


lystfiskergr

Ny bog På gaden nu!

Frilufts Liv
af Jens Brussel.
- Fra Drøm til Virkelighed
Pris 349,-

Ny dvd på gaden.

Pike & Fly
Pris f 69,-

-r_,q/

SaVaOeaf 
-tz+.tRealEel :i,

{UCm 

-,-_
5 Farver Begrænset Mængde
Før 149,- Frit valg nu kun 79r-

Fisker MagVice
Vild pris på kvalitets fluestik.
Før 699-, Nu kun 399,.

Vi har over
50 forskellige
caps
fra Simms
f .eks,

TroutTrucker
cap i mange motiver.
Pris 199,.

Geotf Anderson WS 4
Vadejakke
100 o/o Vind og Vandtæt.
Pris 2499,.

Liquid Fluehlul
f ra Waterworks/Lamsorr
Med 2 okstra spolor,
Kvalitot til små pongo,
Prlr lre kun 139e,.

Stanlev Claaslc
Termokande
1 ltr.
Vel nok de mest
solide på markedet.
Før 499,-
nu kun 399,-
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OSFs bestyrelse:

O d d e r Sp o r tsfi s kerfore ni ng
Stiftet 1945
Klublokaler - Stampemøllen - Stampm øllevej 57
www.oddersportsf iskerforening. dk
www.sportsf iskeren. dk

Næstlormand

i\4artin Rindom

29 822959
mtrindom@gmail.com

Anders Fogh Knudsen

28 96 28 10

anden04@hotmai Lcom

Kasserer:

Peter Frederiksen

86160997-2921 4473
pf@roesgaard.dk

86558s17-30297967 865424/0-50981661
delf invel@hotmail,d k ihaugaardsg@qmail.com

Peter Rasmussen

40 45 35 41

peter@ioy.dk

Henrik Bøhme Rasmussen

2221 17 81

henrikrasmussendk@yahoo.dk

Bill Horney

2927 1008
billleeh@gmail.com

Martin Kammer

93 91 14 10

kammer/2@live.dk

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 86 54 03 52 - njng@outlook.dk . Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 87 16 98 - kalamasimo@mac.com

Webmaster: Jens K Knudsen - dg52Z04@0mail.com

DREJ ET NUMMER

Det er me0et vigtiOl, at lå sloppel lorureningen med del samme.
Hvis der er noget akut f.eks. lisk der ligger døde i åen, eller hvis
vandel har en mistænkeli0 larve eller lugt (olie) . . .

Bing straks til
Tonny Jensen ...,.

Brandinspektøren 86 54 05 29

Allan Bosenbæk Vaon Haugaard
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Udløgniog af gydegrøs i Saruderbak
I ønono den 7, november viste vejret sig
l- fra en af sine bedste sider, og
egentlig var det jo fiskevelr, men jeg
havde lovet formanden, at jeg ville
hjælpe til med at lægge gydegrus i

Sanderbæk, så det måtte jeg jo nok
hellere overholde.

Der mødte 10 mand op ved Odder
spildevandscenter denne lørdag
formiddag: Allan Rosenbæk, Søren
Fuglsang, Søren Drasbæk, Søren
Kalmeyer (sikke mange Sørene'r) Lars
Aarø, Martin Rindom, Bill Horney, Jørn
Mortensen, Karl Hansen og mig selv. Vi
gik om til Sanderbæk, og det var jo lige
til at gå til, den kommunale biolog havde
sørget for, at det eneste vi skulle var, at
lægge gydegruset i bækken, da det var
lagt lige ved siden af bredden ved hjælp
af kommunal maskinkraft og der var
også markeret, hvor det skulle ligge. Så
under kyndig vejledning af formanden
Martin Rindom og Allan Rosenbæk, som
jo har været på kursus i at lave
gydebanker, gik vi i gang, det tog ikke
mere end et par timer så var vi faktisk
færdige. Da vi efter endt arbejde stod og
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nød synet af et par rigtig fine gydebanker,
kvitterede en rigtig fin havørred for
arbejdet, ved at stille sig lige foran den
første gydebanke, vi havde lavet. Under
arbejdet havde vi gravet et gammelt
bildæk op af bækken, det var fyldt med
husbyggende vårfluelarver, hvilket
betyder, at vand-kvaliteten er helt i top.

Jeg har nu været med tilat lægge
gydegrus ud fire gange, og hver gang
har der altid været rigeligt med folk der
møder op, det synes jeg er helt fint, det
betyder jo at der er flere af vores
medlemmer der gerne vil gøre en
indsats fro at fremme bestanden af fisk i

vores vandløbssystem og HURRA for
det. Alt i alt havde vi en fin formiddag
ved Sanderbæk.

Jeg skal måske lige indskyde, at jeg
tog på fiskeri om eftermiddagen og
fangede faktisk en lille ørred, som jeg
nænsomt satte ud igen mens jeg

tænkte, det kunne jo være at lige netop
den fisk ville stå på en af de fine
gydebanker næste år, jeg havde været
med til at lave,

Knæk og Bræk Webmasteren



Bedemaruderu

der elsker liu
Af Lars Berg Thomassen

nEr er en onsdag eftermid- §
lJ Oag. Min telefon ringer, og
nummerviseren siger mig, at det
er en af de lokale bedemænd der
vil have fat på mig. Min første tanke
er, at det handler om et dødsfald.
"Nu er de her", siger Preben bedemand.
Min første tanke er: Har han fået nye
kister hjem? Eller kan det være urner?

Jeg når ikke at tænke ret meget
mere, inden bedemanden siger: Den
ene er ret storl Og den står lige ude
foran vinduet.

Det er mærkeligt, det han siger i dag,
ham bedemanden. Har han kister
stående ude foran butikken. Og har han
fået en ny model hjem i størrelse XXL?

Bedemanden lidt mere, og leg
forstår, at jeg har misforstået ham
fuldstændig. "Nu står de to små hanner
ved siden af den".

Selvfølgelig! Bedemanden taler
hverken om kister eller urner. Det
handler slet ikke om de døde. Det
handler om livet i åen. Bedemandsfir-
maet har fået nye lokaler, som grænser
lige op til åen. Fra vinduerne kan
bedemanden stå og se lige ned på en
stor gydebanke. Og mens bedemanden
taler med mig, er der en stor flot
hun-havørrede, der er travlt optaget
med to mindre hanner, som kæmper om
at komme til omkring hende. lnd i

mellem stikker rygfinnen og halen op

over vandoverladen, og ind i mellem
sætter fisken hurtigt af sted ned over
gruset, og laver en stor bølge efter sig.
Et fantastisk syn, som betagede vores
lokale bedemand Preben.

"Jeg giver kaffe, hvis du kommer
forbi", sagde bedemanden. Kort tid
efter stod både bedemanden og
præsten og stak hovedet ud af vinduet
for at kunne følge med i det dejlige
livsbekræftende syn i Odder Å.

Hvert år er der en stor opgang af
havørreder i Odder Å. Har man ikke set
havørreden gyde, så husk til næste år,
at se ned i åen, i løbelaf november og
begyndelsen af december. Der er
masser af gydebanker, og steder hvor
fisken boltrer sig. Nogle af fiskene er
store og andre er små. Men uanset
størrelsen, er det altid livsbekræftende
og spænende at iagttage havørreden,
når den er i gang med at sikre den
kommende generation af havørreder til
Odder Å. LaO os håbe, at der også i de
kommende år vil komme mange
havørreder op i den lille å, så vi kan
fange flotte fisk, og så vi kan stå ved
åen rundt omkring i Odder by og nyde
synet af havørreden der gyder.

a::,:-'*\
-t:

_-?t
: -:'..r.

'rt:::::!-

ODDER SPORTSFISKERFORENING 5



Endglig hunne de størte
wed dt grdae

f a der skulle gå næsten fem år før
r.J projektet med at genslynge Krage-
bæk, Odder Å og Rævs Å kunne
påbegyndes. Før projektet kunne
realiseres skulle Odder Kommune og de
20 berørIe lodsejere der ejer jorden ved
vandløbene lave aftaler om salg eller
afståelse af jord. Odder Kommune
havde store udfordringer ved at få solgt
ideen om det nye vådområde mellem
Assedrup og Odder By. Lodsejerne var
bekymret over hvad projektet havde af
betydning for deres landbrug og
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økonomi. Men kommunens miljøfolk var
grundige og dygtige til dialog mellem
lodsejerne og andre interessegrupper.
Lodsejerne var med på ideen og i

slutningen af august 2015, var naboer
og lodsejere mødt frem til første "spade-
stik" for det nye vådområde i ådalen
mellem Odder og Assedrup.

Grunden til hele dette store million
kroner dyre projekt, handler om natur-
genopretning og reduktion af kvælstof til
naturen og Norsminde Fjord, der i

mange år har været hårdt belastet



af kvælstof. Landbruget har i mange år
udledt mellem 300-400 tons kvælstof ud
i Norsminde Fjord årligt. Dette kunne
hverken vandløb, fjord eller havet blive
ved med at bære. Vandplanerne har
gennem de senere år været med til at
reducere dette ugunstige forhold. Et
slynget vandløb er med til at reducere
og nedbryde kvælstoffet, da det
kvælstofholdige vand får så meget
kontakt til markerne og brinkerne som
muligt, hvor jordbakterier er med til
nedbryde kvælstoffet.

Mange vandløb i Danmark herunder
også Odder Å, Rævs Å mm blev i tiden
omkring 1880'erne og frem helt frem til
1960-erne rettet ud af hensyn til
landbruget, som ønskede effektiv
afvanding af deres marker. Så rigtig
mange store som små vandløb blev i

den periode rettet ud. Mest kendt er
Skjern Å, der i 1960-erne blev rettet ud.
Og midt 8o-erne blev det politisk
besluttet, at Skjern Å igen skulle
genslynges. Projektet blev gjort færdigt i

2003 og er i dag Danmarks vandrigeste
naturområde, der igen er blevet en stor
succes for naturen, miljøet og ikke

mindst de mennesker der bor i området.
De kan glæde sig over den stærkt
stigende interesse, det har betydet for
området i form af turister og lystfiskere,
der nu kan fiske efter selvreproduce-
rende ørreder og laks. Skjern Å er på
top 10 over bedste laksevandløb i

Europa. Så naturgenopretning og
genslyngning af vores vandløb er en
målbar succes.

Vi lystfiskere har også set og mærket
effekten ved renere vand og bedre
forhold i vores lokale vandløb de senere
år. Og sammen med de mange nye
gydebanker der er blevet etableret i

vandsystemet, er der grundlag for
endnu flere levedygtige og prægtige fisk
og smådyr i vores vandløb, Gravearbej-
det med at genslynge Kragebæk, Odder
og Rævs A forventes afsluttet i nov,
2015. Det ser fantastisk dejligt ud, det
arbejde der er udført i forbindelse med
genslyngningen af disse vandløb, og
med tiden bliver det endnu smukkere,
når der kommer mere vegetation langs
med de snoede vandløb, Det bliver
super.

Lars Aarø.

Ta'på det gule Rev
med Odder Sportsfiskerforening den 16. maj
T-248 Skagerak sejler hverdag med lystfiskere - hvis vejret tillader det.
Båden bliver halet ud og trukket op direkte på stranden i Vorupør.

Fisketuren varer ca. 10 timer,

Der fiskes på Det gule Rev og andre fiskepladser
samt forskellige vrag.

Pris: 650,- pr. person.

Bindende tilmelding senest den 5. april.

For yderligere information om turen kontakt
Peter Rasmussen, tlf. 40 45 35 41

Der er 12 pladser - efter først til mølle princippet.
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l\lkrrLvLtet«er
t[.. ]hrarllvårr 2re1t6,

Tirsdag 5. Nytårstaffel- Første klubaften 2016.
Arrangør: Martin Rindom, tlf. 29 82 29 59.

Tirsdag 12. Nyggealten - Filmaften.

Tirsdag 19. Hyggeaften.

Tirsdag 26, Året i billeder. Allan Rosenbæk har lavet en billedserie
med klubbens stote og små begivenheder i 2015.

Tirsdag2. G§NERALFOBSAMLiNGkl.19.00.

Søndag 7. Fættestur til Odder Å.

. r. Kl. 13.30 mødes vi igen i klubben hvor Vagn seryerer en gryderet.
:,tr,, Tilmeldilgpå opslag i klubben senesl 2, ipbruar,

Tirsdag9. Flueblndlng.lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 16, Fluebinding.lnstruktion: Jens Knudsel.

Lørdag20. Ki. 13.00. Huebinding - Vi binder fluer hele eitermiddagen
og håber at få fyldt flueæsken op. Arrangør'. Martin Kammer, tlf. 93 9'l 14 10.

hyggeaften i fonetningen. Yikwer Ira §ampemøllen k|,18,15.
.r,: Tilmelding på opslag i klubben senest 23. bbruar.

Tirsdag 23. Fluebinding. lns§uktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 1. Efteh§qgaret, Horsens. OSFs medlemmer er kl. 19.00 inviteret til en

Tirsdag 0r,. Flueblnding. lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 15. Foredrag- Biclog Christian.letersen, Odder kommune

Søndag 20. Kystturrtgtand take. Vei.et bestemmer. Vi kører fra Stampemøllen kl. 9.00.

...Jilmeldin§:§å opslag i klubben senest 15, februar.
.;;'r,-Arrangør: Anders Fogh Knudsen, tlf. 28 96 28 10.

Thsdag22. Hyggeafien.

Tirsdag 29. uyggqryl.
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Tirsdag 5. Hyggeaften. Optakt og tilmelding til Gudenåtur

Søndag 10. Tur til Gudenå. Vi forsøger at fange en af de store, blanke foiårslaks,
Vi starter fra klubben kl. 8.00. Tilmelding på opslag i klubben sgnost
tirsdag 5. april. Arrangør: Bill Horney, tlf. 29 27 10 08. .,''

Tlrsdag 12. Oprydning lange Odder Å. Vi mødes Ved Assedrup-broen kl. 19.00
og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øUvand.
Arrangør'. Martin Rindom, tlf. 29 82 29 59.

Tlrsdag 19. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser. Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf . 30 29 79 67 .

Tlredag 26. Flueløst - træning

Tlrsdag 3.

Lørdag7, Geddetur. Vi stårter f.a klubben kl. 8.00. Fn hyggetur hvor både
familismsdlsmmer og juniorer opfordres til at deltage.
Anangør: Henrik Bøhme Ramussen, llt.2227 17 81.
Tilmelding på opelag i klubben senest 3. mai.

Tlredag 10. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Alrø.

Tlrsdag 17. Kystfiskeri.Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser. Arrangør: Allan Rosenbæk, t1f.,30.29 79 67.

Tlrcdag 24. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tlredag 31. Kystfiskerl. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser, Arangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 §:1.

Lørdag 11. Tur til Sl<anderborg §ø. Vi starter fra klubben kl. 8.00.
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf , 30 29 79 67 - Peter Frederiksen, tlf. 29 21 44 73.
Tilmelding på opslag i klubben senestT. iuni. " ,..- 

.

Tirsdag 14. Grillaften k. rS.0O. Sidste klubaften inden sommerferien.
Tilmelding på opslag i llullen,Sqnesl tirsdag 7. iuni.
Arrangør: Vagn Haugaard,i§-&i§ 16 61 . .

Tlrsdag 7. Hyggeaften.Tilmelding til Skanderborg Sø samt grillaften,

Tirsdag 9. Første klqbaftgn efter somm§idi{}r'

Hold dig orienteret på OSFs ft&&t1les ide: www.oddersportsfiske§renrng.dk
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På. krog-n...

I ro havde en uges tid ubesat
U sommerferie her i 2015, som skulle
bruges på noget interessant - og hvad
ville være bedre end en lille laksefisketur
af 7 dages varighed. Jeg bookede mig
ind på et værelse i Borris City, så der
ikke skulle bruges ret megen tid på
daglig transport til og fra Skjern Å.

Jeg kom lidt senere afsted hjemmefra
end planlagt, da jeg lige skulle have
bundet et par mindre sommerfluer til
Skjern. Da det gerne skulle gå hurtigt
tog jeg modellen fra
Korsholm's hjemmeside,
hvor de viste hvordan
man laver en lille
hårvinget flue med en
rørfluekugle, Jeg tilsatte
så en fin lille væsel-
skindsstrip i stedet for
hårvingen. Der blev
lavet 3 eksemplarer

På trediedagen i Borris fik 1eg besøg
af 2 gode fiskekammerater. Vi gik på det
øvre stykke af Kodbøl på Skjernådalens
Lystfiskerforenings vand, og jeg fiskede
længst opstrøms. Der hvor jeg gik og
fiskede skulle der være en god rende
ved den modsatte bred. Der var en, som
altid ved Skjern, god vind fra vest, så jeg
måtte ty til overhåndskast med "knald
på" for at komme helt over til modsatte
bred. Da jeg havde taget mit sidste kast
på stykket og min lille væselskindsflue

hang ret nedstrøms
mit topøje begyndte
jeg at trække linen ind
* og så kunne jeg
mærke at noget hang
tungt fast i fluen. Jeg
troede først, at det nok
var grøde - så jeg
fortsatte bare med
indhaling af linen.
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Pludselig blev linen flået af hjulet med et
voldsomt træk nedstrøms. Jeg begyndte
al løbe nedad efter fisken mens jeg
råbte efter mine kammerater. Men de var
for lagt væk til at høre mine nødråb.
Pludselig sprang laksen helt ud af
vandet, og den var bare stor. Laksens
spring ud af vandet blev set af gutterne
længere nedstrøms og de ilede mig til
hjælp. Jeg og laksen overlevede at jeg
skulle passere et tilløb, hvor jeg var nødt
til at løbe 15 meter ind i landet for at nå
op på en overgang. Det meste af denne
passage foregik, mens jeg stod i vand til
livet og støttede med den ene hånd,
mens den anden hånd var højt hævet
med stang og hjul.

Så begyndte laksen at gå opstrøms
og pludselig blev linen helt, løs. Jeg var
mentalt knust og begyndte at hale linen
ind. Men laksen havde stillet sig helt ind
under land lige foran mine fødder. Jeg
lagde så pres på den igen, hvorefter
den drejede om og tog turen videre
nedstrøms. Jeg fulgte efter med en
konstant pres på fisken. Efter 10
minutters videre fight kom laksen helt op
og ligge ioverfladen, hvor den nærmest
rullede rundt. Det var en kæmpe hanlaks
med krog. Jeg fik den presset ind til
bredden, og den var kun 1 meter fra
kammeratens netkant, da den fik kræfter
igen og svømmede ud midt istrømmen.

Pludselig vendte fisken rundt og
forsvandt ned i dybet, mens min flue
hang livløst tilbage i vandet. Jeg var i en
fornyet tilstand af akut opstået depres-
sion og stor, stor vrede på samme tid.
Mine 2 kammerater, som var tæt på
laksen, vurderede den til at være lige
omkring 105 cm. En af gutterne er 30-40
dage ved Skjern hver år - og han sagde
"det er dens tØrste fisk, jeg har set i min
tid herude".

Jeg fejlede bl.a. ved ikke at trække
hårdt nok så stangen konstant bøjede
helt ned til håndtaget samt ved ikke til
sidst at gå ned på siden af laksen - men
derimod trække den op mod mig imod
strØmmen .... Så har jeg lært det på den
hårde måde!

Samtidig er jeg blevet smittet med
virussen "Grand Salmo Salar" - og jeg
tror, at den eneste effektive kur er
vedvarende fiskeri efter denne livets
gave til alle menenskeheden.

Knæk & Bræk Søren Kalmeyer

pRoBllcn R It
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@ Tur illÅrhus Hauru efier sej
; længere tid har Karsten, en fiske ven,
I villet have mig med tit Årnus Havn for at
fiske efter sej. Jeg havde ofte selv tænkte
derpå, men kunne ikke selv finde vej ud til
fyrtårnet ved "lshuset" pga. byggeriet.

Onsdag d.25111 pakkede jeg bilen
med grej og sildestrimler som agn,
hentede Karsten, og kørte til Århus Havn.

Der var 10 grades varme og solen
skinnede fra en skyfri himmel. Vi ankom kl.

10.30, og mØdte en fem, seks stykker, som
havde været i gang i et par timer. Flere

havde adskillige store sej liggende.
Jeg riggede til med en glide tackle og

satte et stort stykke sildefilet på krogen.
Ved tårnet skal man fiske ned i 7-8 meters
dybde. Bare 3-4 meter længere inde mod
land, skal man sætte dybden til ca. 3
meter ellers risikerer man at miste
forfanget i stensætningen.

I første kast fangede jeg en sej på 60

DDER

Skovdalsvej 36
8300 Odder
Ttf.86 54 07 35
v/ Kim Dam

cm. Mine forventninger til dagens fiskeri
blev tårnhøje, men jeg skulle blive klogere.
De næste 3 timer kunne jeg bare se på at
de andre tog den ene fisk efter den anden,
Jeg nåede at tage en sej mere på 60 cm,
inden vi vendte snuden hjem.

Folk var utrolig søde og villige til at give
god råd og tips. De fleste havde 2 eller 3
stænger med. Den ene riggede til med
sildeforfang og de andre 2 med enten
glide tackle eller med en tung vægt med 2
ophænger kroge. Der var utrolig mange
små sild i havnen. På stængerne med
glide tackle, satte man mindre levende
sild, og på de stænger med ophæng satte
man sildestykker. I den tid vi fiskede,
fangede - Gu - (vietnameser) over 30 sej.

Trods en pauver fangst i forhold til de
andre, kan jeg ikke vente med al prøve
igen og udnytte det jeg har lært på den
første tur. Bill Horney
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Juniorlederhursus

l\ /IANDAG den 12. oktober tog jeg op
I V I til årets Juniorlederkursus på
Aalestrup naturefterskole. Da jeg var
kommet derop, blev jeg tjekket ind og fik
set det værelse, jeg skulle sove på.

Tirsdag morgen stod vi op og pakkede
vores grej til vi skulle til åen, bussen vi
skulle køre med kom kl. 9.30 og kørte os
hjem igen k|.17.30. Vigik langs åen hele
dagen og fangede nogle fine ørreder. Vi

var også i Mariager fjord og i put & take
nogle af de andre dage.

Hver dag havde vi foredrag I forskel-
lige former for fiskeri eks. gedde, laks,
kyst, å, og medefiskeri.

Onsdag kom der en mand fra fiskeri-
kontrollen og holdt et foredrag om,
hvordan der er at arbejde i fiskerikontrol-
len og hvordan de arbejder, Torsdag var

der en mand, der fortalte os om, hvordan
det var at være med til DM i fluebinding.

Hver aften irakl.21.30-23.30 var der
frivillig aftensprogram, hvor man kunne
stØbe blink og binde fluer. Hen over
ugen kunne man deltage i en konkur-
rence, hvor det gjaldt om at støbe og
male det pæneste blink og binde den
pæneste flue.

Om fredagen, dagen inden vi skulle
hjem, var der 38, der havde meldt sig til
konkurrencen, hvor det blev afgjort,
hvem der havde vundet. Jeg vandt
hovedpræmien i blink konkurrencen,
som var et nyt fastspolehlul til '1000 kr.

Lørdag formiddag var det tid til, at vi

skulle hjem, så vi pakkede vores ting og
havde en fælles afslutning.

Viktor Knopp Hansen

Maskinfabrikken BEMI ApS
a - 4300 0DDER.
50 - FAX a6 54 00 47

Q Renoveringsopgaver
Q Maskiner til stålindustrien

RØ N HØJ\/EJ
TLF. A6 54 14
tl Smedearbejde
O Maskinstativer
'O Specialmaskiner
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Regler for Odder Nnævs Å
Lodse,erne har giort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs Å og ud til fjorden
hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes ira broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider.
Fra og med 1 . november til og med 3l .ianuar.

Mindstemål:
Havørred ...40 cm
Bækørred ...........................30 cm
Åt .................... ...................45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til
kassereren.

Vigtigt:
Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL
der altid være en ledig P-plads. Når andejagten
starter til september, må du ikke genere
ande-jægerne, der ligger på stand fra broen og
ud til hvor reservatet starter. Området skal
forlades en halv time før solnedgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde flord iå tad os
slå følgende fast: Rævs A har to fredningsbælter.
der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
fiskeri med faststående redskaber). Der er SOO m
fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linie
tværs over havneudløbet fra den nordre
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U I ovl ige f i skeredskaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til 

-

Tonny Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74,
eller til fiskerikontrollen 86 44 89 11.
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Fangstjournal
Kun fisk der er indlørt i OSFS fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største
laksefisk fanget i Odder A - Største anden fisk
fanget i Danmark.

Bådene
OSF har lavet en super aftale med Skanderborg
Lystfiskerforening om, at vi gensidigt kan låne
hinandens både.

Skanderborg Lystfiskerlorening har til huse i

Vestermølle ved Skanderborg sø hvor forenin-
gens fire både ligger. Vi kan så tilbyde dem at
låne vores både, hvor en båd bliver opbevaret på
trailer her og den anden
bliver placeret ved Alrø-dæmningen.

Når vi benytter deres både, bruger vi vores
egen motor og redningsveste, og de deres!

Reservation at både, motor og redningsveste
skal ske hos
Tonny Jensen fra OSF på tlf.20 11 51 74.

Vi kan kontake
Leif Hansen, llt.27 42 31 t9, etler
Niels Otto Madsen på tlf.86 522228,
Ior at resevere båd/e i Skanderborg Lystfisker-
forening, der udover bådene har klubfaciliteter/
køkken, som vi kan gøre brug af.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig til formanden,
og få et medlemsbevis. Fremtidig belaling sker auto-
matisk gennem Danmarks Sportsliskerforbund, der
også sørger for du modtager bladet Sportsfiskeren.

Kom på klubbens mail liste!
Er du interesseret i at få en mail, når klubben har et
arrangement, kan du sende din mailadresse til vores
webmaster Jens K. Knudsen: jenskrk@gmail.com.
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hold dig orienteret på

OSFs hiemmeside:
www. odde rsportsf iskerlorening.dk.

Kontingent 2016
Senior............... ....................520,-
Junior................ .......,............235,-
Familie ,............. .................... 690,-

Glød dine klubkarnmerøter og dig selv!
- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.



Det rigtige grej gennem 40 år
hos Effektlageret!

Predatorfiskeri
- drømmen om
de store
rovfisk

Kystfiskeri
- sølv på krogen

ffi#
Holmboes A116 14 (front mod Høegh Guldbergs Gade) - Horsens - 7b 62 49 Oo

- Gode parkeri ng smul i gheder!

T,A6ERET
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