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

o Fritidsbeklædning

o Fiskegrej

o Redningsvesre
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Tt FISKERI .kf

Nørregode 59 . 8300 Odder
Tlf. 86 560577

KOM OG HENT ET GRATIS KATALOG
OG SE ALLE NYHEDERNE



Forårsprogram 1992

Tirsdag
d.7 . januar Klubstart

Søndag
d. 19. januar

Fiskeriet starter i Odder Å.
Vi mødes i klubben til morgenkaffe kl.
8.00 og kører derefter samlet til åen hvor
fiskeriet begynder kl. 9.00.

Tirsdag
d. '11. februar Filmaften

Weekenden
d.21.-22. marts

Weekendtur tll Fyn.
Vi drager af sted om fredagen og fisker
til søndag middag.
(Overnatning og prrser - se opslag i klubben). Pris ca.
100 kr. til dækning af kørsel og overnatning

Weekenden
d 2-3 maj

Weekendtur til Gjerrild Strand
Mulighed for overnatning
fra Iredag-søndag
(Sc opsl;rr1 iklubbcn). Pris cir. 100 kr. lil clilkrting aI
kørsel orl ovt:rr r;rlrtirrr;.

Sidste klubaften inden ferien
Tirsdag
d 2. juni

Tirsdag
d.18. aug. Klubstart efter ferien

Omtale af de to wekendture vil hænqe på tavlen i klubbren når vi begynder efter jul
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STI FTET 1 945

KLUBLOKALEH:
Stampemøllen,
Stampmøllevej 57

BESTYBELSEN:
Formand:
PeterSasser.......
Kasserel
JensKnudsen .....
Vandp ele:

JørgenMøho|t......
Fiskeriopsyn
SvendSørensen....
Lodselerkontaktl
OleThomasen......
K ullleder:
PeterBrunsgaard...
Hav og rno e:

Torben Juel Hansen .

Kyst:

Børge Hoberg
Junlorafde ing:

Michael Kvist . .

B adl
NielsJørgen Nielsen ....
INDMELDELSEF:
Skal ske til kassereren Jens Knudsen.
Nye medlemmer optages kun efter hen-
vendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er rneget vigtigt at få stoppet forurening
med det samme.
Hv s det er noget akut f eks. fisk der Ligger
døde I åen. eller hvis vandet har en mistænke-
I q farve eller lugt (olie)

Ring straks t l:

BrandinspekiØren .....86540529
eller Falck . . . Bo 54 22 22

dernaest til vandp eleudvalget
Peter Sasser .86 55 66 82
JØrgen IVØhoLt ........865447 15

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

Er det ikke akut. men f.eks. mistanke om sp I

devandsudledning, der har toregået over æn
gere tid, ring til m l1øafdel ngen Odder Kommu-
ne 86 54 I I 33. Dernæst til en af dem fra vand-
plejeudvalget
R ng hellere en gang for meget end en gang
for I dt.

Sportsfiskerforening

......86557182

.....86937158

..... 86 5447 15

..... 86 556462

......86936441

......86560007

......86558891

. . 8655 17 42

86 54 03 52

Efterår på
kysten
Som De sikkert erindrer kære læser,
skrev jeg en lille notits om et mere eller
mindre dårligt fiskeri på forårskysten.
Jeg omtalte blandt andet, at ieg havde
hørt om gode fisk, der skulle have væ-
ret landet, bl. a. på Djurslands kyster.
Efter at have konsulteret de lokale kyst-
fiskere omkring Jerhatten og Rugård,
viser dette sig ikke at have været tilfæl-
det, fiskeriet på disse to lokaliteter "har
været" overordentligt dårligt Efterhån-
den som sommeren skred frem og ef-
teråret begyndte, blev fiskeriet bedre
og bedre, og allerede i begyndelsen af
august, kom de første rneldinger om
store flsk, både på Djursland og ved
"vores" kyster, nemlig Mariendal-Fløj-
strup og Kysing Det område jeg har
koncentreret mig mest om er Tøm-

merpladsen, og hcr er der brlevet lan-
det fem fisk over de to kilo, som jeg har
ret så god grund til at tro På, da jeg

selv har stået for de to af dem. Konklu-
sionen af de iagttagelser jeg har gjort
omkring kystfiskelet inden for de sid-
ste par år, må blive, at efterårsfiskeriet
ved kysten nok er mest givtigt, mens
forårsfiskeriet nok mere har lotterika-
rakter. Til slut vil jeg gerne bede alle
kystfiskere i OSF om at komme med
nogle meldinger om, hvad de har fan-
get i 1991, så kan vi jo se om mine
anskuelser holder stik.

"Kystf iskeren"
,,t.bl-
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FoRSIDE: - 4, *
Keld Kristensen med sin flotte
"pokalfisk", havørred, 6 kg
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Formandens beretning 1 991
Så er der gået et år mere. Foreningen
er blevet et år ældre, ligeledes med be-
styrelsen. Jeg har Iør,i andre årsberet-
ninger, skrevet om alderen På vores
bestyrelse.
Bestyrelsen er træt, den trænger til nye
impulser. Det kan ske, både med nYe

ansigter i bestyrelsen, og en stØrre op-
bakning fra de medlemmers side, der
ikke kommer i klubben.
Der kommer omkring 20 faste i vores
klublokaler. De er trofaste og en grund-
pille i foreningslivet Vi mangler nogle
(nye) medlemmer, der både vil tage
del i vores klubaftner og deltage i vores
arrangementer. Lad dette være en

endog meget kraftig opfordring til alle
om at tage del og ansvar i foreningens
liv.
Kontingentet til foreningen har altid væ-
ret lav, det skal det fortsat blive ved
med at være. Vores faste udgifter er
ikke steget de seneste år. Vi har med
andre ord fortsat nogle Penge, der
gennem den daglige drift kan komme
medlemmerne til gode.
Da jeg i sin tid overtog formandspo-
sten, havde jeg helt fra starten den fa-
ste politik, at de penge, vi havde på en

bankbog, var gode nok. Der skal fort-
sat stå nogle penge På en bankbog,
selv om de penge ikke kommer med-
lemmerne til gode. Vi har i perioden
fået nye lokaler (2 gange), en masse
va:rkIøj og div indbo. Vi har investeret i

både og påhængsmotorer, det har na-
turligvis kostet penge, men vi kan også
siqe, at vi i dag har en velfungerende
forening.
I hele den opbYgningsPeriode har
Vagn Haugaard været foreningens
kasserer. Han har sammen med Lis
glort en kæmpeindsats på en post, der
til tider har været Øretævernes holde-
plads. Vagn er blevet træt nu, vi har

fundet hans afløser, men vi kommer til
at savne ham. Tak Vagn, for din forstå-
else og det gode samarbejde. Vi har
aldrig været uenige om foreningens ve
og vel, men altid om politik. Jeg siger
bare"rødfront", så kan du sige resten (i

timevrs).
En anden markant skikkelse(!) i form af
Freddy Andersen har ytret ønske om at
forlade os. Han er også blevet træt.
Han har købt hus den stakkel - så det
kræver sin mand. Jeg kommer til at

savne dig. Du har altid været god til at
fastholde mig og resten af bestyrelsen
pa det vedtagne (bortset fra en enkelt
smutter) Naturligvis vil vi fortsat, når vi

tager på havture, kæmPe om hvem der
fanger mest du tører nok, men jeg er
pænest.
Der har i den sidste tid været meget
tØre om Stampemøllen, der har hersket
en del usikkerhed med hensyn til kom-
munens planer med området. Vi er
mange foreninger her. Huset bruges
meget. Så mon vi ikke, når byrødderne
opdager vores aktivitetsniveau, lader
os beholde hovedbYgningen ifred?
Til slut vil jeg takke resten af bestyrel
sen for det gode samarbeide det for-
løbne år, måske skulle vi give hinanden
et venskabeligt spark bagi, fjerne træt-
heden med lidt fast fisk og komme vi-
dere?
Godt nytår

Dhilips Trisørsalon
RADHUscADE r6
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Generalforsamlingen 1 991
Vi skal prøve al få flere af vores senior-
medlemmer til at komme i klubben. Der
er måske en tendens til at nye juniorer
ikke får den opmærksomhed, som de
godt kan kræve.
Vi vil prøve at koble en af de "gamle"
sammen med 3-4 nye medlemmer, Det
bliver så den "gamles" opgave at vise
de nye rundt i vores område, at udpe-
ge kystpladser, bådenes placering
samt en travetur langs åen.
Vi skal ligeledes være mere opmærk-

6 O drler,spoxsfiskerforening
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somme på, at vi - fordi vi kender hinan-
den godt - måske kan virke for sam-
menspiste, vores snak bliver for rndfor-
stået, til tider også for grov,
Undervisningen i klubben skal udvides
på den måde, at vi skal lave et par te-
maweekender, 6n om efteråret og 6n
tidligt forår
På disse weekendkurser vil vi bruge,
alle de talenter vi har inden for grejf-
remstilllng, så mangler du noget, eller
er du nybegynder, vll det være en god
ide at møde op.
Første gang vr prøver dette bliver
weekenden 25.-26 jan. 1992 Yi mø-
des på Stampemøllen trl fælles mor-
genkaffe kl 9.00. Tilmelding er ikke
nødvendig, men har du specielle øn-
sker kan du skrive det på en liste i klub-
ben, vi har derefter en chance for at
have materialerne hjemme.
For at medlemmerne bedre kan kom-
me på fisketure sammen, og for at tage
hånd om vores juniorer, vil vi lave en
nyskabelse.
Der skal laves en månedlig a)ourførtli-
ste over de aktive medlemmers interes-
seområder. En liste med navn, adresse
og tlf . nr, Listen vil være opdelt i hav, å,

kyst, sø og mose.
Medlemmerne skriver sig på det eller
de steder, der har interesse.
Listen hænger i klubben og kopieres til
de medlemmer, der har interesse for
det.
Fordelen vil være, at det kan lade sig
gøre, med kort varsel, at få arrangeret
en tur, det vil være en fordel, især for
nye medlemmer og juniorerne, der her-
ved får en chance for at komme ud og
f iske.
Det blev vedtaget, at vi skal prøve at få
fat r en sø, så vi kan lave vores P & T
vand. Bestyrelsen arbejder videre med
opgaven.

Pokaler 1991
Største laksefisk i danske farvande

Keld Kristensen
Havørred, 6 kg

Største fisk på foreningens åture:
Børge Hoberg
Regnbueørred 42 cm

Største fisk, Odder Å:
Søren B. Jensen
Havørred, 3,5 kg

Odder Å, praemietur:
Tonny Jensen
Havørred, 1 kg

Kystkonku rrence, Gjerrild Strand :

Karsten Nørgård
Lavørred,2,3kg



sENloRER...... 250,-
PENSIONISTER 190,-

KONTINGENT 1992

HUSK! Kontingent for 1992 SKAL være betalt, inden fiskeriet iåen påbegyn-
des.

SIDSTE FRIST for indbetaling er 15. februar, hvis du vil undgå at miste numre af
bladet Sportsf iskeren.

Alle medlemmer SKAL skrive deres fødselsdata på girokortet uanset alder. Dette
skal bruges af kassereren for at lette ham i arbejdet.
(Fødselsdata er de 6 fØrste tal i dlt prs.nr,

Hvert medlem under DSF skal have et forbundsblad: Du betaler for forbundsbla-
det til OSF. Er du medlem af flere foreninger, vil du få for meget indbetalt blad-
kontingent retur f ra forbundet.

J U N IORER
INDSKUD.

155,-
50,-

Fredningstider: Fra den 16. november
til første søndag efter den 15. lanuar kl.
9 00 Fiskeriet begynder med morgen-
kaffe I klubben kl. B 00

Mindstemål: Se indbetalingskort.

Fangstbegrænsning: 3 ørreder pr.
medlem pr, dag.

Krogstørrelser: Mindste krogstørrelse
er størrelse 2. Modhager skal være fjer-
net hele året. Alefiskeri undtaget.

Gæstekort: Der kan udstedes op til 3
gæsteko( til hvert seniormedlem. Gæ-
stekort kan kun udstedes til personer
uden for Århus Amt, medmindre vægti-
ge grunde taler imod. Dette afgøres af
den af bestyrelsen udpegede gæste-
kortsælger, der er kassereren.
Kortet koster 20 kr. pr. stk.

Weekendkursus
Lørdag-søndag d.25.-26. ian. 1992

fra kl. 9.00 til?
Kurset er for nybegyndere, øvede, juniorer, kort sagt alle der har lyst
til at bruge noget tid på at fremstille sine egne ting.

Har du specielle ønsker, vil det være en god id6 at rette henvendelse i

klubben, så vi kan have de helt rigtige materialer hjemme. 
Vel mød,

O drter Sp a rt sfi s kt rJornthry 7



Årets høidepunkt
lgen i år afholdt vores forening sin årli-
ge kystkonkurrence ved Gjerrild
Strand. De 8 af deltagerne havde sne-
get sig hjemmefra allerede om freda-
gen
Ang. fredagsenker - se under "Seng til

låns". Vi andre t holdt på formerne og
ankom om lørdagen.

a
I 83OO ODDER

TELEFON 86 54 10 35

VINTERINC'EJ-'

8 Oddu,lports.fiskerforening
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Ang. holde på formerne se under
Svend Iøj for en stank af fisk. I fryse-
ren lå nogle usandsynlige grimme fisk,
og en enkelt pukkellaks (eller også var
det en havørred, der havde deltaget i

breakdance.
Ang. breakdance se under Jens K
Der var også en havørred på ca. 2 kg
fanget på flue. Den var heldigvis uden
for konkurrencen.
Ang. lang næse se under Allan Bæk
de Rose.
Vejret var med os denne gang. Der var
dog en del brunt splat i vandkanten,
tykt som grød.
Der blev ikke fanget fisk af betydning
lørdag eftermiddag, men vejret var flot.
Om aftenen steg forventningen. Havde
man klaret det? Jo, man mente at det
var det bedste af tre gange, indtil nu.





AGAN
\
t

/)

Vi kender det alle, otte dage før årets
store tur kommer denne mærkelige
rastløshed Grejet bliver efterset gang
på gang, ny snØre på hjulet, lige en
ekstratur til Nicolaj efter de blink man
ikke mente, man behøvede at købe
sidst man var der, lidt ekstra kroge og
så lige den fjer man mangler for at bin
de fluen til drømmefisken.
For en sikkerheds skyld også lige en
samtale med naboerne for at bestille
ekstra fryseplads til den forventede
store fangst.
Endelig kommer dagen, hvor vi skal
med færgen f ra Grenaa til Halmstad og
så køre videre til Laholm for at fiske i

Lagan.
Vi er i dette tilfælde Vagn og Niels
Jørgen.
Vi ankommer til Lagan kl 14 og havde
oprindelig besluttet at fiske fra kysten
den første dag, men vinden var i det

10 O7t, \tltorts:fi sker.Jintrti n 4

forkerte hjørne. I stedet kørte vi ned til
Lagan. Det første vi så, var en stor laks
springe ud af vandet - så der var ingen
tvivl, op alkøbe fiskekort og så i gano
Første dag gav ingen fisk, men vl så
mange.
Vi skulle bo på vandrehjemmet, det er
meget ideelt, det ligger ikke langt fra
elven.
Første nat forløb nogenlunde, dog kla-
gede Vagn næste morgen over, at jeg
snorkede, det mente jeg var noget
vrøvl, jeg har aldrig selv hørt det
Næste dag gav heller ingen fisk og nat-
ten havde været uhyggelig påstod
Vagn Han havde ikke lukket et øje, min
snorken havde været ulidelig. Helt pas-
ser det nu ikke, for jeg vågnede flere
gange ved Vagns gryntende sovelyde.
Næste dag fik vi anskaffet vat til øre-
propper og sov nu dejligt de følgende
nætter.



)
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Tredledagen var en ganske god dag
Vi så mange laks springe og vende sig
i vandet, mange helt blanke, Vagn hav-
de hug af fisk, og hen under aften fik
jeg en laks på 3 kg, ikke nogen kæm-
pe, men jeg var vældig stolt
Ved 20-tiden var det ved at være
mørkt, så vi pakkede sammen og kørte
tilvandrehjemmet
Nogle sjællandske og svenske aviser
havde skrevet om stor opgang af laks i

Lagan, hvilket havde lokket en del nye
lystfiskere til. Flere af disse havde inci-
logeret sig på vandrehjemmet
Det blev en hyggelig aften med en
masse fiskehistorier og udveksling af
erfaringer.
Vi fiskede meget koncentreret de føl-
gende 2 dage, men fik ikke flere bid
trods den store opgang af laks.

Sidste
14 dage senere var undertegnede
sammen med tre andre i Lagan.
Som et af de få steder i Sverige er fi-

De lokale lystfiskere trøstede os med,
at det ikke var os, der var noget i vejen
med, men vandet der var for varmt, 14".
Vandtemperaturen skal efter deres er
faring helst være mellem 9 og 12..
Lagan er en stor dyb elv uden decide-
rede huller, der kan næsten stå laks
alle steder.
Vi fiskede med blink og spinnere med
en vægt af 28 gram,
Har man lyst til at prøve laksefiskeri til
en rimelig pris, er Lagan et forsøg
værd. Et dagkort koster 50 kroner.
Overnatning på vandrehjem ca. 1-10 kr,
Fra vi startede hjemmefra og til vi var
hlemme igen, havde vi kørt 300 km
Er man på sellturen hjemad lige så hel-
dig som Vagn, at satse 2 kr. i den enar-
mede og vinde 100 kr, er forrentnin-
gen ganske god. nj

skeriet i Lagan forlænget til 15 okto-
ber Dette skulle være en klar fordel,
men med et vandkraftværk som sØrger
for strøm i vandet, kan det være en
bagdel Tirsdag 1. oktober, vores før-
ste rigtige fiskedag, lukkede turblner-
ne. lngen strøm, stillestående vand,
men alligevel, en af kammeraterne fan-
gede turens stØrste laks, 5,7 kg
De følgende dage blev strøm og vand-
stand bedre. Undertegnede var så hel-
dig at fange en havørred og tre laks.
Ingen store imellem, men en samlet
vægt på 10 kg De fire fisk var godt
krogede, så selv uden min bedste
"klepper", Vagn, kom {iskene på land
For at f iske i Lagan efter I oktober skal
man købe årskort, Pris 400 kr
En anden ting man skal undersøge er
om der er f ryser i hytten I vores tilfælde
var vi så heldige at vi fik overbevist
bondemanden om behovet herfor. Da-
gen efter en ny fryser i hytten. Vi glæ-
der os allerede til næste år, Ingen pro-
blemer, Frsken direkte i fryseren.

Bjørn Nordmand

)

)
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Allan siger, at dem har han da fået
mange af, men del gør ikke min glæde
over f isken mindre.
Så lige med et får vi øje på en pæn ør-
red, der kommer gaende hen langs
med stranden, med sig har den min-
sandten Jens, eller var det omvendt,
det er ikke trl at se i farten, hvem der
kommer med hvem, men pæn var den
nu den fisk, som han der kom gaende
med, blank og fin på sma fire pund vil
jeg tippe
Og det var ham, som ville hjem igen, nu
er han i det mrndste overbevist om, at
ørreder også æder, når det er lavvan,
det.
Vi snakker igen om ingentinq, ryger lidt
tobak, kaffe bliver der også hældt lidt i

halsen af, inden fiskeriet bliver genop-
taget med endnu større iver end tidli-
gere på døgnet, nu var de 1o der de
blanke.
Og så kom solen frem bag skyerne
som hang over Samsø og det øvrige

østland, som man ved ligger der et el-
ler andet sted i solopgangens retning.
Som var det et signal, begyndte ørre-
derne at springe om Ørene på os stak-
ler. Vi kunne bare se til og så kaste, det
bedste vi havde læd, men bide ville de
ikke, næh det er ikke let at stå sig i kon-
kurrencen, når hele havet er et stort
spisekammer.
Så med et kommer der et stk. persona-
le gående hen ad stranden, set sådan
lidt på afstand lignede det mest ridde-
ren af den bedrøvelige skikkelse, men
det var bare Jens, der havde tabt en
ørred, det er da ikke noget at tage så
tungt, sagde vi, det var jo ikke os, det
var gået ud over .. Heldigvis
Vi trøster ham efter bedste evne, den er
nu ikke så stor endda, han har jo faet
sin kvote i dag så vi syntes ikke, at
skaden var så stor. Nu er solen kommet
helt frem, og det er blevet rigtigt lyst, så
vi bliver enige om, at nu kan det'rære
nok for i dag, der er vel heller ikke flere

af de blanke inde pa det lave vand,
men det var der, for som var solen et
signal, begyndte ørrederne at vise sig
bade r vandet og over det, det var lige
til at blive frustreret over, hvor skulle
man starte, og hvor skulle man slutte
Det var nu lige meget, hvad vi gjorde,
for der var ikke det mindste tegn på
samarbejdsville hos de blanke, der var
simpelt hen for meget naturlig føde, og
det kunne vi ikke stille noget op med.
Allan skred med en bemærkning om, at
han vist nok havde en kone og et par
børn derhjemme, som ikke havde set
ham længe, han havde overnattet på
stranden i telt, tosset fyr
Jens og mig var sådan set ogsa tilfreds
med dagens fangst, sa vi stod og nød
synet af de springende fisk, det er jo
også en side af fiskeriet, som man ikke
må glemme, det er trods alt ikke hver
dag, man får iov til at se sa mange fisk,
for ikke at tale om den store flok vild
gæs, der sejlede hen over hovedet på
os, det var et flot syn, som sadan set
var hele turen værd.
Det sidste, der fulgte mig fra stranden
den morgen, var lyden af en lille flok
krager, der stod og skældte ud, nu kan
1eg ikke kragemal, men pa tonen de
brugte var der ikke et sekunds tvivl for
mig om, at det var regeringen, de brok-
kede sig over.
Ja så var der jo kun tilbage at få sig
slæbt op til vognen og sætte kursen
hjem over, kors hvor man sover godt
efter sadan en morgentur.

En anden kystfisker

Grøn Marlsen l?ral
Bang & Olufsen Center

Rosensgade ,1. 8300 Odder
T1f. 86 54 04 99 Fax 86 54 05 19
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Mens ieg husker
Hvis jeg havde haft bukserne på, så
havde leg helt bestemt svinet dem til,
så forskraekket blev jeg.
Jeg havde hverken set eller hørt, at der
var kommet en mand op bag mig, han
bevaegede sig langs med åen, som var
han en del af selve naturen, og det var
han i grunden også, det var Fejeren f ra
Arnum. Han sagde på bredt sønder-
lysk, du må ikke bade i vandet, det
skræmmer alle fiskene væk, så får du
slet ingen ting.
Det var ellers startet så godt den dag,
jeg havde lånt min svigerfars cykel og
havde været en tur inden om Arnum
Kro for at få et fiskekort - blandt andet.
Transportmidlet havde jeg parkeret
ved broen over Gelså, mellem Arnum
og Tiset.
Det var før Dalgas og co. ødelagde
hele systemet med deres linialer og
havde fået rettet et af de bedste styk-
ker af åen ud til en lang kedelig og lige
kanal i den hellige mammons navn.
Jeg fik sat orm på krogen og gik ned-
strØms på vestsiden af åen, det passe-
de ligesom bedst til min kasteteknik. Vi
drev nedover p.oppen, orTren og jeg
Da kom jeg til er fenne, som nan siger i

det sønderjyske, den adskilte sig fra
alle de andre, jeg havde paseret indtil
nu! Den havde stærke pæle og to trå-
de, der var forsvarligt gjort fast, så der

ikke kunne komme noget ud eller ind.
Det burde havde fået en klokke til at
rrnge i hovedet på mig, men jeg vade-
de bare videre til der llge med et lød en
torden og brummen bag ved mig.
Det var en enorm stor tyr, der kom ga-
loperende hen imod mig med sænket
hoved og hornene lavt hen over jorden.
Jeg blev klar over, at det ikke var i den
hensigt at blive klappet, at uhyret kom
farende, men for at forsvare sit harem,
som gik og græssede fredelrgt i den
anden ende af fennen.
Jeg må sige til min ros, at jeg handlede
hurtigt, et par skridt og et langt hop ud i

åen, ikke noget med at taenke på, om
man nu kunne bunde, vandskræk er
jeg ikke
Det var mens jeg stod der og vred mine
bukser, at han dukkede op. Æ Fejer,
som alle ved, der bare er en lille smule
kendt ved åen, var det. Han havde slet
ikke svært ved at skjule sit grin, for nu
var det jo ligesom bare sjovt det der
med tyren.
Man skal gå stille ved vandet, sagde
han så, ikke bade det kan du bruge
Rømø lil, her skal bare f iskes.
Vi faldt i snak, og det viste sig hurtigt, at
han var en god ven af min svigerfar.
ÆFe1er var ikke laenge om at finde ud
af , at det der med åfiskeri, det var bare
ikke liqe miq
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Du skal have den lidt dybere og lidt
mere orm på krogen, var noget af det
første han rettede på mig. Han fulgte
mig et stykke tid, så stoppede han mig
og sagde, at nu var teg gået forbi fire
fiskl

Pladder, sagde jeg, jeg har ikke set en
finne eller et skael for den sags skyld.
Nej, det er fordi, du er alt for hurtlg Nu
går vi tilbage, og så fisker jeg, så kan
du kikke på mig og prØve at gøre lige-
sådan senere.

Han satte orm på krogen, ikke en, men
et helt bundt, han brugte nogle kroge,
han kaldte Esbjerg kroge, det var nogle
kroge uden øje, men med påsuret
krog

Du skal ikke lave for meget hul iormen,
så dør de for hurtigt, sagde han. Så
listede han det hele ud i vandet og be-
gyndte at liste nedstrøms.

Det varede heller ikke længe, før end
han fik fisk på Uden det helt store stå-
hey blev fisken landet, Man kunne se, at
det ikke var første gang, at han lavede
det lille nummer.

Nu går vi tilbage igen, sagde han
Hvorfor i alverden det tænkte 1eg, men
det kom der også en forklaring på.

Et nyt bundt orme blev sat på krogen,
og forestillingen gentog sig. Så sagde
Fejeren, på denne tid af året står der
næsten altid et par fisk i dette hul, og
man kan jo lige så godt tage dem
begge to, når man nu er her, ellers er
der andre der render med mine fisk.
Alt det sagde han jo på sønderjysk
men det er jo ikke ttl at skrive, så jeg
prØvq på mit bedste dansk i stedet for
I øvrigl er det min mening, at sønderjy-
derne ikke taler dialekt, ne1, de gider
bare ikke tale rent.

Jeg fik tor øvrigI rigtig mange ture med
Fejeren senere, da jeg flyttede til Søn-
derjylland, men det er en helt anden

Ordbogen
Der findes mange ord der går igen i en
klubsomOSF
Et ord, der bliver brugt meget på turen
til Det gule Rev var Uulrik.
Tony og Torben holdt indbyrdes kon-
kurrence om, hvem der kunne bruge

ordet mest Der var hård kamp til det
sidste Deres suve.ræne teknik blev af-
luret, og den er som følger:

1. Du tager et godt greb i stangen.
2. Du får maven til at følge skibets

bevægelser.
3. Du bliver først hvid i hovedet
4. Du begynder at svede.
5. Du læner drg over rælingen.
6. Du fremsiger det forløsende ord.
7 . Du Iørrer dig om munden.
B. Du smiler skævt til os andre.
9. Du tager et godt greb i stangen

10. Osv. osv.

Er du begynder er der ca. I0 min. mel-
lem punkt 10-1. Senere går du ned på
intervaller på ca. 20. min. Er du ved at
gå i stå, hjælper det at tænke på sylte,
bævreflæsk og dovent, lunkent ø1.

For den lrænede kan ordet fremsiges
mange gange på en 10 timers tur.

Uulrikhrstorie. BB
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Det er
ganske
vist f"-X

Vor gamle eventyrdigter H. C. Ander-
sen skrev en gang et eventyr, der hed

"Det er ganske vist", og denne historie
kan vist roligt nævnes i denne forbin-
delse, hvor der skal fortælles om en
usandsynlig bedrift, som er sket ved en
af de danske åer. Sønder Felding var
stedet, hvor hændelsen skete. Hør nu
bare. Efter en yderst mager fangstdag

for at sige det rent ud nul fangst
blev vedkommende godt sur og pakke-
de sit grej sammen, og gik skummende
inde på bredden, mens fiskene viste
deres fine springevner ude på det
dybe vand. Pludselig begyndte denne
ihærdige fisker at summe som en flue,
mens hans kammerater måbende så til
og snakkede om læge og indlæggelse,

:L

men pludselig fellbedømte en flot ørred
på over et kilo retningen og landede
lige bag den summende fisker, som
straks sprang over den og gav den et
gok, så den gik til de evige fiske
marker.
Hvad siger I så kære læserel Fangst
uden stang og line og det er ganske
vist da op til flere kan bevidne, at
sådan gik det til. Gutten har efter sigen-
de alt sit grej til salg, da han for efter,
tiden mener, at han kan blive så god til
at summe, at han kan lokke selv de sto-
re fisk på land.
Det er dejligt for en gang skyld, at kun
ne fortaelle en sandfærdig historie i det-
te blad
Fiskerens navn er kendt af redaktionen

Så hatten passer!
Et ofte overset stykke grej er hatten,
Den kan bruges til mange ting, først og
fremmest til at beskytte knoppen med,
men der er også mange andre ting,
man kan bruge dette for fiskere så
uundværlige stykke beklædning.
FØrst er der hovedet, det er vi enige
om, men det er ikke gjort med det
Hatten kan bruges til at give læ, når
man skal tænde sin pibe.
Den kan bruges til at beskytte hjulet
med, når man lægger stangen fra sig,
mens man trigør en flsk fra krogen, så
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der ikke kommer sand i tromlen eller
andet skidt.
Den kan bruges til opbevaring af smø-
ger og tændstikker under fiskeriet, det
er jo ikke altid, man kan komme til lom-
merne.
Ja, bruger man knoppen til andet end
hatten, så er der mange ting, man kan
bruge denne beklædning til - altså en
hat må du ha'!
Endelig er den også en god ting til at
træne præcionskast efter, når den blæ-
ser af - det sker jo også. BE



'Ålliår,'gefne I'
Har du noget du gerne vil
frem med, fanget den store
fisk eller haft nogle spæn-
dende oplevelser, så aflever
dit bidraq til bladet i klubben
eller til Niels..tørgen,

Lige et par ord til OSF
(Odder's slappe fiskere)
Tirsdag den 29. okt, 1991, da 1eg tog fra
Malling, var jeg fuld af forventning - leg hav-
de regnet med at skulle meldes ind i en rrg-
tlg fiskeforening. Forventningerne blev ikke
mindre, da jeg nåede frem til det flotte klub-
hus,
Da jeg kom ind I lokalet, var jeg ved at tabe
både næse og mund, jeg troede, jeg var
gået forkert og var kommet ind på et lille
lokalt værtshus. Folk sad og røg oo drak -
snakken var noget hØlrØstet. Røgtågerne
var tæt i lokalet.
Da jeg forfærdet vendte rnig orn tor at gå
hjem, fik jeg i et andet lokale øje pa et par
unge mennesker på min egen alder stå og
pudse på rammen til et net. Der var endelrq

R6dhusgode 10. Odder.Tlf. 54 I I 53

noget leg kunne bruge trl noget. Der var
også et par børn, der var i gang med at
støbe blink.
Alle disse lunioraktiviteter var underligt nok
uden nogen form for voksen indblanding.
300-400 grader varmt metal og 10-12 års
knægte passer bare ikke rigtig sammen.
Så hørte jeg pludselig nogle af de voksne
stå at himle op om luniorafdelingen og dens
forfald. - Jamen herre gud juniorafd. klarer
siq frnt - den skal bare have en hånd hvor-
lmod de ældre og "utroligt" dygtige fiskere
virkelig må til at oppe sig. Man kommer rkke
i en fiskeforening for at drrkke bajere og
ryge smØger det har man resten af ugen
til
Tag de unge som et godt eksempel, cg
hjælp dem med jeres praktiske viden, ta'
dem med på ture - også når I ta'r afsted
privat. Snart vil I lære at juniorer ikke kom-
mer for at ryge og drikke, men derimod
kommer for at lave fiskeredskaber og knytte
venskaber med erfarne lystfiskere, så de
også selv en dag kan blive erfarne.
Ta' jer nu sammen!

Thomas Gisselmann
Kornbakken 12, Malling

16 år - og stadig ikke medleml

SVAH: Du må have været i klubben på en
uheldig dag. Op til en generalforsamling
kan bølgerne godt gå højt, især når vi er i

gang med at diskutere en ny struktur for
OSF. Havde du været til vores eeneralfor-
samling, havde du oplevet en meget afslap-
pet atmosfære. Andre steder her i bladet
kan du læse om vores anstrengelser på at
fastholde OSF som en af landets bedste
klubber. Vel mødt igen.

l"iiels Erik Hviilum
Rasensgade 4, 8,30{} Odder

nf . 86 5.4 42 7*
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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 og to motorer
til rådighed for medlemmerne:
1 båd ved Strandgade, Hov
1 båd ved molen på Alrø
1 båd med trailer og motor

SE KRYDS PA KORT
BÅDENE ER N/ÆRKET IVED oSF + TELEFONNR.

Jolle med trailer samt motorer er hos:

Jørgen Møholt, Bondesvadvei271,8300 Odder, tlf.86 54 47 15

Trailer/båd samt motor kan reserveres på forhånd af medlemmerne ved
at ringe til Jørgen.

Benzin SKAL købes færdigblandet hos Jørgen, så båden kan kun hen-
tes, når der er nogen hjemme, eller der er aftalt andet,

Der betales for en fuld tank og afregnes verJ aflevering eller senere.
For at låne motoren skal du have et lånekort.
Lånekort samt nøgler til bådene kan købes hos kassereren.

Lånekort, der gælder for en sæson . . . . . .25 kr.
Nøgle til bådene . .21kr.
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ODDER APOTEK
Apoteksudsalg:
Malling og Solbjerg
Håndkobsudsalg:
Gylling - Hou - Saksild -

Tuno - Ørting

,n
Fi \T\HY

SPECIAI"ISTEN

Sorro
v/ Erik "Jørgensen
Stampmøllevej 48,
8300 Odder

Ttf. 86 54 47 34

BøNHøJVEJ
83(lO ODDER

Dækcenter

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap n i ng, af bal an ce r i n g
og reparation.

Privat:
Leif Andersen. Hundslund 86 55 04 87

86 54 31 33
Åbenmandaqtltreciag
kt 7.30.1 7 00
Lordaq kl. B 30-'1 2 00

Hvor handler du?

- selvfølgelig
hos annoncørerne! F]OSENSGADE 8 B3OO ODDEF

Ttf. 54 10 50

r BOGHANDEL & i

KONTOFiFOrtS>-NTNe]

83OO ODDLT] T,'OTOGI'AF OTZEN
Horste,nsgade 28 . 8300 Odder Ttf. (06)54 il 22
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GUTDSMEDEN
IODDER
JÆ.ISENGULD.SøLV.URE

Rosensgade 43
Tlf.86 543633
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Banegårdsplads 7, Odder

TLF.86 54 01 37
Reparationer på eget værksted


