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Kort og godt! 

A 

B 

C 

Det begynder efterhånden at blive en vane, at starte orienteringen 
med at det her i december ikke just ligner vinter. Igen i år, ser det 
ud til, at vi skal døje med regn, vind og alt for meget vand. Den 
hvide jul skal der for tiden kigges længe efter. Ligeledes  som 
vanligt vil jeg sige en stor tak til alle jer der som lodsejere, 
medlemmer, kammerater, lystfiskere, medhjælpere, ægtefæller, 
børn m.fl. støtter op omkring vores konsortium. Tak for godt 
samarbejde og for jeres måde at være på. Med jer i tankerne, ser vi 
frem til at tage hul på endnu en sæson.  
Sæsonen 2015 har på mange måder været en helt speciel sæson for 
lystfiskerne i Karup Å. Dels har sæsonen i perioder budt på fiskeri 
i verdensklasse, og en samlet fangst for hele Karup Å på omkring 
10 tons, taler for sig selv. Samtidig blev 2015 også sæsonen, hvor 
tendensen med fald i medlemstal blev brudt for flere af 
foreningerne herunder heldigvis også konsortiet. Der kan være 
mange grunde til, at fiskeriet de sidste 3 år bare er blevet bedre og 
bedre, og jeg vil ikke bringe min udlægning af teorier på området i 
denne beretning. Til gengæld vil jeg godt sige, at vi naturligvis 
også af og til undres over, at der tilsyneladende er en skæv 
fordeling i fangsterne. Der fanges rigtig mange fisk omkring 
Hagebro, men der er også rigtig mange om at fange disse fisk! 
Derfor vil jeg i stedet pointere, at der også er blevet fanget mange 
fisk på konsortiets vand de sidste år. Hos os var der i 2015 også 
lystfiskere der oplevede flere fisk på en aften, og sæsonens største 
fluefangede havørred blev fanget på vores fiskevand. 
           Fortsættes side 3 

Ny vandplejemand J  
 
Sidst i 2015 lykkedes det at få 
tilført konsortiet en ny vand-
plejemand.  
Martin Øhlenschlæger sagde 
heldigvis ja, da vi spurgte 
ham. Vi ser frem til igen at få 
gang i vandplejen i 
konsortiet. I øvrigt lagde 
Martin hårdt ud allerede i 
november med 2 gydebanker 
i Resen bæk. Der bliver helt 
sikkert nok at se til for 
Martin, idet vi allerede i 
2016 og 2017 vil påbegynde 
yderligere vandpleje i bl.a. 
Resen Bæk. 
           Martin med fin fangst 
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GÆSTEKORT 2016 
 

• Prisen for gæstekort i 
2016 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 

Nye medlemmer fik fine fangster, og nogle af de medlemmer der boede i sommerhuset, oplevede 
fiskeri som i de ”gode gamle dage”. Alt i alt, må det siges, at vi kan se tilbage på en god sæson, og 
forventer at udviklingen med bedre og bedre fiskeri fortsætter. Hvad medlemsantal angår, er vi gået 
merkant frem for første gang i mange år. Vi er endnu ikke 200, som vi var for 10 år siden, men vi er 
igen nok til at økonomien løber rundt. Det tiltrækker, at man hos os som lystfisker stadig har 
fornøjelsen af at kunne fiske et stykke å, uden at der står folk i lange rækker både før og efter. Netop 
derfor oplever vi alle fortsat den gode, kammeratlige og solidariske stemning blandt konsortiets 
medlemmer, som vi fortsat værner om og prioriterer højt i bestyrelsen, når beslutninger træffes. 
Foruden det gode fiskeri, har sæsonen også budt på godt nyt i form af grus på ikke mindre end fem 
gydebanker. To nye gydebanker, som lodsejerne har stået for, i hovedløbet, samt supplerende grus på 
de tre nederste gydebanker i Resen Bæk. Sidstnævnte blev gruset finansieret af Viborg Kommune, og 
arbejdet blev udført over tre dage med stor hjælp fra Lasse, medlemmer, lodsejere, frivillige og seniorer 
fra vores seniorklub. For mig er det naturligvis først og fremmest for naturens skyld at dette arbejde 
skal gøres. Men det er også vigtigt med dette arbejde, da det ikke vides, hvor længe der skal/må 
elektrofiskes. Samtidig kan vi se, at der på de øvrige gydebanker i hovedløbet, de der blev lavet i 
2013/2014, har stået mange fisk i de sidste par sæsoner. Det øger også chancen for fangst J 
Hvad angår samarbejde foreningerne imellem, har vi nu genoptaget dette, og alt er igen ved det gamle.  
Vi har et tæt forhold til alle foreninger i KÅS, men særligt tæt med Aulum og Skive, som er de 
foreninger vi deler vand med.  
 2015 skulle desværre også blive året, hvor vi måtte sige et alt for tidligt farvel til KÅS formand Mogens 
Thomassen. Mogens pludselige død kom som et chok for alle. Mogens vil blive savnet som formand, 
kammerat og som det fantastiske menneske han var. Æret være Mogens minde. 
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D E k 

Lørdag den 20. Juni 2015 afholdt vi for første gang Sommergilde under Pavillonen i Fårbæk. Vi havde 
arrangeret dagen sammen med Aulum-Haderup Sportsfiskerforeningen. Det blev en fin dag, og 
heldigvis var der fuld hus denne skønne dag. Vi serverede grillmad, salat og flutes med kolde fadøl og 
god fransk vin. Vejr og vind artede sig, og det blev en helt igennem vellykket fest i de skønne 
omgivelser i Fårbæk.  
Vi kan allerede nu godt garantere, at Aulum og Sønder-Resen vil prøve at arrangere en lignende fest i 
2016. Det hører i mere om i nærmeste fremtid. 

Lystfiskerfest i Fårbæk
Fælles arrangement for Aulum-Haderup Sportsfiskerforening og 

Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium 
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Forandring fryder ? 
I december ramte endnu en 
orkan Danmark. Denne gang, 
skulle det vise sig, at det store 
fine gamle træ i Fårbæk, 
nedstrøms Mejerisvinget ikke 
kunne stå for presset. 
Uheldigvis blæste det så 
voldsomt, at træet nærmest 
blev delt i flere stykker, hvoraf 
halvdelen endte i åen. 
I skrivende stund, er træet ikke 
blevet fisket op. Ingen tvivl 
om, at det vil forandre fiskeriet 
væsentligt. Nu kan endeagnen 
atter drive frit i udgangen af 
svinget, men til gengæld 
mangler skyggen fra træet. 
Fordel eller ulempe ? 

Grødeskæring 2015 
Grødeskæringen blev en lidt blandet affære igen. Desværre var perioden med drivende grøde igen 
væsentligt længere end vi havde ønsket. Det er som om, at det bare skal drille. 
Når det så er sagt, så var der i løbet af både den første og anden skæring, problemer omkring 
grødeopsamlingsstedet ved Resen Bro, til trods for, at kommunen i år fjernede den ophobning af sand, 
der skaber problemet med at grøden driver under. Begge gange reagerede Viborg Kommune 
øjeblikkeligt, og rykkede ud og løste problemerne. I hvert tilfælde den ene gang skyldtes det, at der var 
en større gruppe mennesker, der brugte opsamleren som badebro, hvilket resulterede i, at den kom til at 
ligge forkert. 
Der er jo mange meninger om, hvordan åen skal skæres. Det er en del af aftalen med kommunerne der 
forestår skæringen, at der ikke skæres i grøden i midten af åen. Til gengæld skal der klippes hårdt i 
sødgræs ved brinkerne. Det var også i 2015 et år, hvor sødgræs netop kom til at fylde meget, og flere 
steder syntes åen efterhånden meget smal. Vi håber, at grødeskæringen forløber planmæssigt i 2016, og 
at færrest muligt vil blive drillet af drivende grøde. 
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Arbejdsdag 
Den 9. maj havde Broformand Thyge Andersen indkaldt til arbejdsdag. 17 mand mødte op kl. 8.00 
i Det røde Sommerhus. Dagen begyndte med rundstykker og opgavefordeling til mandskabet. 
Flere spange langs åen skulle efterses, der skulle laves strøm til det nye skur ved huset, beskæres 
træer og buske langs åen, laves trin på et par broer og sættes skilte op med mere. Planen holdt, 
og kl. 13.00 var alle opgaver udført. Så stod menuen på familien Kragelund/Wilfred frikadeller med 
varm kartoffelsalat. 
Det er en god måde at være sammen på, og på samme tid er det altid hyggeligt, at se nye og 
gamle medlemmer lære hinanden at kende. Det kan anbefales alle, at møde op til de fælles 
arrangementer og arbejdsdage vi arrangerer, ikke kun for konsortiets skyld, men også for ens 
egen.Tusinde tak til alle der gav en hånd med. Jeg kan godt løfte sløret for, at der også I 2016 
bliver brug for en hånd. Der vil I nærmeste fremtid blive meldt en dato ud. 



 

 

Vestibulum quam. 

Fiskeriet 2015 

Fiskeriet var helt fra sæsonstart specielt i 2015. Dels var der allerede i marts og april blanke fisk, men 
samtidig var der slet ikke den mængde nedgængere som vi alle husker fra tidligere sæsoner. Fiskeriet 
begynder traditionelt ikke rigtig før juni, men allerede i april var der meldinger om fangst af fine fisk på 
vort fiskevand. På dette tidspunkt var der gang i den på de nedre stræk af åen fra Hagebro og nedefter, 
og mange tænkte nok, at det igen ville være der, man skulle være, hvis der skulle fisk på land. Mon 
ikke Allan Johansen, der ses på billedet ovenover, er glad for, at han i juni valgte at fiske på konsortiets 
fiskevand? I hvert tilfælde blev det en nat Allan sent vil glemme. En af åens tunge fisk, en havørred på 
11 kilo og blot 92 cm tog Allans flue på den nederste del af vort fiskevand. Allan er en dygtig lystfisker, 
så han holdt hovedet koldt, og efter en hektisk fight, kunne en ny PR landes. Foruden storfanger titel i 
SRLK har Allan nu også titlen som fanger af årets største fluefangede havørred, hvilket vel ikke er så 
ringe endda J 
Det skulle vise sig, at det i perioder var vanskeligt at få havørrederne til at blive på krogen. Flere 
medlemmer berettede om rigtig mange havørreder i åen, og mange havde indtil flere tilbud, før det blev 
til fisk på land. At der til tider ikke var et egentligt fiskepres nyder mange, men for at få fisk på land, 
skal der jo som bekendt ydes en indsats. Jeg havde selv fornøjelsen af at fange fisk mens jeg var alene 
ved åen, og ligeledes fornøjelsen af at se andre fange og lande fisk. Den største fornøjelse var dog, at jeg 
af og til fik mail, sms og tlf. opkald fra nye medlemmer, der kunne berette om fangst og spændende 
oplevelser. For at få folk til åen, og dermed fisk på land, er vi nødt til at dele disse oplevelser med 
hinanden. Derfor endnu en gang en opfordring til, at I alle sender en opdatering af fangster, billeder og 
lidt tekst til hjemmesiden, eller lægger det ud på vores Facebook-side. Hjælp jer selv og konsortiet til at 
gøre fiskeriet endnu bedre. 

Allan med drømmefisken på 11 kilo 



 

 

Hall of Fame 
Storfangere  

i 
Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium 

 
2014: Nils	Munkgaard	

Havørred	9,5	kg	og	92	cm		
Fanget	d.	17.5.2014	

	
2015:		Allan	Nørskov	Johansen	

Havørred	11	kg	og	92	cm		
Fanget	d.	27.6.2015 

Hall of Fame 2016 
 
Vi fortsætter med at kåre en storfanger i 2016. Foruden 
æren af at blive optaget i Hall of Fame, modtager 
vinderen også i 2016 en flaske Karup Å whisky. 

Storfanger	beretning	
Fantastiske	Karup	Å!	Natten	mellem	d.	26.6	og	27.6	blev	denne	 fantanstiske	 fisk	 fanget	på	Sønder	 -
Resens	vand	på	stykket	ved	læskuret	af	Allan	Nørskov	Johansen.	Han	skriver:	
Jeg	havde	fisket	et	par	smukke	stræk	af	AHSF	vand	af	på	denne	fugtige	og	lune	sommernat,	og	var	til	
sidst	 endt	 oppe	 ved	 Sønder-Resen	 Konsortiet.	 Da	 jeg	 kom	 forbi	 en	 rigtig	 god	 standplads,	 blev	
"Blæksprutten"	fjernet	fra	åens	overflade,	og	en	meget	hård	fight	kunne	tage	sin	begyndelse.	Jeg	vidste	
fra	starten,	at	dette	var	en	af	de	rigtigt	gode,	så	jeg	tog	mig	god	tid	og	pressede	fisken	så	godt	jeg	kunne	
med	min	trofaste	enhåndsstang.	Efter	ca.	et	kvarters	tovtrækkeri,	var	fisken	klar	til	nettet.	Og	sikke	et	
dyr!	 11,0	 kg	 og	 92	 cm,	 Karup	 Å	 er	 verdensklasse!!!	 Stor	 tak	 til	 Bruno	 Broberg	 for	 bismervægt	
assistance	og	Søren	Borg	Nielsen	for	fotos.	Fortsat	knæk	og	bræk!	



 

 

Resen Bæk  

Under kyndig ledelse af Lasse 
lykkedes det at få udlagt 30 m3 
supplerende grus på de tre 
nederste gydebanker i Resen 
Bæk. Vi benyttede os af Lasses 
skyllemetode, og var så heldige, 
at vi kunne låne/leje os frem til 
en frontlæsser. Der var via 
Facebook kaldt folk til, og de 
kom fra nær og fjern. Både 
medlemmer, lodsejere og 
seniorer gjorde hver sit til at 
gydebankerne nu står klar til 
havørredernes komme. Der er 
store planer for yderligere 
vandpleje i Resen Bæk i såvel 
2016 som 2017. Vi ser frem til, 
at Resen Bæk i fremtiden bliver 
en endnu bedre gydebæk for 
åens havørreder. 



 

 

 

 
Tak for 2015 

 
og med ønsket om 
en rigtig god sæson 

i 2016 
 

Knæk og bræk 
 
 

Formand 
Jan Snejbjerg 

Jensen 


