
Fangster 2014 
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. 

14.11.2014  
Hey.  
I dag fredag d. 14 nov. gik fisketuren til Voldsted nærmere betegnet cykelbroen. Jeg har de 2 foregående dage besøgt voldstedstykket længere ude for at sige ikke 
farvel men nok mere på gensyn....så i dag skulle trilogien sluttes på min "på gensyns" tur. Optimismen var i top efter de sidste par dages fangster. Jeg blev mildt 
sagt ikke svigtet af vores kønne å. Den kastede ikke mindre end 6 havørreder af sig på hhv. 48.43.47.46.53 og 34 cm samt nogle mindre bækørreder.  
  
Mvh Peter Hjorth. 

        

 
  

     

http://www.nl1917.dk/fangstrapporter/fangstrapportering.html


 

14.11.2014 
  
Skulle lige prøve om det her ved afslutningen var muligt at få en fisk på krogen. Det blev til 
en hun der fik en afbrydelse på gydevandringen, 43 cm. taget på flue. Så sæsonresultatet ser ud 
til at blive tre fisk over mål, en på orm, spinner og flue. 
Måske bliver det en tur igen i morgen 
  
Hilmar 
  

 

13.11.2014 
I dag 13. november gik turen til Voldstedhytten. Der er altid så hyggeligt på alle årstider . Er 
vejret for råt til at nyde madpakken udenfor kan man krybe i læ i hytten og samtidig se i 
hyttebogen og måske mindes en tidligere(glemt) fisketur når man læser. Rent fiskemæssigt blev 
det til 3 Mindre havørreder på hhv. 40, 34, 33 cm samt 5 mindre bæk ørreder og 1 regnbue. Alle 
fisk genudsat.  
  
Mvh  
Peter Hjorth 

 
 
  

 
Stemningsbillede ved Volstedhytten 

12.11.2014 
  
I dag  d. 12/11 var lidt speciel ved åen. Var taget på Volsted stykket nærmere betegnet mellem Ole Mennes bro og Berg Bachs bro. I første kast fanger jeg en 
havørred på 52 cm. Hvor tit gør man lige det? Nå fiskede videre. Nu var chancen der for at fange 2 havørreder på samme tur i år. Jeg plejer at have 1 tur eller 2 
hvor jeg gør det pr. år. Tiden går men så kommer hugget. 1 pæn HØ i efterårsdragt på 47 cm landes. Den bliver nænsomt genudsat. Går ud til nøjagtig samme sted 
og laver en præcis efterligning af kastet med det samme. Minsandten om ikke der er hug igen. Denne gang 1 Hø på 43 cm lidt mere blank. Denne bliver også 
genudsat. Hvor tit fanger man lige 2 havøredder på 2 kast i træk...Lidt senere fanger jeg endnu 1 HØ på 48 cm. Denne bliver også genudsat. Udover de nævnte HØ 
fangede jeg 6 mindre men smukke bækørreder som hurtigt røg retur til deres rette element. Tror da nok lige man tager 1 tur eller 2 inden lukketid til vores smukke å.  
Mvh Peter Hjorth 



              

 
  

 

03.11.2014 
  
Havørred på 6,2 kilo genudsat 
Nyligt hjemkommet fra 14 dages fiskeferie i Canada, British Columbia var symptomerne på 
fiskefeber ved at bluse op. Med stærke abstinenser tog jeg til Lindenborg Å den 31. okt. efter 
endt job for at tilse den Å som har givet mig mange gode oplevelser i år. Allerede efter 25. 
minutters fiskeri ser jeg lidt uro på den ellers så rolige vandoverflade. Wobleren kastes over i 
området og pludselig rejser der sig en stor tsunami bølge, der roligt, men bestemt jagter den 
vrikkende agn. Hjertet pumper og lige før agnen er ved egen bred vender, der er en stor 
havørred for fødderne. En hidsig, intens og kort fight starter. Havørreden bliver fightet hurtigt og 
ender i den medbragte vejeslynge. Jeg kan nemt se, at havørreden gør mere gavn på 
gydepladsen end på middagsbordet på grund den fremskredne mørke gydedragt og store krog.  
Havørreden opbevares i vejeslyngen i åen hele tiden på nær de få sekunder det tager at måle og 
skyde et par billeder af den flotte skabning. Havørreden vejes nemt i slyngen og sættes 
efterfølgende nænsomt tilbage med et vink om et snarligt gensyn til foråret eller forsommeren. 
Havørreden vejede 6,2 kilo fordelt på 81 gyldne cm. Se hvordan jeg genudsætter havørreden 
her  
  
En vejeslynge er uundværlig, hvis man ikke har til sinde at beholde fisken, men gerne vil have 
fastsat størrelsen på fisken. Måske årets julegave til sportsfiskeren der har ”næsten alt”. Det sæt 
jeg brugere er tilfældigvis fra Guideline og kan varmt anbefales. Læs mere her. 
  
Mark Højfeldt   

 

http://www.youtube.com/watch?v=Shj7NyfOl30&feature=youtu.be
http://www.guideline.no/CATCH+%26+RELEASE+KIT.d2Y-18UlNO38pBp7q5B8Nxh0xE2N13PYpwtvOZZ.ips?template=engWebshop


03.11.2014 
  
Søndag d. 02. november 2014 
Egentlig plejer min fiskesæson at være slut nu (ikke mange blanke tilbage), men at jeg atter er 
ude skyldes dels det gode vejr med forårsagtig temperatur på 14-15 grader, og i særdeleshed 
den store fuldfede sølvblanke overspringer som jeg sidste søndag havde helt inde ved kanten af 
nettet. 
Overspringeren var langtfra træt, tog endnu et udløb og var tabt – anslået længde 65 -70 cm. 
Klokken er omkring 13:00 og går koncentreret og fluefisker da fluen Rikke stopper midt i åen, og 
et splitsekund efter eksploderer vandet og fluelinen bliver brutalt flået af hjulet. 
Er straks klar over at det er en af de større der har taget fluen. 
Havørreden er stukket nedstrøms, og jeg haster efter så godt jeg formår. 
Presser havørreden hårdt ind mod mig selv og kan se at det er tale om en farvet han. 
Havørreden er langt fra udtrættet da det lykkes mig rimelig hurtigt at få nettet ind under fisken og 
hurtigt på land. 
Er heldig at fluen falder ud af kæften på havørreden og efter et par hurtige fotos, iler jeg ud i åen 
med havørreden og hjælper straks med ”kunstigt åndedræt”.  
Efter et par minutter forlader havørreden kraftfuldt mine hænder og glider ud midt i åen. 
En fed fornemmelse at se en flot farvet havørred på 75-76 cm vende tilbage til sit rette element – 
håber vi ses til sommer! 
  
Knæk & bræk 
Michael Pedersen 

 

02.11.2014 
  
Var et smut ved åen igen i dag, efter at jeg havde haft tre tilbud igår. I dag blev det så til et enkelt 
tilbud, som også blev hængende. Det blev til en flot havørred han på 65cm og ca 3kg. Fisken tog 
fluen midt i åen og den lille dobbeltkrog sat solidt i saksen. Efter lidt tovtrækkeri frem og tilbage 
gled fisken rolig i nettet.  
  
Kasper  

 

28.10.2014 
  
Hej! 
Det har været lidt lannnnnng mellem snapsene her på det sidste, men så i dag (tirsdag) slog Hardys Røde haveflue nok engang til, det blev til denne blanke fisk 
med lus og løse skæl på 45, taget opstrøms åen. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  

 

20.10.2014 
  
Der er stadig væk meget vand i åen og godt med flov i vandet, valgte derfor i dag (mandag) og gå uden min prop og med mit ultralette grej påmonteret Hardys røde 
havefluer, det gav også denne flotte HØ på 53. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  



 

12.10.2014 
  
Var taget af sted søndag d 12-10 2014 sammen med min fiskeven Dann Andersen. Fangede en 
hun på 45 cm. Fisken havde et par havlus på sig. Dejlig morgen ved åen  
  
Ane Sofie Olsen 

 

12.10.2014 
  
Var kørt en tur til åen her til morgen med min makker Kasper. Det gav et par fine efterårs fisk på 
71cm og 54cm.  
  
Knæk og bræk  
Kasper & Bertel  
  

 

09.10.2014 
  
Hej! 
En dejlig efterårs dag (torsdag) ved vores dejlige å og med "havefluen" på det rigtige grej bliver 
det en leg, en hø på 47 og en flad på 32. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  
(Nej, han hedder ikke Hardy) 

 



08.10.2014 
  
Hej  
Tog lige en bette tur til åen her til aften hvor jeg fanger en fin havørredhan på 54 cm.  
Knæk og bræk  
Hilsen Mathias  

 

06.10.2014 
  
Var taget til fisketræf d 5/10. Fik en havørredhun på 53 cm og 1,5 kg. Taget på orm opstrøms 
Lindbo. Så blev dagen lige pludselig meget bedre. .. 
  
Ane Sofie Olsen 

 

03.10.2014 
  
Hvor utroligt den end lyder, er det lykkedes mig at fange fisk nummer to over målet i år. Med en 
fisk på premieredagen, og ikke nogen siden, skulle det også snart være. Den kunne ikke stå for 
en opstrøms spinner. Hele 53 centimeter blank havørred kunne den måles til. 
  
HJ 

 

30.09.2014 
  
Hej! 
I går var jeg ved Ågården  for og fiske der var kun "skidenspræller" men rigtig flot natur med 
masser af fugle og dyre liv. Men i dag tirsdag startede jeg på mit morgen favoritstykke, det blev 
til 2 stk. 1 på 45 og 1 på 44,begge hanner den ene var lige gået op den var fyldt med lus. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 



29.09.2014 
Hej  
Så blev det vores tur. Vi meldte os ind i forening for ca. to uger siden. Hvor min storebror 
Thomas allerede tog en fin havørred den første aften. Her til aften fangede jeg en flot havørred 
på 53cm. og derefter en fin en på 43cm. Som blev genudsat.  
  
Knæk og bræk 
Mvh  
Mathias og Thomas.   

 

 

26.09.2014 
  
Hej! 
Så er der slået grøde i åen og jeg fik en hø på 49, fanget på "blåhovedet haveflue" opstrøms 
åen. 
 
Knæk og bræk 
Kaj Iversen 

 

25.09.2014 
  
Var taget til åen om eftermiddagen ca. 14, prøvede først Zink sving og til 1. bro. Det gav ikke 
rigtig noget. Så tog jeg en smut op til "Sumpen" og i anden kast var der fisk på, den farer lige en i 
sivene på egen bred, med min stædighed fik jeg fisken fri og fik den hevet hjem. En tyk han på 
45cm..   
  
Fie 

 



25.09.2014 
  
Hej! 
Var som jeg plejer tidligt ved åen i dag (torsdag) hvor jeg først fik en på 44, derefter kaffe på 
"kontoret" med Iversen hvorefter vi fiskede her fik jeg en på 46, derefter måtte vi stoppe da de 
slår grøde i åen i dag. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

23.09.2014 
  
Hele aften i går og natten med drev det med masser af grød i åen, men her til morgen (tirsdag) 
kunne det godt lade sig gøre og smide en orm ud mellem grødklatterne og det blev da også til 
denne han på 52 , opstrøms åen. 
 
knæk og bræk 
Kaj Iversen 

 

23.09.2014 
  
Fisken er fanget kl 22 om aftenen d. 16. september 
  
En kølig og lidt blæsende aften blev pludselig noget bedre med denne gevinst på 74 cm og 4,95 
kg..  
  
  
Knæk-Bræk 
Jan Skall Sørensen 

 



21.09.2014 
  
Efter tågen var forsvundet i nat, listede jeg ud i mørket og fik en flot havørred han. Den målte 
63cm  
  
Bertel 

 

20.09.2014 
  
Fredag d. 19. september, kl. ca. 19:30. 
Fluen ”Rikke” lander præcis ved modsatte brink af åen, lige der hvor den sidste gang havde villet 
sidde uhjælpelig fast i grøde. 
Nu er vandstanden noget højere og fluen forlader modsatte side i høj fart der giver en fin lille 
bule i åens øverste spejl. 
Lige efter fluen danner der sig en voldsom bule der får en til at sige hold da kæ… 
Fluen bliver taget nænsomt ude midt i åen, og fisken vender og går nedstrøms alt imens løslinen 
jeg har i hånden hastigt forsvinder.  
Da der strammes op tager fanden ved fisken. I et vældigt rush bliver linen brutalt flået af Mr. 
Danielsson, 
der kommer på overarbejde imens han synger en herlig sang. 
Havørreden stoppes og vender nu resolut og farer opstrøms.  
Da den passerer mig kvitterer den ved at springe ovenud af vandet, og jeg kan da se at det er en 
havørred med farve. 
Beslutter mig for at hjemtage havørreden hvis det er en han. 
Havørreden står og borer midt i åen - nu er det bare et spørgsmål om tid. 
Endelig ligger der en særdeles flot havørred han i det dugvåde græs – 77 cm og 5,94 kg 
(konditionsfaktor = 1,30). 
  
Tak til Henning Maack for fejlfri landing og efterfølgende dejlig hyggesnak ved åen. 
  
Knæk og Bræk 
Michael Pedersen 

 

13.09.2014 
  
Så blev det lige til et par stykker i nat - 2stks han fisk. På henholdsvis 70cm og 53cm.  
  
Knæk og Bræk  
Kasper og Bertel  

 



10.09.2014 
  
Var lige her til morgen (onsdag) en tur oppe på "Sluse" stykket inden for en ½ time havde jeg de 
2 hanner her, den ene på 58 den anden på 54. 
 
Knæk og bræk 
Hans Jørn 
  

 

09.09.2014 
 
Efter en lang våd nat med flere køreture op og ned af åen, fik jeg en han fisk på 54cm kl 6 i 
morges. 
  
Bertel 

 

08.09.2014 
  
Så lykkedes det endelig for gamle. Efter utallige nul-ture, fangede jeg i formiddags ( d. 8. sept )  
denne sæsons første fisk 
Fisken målte 56 cm og vejede 1900 gr. -  Den blev taget på ”Giant Canadian Night Crawler” ( 
Canadiske regnorm ) 
  
Knæk & Bræk 
Per Støving 

 



07.09.2014 
  
En hurtig tur til åen i nat, gav en flot han fisk på 56cm, taget på flue. 
  
Knæk og bræk  
Bertel  

 

07.09.2014 
  
ørdag aften bliver en af dem jeg husker i lang tid. Startede samme tid som fredag, vand og vejr var perfekt men alle fisk viste sig inde i grødebræmmerne så 
efterhånden som aftenen skred frem listede der sig en tanke ind.-- er det mon i aften de bliver der inde.--. Netop som jeg skulle til at ytre noget sådan til  min fiske 
makker, huggede en skøn havørrede ( han ) på 67,00 cm fluen efter en del tummel og et misset forsøg på at nette fisken, gled den endelig ind på den rigtige side af 
netkanterne og godt for det, selv om krogen sad lige i saksen, havde den kun fast i en tynd tråd af skindet. Karsten kunne efterfølgende fortælle mig at fisken tog 
fluen kl 23-15.Sådan fyldt med ny energi fortsatte jeg fiskeriet og efter et par kontakter nuppede en lille hun ørred fluen, den havde nærmest slugt  flue, krog og det 
hele, så den var nærmest død af blodtab før den gled i nettet. Sådan blev den 6-9-2014 også en aften hvor jeg fik 2 fisk på tasken. 
 
KNÆK & BRÆK. 
Maleren 
  

                                

 
67 cm                                                                                                    Længde ukendt 

06.09.2014 
  
Fredag 5-9-14 smuttede jeg lige en tur til åen. Skønnere vejr kan jeg ikke forestille mig, dejligt lunt, let vind og en måne som tittede gennem skyerne. Å vandet så 
helt perfekt ud, dejligt klart og kun enkelte strå der drev med strømmen. Aftenen kastede et par mindre havørreder af sig, kl. 21-30 nuppede en på 48,00 cm fluen 
og kl 23-20 var den gal igen 42,00 cm. Begge var hun fisk. 
 
KNÆK & BRÆK. 
Maleren  



         

 
42 cm                                                                                                    48 cm 

01.09.2014 
  
Hej! 
Er der noget som en mandag morgen ved åen? det var godt nok lidt svært i dag da der drev 
meget grød både under og over vandet, men en levende "haveflue" med reje duft kan man altid 
finde plads til, det blev og til denne lille hø på 45. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren"  

 

30.08.2014 
 
Jeg kørte som ofte til åen fredag aften, lige efter aftensmaden, startede fiskeriet lige omkring kl. 20-00, men fiskene var ikke lige i bidet, så aftenen gik med lidt 
fiskeri og snak med alle de andre lystfiskere som heller ikke kunne få fiskene til at hugge, omkring midnat gik jeg i bilen til en passende pause på sådan ca. 4 timer, 
mens jeg var ved at komme i støvlerne, dukkede bornholmeren op, efter en hygge snak om løst og fast og han havde nævnt hvor han helst ville starte med at fiske, 
gik jeg noget højere op af åen. 
Det skulle vise sig at være ganske heldigt, lørdag morgen 30-08-14 kl 04-40 huggede en havørrede ( hun ) på 56,00 cm på fluen. kl 05-30 huggede ligeledes en 
hun fluen, den målte 50,00 cm. Herefter overlod jeg lokaliteten til bornholmeren, og drog hjemover    
KNÆK & BRÆK. 
Maleren 
  



                           

 
56 cm                                                                                                                        50 cm 

  
  

30.08.2014 
  
Hej! 
Plejer godt nok og sige, at weekenderne lader jeg det arbejdende folk fiske i vores dejlige å, men 
så her til morgen (lørdag) skulle kone lige i Aalborghallen og ordne noget, der gik ikke 10 min. så 
var jeg ved åen og det blev da også til denne lille herre  på 54. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  

 



28.08.2014 
  
Endelig en nysteget HØ fanget i mit hul ved Storvorde 59 cm, 2.2  kg. på den røde haveflue 
  
Sten Vandborg 

 

28.08.2014 
  
Hej! 
Det er altid spændende og gå ved vores dejlige å, man ved ikke lige hvad det er man få på sin 
"haveflue tilsat rejeduft" her torsdag morgen var det først en HØ på 49 derefter en stor en af de 
flade, begge taget nedstrøms Louisendal. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren"  
  

 

27.08.2014 
  
Denne fine dame tog fluen ved 21.30-tiden onsdag den 27.8. 71 cm og 3,9 kg.   
 
Kristian Liltorp 

 



27.08.2014 
  
Hej! 
Var som så mange gange tidligere en tur på Louisendal her til morgen (onsdag) hvor det blev til 
denne her på 45, godt den ikke var større for jeg havde glemt mit net oppe i bilen. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  

 

24.08.2014 
  
Hej  
Skulle lige prøve her søndag 24-08 om jeg kunne overliste en havørred her midt på dagen med 
flue og i næsten efterårs vejr. Det skulle vise sig at være en god ide, da det blev til en fin 
havørred på 48 cm taget kl ca 13.30  
 
KNÆK & BRÆK  
GERT SØRENSEN  
  

 

22.08.2014 
  
Som første års medlem af Lindenborg Å, og en masser af nul ture indtil i går (torsdag 21/8) kl 
10.45 gav det endelig bonus. En flot havørred på 2,2 kg fordelt på 57 cm, bed på min Meps 
spinner på det flade stykke. Jeg havde kun lige fisket i omkring 10 min, da den bed på. I starten 
kunne jeg ikke lige bedømme hvor stor den var idet den ikke rigtig gav en fight, men efter et 
minuts tid, begyndte den at trække godt med line, så måtte jeg råbe efter min gode 
fiskekammeret, (Rene), som også er første års medlem, han kom med et længere net, og hjalp 
mig med at lande den. Et stort tak til ham, lige efter kom (Troels) til og fik målt og vejet den. 
Mage tak til dem begge to..... Og tak for nogle dejlig oplevelse ved åen. 
  
Mange hilsen Hung Chanh Tang  
  

 

22.08.2014 
  
Torsdag 21-08-14 var jeg en smut ved åen, kl 21-15 huggede denne lille fine havørrede(han) 
fluen den målte 45,00 cm. 
 
KNÆK & BRÆK. 
Maleren 
  

 



21.08.2014 
  
Onsdag 20-08-14 kørte jeg til åen, lige efter aftensmaden. Skønt at se hvor klart vandet stadig er 
i åen, på trods af både grødeskæring og de vandmængter vi har fået på få dage. 
Kl 20-40 huggede denne skønne havørrede ( han ) på fluen, helt interessant at prøve det, mens 
der stadig var så meget dagslys at jeg kunne se fisken mens figthen foregik. fisken målte 
62,00cm 
 
KNÆK & BRÆK.  
Maleren. 

 

20.08.2014 
  
Hej! 
Det var med nogen spænding jeg tog til åen i dag (onsdag) da de jo har slået grød i sidste uge samt mandag, tirsdag, men da jeg startede på det Flade drev der 
næsten igen grød i åen, jeg gik med mine levende havefluer tilsat græshoppe duft og der var bud efter dem. På det Flade blev det til den på 64, derefter på 
Ingersminde blev det til en på 42, endelig blev det på mit favorit vand til en på 44. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

17.08.2014 
  
Så lykkedes det endelig at få en fisk med hjem. Og oven i købet 2 dage i træk! Først bed en lille 
HØ på min flue i går aftes. Den var kun lige på målet, men havde vold-slugt fluen, så den måtte 
med hjem i fryseren. Så i dag var jeg afsted igen, denne gang med spinnestangen. Pludselig var 
der bid, men dén kamp trak fisken sig ud af som vinder efter en kort fight. 5 minutter senere var 
der bid igen, og denne gang trak jeg det længste strå. Og det var denne nydelige unge herre på 
47 cm. som måtte op på land. Det var virkelig befriende efter mange forgæves ture til åen. Jeg 
skylder de mange rare mennesker, som har givet gode råd med hvordan og med hvad der skulle 
fiskes i åen, en stor tak, og en særlig tak skal Per Bruun have for en lærerig aften ved åen :-)  
  
Jens Winther 

 



17.08.2014 
  
Var en tur ved åen d. 16. august og fangede kl. 21 denne hunfisk på 46 cm. på en Ræven-
inspireret flue. 
 
Hilsen Morten Erbs 

 

17.08.2014 
  
En tur til åen, den 10. august om aftenen, resulterede i en havørred på 48 cm. Den huggede ca. 
kl. 19.30, efter kun 5 minutters fiskeri. Fiskens størrelse taget i betragtning, gav den en sjov fight 
med flere fine spring fri af åen. Fluen var en Rusty Rat. 
Den 16. august om morgenen, var jeg igen taget til åen. Ca. kl. 6., igen efter mindre end 5 
minutters fiskeri, fik jeg bid. Da fluen var midt i åen, mærkede jeg pludselig et tungt og kontant 
hug. Jeg kunne med det samme mærke, at denne fisk havde en ok størrelse, men kunne ikke 
rigtig se den, da den trak mod bunden. Fisken gav en rigtig god fight med flere udløb. Da fisken 
gled i nettet, kunne jeg se at ”Den Våde Høne” sad solidt plantet i overkæben. Den målte 72 cm 
og køkkenvægten sagde 4,7 kg. 
Måske jeg skulle overveje lidt flere, men kortere fisketure – nu hvor fiskene alligevel bider 
indenfor de første 5 min. 
  
Mvh 
Flemming Bundgaard 
  

 
48 cm 10.08.2014 

 
  

 



17.08.2014 
  
Hej  
Jeg tog med min far ud på en gang aftenfiskeri. Efter en fin start med fisk der sprang lige foran 
os, døde det hele lidt ud. Ærligtalt var jeg ved at miste modet en smule, da en fin hun huggede 
på min flue nedstrøms Zinks Sving. Efter en kort fight kunne jeg, ved min fars hjælp, lande 
denne fine dame på 46 cm. MIN FØRSTE FISK PÅ FLUE, fedt!  
  
K&B.  
Morten Østergaard  

 

16.08.2014 
  
Natten til lørdag, nærmere bestemt kl 00-15  16-08-14. huggede denne skønne Havørred på min 
flue. Den gav en værdig og minderig fight, så fra min side ingen overvejelser om genudsætning 
eller lignende. Den blev behørigt målt og vurderet før den kom i posen og med sine 56,00 cm 
mente jeg nu nok det gik  
 
KNÆK & BRÆK. 
Maleren 

 

13.08.2014 
  
Et dejligt træk i fluelinen den 12. august resulterede i denne flotte og blanke fisk på 56 cm og 2,2 
kg. tog rørfluen da jeg fiskede på Mellemstykket. 
Torben Burchardt  

 



10.08.2014 
  
Denne fine blanke Havørred på 58,00 cm. huggede på fluen søndag morgen 10.8. kl 03.20 Det 
var en spædende fight, jeg havde placeret mig hvor bred vegetationen er så høj at det ikke er 
muligt at se vandoverfladen på åen, derforuden kastede jeg fluen ud over en af de helt brede 
grødebræmmer og selvfølgelig var det der fisken huggede, så for en stund glemte jeg at det var 
tidsler- brandnælder og borreplanter jeg befandt mig midt i. Først da det lykkedes at få fisken til 
at trække nedstrøms og forbi bræmmen og få den i nettet, blev jeg opmærksom på hvor meget 
hænderne brændte efter nærkontakt med før omtalte bredvegetation, men pyt det er jo en del af 
gamet. 
 
KNÆK & BRÆK. 
Maleren. 
ps. De lysende objekter var nogle som lydløst gled hen over nattehimlen lige omkring midnat 
  

 

 

08.08.2014 
  
Hej! 
Da jeg for et stykke tid siden fangede en HØ på 48 oppe på Louisendal så synes jeg her til 
morgen (fredag), at jeg ville prøve om det ikke skulle lykkes nok engang, efter en ½ time så var 
den der, en HØ på 48 taget på min levede haveflue tilsat lidt rejeduft. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

07.08.2014 
 
Var d. 6. august ved åen på en smuk aften, der bød på duften af høst og synet af to isfugle 
flyvende hen over åen. Og ved 23-tiden huggede denne fisk på 44 cm. Fanget på en lille sort/lilla 
rørflue fisket højt i vandet. 
  
Hilsen Morten Erbs 

 



07.08.2014 
  
Nogle aftener giver flere oplevelser end andre. Denne onsdag den 6. i august var en af dem. Jeg 
havde inviteret 2 gode fiskekammerater fra Randers til fiskeri i vores dejlige å. De havde begge 
heldet med sig; Dan fik en fantastisk flot og veldimensioneret havørred på 60 cm. Fuldstændig 
stålblank og ingen garnskader. Henrik bød ind med en fin havørred på 48 cm. Derudover bød 
den flotte aften på brøl fra rådyrerne, en ugle der fandt vores fluekast interessante og desværre 
en død Mikkel ræv." Pludselig kom Mikkel ud bag et træ som en rød pil ude på jagt stod han midt 
i lyset og bump! og satans var det eneste jeg fik sagt" for nu at citere Lars Lilholt Det var det 
eneste jeg selv mærkede :)  
  
Torben Burchardt 

              

 

 



07-08.2014 
  
Efter en veloverstået/vellykket forårsjagt på Råbukke, er tiden nu kommet til at jage sommerens 
fine havørreder/bækørreder i vores skønne fiskevand. Her skriver jeg godt nok /bækørreder men 
det betragter jeg som lidt af en side gevinst, når man er så heldig, at fange en sådan fin en af 
slagsen ! Det kan være svært at se på billedet men den øverste fisk har de karakteristiske røde 
pletter op ad siden, en såkaldt bækørrede ;))) 52 cm og 1,498 kg. Det er ikke tidligere i mine nu 
35 års medlemskab af foreningen, lykkedes mig at fange et sådan eksemplar af arten, så det var 
en skøn overraskelse. Havørreden på billedet er 44 cm og de er begge 2 hankøn. 4 ture har 
indtil videre givet 5 havørreder og bækørreden. 
Fangst dato: : 29-7-2014 Sted: : Skørping Holme 
Stort Tillykke til alle med jeres meget flotte fisk & specielt til en vis Hr.Højfeldt, ja så forstår man 
jo bedre hvorfor vandstanden er så lav :)))  
  
Knæk & bræk derude  
Mvh Simon Rynkeby  
  

 

07.08.2014 
  
En hurtig aftentur gav denne friske dame/pige. Taget ved 21 tiden. den 5. august Den var 48 cm. 
Fanget på Det Flade og på Fluen Mulle 
 
Michael Skatka   

 

05.08.2014 
  
Efter en 2013 med nul fisk, kunne 2014 da kun blive bedre. Havde et par turer inden sommerferien, dog uden fisk. Uge 31 kiggede heldet til min side, 41 cm 
havørrede skulle blive den første, så en på 51 cm og i aftes en på 44 cm. 
  
Knæk og bræk 
Brian S. Hansen 
  

          



 
  

 

04.08.2014 
  
Fangede denne fine han søndag aften, og der skulle hele tre forskellige fluer til, før den blev sur 
nok og slugte en Purple Angel. Hver gang fluerne blev serveret kom den farende med en fin 
bølge, og det er sgu lidt godt, når man til sidst trækker sig ud af sådan en tvekamp som vinder. 
Jeg fangede desuden en mindre hun på 43, på den sædvanlige sorte rørflue med lidt grønt.  Den 
målte 66 cm og vejede 3,1 kg. 
  
Michael Pedersen 

 



31.07.2014 
  
29-07-14. kl 23-45. Årets største fisk. ( 42,00 cm. ) tog fluen i egen side men blev ( til forskel fra 
alle de andre fisk, som i løbet af sommeren har lavet samme nummer) hængende. Med en 
anden lille fisk på målet for et par uger siden, har det været en sæson hvor glæden ved at 
færdes ved åen, har været den drivende kraft, så jeg fortsætter jo nok med hver weekend og en 
tre hverdagsaftner  
 
KNÆK & BRÆK.  
Maleren.  

 

25.07.2014 
  
Masser af fisk i åen onsdag og kontakt til flere. Turen gav denne gang en fin duble. 46cm/1kg og 
55cm/2kg med fantastiske fights. Begge fanget på egen kreation, en blanding af Skjerns Fancy 
og Peter Ross.  
http://www.nl1917.dk/for-medlemmer/fluer-og-tip-der-dur/fluemoenstre-2.html#Valsted 
 
Mvh.  
Torben Petersen  

 

22.07.2014 
 
En skøn aften og en skøn tyk dame på 50 cm. og 1,51 kg. 
  
Kristian Liltorp  

 

http://www.nl1917.dk/for-medlemmer/fluer-og-tip-der-dur/fluemoenstre-2.html#Valsted


20.07.2014 
  
Når Leif ringer tager havørreden fluen. Efter en fin havørred på 43 cm (genudsat) og flere hug 
tog denne fine fisk fluen. Vi havde gået et par timer og var ved at være godt brugte, men skulle 
lige fiske den sidste halve time. jeg mærker en fisk og ca 15 min senere ringer mobilen. Man får 
jo et mindre chok når den ringer, men jeg tager den og Leif når lige at sige jeg tager hjem ...... i 
det samme øjeblik blive fluen taget og jeg når lige at sige eller nærmere råbe - jeg har fisk - 
hvorefter mobilen bliver fumlet i lommen. Fisken giver en god fight i den hurtige strøm og efter 5-
7 min kan Leif nette den. Flot fisk på 51cm og 1,68kg. Det er lige den slags oplevelser der får en 
til at fiske i timer hvor der ikke sker noget - for lige pludselig så er den der bare.  
  
Ivan Nielsen 

 

19.07.2014 
  
Så var der fangst på denne flue igen på det flade, og denne gang en havørred på 49. Havde 
kontakt til flere fisk, og alle viste sig med en bølge efter fluen. Jeg fisker rørfluen i det øverste 
vandlag og det er sgu noget spændende fiskeri. 
  
Michael Pedersen 

 

17.07.2014 
  
Hej! 
Efter og have været syg og indlagt gik der en hel mdr. hvor jeg ikke kunne komme til åen, men 
her den sidste uge er jeg igen begyndt og komme lidt til åen, det er blevet til en på 41 og 48 og i 
går blev det til en på 45, men så kom et helt nyt medlem med en på 70 så pakkede jeg lige så 
stille min på 45 sammen, så i dag (torsdag) startede jeg på Louisendal der blev det til en på 48 
derefter tog jeg på min hjemmebane her blev det til en på 53, de 2 fra i dag er dem på billedet. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 



17.07.2014 
  
En mindre havørred på 45 faldt for denne flue på det flade onsdag aften. 
Michael Pedersen 

 

17.07.2014 
  
Beretning : Den 17 juli havde jeg fornøjelsen af at kunne stå op kl. 03.00 og afhente Per Bruun 
på Stampen 23. Formålet var at sætte et nyt medlem og nybegynder ind i hvordan forholdene er 
omkring parkering/fangststeder/fiskemetoder mv. Vi startede med orm og gik derefter over til 
spinner/wobler/blink. Allerede med ormene fik vi bid 3 stk, dog alle undermålere, men for en 
nybegynder er det vigtig at man bare får hug. Efterfølgende var der mere information om åen og 
praktik omkring p.muligheder og Per's typiske kommentar, "her er der fanget rigtig mange store 
fisk", og der var faktisk ingen af de steder vi var, hvor han ikke kunne sige det. Undervejs mødte 
vi "dyrepasseren og Hans Jørn" som jeg blev introduceret overfor. Efter en rigtig givtig tur med 
en fantastisk guidet tur, som varmt kan anbefales, tænkte jeg at nu var dagen sat af og tog 
derfor på egen hånd til Lousendal, (åbenbart et sted der er meget besøgt om aftenen og nat), 
der var ikke et øje og jeg gjorde som Per havde sagt, gå ca. 100 m efter skoven og prøv med din 
stikling 10 g. Som sagt så gjort og ca. 15 minutter kom hugget. Uden net, må jeg indrømme at 
min erfaring fra ca. 40 år siden, hvor jeg sammen med min far landede gedder fra diverse 
tørvegrave, lykkedes at lande denne flotte fisk, men nettet bliver købt snarest ! Per fik så lige en 
ekstra opgave da jeg kørte forbi ham og fik instruktion i hvordan sådan en sag skal renses. Tak 
til Per for en rigtig god dag, jeg håber andre nye medlemmer vil bruge denne fantastiske 
mulighed for at komme rigtig godt i gang med fiskeriet.  
Længde: : 70 Vægt: : 3.950 Sted: : Louisendal Agn: : stikling 10 g  
PS: kunne ikke lade være med at køre omkring "dyrepasserens kontor" og fremvise "dyret" og 
heldigvis var der kommet flere erfarne "rotter" til !!! Og rolig jeg ved godt det var begynderheld, 
så håber jeg stadig kan trække på jer gamle "rotter" i mit fremtidige medlemskab af NL.  
  
Uffe Pedersen    

16.07.2014 
  
Fik tid til et par ture til åen hen over weekenden kun afbrudt af fodbold... Det gav 2 fisk på land, fredag en fin 50'er og mandag nat en rigtig pæn hanfisk på 58 cm og 
2,5 kg.  
Fredag trak der masser af fisk op i åen, det var ikke så nemt at følge mandag aften på grund af den høje vandstand.  
Har de sidste par uger haft kontakt til fisk mange steder i åen, så det er med at holde snøren i vandet :-) 
 
Torben Petersen 

        



 
Fisken fra den 11.07                                                                                                        Fisken fra den 14.07  

15.07.2014 
  
 
En fantastisk sommeraften 14/7 2014 - masser af vand i åen efter regnen i weekenden. Det 
måtte give fisk - en mindre en af slagsen på 43 cm og 1 kg på flue og på Det Flade, men der er 
altid noget særligt over den første sommerfisk :)  
  
Håber der kommer flere ....  
Torben Burchardt 
  

 

13.07.2014 
  
Den 11.07.2014. kaldte åen igen med fluestangen, som jeg er blevet helt vild med, startede 
fiskeriet ca 21,30 , nedstrøms Louisendal, andre fiskere var også så småt  ved at igangsætte 
deres fiskeri , jeg fiskede roligt nedover, uden at se noget større aktivitet , men kl 23,15 skete der 
noget , fluen kom ind til egen bred, for enden af en grødbræmme hvor fisken tog fluen (Bivisible 
str 6) hårdt, en god kamp op & nedstrøms med et par luftture til følge. Ved Den skæve bro 
pakkede jeg sammen og drog godt tilfreds op mod bilen, i øvrigt var der mange fiskere på dette 
"lille" stræk , så jeg fik en sludder hist og pist opover :) ... Fisken målte 42 cm. 
 
Knæk & bræk 
Kenneth Andersen 
Bornholm   

 



12.07.2014 
  
Efter et par ture med en fin blank fisk på godt halvmeteren og en del kontakter lykkedes det at 
fange en af de større fisk. Jeg havde fisket et par timer og gik og glædede mig over dels det 
gode fiskevejret med fuldmåne , men ikke mindst den store aktivitet af små fisk der ringede 
mange steder i åen. jeg fangede også et par af de små bla. en flot bækørred på 25-30cm. Det 
lover godt for fremtiden. Pludselig tager en god fisk fluen midt i åen og da den er oppe på siden 
af mig bliver den helt vild og fighter i mere end 10 min med 3 spring og flere udløb. En utrolig 
stærk fisk og størrelsen snød mig da også lidt men hvad 67cm og 3,36kg er ikke vel ikke så 
ringe endda. Overvejede om den skulle have friheden igen men da krogen sad i gællerne og den 
blødte en del var det ligesom afgjort. Jeg havde efterfølgende flere fisk til fluen og så trækkende 
fisk .  
  
Knæk og bræk  
Ivan Nielsen  
  

 

11.07.2014 
  
 
Beretning : Så blev ferien skudt i gang med en fisk på 50cm taget på flue 
  
Bertel  

 

09.07.2014 
  
Man d. 7/7 kl. ca. 2330 var jeg så heldig at fange denne smukke havørred 
på min 1.sommertur i år til  mit ynglingstykke ved Lindenborg å : Skørping Holme.  
 
Vejede 2,1 kg. målte 60 cm 
 
MVH 
Peter Hjorth 

 

07.07.2014  
  
I dag ved middagstid var jeg så heldig at fange denne smukke havørred på 48 cm. 
Den er fanget nedstrøms Cykelbroen. 
  
MVH 
Peter Hjorth 

 



07.07.2014 
  
Her er så lidt til hjemmesiden. 3 ture til åen i alt i år og 5 fisk.  
3/7: Årets første tur gav 2 fine fisk på hhv 46cm og 51cm - begge på flue. 
4/7: Årets anden tur gav igen 2 fisk. Den ene på 44cm mens den anden var noget større. Fisken 
blev på brinken målt til 78cm, men en kontrolmåling på plant underlag og vejning ved Lindbo 
viste efterfølgende 77cm og 5,7kg. En rigtig fin fisk der gav en god kamp. Tak til Kim (skrald) for 
hjælp med landingen.  
6/7: Var igen af sted til åen søndag, og dette gav en fin fisk på 58cm, sølvblank og med lus.  
  
Lars Bølling 
  
  

 
06-07 

 
03-07 

 
04-07 

06.07.2014 
  
Hejsa 
  
Så er jeg langt om længe, kommet til det nordjyske i dag (06/07) , havde sat mig for, at det kun 
skulle være med fluestang denne gang, vi ankom til Gudumholm ved 17 tiden, så det var bare 
om at få tømt bilen for skrammel, for jeg skulle hurtig ud og prøve den nye flueline jeg har købt ( 
F/I) , gik ca 100 meter opstrøms den skæve bro, og fiskede ned over, lidt længere nede, lagde 
jeg et kast over til modsatte bred, i mellem de 2 beton fundamenter, et drev til egen bred, 2-3 
træk i linen ,og så var der flex på klingen, god kamp nedover, hvor jeg kunne hånd lande den 
ved vandstands måleren, fin fisk på 44 cm, den tog en hjemme hakket Grey Drake kl. 18.20 , 
helt perfekt på en halv times fiskeri, og min første havørred på flue... 
Knæk & bræk  
Kenneth Andersen 
Bornholm  

 



03.07.2014 
 
Beretning : Fangede denne dame på 50 cm mandag den 30 juni.  
  
Kristian Liltorp  

 

02.07.2014 
  
Var kørt en tur til åen i går aftes. Det gav en fisk på 51cm der tog fluen. Tak for hjælpen til Per 
Bruun, for at hjælpe med at nette fisken.  
  
Bertel  

 

14.06.2014 
  
Jeg havde set en fisk på 60-70cm dagen før ved Sejflodbroen, så jeg havde fået troen på at nu 
var de i åen. Efter fodbold kørte jeg til åen, hvor jeg mødte nogle gutter der fortalte at der var helt 
dødt, men jeg ville alligevel prøve, det skulle vise sig at det var en god ide da jeg efter kun et 
kvarter fik et dejligt og savnet træk i fluen. Jeg kunne mærke med det samme at det var en fin 
fisk så jeg kaldte på Berthel der lige var gået forbi mig, han nettede fisken helt perfekt og vi stod 
og beundrede den et lille øjeblik inden jeg skyndte mig hjem.  
Fakta: Lørdag 14/06 kl. 01. Fuldfed havørred på natflue (sort plastik str. 4) længde 76 cm. vægt 
5,95 kg. Ved Storvorde  
Endnu engang TAK Berthel.  
Per Bruun 

 



09.06.2014 
  
Jeg fik tidligt i morges en god fisk på 50cm. Den tog fluen hårdt og forsøgte at gå dybt, inden den 
kort tid efter gled i nettet.  
  
Knæk og bræk  
Kasper Nielsen  

 

22-05-2014 
  
Hej! 
Jeg var ikke rigtig med på vognen da de fangede pæne fisk i april, sidst hjemtaget fisk fanget 28.3, så i dag synes jeg der måtte ske noget, så i stedet for reje duft 
og græshoppe duft osv. så kom jeg noget Power bait på mine orm og bang sagde det med det samme en pæn Regnbueørred på 43 cm. 
 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 

17.05.14 
  
Sikken en start på bededagsferie.  Først guld og pokal til AAB, så sølv til mig den 16. maj. Var 
taget på morgen tur til Åen. Fik en fin fisk på 67 cm og 2,9 kg taget på flue (Ræven) på 
Mellemstykket.   
  
Jan Nielsen 

 



12.05.14 
  
8,6 kilo fed havørred  
I søndags landede jeg mit livs havørred på 8,6 kilo fordelt på kun 82 centimeter i Lindenborg Å. 
Ubeskrivelig følelse af lykke og tilfredsstillelse, når det endelig lykkes. 
Et par flinke fluefiskere (Henrik Bertelsen og Morten Rusholt) hjalp med at tage billeder og fik 
beroliget den tydeligt mærkede fanger, som senere kørte hjem i bilen med nedrullede vinduer og 
fuld knald på radioen med sangen ”Happy” med Pharrell Williams.   
Jeg har været med til at lave flere gydebanker i Lindenborg Å’s tilløb, og det virker som om, at 
det begynder, at påvirke mit fiskeri positivt : )  
Læs mere om fangsten på www.sportsfiskeren.dk 
 
Håber alle får en god sæson. 
Mark Højfeldt    

 

 

20.04.14 
  
Kaj var igen et smut ved åen her til formiddag. Det gav denne flotte fisk på 76cm og 4.6kg 
  
Venlig hilsen 
Henrik Bertelsen 

 

http://www.sportsfiskeren.dk/


19.04.14 
  
Havde aftalt med Kaj Iversen at vi skulle en tur til åen efter spisetid og prøve Hormus strædet. 
Da jeg mødte ham havde han smidt jakken og havde sved på panden. Han havde lige landet en 
skønhed, som vi fik vejet ved Lindbo med assistance fra dyrepasseren.  78cm og 6kg rent fanget 
på flue 
  
Knæk og bræk  
Kontor-folkene  

 

15.04.14 
  
Hej! 
Inden klubaften (tirsdag) ville "Bulder" lige gå opstrøms Zincks sving, da han rundede træerne på 
østsiden stod Iversen foran ham med en fisk for enden af stangen som han måtte hjælpe med 
og lande, det var en pæn en på 61 cm og 2,50 kg.  
Som vi var enige om til klubaften en pæn HØ men tyvstjålet. 
Knæk og bræk  

 

 



15.04.14 
  
Pre-påske havørred på 3,4 kilo 
På vej hjem fra Mariager fjord besøgte jeg Lindenborg Å den 13. April 2014. Jeg rejste en 
havørred 2 gange og 3 gang tager den wobleren hårdt og kontant. Udløb og spring bliver afløst 
af panik for havørreden er blank og tyk. En rigtig frisk havørred i topform. Et kvarters fiskeri gav 
en havørred på 3,4 kilo fordelt på 64 cm, hvilket giver den en kondition på 1,3. Særdeles god 
kondition så pas på derude : ).  
Hvis I vil se hvordan havørreden klappede kæberne omkring agnen se mere her 
Knæk og Bræk 
Mark Højfeldt  

 

 

01.04.14 
  
Var i dag taget til åen med min makker, Kasper. Vi fiskede ud mod stenhullet. Jeg får et godt hug 
på fluen og fisken går dybt. Efter lidt trækken frem og tilbage glider den i nettet. 69,5cm og 3,6kg 
fisken var spejlblanke og med masser af løse skæl. Her efter gik turen til klubaften i Lindbo, hvor 
det blev til en hyggelig aften  
  
Knæk og bræk  
Bertel  
  

 

http://youtu.be/xSyO5GaeXjQ


25.03.14 
  
I aften har der været klubaften i Lindbo. Kaj Iversen syntes det var en god ide at svinge 
fluestangen på turen derned. 
Det viste sig at være en god ide. Det gav nemlig denne fine fisk på 58 cm. og 2,3 kg. 

 

25.03.14 
  
Hej! 
Toget fra "kontoret" kørte i dag en tur til "slusen" hvor jeg fik denne her blanke en på 49 cm 1,3 
kg og det var på en killer-flue lavet af Kaj Iversen. :-) 
 Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 
  

 Kajs 
killer-flue 

 

23.03.14 
  
Fik i dag to flotte grønlændere på 41cm neden for Zincks sving og en flot bækørred, alle er 
genudsat - alle faldt for "haletudsen"  
 
Knæk og bræk  
Bertel  

 



22.03.14 
  
Opfordringen til at indsende billeder af fangster fik ikke lov til at stå længe før der var respons. 
Fra Rasmus har vi fået denne lille beretning ledsaget af et billede af fangsten. 
Samtidig også denne lille nyhed, idet der efter pålidelige rygter, skulle være fanget et par stykker 
af de undslupne regnbueørreder. Der er derfor al mulig grund til at komme til åen, for at få dem 
fisket op. 
  
  
Hej 
Lidt har også ret. Jeg gjorde store øjne da jeg i går opstrøms Den Skæve fik denne skrubbe i 
frimærkestørrelse. 'imponerende at den kunne gabe over en str. 8 Polarmagnus. Havørreder var 
der ingen af. På de foregående ture er det dog blevet til flere blanke undermålere, samt hårdt 
kæmpende nedgængere fra 60 - 80. De fleste taget på en Red Tag Palmer, men også Cyklisten 
har været god. 
  
mvh 
Rasmus 

 

13.03.14 
 
Fangst dato: : 08-03-2014  
En go tur til åen i det fine vejr gav en par b(s)lanke returfisk. fik fiskene nedstrøms Skørping 
Holme efter at have været i skoven og tjekke op på bukkejagten. super lige at mærke et par fisk 
selvom det var den store overspringer, som jeg jagede. :) Fanget på spinner og målte 62 cm. 
  
knæk og bræk  
Esben B Stevn  

 



08.03.14 
  
Var et smut på Louisendal med ''den gamle'' (Thomas Østergaard) han havde gået og pralet 
med at han kunne fange fisk... 
Og det kunne han, han fik en bette en på 87 cm, den var blank og havde indtil flere lus, men blev 
naturligvis genudsat. 
  
Knæk og bræk  
"den unge" 
Søren Østergaard 

 

05.03.14 
  
Hej! 
I dag (onsdag) førte "Dyrepasseren" og Kaj Iversen mig op til nyt fiskevand ved Ingersminde, der 
har jeg aldrig fisket op før, men jeg havde da heldet med mig og fik denne her på 52 cm.  
 
Knæk og bræk 
Hans Jørn 

 

27.02.14 
  
Lørdag den 22. feb. 2014 fangede jeg to "Retur havørreder" i Lindenborg Å. Den ene var en 
hanfisk på 55 cm, som "mælkede" og havde løse blanke skæl. Den sidste var en større slank 
hunfisk med løse skæl på 72 cm. Det var en hård kamp på grund den stærke strøm. Jeg troede 
eller håbede den var den første overspringer nogensinde. Begge havørred blev nænsomt sat 
tilbage i vandløbet som snart er fri af sine sidste lænker.  
 
Vil samtidig lige nævne, at med lidt held er Lindenborg Å's hovedløb med fri passage fra 
udspring til udløb i næste uge. Så er der flere kilometer godt gydevand og fremtiden ser endnu 
lysere ud for havørredbestanden.  
 
Fiskehilsner 
 
Mark Højfeldt  

 



21.02.14 
 
Fangede en havørred med en længde på 61 cm og en vægt på 3,5 kg  
 
Mødte et nyt medlem ved stenhullet og to andre nye medlemmer på vej til Stenhullet som tog 
billedet af fangsten  
  
Ane Sofie Olsen 
  

 

21.02.14 
  
Fangede denne lille “grønlænder” ved karellen d.21/2. Sønnike og jeg besluttede at holde pause 
fra de huslige pligter og prøve lykken i åen. Jeg havde heldet med mig efter ca. 10 min. en hidsig 
lille grønlænder snuppede fluen (plastik fluen) og forsøgte at smutte op ad åen, jeg fik den hurtigt 
landet og genudsat, den var lidt mager, men målte 45 cm. 
 
K & b   
Thomas Østergaard 

 

18.02.14 
  
Så blev det til en af de bedre havørreder fanget den 18. februar længde 58 cm. vægt 2 kg. 
fanget på orm ved møllebro ?? 
  
Anders Christensen 

 



05.02.14 
  
Så fik jeg årets første grønlænder på orm, lige opstrøms Den skæve bro. Fanget den 5 februar, 
længde 44cm  
 
Henrik Bertelsen 

 

02.02.14 
  
Dagens gode vejr havde lokket flere til åen. Selvfølgelig skulle Kaj Iversen også en tur af sted. 
Endnu en gang viste han hvordan fiskene skal fanges. Denne gang blev det til en enkelt på 43 
cm. 

 

23.01.14 
  
Hej! 
Tirsdag fangede jeg en Grønlænder på 41 cm og i dag (torsdag) blev det til en Grønlænder 42 
cm, så hvad skal det dog ikke blive til hvis det forsætter sådan?? 
 
 Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

 



16.01.14 
Der er en årlig helligdag der skal holdes i hævd. Det er premieren, hverken arbejde eller andre 
utidige gerninger kan stå i vejen, på denne dag. 
Vejret var ikke det bedste, blæst og regn, men hvad gør det, det er premieredag. 
Når så dagen krydres med en enkelt hanfisk på 42 cm, og der samtidig er tale om en fisk med 
havlus (første gang jeg fanger sådan en) så går tankerne selvfølgelig til alle dem der ikke fejrer 
premieren, I går glip af noget særligt. 
HJ 
  

 

 

 


