
 

 

ALL- ROUND NYT 

34. ÅRGANG - januar 2020 



 

 

I dette nummer. 
Formandens indledning      Side 3 

Bestyrelsen, kontakt & opgaver    Side 4 

Kalender         Side 5 

Generalforsamling 2020      Side 6-7 

Familieturen 2019       Side 8-9 

Guleroden         Side 10 

Vores klubblad        Side 11   

Nye medlemmer        Side 12 

Familieturen 2020       Side 13 

Tur til Skjern å        Side 14 

Sildetur          Side 15 

Annonce, Tusaagaard Put & Take    Side 16-17 

Opskrift          Side 18 

Fangstrapport        Side 19 

 

 

Næste bladudgivelse:    april    2019 

Deadline for indslag:    1. marts   2019 

 

Bankforbindelse:- 

Sparekassen Vendsyssel   9070-2600180528 

Mobile Pay:     17836 

Husk at påføre medlemsnummer og navn og hvad indbetalin-

gen dækker, ved indbetalinger. 

 

Hjemmeside: www.omegnensall-roundklub.dk 



 

 

Formandens indledning 

Så er vinteren over os igen, man kan sige meget men der har godt nok været et 
vådt år, i forhold til forrige års varme bølge. Men vi var da heldige med vejret 
på klubben ture. 
 
Det har igen i år været svært at få tilmeldinger til turene så de kunne gennemfø-
res, dette viser jo bare at der skal arbejdes meget hårde for at få folk op af sofa-
en og med ud. Om der er i form af andre ture og arrangementer er ikke til at sige 
uden input fra klubbens medlemmer. Så går i med en ide til en tur eller andet 
nyt så tøv ikke med at sige det, så finder vi ud af om det er noget der kan lade 
sig gøre at lave. Men vi køre ufortrødent vider og prøver igen i år.  
 
Vi søger hjælp til klubbladet da det kniber med tiden for redaktøren. Så vi skal 
have fundet en ny redaktør til bladet. Det skal være en der har modet til at tage 
helt over med bladet. Men der er jo ingen der siger at man ikke kan være flere 
om jobbet. Så vi kan få bladet op at køre med flere artikler igen. 
 
Det kunne være rart med lidt feedback fra de af vores medlemmer der bruger 
klubbens fiskevand, om der fanges fisk i vandet. Samt informationer om der er 
pænt og ryddeligt på stykkerne så vi kan opretholde et godt forhold til vores 
lodsejere. 
 
Jeg håber at se mange af jer, til generalforsamlingen, og alle de andre ture vi 
skal på i år. 

Peder 



 

 

Bestyrelsen 

FORMAND 
Peder Nybo 
Valmuevej 1, Hjøllund 
7362 Hampen 

 
Telefon: 29 90 20 76 
 
pn@pedernybo.dk 

At være formand 
 
Klubblad 
Turarrangør 

 

    

NÆSTFORMAND 
Hans Højgaard Hansen 
Hammelvej 169, Houlbjerg 
8870 Langå 

 
Telefon: 30 36 52 50 
 
Hans.hoejgaard@gmail.com 

 
Turarrangør 
 
Kontakt led til vibfisk 

 

    

KASSERER 
Bent Nielsen 
Liseborgvej 96 
8800 Viborg 

 
Telefon: 51 92 65 48 
 
bpn18@mail.dk 

At passe på  
Pengetanken 
 
Medlems kartotek 

 

    

SEKRETÆR 
Arne Præstegaard 
Solvangsalle 2, Ramsing 
7860 Spøttrup 

 
Telefon: 29 44 72 20 
 
arneramsing@gmail.com 

 
Sekretær 

 

    

MEDLEM 
Morten Joe Zink 
Ved Volden 3 
7400 Herning 

 
Telefon: 28 69 34 30 
 
morten@zink.nu 

 
Pokaler & Præmier 

 

    

MEDLEM 
John Larsen 
Ballingvej 55, Hem 
7800 Skive 

 
Telefon: 53 37 11 69 
 
hobieteam@gmail.com  

Ansvarlig for fiskevand 
 
Turarrangør 

 

    

MEDLEM  
Martin Thorlak Fisker 
Mågevej 25 
8800 Viborg 

 
Telefon: 30 21 83 93 
 
mtfisk@icloud.com 

Facebook 
 
Sponsorer 

 

    

Suppleanter: 1. Lars Jensen 2. Niels Kr. Jensen  

Billagskontrollant: 1. Carl Knudsen 2. Christian Østergaard  



 

 

Arrangementer 2020 
 
Generalforsamling   7 februar 
Sildetur      18 april 
Skjern å tur     14 maj 
Familieturen    27  juni 
Lakse tur til Lilla Edet  20  august 



 

 

Generalforsamling 2020 

Fredag 7. februar 

 
Vi starter med spisning kl. 18.30 

Pris kr. 50,00 
 

Generalforsamling kl. 19.30 
 

Bindende tilmelding til: 
 

Benthe og Bent  tlf. 51 92 65 48 
mail.: bpn18@mail.dk 

 
Senest 8. februar. 

 

 



 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for 2018 
3. Kassereren fremlægger regnskab 
4. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er: 
 Hans, Martin, Morten og John. 
 Martin genopstiller ikke. 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Rettidig indkommende forslag 
 Forslag sendes på mail pn@pedernybo.dk 
7. Valg af billagskontrollant samt suppleant. 
8. Eventuelt ( forslag  kan ikke sættes til afstemning) 
9. Overrækkelse af pokaler/præmier og jubilæumsgaver. 
 

Vore sponsorer er velkomne til at vise deres produkter frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamlingen afholdes i Almind forsamlingshus 



 

 

Familieturen 2019 
 

Så kom tiden til den årlige klub kon-
kurrence ved nTusaagaard put & take. 
 
Det er efterhånden blevet en rigtig 
tradition som flere og flere af vores 
medlemmer benytter sig af, og som 
regel kaster turen et par nye medlem-
mer af sig, dette gjorde sig også gæl-
dende i år.  
 
Vi var 24 voksne og 6 børn,  der havde 
fundet fiskestængerne frem i år, samt 
nogle stykker, der var med for maden 
eller hyggen. 
 
Igen i år stod Merete for flæskestegs sandwichs til os, som vanligt 
med hjælp af  Bente. Dertil skaffede Lars samme gode billige boller 
som sidste år. Jeg siger mange tak til dem for deres arbejde for klub-
ben. 
 

Sommeren var godt over os 
denne weekend, vandet var 
varmt, fiskene var meget dov-
ne og svære at lokke til hug bå-
de for børn og voksne, men hu-
møret var højt.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der blev  fanget 38,2 kg fordelt på 20 ørreder hvor den største, som 
blev fanget af Simon, var på 4,2 kilo,. 
 
Dagen blev afsluttet med amerikansk lotteri, præmieoverrækkelse 
samt masser af kaffe og KAGE, her en stor tak til Ellen for lækker ka-
nelkage. 
 
Vinderne af konkurrencerne er 
som følgende. 
 
Voksne. 1. John Hedeman 
  2. Carsten Pedersen 
  3. Karina Sørensen 
 
Børn. 1. Simon Simonsen 
  2.Mynthe Zink 
  3. Max Zink 



 

 

Guleroden!!! 
 

Da vi har oplevet et tilbage vendende fald i vores medlemstal, har vi 
sat hovederne i blød for at finde en løsning på dette problem. 
 
Vi er kommet frem til, at der skal være en lille belønning til de af vo-
res medlemmer, der lægger et stykke arbejde i at skaffe nye med-
lemmer til klubben. 
 
Bestyrelsen har på opfordring fra generalforsamlingen besluttet, at 
der i år vil blive udstedt et gavebevis på kr. 50,00 for hvert nyt med-
lem, der bliver meldt ind i klubben. Gavebeviset kan bruges til beta-
ling på klubbens ture og arrangementer eller dække udgift til mad 
på næste generalforsamling.  Så, jo flere medlemmer I skaffer, des 
billigere bliver medlemskabet /turene for jer. 
 
Hvis I har et nyt medlem til klubben, så meld det til Peder på telefon 
eller mail. Han sørger så for, at det bliver registreret, at netop du 
har fundet et nyt medlem til klubben, og gavebeviset bliver  
oprettet. 

 
God jagt 

Bestyrelsen 



 

 

Vores klubblad 

Redaktør søges!!!! 

 
Da det kniber med tiden og input til vores klubblad, søger vi en ny 
redaktør til klubbladet. 
 
Vi hjælper selvfølgelig den nye redaktør i gang, med opgaverne med 
bladet. 
 
Hvis ikke bladet får en ny redaktør, vi bladet kun udkomme når der 
er tid til bladet samt nyt stof til et blad. 
 
Har i spørgsmål så kontakt Peder. 
 

Tlf. 29 90 20 76 mail. pn@pedernybo.dk 
 



 

 

Nye Medlemmer 
 

  
 Der er desværre ikke nye medlemmer  
 
 

 
 



 

 

Familieturen 2020 

 

Lørdag d. 27/6 2019 fra kl. 9.30 til 15.30 
 

 
Så nærmer vi os tiden for den årlige klub konkurrence. 

Vanen tro bliver det ved Tusaagaard Put & Take, vi afholder turen. Der vil være 
mulighed for at medbringe campingvogn fra fredag for dem der ønsker dette. 

Strøm afregnes direkte til Søren. 
 

Kl. 12.00 til 12.30 kaldes der til frokostpause. 
 (Stængerne og de fisk der er tilbage i søen hviler mens vi spiser.) 

 
Tilmelding senest d. 1/6 2020. 

Til Peder tlf. 29 90 20 76 eller mail pn@pedernybo.dk 
  

Der vil nok blive serveret Byg selv flæskestegs sandwich med rødkål og agurker i 
frokost pausen samt en øl eller vand der til. 

 
Som sidste år kan der bestilles morgenmad bestående af rundstykker lidt ost og 

pålæg, samt kaffe og en lille en. Morgenmad serveres fra kl. 8.15 til kl. 9.15 prisen 
for dette er 35,00 kr. (tilmelding er nødvendig) 

De der ikke er tilmeldt konkurrencen, men gerne vil spise med til frokost, kan kø-
be maden for kr. 40,00 for voksne og kr. 20,00 for børn fra 4 år til og med 13 år. 

 
 1 præmien til flest fangede fisk 

2 præmien til største fisk. 
 3 præmien til næststørste fisk. 
Præmierne uddeles kl. ca. 16.00 

  
Prisen er 175 kr. for voksne og 80 kr. for børn fra 5 år og til og med 13 år. 

Kender i nogen der ikke er medlem af klubben men gerne vil prøve en tur sam-
men med os er prisen 

200,00 kr. for voksne og 80,00 kr. for børn til og med 13 år. 
Børn til og med 4 år deltager gratis. Men skal tilmeldes pga. maden 



 

 

Skjern å tur 2020 
Vi prøver igen at sætte en tur op til Borris ved Skjern å, vi vil leje os 
ind ved Brunbjerg gård som ved tidligere ture. Men det afhænger af 
jeres interesse derfor den tidlige tilmelding. 
  
Turen kommer til at ligge fra torsdag d. 14 maj  til søndag d. 17 maj. 
 
Prisen for denne tur er kr. 900,00 
for voksne og kr. 450 for børn til og 
med 14 år.  
Fiskekort samt laksekort køber man 
selv. Er reglerne de samme næste år 
er prisen for dagkort kr. 200,00 og 
laksekort kr. 100,00. 
 
 
Tilmelding for denne tur gerne så hurtigt som muligt, så vi ved hvor 
meget vi skal reservere. Dog Senest. d. 25 februar 2020, hvor beta-
ling for turen også skal sættes ind på klubbens konto. 
 
Der er plads til 14 personer på denne tur. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen nu. 
 

Tilmelding til Peder på tlf. 29 90 20 76 eller mail. pn@pedernybo.dk 



 

 

Sildetur 2020 
 
Lørdag d. 18/4 2018 fra kl. 10.00 
 
Så er vi klar med årets sildetur. Vi ta-
ger igen til Hvidesande og vi mødes 
ved parkeringspladsen efter slusen. 
 
Der er ingen tilmelding til denne tur, 
men giv gerne besked om i kommer 
og hvor mange så vi ved hvor mange 
vi skal kikke efter. 

 
Vi tager nok over på røgeriet og spi-
ser efter endt fiskeri, det er ved at 
blive en lille tradition at vi får lidt 
godt at spise når vi bliver sultne på 
denne tur, og en lille indkøbstur i røg 
butikken bliver det som regel også 
til. 
 

Giv besked om i kommer til Peder 29 90 20 76 eller på mail 
pn@pedernybo.dk. 



 

 

TUSAAGAARD PUT & TAKE

Tusaagaard Put and Take ligger i den flotte 
Karup Ådal. Tusaagaard har et areal på 
godt 16.000 m2, fordelt på 4 søer og en å 
på cirka 900 meter. 
 
Foruden de 2 almindelige søer, byder 
Tusaagaard på en storfangersø og en bør-
nesø. 
 
Der kan fiskes efter regnbueørreder, bæk-
ørreder, kildeørreder, suder, karper og ål.  
 
Ved søerne findes der kiosk, renseplads, 
toiletter, borde, bænke mv. 
 
Der er mulighed for at leje de 2 almindeli-
ge søer, til eks. firmature, klubber o.l  



 

 

TUSAAGAARD PUT & TAKE 

Tusaagaard Put & take 
Uhrevej 80 
7470 Karup  
Tlf.: 40206321  
 
Priser 
Sø 1, 2 og 3 
2 timer = 100 kr. 
3 timer = 120 kr. 
4 timer = 140 kr. 
5 timer = 160 kr. 
6 timer = 180 kr. 
8 timer = 220 kr. 
Dagkort = 300 kr. 
Børn under 12 år - halv pris. 
 
Storfangersøen og Tusaa 
3 timer = 150 kr. 
4 timer = 175 kr. 
5 timer = 200 kr. 
6 timer = 225 kr. 
8 timer = 275 kr. 
Dagkort = 400 kr. 
 
Familiekort, Sø 1, 2 og 3 
2 timer = 250 kr. 
3 timer = 300 kr. 
4 timer = 350 kr. 
5 timer = 400 kr. 
6 timer = 450 kr. 
8 timer = 550 kr. 
Dagkort = 750 kr 



 

 

Dampet kuller på bund fennikel og gulerod 

Ingredienser 

 
hønsefond  
(evt 1 dl vand og 1/3 bouillon tern)  
1 dl 
fløde 38% (piskefløde)  
1 dl 
salt & peber 
olie  
skalotteløg små  
2 stk 
Smør 
bredbladet persille 
Citronsaft 
gulerødder  
2 stk 
kullerfilet uden skind  
600 g 
blandede svampe  
250 g 
fennikel med top  
1 stk 
hvidvin  
1 dl 

Fremgangsmåde 

 
Dampet kuller: Skær 1 lille løg i tern, fennike-
len og gulerødder i tynde strimler. Sautér det i 
lidt olie i en sautepande i ca. 1 min. og tilsæt 
herefter hvidvin og hønsefond og bring det i 
kog. 
Krydr fileterne med salt. Afhængig af størrelse 
skæres fileterne i portionsstykker el. foldes til 
stykker, der er ensartet i tykkelse. Placér porti-
onsstykkerne i sautepanden, læg låg på og 
damp fisken ved middel varme ca. 5 min. Tag 
gryden af og lad fisken trække yderligere 5 
min. inden servering. 
Svampesauté: (ses ikke på billedet) Rens svam-
pene - brug gerne forskellige svampe. Rist dem 
i lidt smør på en pande. Tilsæt lidt finthakket 
skalotteløg og krydr tilsidst med salt, peber og 
evt. lidt hakket persille. 
Sauce: Hæld væden fra fisken op i en lille gry-
de. Bring det i kog - tilsæt fløde og lad det koge 
ind til det får en cremet konsisten. Jævn evt. 
med lidt maizena. Smag saucen til med salt, 
peber og evt. lidt citronsaft. 
Anret fisken ovenpå fennikel og gulerødder og 
server svampesauté og sauce til. 
Server retten med ris el. kartofler. 



 

 

Fangstrapport 2019 

 
Husk at indsende jeres fangstrapport for 2019 inden 

d. 1 februar 2020 
 

Der skal opgives vægt på alle fangede arter af fisk for 
at de tæller på rapporten. 
Har du været så uheldig at komme igennem året 
uden at fange fisk kan du indsende en tom rapport 
og deltage i præmie lodtrækning blandt de indsend-
te rapporter. 
 
Din Rapport sendes til Peder på mail. 
pn@pedernybo.dk 
 



 

 

 


