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O dd er S p o rt sfi sk erfo r e ning
STIFTET 1945

Klublokaler: Nørregade 45

BESTYRELSEN:

PeterSasser ...... 06556682
\ågnHaugård ..... O6U247O
Allan Rosenbeck ........... 06544954
Allan Suhr . O6UO287
OleThomasen ..... 06936441
JørgenMøholt ..... 06544715
lb Sejersen 06 54 11 88

FISKERIBETJENT:

SvendSørensen ........... 06543935

REMKTØR:

BørgeHoberg ..... 06543.152

INDMELDELSER:

Skal ske til kassereren Vagn Haugård. Nye
medlemmer optages kun efter henvendel-
se iklubben.

DREJ ETNUMTIIER

Det er megetvigtigt at Iå stoppet forurening
med det samme.
Hvis det er noget akut f.eks. fisk der ligger
døde i åen, eller hvis vandet har en mis-
tænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:

Brandinspektøren .......... 06540529
ellertil Falck ...... . C6542222

dernæst til vandplejeudvalget:
PeterSasser ...... 06556682
Allan Suhr 06 54 02 87
JørgenMøholt ..... 065447.15

Hvis du kan, bør du tage en vandprøve på
stedet.

Er det ikke akut, men f.eks. mistanke om
spildevandsudledning der har foregået
over længere tid, ring til miljøafdelingen
Odder Kommune 06 54 11 33. Dernæst til
en af dem fra vandplejeudvalget.
Bing hellere en gang for meget end en
gang for lidt.
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Referat fra generalforsamli ngen
'f iI den ekstracrilinære r gJnel"al-
f orsanrling, var der mØ(1t 2l rnl-d-

lemmer. Lovene der er vcdlagt
dette nummer, var tl-L debat og aF-

stemalng. llfter ca. en times C(lDat

blev fonslageL vedtagel cr.sLel:fi ig'
Llfter decte begylldte den ordlntre
generalforsamling. Der var mødl

ll 2 nrecl Lemrlel'. ljf Ler f orriiandenl

)elet nl.nl 09 I agscrens aEqn;(-" '
,ier t Lcv ensL-'lr niq v':Jra3;t, l 'r-
taltc vandpLc.ieudvalget om uds:etni-

n(r >n[.lrLe rllc I 'r O,l lc:r' Å.

llndor PunkLc I rm lnrikonttle I'ors l.al(i ,

var dcr eL lrar DlsLyreLsill' D!i)

bairl ofi l,llsarl L;inllens Ll.liILli-nl II'j

l'l L dL va.ruLcc . [ -:r..r::,Jce i irrL r-

ressJI' ornkrin'1 D.S'F.E frr'31,!
liI minJsrem.il og fr.,'ednjrlgslid''i"
I Le'/ V-- iL:;cL :rlSLcIr0l l'
)ur v-r' lcs-t1'=:' dls-.ln:llll"' Jn '

:r\re 1,-)\rc lo.r 0Sr'. De blev ei'Isiu)ii-

nr j.g ve d L ar,;c u .

PcLL'r Sasscr I.Isv gunvalgt- Li I lor-
rnan f .

be SLyrcllclnr'. ilufl.flltt^ Jcr ,ral I r

val-9, Ll(]v .JCnvaIgL.

Der var som srilvai-rIig cn dc I iji:baL

om tasLs.lL Lelscn af kollLingelil' Da

vi i .1r, f or fØrste gang, irar måt-

[e bruge al foreningens oi]sparede

midler', bl-ev fcrsamlingen enige

om at forhøje lionLingentet for alle
gruPPer med kr. 25,co'
Der var ingen ønsker om sPc. !red-
ningstider. Ilen vi LI.v lnirc Jm

'at når der fiskes '€ra d. l6/L tiL
t/3,rnea orm eller rogn, må der kun

bruges kroge sr, z/o et}er sl-ørre'

Dette af hensYn til de fredeclc

nedSJængere.

Der var ingetr ønsker om -Cangstbc-

grænsrlinger.
Ved Punl(trrt oIIr faslsættclse a-F anlal
gæstekort i 19U8, blev der en

meget latlg debat. All-u kunne godt

se det rimetigr: 1 at vj har'e[ be-

grænsel antal kort, netl debatten gik
på hvcrdan det sktlLle a.Cministreres

aF LestTr':Is:n. L-1:Li, lus var nran j'

tvivl orrt, l»ror nangc .li al't (lel' l(urine

udleveres. bnden på ..ieL hele blev at

vi lnge:r gæs tekort hal i I98il .

Un.Jer pr:tmieovelrækkcl sen blcv der

yLreL oflske cn, at inil:rifte en poilal

l'ol' 'rSL:,rstc r'i-si: i Ocl,ier Å". trlev

ve dt d,],.'1. S:, i .L:),JJ i'i5lie r vi cm

i'ølge,,,,r valndfe P!)llill- jrl:

t:t. sl-irr l.ltc f ll Jli Pi falll'cilinge t-rs -lLLire'

Il. Strr sLe LaLscf isk i D.Lriste .L alv'

C. st.rtLc ii9: i. 'l:1,.;..
l). Frr.rnrletul tlI OdCIL Å.

d. I:ysLl.u.]l('"lrrencir.
ilusk vcd ti. lrrlc Ldlll'l af' Fisll: Dei-I 9llaI

VJ-fe j..llJcL lr: -LJn-l 'J irlljr'<' UP(l'V

v:]]gl- og llrlgdrl . ALtesLa[:ion -Era. to

u,rildige persoilci.'lillneICLing til

formanden senest d. Lo/11.

Under cvt. var (1er -CLere Punkter, sorll

bestyrelSen si<al al'beji.ir: viderc ntcil'

1sær omkI'i-nll udsætnirlssplanQr og

ø lionomr .

Møalet sluttede l(l . 22.3O.

'edbtø/'ø.
r{usK. FRA D. toi)- trL r/3 (ltoGs't',ølt-

RTJLSE 2,/O LTG DIIROVEIi.
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FORMANDENS BERETNING
Året 1987, blev det år hvor vi fik
foretaget el-befiskning af åen.
E1-befiskningen blev foretaget for
at få lavet den udsætningsplan, der
blev e.0terlyst på sidste general_
forsamling. Men herom senere i
ber= tningen
Først til ncget af det kedetige. Vi
havde en Iang debat på generalfcrs.
om fastsætteLse af kontingent for
juniorerne. Vi starteCe højt kr. l3O
men ved sommer-0erien var vj endt på
kr'. 50. -Hvcrfor?- Der gik roC i det
.€cr.dr vi fik tilskud fra kommunen.
la. l30 kr. pr. mcClcm pr. år.
Det bevirkede at vi råtte prØve at
skaffe så mange medlenmer scm muligt
S3ntidig var vi nok for nange der
-',lst3a::e kcntingeniet. Hvad ](ass.
selvføl-gelig ikke kan være titfreds
med. Vl må tage det spørgsrnål op igen
og få fastsat et -Eornuftitiqt kcntin*

Vi -Fik fcrårsprograrrunet for. sent ud

tiI medlemnerne. Vcr€s ambitions-
ni''/eau, har nck været f or hø jt. Vi
skal nok _Få det færdig til tiden,
frei,,cver. Det er også derfor at vi
har indkatdt til ekstracrdinær
generalforsamling -Før. den crdinærer.
Vi vil gerne fremover, have flyttet
generalf. fra di]c. til ncv. for at
få mere tid.
D-r har '/::.e'- sti jr re 1 iet,-age1s.n
ti1 foreningens -0ællesture og kotrl:u-r-
rEncer. Til kystkonkurrencen var <jer
kun tllmeldt 19 prs, Det er for lirli
når man tager det arbej e i betragtn-
ing, som bestyrelsen skal ligrle for
dagen. I progr.ammet kan du se vores
forslaq til en alternatlv tur.
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Der har ikke været nck t j.Irncldinger
til mange af åturene, det hal-
betydet at de fteste er blevet af_
Iyst. Det vit fremgå a-€ progran-
met, at vi har skår.et kraftigt
ned på antallet i 1988.
Jeg vi1 ikke komrne med den sæd-
vanlige opforCring tiL medlem.rnelne
om at nøde op. En af forklaringer.ne
ka-n være , at det soci aIe s(rmv(rtr
der fØr var på turene, nu er
flyttet ti1 klubben. Dcn hdr.i
perioder været reL go.ll l)r,!lØgt.
Vi f asthClder oq u,li,V,l,lq ). I Llre
spa. f or juni orr:r.rr r. V i lL,:vde
e]1 t,;r her i ctlcr,,,rr,..t. I»r var
12 stk. af slcd I i I ,: t I,ut & Take
vanC med slore o(l llotte fisk. Vi
havde tejet L'n v/U br)r;. Det var en
f in tuz' rn.Jd nlanq,, [.] .tt.
Der har v:!rr-r L ll;rirtj I rI:i t j(r,lebat ien
i det f org angnt, ,"rr. Vr har del-
taget i ntødcr t>mkr. j nq l,J)rdsmillde
fjord, samt i Skovtr;rk)<q5l,.e1sI-15

miljøuge
Vi har Cesuden rcr)s.,rL ()p L.ritgs
odder Å, d. t skat vi or,,l,,i i I gBg .

Iien til-bage ti1 El-f j.sl:er ict. l)er
blev fisket på 1B stationer, fra
Flllerup til Assedrup bro. I.lver
sie,j ca. 50 m. Der var melret
yngel af båCe B-1.- og havørred.
Dir var også en de1 store fj sk
rm,:1lem, for på det riispu)rkr uge
rtz, var, opEangen begyndt. Vi -eår
de endel-ige resultater engang i
fel:. l':en det ser f ahti sk ud t i1 , at
der ikke er plads til ftere fisk i
åsystemet. I'Iåske nied undt agel-se af
sty]:ket fra Cen rrye fisketrappe
ved ]'iuseet c,g op -forbi Fi-rlerup,



ilar var inger: -f isr Jv3rj.r:lvaiei. De1-

::"ut : ).--::3 ,-!)'):å:'i-1.:a : -:;-:elit;
(sraste gang i begyllcels€n a-F liov)

sal]it en;reg'it iav vanifø-r:ng :m

srr,,1re-ae11, (:oru;:rnil:g a-c gll--lr -
vanC .li Odier Vanjv':r-i? )' Dlss::

prcbl:mer a:'l: j,j'e:: vl v:c::e ;rea'

P; c?sla:;ia'r- :1 i -:Ja=.'-a-t:.IS
Loiaai:r, v-l'i:r: n:rlE: ali s'lrr'rl-
jr-.1 å:, vj.j-r :j c '- ' u" ',

ar.riil il:i;litr 41s..
)-:,--. i :. - / -:
na::It= llåp-j-- a:i' ariL -Fa:]1'l: l: ;:: f t'a

Jen. li::i' n] il-Lis-l;,':es, d: :::l' ac

vt lt::',c'.:]: 1.-.-;-': :r: -rlr!:-'::l-:l;s-

PlJa1, i- 1,.:.:-- -t'---': :;:-

nrEe:r s:.lie a: ii !a:i::;s -':::lD-'l:3:
u,i-ay11i ai ai-:--te'aa-, I 'l:":l-'i:::'
Husir li3: a: c,;.:gs:31''l- ri:l;)'l'l:

rappfrarell s:i','an i: l:l;:l Sis:<-

-€r;l l1 en a-.i:.
-i;^:,-..'ti.-.-:- -- :: ', :--: ;-j-

alarig'r::=: si:i'i t':r 01L scn'-

riere:-t. lil t kax nas-<e si'l"i'=s at

vi ing:n scr.lr,.l lava3 ' 'J 
ai i:r

7::!l: vea n':= v'a-: :'L: ':'-t: L- .:'

PJr ky:r':-r har le: vær' t niig' I :1-:r-

,- i- ,'...:. ni ':Ps;rj'., 
-':f.:l ,l',

at sågl fast arbejiie i larld'
;-r'-: - s-:rL,L: v: i^<= o;:"1 nl

b+;7n:= a: n:r,:: ilt;-riri og

f orutening. Selv i-1rbåa3li Te.lna -Era

licu, hal nllt: Elv: '?, 
')::-":rY:-

tet til Ll..lle;,:1t.
iil13rs har der. På Fcr;u:'iC:P1a:'t

være c r.e!:e . Ce: at onlili-rlg 
'e 

:l)''

nindsremål cg freiilingsLrder'

Debatiell er bLevet Illeg3-u o;'lledeit

nen det er nc:( -€ordi dec =l e'

spl'lilgfylat er,1= ai cis::)-:e r-'-'

blani sPorlifiskele. Debacten haf'

dels foregåei i SPortsfiskeren og

delsiFisk&Frl.

Jeg vil ik:<e her kcnn',e inC På de

enkeLte pr:nkte;' i forslaget, men

opi-,r.ir':r jer alle'-iI at sæ:te jel'

inc i- syl.rsprl'll<ierne, og så kcn"ate

: -tLu;;::: oJ Citi.ur=:lr de: ' Vi

sLal i beqy:'Id3lsen a-9 dei nye år'
rag: stlllr:1g til l:).31aget På

f.r::1inES?l-alr.
Dct man mLsl<e kae sige til Cen

t'orel.rbiJ: 63Da1- ' er at DSF§ hcved-

bescy.:Is3 el fcr Cår.fig iil at

, I l: år +:: leL.t c: .rl r a LC +r,a -1r .

{r .:- . : .iD .''-..i -;1.+: --: ]lai:3 L+: n):(

noo ii} aa lave kcn:r"oversiel- stoi'
Sa:.. ,JS,,i) j:'l:: jo'.1- 'Jl LSt j k'
Tal siui vil .jeg nævr,}e at vi har

.ar,i: LJ ;::t:o'l:r r.ed Pi DFS6'

ju,nicrieCerkursus i efterårsferien'
D:t er b. la. ud -era Ønsket om at

kc;i;lerde ledere i -toreningen skal
hav,: en vis fc-r'm -9or uddatrnelse'

De:rne s:<rii-ulige beretning kunne rJ

goii hav. fyldt Cet dcbbefte, da

der igen i år' Iiar v=r3t ma-nge

a, i:vj te--::- I f oren:lrEee' ResL"n

cj åi :'i,rde I d:1 n';ilC:Ii3e b:re-
tnrng På generalforsanllngen'
'IiI slut vil jeg takke de andre

rnedlelrr.elr af besiyrelsen -eor en

-Forti:f 9c lig inCsacs i det '€cr-
I--fn= jr. Og hir= ai vl f'l r Cer

lrg: si gcdt frencver i Odder

S,Do j c -; -i i s. t l -c ) .: n inE .

BOSENSGADE 33
TLF 06-s423 13

83OO ODDER.
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UNDSKYLD U-N D S K Y L D UNDSKYLD

På grund af uforudsete omstændigheder var jeg ikke i stand tif at
gennemføre den planlagte gennemgang af en metode ti1 bestemmerse af
et vandløbs forureningstilstand.

Da der var mange lnteresserede, som gik forqæves, prøver vl igen den
10., 17. og 24 maj 88.
Ring evt. ti1 mig en uges tid i forvejen for at høre, om der er af_
lysninger.
Telefonnummeret står andetsteds i bladet.

Hilsen JØrgen MØhol"t.

,-avv\ryv vvv v vv y y vv v vvvv vyvv v v vv v v v vyv v vvvvvv vvvv v v v y !

KONTINGENT 1988

JUNIORER

SENIORER

75 KR.

175 KR.

100 KR.PENSIONISTER

Juniorer skal huske at skrive fødselsdag og år
på den del af girokortet, der tilgår kassereren

\ Odder Sportsfskerjorcning



BDCSHANDEL &
K (r N l_-_o_-,nFp Fr s_Y N ! N G

ROSENSGADE B 83OO ODDEF

Ttf. 54 10 50

RtrGN§BUE.
FISKM§

ROSENSGADE36
TLF. 06 56 04 01

Alt til hunde og fisk

UNNEI & G§SELMANiI ApS

Ballevej 23, Odder

06 56 01 44

uL{anan ,ÅXmp
Roscnsgade 48, 8300 Oeidcr

Tlf.06 54 00 33

@":i",fi[ff.Pjr^
3oulstrup - Gylling - Hou - Malling - Saxild

Solbjerg-Tunø-Ørting

O*ler Karosseri- og
undervogns Center
v/ HansJacobsen

Knudsmindevei 18, 8300 Oddo'r

Alt i hjemmelavet pålæg og salater
Varerne bringes overalt i byen

Varerne opbevares i kølevrndue

POUL SUHR
SLAGTERFORRETNING

Rådhusgade 4 tetefon OO 54 02 87

fr-OTOGItil.F OTZDtr:
Holsteinsgade 28 . 8300 Odde. , Ttf, (06)54 11 22

TLF. 06 - 540045

MATERIALHANDEL

Rosensgade 27, Odder

SUPER KIOSKEN
Torvet 6, Odder

54 03 33

Odder Sportsfskerforening 7



Sådan og sådan . . .

seks of foreningens medremmer på Hørrum-tur i opril.
fkke færre end seks of foreningems medlemmer vqrsidst.i opril på Mørrums-tur nogle doge.Og det blev
.:l i"iLig tur med fisk til olle.De uuf " ,å, g jørn,
NieIs Jørgen,KimrEinorrAllon R og Hoqens,oq ikke
mindst for sidstnævnte (undertegnede) bIåv"det en
både uforglemmelig og Iærerig t'lr.Dei vor første
gong, i9g uor derr.men mon vor io tryg ved situotj-
onen, når mcn hovCe så monge gorvedl-Mørrums-forere
med.Denne tryghed tog ikkå oi,do vi konr i gong.
AIlerede ved storten vor næsten olle henne"og"for-tælle: "Du skol bore gøre Så'en og så.en,,.
Det. giorde jeg.noturligvisrog d9 j*g s*n*re på dcg_
en hovde rcndet turens største fisk-somt overvundåt
en enCnu større luks som efter tre kvoters kamp
olliqeveL, rnåtte genudsættesrvor oIIe endnu engongfoici.Do Lød Cet-tii gengæld;Hvordon er det egent-Iig du gsr ?.
Nå, nok om . d,et, for hvis det gæIcier nogetdteds, så rnådet være r rv1ørrumrot en hovørred erlår en lcks eren flidspræmie.
Ho.!'vfems procent of dem der fisker der, f isker medslcskebly og rørfJ.ue,og de bærer sig oile Iigedon
ad.0m det så er den enå eller den oåd"nrder logerfisken,er og bliver en tilfæJ.dighed.Det 

", gonlkuenkelt et områderder blives offisketrog den,der ermest ivrig og omhygsetis-vir efter oi iondsynlighed
oggå 

. Løbe med de fleste- fisk.En srogs rnoski.å-fj.Ikeri
yil iag kolde det, som qeggt .hurtigt"ton gå-l.,en ogblive trivielt.Hert ondeiledes s$ndendu"", det åt
S1"?l+u spinneren,blinket -eller wobleren d.roppu.Uo tøIer mcn mere, f,t mcn fisker og det gælder omat være.opfinsom og rure fisken.Ai horviems-pra,centot de fiskrder fonges i Hørrumsåen så toges ;å';;;:flue, tror. jeg kun hænger so*men med, of dåi 

-er 
denqnest brugte ogn.Størsie fisk jeg så'bIe"-ioiet

forsættes side q.
8 Odder Sportsf skerlbrenin1
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deroppe vor en hovørred på omkring de syv kilo.
Den blev hentet hiem på en Toby Tiger.
Noget helt ondet er så,og det blev do også
understreget of mine egne sporsomme erforinger
derfrorot fisken i longt høiere grod hænger

l, fostrnår den er kroget på en rør-f1ue.Det så
I ofte omtolte "Brækstongs-princip" kon i hvertI fold her lqdes ude qf betrogtningrog symptomoti.-

sk vor det do ogsårot en rigtig pæn hovørred ieg
hovde på, formentlig omkring de seks kilo ot døm-
me efter størrelsenrdo den vor oppe of vende,
sprong of igen.Det skete efter omkring fern minutter
hvor vi ollerede stod klor med fongstnettet.Den
blev toget på en rød-gul Jensen kystwoblerrog ieg
er stodig overbevist omrot vor også den hoppet på
en rør-fluerså hovde den Iigget hiemme i fryseren
i dog.Mon burde nok hovde været så forudseende ot
hove toget en gennemløbs-wobler of en slogs med.
Men det ved vi så til næste gong.Turen i sig selv
vor formidobel.Fire doge væk fro dogligdogens
trivioliteter og sommen med gode kommeroter er en
oplevelse i sig selv.At mon så somtidig hor noget
of Nordens bedste fiskevond lige uden for døren,
gør ikke turen ringere.
l*pste tur er do også ollereCe ved of blive plon.
logt.

Mogens.D .

Rodhussode tO' Odder'Tlf. 54 Il 53

O d d e r S p o rt sJi slzerjorening 9

Rosensgade 41

83O0 Odder

TLF. 54 10 35



DU BEHøVER IKKE
SÆTTE NOGET PÅ SPIL
- når dei gælder et sikked

lokalt pengeinstitut

BRUG

EiDK
SPAREKASSEN

GULDSMEDEN
I ODDER
J,{{SE\ GLLD (X; SØL\

*OT'
ODDER ANTIK

JANENIEIJSEN
ROSENSGAuE 42. 83OO ODDER

TLF. 06544533

(kel«a
CARL SøRENSENS EFTF.
KIRKEPLADSEN.83OO ODDER - TLF. 06 54 10 55

9areudbfingning
HIIEB OAO,

AIUDELSBAITI(EIU

-vl er
også dine
venner... ffi #[r*?*Se.{,sen

IVILSON CAFETERIA
Smørrebrød og anretninger ud af husct

Gågadcn - Odder - Tlfl 06 - 5410 t6

-66d666666bd

06 54 04 03
Cykelhandleren giver
service!

Uiggo Basmussens Eltf.
Tornøegade 10, ODDER
Omst. til Sv. Aa. Sørensen
Rodstensgade 6, Odder

1 0 Odder Sp ortsf skerJorening



JUNIOR.NYT
JUNIORLEDERKURSUS

Som i sikkert ved vor Peter Frederiksen og underteg-
node på et of Donmorks Sportsfisker Forbunds
juniorlederkurser i efterårsferien LgB7.
Det vor et kursus som vor meget lærerigtrog som sen-
ere vil donne boggrund for nogle iunioroftner i
klubben.
På selve kurset lærte vi om henholdvis spinne og

flurfiskeri,og ind i mellem vor logt enkelte timer
om solt og ferskvondsfiskeriloven.
Kurset stortede for os begge Mondog den 19 0ktober,
med velkomst i spisesolen på Voiens efterskole,
hvor hele kurset hovde til huse.Herefter vor der
middogrmen så vor det også slut med st dovne den of.
Klokken I8r45 stortede Iøierne for olvorrog der på

gik det slog i slog resten of ugen.Af timer kon i
flæng nævnes:Fiskeri efter fredsfiskrkosteindstruk-
tion, fluebinding, fødebiologi, vondløbslære, tør og
vådfluef iskeri,0.S.V.
De sidste doge vor dem vi olle hovde set frem ti1,
det vor her vi skulle ud og bruge olt det vi hovde
Iært i proktsis.Turene gik tit kystenråen og søen,
men fost fisk vor det desværre lidt sløit med,

selvom der do godt nok blev fonget både bækørreder
over 40 cm.og endo en lille loks,

Odder Sp ortsfskerforening 1 1



Peter Frederiksen del'tog i ugen på spinne-

fiskeri første års kursus,medens ieg seJ'v

CeIt*g på fluefiskeri første års.
Knæk cg 8ræk.

Ib.Se!ers*n.

l

i

I

l
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En skøn dag ved Odder å
Mange udenforstående tror, at det at

fiske kun er at smide en snøre i vandet
og vente på, at de dumme fisk bider
på. Så let er det ikke. JeB vil her lorsøge

.,.,\{t)

at give en skildring af, hvor svært det er
og hvilken koncentration, der kræves
for at komme op i min klasse som stor-
fanger. Min dag ved åen starter med et
meget let morgenmåltid: et stykke
franskbrød (tyndskåret), en kop tynd
kaffe og to nervepiller. , Tung mave kan
være et stort handicap. Når jeg ankom-
mer til åen koncentrerer jeg mig først
og fremmest om vindens retning, vej-
rets stabilitet og åen temperatur. Disse
tre ting bestemmer fuldstændig, hvor-
dan jeg vil gribe sagen an. Efter et kvar-
ters fluefiskeri, går jeg de næste tyve
minutter over til spinner, og hvis der
ikke lhden for dette tidsrum har vist sig
noget, der er værd at landsætte, går jeg
over til min favorit - regnorm a la carte.

Her tdnkes ikke på de små, usle

{a i ffi::::I:ffiil!,lJlfl;åi 3*::::

regnorm, som findes i enhver have.
Nej, det skal være de store, fede kom-
postorm. Nu er det yderst vigtigt at

have tålmodighed og aner tålmodig-
hed. Men pludselig sker der noSet -
proppen forsvinder, der er bid. Nu
kommer vi til det vigtigste punkt - til-
slaget. lkke det vilde, ubeherskede,
man må bevare besindelsen (derfor

nervepiller), et lille følt tilslag og sagen
er h.jemme - igen en flot ørred på over
8 pund bliver via fangstnet landsat. Når
så bilens bagagerum efter et par timers
fiskeri er fyldt op, drager man hjemad
og lægger atter et par lag ørreder i fry-
seren. En skøn dag er slut. Men at det
er let, det er løgn. Det kræver at hjer-

vi så få storfangere i vort lille kongeri-
ge. Men kære nybegyndere nu har I

fået et par tips.
N.'.

.« 00 54 31 33
! A,brn -urou9 tit tr"ou9

,!I .u,o"n kr 830-r2.oo

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger
Lapn i ng, afbalanceri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 06 55 04 87
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FRA HAVOG KYST
Vi var 3 mand, der i begyndelsen af september tog en 4
det sydlige Norge for at drive kystfiskeri.
Vi havde hjemmefra forberedt os med kort og b@ger for
sted med dybt vand og strøm.
Da vi ikke ville kØre langt, faldt valget hurtigt på Lindesnes, Norges
sydrigste punkt, 70 km fra Kristianssand samt Steinodden ca. 50 km vest-
ligere.

Vi tog færgen "Hirtshals-Kristianssand" over torsdag nat (billetpris
for bi1 og 3 mand= kr. 600,- turlretur. Den skulle mul.igvis have væretkar. 1.200, fandt vi ud af, da vi kom hjem).

Fredag formiddag var vi på Lindesnes og begyndte fiskeriet med 40-60 9pirke og 0,45 line. Der var 60 meter dybt, iik vi at vide af fyrpasseien.
r løbet af den første time fandt vi ud af teknikken og begyndtå åt fange
lubbe, sej, torsk, makrel og en enkelt meget stor berggyl[-(1-I,5 kg).
over middag stilnede det af, d.v.s. fisk for hver ca. 2E xast og vi-be-qyndte at lede efter en lejrplads imellem klipperne. r Norge er det fi-
gesom i Sverige tilladt at sIå telt op på uopdyrket jord.
Om-aftenen forsøgte vi os tned sandorme og sildestykkår. Det gav utroligtgodt: berggylt, rødnæb, b1åstak, hvillinger, torsl, tubbe, såm dog al]årøg ud igen, da vi havde fisk nok.

2. daq kørte vi tif steinodden (en smuk tur), det var dogT en fiasko, dadet var en flad strand med masser af store sten og klipp;b1okke, Mistedeblink i næsten hvert kast. på hjemvejen kØbte vi ån tlåmingo-fiskekasse
med knust is (kr, 15) samt supplerede vores pirkebeholdning op.

dages tur ti1

at finde et godt

3 " dag fortsatte vi med at udforske
som vi isede ned. Dagens højdepunkt
ge ud af vandet indenfor kastehold.

klippekysten og fangede mange fisk,
var, da vi så en laks springe 3 gan-
Den vifle dog ikke bide.

og fangede en
kom en kanpe
kasser nediset

der gerne vil- have en snak
tanken om at låne/1eje os sin
der var gode mul,igheder for

lignende med tif ham, det vil

største fisk var en.lubbe på ca. 2,6 kg. vi havde kontakt med stØrrefisk, men dem mistede vi, når de styrtåykkede ned me11em klipper og tang.

4. ogr sidste dag fiskede vi fra kl, 6.- 12 efter makrelhej- kasse, foruden 20-30 som rØ9. i vandet igen, da der
\9L9". Vi kom hjem ved 2-tiden natten til tirsdag med 2fisk.

Fyrpasseren på Lindesnds er en flink mand,
over en øI. Han lød meget positiv overfor
båd, hvi-s vi vi1le på havfiskeri, .hvilket
200 m fra kysten.
Næste gang tager vi en flaske snaps eller
sandsynligvis være tilstrækkeliq 1eje.
Der skal ikke løses statsl,igt fiskekort ti1 fiskeri i saltvand.
Ti1 stut skal nævnes, at nord.mændene tager længere mod nord på kystfis-keri. Der er det bedre!

Hilsen Jørgen M.
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TURE OG ARRANGEMENTER
Tirsdag d. 12. januar Oplysningsmøde om D.S.F.s oplæg til nye regler om fred-

ningstider og mindstemå|. Mødet begynder kl. 19.30.

Tirsdagd.'19. januar Juniormøde iklubben kl. 19.30. Alle juniorer bør møde op
og planlægge forårets aktiviteter.

Lørdag d. 23. januar

Tirsdag d. 26. januar

Søndag d. 7. februar

Tirsdag d. 15. marts

Søndag d. 10. april

Tlrsdagene d. 10.,
17. o924. ma1

Søndag d. 15. maj

Lørdag d. 4. og
søndag d. 5. juni

Tirsdag d. 14.1uni

Tlrsdag d. 16. august

Havtur i Lillebælt med udgangspunkt fra Middelfart kl. 9.00
til kl. 15.00. Afgang fra klubben kl. 7.00. Begrænset delta-
gerantal, så tilmeld dig i god tid.

Filmaften iklubben.

lslisketur (hvis isen er tyk nok). Afgang lra klubben kl. 9.00.

Filmaften iklubben.

Put & Take tur, især for juniorerne. Afgang fra klubben kl.
8.00.

Vandplejekursus for foreningens medlemmer. (Det kursus vi
desværre måtte aflyse i efteråret).

KYSTKONKURRENCE for foreningens medlemmer. Afhol-
des på Djurslands kyst. Sted afhængig af vindretning. Vi
regner med at tage alsted om lørdagen, da konkurrencen
går {ra kl. 03.00 til kl. 15.00. Deltagerpris kr.25 - der går i

fælles præmiepulje. Se desuden opslag i klubben.

Weekendtur til Simested Å. MeOOring sovepose, telt og
mad. Afgang fra klubben kl. 15.00.

Afslutning i klubben.

Klubstart efter sommerferien.

Tilmelding til turene skal ske senest tirsdagen før turen. Enten i klubben, eller til Allan
Bosenbeck. Husk at opgive tlf.nr. så vi kan få fat på dig. Samtidig kan du få opgivet
pris.

t a:, a ":
a

- | l. t'i

FI§KEHAttE[I
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54 1217
v/Ruth og Erland Jensen
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U$HSIGH
JAGTGEVÆRER

PATRONER

RIFLER

LERDUIR

LUFTGEVÆRER

FRITiDSTøJ

KABINEBÅDE !
TOPANI JAGTBÅDE

REDN I NGSVESTE

lægeren og lystfiskeren mødes hos

CART HERMAilSEI{

JÆGEN SEJTER
HJUL

BLINK

PIRKE

STÆNGER

LINE

NET

I,IADERS

Vi har altid masser af
gode tilbud

Nørregade 59 - Odder- Tll.54 0319
'Både- og påhængsmotorer '
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Handelsbanken
i Odder
Rosensgade 4
83OO Odder

06 54 11 11
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ALFRED SøRENSEN
Banegårdsplads 7, Odder

54 01 37

Blomsterhandler
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