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I 1933 kunne man i avisen læse føl-
gende: 
 
Den 8. marts 1933. Herning og  
Omegns Sportsfiskerforening afholdt 
stiftende generalforsamling på  
Centralhotellet, hvor assurandør  
Gørner på udvalgets vegne bød vel-
kommen og gjorde rede for udvalgets 
undersøgelser med hensyn til erhver-
velse af fiskerettigheder.  
 
Efter en længere forhandling enedes 
man om at acceptere tilbuddene fra 
Vorgod, Sdr. Omme, Karup, Ørre, 
samt enkelte tilbud fra Arnborg.  
Udvalgets forslag til love vedtoges 
med enkelte ændringer.  
 
Til formand valgtes assurandør  
Gørner, og den øvrige bestyrelse kom 
til at bestå af: Restauratør Gregersen 
(næstformand), barbermester  
Nørgaard (kasserer), isenkræmmer  
V. Ullerichs og togbetjent A.L.  
Hansen med vognmand Bendixen og 
repræsentant Jens Østergaard som 
suppleanter. 
Under eventuelt drøftedes forskellige 
forhold vedrørende foreningens virk-
somhed og det vedtoges at lade an-
bringe et skab til opslag af meddelel-
ser til medlemmerne på biografens 
ejendom i Bryggergade. 
 

————————————— 
 
Siden da er der løbet meget vand i åen 
og trukket mange fisk op, udviklingen 
har været enorm og i dag behøver vi 
ikke længere et skab ved biografen til 
nyhedsopslag – vi klarer det på 
”nettet”. 
Den 8. marts 1933 hvor stiftelsen af 
HSF fandt sted, er også kvindernes 
internationale kampdag og om denne 
dato for stiftelsen af HSF var valgt 
med omhu og som et modtræk til  

netop kvindernes internationale kamp-
dag, skal jeg lade være usagt!  
Men sikkert er det, at det i år er 75 år 
siden at foreningen blev stiftet og det 
fejrede vi med en rigtig hyggelig dag i 
gode venners lag, læs mere om den 
dag her i nyhedsbrevet. 

 
Når man læser fangstrapporten på 
HSF hjemmeside, taler den for sig 
selv, der er fanget rigtig mange flotte 
fisk i år. Både Skjern/Vorgod og  
Karup å har fisket flot.  
Der skal lyde et stort tillykke til alle 
de dygtige fiskere. I den forbindelse 
skal der lyde et specielt tillykke til 
vores web master Lars Relund, som 
for anden gang brillerede med at 
hjemtage 1. pladsen i årets Karup å 
konkurrence.  
Desværre har vi ingen fangstrapporter 
fra vores ”små” åer, der er ej heller 
registreret en eneste stalling på fangst-
rapporten i år, det er ærgerligt at tilba-
gegangen har været så drastisk de se-
neste år, men naturligvis en faktor vi 
skal have med når vi vurderer fremti-
den for vort fiskevand. 
 
Efter denne fine sæson starter vinte-
rens opgaver, vi skal have forberedt 
generalforsamlingen, storarrangement, 
lodsejerfester og meget andet.  
Vi skal også i vinterperioden til at 
vedligeholde vores fiskevand, således 
vi igen kan frit ligge nyt spændende 
fiskevand og færdes ved åen.  
 

Bestyrelsen opfordrer alle til at kom-
me og give en hånd med til dette ar-
bejde som er til alles glæde og gavn 
når vi igen skal til åen og fiske.  
 
Til sidst skal lyde en tak til jer alle, 
som i den forgangne har støttet HSF 
ved at møde op til arrangementer, 
samt alle jer som har ydet et stykke 
frivilligt arbejde, for uden frivillig 
arbejdskraft kan en forening ikke fun-
gere, sammenholdet og samarbejdet 
gør at vi stadig har en stærk forening. 
Vel mødt til vinterens arrangementer.       
       Svend Fabricius-Svendsen. 

Viggo Poulsen ved Vorgod å 
Jubilæums skjorte 

HSF har stadig mulighed for at tilbyde 
vore medlemmer en lækker  

Scierra airdry pro jubilæums skjorte. 
Normalprisen er 399 kr. 

Vi kan tilbyde den til kun 200 kr. med 
 Seatrout tryk og HSF stoflogo, 

Skjorten kan prøves og bestilles i 
Seatrout, 

 Er sikker på størrelsen, så mail. 

seatrout@privat.dk 
Husk at oplyse navn, adresse. telefon-

nummer samt størrelse. 
Sidste bestillingsdag er  
fredag den 15. marts. 

Skjorterne leveres hos Seatrout  31. 
marts 2009 
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Vedligeholdelse ved vores fiskevand, 
Sæsonen 2008, har givet store afkast i flotte fisk, fanget på 
de steder hvor det tidligere ikke har været muligt at fiske på 
grund af vild bevoksning. 
Vi fik i vinterpausen ryddet godt op på nogle af de kendte 
stykker specielt ved Skjern å. 
Der har været en flot tilslutning til de rydnings dage der har 
været, med masser af hyggeligt samvær. 
Desværre er vi ikke færdig endnu. 

Det er for os i bestyrelsen svært at komme rundt på alle 
vore 70 km fiskevand. Derfor er det utrolig vigtigt vi får 
tilbagemelding, hvis der er kendskab til et stykke, hvor der 
trænger til at blive ryddet op. Vi kan ikke love at vi kom-
mer det hele igennem, men vi vil gøre en stor indsats for at 
nå så meget som muligt. 
Hvis kong vinter tillader det, vil vi forsøge at samle ryd-
ningshold allerede i starten af det nye år. 
Samtidig vil vi også forsøge få renoveret og opsat nye gang 
broer, hvor det er nødvendigt. 

 
Vi vil forsøge at rydning kommer til at forgå lørdage og at 
det bliver faste tidspunkter 9.00 til 14.00. 
For at kunne hjælpe, skal  man ikke være uddannet med en 
motorsav.  
Alle kan give en hånd med,  på den ene eller anden måde. 
Har du lyst at være med, så kontakt  
bestyrelsen@herning-sportsfiskerforening.dk 
Eller Jørn Henriksen  tlf. : 22665305 

Denne Laks på 7,7 kg fangende  
Olav Hansen  den 27. april 2008, ved Øvig , 

hvor han selv havde været ude at rydde. 

Flids præmie 

Et af de steder der trænger til både rydning og broer 

Jubilæum 
Lørdag d. 20. september afholdt 
Herning Sportsfiskerforening (HSF) 75 
års jubilæum ved klubhuset på Åløkke-
vej i Herning. 
Flaget var hejst til tops og solen bidra-
gede til en fantastisk flot og varm sep-
temberdag, der var ca. 200 gæster i 
løbet af dagen og mange havde valgt at 
tage familien med. 
HSF havde gennem vores sponsor 
Seatrout allieret sig med 2 dygtige flue-
kaste instruktører: fra Loop var der 
Klaus Frimor og fra Scierra var det 
Bjarke Horst. 
Loop og Scierra præsenterede nyheder 
og folk kunne få pudset fluekastet af 
under kyndig vejledning af de to herrer. 
Der var god aktivitet ved fluestængerne 
hele dagen. 
For at skærpe appetitten på fiskeriet var 
der opsat 2 store plancher med billeder 
fra årets fangster samt diverse informa-
tion fra fiskevandet. 
Mange stolte fædre og ægtemænd prik-
kede diskret fruen eller børnene på 
skulderen og sagde stolt – kan du se det 
billede deroppe til venstre – det er vist 
mig! 
 

For at få lidt konkurrence med på dags-
ordnen var der arrangeret præcisions-
kast med spin og flue samt åløb. Der 
gik sport i dette præcisions kast og 
mange spydige kommentarer om plud-
selig forståelse for manglende resulta-
ter ved vandet føg gennem luften – 
men summa summarum blev, at  
Kenny Frost fra Frostfly stak af med 1. 
pladsen i begge discipliner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 14 var det tid til at få afgjort åløbet 
- Åløb går ud på at man køber en num-
mereret bordtennisbold som lægges i 
en sæk og efterfølgende tømmes bolde-
ne samtidig i vandet.  
 

Den bold som når først frem til bestem-
melsesstedet har vundet. Der var solgt 
70 bolde til åløbet og spændingen var 
stor. Boldene valgte at klumpe sig lidt 
sammen så der skulle lidt hjælp til at få 
boldene frem til bestemmelsesstedet – 
men i mål kom de og en vinder blev 
kåret. 
 
HSF bestyrelsen vil gerne sige tak for 
opbakningen fra alle de fremmødte, en 
speciel tak skal lyde til Viggo Poulsen 
som trods en aldrende dåbsattest, have 
valgt at møde op på denne dag. Viggo 
har været medlem af HSF i alle 75 år 
og har været både kasserer, sekretær og 
formand. Der var også fremmøde af 
nogle af de andre tidligere formænd, 
her kan nævnes, Jens Løntofte, Bent 
Winkler, Børge Thomsen. En stor tak 
skal også lyde for de gaver foreningen 
modtog på dagen fra såvel private som 
virksomheder samt til tak til  
Seatrout og Aqua i Silkeborg for præ-
mierne til konkurrencerne. Det store 
fremmøde viser vi har en god forening 
med et godt sammenhold - Alt i alt en 
rigtig hyggelig dag i gode venners lag.  

Kenny Frost  
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Fra sæsonen 2009  ændrer vi HSF medlemskortet.  
Når du har betalt dit medlemskontingent pr. 15. januar vil du 
efterfølgende få tilsendt et plastikkort som vil være dit nye 
medlemskort. 
Vi har I bestyrelsen valgt at følge opfordringen fra flere med-
lemmer om at anvende betalingsservice, så du kan betale dit 
kontingent fra din netbank i stedet for at skulle i banken eller 
på posthuset. For HSF giver det en nemmere medlemsadmini-
stration, men vigtigst af alt, at medlemskontingenterne indbe-
tales rettidigt. Vi har desværre oplevet, at mange af vore med-
lemmer først betaler sit kontingent, når sæsonen i Karup Å 
eller Skjern Å går i gang, og dermed ved vi ikke, hvor mange 
penge foreningen har til rådighed, inden vi skal betale lods-
ejerne. Dette er selvfølgelig ikke optimalt for bestyrelsen. 
 

 
Der vil fra pbs, sidst i december eller start januar 2009, blive 
fremsendt nyt girokort. Dette kan du nu betale via netbanken, 
eller som du plejer på posthuset eller i banken. I netbanken 
eller i din bank kan du, ved at anvende pbs-oplysningerne på 
girokortet, nu tilmelde opkrævningen af dit medlemskontin-
gent til betalingsservice. Der vil være en behandlingstid på 
fremstilling af medlemskort på 2-4 uger, så medbring kvitte-
ring under fiskeri, ind til du har modtaget dit medlemskort. 

Husk at kontingentet skal betales senest den 15. januar. 

Nyt medlemskort i år 2009 

Bæk ørred fra Fjederholt Å  fanget af Poul-Gudmund Jensen  
 
 

Generalforsamling 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag - Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 17. januar 2009 
5. Fastlæggelse af kontingent og indskud for 2010 
6. Valg af formand 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er : Jørn Henriksen & Henrik Abildgaard. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende suppleanter er: Per Laursen og Bo Fomsgaard 
9. Valg af 2 revisorer: Nuværende revisorer er: Thorkild Bøgild og Børge Sørensen. 
10. Valg af revisorsuppleant. Nuværende suppleant er: Kurt Lunde 
11. Uddeling af pokaler for fangede fisk m.m. 2008. 
Eventuelt 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  
torsdag den 22. januar 2009 klokken 19.30 i klubhuset,  

Ålykkevej 15, 7400 Herning  
Dagsorden er som følger: 
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Formand 
Svend Fabricius-Svendsen 
Brandevej 39 
7330 Brande. Tlf 86862838 
Mobil: 30295255 
 
Næstformand  
Jørn Henriksen  
Adelvej 4, Lind 
7400 Herning. Tlf. 97212305 
Mobil 22665305 
 
Kasserer 
Henrik Abildgaard 
Klokkevænget 56 
7400 Herning.Tlf 97217742 
Mobil: 26817742 
 
Sekretær  
Knud Østergaard Knudsen 
Storåvej 78 
7400 Herning. Tlf. 97126798 
Mobil: 40152966 
 
Bestyrelsesmedlem 
Thomas Gustafsson 
Fredhøj allé 9 st. th. 
7400 Herning. Tlf. 97213987 
Mobil: 26664030 
 
Bestyrelsesmedlem 
Kenneth Kjeldsen Nielsen 
Herningsholmvej 8 
7400 Herning 
Mobil: 22736433 
 
Bestyrelsesmedlem 
Bo Østergaard 
Solvænget 17 
7400 Herning. Tlf.97 12 56 63 
Mobil: 60 22 08 03 / 25 35 44 06 

www.sea-trout.dk 
Viborgvej 97, 7400 Herning  Tlf.96606065 
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Klubhuset. 
Fiskesæsonen er ved at være slut og vi rykker 
vores hobby inden døre. 
 Vi har jo et dejligt klubhus for enden af 
Ålykkevej, hvor du kan mødes med dine  
fiskekammerater, eller måske finde en ny 
fiskemakker  
(hvis den gamle praler for meget). 
Vi har klubaftener mandag. Bemærk at vi 
først har klubhuset fra kl. 19.15. Vi slutter kl. 
22.15.  

 

 
 

 

 

 

 

Man er altid velkommen i klubhuset, uanset 
om man er medlem af Herning Sportsfisker-
forening eller ej. Så kender du en som overve-
jer, at blive medlem, så tag endelig vedkom-
mende med, så der er mulighed for at se og 
høre, hvad vi er for en forening. 
Mød op og få svar på eventuelle spørgsmål. 
Så vil vi hjælpe dig så godt vi kan. 

Vinter programmet er ikke fyldt op, så hvis 
du kan et eller andet der vedrører vores hobby 
og som du vil indvi os i, eller du har en idé til 
noget vi måske kan programsætte, så lad os 
høre fra dig. 
Der kan købes, kaffe, øl, og vand.  
Klubhuset er omfattet af reglerne i rygeloven 
og er derfor røgfrit.  
Spørgsmål til klubaftener. m.m.  
Thomas Dalsgaard 40207333 eller  
Jim Thaysen. 41415324.  
 
Vel mødt. 
 
 
 

Oldboys 
Old Boys klubben er en aktiv del af  
Herning Sportsfiskerforening. 
Klubbens ‘medlemmer’ er de lidt ældre lystfi-
skere, der har fået mulighed for at bruge mere 
tid til fiskeri og klubarbejde.  
Hver tirsdag i sommerperioden mødes de der 
har tid og lyst og kører med fælles transport 
til et af klubbens fiskevande.  
Udenfor sæsonen tager de på fisketur ved 
kysten. 
I vinterhalvåret mødes de i klubhuset på 
Ålykkevej onsdag formiddag kl. 09.00 til en 
hyggelig komsammen, hvor der er kaffe med 
tilbehør. Efter 1 - 2 timer har man fået fortalt 
og hørt diverse beretninger og røverhistorier 
om fiskeriet. 
 
De i klubben der har tid, lyst og kræfter, har 
mulighed for at deltage i forskellige praktiske 
aktiviteter, bl.a. reparation og vedligehold af 
vores klubhuse, rydning ved åerne, afmærk-
ning af fiskevand og opsætning af gangbroer. 
 
Har du har lyst til at deltage, skal du blot mø-
de op på Ålykkevej og hvis du ønsker at høre 
nærmere er du meget velkommen til at kon-
takte  
Kristian H. Nielsen på tlf. 97121259 eller 
Harald Buur-Mouridsen på tlf. 97125115 
 
Vel mødt 
 

 

Ny båd til Sunds Sø 
Vores båd ved Sunds Sø  kan bruges gratis af 
alle medlemmer. Desværre er båden efterhån-
den blevet i så dårlig stand, at den bør udskif-
tes.  
Da vi jo ikke har alt for mange penge i vores 
forening, har vi undersøgt forskellige mulig-
heder for at få  båden udskiftet. 
I sommeren 2008 sendte vi en ansøgning til 
Nordea Danmark-fonden for at ansøge om 
hjælp med penge til en ny god brugt båd. 
Til vores store glæde har vi fået tilsagn om 
pengene.  
Det er derfor besluttet, at vi køber båden til 
foråret og båden vil blive døbt Nordea. 


