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Foreningsnyt August 2008 
 
Efterårssæsonen står for døren, og det er tid til at planlægge fiskeriet de næste måneder frem. 
Morsø Lystfiskerforening kan igen i år tilbyde et varieret program med spændende ture og 
arrangementer. Disse forløber som flg. : 
 
Klubaftner (Første d. 4. september): 
Disse foregår som sædvanligt om torsdagen på Enghavevej 47 1. sal fra kl. 19 til ca. 22.  
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe og et stykke 
kage. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig 
mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom : fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og 
woblere, fangstnetbygning, stangbygning, introduktion til fluefiskeri (de basale og nødvendigste 
kasteteknikker afprøves og tilegnes så vidt muligt hos juniorerne, men også seniorer er 
velkomne), fiskens standplads, føde og biologi (generelt) mm.  
  

Søndag d. 31. august – Grødedag: 
Grødeslåning + lettere vandløbsrestaurering i Votborg Å. Kontakt formanden på tlf. 97741826 
Vi starter kl. 10 og forventer at være færdig ca. kl. 14-15 
Kl. ca. 12 er foreningen vært ved et frokost-traktement. 
 
Torsdag d. 4. september 
- Første klubaften. 
 
Søndag d. 7. september - Lakse-og havørredtur til Gudenåen: 
Vi besøger Danmarks største å/flod i jagten på Gudenåens laks og havørreder. 
Antal deltagere: max. 12 personer (”Først til mølle” princippet) 
Der er afgang fra klubhuset kl. 06.30 Præcis!  
Hjemkomst ca. kl.19.00 
Der skal betales for fiskekort og et bidrag til kørsel. 
Vi fisker på zone 1, 2 el. 3 i omegnen af Bjerringbro afhængig af, hvad vi kan få af dagkort. 
Tilmelding personligt til Niels H. Larsen på tlf. 97741826 senest torsdag d. 4. september kl. 
20.00 
 
Lørdag d. 27. & søndag d. 28. september - MLF’s Ørreddage: 
Morsø Lystfiskerforenings årlige åbne havørred-konkurrence ! Se vedlagte program! ! ! 
 
Søndag d. 12. oktober - Tur til Bromølle Å: 
Vi besøger THY’s bedste havørred å. 
Antal deltagere: max. 12 personer (”Først til mølle” princippet) 
Der er afgang fra klubhuset kl. 08.00 Præcis ! 
Hjemkomst ca. kl. 17.30 
Der skal påregnes et bidrag til kørsel. 
Tilmelding personligt til Michael Larsen eller på tlf. 97752412/ 27406810 senest torsdag d. 9. 
oktober. kl. 20.00 
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Søndag d. 2. november - Foreningens interne havørredkonkurrence: 
Kun for medlemmer af MLF. Vi gentager succesen fra de forgangne år. Mød derfor op d. 2. 
november med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og måske en lille 
skarp til at sætte lidt gang i det. 
Mødetidspunkt: kl. 07.00  kaffe og rundstykker. 
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00 
Indvejning: kl. 15.00 hvor der bydes på kaffe og kage. 
Præmie: En overraskelse? (Der er præmier til de 3 største havørreder) 
Pris for deltagelse: Seniorer: 50,00 kr.  Juniorer: 25 kr. 
Tilmelding: til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97744044 senest lørdag d. 1. november kl. 17.00 

 
 
Søndag d. 16. november – Kysttur til Mariager Fjord: 
Vi forsøger at overliste nogle af den smukke fjords fjordørreder eller hidsige steelheads. 
Der er afgang fra klubhuset kl. 07.00  
Hjemkomst ca. kl. 20.00 
Der skal påregnes et bidrag til kørsel. 
Tilmelding personligt til Hans Jørgen Nørgaard eller på tlf. 97744044 senest torsdag d. 13. 
november kl. 20.00 
 
Torsdag d. 11. december – Juleafslutning: 
Vi julehygger med gløgg og æbleskiver.  
 
Søndag d. 28. december - Nytårskur!:  
Efter sidste års succes afholder vi igen en Nytårskur. Kom og vær med til en hyggelig fisketur 
langs kysten og få samtidig smidt noget af det overflødige julefedt!  
Vi starter med rundstykker, kaffe el. sodavand i klublokalet søndag d. 28. dec. kl. 8.00. 
Herefter tager vi på fisketur og mødes igen senest kl.16.00 til en gang gule ærter med tilbehør. 
Jule- eller nytårspilsnere samt sodavand kan købes til at skylle det hele ned med. Vi håber, at 
der vil være opbakning til dette lille arrangement, så det måske kan blive en tilbagevendende 
tradition i MLF de kommende år. 
Der skal mindst være 5 deltagere tilmeldt for at arrangementet gennemføres.  
Et lille beløb på ca. 50kr. pr. mand til maden skal påregnes. 
Tilmelding kan ske til Hans Jørgen på hjoergen@morslf.dk eller på tlf. 97744044 senest fredag 
d. 26. december kl. 20.00 
 
 
 
Torsdag d. 8. januar 2009 – Første klubaften i det nye år. 
Vel mødt ! 
 
 
Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af året på klubaftnerne 
Disse vil også blive slået op på www.morslf.dk . 
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Vigtige meddelelser:  
 

1. Overvågning generelt af vandløb og kyststrækninger:  
Når folk fra foreningen vandrer langs åen og gør nogle iagttagelser vil Morsø 
Kommunen meget gerne have besked. Iagttagelserne kunne vedrøre følgende: 
ulovlige spærringer, spildevandspåvirkede strækninger, strækninger hvor 2-meter 
bræmmer ikke er overholdt eller strækninger, der er ideelle til sandfang eller 
udlæggelse af gydegrus. Kommunen ser sådanne iagttagelse som en vigtig del af 
overvågningen. Al henvendelse til kommunen skal ske via formanden på tlf. 
97741826 eller mlf@morslf.dk  

 
2. Nyt Fiskevand: 

Morsø Lystfiskerforening har indgået en lejeaftale med ejeren af Egebaksande. 
Lejeaftalen omfatter fiskeriet på Lodsejerens andele af  Sjørring Sø Kanal i THY - 
beliggende ca. 5 km. nordvest for Hundborg. Se vedlagte fiskevandsoversigt og info., 
hvorpå alle regler og bestemmelser mm. for fiskevandet også står anført. Det 
nødvendige P-kort, for parkering ved det gamle hus på grusvejen til Egebaksande, er 
også vedlagt i dette brev. 
 

3. Foreningsbåden skal sælges!!: 
Foreningsbåden står hos Gaver & Grej i Nykøbing, hvor den kan besigtiges de 2 
første fredage og lørdage i september. Fredag imellem kl. 10 – 18 , Lørdag imellem 
kl. 10 – 13.  
Båden er en 16 fods klink-bygget Limbojolle med en 6HK Suzuki motor. Brenderup 
bådtrailer og Ekkolod medfølger. 
Pris: højeste bud over 9.000kr. 

 
4.  2 vandløbsprojekter: 
      
     Votborg Å: 
     Der skal laves nyt udløb ud i fjorden, hvor der skal lægges større sten ud, og der    
     skal laves gangbro over vandløbet. 
 
     Spang Å: 
     Omløbsstryg ved dambruget, hvor der skal lægges marksten og gydegrus ud. Ved   
     mindre tilløb, som bliver fritlagt, skal der også udlægges gydegrus og marksten. 
 
     Nærmere info. omkring dato- og tidspunkterne på klubaftnerne. 
 
      
      
 
Knæk & Bræk 
 
Bestyrelsen, MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF 
 


