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Fiskeriet efter havørreder har haft sløje år, og det har nok smittet af på fiskelysten og entusiasmen hos 

mange, men der er en lille kerne der stadigt stræber ørrederne på livet, jeg vil kalde disse barske og 

hårdføre mænd og kvinder Kystfiskeriet i Limfjordens rygrad.  

Vi har afholdt dejlige ture til Lyø, Samsø, Als og familiedagen til Livø er noget vores unger taler om og ser 

frem til igen, jeg melder ind med fuldt hus og takker for godt samvær og gode arrangementer.  Vi har godt 

nok også tænkt på en der ikke er med længere, og det er han jo så via os. 

Vi fik ny webmaster. Bo løb tør for tid og slog stillingen op Søren Christrup meldte ind. Bo holdt kursus for 

Søren og Undertegnede, hvilket fik mig til at konkludere at den gamle hjemmesides dage var talte. Da Bo 

tilbød at Jysk IP ville ligger servere til en ny Wordpress side var beslutningen taget. Da jeg med udgangen af 

november løb tør for arbejde, var det tid. Omkring årsskiftet kommer siden i drift, stor tak ti Jysk IP og Bo. 

I 2012 eksperimenterede vi med flytte Ørreddagene til maj, på præmie siden valgte vi at Ørreddagene er 

medsponsor på præmierne der er gavekort, der er altså reel værdi i de præmier der kan vindes. 

Det havde vi så meget succes med at deltager antallet halveredes, og som arrangør tænker jeg i mulige 

årsager: Vi var sent ude med en dato, Giroen kom bragende og vi måtte i panik flytte indvejning, vi er efter 

å premieren, der er min 8. af de vanlige deltagere der var til eller holdt konfirmation. 

Derfor er det bedste tidspunkt for ørreddagene nok der hvor de lå 2. weekend i april. At så ørrederne er 

flottere i maj og juni, ja det tvivler jeg ikke på. 

Vindere fra sidste år har været meget positive over at kunne drage til handlen med et flot gavekort, så det 

er vejen frem og ulig meget lettere end at skulle skrabe præmier (skrammel) ud af grejbutikkerne. På trods 

af at vi floppede og brugte en masse penge på gave kort gik ørreddagene næsten i nul sidste år, i år satser 

vi ca. samme beløb, men da vi mangler sponsorat fra bankerne bliver præmie summen noget mindre. Dog 

synes jeg stadigt at det er meget flotte præmier og jeg glæder mig til den 13. og 14. april. 

Jeg håber vi kan komme lidt tilbage til de dage hvor vi improviserer en tur i weekenden på klubaftnerne. Et 

godt eksempel på et det stadigt kan ske er turen til Mariager fjord i først i januar. 

 

 


