
AHSF fiskedag i Storå søndag den 28. august 2011. 
Aulum-Haderup Sportfiskerforening afholder hvert 

år denne dag, men i år inviteres alle lystfiskere og 

interesserede til at fiske gratis denne dag på 23 km 

af Storå, hvor den bugter sig i det naturlige leje og 

omgivelserne er ren idyl for naturmennesker.  

 

Der er plads til alle og mulighed for at fange og 

hjemtage en Storå-laks efter gældende AHSF- fiske-

riregler, samt havørreder, bækørreder og gedder 

med flere.  
                    Deltagere ved AHSF fiskedag i maj 2010 ved Hallundbæk bro. 

  

 
     AHSF medlem Knud E. Vestergård med en nysteget havørred fra 

          Storå. 

Storå har i de seneste år haft en stigende opgang af 

laks og havørreder, og i åen nedstrøms Vandkraft-

søen ved Holstebro er der i denne periode fanget 

mange store og flotte fisk. Fangstmulighederne for 

laks og havørreder opstrøms Vandkraftsøen er fra 

dette år blevet lidt større, da der nu tilføres mere 

vand i omløbsstryget hele året rundt.  

 

I Storå fanger AHSF medlemmer hvert år enkelte 

havørreder i sensommeren, og i sæsonen 08 blev 

der landet to laks af det samme medlem.   
  

AHSF fiskedag i Storå 2011. 
• Søndag den 28. august 2011 

• Mødested er AHSF P-plads ved Hallundbæk 

bro (koordinat 56°17'34.17"N, 8°52'6.84"Ø) 

• Fiskeri fra kl. 9.00 til kl. 16.00.  

• Dagkort udleveres gratis til alle fra kl. 8.30 til 

kl. 15.00 ved Hallundbæk bro. 

• Oversigtskort på AHSF 23 km fiskevand med 

gældende fiskeriregler udleveres sammen 

med dagkortet. 

• Alle deltagere som ikke er medlem af AHSF 

skal under fiskeriet have det udleveret et 

dagkort med/på sig. 

• Fra kl. 16.00 til 16.30 holdes afslutning og 

fangsterne fremvises ved Hallundbæk bro.  

• Børn i alle alder er meget velkomne, men 

skal fiske i følge med en voksne. 
 

        Der kan drejes mod P-pladsen fra syd på begge sider af hovedve- 

         jen, og køres ad grusvejen (Hallundbækvej) til mødestedet. 

  

 

 

Knæk og Bræk. 
Pbv. Martin Løntoft 

 

Vi ses til en dejlig dag ved åen med plads til alle… 

 


