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Kort og godt! 

A 

B 

C 

Selv om vinteren ikke just står for døren her i begyndelsen af 
december, nærmer vi os med raske skridt 2015. Som vanligt vil jeg 
starte orienteringen med en stor tak til alle jer der som lodsejere, 
medlemmer, kammerater, lystfiskere, medhjælpere, ægtefæller, 
børn m.fl. støtter op omkring vores konsortium. I netop denne 
støtte finder vi i bestyrelsen energien til at kæmpe videre for 
konsortiet.  
Som I alle ved, har de sidste år budt på mange udfordringer. Vi har 
brugt rigtig mange ressourcer på at finde de løsninger  vi mener er 
de rigtige i forhold til at sikre konsortiets beståen. Vi har, trods 
ihærdig indsats, oplevet at medlemstallet er faldet, og sæsonen 
2014 har desværre ikke været en undtagelse. For første gang i rigtig 
mange år, er vi kommet under 100 medlemmer. Det er klart, at det 
at vi ikke er så mange, har medført at bestyrelsen har set sig 
nødsaget til at foretage justeringer for at forsøge at bremse og 
vende den negative udvikling hvad angår medlemstal.  
 
Til en start, har vi nedsat kontingentet for medlemmer fra 1.900 kr. 
til 1.200 kr. Ændringen træder i kraft fra og med sæsonen 2015. 
 
Samtidig har vi hævet lejeprisen på Det røde Sommerhus fra 2.800 
kr. til 3.500 kr. (Gælder ligeledes fra og med sæsonen 2015) 
 
Gæstekort hæves fra 150 kr. til 200 kr. med øjeblikkelig virkning. 
       FORTSÆTTES s. 3 

Vandplejemand stopper! 
 
Desværre har vores kære 
vandplejemand, Ole Sønder-
gaard ikke længere tid og lyst 
til at varetage konsortiets op-
gaver som vandplejemand og 
suppleant til bestyrelsen. Tak 
til Ole for stor indsats. Ole vil 
fortsat tage en tørn for kon-
sortiet, nu som aktiv på bro-
holdet ! 

Ole i sit rette element 
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GÆSTEKORT 2015 

• Prisen for gæstekort i 
2015 bliver 200 kr. 

• Gæstekort er 
døgnkort, der gælder 
fra midnat til midnat. 

• Gæstekort købes via 
hjemmesiden 
www.srlk.dk og den 
printede kvittering 
samt kvittering for 
betaling skal 
medbringes under 
fiskeri. 

• Gæstekort kan kun 
benyttes under fiskeri 
med et medlem. 

• Vi sælger fortsat kun 
et begrænset antal 
gæstekort pr. dag. 

A. Vestibulum quam. B. Nulla quis sem.

C. Cras et sem. 

(varenr. XXXX) Kr. 000,00 

D. Vivamus eu turpis. 

(varenr. XXXX) Kr. 000,00 

C 

Nedsættelsen af vort kontingent  til 1.200 kr. gør, at vi nu er på niveau med de øvrige foreninger. Det 
er klart, at vi ikke kan lave en nedsættelse af kontingentet på 700 kr. uden at det får konsekvenser for 
vort regnskab. Derfor har vi, som det fremgår ovenfor, hævet prisen på Det røde Sommerhus med et 
tilsvarende beløb, 700 kr. Vi håber at I, der har booket sommerhuset, har forståelse for denne 
prisstigning. Skulle det modsatte være tilfældet, bedes I hurtigst muligt afmelde jeres booking ved at 
sende en mail til Jan Snejbjerg. 
Det er vores håb, at vi ved nedsættelsen af kontingentet kan fastholde eksisterende medlemmer og 
forhåbentlig også tilføre konsortiet nye medlemmer. Vi er som nævnt ovenfor kun det halve antal 
medlemmer og derfor har vi også set os nødsaget til at opsige fiskevand. Det har ikke været en let 
beslutning. Fiskevandet der er opsagt er strækningen på øst-siden (Sommerhus-siden) fra Svinget 
nedstrøms Møllerens nr. 3 og udefter. Tidligere mistede vi det yderste stræk (Lis og Thorvalds) og nu 
følger så yderligere ca. 1.300 meter. Det betyder, at vort fiskevand fremover fortsat er som hidtil på 
vest-siden men altså ender ved svinget skråt nedenfor parkeringen ved Halvtaget, der hvor Aulum-
Haderups skilt nu står (hvor Bo´s fiskevand ender). 
Vi håber at I har forståelse herfor. Alligevel vil jeg godt understrege, at konsortiets medlemmer aldrig 
har haft så mange meter fiskevand pr. medlem.  
Vi har tidligere opfordret til at I hjælper os med at finde nye medlemmer. Denne opfordring gælder 
fortsat. Det har aldrig været lettere at blive medlem af konsortiet. Dels er der plads til 100 nye 
medlemmer, men samtidig kan man nu melde sig ind via vores hjemmeside www.srlk.dk 
Derfor fastholder vi også systemet med gæstekort. Som nævnt ovenfor, har vi valgt at sætte prisen op 
til 200 kr. Herved håber vi, at nogen af dem der benytter muligheden for gæstekort, kan se en fordel i, 
at indmelde sig som medlem i konsortiet, nu hvor prisen er nedsat. Vi er meget spændte på, hvordan 
disse tiltag kommer til at påvirke medlemsudviklingen i konsortiet i de kommende år. Med jeres hjælp, 
håber vi, at vi igen kan lukke for optag når vi atter er 200 medlemmer. 

Udsætning af yngel i et tilløb til Karup Å 
Familien hjælper til !  



 

4 

A B C 

D E k 

Den 6. Maj havde konsortiet fornøjelsen af at få fornemt besøg. I samarbejde med Grejbiksen Trige 
afholdtes Hardy Kaste demonstration på parkeringspladsen ved Sønder Resen Bro. Det var en god dag, 
hvor de fremmødte fik lov at kaste med nogle af de fine nyheder Hardy har sendt på markedet i 2014.  
 
Da demonstrationen var slut, var vi et par stykker der blev stående og sludrede. Umiddelbart nedenfor 
hvor vi netop havde stået og plasket løs i flere timer, flyttede en fin fisk sig fra pladsen ved busken.  
 
Jeg havde selv fornøjelsen af at fiske med grejet fra Hardy i løbet af sæsonen. Det blev til flere gode 
oplevelser, men specielt en fisk på 6 kg. fanget den 8. august i Møllerens To´er vækker gode minder.  
 
Skulle nogen have lyst til at prøve grejerne fra Hardy, sælges de hos Grejbiksen Trige. 
 

Hardy kaste demonstration 
m. Grejbiksen Trige 

Kaste demonstration 

6 kg havørred fanget på Hardy grej i Møllerens to´er 
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Juniorafdeling på besøg! 
27. juli havde vi fornemt 
besøg. Lystfiskerforeningen af 
1926´s juniorafdeling havde 
fået fri pas til at fiske på 
konsortiets fiskevand. De 
overnattede i den skønne 
pavilion i Fårbæk. Vi havde 
som det kan ses på billedet 
fået assistance af gode folk, så 
de unge mennesker ikke blev 
sluppet løs på må og få. Det 
til trods, havde de ikke heldet 
med sig. Ingen fisk på land, 
men et par hug blev det til. 
De vender gerne tilbage i 
2015 ! 

Grødeskæring 2014 
Som sædvanligt er der blevet skåret grøde to gange i den forgangne sæson. Første grødeskæring var så 
afgjort den bedste. Der blev slået godt til kanterne, hvilket vi jo har efterspurgt de sidste mange år, hvor 
åen bare er blevet smallere år efter år. De sidste par år, har god dialog med kommunerne, samt 
naturligvis ophøret af fredningen nedstrøms Sønder Resen Bro medført, at åen igen er begyndt at ligne 
sig selv. Kommunen havde før første skæring, fjernet sand ved grødeopsamlingsstedet. Det fungerede 
rigtig godt, og så godt som intet grøde kom forbi den effektive nye spærring. Desværre så det helt 
anderledes ud i august, da skæring nr. 2 blev gennemført. Her var sand årsag til, at grøden nærmest 
blev suget under spærringen. Det medførte stor gene for lystfiskere, og flere medlemmer klagede deres 
nød. På den baggrund tog jeg kontakt til kommunen, der samme dag undersøgte sagen. De har lovet, 
at de næste år efterser spærringen såvel ved første som anden skæring. Således skulle grødeproblemet 
være løst. Vi krydser fingre for, at der også næste år, bliver slået til kanterne, dybt og effektivt, samt at 
spærring og opsamling ikke kommer til at genere fiskeriet som i 2014. 

Juniorer fra 1926 på besøg 
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Arbejdsdag 
Lørdag den 5. april havde Thyge kaldt ind til arbejdsdag. Som sædvanligt foregik dette via 
hjemmesiden. Også i år blev vi overvældet over den store interesse. 16 mand var mødt op. Jeg bød som 
formand velkommen under morgenmaden, hvorefter Thyge tog over og fordelte opgaverne. Der var et 
hold til åen, med save og buskrydere, et hold skulle fjerne et træ der var væltet i åen  og resten skulle 
hjælpe Kurt med at få det nye skur ved "Det røde Sommerhus" gjort færdigt. Der skulle hentes 
beklædning til skuret, og det var lidt af en udfordring idet bræderne var meget lange. Det løste Allan 
lige, da han hentede traktor med vogn på. 
Kurt blev assisteret af et medlem, der også er tømrer, så det lykkedes at få skuret gjort færdigt. Alt i alt 
må vi sige, at det var en mere en fantastisk arbejdsdag, og som Broformand Thyge efterfølgende 
sagde:"Det er den bedste arbejdsdag til dato". 

Resultatet af en god dag ! 



 

 

Vestibulum quam. 
Curabitur vel ligula. 

Fiskeriet 2014 
Igen blev alting ikke som 
ventet. Forårsfiskeriet blev 
ikke rigtig praktiseret på 
konsortiets vand, til trods for, 
at der blev set fisk allerede i 
marts. Enkelte lystfiskere gav 
det chancen, og i løbet af 
sommeren forlød det da også, 
at der var taget blanke forårs 
fisk på vort fiskevand (bl.a. 
årets største på 9,5 kg). Til 
gengæld kom fiskene med 
varmen. Da sommeren satte 
tidligt ind, faldt vandstanden, 
og det skulle vise sig at være 
både godt og skidt. Godt 
fordi der i mange år ikke har 
været så mange fisk på 
konsortiets vand i juni, juli og 
beg. af august som i år, og 
skidt fordi de var meget 
svære at få ordentligt til 
biddet. Vi var mange, der 
havde godt med rejste fisk, 
kontakter og endog fast fisk 
uden at de ville med op.  
Særligt husker jeg et par af 
vores garvede medlemmers 
beretning om tabet af flere 
rigtig gode fisk i begyndelsen 
af juni. Jeg havde også selv 
den tvivlsomme fornøjelse i 
juni måned, at miste en rigtig 
stor fisk nedenfor Det røde 
Sommerhus. Den havde taget  

fluen kontant fra modsatte side, og leverede en helhjertet indsats. Efter ca. 5 min. ville den det dog 
anderledes, og pludselig var der ikke længere fisk på. Heldigvis så jeg den i juni måneds lyse aftenlys. 
Det var en stor fisk! Selvfølgelig var heldet af og til med lystfiskere. Primært de, der fiskede aften og nat 
havde succes, og i juni og juli blev der fanget pænt med fisk. Selv her, hvor der var mange fisk, 
oplevede jeg sjældent, at der var folk ved åen. Enkelte gange var der en eller to biler på en 
parkeringsplads, men det var altid muligt at fiske, uden at komme i berøring med andre lystfiskere. Der 
skal jo fiskes for at der kommer fisk på land, og det er jo en af udfordringerne for de kommende år. 
Samtidig skal I medlemmer blive bedre til at melde jeres fangster ind på hjemmesiden. Det sikrer, at 
troen er der hos de der ikke har fanget, og kan være med til, at vi alle fisker på de rigtige tidspunkter. Vi 
er ikke flere end der er plads til alle! Fra august og sæsonen ud, var det som om at mange af 
havørrederne havde travlt med at komme forbi vort vand. Det gjaldt om at være det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt, og var man det kunne det kaste rigtig fine fisk af sig. 9,5 kg blev sæsonens største, 
fanget i maj, men der blev også fanget flere fisk på 6-7 kg i løbet af sæsonen. Da vi nærmede os 
afslutningen, meldte flere medlemmer fangster ind. Der blev også fortalt om store fisk. Specielt dejligt 
var det, at nogle af vores nye medlemmer havde heldet med sig. Helt til afslutningen 31. oktober, blev 
der set store fisk på vort vand bl.a. på de nyanlagte gydebanker. Det varsler godt for fremtiden ! 



 

 

Hall of Fame 

Fra Fiske Avisen hvor Nils smukke 
fisk også var til skue 

Årets storfanger blev Nils Munkgaard fra Odense S. 
 
Niels var på sin anden tur til åen, den 17. maj. Det 
skulle blive en af de dage Nils sent glemmer. 
 
Under morgenfiskeri med wobler, lykkes det for Nils at 
fange en 92 cm lang og 9,5 kg tung blank havørred. 
 
At den første kåring af Hall of Fame rammer en 
majspringer er vist noget vi alle kan være tilfredse med. 
 
Som vinder modtager Nils en flaske  nummereret 
Karup Å Whisky 2014. 

Hall of Fame 2015 
 
Vi fortsætter med at kåre en storfanger i 2015. Foruden 
æren af at blive optaget i Hall of Fame, modtager 
vinderen også i 2015 en flaske Karup Å whisky. 



 

 

Pleje af fiskevand 
Som et led i en langsigtet plan, 
arbejder KÅS hele tiden på at 
forbedre forholdene i Karup Å 
og dens tilløb. Vi har i de 
sidste 3 år arbejdet hårdt for at 
forbedre betingelserne på vort 
fiskevand. Flere tiltag er blevet 
gjort, blandt andet i Resen 
Bæk, hvor flere projekter er 
klar til gennemførelse.  
I 2014 fik vi så endelig lavet 
den første af i alt 5-6 
gydebanker i den del af 
hovedløbet der løber på 
konsortiets fiskevand. Med 
støtte fra Dansk Laksefond 
blev grus og sten i rå mængder 
lagt ud. Jysk Naturpleje stod 
for arbejdet. Gydebanken 
ligger tæt ved Lille Agerbæk 
nær ”Det grønne Sommer-
hus”. 
Efterfølgende, ligeledes i efter-
året, blev yderligere to gyde-
banker renoveret. Her var det 
gydebanken ved ”Den store 
Leg” og gydebanken ved 
”Halv-toeren”, der blev taget 
under kærlig behandling. Her 
var det en del af lodsejernes 
eget projekt, hvor vi er meget 
taknemmelige for, at vi også 
blev betænkt med to gyde-
banker. Lodsejerne fortsætter 
opstrøms Resen Bro, hvor vi 
som sagt allerede er gået i 
gang. Vi glæder os til yder-
ligere to gydebanker i 2015 ! 
En stor tak til lodsejere, Dansk 
Laksefond og Kås for deres 
støtte til gydebanker på vort 
vand ! 



 

 

 

 
Til slut ønskes i alle 

 
En rigtig god sæson 

i 2015 
 
 
 
 
 

Knæk og bræk 
 
 
 
 

Jan Snejbjerg 
Jensen 




