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NYT FRA UDVALG
OG BESTYRELSE

Hvad Br nu det for noget?
Ja hvad er det nu de har fundet på I
bestyrelsen?Jo det er det nye klubblad
som med lidt held vlt komme strømmende
ud ti l- medlemmerne hele to gange om
året.
Det er meningen at alle skal have mulighed
for at komme til orde I dette nye blad.
Når jeg nu skriver alle så må det tages
bogstavellgtridet jeg håber at alle der
har noget på hjertet vil benytta siB af
de mugligheder der nu viser sig med dette
blads udkommen.
Jeg venter ikke artiklar af proFagtigt
ti 1snit, men jævne beretninger af helt
almindetiga lystfiskere, vi er jo ikke
alle så qodt skåret for tungen som Bn
vis fiskeskribent,men vi skal jo hel-1er
ikke leve af clet vi skrivBr.
Der vi'l- være si der med tørt stof , ander-
I edes kan det ikke være da det jo er et
foreningsbtad.Tag godt imod det og læg det
på et stecl i kan hueke For cler er et, pogranl
f or f ørste ha t vår i rlette nr a fl b lacjet.
Altså fat, pennen og fortæl når i har op-
levet noget af værdi for resten af vor
foreningrgode pladser med fisk eller
sjove oplevelserr gBrne med billederrmen
da i sort og hvid eller gode tegninger
hetst i sort streg.
Ja det var l-idt om bladet, det er så op
tit jer selv at gøre næste nr mere
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rLOR,A&TAUNA

-_qE!l_Et_!u[[LE-_
Det er meget vigtigt at få stoppet en forureni-
ng med det samme.

Hvad gør jeg når jeg opdager en forurening
e1ler andet, mistænkeligt ??

Huis det Er noqet akut f,eks, fisk der tigger
døde i åen eller hvis vandet har 6n mistæn[aIir1
farve el ler lugt ( olie ) , , ,

Ring straks til BrandinspektØren

eller til- FaIck

Dernæst til vandplejeudvalget.

a6 ,540529

06 ,5422??.

Peter Sasser 06, 556682

Al lan Suhr 06, 54 OZB?

Jørgen lvløholt O6r54471.s
Hvis du kan bøt du tage en vandprøve på st errlel.,

Er det ikke akut men f,eks.mistanke om
Spilvandsudledning der har foregået over
længere tid.
Ring ti I tYlil jøafldetingen 0dcJer kommune

06, 54 l" I33
Dernæst ti1 en afl dem fra vandplejeudvatget.
Ring hellere en gang for meget end en gang
for 1idt.

æryVwW VYVVV v v y V VVVVV VVy VYVVVVVYVVYVVV VVVVV r V vq

4



FCIRTYIANDENS SKRI FTLIGE BERETNI NG

Der blev på genBralForsamlingen i l985rstilIet
nogle spørgsmå1 ti1 beetyrelsenrs€m de sku1le
arbejde videre med.Garn og deres plaserlng i
fjorden.Samt udleclning af spildevand i fjorden.
Jeg vil prøve at besvare disse spørgsmå1,
samtidig giver de et godt billede på hvad
bestyrelsen har arbejdet med i det florløbne år.Betaling af lodsejerne blev eom fo.regående år,foretaget af medtemmer af bestyrelsen.De aFtal-
te gavBr blev afleveret tit relevante lodsejere.
Samtidig fik man undarskrevet IeJekontra!tei og
snakket samman om de problemer og ønsker dermåtte være.DBr har været to milji""g"r hvorlodsejere har været indblandet.Det åne var et
spørgsmåI om dræning afl markei der støder optit åen.Ued"dræningBn uille der bllve udlet
okker.Vi kom sent ind i aaqan.Det havde tilresultat at der opstod en åel misforståeIeer',
som måske kunne Været ungået.Den anden sag
drejede sag drejede sig om opgravning i Aisen-drup bæk.Foreningen blev af kredsen bedt omat besigtige stdAet. Vi f ant ikke, at, der var sRr,lså stor skade.Det skete var dog tn"fdigtrda
bækken er et meget vigtigt qydevand.
Der har været_meget at gørB med hensyn ti1-§arni Nordsminde fjord.Lad mig med det såmme sfå
flas t, .
frhvervsfiskeren har ret tit at sætte slne rus-errhvor de står.Men der er mangB ulovlige garn09 ruser i denfjord.Disse ulovtighederrår Åogetvi i fællesskab er nød tii at qøi" noqåt ved.
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Det er ulovliqt at placere rut&Br og garn inden
for fredningszonen , ( 5oom fra åudtøbet, )
Ligeledes er deb ulovligt at afspære åenrman
clet er også ulovligt at drive selvtægt.5er man
nogle af disse ulovlighederrså ring t11. politi-
et og til mig.Jo fl-ere anmeldelser der sker,
des bedre er det,Så opdager myndiqhederne og
måske især fiskerikontrollenrat vi mener clet
al.vorligt.I skrivende stund ser det ud ti I at,
vi f år et total-t f orbud mod garn, inden f or
l-00m grænsen f ra kystlinien året rundt.
Dette kan vi takke Danmarks SportsfiskerForbund
for.Det bliver dejfigt, hvis vi kan sJlppa for
de ernorme garnmængder omkring Kysing Nres,
vi har været vidne ti 1 i det,te ef terår.
Det ser endelig ud tiIrat der vil ske nogot
omkring forureningen i Nordsminde fjord.
Foreningen har cjeltaget i forel-øbig et mørle,
afholdt på Amtsqården i Arhus.Den opbl usserrde
debat omkring Forurening af vorB vande kan vi
kun hilse vel-kommen.
Foreningen har haft 3 medl.emmer lra bestyretsen
på et miljøkursusrså vi kan være på forkant. af
udviktingenrog vi forventer at vi kan bruge
vores nye viden til noqet konstruktivL.
Efterårspogrammet i år uar lavet lidt om med
hensyn til tidspunkter og fiskesteder.Dette
blev vel modtaget af medlemmernermen samticlirg
må vi konstatere at tilslutningen har været
for nedadgående.Der er lidt synd,for clet er
virketig nogl-e hyggelige ture vi har.
fn af årsagerne er måskerat vi har manqe merl-
lemmer uden For byen.
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Dette ktn også hava indflydelse på klublivet.
Derfor niå vi nok prøve at Få an større tilgang
af medl6mmer fra 0dder kommune,
0m åen vil jeg sigerat fiekeriet i år har væretgodt.Ui er i gang med at undersøga muglighader-
ne for Bn udsætningsplanrmsn der er op ti1 toårs ventetid på bistand fra biologerne i Silke-borq.Vi havde i bestyreleen beeluttet at fiske-
ri et i åen f ørst måtte beqynda i. lylarts.
Det var Bn rigtig bestutninq b.la.fordi isvin-teren gjorde at fisken fik BBn suI på kroppenog forblev længere i åen.Der har været en delkritlk over at vi så samtidlg lukkede forSteelheedfiskeriet.
Hvordan det bliver næste år, ved Jeg ikke endnu.
lvlen vl ska I måske i stedet ior uåvIoet f rednin-gstidrtil at se på f.eks.krogstørrelser modhaq:*eløse kroge samt forbud mod naturlig agn ogroqn,såIedes at nedfaldsFisk har en-chånce forat overleve et møde med en tidlig fisker.
Den enB af vores vandrepokaler biev (Kvstkonkur
rencen)uriver ikke uaett i å.. våjråt'rå" den
gne dag imod os.lled på landsstorm og meget tangi vandet.E I lers har kystfiskeriet i åi, aldriIværet så godt.Der Br fanget mange fine fisk.
0m klubhuset kan Jeg fortælleraI vi har fåetlavet en drejebænk.Det er AIIån R.der som såmange gange før har stået for denne Fine ting.Desuden har vi indkøbt iidt håndværktøir"år"åå"at det er muligt at lave mange forsketiige tinglige fra Fiskestænger til knivs.Vi ved ikkehy?" lang tid vi kan beholde tot<aleroer r.n detbliver en sorgens dag når huset skal rives ned.f llers er dette års åtore nyheatteiaJe[[*ea demange siderrsom Børge H.står for.



Det udkommer 2 gange i 19B7.Hvis i syntes der
mangler nogle praktiske bemærkninger i min
beretningrkan i nok finde dem i bladet.
Tit slut vi1 jeg gerne takke a1le medlemmer af
bestyrelsen for et solidt og ansvarbevist
arbejde.
Det er vlgtigt at alle kan samarbejde da flrem-
tiden ikke giver os mindre at Iave.

Knæk og Bræk

P.S.

5I DSTE NYT.
Endelig. Vi har Fået indFørt 100m. garnlri zone
ved kysten året rundt gøldende fra 1. dec. 1986.
Det betyder at alle garn såsom rødspættersilde
og havørredgarn skal stå mindst I00 m.fra
kysten året rundt.Dette gældar ikke for ruser
og bundgarnrfor disse gælder de sædvanligr
regler.
Seltægt el1er hvad?Et garn der står uden mærker
ar uanset hvorrhittegoå" og skal som-65dan
tages op og af teveres ti l- politiet med det
samme.Ulovlige garn med mærker eks.inden for
100 zonen ska'l- anmeldes tif fiskerlkontrollen i
Århus.Husk at opgive nummeret på mærket.
For ruser i saltvand må det samme gælde.Står de
uden mærker er det hittegods,står de utovligt
med mærker ska 1 de anme I, des. p. S,



KLUBAFTEN
0dder Sportsfiskerforening hvad Br i grunden

det den florening står for?Ja os $0m kommer i
klubben jævnt vi Br jo klar over hvad det
betyderrmen der Br rigtig manqe der ikke ved

hvad det er vi går og |aver.
Det kan ikke værB.rigtigt at når man går og

fisker ude ved kysten så støder på lokale
fiskere der overhoved ikke ved at vi her i
0dder har en af landets bedste foreninger.
Ui har et rigt og givende klublivrder tsr for
mange der ikke aner Bn pind om vorea gøren

og laden.Kender du nogle så tag dem med ned

i klubbenruForpligtende naturligvisrmen med

den bagtanke at har de først været der så

kommer de igen. 
,

Det Br da ganske ktart at når de Først hører
de drabelige historier der flyver gennem

lokalet så vil de også selv være med,

Turene vi har kan ikke beskrlveerda må op-
leves ved setvsynrtonen medlemmBrna 1me11em

er noget man skal lede 1ænge efter.
Derfor vrid armen om på dine vennarrgiv dem an

kop kaffe eller en pils så de falder tllrså
skat de nok komme igenrvores ktubllv er ikke
ti1 at betale sig frardet er bare fint.

børge
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li EToGHANDEL & ll
I I x oNToFr FOprsYrur rve ll
l'-ffi-lI nr.s4 1050 I

$IYSKE BANK
Rosensgade 22

8300 Odder
Tlf. 106) 54 03 00 ROSENSGADE 33. 83OO OOOEB.

TLF 06-s423 t3

ODDER APOTEK
EJVIN MADSEN

Håndkøbsudsalg:

Boulstrup - Gylling - Hou - Mallihg - Saxild

Solblerg-Tunø-Ørting

WILSON CAFETERIA
ROSENSGADE 26

Smorrebrod
Anretninger

Ttf. 54 10 16

TROPEHUSET
Frde - fhtla - Hundorr.tlklcr

Roe,enrgradc 35
aSOO Odder - Tlf- OA-E4 28 13

Banegårdsgade 2O . 83OO Odder
Telefon: 06 - 54 Og 22

MATERIALHANDEL

\
/

\'l
!
I

'l
I

Hvor handler du? - selvføt
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legcren og lrstfiskerun mrdæ hos

GARL HERiII]{SE]I

Vi har altld masser al
gode tllbud

Nrnegade 59 - Odder' Tll. 54 03 19

Bile- og ptltelrgsutotpilw

HJUL

BL INK

PIRKE

STÆNGER

LINE

NET

IIAOERS

nAV

Sø

åå NNruriR

I

fl

REDNTNGsvESTE llg iu'r?[ir"ro"E*ii Å

SUPER KIOSKEN
Torvet 6, Odder

54 03 33

RO
Hvdro Olie DePot, v/Aage Johansen

Stampmøtlevej 5, 830O Odder
tlf.54 39 44

Bikuben

N*iil*;,lT*tx
dlru§ JDN§EN

GULD.SøLV-URE
TLF. 540069 . ODDER

lgelig hos annoncørerne!
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eÅoENE

§om bekent n..'nlr3r],-,'.1 uåoe til medremmernBs
brugrmen det er ikke rigtigt stvet ind hos dem
sdm bruger bådene at de skal efterlades i samme
stsnd som de findes i,
Dat er ikke nok at bare binde dem et tilfældig
aied på kysten når man ar færdig med brugen.
Dette har fået de følger at der mangler to årer
og nogle småskader på bådene er der også kommet.
Så nu har beetyrelsen vedtaget at man skal tegne
Big for brugen af bådenerder vil blive fremlagt
logbøger i klubbenrhye tråse med deraf også nye
nøglerrså smid bare den gamle nøgIe vækrden kan
allgeveI ikke bruges mBre.
Dar har været talt Bn del om redningg.vesterdet
er ikke luksusrmen man er blevet enige om at de
acrm har den helt store i-nteresse for bådfliskeri
nok eelv var klar ov'r faren ved at stå til havs
så de har vel også det rigtige udstyr.
Foreningen vil foreøge på at få en båd anbragt i
en sører der interesse for cjet vil man prøve at
få en permanent liqgeplads til den ene båd.
Føt du tager ud så ring vejret oq husk kompas.

12
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GREJSIDEN

P'r,acering af øjer på Fiskestænger.
Stangens længde +Håndtagets længde=
AKTI U LÆNGDIttt'lAXIt'lAL uDBøJNING( i kastet )=
t\kL,v Længda x konstant (OrlZ1139)
ANTAL Ø]ER:PÅ TLUESTÆNGER:
Skydeøje+Topøje Samme antal øjer aom.otangen
er' lan! i fod,skydeø.1et placeres ca.44cm'over
håndta{et.på sPINDEsTnmcrR fra 7 til l0 fod.
ca.6+topø jet.
Et oaoir med mindst samme 1ængde 6omttaktiv
tænbob" og bredde somtr['laximal udbøjnin9" monte-
res vandråt på væggen.Det inddetes vandret i
lige så manqe fel[å"r"o* der Br øjer(+skydeøjer)
på stangen. ( se i 1 i.4 )
bt"ng"n-monteres vandret(se i11.3)oven På papi-
ret.Den berasies tiltt tqAKSrl'lAL UDBøJNINGfT
Hvor stangen krydser en lini'erskal der sidde et
øje.Vær måget nøjagtig med de øverste øjer'
Såkset fra Sydveåtjysk Sportsfiskerforenings
bl.ac! :SydvestnYt nr.l7)

Jørqen lYløhol.t.

NO./.

0
t
2
3
lt
5
5
7

t
I
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rLORA&EAUNA

Vandplejekursus på I'lolslaboritoriet
0dder sportsfiskerforening har i år deltaget i
et 3 dages vandpleJekureusrafholdt af Århus
Amtskreds miljø og vandpteJe udvalg.Ui deltog
med tre mand aom for eftertiden viI arbejde som
vandpleJeudvalg ( forkortet VpU ).
Kurset bestod af feltarbejde og foredrag af bI.
a.Børge chrlstensen DSFrPer Lund og Benny Stanly
Kreds VpU,JørgBn Jansen Arhus Amtkommunes wiiIjø
kontor med f l-ere. Foredragene omhandlecle alt f ra
f oru r eni ngs bekæmpe 1- s e t i 1 u dsæt ni ngs p l a ne r og
Retablering af vandløb.Feltarbejdet foreqik ved
Femmø11er å der kan vise alle flormer for for-
hindringer for vandrefiskenrmen også kildevætd
og er noget af det nærmeste man kan komme detnaturlige vandløb.
Kurset var meget 1ærerigt oq qav os større ind-
sigt i det arbejde vi har påtaget os.Vj. føler
oa bedre rustet til at beskytte og pleje,ikke
bare Odder å,men a1le vandløb i Kåmmunen.
Jeg kan sige at vi a I l-erede er godt i gang og
får i løbet af 87 lavet an udsætningsptan for
0dder å af Ferskvandslaboritoriet i Silkeborg,
Når den ar lavet kan vi qå i gang med at qøre
0dder å ti1 et helår=v"nå på nø3åe rred dem vi
normalt kører langt efter.
På vandplejeudvalgets vegne

Allanr Suhr.
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ISFISKERI (måske i år)
Hvad gør man når isen i de lange vintermåneder
dækker søBr og vandløb med 3o cm.is og vinterert
med sin kul.cle qør det uudholdeligt at qå ved
kysten med en fiskestang i længere tid af ganq-
en.I sf iskeri Br en af de muql-igheder ieg vi'1.
loreslå,hvis du ikke kan vente tif foråret med
at mærke fisken trække i linen og se stangtop-
penkrumme sig under vægten af fisken.Isfiskeri
er en s jov og ti 1 tider også givende mårle at
fiske på om vinterenrhvis det, da ikke ligefrent
er kømpe øtreder og magnum gedder--du går og
drømmer om.fvlen hviå du kan nøjesrt med de hid-
sige abborerså er mugli.lhedErne nu ikke så
fjerne enda.
Amstrupsø ar et af de steder her omkring som
kan være meget givende med.hensyn til abbore,
men oqså kun abborerfor deb er desværre clen
eneste fiskearJ- ud over å1en som findes i
sØen,Isfliskeriet kan qøres meget lettere og
bitligere end det som står i de flleste bøger.
Det der med at man ikke kan flske uden isbor
tit et par hundrede kroner og en rigtig pimpel-
stang er en ganq ttævl,tt.Har du en tille økse og
en lilte spinnestang kan clet flnt lade sig gøre
at hal-e nogle stykker af de sortstribede op
gennem hullet.
Agn skal- der også til,et lite b'l.ankt blink på
5:19g ?Iet fint agn,men også bl-ink i mere
"hidBigdtt flarverrf.eks. gula og røde er gode.
Så bare afstedrsøen venter og der er da nogel
specielt ved at side og fange flisk gennem eL
hu1 i isen.Jeg regner ikke med det Br nødven-
diqt at skrivå, at varmt Lø j oq nogle tttermoert'
med varmt kaffe eller lhe er det der gør turen
fu ldendt.
p. S. Husk isduppBrne-en bi I Iig livs Forsikrå ng.

I b. Se jersen.
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Som omtalt tidliqere i dette nr,Br Svend-
Post udnævnt til fiskerikontrol ved åen.
Der er dog også den mulighed at træffe
andre af bestyralsen ude i samme ærinde.
Foreningen har iatt anskaffet sig tre
sk1lte til foremå1et,og bærene af disse
har pligt til at påse at der ikke bliver
brugt ulovligt grej.
Vis derfor din fangst og dit grej når du
bliver anmodet detomrde pågæIdende gør jo
kun hvad de er blevet pålagt af general-
forsamlinqen.

KLUBP]ÆRKE R

KlubmænRei?Hvorfor qå og være anonym når
Allan Suhr har alIe tiders flotte mærke
som han sælger for kun 30 kr.
Benyt jer af det bi'!-lige tilbud,næste
gang vi får mærker i klubben er de ikke
bi 1 1 ige.
Han træffes næsten hver tirsdag i kl.ubben
09 på de T0RSDAGE som fra januar bliver
indført som ekstra kl-ubaftner.
Ekstra klubaftner?Jo det er især for juni-
orer, det kniber jo med pl-adsen om tirsdagen
så bestyrelsen blev enige om at udvige
klubafterne til at gæ1de om torsdagen med.
A11e har naturligvis Lov tit at bruge begge
aftnerrmBn torsdagen er primært beregnet til-
arbe jde.

Vi ses i det nye år.
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AT FEJE FOR EGIN DøR.
Detbe er et ordsprog som den miljøbevidste
lystf isker al tid overhol_der.
Det er ikke ham der smider embalage fra btink
oq kroge ved åen søBn og stranden.
Det er ikke ham der glemmer øldåser og flasker.
Det er ikke ham der glemmer madpapir og staniol
Det er ikke ham der smider cigaretskodåer frasig( clem med f i lter)
Det er lkke ham der glemmer at tage emballaqe
!t, forfang og papir fra sanclorm med tilbaqåfra kysten.
Det er ikke hans fiskeline der tigger og flyder
ved kysten og åen.
Nej det er selvføtgetig alle de uorganiserede
1,yst,f iskere. H jæ1p os med at Få dem organiseret.
N.B.
Hippi (t-y"tf isker ) contanerB har vi ikke.Hjælp dem der Lægger biI tit på forenings-turene med at holde den ren,
Gummistøv ier e I ler skridtstøvler medbringes ien pose.
Bluger du bukserne i steclet for Bn kludrså med_bri ng ex t.ra bukser.
Spørg om lov ti t- at sidde i bi len f or at spiseog ryge.

GOD TUR NÆSTI GANG

TLF, 54 10 35
%ræ



Kort referart fra general-forsamlingen.
Den gamle bestyrelse blev qenvalgt.
Supleanterne blev også genvalt.
Kontigent bliver forhøjet som følger,
Senior 1 50kr.
Junior l30kr.Juniors forhøjelse går til tilskud
ti 1 foreningsture, enten transport eI ler fiske--
kort på foreningsture.
Pensionister 75kr,
Kontigent inbetales inden I lvlart,s el ler 1 Apri t
derefter indbetales med nyt indskud og konti3,
gent.
Fiskeii i Odder å må kun finde sted med qyl
medlemsbevis indbetalt inden fiskeriets
begyndelse. fiskeri med naturlig agn må inti'l- rnaj kun finde sted med krogstørre1-se 2/O
med nedfil.ede eller n€dkl-em+-e modhaqer.
Nedfaldfisk Br T0TALTFRtDET.
Fiskeriet efter ørreder må finde sted i åen
fra 1-5 januar til 16 november.
Der blev udett 3 pokaler
For største taksefisk i danske vande,
Per Thomasen
For størst fisk på foreningsture
Børge Hoberg
For størst fisk på foreningens præmietur i
Odder å
Svend Sørensen.
Krogene der må bruges i
sådan ud.

cli g

t

åen til t maj ser

JJ A,.,
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TURE OG
ARHANGEMENTER

S øndag d. lB januar. Vi starter fiskeri et i
Odder-å med "Å fætlestur.Ui mødes ved åen
k1.l0.oo.
5øndag d. .l.5 f ebruar.Ti 1 gudenåen ef ter
ørreder.Afgang Fra klubben kI.0B.oo

.\
Tlredag c1.24 febtuar.Film i lttubben.

Lørdag c|.31 marts.Kystur fra Gtatved strand
aFqang fra klubben kl.0B.oo.Hvis,veJfet er
dåitfgt tage,l vi t,ll en_å i atedet for.
Lørdaq d.25 april''VfIlestrup å'Fra klubben
k'!.. t3]oo.Vt fiekert1fll mørkets frembrud'
Søndag d.17 mai.Kystkonkqrence ved Kysing'
Da vl aflyste i eFteråret,blev ui enige om

at flytte konkurencBn t11 foråret.
Start kt.09.oo.og ttl k1-t5.30.Vinderen er
å-uhgest f igk uanset art. Startqebyr kr.30-.
l-ørdag d,3o mai ti1 5øndag cl.3lmaj.Ueekend
tur-ti1 Ansagei å.Ui mødes i klubben k1.15'oo
Vi fisker tit søndag"eftermiddag.
Tirsdag d.2 juni.Sldste klubaften inden
fleri en.
Tirsdag d.1t august.Vi starter ktubaften
efter ferien.

TI LTVIELDI NG TI L TURE NT TI L ALLAN ROSENBÆK

ELLER I KLUBBEN SENEST TIRSDAGEN FøR TURENE.

FISKEHALTEN
Hohmhegado 5, 83OO Odder

Y/ Erlard Jsnsen, df. 06-541217
pdrrat tlf. 06-656480
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Er &t ude med snørcn?
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Handel§banken
i Odder
Rosensgade 4
83OO Odder
Telefon 541111

IIANDIIIEIBANKEN
Jiltpdiffi

Aut. forhandler af SEIKO ure

KETDDAAAK'ER
Unmgorogsddsmed

Rosensgade 35 - 8300 Odder

Tlt 54@88


