Prisliste 2018 – Prisen er inkl. 1, 3 km fiskeret.

Idet vi takker for deres interesse for Sommerhuset ”Havørreden” ved den
eftertragtede strækning af Karup Å nord for Hagebro, fremsender vi hermed
information om huset.
Grønbæks Store Høl, som er 3,85 m dyb

Sæson

B-sæson

A-sæson

Periode

Uge 18 - 21

Uge 21 - 44

Pris pr. uge + el

2800,-

5200,-

Udsigt over Karup Å, som giver en fascinerende stemning, uanset om det
er forår, sommer eller efterår. Området er et eldorado for lystfiskere, som
kommer år efter år. Åen er kendt for sin rige fiskebestand af havørreder.

Der indbetales 1000 kr. pr. uge i depositum.

Sommerhuset udlejes efter først til
mølle princippet, og kun ugevis –
dvs. lørdag til lørdag.
Denne store flotte havørred blev
fanget af en af ”Havørredens”
gæster. Den blev fanget i Grønbæks
Store Høl, som er 3,85 m
dyb. Fisken vejede 10,6 kg.
Hunden – Samson ser beundrende
på.
Vi ønsker Dem en rigtig god
fornøjelse, og stram line.
Grønbæks Store Høl, som er 3,85 m dyb

Udsigt over Karup Å, som giver en fascinerende stemning, uanset om det
er forår, sommer eller efterår. Området er et eldorado for lystfiskere, som
kommer år efter år. Åen er kendt for sin rige fiskebestand af havørreder.
Poul Tanderup Jensen
Tlf. 97 54 74 00 / mail: 61759631
(Træffes bedst efter kl. 19:00)

Sommerhuset ”Havørreden”

Beskrivelse af huset
56 m2 sommerhus fredeligt
beliggende
på en ca. 400 m2 naturgrund
ca. 200 m fra Karup Å.
Huset er løbende renoveret.
Huset indeholder:
- kombineret opholdsstue med
udgang til udestue.
- 20 kvadratmeter stor sydvendt
udestue
- køkkenafdeling med elkomfur/
4 kogeplader/ovn, køleskab
(150 liter) med frostboks.
Varmt og koldt vand,
kaffemaskine, el-kedel,
køkkenudstyr
samt service til 6
personer

Køkken alrum
- soveværelse med 4 køjer (2 x
200 cm og 2 x 205 cm) og
skab

Et par gode tips
Som lystfisker gælder det om at
kunne læse vandet og dermed
finde frem til havørredens
standpladser.

Om natten søger den ud i åen.
Havørreden er naturligvis meget
sky og følsom overfor lyd og
bevægelser – både i vandet og på
bredden.

Fra udestuen

- gæsteværelse med 2 køjer
(2x200 cm) og skab
- sengetøj til 6 personer.
Sengelinned
skal medbringes
- toilet med håndvask, WC,
brusekabine, varmt og koldt
vand
- el-varme og lys, støvsuger,
345 liter fryser
- bord opvaskemaskine
- 20” farve TV og radio med
CD og digital sattelitmodtager
- havemøbler og lille udendørs
grill
- 12 m2 overdækket renseplads
med koldt og varmt
vand til rengøring af fisk

Medbring
Sengelinned (lagner, dynebetræk
og hovedpudebetræk),
viskestykker,
karklude, håndklæder,
toiletartikler.

Et af de store sving med bagvand

Man finder ikke havørreden det
samme sted dag og nat. Om dagen
gemmer den sig inde under
brinken, som kan være op til
1,20 m. bred. Her står den godt
beskyttet i mørket.

Fiskeret inkl. i lejen
1,3 km. Fiskeret som omfatter 8
store sving i åen – bl.a.
”Grønbæks Store Høl”,
”Grønbæks
Lille Høl” og ”Slagter høl”.
Yderligere fiskeret kan erhverves
hos Højbjerg Super i Hagebro
for ca. 100,- DDK. pr. dag.
(2002 priser).

supermarked, som har åbent alle

Grønbæks Lille Høl
Grønbæks lille høl
2,8 m. på det dybeste sted i svinget

Dog er der i perioden 1. juli til
31. oktober restriktioner på salget
af dagskort på den eftertragtede
strækning mellem Hagebro
og Vridsted. I denne periode
sælges der max. 7 dagkort pr.
døgn. Medlemmer af HaderupAulum lystfiskerforening må kun
fiske 2 dage om ugen på
strækningen.
For Deres vedkommende
er der ingen restriktioner på de
1,3 km fiskeret, som indgår i
lejen.
Grønbæks Lille Høl
På den 1,3 km. Lange åstrækning
findes ”Grønbæks Lille Høl”.
Som har en åbredde på 19 m. og
en dybde på 2,80 m. i svinget.
Der er grovgrus på bunden af
svinget.

Der er ført højspændingsledninger
over denne del af strækningen
og på grund af ledningernes
magnetfeldt samles mange af de
store fisk her.

ugens dage fra kl. 7 til 20. Her

Kæledyr
Må medbringes efter aftale med
ejeren. I så fald bedes De udvise
hensyn til naturen og vildtet.
kan der også købes yderligere
fiskeret i form af dagkort.
Udsigt med udsigt til
smeltevandsslugt.

Maks. antal boende
Huset må højst bebos af 6
personer
inkl. børn

Skitse over ”Havørredn”
Supermarked
Ca. 2 km. Til Højbjerg Super I
Hagebro. Et meget velassorteret

