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På 1.sal har vi over 300 m2
med stort udvalg i ..........

o Jagtvåben - tilbehør

o Fritidsbeklædning

o Fiskegrej

o Redningsvesre
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8300 Odder

KOM OG HENT ET GRATIS KATALOG
OG SE ALLE NYHEDERNE



Forårs-
program
1 991

Tirsdag d. 8. januar Klubstart

Søndag Fiskeriet starter i Odder Å
med morgenkaffe iklubben k|.8.00.
Fiskestart kl. 9 00.
(Husk at løse fiskekort først).

Tirsdag d, 1 9. februar Filmaften

Søndag d. 10. marts Kysttur især for begyndere
(Se opslag i klubben).

Søndag d, 7. april Kasteinstruktion med f luestang.
(Se opslag i klubben).

Tirsdag 2. Klubben lukkes for sommeren.

Som det fremgår af programmet, er der ikke nogen afsat åture. Som no-
get nyt vil vi prøve at arrangere ture hvis der opstår behov for det. Dette
gælder både å-, hav- og moleture.

Hold dig derfor orienteret ved at se på opslagstavlen i klubben.

Du er velkommen med gode ideer.
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0dder
SportsJiskerforening
STIFTET 1 945

KLUBLOKALEH:
Stampemøllen,
Stampmøllevej 57

BESTYRELSEN:
Formand:
Peter Sasser
Kasserer:
Vagn Haugård
Turmaster:
Jens Knudsen
Lodsejerkontakt:
Ole Thomasen
Vandp ele:

Jørgen Møholt
Hav og mo e:
FreddyAndersen ..... ... 86135890
Fiskerikontro og juniorsager:

SvendSørensen .......... 86543935
Børge Hoberg
Blad:
NielsJørgen Nielsen ....
Klubleder:
PeterBrunsgaard ......... 86560007
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 forurening
rned det samme.
Hvis det er noget akut f.eks. fisk der ligger
døde i åen eller hvis vandet har en mistænke-
lig farve eller lugt (olie) . .

Ring straks til:
Brandinspektøren .. .. . .

dernæst til vandpleleudvalaet:
Peter Sasser ..86 55 66 82
Jørgen Møholt ........865447 15

Hvis du kan bØr du tage en vandprøve på ste-
det.

Er det ikke åkut. men f.eks. mistanke om sDll-
devandsudledning der har foregået over læn-
gere tid, ring tll miljøafdelingen Odder Kommu-
ne 86 54 1 1 33. Dernæst til en af dem fra vand-
plejeudvalget.

Ring hellere en gang for meget end en gang
for lidi.

86 55 66 82

86 54 24 70

86 93 71 58

86 93 64 41

865447 15

86 54 03 52

86 54 05 29

Formandens
beretning 1990
Lad mig starte dette års tilbageblik med
overskrlfterne:

- Småt med vand i åen. Var den bedste fi-
skemåned august?

- Ørredklækkeri udsat på ubestemt tid, der
mangler vand og arbejdskraft.

- Årets kystkonkurrence blev ikke noget til-
løbsstykke. Desuden var vejret dårllgt,

- Åturene blev ikke gennemført p.g.a.
manglende tilslutning,

- Havturene giver os problemer. Hvem gi-
der tage til Skagen for at fange 4 makrel
og en undermålstorsk.

- Paent og stabilt fremmøde i klubben.
- Juniorarbeldet er kommet op at stå, men

slider vi underviserne op for hurtigt?

Kommende generationsskifte i bestyrel-
sen,

- Skal vores blad udkomme 6n eller to gan-
ge om året. Det er svært at skaffe annon-
cer.

Det var de vigtigste overskrifter i'or dette år
og lad mig uddybe de ovenstatende punk-
ter.
De to første punkter hænger delvis sam-
men. Der er efter en tØr sommer igen i år
meget lidt vand i åen. Dette er især udtalt i

de øvre vandløb der, hvor vi ifølge udsæt-
ningsplanerne skal udseette fiskeyngel. Jeg
har været inde på problemet før. Bestyrel-
sen har truffet den beslutning at skrinlægge
planerne for et klækkeri og følge udviklin-
gen.
Der har vaeret en del meldinger om fangster
af fine ørreder i august. Det bestyrker teo-
rien om, at vi har to hovedopgange aI ørre-
der. En i august og en i oktober. Den i au-
gust kan godt være den stØrsle. Så hvad
med at starte noget tidligere med efterårsfi-
skeriet?
I overskriften stod der, at vores kystkonkur-
rence ikke var noget tilløbsstykke. Vi kom
nok afsted, men indtil det sidste var vi ikke
sikre på at få fyldt alle pladserne op. Dette
og det næste om vores åture hænger også
sammen. Vi må 6n gang for alle indse, at ti-
derne har forandret sig. Det er slut med at
drage i samlet flok til en å, Bevares, hvis
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benzinpriserne stiger til det dobbelte, kan
det da godt være, men indtil dette sker, må
vi nok prøve noget nyt, Vi har i bestyrelsen
talt om, at ture skal arrangeres med kortere
varsel end det, vi kan give i dette blad, der
udkommer foreløbig to gange om året,
Hvis vi tænker os, at vi laver en opslagstavle
i klubben, hvor ønsker om ture skrives op,
kan vi bedre tage hensyn tll medlemmernes
ønsker. Som udgangspunkt kan man sige,
at det i forvejen kun er de medlemmer, der
kommer i klubben, der deltager på de ture,
der gennemføres. I bladet skal de vigtigste
datoer nævnes, såsom kystkonkurrence,
bankospil. generalforsamling og start- og
sluttidspunkter for fiskeri i Odder A.
Angående havturene har vi noget af det
samme problem, der dog mere er af økono-
misk art. Her er det nemlig sådan, at for at
fange ordentlige fisk, er der snart kun Ve-
sterhavet og Det gule Rev tilbage, til en pris
af ca. 500 kr. pr. person, Hvor mange vil be-
tale det? Her var der også store muligheder,
hvis der var en opslagstavle i klubben. Hvad
med f.eks. en tur til vestkystens moler til for-
året efter makrel og fladfisk? Det var da et
alternativ til havturene. Det kræver bare øst-
lig vind, og det er svært at bestille i et hal-
vårsprogram.
I klubben kommer de sædvanlige hyggelige
stamkunder. samt en del juniorer.
Vi har igen i år været plaget af indbrud. Sidst
gik det ud over vores beholdning af øl til
Gjerrild-turen, Vi har derfor taget konse-
kvensen af dette og fjerner nu øl og vand ef-
ter hver klubaften. Her vil jeg gerne fremhae-
ve Peter B, og takke ham for hans store ind-
sats med at holde styr på salget af øl og
vand. Når jeg tænker tilbage på de proble-
mer, vi har haft, så uha-uha.
Vi er begyndt at få godt styr på vores junio-
rarbejde. Svend og Jørgen har påtaget sig
opgaven at stå for dette. Jeg fornemmer, at

de ret hurtigt bliver nedslidte, hvis vi ikke fin-
der en form, så de kan få hjælp i det vigtige
arbejde. Her må vi nok se at blive bedre til at
inddrage alle seniormedlemmerne i klub-
ben. Hvis vi skal have en juniorafdeling, og
det skal vi, er vi nØdt til at tage mere hensyn
tll dem,
Bestyrelsen er ved at blive "gammel". Det er
ikke ensbetydende med, at den skal skiftes
ud, Men det er en misforståelse, at det kun
er en bestyrelse, der skal lave arbejdet, Der
kommer en dag, hvor nye kræfter skal til.
Vi har haft mange problemer med at skaffe
annoncer til bladet, Jeg ved godt, at vi bare
kunne starte i sommertiden med at tegne
annoncer. Ud over dette, er der et problem
med at skaffe artikler til udgivelsen. Niels
Jørgen, der har et stort arbejde med bladet,
bruger meget tid på at hive artikler ud af
medlemmerne. For mig at se har vi kun brug
for et nummer af bladet i januar, Så kunne vi
bruge flere kræfter på ai lave et blad, der
kunne bruges som informationsmateriale til
nye medlemmer,
Til slut vil leg gerne takke bestyrelsen for det
altid gode samarbejde i årets løb.
Det er med vemod vi skal tage afsked med
Allan Rosenbæk, Han har ikke ønsket at'fort-
sætte. Jeg vil derfor gerne takke ham for
hans store arbejdsindsats for O.S.F. Hvis vi
ser os omkring i klubben, er der ikke et sted,
han ikke har sat sit præg på. Det være sig
på inventar og praktiske fornuftigheder, som
kun en Allan kan lave dem.
lb Sejersen har vi allerede taget afsked
med. Han er brlevet indkaldt for at forsvare
os alle mod fjenden (hvem det så er). Også
han skal have tak for sit arbejde i bestyrel-
sen,
Til alle medlemmer af O S.F. vil jeg sige:
Glædelig jul med Ønsket om et indbringen-
de lystfisker-nytår.

Peter Sasser

tarr.If!
-..r (. r' ;;

IISKEHALLEil
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54 1.217
v/Ruth og Erland Jensen
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Generalforsamlingen
Følgende blev vedtaget på generalfor-
samlingen:
Fredningstider: Fra den 16. november
til første søndag efter den 15. januar kl.
9.00. Fiskeriet begynder med morgen-
kaffe i klubben kl B 00
Mindstemål: lkke forandret * se indbe-
talingskort.
Fangstbegrænsning: 3 ørreder pr.
medlem pr. dag.
Krogstørrelser: Mindste krogstørrelse
er størrelse 2. Modhagen skal være

nedbø1et f ra fiskesta( til den I april.
Alefiskeri undtaget,
Gæstekort: Der kan udstedes op til 3
gæstekort til hvert seniormedlem. Gæ-
stekort kan kun udstedes til personer
uden for Århus Amt, medmindre vægti-
ge grunde taler imod. Dette afgøres al
den af bestyrelsen udpegede gæste-
kortsælger, der er kassereren,
Kortet koster 20 kr pr . stk. f or 1 991 .

Under eventuelt blev følgende vedta-
get:

- Bestyrelsen bemyndiges til at købe
en bådtrailer og evt. ny båd til erstat-
ning for "Bananen" der er ved at være
udslidt.

- Klubaftener med mulighed for under-
visning er fra november til marts.
Klubben holder åben fra tirsdag den 8.
januar til tirsdag oen 2. nnaj,

- Der arrangeres en familiefisketur til et
put and take vand (tid og sted i som-
merprogrammet).

- Bådenes pladser: En ved Hov og to
ved skibsbroen på Alrø

Evt. baotrailer og bad skal stilles pa
Stampemøllen, hvor den fastlåses.
Den ene båd ved Alrø kan evt f lyttes til
dæmningen i sommerperioden.

Pokaler 1990

Største laksefisk i danske farvande
Lasse Pedersen
Havørred,4,96 kg

Største f isk, Odder Å:
Søren B. Jensen
Havørred,2,3kg

Odder Å, præmietur:
Peter Brunsgaard

Kystkonkurrence, Gjerrild Strand :

Henrik Pedersen
Lille torsk

6 Orlder .\portsli sl;e t forenirLg
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På el-fiskeri i Odder Å
Af Svend Sørensen

Den 27111 1990 var jeg på el-fisketur
med et par biologer f ra Arhus Amt. For-
målet med turen var, at undersøge om
frsketrappen ved Odder Museum har
den ønskede vtrkning.
Vi startede kl. 9.30 ved broen ved Møl-
levej (vandværkets kontor) og vi fiske-
de opstrøms mod frsketrappen. Det før-
ste tegn på liv, vi så, var en stor ny gy-
debanke lrge ved kanten af broen. Del
er ret fantastisk. Mellem de sorte og al-

vor længe vokser

Det afhænger af,
hvor længe du
Iytter til fiskeren !

Op på mærkerne
På vor generalforsamling blev det be-
sluttet, at vort blad skal udkomme to
gange årligt - men det kræver kaere

medlemmer at redaktionen får stof
udefra, I kan ikke vinde Cavling-prtsen
ved at skrive i vore spalter, men r får
chancen for at skrive om ieres oplevel-
ser, noget i er sure over og vil have æn-
dret og selvfølgelig om jeres fangster,
Da vi ikke udøver censur tolereres en-
hver overdrivelse. Så fat pennen og

gefyldte sten er der en ca. /" m' nygra-
vet åbund, der trods mange dårlige
odds varsler nyt liv. Resultatet af fiske-
riet de første I50 m var ca. 50 bækørre-
der i størrelsen 7-35 cm.

Vi havde selvfølgelig håbet på hav-
ørred ved traPPen, men kom ifølge
museets opsynsmand 14 dage for
sent. Han havde ved det sidste store
regnskyl set springende havørreder på

ca. 50 cm lige foran trappen.

Efter en tår kaffe kørIe vi op til broen
ved Dyrehavehuset, derfra fiskede vi

hele stykket op til Skægs I'ltølle. Qgså
her så vi flere fine gydebanker. Et steo
var vi så heldige at bedøve et par, des-
værre ikke havørreder, men et Par
smukke bækørreder på ca. 30-35 cm
Vi fangede dog havørred, kun en enkelt
på 36 cm og ca. 30 bækørreder. Da
det var oven for trappen kunne vi kon-
statere, at traPPen virker.

Til slut kan leg fortælle, at vi mødte et
par landmålere fra amtet De arbejde-
de på et prolekt. der skal flytte åen over
i et gammelt lOje uden om Skægs Møl-
le, så ørrederne kan få fri passage op til
Fillerup Mølle.
Det er alt, hvad jeg ved om den plan
lrge nu, men det er nok noget, vi kom-
mer til at høre mere om.

vlNTERSPrtXf.,
kom i gang Redaktionen
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Sådan!
Det var en af de dage nede på revet,
da man i fuld alvor gik og fiskede efter
hornfisk.
Jeg gik sammen med Mogens, en sko-
lelærer fra Beder, men ellers en meget
normalfyr, sådan da.
Samme Mogens får en horn på krogen,
den skal selvfølgelig landes efter alle
kunstens regler, og det bliver den.
Helt ind på land med kalorius, ikke no-
get pjat her
Da ser jeg en hvirvel i vandet lige der,
hvor han stod, nå, det er nok et par
stykker, der er løbet med rnd, tænkte
jeg, (Su' gjorde jeg så), 1eg kastede
derpå mit blink efter hvirvlerne i det
håb at få et styk belone på krogen.
Jo, hug det fik jeg, men bare ikke hvad
jeg havde ventet. Det var en dum ør-
red, der havde taget fejl af højtiderne
og taget mit blink. Jeg får nettet kalorr-
us og vader ind for at tage vidunderet i

øjesyn. Vel inde på land ser jeg, at jeg
har optrådt for et flertal af tilskuere.
Hvad er det for en fisk, siger den ene af
tilskuerne. Det er en ørred, siger den
anden.
Han ser ned på mig i håb om, at leg
kan berigtige hans svar, og det kan jeg
jo.
Så er det, at der farer en djævel i mig.
Jeg hæver min venstre og giver fisken
et håndkantslag - det havde jeg nem-
lig set nede i klubben, at man skulle.
Dvs. hvis man altså kan slå hårdt nok.
Ørreden stivnede og var tilsyneladen-
de meldt helt ud af folkeregisteret,
men, men, men, sådan skulle det ikke
komme til at gå. Jeg hæver fisken op,
så den kan blive behørigt beundret,
derpå begår jeg den anden dumhed
den dag (læs fejl): Jeg dypper den i

det friske kolde vand med det resultat,

8 O daer .sportsTskerforening

at bæstet kommer
til sig selv! Den krøl-
ler sig sammen og
retter sig ud og væk
var den. Det var lige
som om, det ikke
mere var rigtigt spændende at stå der
inde på breden længere, mit publikum
havde forladt mig, begge to De gik op
under granerne og hengav sig til noget
mere behageligt end at stå og slippe
fisk ud i vandet, Jeg fortsatte mit fiskeri
omend ikke med så meget krut i som
før.
Der gik så nogen tid med at pjatte lidt'med de grønbenede, da leg opdage-
de, OIe og Egil var ankommet, Ole er
en af foreningens helt sande specialis-
ter udi den ædle kunst at f ange ørreder
fra kysten, en rigtig L.M.H.er, nej det
betyder ikke lystfisker med held, men
langt magert hyl. Egil er en prototype
på en fynbo Lille, rund og trivelig.
Så er det, jeg synes, det er på de tider,
jeg trænger til lidt snak og en gang pat-
ten på piben.
Som taenkt så gjort, (der var det igen,
det der med at tænke). Jeg bevæger
mig op til de to bemeldte personer,
dels for at ryge og dels for at prale lidtl
Da 1eg nu sådan lidt henkastet fortæller
om min strålende fangst, bryder de
begge to ud i en hoverende latter. Nå,



siger Ole, den må du længere ud på
landet med, tror du jeg er født i går!
Hvad jeg tror, er uden betydning, over-
bevise dem om rigtigheden af mine ord
er helt umuligt. Egon er der heller ikke
megen hjælp at hente hos, han har ab-
solut ingenting set, og han kalder sig
en kammerat.
Nå, mens vi står der og snakker, ser
man af gammel vane hele tiden ud over
vandet, og så lige med et ser jeg noget
hvrdt, sådan en ti-femten meter ude.
Ved min sjæls salighed om det ikke er
fisken, som vi lige stod og diskuterede,
der fortæller, at den er her endnu.

Jeg står og ser på den i noget, der lig-
ner et sekund, så farer jeg som et lyn
ud i vandet, et kuglelyn, må det vel
have været. Da jeg kommer hen til den
dusk tang, hvor jeg havde havde set fi-
sken, sparker jeg til den og minsand-
ten, om der ikke kom en ørred til syne.
Jeg jager lynhurtigt armon ned i vandet
og får fat i kalorius. Hastværket var helt
unødvendigt, den var færdig
Da lyder det inde fra kysten, på syn-
gende fynsk:
Hvordan f..... bar du dig ad med det?
Ku' du ikke lære mig det O"r tr,"Oå.a

PENSION ISTER
SEN IORER

JU N IORER
I NDSKUD

KONTINGENT 1991
250,-
'1 90,-
155,-
50,-

Kontingent for 1991
SKAL være betalt inden fiskeriet i

åen påbegyndes.

SIDSTE FRIST for indbetaling er
15. februar, hvis du vil undgå at miste

numre af bladet Sportsfiskeren

Hvert medlem under DSF skal have et forbundsblad: Du betaler for for-
bundsbladet til OSF. Er du medlem af flere foreninger, vil du få for meget
ind betalt bladkontingent retur f ra forbundet.

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

N
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ikke et fodboldhold, men konkurrencens barske drenge

Kystkonkurrencen 1990
Af Peter Sasser

Vi var 18 mand, der drog af sted til
Gjerrild Strand, hvor foreningen havde
lejet Randers Sportsf iskerforenings hus
ved stranden.
Vejret var perfekt fra starten ved Stam-
pemøllen lørdag kl 9.00. Vinden var
jævn NV
Men jo længere vi kørte mod Grenaa, jo
mere drelede vinden over mod Øst, og
da vi nåede Gjerrild blæste det jævnt
ind på kysten Bølgerne og vinden til-
tog konstant, og da vi nåede til spise-
tid, blaeste der en stiv vind fra NØ med
1'/, meler høje bølger Nul fiskeri der.
Derfor besluttede vi al. køre sa'nlet til

1O Cl A,t r,,\i po rt.s;fi t tu tfo rut i rtg

Fornæs ved Grenå, hvor der var en
bugt med stille vand.
Fra kl. 19 til kl. 21 blev der fanget en del
små torsk, det var jo i sig selv positivt,
men måske er de flygtet derrnd pga ilt-
svind. De så i alle tilfælde lidt magre
ud. Der blev set og mærket et antal
havørreder. Men ingen fangst. Kl.
22.30 var vi hjemme til aftenkaffen.
Stemningen var lidt mat, og ingen kom
rigtig i stødet. Søndag morgen stod de
fleste op kl. 4 00 og drog tilbage til For-
næs for at fiske videre, det blæste sta-
dig fra NØ. lgen blev der fanget en del
små torsk. Ved 8-tiden kørte vi hjem og
spiste morgenmad. På den tid var vej-
ret blevet bedre. Ved l0-tiden begav



de fleste sig ud for at fiske inden kon-
kurrencen sluttede kl. 12.00

Turen gik helt efter bogen - dårligt vejr
på fiskedagene og strålende vejr, når
viskulle hjem.

Ved årets konkurrence havde vi 3 præ-
mieklasser:
A. Tungeste fisk uanset art: Vandrepo-

kal * gavekort på 300 kr. givet af Ni-
colaj

B, Grimmeste fisk: Gavekort på 150 kr.

C, Største torsk (altså lystfisker)

Bestyrelsen fandt ikke anledning til at
uddele præmie C. Alle kvajede sig
mere eller mindre, men dog ikke nok til
at vinde en præmie. Bestyrelsen anmo-
der på det kraftigste medlemmerne om
at gøre en større indsats til næste år.
Førstepræmien blev vundet af et nyt
medlem: Henrik Pedersen fra Gosmer,
med en ussel lille torsk på målet.
Præmien for grimmeste fisk blev vun-
det af Torben. lkke fordi hans torsk var
speciel grim (det var de alle), men fordi
Svend havde fremstillet en hvidmalet
kiste som vandrepokal for grimmeste
fisk, og den skulle jo i brug
Bortset fra vejret var det en fin tur, som
bliver gentaget til naeste år blot med
bedre vejr.

Brudstykker fra turen
Har i hørt at:

- Smedebassen fra Gosmer travede flere me-
ter op på stranden, når han skulle lande sine
små torsk. Havde han fået en på 4 kg, måtte
han have madpakke med til den travetur.

- Torben Skidtfisk fiskede efter madfisk, Han
fangede 9 torsk og påstod hårdnakket, at der
var nok til 4 personer.

Mølhyleren Jørgen stillede igen i træsko.
Dem der huskede lyden af det fodtØJ fra sidste
år truede med at smide ham i vandet, hvorefter
han stillede træskoene. Samme Mølhyler gjor-
de alt for at vinde æren som stØrste torsk. Stille-
de sig i vejen for de andre. Dyppede sig i van
det osv. osv. Vr andre ved, at han ikke behøver
at gøre sig ekstra anstrengelser for at være en .

- Freddys kone påstår, at han snorker som et
svin. Det er helt sikkert, at der er hold i den på-
stand.

- Der er enighed om, at hvis Jens havde været
med, var præmie C blevet uddelt.

- Hvis vi havde haft en præmie for at snakke
mest, var der bievet dødI løb mellem Buldo-
Børge og Alaska-Lasse.

- Svend "Fisketaber"Post fandt en gammel
hue. Det er helt utroligt, så lidt der skal til for at
få ham til at ligne e1 lardsbytosse.

- Peter Skaffedyr var ikke udkørt, men i stedet
blev han overkØrt.

-Allan Bæk de Rose brugte konkurrencetiden
til at få sin skønhedssøvn. Næste år skal han
sove meget, meget længere.

- lb "Hundehusbil" demonstrerede med "hæ-
lesmask", at han var kommet i militæret. Om
1O-15 år har de nok fået en rigtig mand ud af
ham.

- Vi savnede Lassemor, et glasbord og Vagn.

Onde (eller varme) tunger påstod, at skipper-
labskovsen ikke smagte af noget i år.

- Torben olev kisteglad tor sin præmie.

- Den dygtige formand føler magt ved at skrive
alt dette.

de stolte vindere
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Præmief isketu ren
1 1. nov. 1 990
På billedet ses halvdelen af deltagerne
i årets afsluttende fisketur til Odder A
Som det ses, ser ikke alle lige glade
ud, det er nu lidt underligt, når man ta-
ger blodindholdet i den Gamle Dansk i

betragtning.
Måske skyldes det, at der i år var et
meget dårligt fiskeri.
Vejret var ellers godt - gråvejr og ingen
vind, men igen, der var for lidt vand, og
det der var, var klart som vand.
Der blev kun fanget en enkelt ørred,
der kunne holde målet. En lille grim og
tynd ørred på 43 cm. Fangeren var Pe-
ter B. Han var meget imod at blive foto-
graferet med "liget", hvad der er gan-
ske forståeligt. Nå, men tillykke allige-
vel Peter. Det er trods alt ikke din skyld,
at f rskene er som de er.

12 (l dder Sports.fisker;t'orening
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Hilsen fra en kystfisker
Her ved sæsonens slutning kunne jeg
godt tænke mig at fo(ælle om en kyst-
strækning, som jeg tror ikke ret mange af
klubbens medlemmer kender til. Stræk-
ningen ligger 1-1,5 km nordligere end
Mariendal, og selv kalder jeg den for
Fløjstrup Strand, imens andre kalder den
for Tømmerpladsen.
Fiskeriet kan starte fra den pynt, der lig-
ger ca. 50 m nord for bådelauget og fo(-
sættes ca 300-400 m nordpå. Bundfor-
holdene på denne straekning er utroligt
varierende, og dette gælder også for
dybdeforholdene. Dog kan man føle sig
lidt generet af bundgarn, men hvor kan
man efterhånden ikke det. Fiskemetoden
er af hensyn til landskabet også varie-
rende, således er den sydlige del af
straekningen meget velegnet til f lue-
fiskeri, hvorimod den nordligste del er

bedst egnet til spinnefiskeri på grund af
for lidt bagland Personligt mener jeg, at
der kan fiskes her hele sæsonen, og der
er altid gode chancer for ørred, da jeg
ser fisk over hele strækningen, både sto-
re og små, tæt ved land og langt ude.

Senest d. 11. juli og 24. august brrlliere-
de stykket med flotte havørreder på hen-
holdsvis 2 og 2,5 kg. Mulighederne for at
få torsk, hornfisk og flade er også gode.
Til slut har jeg en bøn til alle jer sportsfi-
skere, STOP fiskeriet i fredningsperio-
den, dette gælder også fiskeri efter
grønlændere, grv dem en pause, og ta'
selv en, tro mig, det lønner sig i den sid-
ste ende.

Med venlig hilsen og ønsket om en ny
god sæson i91

Jens Knudsen, "kystfisker"
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O D D E R S PO RTS F IS K E R FO R E N IN G
o

BADE
Foreningen har 3 både
til rådighed for medlemmerne

ALRØ
2 både beliggende
50 m øst for molen

HOV
1 båd beliggende
ved Strandgade

SE KRYDS PÅ KORT
BADENE ER N/ÆRKET MED OSF + TELEFONNR.

MOTOR
Foreningens bådmotor får du ved henvendelse hos
Svend Sørensen, Stiftelsesvej 19, Odder, tlf. BO 54 39 35

For at låne motoren skal du have et lånekort.
Lånekort samt nøgler til bådene købes hos kassereren.

Lånekort, der gaelder for en sæson , 25 kr.
25 kr.Nøgle til båoene

1 4 0drkr,\Partsf skuJorcting



Boligsparekontrakt
-en af Danmarks mest
fordelagtige

@ Bikuben
N6rregade 6a, 8300 Odder
T1f. 86 5427 11

Telefax 86 54 45 01

Hvor handler du?

- selvfølgelig
hos annoncørerne!

i ærlrlH,o,NoEa-&----l'KON-roFFtlrtS.v,NtNG'
ROSENSGADE 8 83OO ODDEF

Tlf. 54 10 50

ROSENSGADE 33 B3OO ODDER
TLF 06-54 23 1 3

NOTOGNAP OTZDN
Holstein6sode 28 . 8300 Oddor . Tlf. (06)54 It 22
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Unibank

GI.JLDSMEDEN
IODDER
JÆ.ISEN G[JLD'SØLV' UR E

Rosensgade 43
Tlf.86 543633

ovottAl4,,rÅSr**
W
Banegårdsplads 7, Odder

tr.86 54 01 37 Reparationer på eget værksted


