
 

INFO OG TILMELDING PÅ WADERS.DK 

ET DØGN MED FISKESTANGEN VED 

                  DANMARKS SMUKKESTE FJORD 

                

                                
               1. præmie kr. 5000- 

SEATROUT 
MARIAGER FJORD 

CUP 



Mariagerfjord Kajak
Udlejning og salg af fiske- og havkajakker

Tlf: 3042 3763
mariagerfjordkajak.dk

E-mail: mariagerfjordkajak@gmail.com

Kanogården har 11000 m2 grund lige ned 
til Skalds å, med egen fiskeret. Der er 18 
sovepladser i 3 soverum.
Blåkildevej 26 A, 9500 Hobro
E-mail: mariagerfjordkajak@gmail.com
eller tlf. 3042 3763.
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Vi i Lystfiskerforeningen Waders har den ære at kunne indbyde til 
fiskerkonkurrence ved Danmarks Smukkeste Fjord.
Her i maj måned har Mariager Fjord, nu så småt iklædt sig for-
årets farver, og som altid er der mange lystfiskere og andre na-
turelskere, som bruger den smukke fjord.
Jeg er sikker på, at deltagerne vil opleve Mariager Fjord fra sin 
bedste side, i de 24 timer konkurrencen løber, med naturoplevel-
ser og mange flotte fangster.
 
Knæk og bræk, og gid i må fange jeres livs fisk.
                                                               Formand Brian Thomsen, L.F. Waders
 
PS: Vi glæder os til at se jer alle i Det Røde Pakhus på Hobro havn.



Vi er der for dig - det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i dine 
behov og baserer vores rådgivning på det, som er bedst for dig.

Patrick Tindal Pedersen
ptp@jutlander.dk
tlf. 9657 5392
Suldrup afdeling

Ring til en af os. Book et møde 

og få et godt tilbud. 

Vi har tid, når du har tid.

Søren Hauge
sh@jutlander.dk
tlf. 9657 5193
Hobro Privat

jutlander.dk

Skift GRATIS til 
Jutlander Bank

P Du får én personlig rådgiver.

P	Du får et direkte telefonnr. og mail 
	 til	din	personlige	rådgiver.

P	Hurtigt	svar	på	ønsker	om	lån.
P Du kan holde møde med os, når og 
 hvor det passer dig - også uden for 
	 vores	almindelige	åbningstider.

Karina Uhrskov
ku@jutlander.dk
tlf. 9657 5382
Suldrup afdeling

Betina	Skov	Mikkelsen
bs@jutlander.dk
tlf. 9657 5019
Hobro Privat
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Her i området er vi stolte af vores fjord og den helt særegene 
og pragtfulde natur omkring den. Vi vil meget gerne dele na-
turen med hinanden og ikke mindst med gæster. Derfor har vi 
stor fokus, at fjorden er en gave, som skal bruges aktivt: Nok ki-
ler den sig ind i landet, men den binder også området sammen, 
den bjertager og beroliger med sin skønhed, som - afhængig af 
årstid og vejr - veksler fra det barske til eventyrlige aftner med en 
spejlblank overflade.
 
Det særlige ved Mariager fjord – udover at den er Danmarks 
smukkeste – er at den er så lettilgængelig og det gør det netop 
muligt at bruge den. Det er fx pragtfuldt at ro en tur i kajak på 
fjorden. Er man til det kolde gys, kan man tage en forfriskende tur 
i bølgen blå, eller man kan bruge den til lystfiskerkonkurrence.
 
På det nye website www.seatrout-mariagerfjord.dk, som VisitMa-
riagerfjord står bag, bliver det også slået fast, at fjorden rummer 
et fiskevand i absolut international topklasse, så det bliver spæn-
dende at høre, hvor store ørreder, der bliver fanget ved Mariager 
Fjord Seatrout Cup i maj. 
 
Venlig hilsen
 
Mogens Jespersen
Borgmester



Jægeren
&

Lystfiskeren
Maren Turis Gade 6 · 9000 · Aalborg · Tlf. 98 13 94 00

www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 10.00 -17.30

Fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Forår hos Jægeren & Lystfiskeren

GUIDELINE COMPLINE
Skydelinen til dig som gerne vil 

kaste 5 m. længere end alle andre.
Uden tvivl en af markedets bedste.

LINEKURV.DK
Måske markedets bedste linekurv, som med
sikkehed giver dig mere distance på kysten.

Tilbudet er gældende til og med d. 7. maj 2015

GUIDELINE
ALTA JAKKE
Fantastisk fiskejakke fra 
Guideline med 30.000 
mm. vandsøjletryk.
Der kan forekomme bitte små 
sorte ubetydelige prikker 
på membranen.

Vejl. pris 2999,-

FORÅRSPRIS

1.499,-

GUIDELINE MICROWAVE
Årets helt store bestseller og bestemt ikke uden 
grund. Helt nyt design med øjer, som gør stangen 
væsentlig lettere end alle andre stænger.
vælg mellem 8” 9,6” og 10”

NU KUN 

1.499,-
SPAR 50% KUN 

249,-

TILBUD KUN 

249,-
GUIDELINE COASTAL RTG
Perfekt skydehoved til kysten.
Længeden er fra 9,3 - 9,8 m. og
fås i flydende og intermediate.

KUN 

499,-



Mariager Fjord Seatrout Cup
9. - 10. maj 2015

Så skal der dystes ved Mariager Fjord efter havørreder, fra lørdag den 9. kl. 
14.00 til søndag den 10. kl. 14.00.
Alle kan deltage i konkurrencen, om man fisker fra båd, kajak, flydering, tøm-
merflåde, vadefiskeri eller man står på land/havnemole osv. Så længe det er 
kastefiskeri der udøves.
 
Lystfiskerforeningen Waders arrangerer fiskekonkurrencen og står for det 
praktiske. Jægeren & Lystfiskeren, Aalborg, Noget for livet – Mariager Fjord, 
Jutlander Bank, ABU Garcia, Berkley og L.F. Waders står for sponsering af de 
flotte præmier, annoncering og div. tryksager.
I de 24 timer konkurrencen løber går det selvfølgelig ud på, at fange den stør-
ste havørred, så man kan vinde første præmien, som er på kr. 5000-, i alt er der 
præmier til de 15 største fangede havørreder.
Der vil være lodtrækningspræmie på 1000 kr. på deltagerbeviset efter præ-
mieuddelingen. 
Der er endvidere mulighed for at deltage i løbende indvejningskonkurrence 
om alle de fisk du fanger. Du får et lod pr. indvejet fisk. (5 gavekort fra Jæge-
ren & Lystfiskeren, Aalborg).
Man skal selv være til stede for at vinde lodtrækningspræmierne.
 
Indvejning
Foregår i Det Røde Pakhus på Hobro Havn, og der er åbent for indvejning 
fra lørdag kl.14.00 til søndag kl.14.30. Der kan købes mad lørdag kl. 17.00 til 
20.00 og igen søndag kl. 12.00 til ca. 15.00. Menuen vil begge dage være pøl-
ser med brød/kartoffelsalat.  Der vil være salg af øl, vand og kaffe under hele 
konkurrencen. 
 
Deltagergebyr
Seatrout Mariager Fjord Cup 2015, deltagelsen koster kr. 200,- eller 28 euro pr. 
deltager i konkurrencen.
Sidste frist for tilmelding via bankoverførelse/Swipp/Mobil Pay til  Seatrout 
Mariager Fjord cup 2015 er onsdag d. 6 maj 2015.
Deltagerbevis kan købes lørdag fra kl. 10.00 til 14.00, pris kr. 250-, eller 35 
euro. i Det Røde Pakhus, Sdr. Kajgade 12, 9500 Hobro. 

Indbetaling af deltager gebyr
Beløbet kan indbetales ved bankoverførsel Reg.nr 9218 kontonr. 2072150875         
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Der kan selvfølgelig også indbetales på Swipp og Mobilpay til telefonnr.: +45 
2643 1586
 
Se indvejet fisk og stilling på nettet: Stillingen vil under hele konkurrencen 
løbende opdateres på www.waders.dk/cup2015.htm .

 Ved Det Røde Pakhus   
Jutlander Bank har en løbende konkurrence kørende de timer som indvej-
ningsstedet har åbent, hvor man kan vinde gavekort kr. 1000- (ambassadør 
kort)

Jægeren og Lystfiskeren - Aalborg afholder en kastekonkurrence søndag ca. 1 
time før indvejningen afsluttes, hvor man kan vinde en Guideline fluestang til 
en værdi af 3499,- Her gælder det om at kaste så langt som muligt.

Regler for Mariager Fjord Seatrout Cup
 
Hvor? 
Der må fiskes i hele Mariager Fjord. 
Fra havnen på Als Odde og lige linie over til spidsen ved Overgaard gods.
Indvejning Det Røde Pakhus på Hobro Havn, Sdr. Kajgade 12, 9500 Hobro
Yderlig info på tlf. +45 2643 1586.
Fredningsbestemmelser for Mariager Fjord skal overholdes.

Hvornår?
Der må fiskes fra lørdag kl.14.00 til søndag kl.14.00.

Med hvad?
Der må fiskes fra båd, flydering, kajak, tømmerflåde, vadefiskeri eller man står 
på land/havnemole osv.  
Der må kun fiskes med ét redskab, stang og hjul.
Kun kastefiskeri med én stang, der er tilladt.
 
Hvilken fisk er med i konkurrencen?
Kun havørreder kan indvejes.
Mindstemål for konkurrencen er 45 cm.
I konkurrencen arbejdes der med konditionstabel for alle fisk. 
Indvejede fisk SKAL holde vægtfaktor i konditionstabellen, for at deltage i 
konkurrencen. Se konditions faktortabel.



Ved indvejning?
Fisk skal indvejes i Det Røde Pakhus løbende fra lørdag kl.14.00 til søndag 
kl.14.30, hvor indvejningen slutter. 
Hver deltager kan kun vinde én præmie. Har man indvejet en havørred og 
fanger en større, tæller den største med i konkurrencen. 
Man skal selv møde op til præmieoverrækkelsen og modtage sin præmie.
Havørreder som indvejes må ikke være renset eller have været nedfrosset. De 
vil blive afvist.
 
Hvis det skulle ske?
Er der 2 ørreder med samme vægt, bliver den korteste vinder. Er der også her 
lighed, er det første indvejet fisk som vinder.
Alle lodtrækningspræmier kan kun vindes ved personligt fremmøde. Ellers 
trækkes en ny vinder.

HUSK at medbringe
Kvittering for betalt tilmeldingsgebyr, gyldigt statsfisketegn og legitimation 
skal forevises ved indvejning.
 
Eventuelle protester
vedrørende fiskeriet afleveres til dommerpanelet senest søndag kl. 14.15, 
skriftligt og vedlagt 50 kr., som tilbagebetales, såfremt protesten tages til 
følge.
Lystfiskerforeningen Waders nedsætter et dommerpanel som har ret til at afvise 
fangster, hvis der er mistanke om, at regler ikke er overholdt.
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Lystfiskerforeningen Waders 
Foreningen er en meget alsidig forening, der henvender sig til alle alders-
grupper. Hovedformålet med foreningen er, at varetage alle medlemmers 
interesser for al slags lystfiskeri, såsom arrangerede ture til kyst-, hav-, å-, sø -, 
put&take fiskeri osv. Hertil kommer der et antal klubaftener, hvor der er for-
skellige fiskerelaterede aktiviteter.
Der bliver i vores forening lagt stor vægt på, at børn og unge deltager i alle 
de aktiviteter, som bliver udbudt. Hertil kommer der så sideløbende en del 
”impulsive” arrangementer, som meddeles pr. E-mail, SMS, Facebook og på 
hjemmesiden www.waders.dk, hvor medlemmerne kan deltage i de privatar-
rangerede fisketure. 
Vi har ingen indlejet fiskevand, men fisker praktisk talt rundt omkring i hele 
landet. Medlemsskaren som er på 100-150 medlemmer, strækker sig geogra-
fisk til Sjælland, Fyn, Midtjylland, Himmerland og Nordjylland. Det giver jo i 
sig selv mange muligheder for, at få gode relationer (kammeratskaber) og 
dermed fiskemuligheder som man ellers ikke ville have haft mulighed for.
Den vigtigste fællesnævner for netop vores forening er, at alle har et rigtig 
godt, solidt og socialt sammenhold, kammeratskab og fællesskab hvor alle 
føler sig, en del af det de er medlem af og samtidig deler interessen for det 
man gerne vil, nemlig at fiske og samtidig lære af alle de andres gode erfa-
ringer. 
Klik ind på www.waders.dk  og www.facebook.com/waders.dk som løbende 
opdateres. 
 Lystfiskerforeningen Waders

  LYSTFISKERFORENINGEN WADERS.
  EN FORENING, HVOR DER ER PLADS TIL ALLE.
  EN FORENING, HVOR DET ER GLÆDEN VED AT FISKE OG
  DET GODE KAMMERATSKAB SOM ER ALFA OMEGA…..
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Lystfiskerforeningen Waders. 

Arrangør: 



M JAGT
FISKERI
FRITID

www.mbjagt.dk
Erhvervsparken 11 • 9500 Hobro
tlf. 98557028 • Email: mbjagt@c.dk 



Præmieliste - Seatrout Mariager Fjord Cup 2015
 1. 5.000,00 dkr på check samt årsabonnement på fiskeavisen.
 2. 1 stk. Guideline vadejakke (vejl. pris 3.000,00)
  samt årsabonnement på fiskeavisen
 3. 1 stk. Savage Gear Parabellum CC fiskestang (vejl. pris 1.799,00)
  samt årsabonnement på fiskeavisen
 4. Viva spinnehjul (vejl. pris 1.300,00) samt årsabonnement på fiskeavisen
 5. 1 stk. Scandinavian shooting head og runningline (vejl. pris 900,00)   
  samt årsabonnement på fiskeavisen.
 6. 1 stk. ABU Cardinal STX 30 hjul (vejl. pris 899,00).
 7. 1 par DAM neopren waders (vejl. pris 900,00).
 8. 1 Berkley Lightning fiskestang 9” 10 – 30 gr. (vejl. pris 899,00).
 9. 1 havturs gavekort med skibet Nordsøen (værdi 900,00).
 10. 1 havturs gavekort med skibet Mågen (værdi 700,00 ).
 11. 1 stk. Guideline fiskevest (vejl. pris 500,00).
 12. 1 Gavekort til MB Jagt Fiskeri (værdi 450,00 ).
 13. 1 Gavekort til MB Jagt Fiskeri (værdi 450,00 ).
 14. 1 Gavekort Jægeren og Lystfiskeren (Værdi 400,00 )
 15. 1 stk. Guideline cap (vejl. pris 200,00 )

Lodtrækningspræmie på deltagerbevis
Udtrækkes efter præmieoverrækkelsen, man SKAL selv være tilstede ved 
udtrækningen, ellers trækkes en ny vinder.
- Kr. 1000,00 kontant (Jutlander bank)
- Kr. 1000,00 kontant (Jutlander bank)
- Kr. 1000,00 kontakt (L.F. Waders)
- 2 X Årsabonnement på Fiskeavisen.

Løbende indvejningskonkurrence 
Endelig vil der være 5 gavekorts lodtrækninger (5 x 100,00 kr.) på indvejet 
fisk.

Kastekonkurrence
Jægeren og Lystfiskeren, Aalborg afholder, ligeledes en kastekonkurrence, 
søndag ca. et par timer før indvejningens afslutning, hvor man kan vinde en 
Guideline fluestang (værdi 3.499,00 ). Her gælder det om at kaste så langt 
som muligt.

Samlet præmiesum i alt 28.089 kr.  
Waders takker hermed endnu engang vore sponsorer, som har ydet stor 
velvillighed for at arrangementet kan gennemføres.
Uden dem intet arrangement…



“A bad day of fishing is better 
than a good day of work”

Natur og lystfiskeri i topklasse!

Heldigvis er der ikke mange dårlige fiskedage 
ved Mariager Fjord, der byder på natur og 
lystfiskeri i topklasse. 

Kig ind på www.seatrout-mariagerfjord.
dk, og tilmeld dig vores facebookside, så får 
du løbende nyheder og informationer om 
fiskeriet ved Danmarks smukkeste fjord. 

KNÆK & BRÆK

#SeatroutMariagerFjord

Oplevelser På Krogen

Natur og lystfiskeri 

i topklasse!

Læs også vores lystfisker 
magasin ”Oplevelser På Krogen”, 
som kan downloades på 
www.seatrout-mariagerfjord.dk

#SeatroutMariagerFjord


