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IONTO 25

Konto 25
- for dig mellem

18 og 25.

Ung og på vej...

Bikuben
Odder afdeling

Nørregade 6 C,8300 Odder
Tlf. 86 54271.1

OpDEn ,o,',',1åSå!*"u
vull(/anrsertng

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

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 06 55 04 87

Linnet & Gisselmann ApS
IIIOLIND R§N}TUiltr
Bauwej 23 - 8300 Oddor - Tll. 86 rO 01 44

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!

LYSTFISKER. JÆGER
Vi har altid masser af

gode tilbud

Jægeren og lystfiskeren mødes hos

HJUL

BLINK

PIRKE

STÆNGER

LI NE

NET

WADERS
Nønegade 59

Odder - Tlf.86 56 06 77REDNINGSVESTE



Forårsprogram
Tirs. d. 9. jan Klubstart efter juleferien

Fiskeriet begynder i Odder Å.
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til morgenkaffe
Huskl Du må kun, hvis du ormefisker,
bruge 2.0 kroge uden modhager.

Lør. d.27.1an. Havturtil Lillebælt (se opslag i klubben).

Tirs. d. 20. feb Filmaften.

Tirs. d 13. marts Lysbilledaften
(Har du nogle gode feriebilleder, du vil vise,
kan du henvende dig tilAllan).

Lør.-søn.
d.21.-22. april

Lør,-søn.
d.9.-10.1uni

Weekendtu r ti I Endelave
(Se opslaget i klubben).

Tur til Karup Å efter de første opgængere.

Weekendtur til Vorgod Å.
Vi skal overnatte itelte og hygge os,
som vi plejer
(Se opslaget i klubben).

Tirs. d 19 juni Sidste klubaften inden sommerferien.

Vi vil - som tidlrgere - haenge tilmeldingssedler op i klubben
med tider, prrser samt praktiske oplysninger.

PS! Skynd dig med tilmeldingenl På de fleste ture er der kun plads
til få lystfiskere.
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Formanden har ordet
Ja, så skal man endnu engang til at berette
om året der gik i OSF.
Fra sidste generalforsamling kan jeg laese i

vores protokol, at der var et lille fremmøde,
man må da håbe, at det bliver større i år. At
der er et lille fremmøde, kan måske tolkes
sådan, at medlemmerne er tilfredse med
hvad bestyrelsen foretager sig.
Bestyrelsen for OSF har nu med enkelte
undtagelser siddet i mange år, det er godt,
problemet er bare, at der nok snart bliver
brug for en ny generation af lystfiskere til at
varetage klubben, hvor er de mon henne?
På forbundsplan har der været mange og
lange diskussioner angående indførelse af
et obligatorisk blad for alle lystfiskere. Vi

måtte lo sige farvel til bladet Sportsfiskeren,
det kunne ikke klare sig i konkurrencen med
Fisk og Fri.
På forbundskongressen blev der med stort
flertal vedtaget, at vi skulle have indført et
nyt blad, og det er godt.
I OSF har det været et mærkeligt år med
hensyn til fiskerit i Odder Å. Vinteren 87-BB
var den mildeste i mands minde, samtidig
var den en af de mest nedbørsfattige vintre.
Det betØd, at fiskene stak til havs Iør 15. ia'
nuar og det blev derfor et magert forårsfi-
skeri.

Sommeren blev heller ikke bedre, mangel
på nedbør indebar at åen naesten tørrede
ud og den er her ved afslutningen af året
knapt kommet op på sommervandføring,
Havde vi i OSF fået gang i udsætningerne af
fisk i de øvre vandløb, havde det nok udvik-
let sig til en katastrofe for yngelen, den hav-
de ingen muligheder for at fiygte da vandvø-
ringen blev for lav,
Vi arbejder i øjeblikket n-ed planer om, at [å
reetableret strækningen af Odder A der lø-

ber gennem byen, Desuden arbejder vi på
at få fjernet alle spærringer i åsystemet.
Sommeren har vist os, at det er nødvendigt
at få profileret åen sådan, at der kan være
en rende til sommervandføring. Dette gæl-
der især for Stampemøllebækken og Odder
Å gennem byen.
Ellers har året været stille og roligt i OSF,
Klublivet fungerer godt Der er mange aktivi-
teter og der komme mange folk, Vi har for
første gang i klubbens historie fået 100 %
tjek på vores ølksse takket veere Peter-

"Skaffeoyr" Bruunsgård. Vores bestyrelse
har arbeidet godt sammen, og det er der
grund til at takke bestyrelsesmedllemmerne
for.

Pu n kter tra generalforsam I i ngen
Der var rnØdl 27 medlemmer, det må siges
at vaere godt på en valgaften. Lasse Nielsen
blev valgt til dirigent og det gjorde han godt.
Efter formandens beretning fremlagde kas-
sereren regnskabet. Det viste et stØrre over-
skud end sidste år, selvom vi har købt en
skrivemaskine og en båd.
Derefter var der valg til bestyrelsen. Hele
valget tog højst 5 minutter. Alle blev gen-
valgt, så hele bestyrelsen fortsætter. Det er
dejligt, for vi arbejder godt sammen.
Der var en laengere debat om vor kontin-
gent, Det bliver pga. det nye forbundsblad
lidt højere (se andet sted i bladet),
Følgende ordlyd blev vedtaget:
Bestyrelsen fastsætter kontingentet, dog
højst for seniorer kr.250, for pensionister kr,
190 og for juniorer kr. 155.

4 OrlderSportsfiskerforening

Følgende andre punkter blev vedtaget.
Fredningstider f ra d. 15. november til fØrste
søndag efter d. 1 5. januar kl 9 00.
Mindstemål: (står på dit girokort).
Fangstbegrænsninger: 3 fisk pr. mand pr.
dag.
Gæstekort: lngen i 1990.
Andet: Følgende ordlyd blev vedtagel: Nar
der fiskes med naturlig agn i Odder A, nå
der kun bruges langskaftede kroge størrel-
se 2 eller større uden modhager, gælder
hele året, Ålefiskeri undtaget.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen skal prøve
at stramme op omkring tilbagemeldingerne
af fangstrapporter. Der kommer for få.
Vandpleleudvalget har brug {or materialet.
Alt i alt var det en god generalforsamling
med megen debat. Sluttedekl. ca.22.30.



Danmarks Sportsfiske
forbunds kongres
På kongressen, der afholdtes i Vejle i dage-
ne 4,-5. nov,, var det vigtigste punkt nok, om
vi skulle have et obligatorisk blad for alle or-
ganiserede sportsf iskere.
Fronterne før kongressen var trukket kraftigt
op, men kan sammefattes således.
Enten fik vi et blad og mrstede nogle med-
lemmer Eller ikke noget blad og mistede
forbundet.
Det sidste fordi manglen på information til
sidst ville dræbe forbundet.
Jeg tror at alle delegerede på kongressen
havde set skriften på væggen. Den debat
der kunne have splittet forbundet, blev me-
get afdæmpet.
Da der skulle stemmes om det endelige re-
sultat var der BO"/o for og 20"/" imod. Det var
mit indtryk, at selv de delegerede, der hav-
de et mandat med for at stemme imod, be-
sindede sig til sidst og stemte for,
Resultatet blev, at vi fra 1990 får 10 numre af
det nye blad Sportsfiskerne, dog vil der i

1990 kun udkomme B numre. Prisen vil blive

60 kr. pr. medlem. Der vil kun komme et
blad pr. medlem, og man skal kun betale for
et blad uanset, hvor mange foreninger, man
er medlem af. Der vil i indkøringsperioden
kunne blive nogle problemer for dem, der er
medlem af flere foreninger. Men uanset om
man vælger at lade medlemmerne betale i

hver klub, man er medlem af, vil medlemmet
få overskydende penge retur fra forbundet.
Men det er i den sidste ende et teknisk pro-
blem, der kan løses, Det bedste er dog, at vi
fik gennemført et medlemsblad til alle, Så
må vi se hvor mange medlemmer og klub-
ber der melder sig ud i protest. De kommer
nok tilbage, når de store problemer for fiske-
riet starter efter 1992.
For uden et stærkt forbund går det ikke,

SENIORER:
Kontingent OSF . 120,00
Kontingent DSF. . 70,00
Forbundsblad 1990...... 60,00

250,00

KONTINGENT
1 990
Hvert medlem under DSF skal have et for-
bundsblad: Du betaler for forbundsbladet
til OSF. Er du medlem af flere foreninger, vil
du få tor meget indbetalt bladkontingent re-
iur fra forbundet,

Junlorer skal huske at skrive fødselsdag og
år på den del al glrokortet, der tilgår kasse-
reren.

PENSIONISTER:
KontingentOSF...
KontingentDSF....
Forbundsblad 1990.

60,00
70,00

. . 60,00
190,00

JUNIORER:
Kontingent OSF . 60,00
Kontingent DSF. . 35,00
Forbundsblad 1990...... 60,00

155,00
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NORGE
Efter adskillige timer ved fluestikket vinteren
igennem, stod jeg endelig ved elven med
14 dages laksefiskeri foran mig.
Netop i år var mine og andres forventninger
til laksefiskeriet store. Den norske regerlng
havde endelig indfØrt restriktioner for garnfi-
skeriet i fjordene, hvilket også medfØrte et
betydeligt bedre fiskeri end tidligere. lsaer
laks i mellemklassen tre-seks kilo blev der
fanget mange af .

Jeg fiskede i år sammen med et hold dan-
skere ca. 25 km oppe ved Verdalselven.
Verdalselven er en mindre elv, som ligger
'100 km nord for Trondheim. Den egner sig
fortrinligt til både spinne- og fluefiskeri, Den
veksler mellem hurtige stryg og langsom-
mere partier med dybe huller,
Den første dag mistede jeg en pæn laks ef-
ter en kort flght. Dagen efter gik det ikke
bedre, jeg mistede igen en laks, mens det
startede med at regne. Efter to dØgns kon-
stant regnvejr havde elven vokset sig stor
og kold, så vi besluttede at kØre ud på Fa-
sen og fiske i Skauqa og Stordalselven.
Både Skauga og Slordalselven er afhængi-
ge af regn for at give et godt fiskeri. Begge
elve var efter tre ugers højtryk steget vold-
somt, og vi glædede os meget tjl at komme i

gang med fiskeriet,
Jeg fiskede i Stordalselven sammen med
Morten og Lars. Vi havde købt døgnkort til
70 kr. pr. stk. Vi fiskede med enhåndsflue-
stænger efter smålaks, der normalt vejer
1,5-2,5 kg. På det lette grej giver småtaksen
tit en forrygende fight, og vi havde ikke fi-
sket længe, Iør de tørsle laks var på land.
Jeg fik tre laks, 1,5-2-3,3 kg.
De følgende to dage fiskede vi i Skauga
sammen med Nikolai og Jacob, hvor vi også
fangede godt med smålaks. I alt blev det til
ca. 20 laks tilfem fiskere på tre døgn.
Vejrudsigten lovede højtryk, så vi kørte tilba-
ge til Verdalseleven for at fiske til de nye
laks, som forhåbentligt var trukket op i elven
på grund af den megen regn.

Efter en god lang, hårdt tiltrængt nattesøvn
vågnede jeg næste morgen til solskin fra en
skyfri himmel. Vandstanden i elven var fal-
dende og vandtemperaturen 10". Jeg gjor-
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de min 13 fods fluestang klar, mens kaffe-
kedlen snurrede på spritapparatet,
Jeg havde kun fisket ca, 20 minutter, da en
lille laks steg til min flue Den kom på land
fem minutter senere, 2,5 kg vejede den. Det
var min første laks i Verdalselven.
Vi fik fire dages godt fiskeri med faldende
vandstand og stigende temperatur i elven,
hvor vi landede mange laks op til 5,5 kg.
Jeg fisker fortrinsvis med flydende line og
fluer bundet på laksekroge dobbelte og
treble i størrelser lra 4-12. Fluemønstrene er
primært lokale norske mØnstre kaldet: Half
and half, flomfluen. Desuden fisker jeg en
del med Jans iille sorte. AIle mine fluer er
bundet med sort egernhalevinge og oran-
ge-sort krop.
Det blev en fin ferie med fiskeri under nær-
mest optimale forhold. Nemlig med skiften-
de vandstand og temperatur på grund af
det skiftende vejrlig. Knæk og bræk

Carsten Nørgaard

Noget nyt
Da vores kystkonkurrence var så stor en
succes, vil vi prøve at lave en kysttur om for-
året. Til dette formål har vi lejet et stuehus til
en gård på øen Endelave. Der er plads til 20
personer og et dejligt opholdsrum for alle.
Vi bliver nØdt til at have et par biler med over
med færgen, men håber alligevel at kunne
gennemføre turen for 150 kr., pr. prs. Denne
prls indkluderer kØretur, færge, ophold og
aftensmad om lørdagen.

\
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Kystkonkurrencen
Det kan være svært at fortælle om årets sto-
re tiliøbsstykke i O.S.F. - kystkonkurrencen
Skal man begynde med vejret, fiskene eller
samværet eller?
Det er nok bedst at starte med begyndel-
sen. Vi var '1 9 medlemmer, der tog af sted til
G jerrild strand for at f iske lra lørdag d. 16/9
kl. 14 00 til søndao d. 1719 kl. 14.00. Vi hav-
de elet os ind i Randers Sportsfiskerklubs
hus, der ligger næsten på stranden.

Vejret. Lørdag let til jævn vind fra nord (på
tvaers), senere på aftenen rolige vindfor-
hold. Mørkt kl. ca. 20. lngen regn, men sky-
et. Søndag morgen svag vind. Opfriskende
vind til hård vind fra syd fra kl. ca. 7.00. Ud-
bredt regn fra kl. 7.30 til mlddag. Fra mid-
dag opklaring og vestlig vind.

Fiskene: Der blev fanget 3 havørreder, 1

hornf isk og 1 ising.
Havørrederne blev fanget lørdag aften efter
mØrkets frembrud. Vinderfisken blev fanget
på fluestang. Der var mange fisk i vandet.
Alle fik set springende fisk. En enkelt på ca,
5ks

Kammeratskabet: Der blev under spisning
og hyggeligt samvær ikke taget hensyn til,
at der var en dame til stede. Mandehørme-
snak føg gennem lokalet. Der blev drukket
3,5 I Gl. Dansk, 3/4 I Nordsøolie, 46 ø1, fortalt
117 sjofle vittigheder og drukket nogle en-
kelte sodavand.

)

)

Peter B. "skaffedyr" blev set drikkende en
sodavand, Han var forbavsende stille bag-
efter. Vagn var en rigtig skuespiller. Han
spillede en rolle fra en film, han havde set
(noget med et glasbord og en dame). Søn-
dag morgen spillede han rollen som "da-
gen-derpå-mand" eller "nu dages det brød-
re" meget overbevisende og ægte.
Jens sov oven på sin sovepose, han blev
vækket kl, 5,00, hvorefter han med det sam-
me sprang ud for at fiske. Han blev set ved
kysten kl. 6.00 og var da ved at vågne.
Ole f ik ikke sin hyrdetime, han gik i stedet en
lang tur langs kysten (i modvind).
Anne Marie skai have en stor tak, fordi hun
klarede alle de mandfolk på en gang (ØH)
Alle var med til at gøre denne tur til noget
nær det perfekte. Vi må håbe, at det genta-
ger sig til næste år.

Fangstresultat;
Allan llavørred,2,00k9(vinderfisk)
Peter F. Navørred,1,75 kg
Peter B. Havørred 1,50 kg
Freddy Hornfrsk

(Præmie for grimmeste flsk)
lb lsing
Vagn Største torsk (ham selv)

Der blev sammenlagt brugt ca. 150 timer på
at fange den smule flsk. - Sig så ikke, at
lystf iskere er godt tossede 

peter sasser

- de glade
.storfangere-
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Fisketur til Skauga
Torsdag den 22. juni 1989 tog tre håbefulde
gutter, Thor, Allan og Torben fra Odder, af-
sted for via Frederikshavn-Oslo at ende ved
elven Skauga på halvøen Fosna nordvest
for Trondhelm. Når man skal selle fra Frede-
rikshavn til Oslo, har man en id6 om, at faer-
gen er af en vis størrelse og kvalitet, så vi
var noget chokerede, da vi så den bunke
skrot, vi skulle sejle med. "Holger Danske",
var det ikke den, der lige var brændt og nae-
sten sunket, og desuden var den kun et par
meter længere end den lokale "Sam-sine".
Vi trøstede os med, at den vel havde sejlet i

50 år og nok kunne holde 13 timer mere.
Vi kom sikkert over Skagerrak, og køreturen
igennem Norges fantastiske landskab gik
også planmaessiagt, så fiskeriet startede
lørdag ved 16{iden. Allerede efter et par ti-
mer landede Thor den første laks. En tre
punds taget på spinner. Det tegnede lo fint,
men desværre gik fiskeriet lidt i sra. sJ rtan-
dag tog vi på kystfiskeri, Trondheim Flord er
kun ca. tre km fra vores hytte. Vi fiskede fra
klipperne og oplevede et fint torsxeflskeri og
så desuden masser af store ti1r.s. Der var
også mulighed for at fange '.;5be, sej og
havkat.
lrrsdag tog vi på fjeldel cg fandt en sø, hvor
Thor og Allan havde et {ir ' fluefiskeri efter
småørred, mens jeg måt e konstatere, at
spin og orm ikke lige var sagen. Da vi kom
tilbage, var elven steget, fordi et nærliggen-
de kraftværk havde lukket vand ud, Det sat-
te liv i laksen, og Thor og Allan fik fine fire
punds laks pa flue. Onsdag formlddag fan-
gede Thor to laks på orm, men vandet faldt
igen, så der skete ikke mere. Torsdag reg-
ner det, elven bliver Iidt f riskere, og vi får alle

fisk. Fredag bestemmer vi os for at få taget
nogle actionbllleder af laksene, og det bliver
Allan, som må holde sine laks lidt hårdt.
Desværre må 1eg konstatere, at laksene
Skauga tilsyneladende lider af "metaltræt-
hed", for igennem hele ugen har fiuefiskeri
været det mest givtige. Thor får i alt syv laks
(fire på flue), Allan fire laks (alle på flue) +
en havørred, og leg får en laks og en havør-
red, begge på orm.
Vi har haft en uforglemmelig uge og kan
varmt anbefale Skauga, og området i det
hele taget er fyldt med fiskemullgheder.
På hjemturen tår vi vrøvl med bilmotoren,
men Allan opdager, at en pind og et stykke
snor gØr undervaerker i en Saabr-motor, så
hjem kom vi da

Bidrag ,
modtages f
gerne

Har du noget du gerne vil
frem med, fanget den store
fisk eller haft nogle spæn-
dende oplevelser, så aflever
dit bidrag til bladet i klubben
til Vagn eller Niels Jørgen,

FISI(EHATI.EN
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54 1217
v/Buth og Erland Jensen

8 U rlt! n .\; po r t s 1i s k t rJo rcnirry



Omkring klækkeriet
Som de f leste ved, f ik vi i efteråret 1987 fore-
taget elektrobef isknlng i Odder Å.
Resultatet heraf blev, at der blev udarbejdet
en udsætningsplan, som anbefaler udsæt-
ning af ca. 30.000 stk. yngel i tilløbsbække-
ne i åsystemet. Samtidig anbefales det, at vi
benytter åens egen havørredstamme, som
er den oprindelige vilde stamme.
Da vi fik stillet lokalerne på Stampemøllen til
rådighed som mødelokaler, så vi mulighe-
den for at bruge staldbygningen til indret-
ning af klækkeri for at skaffe udsætningsma-
teriale.
Vi sendte en beskrivelse af projektet til Od-
der Kommune, som svarede,at man var po-
sitiv indstillet og imødeså en konkret ansØg-
n ing.
I lovens forstand er et klækkeri et dambrug
og er derfor underlagt temmelig stramme
miljøregler. Bl.a. skal der en miljøgodken-
delse til for at vi kan starte op. Derfor var det
nødvendigt at udarbejde en nøjagtig beskri-
velse af projektet, incl. vurdering af vandfor-
brug og -afledning, foder o,s.v, Derfor var
det også vigtigt, at vi besluttede os for, hvil-
ken type klækkeri vi vil lave.

Der findes forskellige typer anlæg: recirku-
lerede, hvor vandet genbruges mange gan-
ge, og gennemstrØmningsanlæ9, hvor van-
det kun bruges 6n gang. De kan køre på
vandværksvand, grundvand eller åvand.
Der findes mange forskellige slags filtre til
rensning af vandet.

Alt dette gjorde, at vi blev temmelig forvirre-
de, når vi læste om det. Bedre blev det ikke,
da vi kom ud og så klaekkerier og snakkede
med de folk, der arbejdede med dem, Vi

mødte ikke to, som havde den samme hold-
ning til, hvordan et klækkeri skal opbygges.
Efter mange overvejelser er vi nået frem til,
at den bedste type anlæg for os vil være et
gennemstrØmningsanlaeg, hvor vandet bli-
ver hentet i bækken ved hjælp af en dyk-
pumpe. Fra klækkerenden løber vandet ned
i kloaken til det kommunale rensningsan-
læ9. Samtidig skal der være et nødsystem,
som bruger vandværksvand, og som træder
i kraft, hvis dykpumpen svigter eller der af
andre grunde ikke kommer vand fra baek-
ken.

Eiter at have bestemt, hvordan anlægget
skal se ud, mangler vi kommunens accept
af planerne, samt en godkendelse fra amtet
til indvinding af vand fra bækken samt en
miljøgodkendelse af klækkeriet. Først når
disse ting er i orden, kan vi gå i gang med at
lave klækkeriet. Til dette håber vi på at få
nogen hjælp fra produktionsskolen, men vil i

øvrigt bruge vores egen og medlemmernes
arbejdskraft.

Klækkeriet skal tilses hver dag, når der er
indlagt æg i det og det er derfor nødvendigt
at indgå faste aftaler om, hvem der passer
det og hvornår.

Vi er nået til den tase. hvor ansøgningerne
skal skrives. Det hele har stået noget i stam-
pe her. Dels fordi det har været vanskeligt at
beslutte hvilken type anlaeg vi vil lave, dels
fordi vi har diskuteret om det ikke vil vaere
bedre (og give flere fisk i åen og på kysten)
hvis vi arbejder på at få begraenset det ulov-
lige garnfiskeri i stedet for at lave tlere ørre-
der til garnfiskerne,

Planerne for et klækkeri er dog ikke skrin-
lagt. I løbet af vinteren vil de sidste ansØg-
ninger blive sendt afsted og vi håber at kun-
ne komme i gang med klækkeriet i det tidli-
ge efterår.
Hvis der er medlemmer, der er lnteressere-
de i at være med til opbygningen eller pas-
ningen af klækkeriet, hører jeg gerne f ra jer,

Jørgen Møholt

Rosensgade 41

8300 Odder

TLF. 54 10 35
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0dder
Sltortsfiskerforening
STIFTET 1 945

KLUBLOKALER,
Stampemøllen,
Stampmøllevel 57

BESTYBELSEN:
Peter Sasser
VagnHaugård .......
AllanBosenbeck......
Ole Thomasen
SvendSørensen......
Jørgen Møholt
lb Sejersen
FreddyAndersen.....
Niels Jørgen Nielsen . .

FISKERIKONTROL:
Svend Sørensen ......
BLADUDVALG:
Niels Jørgen Nie sen . .

Vagn Haugård

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. f sk der lig-
ger dØde i åen, eller hvis vandet har en
mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:
Brandinspektøren
ellerFalck......

..86556682

.. 86542170

..86544954

..86936441

..86543935

.. 865447 15

..86560856

. 86135890

..86540352

86 54 39 35

.86540352
.86542470

86 54 05 29
86 54 22 22

dernæst til vandplejeudvalget:
PeterSasser .....86556682
Jørgen N,4øholt .. 865447 15

Hvis du kan bør du tage en vandprøve
på stedet

Er det ikke akut. men f .eks. mistanke onr
spildevandsudledning der har foregået
over længere tid, ring til miljøafdelingen
Odder Kommune 86 54 1.1 33 Dernæst
ti1 en af dem f ra vandplejeudvalget.
Ring hellere en gang for meget end en
gang for lidt.

Krogstørrelse
Når der fiskes med naturlig agn, må der run
bruges langskaftede kroge størrelse 2 eler
stØrre uden rnodhage (gælder hele året).
Alefiskeri undtaget.
NB. Kroge kan erhverves i klubben,

»«
Bådenes pladser for 1990
En båd ved Hov på vestsiden i bugten. To
både på Alrø yderst v. broen (Egehoved).
Motoren står hos Allan R. forår og efterår cg
hos Svend Post om sommeren. Nøgler til
bådene og "kØrekort" til motoren kan købes i

klubben »«
Fangstrapport
I bladet ligger der et løsblad, du kan bruge
til at lave dine notater pa. Varoplejeudval-
get har meget brug for noget materiale at ar-
bejde med. Har du brug for flere fangstrap-
porter ligger de i klubben, men husk: Du
skal indsende fangstrapport hver år til kas-
sereren eller aflevere den i klubben.

Tiljuniorer og andre
Vi prøver at få en kasteinstruktØr fra forbun-
det til at komme og undervise i fluekast, Tid
og dag vil blive bekendtgjort på opslagstav-
len i klubben, men engang I april-mal er nok
mest sandsynligt.

Rddhussode lO. Odder.Tlf. 54 tl 53
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oDDERAPoTEK A
Apoteksudsalg: Malling og Solbjerg

Håndkøbsudsalg: Gylling - Hou
Saksild-Tunø -Ørting

BOI=HANDEL &
KC]NTOFFDFfSYNING

FOS[!"ISGADE B B3OO OUDER

flf. 54 10 50

Alt i hjemmelavet pålæg og salater
Varerne bringes overalt i byen

Varerne opbevares i kølevindue

POUL SUHR
SLAGTERFORRETNING

Rådhusgade 4 telefon 06 54 02 87 Hvor handler du?

- selvfølgelig
hos annoncørerne!
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^-\J.=-J--- t.l
6pcclatopuK
ROSENSGADE 33 B3OO ODDER.
TLF 06-5423 13

SUPER KIOSKEN
Torvet 6. C)dder

54 03 33 FOTOGIIAF OTZ};tr'
Holsteinsgade 28 . 8300 Odder . Tlf. (06)54 1t 22

riiut



44*ÅSr**

o
*Ott

GULDSMEDEN
IODDER
JAI\ISEN GULD.SøLV. UR E

Rosensgade 43
Tlf.86 543633

ørtfrtt rlr^rlrrt^e

Banegårdsplads 7, Odder

TLF.86 54 01 37
Reparationer på eget værksted
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