
En havørred størrelse 50 fra Det flade den 27 August 
ved 21.30 tiden. Den tog en Red But fisket langsomt.  
  
Kristian Liltorp 
  

 



22.08.2013 
  
Jeg var kommet lidt sent af sted til åen, så jeg pakkede 
først fluestangen ud omkring klokken 23. Så var der jo 
atter lejlighed for lidt natfiskeri.  
Vejret var fantastisk, det var dejligt mildt og vinden 
svag. Klokken 01.30 fik jeg denne på 57 cm og en halv 
times tid senere havde jeg fat i en mere, men den ville 
ikke med hjem.  
  
Jeg havde også besøg af odderen, som sikkert også 
var på fisketur. 
  
  
Jan Skall Sørensen 
  

 

18.08.2013 
  
Lørdag d. 17 august havde jeg afsat aftenen og natten 
til fiskeri i Lindenborg å. Stor var overraskelsen da jeg 
parkerede bilen ved Louisendal - jeg havde det hele for 
mig selv! Aftenens fiskeri gav ikke rigtigt nogen 
gevinst, men ved 2-tiden fik jeg denne hunfisk på 56 
cm og en times tid senere, havde jeg lige kortvarigt fat 
i en fisk mere. 
  
Fisken havde i øvrigt en garnskade. 
   
Jan Skall Sørensen 

 

18.08.2013 
  
Fisk fanget 17-08-13.kl.22-30.  Fisken målte 45 cm. 
 
KNÆK OG BRÆK.  
Maleren. 

 



15.08.2013 
  
Så lykkes det endelig her til morgen at fange den 
første havørred i år 62 cm. Først efter den havde 
været efter fluen 3 gange tog den fluen Og længere 
ned mistede jeg en men det kunne ikke ødelægge mit 
humør.  
  
Knæk og bræk Gert 

 

11.08.2013 
  
Dejlig aften ved vores pragtfulde å. Gav foreløbigt 
denne fine fisk på 45 cm. 
  
Dennis Deleuran 

 

10.08.2013 
  
Her er lige et par fisk, som fandt vejen til min flue 
fredag aften den 9-8 13. De måler 46,0 og 53,0 cm. 
Fiskeriets finesser lærer jeg nok heldigvis aldrig helt at 
forstå,  måske er der sammenhæng mellem biler, 
adfærd og fangster. Torsdag holdt der tre fire biler fint 
parkeret så de effektivt spærrede for eventuelle 
landbrugsmaskiner, og med så mange mand på 
brinkerne på så kort en parcel må enhver fisk da ryge 
på krogen, men der blev ikke fanger noget, selv om et 
enkelt medlem nu nok mente det gik an at liste sig 
gennem et havestykke sådan for at slippe for nogle 
farlige heste eller den lange vej hele vejen udenom. 
KNÆK&BRÆK.  
maleren. 

 
  



 

10.08.2013 
 
Var lige en lille tur ved åen :-)  den 8. og fik denne fisk 
på spinner. Den var 59 cm. lang og vejede 2,4 kg. 
  
Kim Andersen  

 

09.08.2013 
 
Var ved åen den 8. kl. 19.00 og så rigtig mange små 
fisk ringe! Havde 2 lidt kraftige hug omkring kl. 20.30, 
men ikke noget der ville blive på. Ca. kl. 22.00 får jeg 
hugget midt ude i åen og kan mærke fisken sidder godt 
i krogen. Plasker godt i overfladen og lander den hen 
over grøden!  
Fluen var sort/lilla rør. Stedet Louisendal. Fisken målte 
51 cm. 
Super flot aften - vindstille og så isfugle og flere rådyr. 
  
Tommy Bitsch  

 



08.08.2013 
 
Har desværre kun været ved åen tre gange, men 
dejligt med en fin fisk på 46 cm i en meget lavvandet å 
på Det Flade den 5. august. Fluen som tog fisken har 
jeg fået af Brian Størup, og det er vist en Blå Kanin, 
dog med en opossum vinge  
  
Michael Pedersen 

 

06.08.2013 
  
Var lige et smut ved åen hvor jeg fangede denne 
havørred på 41 cm og 0,75 kg. 
K&B 
Søren Østergaard  
  

 

03.08.2013 
 
Har fanget denne flotte bækørred 36 cm den kom ud 
igen  
  
Peter Bjerregaard  

 



03.08.2013 
  
Så lykkes det endelig efter 3 nul ture uden værken at 
have set hørt eller mærket fisk men på denne 4 tur den 
1. august var der liv, startede med at miste en, fik så 
disse  på 46 og 52 ikke kæmper, men dejligt med lidt 
stram line, havde kontakt til 3 fisk mere, men de ville 
ikke tage fluen ordenligt alt på en Kolmorgen rør flue  
  
knæk og bræk der ude  
mvh Thomas Kolmorgen 
  

 

 
  

01.08.2013 
  
Hej 
  
Fanget den 10/7 på flue (skyggen) kl. 21.45. 
  
Med venlig hilsen 
Kjeld Nielsen 

 



31.07.2013 
  
Denne lille fyr på 46 cm. nuppede fluen, kl. kvart i fem. 
Tirsdag  morgen den 30.07.13. 
Den er ikke så stor, men min glæde ved hugget og  de 
mange timer der bliver tilbragt langs lindenborg å, kan 
fint kompensere for størrelse og vægt på fisken. 
Skulle der indsnige sig en tanke hos mig om få og små 
fisk sat i forhold til indsats, er det jo bare at lade tanken 
gå til alle de flotte fisk jeg har set fanget og hjembragt 
at nogle af alle de andre lystfiskere, der som jeg 
færdes derude langs åen om natten, som bare ikke 
bliver lagt på denne side, men direkte i fryseren, uden 
mulighed for glæde til net fiskeren, som jo finder glæde 
ved lige at klikke for at se hvad der er sket siden sidst. 
  
KNÆK& BRÆK.  
Maleren. 
PS. Må vist derud igen og dygtiggøre mig så jeg kan 
bidrage noget oftere med glæde til  net fiskerne. 
  

 

31.07.2013 
  
Efter en 10 dages pause fra fiskeriet skulle åen lige 
besøges igen tirsdag aften 30/7-13 - en aften hvor 
lynene glimtede næsten konstant i det fjerne både i 
nord, øst og vest.  Det gav et par fisk, der lige var 
kommet fra fjorden, da de havde masser af lus. Begge 
var begyndt at tage farve, så tiden, hvor alle fiskene er 
helt sølvblanke, er snart forbi.  Sidste fisk huggede kl. 
3.30 i et af de sidste kast. 
  
Knæk & Bræk 
Lars Bølling 

 

29.07.2013 
  
Efter flere ture lykkedes det at få endnu en fin 
havørred til at tage fluen. Måneskin-svag vind og lune 
nætter - dog er vandstanden lav men bedre forhold 
kan man næsten ikke få. Den gav en forrygende fight 
på mere end 15 min. en blank havørred på 70cm og 
4,23kg. tak til Henning Maack for fotografering af 
fisken.  
  
Knæk og bræk 
Ivan Nielsen  

 



 

26.07.2013 
 
1,2 kg taget 25/7-13 kl 22 i Zincks sving på orm 
  
Med Venlig Hilsen 
Lasse Christiansen 

 

23.07.2013 
  
Fanget på flue den 22 juli 2013 kl.  22.30 i måneskin 
og vinden i nordøst.   
Længde: : 62 cm  
Vægt: : 2,71 kg.  
 
Anders Blok Palsgaard 

 



22.07.2013 
  
Efter 4 timers fiskeri og med en 43 cm havørred som 
aftenens udbytte stod jeg og nød fuldmånen og 
nattens stilhed, da det gav et ordentlig plask lidt 
nedstrøms broen, hvor Henning fiskede. Jeg råbte, om 
der var bid, men fik ingen svar. Tænkte, at nu var den 
gamle sgu nok faldet i åen og skyndte mig derhen. Jeg 
nåede ikke langt, før jeg hørte endnu et voldsomt plask 
og Hennings råb: "Det er satme en stur en!". Henning 
stod med spændt stang og lagde et godt pres på 
fisken, som havde trukket alt baglinen af hjulet og var 
på vej ind under et træ. Efter ca. 15 minutter intens 
fight, kunne den garvede lystfisker roligt lande den 
flotte fangst på 89 cm og 8,9 kg. Fisken blev fanget kl. 
2.10 og blev fanget på en af Hennings efterhånden 
berømte antennefluer. Tillykke til Henning Maack med 
den flotte fangst, som jeg var så heldig at overvære fra 
første parket. 
  
Lars Holt Kristensen 
  

 

 

21.07.2013 
  
Efter at have taget stykket ved Kontoret et par gange 
kørte jeg længere ned af åen, for at se om der skulle 
være mere aktivitet. Det blev til en lille fin fisk på 44cm. 
Den tog fluen kontant og gav en god kamp. Fisken 
blev landet kl 01.30. og målte 44 cm. 
 
Knæk og bræk Bertel  

 



19.07.2013 
  
Fredag morgen kl. 0410 lykkedes det at få en 
havørrede til at tage fluen, og så sørme om den ikke 
blev hængende. Sådan en ferie morgen 19 07 13. 
bliver pludselig om muligt endnu skønnere. 
 
KNÆK & BRÆK. Maleren. 

 

19.07.2013 
  
Endnu et par fisk der tog fluen. 
  
Lars Bølling 

 

18.07.2013 
  
En tur til åen resulterede i disse 3 fine spisefisk og 
synet af adskillige vandrende havørreder spredt 
henover natten, hvoraf nogle virkelig flyttede noget 
vand, da de gik opstrøms. Med andre ord, så er der en 
seriøs opgang i åen pt, så al tidligere snak om, at der 
ingen fisk er, kan man vist roligt sige, er manet til 
jorden i løbet af den sidste uge. 
  
Knæk & Bræk 
Lars Bølling 
  

 



18.07.2013 
 
Hej! 
Kom i går eftermiddags (onsdag) hjem fra ferie i det 
Sønderjyske, her til morgen gik det så til åen for og se 
om der var fisk tilbage, nede ved Karen Høl mødte jeg 
Kaj Iversen som lige havde fanget en på et par og 40, 
spurte hvor den nødagtig var taget Kaj udpegede 
stedet hvorefter jeg smed en tysk orm derover for og 
se efter dens søster. Det sagde bang med det samme 
og det var denne dejlige dame på 47. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  

 

17.07.2013  
16.juli. 
En tur til åen med fluen gav disse 2 fine fisk på 47cm 
og 54cm. Begge var godt kroget på fluen og havde 
adskillige lus på kroppen, så det var helt friske fisk. 
Sidste fisk huggede ca kl 3. 
Knæk & Bræk 
Lars Bølling 
  

 

17.07.2013 
 
Endelig efter alt for mange 0-ture nuppede disse par 
havørreder fluen henholdsvis 02.30 og 03.30. Ikke så 
store 42 og 49 cm men begge med havlus. 
Rognsækkene er stadig behagelig små, fangstdato 
den 16/7-13 på en næsten ikke benyttet parcel. 
Knæk & bræk, Maleren 

 

 



17.07.2013 
Tog til åen ved 8.00 tiden den 16. så godt der holdte 
biler flere steder, kørte til sumpen, hvor der endnu ikke 
var nogen, der var meget vind fra vest, jeg fiskede med 
orm, uden prop havde et hug ved det døde træ, gik 
ned mon faskinerne, så efter jeg havde forsøgt at 
binde de faskiner bedre sammen, ved at hænge et par 
forfang omkring dem. Kom hugget en flot sommer fisk 
på 49 cm.  
  
Knæk og bræk og god sommerferie  
Johnny Larsen  

 

17.07.2013 
 
Fik årets første på Louisendal kl 0400 den 15. juli 
fanget på flue og målte 40 cm. 
  
Jan Nielsen 

 

15.07.2013 
En tur til åen lørdag aften, hvor en strid og kold vind 
gjorde fiskeriet knapt så behageligt, resulterede i 2 fine 
og meget sølvblanke havørreder på hhv 46 og 54cm. 
Begge fisk tog fluen problemfrit, gav en fin kamp og 
blev fanget opstrøms Sejlflodbroen.  
  
Knæk & Bræk 
Lars Bølling 

 



13.07.2013 
 
Efter at have fisket på det sædvanlige stykke af åen de 
sidste mange aftener/nætter og igen i nat uden held og 
uden at se liv, så skulle Sejlflodstykket lige besøges 
med fluen på hjemvejen. Der var en vældig aktivitet 
over hele stykket fra broen og nedstrøms til svinget, og 
efter få kast kunne denne fine tykke havørred på 56cm 
landes. Havde et par kontakter mere, men dog uden at 
de blev hængende. 
  
Knæk & Bræk 
Lars Bølling 
  

 

13.07.2013 
  
Jeg var taget til åen den 11 juli. Jeg startede fiskeriet 
ved 11 tiden og fiskede et par timer uden at mærke 
eller se noget. Jeg gik dog og nød det stille vejr og 
glædede mig over at der var en del småfisk/yngel der 
var meget aktive- flere småfisk end jeg har set de 
foregående år. pludselig får jeg et godt træk i fluen og 
en dramatisk fight begynder. fisken kæmpede godt i ca 
15 min - trak en del ned af åen sprang fri af vandet og 
tog mange udløb. Da jeg fik den i nettet og fik mig 
tumlet op med den , fik jeg knubs og brændte mig på 
nællerne, så det var lige som det skal være når det er 
allerbedst. En flot blank havørred på 73,5cm og 4,68kg  
Med venlig hilsen og knæk og bræk  
Ivan Nielsen  
  

 

08.07.2013 
  
Hej! 
Var her til morgen (mandag) en tur i "Sumpen" her var 
der nogle små nip på min prop, sikker på det var en 
lille skrubber så gav et ryk i snøren for og rede min 
reje, men jeg fik da et godt mod ryk tilbage, det var 
denne lille HØ på 44 cm som havde taget min reje. 
  
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 



07.07.2013 
Hej  
En lille morgen tur ved Den skæve bro gav denne lille 
dame :) 41 cm. 0,78 kg. Taget på Mepps 3 sølv med 
røde prikker, så det var en god tur fik en hygge snak 
med maleren og en anden fisker...  
Knæk & bræk samt god sommer til jer alle...  
Hilsen Bornholmeren  

 

07.07.2013 
Hej! 
Var tidligt af sted her til morgen (søndag) for og se om 
den fisk jeg mistede i går forsat var der, det var den 
ikke med der var en anden dog noget mindre, en hø på 
52 cm blev det da til. 
  
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

07.07.2013 
 
En lille tur til åen med fluen i dag lørdag d. 6.juli gav 2 
fisk. Først huggede en fisk på 41cm ved 23-tiden - en 
fin størrelse til en middag. En ½ times tid senere kom 
et noget voldsommere hug, og efter en intens kamp, 
hvor jeg lagde hårdt pres på fisken for at holde den fri 
af grøden, kunne jeg lande en fin havørred på 64cm og 
3,1kg. En rigtig fin tyk og stærk fisk.....flottere bliver de 
ikke. 
  
Knæk & Bræk 
Lars Bølling 
  
  

 



05.07.2013 
  
Hej! 
Var som sædvandelig en tur ved åen her til morgen 
(fredag) gik nede i Zincks sving, da jeg kom ud af det 
første sving og godt på vej ned i det næste sving blev 
min prop taget med et ordentlig ryk, det var denne 
dejlige hø på 54 cm. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

04.07.2013 
  
Så skete det endeligt, efter at have været ved åen, så 
mange gange at jeg har opgivet at tælle dem. Skete 
det endeligt. 
Tog ned til åen ved ca. 8-tiden, havde besluttet mig 
hjemmefra at køre ned til sumpen, og fiske nedstrøms. 
Fiskede først med orm og prop, prøvede forskellige 
længder på forfanget, strømmen var fin i dag, kunne 
godt fiske imellem grøde klatterne, da jeg kom til 
faskinerne, mærkede jeg et hug, men det blev ved det, 
Skralle Kim kom nedad (troværdigt vidne) han 
passerede mig, og gik nedstrøms, jeg prøvede at gå 
tilbage til før omtalte hug, havde afmonteret proppen, 
for noget tid siden, sendte den over til faskinerne, lod 
den drive ude midt i kom hugget, et dejligt “drøn” så 
modryk og den sad der, lod den køre sig træt, trak den 
stille ind imod egen bred, Skralle Kim kikkede op, råbte 
så skal du have hjælp, han kom til åbnede nettet, og 
førte fisken stille og roligt ind og på land. Så en tak til 
ham herfra, selv om, han syntes fisken lignede alt 
muligt som den ikke var... Men misundelse Kim... alt i 
alt en dejlig dag med fangst... 
  
knæk og bræk 
Johnny 
  

 

03.07.2013 
 
Hej 
  
En lille flidspræmie fra d. 2. juli på 54 cm. Fisken tog 
en buleflue og gav en rigtig underholdende fight. 
  
Jan Skall 

 



03.07.2013 
  
En tur til åen med flue iaftes d. 2/7-13 kastede denne 
lille sølvblanke og helt friske havørred på 44cm af sig. 
Fisken tog fluen ca kl 23.30, og forinden havde en ½-
meters fisk slået sig løs af fluen ved at springe et godt 
stykke over vandoverfladen. Efter at denne fisk var 
fanget og lagt op i bilen, fiskede jeg stykket igennem 
igen, og umiddelbart nedstrøms stedet, hvor jeg fik 
ovenstående fisk, kom endnu en havørred og tog fluen 
med voldsom kraft. Fik dog ikke kroget den for godt, så 
efter en kort men intens fight, kunne jeg se en 8-
10punds fisk smutte væk fra netkanten og tilbage i 
friheden. Ikke den bedste start på sæsonen, men fik 
dog konstateret, at der nu ENDELIG er adskillige 
havørreder i åen, og der var heftig aktivitet over hele 
stykket med adskillige jagende og trækkende fisk. 
Fiskede til ca kl 1, men al aktivitet i vandet foregik 
inden midnat, så fiskeriet bør nok koncentreres til 
timerne fra kl 22-midnat..  
Knæk & Bræk  
Lars Bølling 

 

02.07.2013 
  
Hej  
Så var det endelig tid til at besøge Lindenborg å igen :) 
Vi ankom til det nordjyske sent søndag aften, så der 
blev først fisket om mandagen, men det blev "kun" til 
8-10 små bækørreder, men de er jo smukke i sig selv, 
så det var fint nok, men noget stak mig i øjet da jeg 
kastede et blik ned i min spinneæske, uha der mangler 
jo sølv meppsen med røde prikker, som er min favorit, 
ud til Almas i en fart og købe et par stykker inden de 
lukkede. Så i dag vågnede jeg tidligt, så det var bare 
ud af døren, da vi skulle i zoo kl. 10. Jeg startede 
nedstrøms ved Den skæve bro, men ingenting, så jeg 
tænkte på Det flade eller om jeg skulle gi den 10 min 
opstrøms broen, det blev så til det sidste, fik rykket mig 
3 gange opstrøms så kom hugget kl. 0715 den gav 
kanon kamp med spring og udløb op og nedstrøms, så 
det var en dejlig morgen ved åen, fred og ro og ingen 
spektakel, det er bare klø på, for de er der...  
Fin fisk 53 cm. 1,63 kg 
Knæk & Bræk  
Kenneth Andersen Bornholm  

 

01-07-2013 
  
Den 30-6-13. kl. 23-15 tog denne dejlige dame på 52 
den dusk fjer mm som jeg ved hjælp af en flueline, 
havde smidt i åen til fri afbenyttelse. Jeg så bølger 
efter andre opgangs fisk, så jeg er snart ved 
Lindenborg å igen. 
KNÆK-BRÆK Maleren 

 



22.06.2013 
  
Hej ! 
  
Fredag (21.06.13) var jeg under træning til OL, tog lige 
100 m klipning af hæk, så var jeg godt træt, om aften 
trængte jeg til noget afslapning så jeg tog til åen med 
stangen for og se om der skulle være en ål. 
Satte mig på bænken ved "Kontoret" efter et øjeblik var 
der et ordentlig ryk i stangen, det var denne her HØ på 
55 cm 2,35 kg. 
  
Knæk og bræk 
Kaj Iversen 

 

16.06.2013 
 
Så er de kommet. Henrik Villadsen har lige landet 
denne på 61 cm 
  
Sendt af Peder Lisberg 
  

 



16.06.2013 
  
Hej 
  
Her til morgen skulle konen lige ordne noget ude i 
Aalborghallen så kunne jeg lige så godt tage til åen og 
se om der skulle være kommet noget med det uvejr vi 
havde i går. 
Da jeg kom til "kontoret" var Kaj ude og lufte sit 
"punktum", han var hurtig hjemme og bytte hunden ud 
med stangen og så gik vi ellers nedover kontorstykket 
på grund af det gode vejr forsatte vi ned til pumpen, da 
vi kom derned fik jeg et ordentlig ryk i stangen, det var 
en pæn HØ på 49 cm, SÅ ER VI IGANG.  
 
Knæk og bræk 
"dyrepasseren" 

 

11.06.2013 
  
Den 2. juni fangede jeg denne fisk på orm ved 
Storvorde. 53,5cm og 1,8 kg 
Henrik Villadsen 

 



15.04.2013 
 
Dagen starter med at jeg tager til åen, sammen med 
Johnny Larsen. Jeg får lige hurtigt bundet et par fluer 
inden afgang - Da vi ankommer til Louisendal går vi en 
tur og kigger lidt på vand og strøm, mens vi går 
flueæskerne igennem. Da vi får rigget grejet til 
begynder vi at gå op mod Michelsens hytte for at starte 
fiskeriet. Efter en time til halvanden giver det et godt 
ryk i fluen og jeg da strammer linen op springer en flot 
grønlæder fri af vandet - jeg kan mærke hvordan 
adrenalinen pumper rundt i kroppen og tænker at jeg 
bare ikke må miste den første fisk, jeg har for enden i 
åen. Efter en kort men hektisk fight, for at holde den fri 
af siv glider den roligt ind i nettet - den første fisk fra 
Lindenborg å er en realitet - hvilket sus der går 
gennem kroppen, og så oven i købet den første fisk 1 
kg. og 47 cm. på en hjemme-bundet flue. Rigtig lækker 
debut fisk fra åen.  
Bertelsen  
  

 

13.04.2013 
  
Grønlænder på 53 cm flot rødt kød fanget på spinner 
den 10-04-2013  
af Peter Bjerregaard 

 

 

06.04.2013 
  
Det var min hidtil korteste fisketur. En fredelig lørdag, 
hvor kæresten sov en middagslur. Så jeg bestemte 
mig for at gå en tur ved åen. Og det tager jo kun 15 
minutter fra beslutningen er taget til jeg stiller cyklen 
nede ved åen. Jeg havde taget spindestangen med, og 
satte en fransk rød-sort spinner i str. Meps 5 på 
snøren. Altså en ordentlig krabat der kunne lyse godt 
op i vandet. I første kast var spinneren ved at ryge 
tværs over åen på grund af den stride vestenvind. Men 
jeg fik den bremset og ned i vandet inden den fløj ind 
over den anden bred. Lod spinneren synke helt til 
bunds, strammede op - og så var der fast fisk. Og nu 
var gode dyr rådne, for jeg havde ikke noget net med 
og ej heller nogen pose til at transportere en fangst 
hjem. Og jeg kunne med det samme mærke på 
udløbene at den her havde potentiale til at tage med 
hjem. Så det blev en lang fight før den var træt nok til 
at lægge sig på siden, så jeg kunne håndlande den. 
Men det lykkedes, og fisken kom i galgen. Så kunne 

 



jeg bære fisken i den mens jeg cyklede hjem - i strid 
modvind med en fisk i venstre hånd. Det gav masser af 
herlige kommentarer og lange blikke på hjemvejen. 
Fisken er 58 cm og vejer 1.8 kg. Og den ene filet er 
lagt i fryseren, mens den anden er pakket ind i folie 
med lidt smør, citron og dild. Så nu skal den nydes helt 
frisklavet med et glas herlig kølig hvidvin - og et par 
drømme om de fisketure der skal komme til sommer 
med lune aftener og fluestangen i hånden.  
  
Henrik Dalsgaard  
  

03.04.2013 
 
Fantastisk smuk fisk (68 cm, 3,7 kg), der tog 
knaldhårdt på ophængerfluen Cyklisten efter blot 5 
min. fiskeri midt mellem Egensebroerne. Den gik sejt 
ved bunden i ca. 15 min. skønt jeg lagde et stabilt pres 
på den. Til sidst gled den udramatisk i nettet. Fluen 
sad begravet i saksen, så den var solidt kroget. Jeg 
tog fisken kl.12 og en halv time senere havde Søren 
Østergaard en tung fisk på i Åkandehullet, der 
desværre slap fluen efter et kort udløb. Det kunne 
sagtens have været en af samme kaliber. Han 
anvendte en lille sort flue. I øvrigt tak til Søren for 
såvel  foto som videooptagelse af fighten. 
Venlig hilsen 
Rasmus Hasselbalch 
  

 Fisken indeholdt 
over 15 hundestejler 

 

30.03.2013 
 
Lang tid siden jeg har besøgt åen, men ville lige bruge 
et par timer, så afsted i for lidt tøj, mest måske for at se 
om der var andre ude, men mødte ingen. Startede ved 
Louisendal og fangede 1 nedgænger og en 
grønlænder på 48 cm, videre til Sejlflod, men valgte så 
at prøve sumpen opstrøms Karens hul, en undermåler 
og en nedgænger. I Karens hul fik jeg en fisk på 60 
cm, blank og flot, den var over vandet 3 gange, det var 
som at tænke tilbage til gamle dage om sommeren, da 
vandet gyngede når fiskene flyttede på sig, tror jeg vil 
overveje at køre den kortere tur til Lindenborg, lidt flere 
gange, det er blevet dyrt at køre til Gudenåen hver 
gang. Fanget på Meeps. 
Aksel Baltzer Carlsen 
  

 



27.03.013 
  
kl.15.30 
Østenvind, lavt, grumset vand og svag strøm lignede 
ikke perfekte forhold, men efter en halv times fiskeri 
troede jeg fluen sad fast i bunden ud for hytten mellem 
broerne ved Egensevej. Jeg forsøgte at rykke den fri, 
hvorefter der kom liv i den anden ende af linen. Fisken 
tog et kort udløb og gik derefter tungt ved bunden i en 
evighed skønt jeg lagde pres på den. Til sidst kom den 
til syne og det viste sig, at min red tag var placeret midt 
på fiskens ene side. Jeg lagde ekstra pres på og den 
gled i nettet. Der var tale om en overspringer på 63 cm 
og 2,7 kg. Jeg mødte John R. Sørensen, der netop 
havde landet en slank overspringer på ca. 60 cm 
nedstrøms Ny Egensevejbro. Vi nød synet af de fine 
fisk i græsset. Eneste malurt i bægeret var tydelige 
garnmærker på begge fisk.  
Knæk og bræk 
Rasmus Hasselbalch 
  

 

05.03.2013 
  
Tirsdag formiddag ved 11 tiden, fangede jeg 2 
grønlændere, på 42 og 44 cm. Den på 44 havde et 
mærke af bid midt på kroppen, som kunne have været 
af en skarv. De blev fanget på flue og stedet var Det 
Flade. 
  
Venlig hilsen,  
Poul Erik Jensen.  

 

02.03.2013 
  
01.03.2013 
Årets første fisketur ved Lindenborg Å med sol hele 
dagen fra en skyfri himmel, 
gav en dejlig ”grønlænder” på 50 cm og 1,2 kg. 
Fisken tog resolut en rørflue fisket ved bunden på en 
F/S3 line, og gav en herlig fight 
med flere spring ovenud af vandet.  
  
Med venlig hilsen 
Michael Pedersen 

 



28.02.2013 
  
Poul Erik Jensen har fanget en flot grønlænder den 27. 
februar. Længden var 48 cm. Den blev fanget på Det 
flade med en flue af eget mønster. Det var en rigtig flot 
fisk med løse skæl, som gav en god fight,  

 

26.02.2013 
  
Flot "grønlænder" på 48 cm taget den 16. februar på 
en Red Tag Palmer, opstrøms Den Skæve Bro. 
Samme dag gav en undermåler ved Sejlflod. 
mvh 
Rasmus Hasselbalch 
  

 



21.02-2013 
  
Hej! 
Jeg har i dag torsdag gået og fisket nede ved åen 
sammen med Kaj, det eneste jeg fik var nedgænger og 
Kaj fik en pæn blank fisk på 53 cm kan ses på billedet. 
Det med at der mangler fisk i vores å er jeg ikke enig i. 
Det er kun med at komme ud og fiske efter dem. 
  
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

03.02.2013 
  
Søndagens vejr havde lokket en del ud for at fiske, 
man skulle næsten tro de har afventet at Kaj og 
Kenneth endelig skulle få sig taget sammen til at få 
fanget nogle fisk. For der var mange fisk på land.  Om 
det skyldes at kontoret havde søndagslukket skal være 
usagt, men Lindbo havde overtaget rollen som 
skueplads. Dagens meldinger om fangster spænder 
over fisk fra lige over målet til en del på over 50, 
største melding var en fisk på 55cm. 

 



02.02.2013 
  
Hej! 
Lørdag morgen sagde min kone, at hun skulle på 
arbejde om ikke jeg havde lyst til en fiske tur, jeg kom 
hurtig i kontakt med Kaj Iversen om og mødes på 
kontoret kl. 9.00. 
Vi har indtil nu haft en del nedgænger oppe, men i dag 
vendte det, Kaj fangede de 2 på billedet nede ved 
"pumpen" de målte henholdvis 45 og 52cm. 
  
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

 


