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Medlemsblad for Snøren Gug           

Udsendes 2 gange årligt        

Oplag 200 stk.        

Næste deanline, 15/4 2017       

          

Klubbens Adresse        

Snøren Gug         

Jan Lilholt         

Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe       

          

Kasserer         

Jan Lilholt     

 

   

Aagade 8, Vegger, 9240 Nibe       

Mobil 50999224/22173575       

Mail: jan.michael.lilholt@rn.dk       

          

Bestyrelsesmedlemmer        

Ole Mølgaard Andersen   Allan G. Jespersen     

Nøvlingvej 136, 9260 Gistrup  

Bettyvej 27, 9280 

Storvorde    

Mobil 23220786   Mobil 41443799     

Mail: ole.ruth.sofie.andersen@mail.tele.dk Mail: agjespersen@gmail.com   

          

Thorkild Nørgaard   Kent Eriksen     

Bogfinkevej 5, Tranum, 9460 Brovst  Ridderhatten 6, 9260 Gistrup   

Mobil 30561677   Mobil 30139979     

Mail: thorkildnoergaard@gmail.com  Mail: kentgitte@mail.dk    

          

Bladudvalg    Webmaster     

Ole Mølgaard Andersen. Jan Lilholt, Erik Olsen Bruno Andresen     

     Ridderhatten 14, 9260 Gistrup   

Hjemmeside   Mobil 25391143     

www.snoerengug.dk    Mail: brunand55@live.com    

                

                                                              

http://www.snoerengug.dk/
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Nye klublokaler vinteren 2016-17 

 

Efter lidt research og forhandlinger 

frem og tilbage, har vi nu endelig 

fundet nye klublokaler. Det er 

således aftalt med Aalborg 

kommune, at vi i denne vinter kan 

fortsætte vore grejaftener hver 

anden mandag på adressen 

Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV. 

 

 Vi har fået råderet over 41 kvadratmeter inkl. køkken- og 

toiletfaciliteter. Hertil kommer et værkstedslokale, hvor vi kan støbe 

pirke o. lign. 

 

Herunder er billeder fra den første grejaften den 24. oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalerne benyttes også af andre 

foreninger, bl.a. BMX-klubben 

Falcon, Sportsfiskeforeningen Pirken 

og MC Turbofluerne.  

Datoer for efterårets/vinterens 

grejaftener vil fremgå af 

opslagstavlen andet sted i dette blad. 
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Opslagstavlen – Snørens Gugs arrangementer 2016-2017 

 

Mandag 07/11 2016 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Mandag 21/11 2016 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Mandag 05/12 2016 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Mandag 19/12 2016 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Nytårstur 29/12 2016 Michael Franck fra Hirtshals 

  Afgang kl. 7.00-13.00 

  Turleder: Kent Eriksen 30139979 

  Pris 440,- 

 

Mandag 09/01 2017 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Mandag 23/01 2017 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Mandag 06/02 2017 Grejaften kl. 19.00 

  J. C. Fiskegrej og Fritid, Sæby 

  Gratis 

  Tilmelding til Kent Eriksen 30139979 
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Mandag 20/02 2017 Generalforsamling kl. 19.30 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

 

Mandag 06/03 2017 Grejaften kl. 19.00 

  Kraghs Jagt- og fiskeriartikler 

  Aggersundvej 322, 9690 Fjerritslev 

  Pris 50,- 

 

Lørdag 18/03 2017 Michael Franck fra Hirtshals (8 pladser) 

Afgang kl. 7.00-13.00 

  Turleder: Kent Eriksen 30139979 

  Pris 440,- 

 

Mandag 20/03 2017 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Mandag 03/04 2017 Grejaften kl. 19.00 

  Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV 

  Kaffe m/tilbehør 25,- 

 

Skærtorsdag 13/04 2017 Bonito fra Hanstholm (12 pladser) 

  Afgang kl. 6.00-17.00 

Turleder: Thorkild Nørgaard 30561677 

  Pris 900,- 

 

Søndag 30/04 2017 Maagen fra Nr. Vorupør (8 pladser) 

  Afgang kl. 5.00-17.00 

  Turleder: Ole Mølgaard Andersen 23220786 

  Pris 750,- 

 

Lørdag 17/06 2017 Nordsøen fra Hanstholm (8 pladser) 

  Afgang kl. 5.00-16.00 

  Turleder: Allan G. Jespersen 41443799 

  Pris 900,- 
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Lørdag 12/08 2017 Nemo fra Thyborøn (8 pladser) 

  Afgang kl. 2.00-22.00 

  Turleder: Jan Lilholt 22173575 

  Pris 1600,- inkl. forplejning 

 

Lørdag 23/09 2017 Michael Franck fra Hirtshals (8 pladser) 

  Afgang 7.00-13.00 

  Turleder: Allan G. Jespersen 41443799 

  Pris 440,- 

 

Lørdag 07/10 2017 Nordsøen fra Hanstholm (8 pladser) 

  Afgang 5.00-16.00 

  Turleder: Ole Mølgaard Andersen 23220786 

  Pris 900,- 

 

Nytårstur 28/12 2017 Michael Franck fra Hirtshals (8 pladser) 

  Afgang 7.00-13.00 

Turleder: Thorkild Nørgaard 30561677 

  Pris 440,- 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.danmarkguide.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/FiskerBaadT_10.gif&width=650&height=600m&bodyTag=<body bgColor%3D"#FFFFFF" leftmargin%3D"10" rightmargin%3D"10" topmargin%3D"10" marginwidth%3D"20" marginheight%3D"10">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=15322b11cc801ae68be3a4ef7f3797a3
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Indkaldelse til generalforsamling 2017 

Der indkaldes hermed til Snøren Gug´s årlige generalforsamling. 

Den afholdes mandag d. 20. februar 2017 kl. 19:30, Sofiendalsvej 80, 

9200 Aalborg SV. 
 

Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent. 
 

2. ”Formandens” beretning. 
 

3. Kassereren fremlægger regnskabet. 
 

4. Valg af:   
 

 Formand Ved generalforsamlingen 2016 lykkedes det ikke at vælge 

en ny formand. Allan Jespersen valgtes i stedet som 

bestyrelsesmedlem med en periode på 1 år 

 1 bestyrelsesmedlem Ole Mølgaard Andersen er på valg 

 Suppleant til bestyrelsen Alex Kristiansen er på valg 

 Revisor Bruno Andresen er på valg 

 Revisorsuppleant Gert Nielsen er på valg 

 Bladudvalg Erik Olsen, Ole M. Andersen og Jan Lilholt er på valg 

 Havtursudvalg: Jan Lilholt, Ole Mølgaard Andersen, Allan 

Jespersen, Kent Eriksen og Thorkild Nørgaard er på valg 

 

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 

15. februar 2016). 

 

Bestyrelsen vil fremlægge en række forslag til ændringer af 

Snørens vedtægter. Der vil blive separat afstemning om hvert 

ændringsforslag. Forslag til vedtægtsændringer kan ses på 

næste side. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

 

7. Eventuelt  

 

VEL MØDT ALLE SAMMEN 
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Forslag til vedtægtsændringer Sportsfiskerforeningen Snøren Gug 

 

Nuværende tekst Ny tekst 

§ 1. Foreningens navn er Sportsfisker-     

foreningen “Snøren Gug”. 

Hjemsted - Gug. 

Stiftet den 5. maj 1967. 

 

§ 1.Foreningens navn er 

Sportsfiskerforeningen ”Snøren 

Gug”. 

Hjemsted – Aalborg 

Stiftet den 5. maj 1967. 

 

§ 2. Foreningens formål er, at 

varetage medlemmernes interesse for 

lystfiskeri; primært havfiskeri, samt 

at give børn og unge under 25 år 

mulighed for kammeratligt samvær. 

 

§ 2. Foreningens formål er at 

varetage medlemmernes interesse 

for lystfiskeri; primært havfiskeri, 

samt at bidrage til kammeratligt 

samvær. 

 

§ 5. Bestyrelsen fastsætter 

generalforsamlingens dagsorden. 

Forslag til dagsordenen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Dagsordenen skal indeholde følgende 

faste punkter: 

  

        1. Valg af dirigent. 

        2. Formandens beretning. 

        3. kassereren fremlægger 

regnskabet. 

        4. Valg af 

        a) Formand og 1 

bestyrelsesmedlem (på   ulige 

årstal) 

  b) Kasserer og 2 

bestyrelsesmedlem (på lige   

årstal) 

 c) Suppleant til bestyrelsen (en 

hvert år) 

 d) Revisor (en hvert år) 

 e) Revisorsuppleant (en hvert år) 

§ 5. Bestyrelsen fastsætter 

generalforsamlingens dagsorden. 

Forslag til dagsordenen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingens 

afholdelse. 

Dagsordenen skal indeholde 

følgende faste punkter: 

  

   1. Valg af dirigent. 

   2. Formandens beretning. 

   3. Kassereren fremlægger 

regnskabet. 

   4. Valg af 

a) Formand og 1 

bestyrelsesmedlem (på   ulige     

årstal) 

 b) Kasserer og 2 

bestyrelsesmedlem (på lige årstal) 

 c) Suppleant til bestyrelsen (en 

hvert år) 

d) Revisor (en hvert år) 

e) Revisorsuppleant (en hvert år) 

 f) Bladudvalg - havtursudvalg  
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 f) Festudvalg - bladudvalg - 

havtursudvalg  

         5. Indkomne forslag 

         6. Fastsættelse af kontingent 

         7. Eventuelt                              

 

    5. Indkomne forslag 

    6. Fastsættelse af kontingent 

    7. Eventuelt                              

§ 6. Klubbens ledes af en bestyrelse, 

der består af formanden og 4 

bestyrelsesmedlemmer. Formanden 

vælges på generalforsamlingen for 

2 år ad gangen på ulige årstal. 1 

bestyrelsesmedlem vælges for 2 år 

ad gangen på lige årstal, kasserer 

og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges 

for 2 år ad gangen på lige årstal. 

Hvis kassereren forlader posten 

midt i en valgperiode, indtræder 

suppleanten i bestyrelsen, og 

bestyrelsen udpeger iblandt sig en 

ny kasserer. Den af bestyrelsen 

udpegede kasserer er på valg ved 

førstkommende ordinære 

generalforsamling. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når et flertal af bestyrelsen er til 

stede. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen indkaldes af 

formanden. Dersom et flertal af 

bestyrelsen ønsker et 

bestyrelsesmøde, kan disse via 

formanden også indkalde til dette. 

Intet medlem af bestyrelsen eller 

klubben kan hæfte for nogen gæld 

eller økonomiske forpligtelser, som 

klubben måtte påtage sig. 

Revisor og revisorsuppleant vælges 

hvert år. 

 

§ 6. Klubbens ledes af en 

bestyrelse, der består af 

formanden og 4 

bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden og 1 

bestyrelsesmedlem vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen på ulige årstal. 

Kassereren og 2 

bestyrelsesmedlemmer vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen på lige årstal. 

Suppleant til bestyrelsen, revisor 

og revisorsuppleant vælges på 

generalforsamlingen for 1 år ad 

gangen. 

Hvis formanden eller kassereren 

forlader posten midt i en 

valgperiode, indtræder 

suppleanten i bestyrelsen, og 

bestyrelsen udpeger iblandt sig 

en ny formand eller kasserer. Den 

af bestyrelsen udpegede formand 

eller kasserer er på valg ved 

førstkommende 

generalforsamling. 

Hvis et bestyrelsesmedlem 

forlader posten midt i en 

valgperiode, indtræder 

suppleanten i bestyrelsen indtil 

førstkommende 

generalforsamling. 

Bestyrelsen er omfattet af de 

almindelige regler om fuldmagt, 

ansvar og erstatningspligt. 
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Forslag til ny § 7. 

Bestyrelsen indkaldes af 

formanden. Dersom et flertal af 

bestyrelsen ønsker et 

bestyrelsesmøde, kan disse via 

formanden også indkalde til dette. 

Der afholdes bestyrelsesmøder 6 

gange årligt samt ad hoc, hvis 

behov for møder opstår. 

Bestyrelsen skal så vidt muligt 

indkaldes med et varsel på 

minimum en uge og ledsages af 

en dagsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når et flertal af bestyrelsen er til 

stede. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. 

Der skal skrives referat fra 

bestyrelsesmøderne. Referaterne 

godkendes af mødedeltagerne, 

hvorefter de offentliggøres på 

klubbens hjemmeside. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 

7. februar 2011 

Vedtaget på generalforsamlingen 

den 13. februar 2017. 

 

 

 

 

§   §   §   § 
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Hav tur den 1. oktober med M/S Nemo fra Thyborøn 

 

Fiskeriet i efteråret har været plaget af megen blæsevejr, og det er stort 

set ikke lykkedes at komme på havet. Den 1. oktober var M/S Nemo 

booket til en 20-timers 

tur, men i dagene op til 

afgang blæste det en 

stiv kuling. Afgangen 

blev udsat/afkortet 5 

timer, da der endelig 

var udsigt til at vinden 

ville flove af. Da vi 

tidligt om morgenen 

forlod havnen i 

Thyborøn var der dog stadig meget store dønninger. Vi var 6 fra Snøren 

plus en tysker, så der var god plads på båden. At det ikke var havblik, 

vidner 6 søsyge lystfiskere om. Som, dagen skred frem blev det rigtigt 

godt vejr og dønningerne lagde sig mere og mere. Der kom dog aldrig 

rigtig gang i fiskeriet. Mange af de fisk, som trods alt blev landet, var 

fejlkrogede, hvilket tydede på grumset vand ved bunden. 

 

Jan Lilholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støt vores 
annoncører 

de støtter Snøren 
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Tilmelding til havture 

 

Husk at tilmelde dig rettidigt til havturene, dvs. 3 uger før.  Ellers må vi 

som turledere se os nødsaget til at booke ledige pladser til ikke-

medlemmer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for klubben, eller endnu 

mindre hensigtsmæssigt, nemlig at aflyse turene pga. manglende 

tilslutning. 

Tilmelding er bindende, også selv om der indtræffer sygdom m.v. med 

mindre man selv finder en afløser. Husk under alle omstændigheder at 

kontakte turlederen ved forfald/afbud. 

På forhånd tak for hjælpen! 

Havtursudvalget: Jan Lilholt, Allan Jespersen, Ole Mølgaard Andersen, 

Kent Eriksen, Thorkild Nørgaard 

 

NB! Der kan forekomme ændringer i afgangstidspunkter og 

afgangshavne.  

 

Hvis en præmietur må aflyses, vil præmierne så vidt muligt overføres til 

førstkommende tur. Det er i øvrigt kun medlemmer, som kan deltage i 

kapløbet om præmier på de ture, der afvikles som præmieture. 

 

Priser for havture 

Det tilstræbes at holde priserne på havturene på et minimum. Derfor 

kan det med sikkerhed betale sig at være medlem af klubben. 

 

Betaling for havture 

Med det formål dels at øge sikkerheden omkring betalingen for havture 

dels at smidiggøre afregningen indføres med virkning fra sæson 2015 

følgende praksis: 

Betalingen for deltagelse i havture skal så vidt muligt ske elektronisk. 

Det vil sige enten i form af bankoverførsel til klubbens konto: 9286 

4562330602, eller via Mobile Pay til +4522173575. 

Betalingen skal ske umiddelbart efter, at der foreligger oplysninger om, 

at turen gennemføres. Har man ikke adgang til netbank eller Mobile 

Pay, kan man naturligvis stadig betale kontant til turlederen. 

Betalingen til rederierne gennemføres så vidt muligt som 

bankoverførsel eller alternativt via check. 
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Delfiner i Skagerrak 

Den 29. oktober var der planlagt en 

kystnær 6-timers tur med M/S Michael 

Franck fra Hirtshals, men denne måtte 

også opgives på grund af blæsevejr. 

Dagen efter skulle vinden lægge sig, og 

vi var 4 fra Snøren (Allan G. Jespersen, 

Erik Olsen, Thorkild Nørgaard og Jan 

Lilholt), som valgte at tage med M/S 

Nordsøen fra Hanstholm. Der var lidt 

dønninger, da vi sejlede ud om 

morgenen, men de lagde sig hurtigt, og 

det blev aldeles pragtfuldt vejr. Der blev 

fanget en del fisk (mellem 10 og 15 stk. 

pr. deltager), hvilket kunne gå an, dog 

uden at være prangende. Dagens 

oplevelse fik vi imidlertid midt 

formiddag, da vi fik besøg af en større 

flok delfiner 20-25 stk. De var særdeles 

nysgerrige og legesyge, og de kom helt 

tæt på båden. De fulgte os i ca. 15 minutter.  

 

Vi har tidligere i år på ture fra Hanstholm 

og Thyborøn set delfiner. Noget kan tyde 

på, at der bliver fere og flere af den i vore 

farvende. De skal være velkomne. Det er 

altid en oplevelse, når de viser sig. 

Tilsyneladende bliver der også spottet 

flere og flere tun i de danske farvande. 

Det drejer sig dels om bonitoer dels om 

den store blåfinnede tun, der var 

almindelig i 60-erne. Det må blive det 

næste vi oplever, når vi drager ud på 

havet for at dyppe snøren. 

 

Jan Lilholt 
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Fangstjournal 2016     

       

Navn   Antal Største Arter   Måler 

Erik Olsen 30   T     

Peter Ørndal 47 12,8 kg. T   X 

Anker Holm 37   T     

Jan Lilholt 74   T, Y, S, M, Z   

Alex Kristiansen 20   T     

Lars Larsen 35   T     

Bruno Andresen 38   T, L     

Franck Jensen 25   T     

Thorkild Nørgaard 77   T, M     

Anders Secher 8   T     

Benny Kjær 

Nielsen 9   T, B     

Allan Jespersen 7   T     

Ole Mølgaard 9   T     

 

Arternes betegnelser     

        

A= Aborre   K=Knurhane   U=Ulk   

B=Skrubbe  L=Lange   V=Hvilling 

C=Havkat  M=Makrel  W=Sild   

D=Hornfisk  N=Hestemakrel  X=Kulmule 

E=Taskekrabbe  O=Brosme  Y=Lyr(Lyssej) 

F=Fjæsing  P=Pighvar  Z=Blæksprutte 

G=Bækørred  Q=Rødfisk  Æ=Bjerggylte 

H=Helleflynder  R=Rødspætte  Ø=Regnbueørred 

I=Ising   S=Mørksej  Å=Ål   

J=Kuller     T=Torsk         

Vi gør opmærksom på, at det er eget ansvar at meddele den korrekte fangst til turlederen! 
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Rekordliste - hjemligt farvand   

       
 

Art   Vægt (kg.)   Fanger   Dato  

Bjerggylt   2,51   Jens Ole Venø 18.08.01  

Bjergulk   0,3   Hans Jensen 23.08.97  

Blæksprutte 2,1   Bent Lauersen 26.10.92  

Bækørred 1,75   Gert Nielsen 03.11.01  

Havtaske   0,5   René Østergaard 21.04.00  

Havkat   16,5   Erik Olsen 17.04.03  

Havørred   1.8(renset)   Gert Nielsen 15.09.00  

Helleflynder 5,32   

Thorkild 

Østergaard 09.04.98 
 

Hvidrokke 9,05   Jeppe Frøslev 16.05.03  

Kuller   2,7   Jan Lilholt 23.05.08  

Kulmule   5,1   Jan Lilholt 11.06.11  

Lange   12,5   Thorkild Nørgaard 09.06.01  

Lyssej(Lubbe) 6,5   Gert Nielsen 17.04.03  

Mørksej   10   Jan Lilholt 18.05.03  

Pighvarre   0,3   Martin Berger 25.10.03  

Regnbueørred 1   Knud Erik Nielsen 03.11.01  

Rødspætte 1,9   Jan Lilholt 09.10.04  

Rød Knurhane 0,9   Tage Andersen 19.08.05  

Torsk   21   Michael Skov 21.04.00  
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Familietur den 24. september 

 

Årets familietur var flyttet fra Put & Take til kysten ved Flakvej syd for 

Sæby, hvor vi skulle prøve Surf Casting fiskeri. En lille håndfuld 

lystfiskere mødtes lørdag midt på formiddagen og fik klargjort grejet til 

fiskeri efter fladfisk. 

Da ormene var sat på krogen og snøren var 

kastet ud, havde klubben sørget for 

rundstykker til formiddagskaffen. 

Vejret var ganske fint, der blæste en let 

vestenvind og termometret viste omkring 17 

grader, så det var godt fiskevejr. 

Fiskenes bidelyst var dog stor, 

eller også var det fiskernes 

evnerne der manglede. Da vi 

efter ca. fire timers fiskeri drog 

hjemad var der kun kommet fire skrubber i spandene. 

Alt i alt havde vi en god dag ved kysten, så 

at hvis turen gentages næste år håber vi der 

er flere af klubbens medlemmer, der kan 

finde tid til at deltage. 

 

Ole Mølgaard Andersen 
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4040 Julesnaps 

 

40 Nelliker 

40 øko espresso kaffebønner 

32 brune sukkerknalder 

1 stor øko appelsin 

1 fl. Brøndums snaps 

1 stort marmeladeglas 

1 strikkepind / grillspyd 

 

Sådan gør du: 

 

Prik 40 huller i appelsinen med 

strikkepinden/grillspyddet 

I hullerne sættes nellikerne 

De 32 sukkerknalder og 40 

espresso kaffebønner kommes i 

marmeladeglasset sammen med appelsinen. 

Der tilsættes 1. fl. snaps 

Låget lukkes, og åbnes først igen 40 dage senere. 

Snapsen sies igennem et ubleget kaffefilter og fyldes på en flaske. 

Jo længer snapsen står nu, jo bedre bliver den. Jeg gemmer altid en lille 

bitte flakse til næste år og nyder den imens jeg venter på at den nye 

julesnaps bliver klar. 
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