
o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 11.11.19 
o Fangst: 2 havørrede og 1 regnbueørrede 
o Længde: 1 hø 49 1 hø 52 og 1 regnbue 42 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms "Cykelbroen" 
o Agn: orm 

 
Kom sent op til mit fiskevand i dag da der kom 2 fiskekammerater ned til Lindbo her 
til morgen og de ville snakke, men det skal der også være plads til så der blev 
snakket sæler, odder og skaver, da de kørte tog jeg op der hvor sælen ikke er, det 
blev først til 1 på 49 derefter 1 på 52 og til slut sidegevinst 1 regnbueørred på 42, så 
havde jeg fået nok for i dag så pakkede sammen tros det, at jeg kun var nået 
igennem ½ dele af det fiskevand jeg havde planlagt, men så er der også noget til i 
morgen. Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



 

o Navn:Kenneth Niemann Jensen 

o Dato: 08.11.19 
o Fangst: 1 stk. Havørrede 
o Længde: 54 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms "Cykelbroen" 
o Agn: orm 

 
Var her til morgen kørt op nedstrøms "cykelbroen", da jeg ankom til stedet var der 2 
skarver der fiskede, de var næsten ikke til og jage væk uanset hvor meget ballade 
jeg lavede, men det lykkes da til sidst og jeg kan godt nu forstå de ikke frivillig ville 
forlade fiskevandet. Havde 4 lige under de 40 oppe samt 3 på én på 41 to på 43 alle 
blev selvfølgelig genudsat, men så fik jeg også den på billedet 1 på 54 så der var 
bud efter mine Hardy orm. Knæk og bræk "Dyrepasseren" 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "dyrepasseren" 

o Dato: 24.10.19 
o Fangst: Havørreder 
o Længde: 46, 56 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Hvor sælen ikke er 
o Agn: Orm 

 
Var oppe og fiske der hvor sælen ikke kommer så tit, i dag skulle der fiskes med 
Hardy orm, fik først en på 46 cm hel blank om med lus så kom min fiskekammerat 
Hans Jørn han skulle lige se hvordan Hardy orm virker, første kast var der noget 
ved ormene andet kast sagde det bang og så sad der en på 56 cm med lus og løse 
skæl, Hans Jørn forsatte med sin fluestang op af åen. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 22.10.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 59 cm. 
o Vægt: 2,2 kg. 
o Sted: Nedstrøms cykelbroen 
o Agn: Flue 

 
På grund af det mørke vand lavede jeg i går aftes et par fluer i lyse farver som 
skulle afprøves her til morgen. Jeg havde flere gode slag til fluen, og efter en time 
fik jeg denne her på 59 cm og 2,2 kg. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 18.10.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 56, 48 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Orm 

 
Gik her til morgen nedstrøms Louisendal ,med mine Hardy orm. Havde 4 under 45 
oppe. De blev alle genudsat. Da jeg kom ned til "den skæve bro" kunne jeg se, at 
den fiskekammerat der fiskede oppe på Louisendal var ved og pakke sammen. 
Derfor besluttede jeg mig for at køre derop og afprøve mit nye skydehovede fra 
Korsholm. Da jeg havde gået ½ time uden at mærke noget gik jeg ned til 
Michelsens hytte og byttede min Hardy fluekæp ud med min Hardy ormekæp. 
Derefter gik jeg op til de første træ på vest siden og det fortrød jeg ikke. Nede i 
svinget blev det til de her 2. Først den på 48 cm derefter den på 56 cm, jooooo 
Hardy orm går man ikke forgæves med. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 24.09.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 44, 54 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Orm 

 
For første gang i år bevægede jeg mig ud til birketræerne på Louisendal, derude vil 
de også gerne have ægte Hardy orm, det blev først til 1 på 44 cm som jeg desværre 
beskadige gællerne på, så den kom med hjem i Kasperrøghat, kort efter fik jeg 1 på 
54 cm på krogen så alt i alt en rigtig god morgen. 



o Navn:Erik Lund 

o Dato: 04.09.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 71 cm. 
o Vægt: 4,2 kg. 
o Sted: Lindenborg Å 
o Agn: Flue 

 
Endelig en fisk med noget størrelse. Gav en god fight :-) 
Knæk og bræk 
Erik 



o Navn:Kenneth Andersen 

o Dato: 01.09.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 62 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 



 
En kort tur her til formiddag blev det til, efter et kvarters tid blev tilda fluen taget i 
egen side, foruden denne her genudsatte jeg en på 40 cm samt en under målet, så 
alt i alt en god tur ved åen. 
Knæk og Bræk. 
Kenneth Andersen 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 30.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: 1,4 kg. 
o Sted: Før broen 
o Agn: Hardy orm 

 
I dag var jeg ved åen kl. 06.00, inden for den første time havde jeg 2 oppe på 
henholdsvis 43 og 44 cm. begge blev pænt genudsat, efter endnu en ½ time fik jeg 
denne her på 50 cm og 1,4 kg, de elsker mine Hardy orm. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 29.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 52 cm. 
o Vægt: Nedstrøms broen kg. 
o Sted: Hardy orm 
o Agn: - 

 
Var ved åen kl. 05.30 der var lunt i luften og det små regnede fint fiske vejr, gik som 
jeg plejer med mine HARDY orm, havde flere gode hug uden dog og få noget, men 
så efter 1 times fiskeri var der endelig en der tog mine orm med et ordentlig hug dog 
ikke så stor som jeg troede, 52 cm fint nok, nu hade jeg fået fisk så pakkede jeg 
sammen. :-) 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 



o Navn:Michael 

o Dato: 29.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 55 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Fin hanfisk på 55, og det var endnu engang på Plug Francis den 29/8 



o Navn:Danny Frystyk 

o Dato: 25.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 48 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Startede ved 4.30 tiden, fik hurtig en på ca 45 cm som blev sat ud igen i håb om en 
lidt større. Efter det var blevet lyst skiftede jeg til #5 og nymfe. Efter 20 min fik jeg 
denne lille han fisk, som var kroget dybt og derfor kom med hjem til grillen 



o Navn:Klaus Jensen Jåtog 

o Dato: 25.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 57 cm. 
o Vægt: 2,1 kg. 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 



 
En tåget morgentur gav en fin fisk på 57cm. Havde flere hug og skræmte et par 
stykker. Syntes stadig vandet er noget farvet og savner at høre og se noget mere. 
Forhåbentlig er det ikke normaltilstand. 
 
Knæk og bræk 
/Klaus 



o Navn:Per Bruun 

o Dato: 23.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 45, 45, 50, 59 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Spinner og blink 

 
Efter adskillige ture uden nap blev det en herlig formiddag med hug i næsten hvert 
kast. 



o Navn:Michael 

o Dato: 21.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 52 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Denne fine fisk på 52 kunne heller ikke stå for en rød plug francis 



o Navn:Michael 

o Dato: 17.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 47, 50, 45 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Fangede to på 47 og 50 den 15. og 17. august, samt en på 45. Det er første gang 
jeg har fanget en sommerørred på en helt rød flue (Plug Francis), men vandet er jo 
også meget farvet 
Vh Michael 



o Navn:Danny Frystyk 

o Dato: 17.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 65 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Lille nymfe og #5 stang 

 
Havde fisket 2 timer med rørflue uden der skete det store. Skiftede til #5 og en lille 
nymfe fik en fin han fisk efter 5 min. 



o Navn:Thomas Østergaard 

o Dato: 16.08.19 
o Fangst: Havørreder 
o Længde: 49, 49, 50 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Pumpen 
o Agn: Spinner 

 
Jeg mødte Hans Jørgen, da han gik til bilen for at skifte til flue stangen. De bider 
sgu helt vildt i aften sagde han med et skævt smil. Han havde snuppet disse 3 flotte 
fisk på en gammel spinner, mellem pumpen og Karens hul. Det var vildt sjovt at få 3 
fisk på så kort et stykke og jeg mistede yderligere 3, sagde han. 
Så de er der !! 
K&b, 
Thomas Østergaard 



o Navn:Danny Frystyk 

o Dato: 15.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 69, 60 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Lidt forsinket sommer guf 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 15.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 48 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms pumpehuset 
o Agn: ORM 

 
Var kørt ned til åen her til morgen for lige og se hvor meget der drev på overflade, 
der kom nogle klatter hist og pist, men nu var jeg ved åen så synes lige jeg ville 
prøve ved Bulder og Karl Eriks standplads, der hvor de slår rod aften efter aften 
sommeren igennem og smider deres blik fluer, skum fluer, propel fluer og alt muligt 
andet ud i åen i andet kast ved deres sladderbænk var der hug til mine Hardy orm, 
det var en på 48, jaaa så havde jeg fået dagens fangst så pakkede jeg sammen og 
tog hjem. 
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 

  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen 

o Dato: 13.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 54 cm. 
o Vægt: 1800 kg. 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Rigtige ORM 

 
Vovede mig op på Louisendal med mine Hardy orm. Der var mange små der gerne 
ville have dem, men der var da også en lidt større som var vild med mine Hardy 
orm. 54 cm og 1,8 kg.  
Knæk og bræk 
"Dyrepasseren" 



o Navn:Preben Hansen 

o Dato: 11.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: 2750 kg. 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Meget højt og sort vand men der kunne sagtens fiskes. Fik denne og tabte 
yderligere 2 pæne fisk indenfor en time. 



o Navn:Torben Burchardt 

o Dato: 04.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 49 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Denne havørred på 49 cm faldt for en munkerflue neden for slusebroen i aftes. 



o Navn:Dennis Mørk 

o Dato: 04.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 44 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: På det ydre 
o Agn: Flue 

 
Min første havørred i Lindenborg Å, dejlig aften med rigtig mange myg. Det var min 
første aften tur med flue..men ikke den sidste. 

  



o Navn:Torben Burchardt 

o Dato: 03.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 53 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
En flot sommeraften på Louisendal gav denne fine havørred på 53 cm. 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 01.08.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: 1050 kg. 
o Sted: Nedstrøms en bro 
o Agn: Rigtig gode orm 

 
Man siger, at regn og fiskeri høre sammen og det må man sige, at det passer, der 
var stor bidelyst her til morgen i vores dejlige å. Havde 2 på 43 0g 44 oppe på land 
begge blev genudsat, havde flere under de 40 cm og så til sidst fik jeg denne her på 
51, den kunne ikke stå for mine Hardy orm med lidt Helleflynder duft.   
Knæk og bræk 



o Navn:Torben Burchardt 

o Dato: 31.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 62 cm. 
o Vægt: 3000 kg. 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
En fin havørred lod sig friste af en “munker” onsdag aften. 62 cm 3 kg rent  
Venlig hilsen 
Torben Burchardt 



o Navn:Niels Peter Jacobsen 

o Dato: 29.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 47, 62 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Imellem 2 broer 
o Agn: Zonker flue 

 
Flere kontakter ved 22-tiden. Så også større fisk flytte sig. Dejlig men alt for varm 
aften. 

  



o Navn:Rasmus Hasselbach 

o Dato: 28.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Orm 

 
Jeg var på vej til åen i aftes, da min datter Ida spurgte, om hun måtte komme med. 
En time efter ankom vi til åen bevæbnede med orm. 15 min senere krogede jeg en 
hidsig fisk, som Ida derpå fightede. Vi fik desuden et par undermålere. Det var en 
rigtig god oplevelse. 
For mit vedkommende har sæsonen indtil videre ikke været noget at skrive hjem 
om. Jeg har fået et par mindre fisk på spin og orm, mens de mange ture med 
fluestangen, indtil videre, ikke har resulteret i fisk over målet. 



o Navn:Torben Burchardt 

o Dato: 28.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 43, 44 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Mine første 2 havørreder over mål siden 2017 er en kendsgerning ! 
43 og 44 (ville gerne have byttet dem for en på 77) 
fanget lørdag og søndag aften. forøvrigt et par helt fantastiske stille og varme 
aftener.  

  



o Navn:Kenneth Andersen 

o Dato: 27.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Mepps 4 sølv med røde prikker 

 
En sidste tur til åen i denne omgang og i stegende hede, det gik nu alligevel fint, 
med denne fisk på 50 cm, som tog spinneren som et lyn fra en klar himmel, lige 
foran mig, det ser godt ud når der er. jeg ser frem til, at besøge de smukke 
omgivelser igen sidst i august. 
Knæk og Bræk 
Bornholmeren 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 26.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Før Å-gården 
o Agn: Hardy orm 

 
En rigtig dejlig morgen ved vores dejlige å, kl.05.00 17 grader, havde 2 oppe på hen 
holds vis 42 og 43 cm begge blev genudsat, men fik så denne her på 51 cm og 1½ 
kg, giver en kondistionsfaktor på 1,13. taget på mine Hardy orm, med et strøg 
rejeduft. :-) 



o Navn:Kenneth Andersen 

o Dato: 24.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 45 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Mepps sølv med røde prikker 

 
En lille tur til åen her til middag i det pragtfulde vejr, og godt varmt, men det betød 
ikke så meget, for der skulle kun få kast til så var der gevinst.  
Knæk og Bræk 
Kenneth Andersen 
Bornholm 



o Navn:Michael 

o Dato: 23.07.19 
o Fangst: Havøøred 
o Længde: - 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Tirsdag aften var der lige en mere til grillen på flue også den var frisk med lus. 
Vh Michael 



o Navn:Tommy Bitsch 

o Dato: 23.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 48 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Dejlig aften efter lidt regn - fangede disse 2 på den øvre del af Louisendal. Rejste 
begge og måtte lige tilbage med ny flue og så kom hugget. 



o Navn:Kenneth Andersen 

o Dato: 21.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Mepps 4 sølv med røde prikker 

 
Åen skulle lige prøves efter grødeskæring, først med flue uden det store held, og så 
en tur med spinneren længere oppe, efter ganske få kast bed den på, så alt i alt en 
ekstra god dag. 
Knæk og Bræk 
Kenneth Andersen 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 16.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 54, 52, 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms Å-gården 
o Agn: Flue 

 
Tog til åen kl. 05.30 for at fiske inden der blev slået grøde i åen. Efter 1½ time med 
fluestangen havde jeg de her tre på land på henholdsvis 54, 52 og 46 cm. Alle taget 
på fluen "Dyrepasseren 66". Så var dyrepasseren på 70 også træt og stoppede 
fiskeriet. 



o Navn:Per Støving 

o Dato: 16.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 45 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Ved de høje siv 
o Agn: Flue 

 
Sæsonens første kontakt gav sæsonens første fisk 
Knæk & Bræk 
Per Støving 

  



o Navn:Kristian Liltorp 

o Dato: 16.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 70 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Flue 

 
Denne dame tog konsekvent fluen ved 23.30 tiden den 16 juli.   
K&b 

  



o Navn:Kenneth Andersen 

o Dato: 14.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: Mepps 4 

 
Første rigtige fiskedag, efter jeg ankom til det nordjyske sent fredag aften, så noget 
af søndagen skulle gå ved åen, og det lykkes da også, trods meter høje siv, at 
fange denne fisk, på 46 cm, samt en lige under målet som kom retur. 
Knæk & Bræk og god sommer til alle. 
Kenneth Andersen 

  



o Navn:Michael 

o Dato: 13.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: - 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Fin frisk halvmeters med lus. Det lader til at de fleste fisk er mellem 40 og 50 lige 
nu, det er i hvert fald den størrelse jeg fanger for tiden 



o Navn:Peter Hirsch 

o Dato: 11.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 43 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Syd for Storvorde broen 
o Agn: Spinner 

 



o Navn:Bent Larsen 

o Dato: 09.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: 1450 kg. 
o Sted: Lindenborg nedre 
o Agn: Flue 

 



o Navn:Søren Østergaard 

o Dato: 08.07.19 
o Fangst: Gavørred 
o Længde: 47 cm. 
o Vægt: 1300 kg. 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
  



o Navn:Kenneth Niemann Jensen "Dyrepasseren" 

o Dato: 05.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 45 cm. 
o Vægt: 1100 kg. 
o Sted: Nedstrøms "cykelbroen" 
o Agn: Hardy orm 

 
Var ved åen kl. 04.45, efter et kvarter fiskeri fik jeg denne lille tyk sak på 45 cm og 
1100 g det giver en konditionsfaktor på 1,21. Den tog mine Hardy orm tilsat rejeduft. 
Fik også 2 andre, men de var 43 og 44 cm derfor blev begge genudsat. 
Knæk og bræk  
"Dyrepasseren" 



o Navn:Ane Sofie Olsen 

o Dato: 05.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 44 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Lindenborg Å 
o Agn: Orm 

 
Årets første sommerfisk med et par havlus 

  



o Navn:Per Bruun 

o Dato: 04.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 49, 47, 45 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Orm 

 
Efter utallige ture med fluen uden gevinst skulle der prøves med orm ,det viste sig 
at være en god ide. 

  



o Navn:Jan Nielsen 

o Dato: 04.07.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedre del af åen 
o Agn: Flue 

 
I tirsdags var jeg en tur oppe på Haalsbro fiskevand, forholdene var perfekte , men 
der skete for lidt. Besluttede at montere en lille ophænger flue. Så kom der gang i 
fiskeriet, fik en fin fisk på 46 cm. Var er tur på louisendal onsdag, der fik jeg en 
målsfisk som fik friheden igen, den tog også den lille ophænger. 
Torsdag er jeg ude igen og får en stærk fisk, 
En Rigtig god fight med flere luftture 
Fisken tog ophængerfluen 
 
Jan 
Gudumholm 



o Navn:Morten Jørgensen 

o Dato: 30.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 72 cm. 
o Vægt: 4960 kg. 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 
Fantastisk morgentur til Lindenborg Å sammen med brormand Henrik Jørgensen 
søndag d. 30 juni 2019. 
Vi ankom ved åen 3.30 og startede på åens nederste del ovenfor Zinks, her så vi et 
par fisk røre på sig. Kørte herefter højere op til slusen, her smed jeg en god fisk 
efter 5 min fiskeri, øv. Herefter kom en kano forbi og vi besluttede at køre til 
Luisendal og fiske den sidste halve time og så slutte dagens fiskeri, og det skulle 
vise sig at være en god beslutning. Ca kl 8 i høj solskin og 20 grader, blev min flue 
taget stille og roligt ved egen bred, og en fin fisk var på. 5 min senere efter en god 
fight kunne jeg nette en hanfisk på 72 cm, med en vægt på 4,96 kg 
Dette giver en konditionsfaktor på 1.33 
 
Vh Morten Jørgensen 
Knæk & Bræk 



o Navn:Kenneth Niemann Jensen 

o Dato: 28.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 54 cm. 
o Vægt: 1750 kg. 
o Sted: Mellem 2 broer 
o Agn: Hardy orm 

 
Var en tur ved åen her til morgen efter de har slået grøde, så flere store fisk der trak 
opad i åen, selv måtte jeg "nøjes" med denne her lille tyksak på 54 cm og 1,75 kg. 
som ikke kunne stå for en Hardy orm med Rejeduft. :-) 

  



o Navn:Lars Holt kristensen 

o Dato: 21.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 73 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Louisendal 
o Agn: Flue 

 



o Navn:Henrik Jørgensen 

o Dato: 16.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 88 cm. 
o Vægt: 9620 kg. 
o Sted: Lindenborg Å 
o Agn: Flue 

 
Startede tidlig morgen kl 3.30 på åens nederste del. Her var der ingen tegn på liv og 
kun myg og knot. Kørte længere op af åen og startede fiskeriet. Kl Ca 6 blev fluen 
taget hårdt ved modsatte bred af en stor fisk. 10 min senere kunne en kompakt 
hanfisk på kun 88 cm føres til nettet. Fisken blev vejet på både egen digital vægt og 
Lindbos vægt på terrassen til imponerende 9.62 kg og dermed en konditionsfaktor 
på 1.41. Tilmelder fisken til årets pokal. 
Vh 
Henrik Jørgensen 



o Navn:Sten Vandborg 

o Dato: 15.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: 1200 kg. 
o Sted: Storvorde 
o Agn: Orm 

 
Så kom vi endelig på scoretavlen.  En lille tyksak til mig og en 2.3 kg nysteget til 
Peter  
knæk og bræk  
Sten 



o Navn:Kenneth Niemann "dyrepasseren" 

o Dato: 11.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 50 cm. 
o Vægt: 1350 kg. 
o Sted: Nedstrøms en bro 
o Agn: Flue 

 
Havde gået 1 time med mine Hardy orm med reje duft uden og mærke noget, 
skiftede derefter over til flue, der var en lille tyksak som ikke kunne stå for min flue 
"Dyrepasseren 66". :-) 

  



o Navn:Kenneth Niemann "dyrepasseren" 

o Dato: 11.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 51 cm. 
o Vægt: 1450 kg. 
o Sted: Nedstrøms broen 
o Agn: Hardy orm 

 
Efter og have fanget en lille tyksak i formiddags, ville jeg lige prøve igen her til 
aften, denne gang med orm tilsat Helleflynder duft, det blev til nok en lille tyksak på 
51 cm og 1,45 kg. :-) 

  



o Navn:Henrik Jørgensen 

o Dato: 02.06.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 73 cm. 
o Vægt: 5400 kg. 
o Sted: Lindenborg Å nedre del 
o Agn: Flue 



 
Fik superflot nystegen velkonditioneret hunfisk om morgenen den 2 juni på åens 
nedre del. Prøvede igen om aftenen den 3 juni med fluen længere oppe i systemet, 
og det gav også en fin blank hunfisk på 67 cm og 3,5 kg på f luen. 
Knæk og bræk i 2019 



o Navn:Peter Bjerregaard 

o Dato: 29.05.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 91 cm. 
o Vægt: 9200 kg. 
o Sted: - 
o Agn: Spinner 

 



 

 
Var en tur ved åen i håb om at fange en Maj springer! 
Det blev indfriet efter kun 10 minutters fiskeri! 
En kæmpe Havørred tog nemlig min spinner og kæmpede vildt for at komme fri igen 
det stod på i ca 10 minutter før den kom på land.. 
Vægten ved Linbo sage 9.2 kg og var 91cm lang og en han fisk 
 
Hilsen Peter Bjerregaard 



o Navn:Klaus Jensen Jåtog 

o Dato: 18.05.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 63 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Lindenborg Å 
o Agn: Flue 

 
Var et smut ved åen på en fantastisk flot aften uden vind. 
Lige før solnedgang tog en fin fisk fluen midt i åen. Efter 10 minutters dans med 
mange luftture, kunne jeg nette årets første fisk. En han på 63cm og 3kg. 
Virkelig flot med løse skæl. 
Knæk og bræk. 
Klaus Jensen Jåtog 



o Navn:Jens Gjandrup 

o Dato: 14.04.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 75 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Opstrøms den skæve bro 
o Agn: Flue 

 



 

 
Min første dag ved åen i år gav denne fine fisk 



o Navn:Kenneth Niemann "dyrepasseren" 

o Dato: 05.04.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 47 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms Cykelbroen 
o Agn: Flue 

 
Desværre blev det ikke en på 76 men 47 er da okay, nu er vi i gang. 



o Navn:Lars Larsen 

o Dato: 03.04.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 74 cm. 
o Vægt: 6200 kg. 
o Sted: - 
o Agn: Rapala wobler i orange. 

 



 



 
Et af vore trofaste medlemmer Lars Larsen fik den flotte havørred på krogen her til 
eftermiddag. Den blev narret af Lars’ rapala wobler i orange. Fisken kæmpede i 
lang tid for sin frihed, men til sidst gled den i Lars’ lidt for lille net. Den vejede 6,2 
kilo og målte blot 74 cm. En sand sølvtorpedo.  
Et forvarsel om en fantastisk sæson ? Det håber vi allesammen. 
 
Tillykke til Lars med den flotte havørred. 



o Navn:Kenneth Niemann "dyrepasseren" 

o Dato: 26.02.19 
o Fangst: "Grønlænder" 
o Længde: 46 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedstrøms "den skæve bro" 
o Agn: Hardy orm med reje duft 

 



o Navn: 

o Dato: 31.01.19 
o Fangst: Havørred 
o Længde: - 
o Vægt: - 
o Sted: - 
o Agn: - 

 
Onsdag først på aftenen stod Martin med fisk på 

  



o Navn:Jens Kirk 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 82 cm. 
o Vægt: 7000 kg. 
o Sted: På det ydre 
o Agn: Flue 

 
Sommerferien gav flere fine fisk på fluen. Den ene tilmed ny pr: 82 cm og 7 kg! 



o Navn:Norman Andersen 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 54 cm. 
o Vægt: 1750 kg. 
o Sted: Nedstrøms "pumpehuset" 
o Agn: Orm 

 
Har indtil i dag bare fået 1 på 43, men så kom min gode ven "Dyrepasseren" og 
spurgte om ikke jeg ville prøve en af hans Hardy orm. Det ville jeg gerne prøve, 
havde rigtig mange hug til ormen og efter et stykke tid fik jeg denne her fyr på 54 
cm og 1,75 kg.  
Må sige de Hardy orm virker. 
Knæk og bræk 



o Navn:Morten Ugilt Østergaard 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 49 cm. 
o Vægt: 1250 kg. 
o Sted: Foran Lindbo 
o Agn: Flue 

 
Efter en lang periode uden held, fik jeg endelig min første fisk over målet i denne 
sæson. Endda var det på mit første kast. Til at starte med troede jeg at nogen 
lavede gæk med mig, men ganske rigtigt havde jeg bid. 
Stor tak til Per Bruun, for at give mig mange gode råd, tricks og fluen, som jeg 
fangede på. 



o Navn:Jan Nielsen 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: Havørred 
o Længde: 49 cm. 
o Vægt: - 
o Sted: Nedre del 
o Agn: Flue 

 
Fik i eftermiddags denne fine fisk på flue, 
Taget på en str 6 enkeltkrog med sølv krop og lys vinge. 
Jan 
Gudumholm 



o Navn:Lars Thomsen 

o Dato: 01.01.01 
o Fangst: Grønlænder 
o Længde: 43 cm cm. 
o Vægt: ? kg. 
o Sted: - 
o Agn: Nymfe 

 
Koldt, blæst, regn og meget vand i åen. 2 stk grønlændere huggede samt et styk 
smolt. Så alt i alt en god start på sæsonen. 
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