
gFrs

ffi
-ul *l-r I 2f.,ffi.ii'..i..'::...r

=t ffi-{$iilrr+:r,irlU\

$
{)'a

ronÅn oc SoMMER

NR. 1 - g. ÅncnNc rgsg



DU BEHøVER IKKE
SÆfiE NOGET PÅ SPIL
- når det gælder et sikkert

lokalt pengeinstitut

BRUG
GULDSMEDEN
IODDER
.r,,{\iSEN 6Lit.D (rc SøLV
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Aarcudbringntog
}lvEfr I'AE, (kel«a

CARL SøRENSENS EFTF.
KIRKEPLADSEN - 83OO ODDER - TLF, 06 54 10 55

«00543133
3 lT:r;å:eti'|kedas
§ Lrro"g kr. 8.30-r2.oo.

øSTERGADE 26

83OO ODDER

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lapn i n g, afbalance ri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 06 55 04 87

Il Grøn Madsen
tM i,?lå?-'#sfr,f 

3oo odr'or

Støt dig selv - benyt
Odder Karosseri- og
undervogns Center

v/ Hans Jacobsen
Knudsmindevej 1 B, 8300 Odder

Ttf. 06 56 02 44

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!



Forår- og sommerprogram 1989

Tirsdag d.'10. januar
Klubstart efter juleferien

Tirsdag d. 17. januar
Lysbilledaften
(har du nogle lysbilleder f ra en fisketur
så kontakt Allan R.)

Søndag d.22. januar
Frskeriet i Odder A starter
Vl mødes i klubben kl. 8.00 til rundstykker og kaffe
og drager derefter i samlet trop til åen

Søndag d.29. januar
Lillebæltstur

Tirsdag d.7. februar
Filmaften

Søndag d. 19. marts
Kysttur
Afg. fra klubben kl. 7.00

Søndag d.16. april
Atur tilVillestrup A

Søndag d.28. mai
Kysttur
Alg. fra klubben k| 5.00

Lwdaglsøndag d. 17.-18. iuni
Weekendtur
Afg. fra klubben lørdag kl. 15

Tirsdag d.1. august
Første klubaften efter ferien

Søndag d.6. august
Tur til Det gule Rev
Se opslaget i klubben



O dde r S p ort sfi sk erfo r en in g
STIFTET 1 945

KLUBLOKALER
Stampemøllen, Stampmølievej 57

BESTYRELSEN:
Peter Sasser . .06 55 66 82
Vagn Haugård . . . . .06 l;4 24 70
AllanRosenbeck...... .. 06544!\54
Ole Thomasen . . . 0€i 93 64 41

SvendSørensen ...........06543U31;
Jørgen Møholt .....06544i 15

lbSelersen ....0654 11BB
Freddy Andersen . . . . . . . . . . 06 1 3 58 90

FISKERIKONTROL:
Svend Sørensen .. .........06543935
BLADUDVALG:
Niels Jørgen Nielsen . . . . . . . .0654 03 52
VagnHaugård .... 06542470

INDMELDELSER:

Skal ske til kassereren Vagn Haugård
Nye medlemmer optages kun efter hen-
vendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER

Det er meget vigtigt at få stoppet forure-
ning 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
ellerFalck ........06542222
dernæst til vandplejeudvalget:
PeterSasser .......06556682
Jørgen Møholt .. .. .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.
Ring hellere en gang for meget end en
gang for lidt,

Forrnandens
beretmlng
Ja, så siger vi farvel til endnu et år i Odder
Sportsfiskerforening Vi fylder i år 43 år
som forening. Danmarks Sportsfiskerfor-
bund har lige fejret sit 50 års jubiliæum
Det er derfor ekstra traqisk, at bladet
Sporlsfiskorun trar mållct clreje nøglen
rLrrrril rrf økorrorni:;kr: hr:;lr<;r:r. Bladet ud-
komrner i 19U9 nrcri Iire rrrtrnre tii alle
medlernrncr urrdur l)l)l I ird os håbe, at
vi på kongresscr) i ll)tll) karr få vedtaget,
at Sportsfiskeron or cl rncdlemsblad for
alle orqaniscrr:rk: r;lrorll;liskere. Hvis alle
medlemrncr ltolril lrllrrlct ville det kun ko-
ste ert bae;ltcl ;rl (i0 kr pr medlem pr. år.
Endda i cicn forrrr rlcl ltirvde, før det lukke-
de.
I OSF er dcr s;kt:l r;lorc lrng Vi har fået nye
lokaler i Starrrllcrrrølk:rr Her kan vi snak-
ke, undervisc <l«1 lrolrir: store møder på
samme tid uden irt r;oncre hinanden. Der
er grund til al takkt: Orlrkrr Kommune for
dette initiativ. Slirrrrpcrløllon har de bed-
ste rammer, nrarr krrn lirrnke sig. At vi så
deler lokaler rned anrlro "qrønne" forenin-
ger, kan kun betegnes sorrr et ekstra plus.
Allan og Jørgen er i fuld gang med at pro-

lektere et ørredklækkeri i den gamle stald-
bygning, det bliver spændende at følge.
Foreningen er blevet ejer af en bådmotor
til benyttelse af foreningens "voksne"
medlemmer.
I år afholdt vi vores kystkonkurrence ved
Limfjorden. Det var en weekendtur for for
eningens medlemmer. Største fisk var en
hornfisk, men det var en hyggelig tur alli-
gevel.
Ellers har det endnu engang været småt
med interessen for foreningens åture. Der
har været en jævn tilgang af nye medlem-
mer. Det ser dog ikke ud til, at vi overren-
der åen, og det erjo godt.
Der går forskellige historier om fangsterne
i åen, de fleste af dem kan godt være rigti-
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ll
lge. Det ser også ud til, at åen har fået

bedre fysiske forhold efter, at "væsenet"
er begyndt at oprense åen mere næn-
somt.
I forbindelse med åens udløb i fjorden er
der mange problemer med ulovlige garn
sat af fritidsfiskerne, som der vel at mær-
ke er blevet flere af.
Fiskerikontrollen har været der ude et par
gange for at fjerne garn. Det er trist, at
kontrollen er nødl til at tage synderne på
fersk gerning, hvis de skal straffes, selv
om alle ved, hvem det er, der driver ulov-
ligt fiskeri.
Sidste års generalforsamling gav besty-
relsen nogle opgaver, den skulle løse.
Vigtigst var nok, at nogle ønskede, at be-
styrelsen skulle udarbejde et budget for
1988 og så bringe det isommernummeret
af bladet. Det har været helt umuligt for
bestyrelsen at lave et realjstisk budget,
da vi på det tidspunkt ikke havde afklaret
forholdene omkring Stampemøllen og på-
begyndelse af et klækkeri. Vi har prØvet at
spare så meget på driftsudgifterne som

muligt. Selv om vi fik de nye lokaler og
samtidig dermed en forøget klubaktivitet.
Til slut vil jeg gerne takke de øvrige besty-
relsesmedlemmer for den store indsats,
de har ydet for foreningen. Samtidig vil
jeg ønske alle medlemmer af Odder
Sportsfiskerforening en glædelig jul og et
fiskerigt nyt år.

Peter Sasser

TIL MEDLEMMERNE
HUSKI lfølge vores regler er premiereda-
gen i Odder Å den første søndag efter
den 16. januar. I år altså søndag den22.
januar. Vi mødes i klubben kl 8.00 til
rundstykker og kaffe og drager derefter i

samlet trop til åen.

OSF er medlem af Radio "Odder Kana-
len". Er der tvivl om en tur kan gennemfø-
res p.g.a. vejret, kan du lytte på service-
meddelelse på radioen dagen før turens
afvikling.

KONTINGENT 1989

JUNIORER 75 KR.

SENIoRER . ..... .175 KR.

PENSIONISTER .. 1OO KR.

INDSKUD 50 KR.

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

O dd er S p ort sf sk erforen ing 5



Pu n kter tra generalforsam I i ngen
Der var ikke mødt mere end 16 medlem-
mer. Det er skuffende for bestyrelsen. Jør-
gen Ejstrup blev valgt til dirlgent. Efter for-
mandens beretning, hvoraf noget er trykt i

dette nummer, fremlagde Vagn regnska-
bet.
Genvalgt til bestyrelsen blev formanden,
Peter Sasser, kasserer Vagn Haugård Al-
lan Rosenbæk samt lb Sejersen. Nyvalgt
blev Freddy Andersen og Niels Jørgen Ni-
elsen. Som revisorer blev genvalgt Børge
Sørensen og som ny Jørgen Ejstrup, revi-
sorsuppleant blev Carsten Nørgård.
Bestyrelsen siger farvel til Børge Hoberg
og Allan Suhr. De skal begge have man-
ge tak for deres indsats.

Vi fastsatte ingen udvidede fredningsti-
der, men vi starter fiskeriet den første søn-
dag efter d. 16. januar. Der blev vedtaget
en fangstbegrænsning på 3 ørreder pr
medlem pr. dag.
Vi fik i år uddelt alle vores 5 vandrepoka-
ler.
Der var ingen punkter under eventuelt.
AIlan R. fortalte om planerne for et ørred-
klækkeri og fremviste en meget fin model
af et klækkeri. Han fortalte desuden, at
han regner med at det klækkeri, han øn-
sker, vil koste ca. 8000 kr.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30 i

en rolig og god atmosfære.

nlcrnoin oshen §iåflff'"'J::å "
Ttf. 06 54 11 88

l/S Motorcompagniet
oPEL * TSUZU iå.#;?iii?. 

-

' Kurt Jensen
LJ norupr Baneqardsqade 23

Trf 06 54 17 n7
pE IiEE{o F:?:##}iiT#Tf""*'

trltEIEf, fln"slffi TEXACO i',fl[,:"fi::'.Y" 
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@ 8if"?få§['"'ft oroYorA i,il#|.,,.
Preben Kristoffersen
NØrreqade 18
Trf. 06 54 22 33 @@l

Ove B. Dirksen
Ballevej 6
Ttf. 06 54 10 44

r/oLr/«» nEilmm _b:it!:,:,I:,''-"" 
oo'

- 
Ttf.065601 44

,':ii\;mer ar Danmarks

l.A.ltf i Automobrlf orhandler
1......J to'"n'n9
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Turen til Det Gule Rev
Yi var 12 meget forventningsfulde lystfi-
skere (to af os var temmelig udmattede af
at skaffe afløsere for sidste-øjebliks af-

bud), der fredag 2618 trådte an på BEN

BOLA for at komme på havtur til revet.

Vi sejlede kl. 02.00 og kunne tre timer se-
nere overvære solopgangen over revet i

næsten havblik. Det var virkelig en ople-
velse af de bedre.

Kl. ca. 6 dumpede de første pirke uden-
brords, og kort efter var der fisk ombord.
Underligt nok var det fiskerne helt agter
op i stævnen, der først fik fisk. Det må
have været placeringen og ikke folkene,
der var årsagen, håber1eg.
Efter nogen tid og lidt sejlen frem og tilba-
ge, begyndte alle at fange fisk. Der var
torsk op til 3 kg, langer op til 2 kg samt
rødfisk, makrel og lubbe (som nogen kal-
der sej) op tll godt 4 kg. Fremhæves skal
Peter Frederiksen, som med et lånt Am-
basadeur 6500 fik hug af en russisk mtni
u-båd, eller en torsk i samme størrelse.
Der var 100 m, 0,50 line med en brudstyr-
ke på 15 kg på hjulet som bremsede ved
ca.12kg.
Torsken svømmede sin vej, da den ikke
gad være med i legen mere og Peter måt-
te blokere hjulet, da spolen var ved at
være tom. Linen sprang. Ærgerligt!
Til næste tur vil jeg prøve at få en aftale
med den torsk, og se om den kan gøre
det samme med 400 m, 0 60.
Der var ingen, der fik mlndre end 10 fisk
Et af voreskommende medlemmer fra År-
hus - Erik fik 25, og vandt praemien for de
f leste.
Børge Hobergs lubbe på ca. 4,5 kg var
stØrste fisk. Gad vide hvad den, Peter
mistede, vejede?
Freddy fik turens stØrste rødfisk og der-
med præmien for den mest sjældne. AIle
var enige om, at det havde været en
pragtfuld tur. Vi aftalte på stedet en tur d.
5/8-89 med skipper Anders lversen.

Vi var utroligt heldige med veiret, og der
var ingen sØsyge ombord på den tur.
Erfaringerne fra turen er, at 100 gr blank
pirk med lyserød folie var velfangende,
desuden fluorescerende grØnne, orange
og røde ophængerfluer og pirke i samme
farver.
| øvrigt blev der vist fanget fisk på alt, der
blev prøvet. undtagen min superjig.
Da der ikke var megen strøm, blev der fi-
sket med pirke op til 40 gr og det gav
godt.
De fisk, der huggede de store pirke, var
ikke større end dem, der huggede de
små, undtagen Peters. Den tog en 200 gr
plrk, lavet i foreningen.
Skulle du efter at have læst dette, have
fået lyst til at komme med på den næste
tur, kan du melde dig tll, fra d. 9/5. Læs
om turen her i bladet.

Jørgen M.

TLF. 54 10 35
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2 ugers norsk lakseferie
Fredag den 22. juli sidste år kørle vi, 3 for-
ventningsfulde gutter, af sted mod Nor-
ges lakseelve i Trondheimområdet. På
færgen fra Frederikshavn til Moss beslut-
tede vi os for at køre direkte til Orkla, hvor
vi alle tidlioere har fisket
Efter 20 timers rejse var vi kl 9 lørdag
morgen fremme ved Orkla, som til vores
store overraskelse og begejstring løb
med normal sommervandstand ogr ikke,
som vi havde hørt hjemmefra, næsten var
tør. lnden vi slog os ned i telt ved Mog-
sethgård, var vi en tur på Vormstad Cam-
ping for at få informationer om fiskeriet. På
Vormstad skrives al fangst ind i en lille
bog, som campingfatter velvilligt viser
frem. Vormstad Camping råder over ca.
3-4 km af Orkla, Det er udmærket vand,
men desvaerre overrendt, så vi kørte tilba-
ge til Mogsethgård, hvor fiskeriet er mere
afslappet.
Meldal Jæger- og Fiskerforening råder i

88 over 12 vald (zoner) ved Orkla. Vald 2
ved Mogsethgård er det længste, ca. 3
km, og det er meget afvekslende at fiske
med stryg, huller oE lange strømpools.
Meldal JæEer- og Fiskeforening gør et
stort arbejde for at opkøbe flere vald ved
Orkla og samtidig holde prisen nede på et
rimeligt niveau. Priserne i 88 var næsten
ikke steget i forhold til 87, selv om Orkla
blev Norges bedste elv i 87 med hele 2Z
tons laks fanget på stang, heraf blev i øv-
rigt ca. 2 tons fanget på vald 2

88-priserne var:
Dagkort alle vald (12 i alt) . . . . 175 Nkr

lOekort alle vald (12 i alt) . . . . 700 Nkr.
Arskort alle vald (12 i alt) . . . . 1500 Nkr.
Arskort et vald 500 Nkr.
(Dagkort og ugekort til et vald kunne ikke
købes).
Efter vi havde sovet det meste af rejsen
ud af kroppen, blev fluestængerne sam-
let, og vi købte kort på Mogsethgård og
startede fiskeriet. 3 døgn senere havdb vr

8 Odder Sp ortsfisberforering

hverken fanget eller bare maerket laks ved
vores fluer, så humøret var ikke helt i top,
men onsdag morgen blev Søren og jeg
vækket af Per, som holdt en flot 2 kg laks
ind i sovekabinen, Det var Pers første laks
i Norge, så det var en stolt og glad fisker,
der fotograferede laksen fra alle mulige
vinkler, (Per har været af sted til Norge på
laksefiskeri 4 gange uden held, det siger
meget om det gådefulde i laksefiskeriet).
Onsdag middag fik jeg også en tiile taks
på ca. 2 kg. Den blev fanget med flyden-
de line og en lille flue str. 10 i kanten af et
stryg. Jeg havde den store oplevelse, at
jeg gennem mine polaroidbriller så laksen
stige til fluen og tage den i en vending.
Fredag morgen blev vi vækket af et vold-
somt tordenvejr. Elven steg ca. 5C cm og
blev brun som kaffegrums, hvilket gjorde
al form for fiskeri umuligt. Hen på efter-
middagen klarede elven op og begyndte
sarntidig at falde. Per og jeg gik ned til det
nederste af vald 2, hvor der er nogle fine
stryg med meget markerede strømkanter,
hvor laksen som regel står.

Med Per fiskende ca. 100 m bag mig gik
jeg forrest ned gennem stryget mod Hør-
gardshø|. I bunden af stryget gik en lille
laks til angreb på min lille orange flomflue,
men 1eg mistede laksen efter få sekun-
ders fight og gik i land og satte mig med
en kop thermokaffe, mens Per fiskede
slutningen af stryget af. Pludselig fik Per
laks på fluen, han havde set den, "ca. 5-6
kg", sagde han. Efter et kort udløb, havde
laksen stillet sig ved modsatte bred. Per
prøvede at presse den ud i strømmen,
men laksen stod fast og Pers 14's stang
lignede en ostehøvl. Efter ca. 10 minutter
fast pres på laksen havde den ikke rokket
sig en tomme, og Per begyndte at vrøvle
om, at han nok mistede den, det var jo
kun en lille flue dobbeltkrog str. .10, 

han
havde på. 3-4 minutter senere gled lak-
sen om på siden og svømmede stille ned i



Hørgardshøls sorte vand. Laksen var nu
så træt, at den 5 minutter serrere kunne
landes på en lllle stenbanke, hvor Per trak
den halvt op på det tørre. Jeg gjorde store
øjne, da 1eg listede hugkrogen ind under
gællerne og trak den sikkert på land. Lak-
sen var større end vi havde troet. Det var
en farvet hanlaks på 12,3 kg med en vel-
udviklet kæbekrog. Per var helt rundt på
guivet og opførle nærmest en blanding af
en krigsdans og en norsk polka, mens jeg
skar gællestavene over og hængte den
op r et træ, så blodet kunne løbe af.
lVandag morgen forlod leg Per og Søren
ved Orkla med kurs mod StjØrdalselven,
som viste sig at være en meget fin elv til
fluef iskeri.
Jeg fiskede i 3 dage på lngstadvald og
fangede en lille laks på knap Z kg, den
blev fanget på "Jans lille Sorte" krogstr S.
Laksen var i øvrigl maerket, og jeg fik se-
nere at vide, at den var udsat i Nidelv,
som .1 

8 cm smolt i maj 87.
Stjørdalselven er noget dyrere end Orkla
at fiske i. Priserne hos Stjørdals Jæger- og
Fiskerforening 88 var:
Dagkortallezoner .... 160 Nkr.
3 døgnskort alle zoner 400 Nkr.
Ugekortallezoner .... 800 Nkr
Som udlaending kan du melde dig ind i

Stjørdals Jæger- og Fiskerforening og
købe:
Halvsæsonkort alle zoner 1250 kr. (hver
anden dag). Helsaesonkort alle zoner
2500 kr. (alle dage)
Stjørdal Jæger- og Fiskerforening råder
over ca. 20 km af elven. Zonerne er delt
op i flue-, blink- og ormezcner. Relefiskeri
er totalt torbudt.
Fredag aften var jeg tilbage ved Crkla.
Jeg blev mødi al Per med et stort grin,
han havde fået yderligere en laks på 7,3
kg og mistet en på samme størrelse.
Lørdag pakkede vi sammen og vendte
Sørens gamle Fiat retur mod Danmark,
mange erfaringer og oplevelser rigere.
På køreturen hjem diskuterede vi, hvorvidt
man en anden gang skulle fiske I pulje
dvs. dele den samlede fangst lige. Vi blev
aldrig enige, måske pgr. den ulige forde-
ling af laks: Per 22 kg, Søren 0 kg og Car-
sten 4 kg.
Hvis der er interesse for det, vil 1eg meget
gerne hjælpeinstruere i kast med 2-hånds
fluestang. Rulle-switch- og speykast er
ved mange elve en stor fordel at beher-
ske. Det giver mulighed for at fiske plad-
ser af , sorn du ellers må gå uden om.

Knæk og bræk
Carsten Nørgaard
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El-fiskekursus
I forbindelse med vore planer om at opret-
te et klækkeri i stalden ved Stampemøl-
len, var vi to mand fra bestyrelsen, der
drog af sted på el-fiskekursus i oktober
måned. Kurset var delt i to dele, en teore-
tisk og en praktisk.
Den teoretiske del foregik på Ferskvands-
laboratoriet i Silkeborg. V gennemgik teo-
rien bag elJiskeri, forskellen på jævn-
strØm og pulserende .jævnstrøm, og hvad
der er bedst til hvilke opgaver. Der var
gennemgang af de fiskearter, der findes i

Danmark, og vi fik at vide, hvordan man
opnår elJisketilladelse i en å.
Efter den teoretiske del kørte vi til Sønder-
lylland, hvor vi skulle overnatte i den gam-
le grænsestation Todderuphus, 100 m fra
Kongeåen.

Efter morgenmaden begyndte kurset
igen. Vi prøvede først at eljiske i en lille
bæk, der løb ud i Kongeåen. I bækken
prøvede vi både jævnstrøm og pulseren-
de jævnstrØm, det var tydeligt, at der var
forskel.
Eftermiddagen brugte vi på at el-fiske fra
båd det var noget vanskeligere end i

bækken.
Alt i alt var det et godt og lærerigt kursus,
hvor vi føler, at vi flk noget for pengene.

Jørgen Møholt

Pokalerne 1988
Største fisk på foreningens åture:

Allan Rosenbeck
Regnbueørred, 1 kg

Største laksefisk i danske farvande:
Niels Jørgen Nielsen
Navørred,2,4kg

Største fisk i Odder Å:
Peter Brunsgaard
Havørred 1,9 kg

Præmietur til Odder Å:
Villy Rasmussen
Havørred,51 cm

Kystkonkurrencen:
Peter Frederiksen
Hornf iskROilhusgode lO. Odder. Tlf. 54 t I 53

a'i':ti., rr.1'.i1,,,,,ff

.' j;r.1i.-';l!
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FISI(EHAIIEN
Holsteinsgade 5 - Tlf; 06 54 1217
v/Ruth og Erland Jensen
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Vi var fire fra OSF, der ville til fjeldet for -
dels at lege spejderdrenge, dels for at fi- " Fra andre ture havde vi hørt om enorme
ske efter ørreder med tørflue. klækninger af majfluer. En aften vi var på
Deltagerne var: stålallan(d), Bezinboyco- vej hjem fra fiskeri efter stalling, oplevede
tib, skinkenævepeter samt Smukkepeter. vi i en fisketom sø en utrolig klækning.
Planlægningen af turen var hurtigt over- Søen (på størrelse med 3 fodboldbaner)
stået. Vi var to, der havde været der tør, var helt dækket af svømmende majfluer i

så vi vidste alt om, hvad man medbringer milliontal. Det er en fantastisk oplevelse at
på fjeldet især af mad. Denne minutiøse se en sådan klækning på en spejlblank sø
planlægning gjorde at hver havde en med aftenhimlens røde farver imod sig.
rygsæk med kun 27 kg foruden håndba- Ud over at der var en del stalljnger, var
gage samt fiskestænger. der mange og virkelig store gedder i van-
Fra fjeldstationen ved Grøvelsøen var det det, og der blev de.
meningen, at vi skulle flyves halvdelen af Flskeriet foregik således: Man stiller sig
vejen til fiskevandet og så gå de sidste 6- ved kanten af søen, stirrer ned i vandet og
8 timer. På trods af den gode turplanlæg- siger: Hold da helt kaeft mand, en stor fisk,
ning blev vi Iløjet helt ind derfra var der den prøver jeg at få. Jeg fik bid . . . Sa-
kun ca. 1 times gang til den lejrplads, vi tans, jeg mistede min sidste wobler, eller
havde tænkt os. min sidste spinner, eller min sidste o.s.v.
Vejret var godt, rigtigt fjeldvejr med 40'C o.s.v.
i skyggen. 2,75 millioner myg og knot i so- Uanset linetykkelse klippede bæsterne li-
len. Desuden var der en vandtemperatur, nen som sytråd. stålforfang kunne ikke
der ikke var meldt højere de sidste 37 år. bruges, de sås for tydeligt i det klare
Vi var meget forventningsfulde, men måt- vand.
te erkende, at vi havde vejret imod os. Ør- Næste gang vi skal derop, skal vi nok ud-
reden var, som en normand fortalte os skifte noget af bagagen (maden) med ek-
"Lei sig". Den tålte ikke det varme vand stra isenkram til de store fisk.
og forblev på bunden hele ugen. Derimod Men helt sikkert, der er store gedder der-
foregik der en god klækning af majfluer, oppe, og tager du derop og fanger en en
så vi kunne fiske stalling. Dem var der til dag, får du måske en Rappala med i kø-
gengæld en delaf. bet.

Odder Sp ortsfisk erforening 1 1



Deilige dage ved Lagan
September - nærmere bestemt den 21 .

tog fire af klubbens medlemmer Niels Jør-
gen, Allan, Vagn og Bjørn med båden til
Helsingborg. Bestemmelsesstedet var
Laholm og elven Lagan. Laholm ligger 70
km nord for Helsingborg. Jeg vil betegne
Lagan som en flod, en mindre udgave af
Rhinen. Men Lagan er en lakseelv, og tu-
rens formål var at fange laks. De ydre
rammer om turen var overladt til Vagn.
Han var rejseleder og indkøbschef, og
det viste sig, at han var en tryllekunstner i

et køkken. Alt var i orden. Når jeg siger or-
den, mener jeg orden, selv saltbØssen
havde sin faste plads i madkassen.
Fiskekortet kostede 25 sv. kr. pr. dag. En
overkommelig pris i forhold til f.eks. Mør-
rum. I Lagan findes der ingen restriktio-
ner. Du må fiske, hvor du ønsker det.
Efter inspektron af elven og grejkassen
mandag aften startede vi fiskeriet tirsdag
morgen. Klokken fem blev vi vækket med
grydelågs-musik komponeret af Vagn. De
første meldinger ved elven var ikke opløt
tende. Der var ingen opgang. I strid blæst
kæmpede vi os igennem dagen uden at
have set eller mærket noget til laksen.
Men lidt trØst var der at hente hos de "lo-
kale" fiskere, som mente at med blæsten
ville opgangen komme. Spørgsmålet var
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hvornår. De "lokale" fik ret. Der kom en
mindre opgang torsdag. NØjagtig kl 9.30
fik Bjørn et kæmpehug. Anslået stØrrelse
ca. 10 kg. Så kom meldingen fra Vagn,
fejlkroget. Efter mange og lange udløb
blev laksen landet af Bjørns faste klepper
Vagn. Hanlaks: Vægt 4,2 kg. En lille time
senere kom så Allan slentrende med en
flot hunlaks på 5,6 kg - hans første laks.
Denne tur viste, at nybegyndere har alt
heldet. Men som Vagn og Niels Jørgen
sagde på båden hjem: Vent til næste
gang
Når man nu sidder og tænker tilbage på
en vellykket tur, så skete der utroligt me-
get Hvem husker ikke den berØmte
mand, som glk på vandet, han var en ren
novise i forhold til Niels Jørgen. Han sad
på sin put and take stol midt ude i elven
Lagan og fiskede efter laks. En fantastisk
præstation.
Hvad fik så konerne ud af det? Nej, nej
ikke det du tror. De fik en mand h1em, som
havde lært en hel del om at holde orden.
Efter sigende så ryddede Niels Jørgen op
i sin kælder dagen efter hjemkomsten.
Til sidst en speciel hilsen til Vagn - tak for
mad, mor! Bjørn
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CARL HTRMATSET
Nørregade 59 . Odder . Tlf. 54 03 19
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OBS!
Jeg har på flere ture til Odder Å observeret
følgende problem, der drejer sig om be-
handlingen af fangede fisk, som skal gen-
udsættes. På en fisketur i september fange-
de jeg seks bækørreder, to af disse var
skadede, fiskene havde været iangel tør,
lystfiskeren havde ved genudsætningen
berørt fisken med tørre fingre og derved
beskadiget fiskens slimlag og måske lige-
frem fjernet skæ|. Fisken kommer aldrig
over en sådan berøring, i værste fald kan
der indtræde infektion og svamp. Det var
sket med de fisk, jeg omtalte før. Jeg ved
ikke, om svampesygdomme kan smitte ra-
ske fisk, men i alle tilfælde er det unødven-
digt at tilføje fangede fisk flere ubehagelig-
heder end nødvendigt, og da slet ikke ge-
nudsættere.
De to omtalte fisk er ikke de eneste tilfælde,
jeg har set, men to ud af seks er for meget,
derfor disse linjer.
Husk dertor skal en fisk genudsættes, fugt
altid dine hænder inden du rører fisken, åen
er lige ved hånden.

Jeg kan da godt røbe, hvordan jeg fangede
seks fisk på en tur: Opstrøms spind drenge,
det er sagen. jeg bruger skeblink på 5-7
gram eller en blank Toby, Møresilda i mes-
sing o.l. Bladspinnere, f.eks. Meps nr. 0 el-
ler en anden let løbende spinder, men har
du en rød-gulwobler, skal du ikke undlade
at prøve den.

Så knæk og bræk med din næste fisketur
med opstrøms spind, men husk nu at fugte
hænderne og behandle genudsættere
skånsomt.

Svend Sørensen, fi skeri betjent.

FOR DEM, DER KAN LIDE
RIGTIG SALWAND!
I lighed med sidste år arrangerer vi tur til Det gule Rev
med Ben Bola den 4.-5. august 1989. Afg. Ira Stampe-
mØllen kl. 21 .45.
Vj er på havet fra kl. 2.00-14.00.
Prisen er 250 kr. til båden + 135 kr. til kØrset (i alt 385
kr.).
Vi har naturligvis bestilt vindstille og masser af fisk.
Husk pirke på mellem 60 300 g og ophængerfluer.
Der kommer opslag i klubben med mulighed Ior til-
melding den g/5.

Du er {ørst tilmeldt når turen er betalt til undertegnede
I tilfælde af aflysning arranseres te,"ronl;)åån 

,rno,,

TUR TIL LILLEBÆLT
VI gentager succesen fra l l. dec. med lods Henrik_
sens turbåd den 29. januar 1989. Afgang fra Stampe_
møllen kl. 7.OO
Vi er på bæltet lra kl. 9.00-15.00. Titbage i Odder melt.
kl. 16 og .17.

Pris for båden kr. 85 + kr. 45 ,or kørsel (i alt 1 30 kr.)
Husk pirke f ra 60 100 g samt enkelte tungere.
Tilmeld_ing og-betaling til undertegnedeiørste tirsdag
aften efter ny1år.
I tilfælde af aflysning arrangeres telefonkæde.

Jørgen Møholt

HJÆLP!
Bladudvalget lorsøger at gøre klubbladet så spæn_
dende som muligt, dette kan kun lykkes, hvis meålem_
merne.giver deres bidrag i form af kommentarer og
oplevelser. Så oplever du noget spændende/sjovt eil
ler andet, du mener har interesse lor foreningens
medlemmer. fat pennen og jndsend dit bid.ag tit;fle
rårsnummeret snarest. og senest 1 . juni 1 ggg.
Som du kan se, har bladet også fåei egen tegner, vor
lokale tusindkunstner Vagn Haugård har lovåt at illu-
strere kommende artikler.

Niels Jørgen

RED SKJERN Å LAKSEN
På oplordring al Foreningen Red Skjern Å Laksen
medsender vi indbetalingskort, hvor beløbet ubeskå
ret går til ophjælpning a{ laksebestanden i Skiern Åsy
stemet. Smid ikke indbetalingskortet væk. men biiv
med,em af Reo Skjern A I aksen.

w Vis hvad du står for!
køb den nye

" VÆRN VORE VANDE "
Bilmærkat i 2larver

fås hos amtskreds-VPu - eller
på DSF's sekretariat
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Hvor handler du?

- selvfølgelig
hos annoncørerne!
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Alt i hjemmelavet pålæg og sa;ater
Varerne bringes overalt i byen

Varerne opbevares i kølevindue

POUL SUHR
SLAGTERFORRETNING

Rådhusgade 4 tetefon 06 54 02 87

ODDER APOTEK
EJVIN MADSEN

Håndkøbsudsalg:

§oulstrup - Gylling - Hou - Malling
Saxild]- Solbjerg - Tunø - øfting

TLF.06-540045

MATERIALHANDEL

Rosensgade 27, Odder ROSENSGADE 33 B3OO ODDEB.
TLF 06-5423 13

SmØrrebrød

og anretninger

ud af huset

WILSON CAFETERIA
Gågaden - Odder - TIf. 06 - 54 10 16

N'OTOGNAF OTZEN
Holsteinsgade 28 . 8300 Odder . Tif. (06) 54 I 1 22

SUPER KIOSKEN
Torvet 6, Odder

54 03 33



Erdu ude med snøren?

,--'f

-ptrøuSDS, vi
er liclt friskere

54 01 37

Blomsterhandler

Handelsbanken
i Odder
Rosensgade 4
83OO Odder

06 54 11 11

ALFRED SøRENSEN
Banegårdsplads 7, Odder
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