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Formandens
beretning
Det har været et stilie år i OSF. Måske har
det været for stille.

oooen Å
Odder Å har det flnt. Siden den nænsomme
grødeskæring er blevet gennemført, er den
blevet meget flottere at se på. Lige kanal-
stykker er så småt ved at få groninger. For-
skellige vandplanter har faet indpas pa styk
ker, der før var øde. Fisk er der ikke blevet
flere af. Tyvfiskeriet ved Norsminde har nok
igen i år taget stØrsteparten af fiskene.

BÅDE
Vi har vaeret på udkik efter den båd, der
blev stlålet lra Alrø. Vi fandt den ikke, men
håber på bedre held til foråret.
"Bananen". Den båd, der indtil nu har ligget
på Akø, er blevet flyttet til en ny plads ved
Fløjstrup Strand. Her har vi lejet en bådp-
lads. Pladsen har ophalerspil, der kommer
en ophalervogn og en aflåselig kasse til årer
og anker.
Baden på lraileren bliver lås1 fast på en
plads på Stampemøllen.
Rudkøbingjollen kommer f ra ro,aret til at lig-
ge for svej ved Hou.
Da der derfor ikke ligger båd på Alrø, må du
medbringe båd+trailer.
Denne omrokering af vores både har vi lavet
for at tilfredsstille så mange medlemmers
ønsker som .nuligt,

KYSTEN
På kysten er der de sædvanlige rygter om
fangne fisk, Det er nck kun et fåtal af med-
lemmerne, der har fanget rimeligt. Vores

XsJIonnrl"r"nce 
viste, hvor svært det kan

KLUBLIV
Klublivet har været meget svingende i år.
Det er ligesom, der mangler nogle nye med-
Iemmer, der har brug for at lave nogle aktivi-

FORSIDE:

Gunnar med sin dejlige fangst
fra Gudenå
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STIFTET 1 945

KLUBLOKALER:
Stampemøllen,

'Stampmøllevej 57

BESTYBELSEN:
Formand:
Peter Sasser
Kasserer:

Klubsager:
AllanRosenbæk......
Odder Å:

SvendSørensen......
Klull eder:
PeterBrunsgaard.....
Hav oq rfole:
TorbenJuel Hansen ....... 86558891
Kyst:

Børge Hoberg
Juniorarbejdel
Michael Kvist......
Jun orrepræsentant:
Rasmus Bendix
B ad:

865517 42

Niels Jørgen Nielsen . . . . 86 54 03 52

INDMELDELSER:
Skal ske til kassereren Jens Knudsen.
Nye medlemmer optages kun efter hen-
vendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt at få stoppet forurening
med det samrre
Hvrs det er noget akut f.eks. fisk der igger
døde i åen eller hvrs vandet har en mistænke-
lig farve eller lugt (ol e) .

Bing straks t l:

Brandnspektøren .....86540529
eller Fa ck . . .86542222

dernæst ti vandplejeudvalget:
Peter Sasser .86 55 66 82

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

Er det ikke akut, men f .el(s. rn stanke om spil-
devandsudledning, der har foregået over æn-
gere tid, r ng trl milløafdelingen Odder Kommu-
ne 86 54 '1 1 33. Dernæst til en af dem fra vand-
pleleudvalget.
Rinq hel ere en gang for meget end en gang
for lldt.

Sportsfiskerforening

86 55 71 82

86 93 71 58

86558517

86 55 64 62

86 56 00 07
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Lørdag den 23. ianuar
Her kan du købe og sælge brugt grel

Vr vil prøve at sætte en annonce i Odder Avis,

så vi samtidiq kan lave en slags åbent hus

Mød op,
vi starter

teter. De medlemmer der jaevnligt kommer r

klubben, har efterhånden lavet de grejer de
har brug for

FREMTIDEN
Det bringer mig ind på fremtidsperspekti-
verne for OSF. Den 15. februar 1995 har
klubben 50 års jubilaeum. Det skulle gerne
fejres i en aktiv klub, der betyder noget i det
lokale samfund. Det er vigtigt, at vi fremover
gør alt hvad vi kan for at holde på nye med-
lemrner. Det gælder juniorer. men især sen'-
orer. Det vil kræve, at vi højner vores aktivi-
tetsniveau, at vi er mere opmærksomme på
vores omgangsformer og vores sprogbrug.
Det skal være sådan, at nye medlemmer fø-

ler sig velkommen i en aktiv og fornuftig
klub,
Vi har til forårsprogrammet lavet en god akti-
vitetskalender, med det håber jeg vi kom-
mer godt i gang.

FISKEAFGIFTEN
Fra nytår indføres der en statslig fiskeafgift
på 100 kr. om året. Den afgift har Danmarks
Sportsfiskerforbund kæmpet for i flere år.

Jeg mener personligt, at det er en god tinq
Alt for mange lystfiskere "kører på frilrjLrl"
lsær nok dem der fisker på kysterr Dcl cre-
ste minus jeg kan se, vil veere del, irl rlcr rtok
vil være nogen, der modregrrr:r riclrrc l;tat-
safgift i deres kontingent [.oks. lil ol]l t)ctte
kunne afholde nocen [rur ill lorlriirrllc (1(ires

medlemskab her iros ol;.
Vores kontingerrl cr ikke r;lr:r;cl ric r;illste
mange år. Del or kr-rnlrngonlcl lil lrrrirrrndet
derimod. Det betyrler, at vi i ri;rry lurr rrnder
100 kr. pr. medlem til at drivc klrrlrlrcr med
dens rnange aktiviteter for.
Generalforsamlingen blrver rr.lll lil irl lage
stilling til denne økonomiske siluirliorr
BESTYRELSEN
Bestyrelsen har ikke afholdl sri r]lur()c mØ-
der i år. Det vil der helt sikkerr irlivc lirvet om
på fremover.
To af de "gamle" bestyrr:lscsrrcrllemmer
har valgt at sige fra nu. Dcn crrr: r:r Jørgen
Møholdt og den anden er Olc Ihonrasen
Ole har i alle år taget sig al lorisojc.rkontrak-
terne. Da han i sin tid overtoc; dcrrne opgave
var alt i kaos. Det første han måtle QØre var
at finde ud af, hvem vores loclsojere var,
Derefter lave et kort over åen, samt besøge
lodsejerne og få ordnet kontrakter med
dem. Siden har Ole besØgt dem hvert ar, og
det har han gjort godt. Jørgen har ogsa ta-
get hele turen med, han har lavet praktisk
arbejde og været underviser for juniorerne
Han har taget sig godt af vores både og
motorer,
I skal have tak begge to for jeres arbejde for
Odder Sportsf iskerforening.
Til slut vil jeg takke resten af bestyrelsen for
det arbejde, de har lagt i klubben, samtidig
vil jeg ikke håbe at de bliver slidt op de næ-
ste år.
God jul og godt nytår.

Sshelr
N/ & B. Damsholt
Rådhusgade 13

86 54 11 88
Benzin - Kiosk

Autovask
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Generalforsam I i ngen 1992
Følgende blev vedtaget på den ordi-
nære generalforsamlrng samt på den
efterfølgende ekstraord inære general-
forsamling:

Paragraf 10:
Foreningen kan oprette et antal B-med-
lemskaber,
Et B-medlem har ret til at fiske i Odder
Å samt til at bruge klubbens andre akti-
viteter.
Et B-medlem har ikke stemmeret i an-
liggender angående Danmarks Sports-
fiskerforbund.
B-medlemmet er ikke medlem åf DSF

og er ikke omfattet af forbundets kollek-
tive forsikringer.
Foreningen kan ikke drages til ansvar
over for evt. skader medlemmet måtte
forvolde.
Antal B-medlemskaber samt pris fast-
sættes på den årlige generalforsam-
ling.

Tilføjelse til paragraf 7:
Medlemmerne skal overholde de a1

staten fastsatte regler og love for lystfi-
skeri.

Vedtagelse
Der kan oprettes 30 B-medlemskaber

KONTINGENT 1993
lndmeldelsesgebyr
Seniorer
Juniorer
Pensionister

50,-
285,-
165,-
215,-
185,-B-medlem

HUSK! Kontingent for 1993 SKAL være betalt, inden fiskeriet iåen
påbegyndes.

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

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 dit prs.nr.

Hvert medlem under DSF skal have et forbundsblad: Du betaler for
forbundsbladet tll OSF Er du medlem af flere foreninger, vil du få for
meget indbetalt bladkontingent retur fra forbundet.

Ønske om B-medlemskab skal ske ved henven-
delse til kassereren i klubben.

Orlrlu \ot I t I i tA, t f, t L,,ing 5



Dagbogsblade fra Gierrild
Ankom til huset i Gjerri d, f redag eftermid-
dag
En efter en ankom bilerne, der var mange ti

os 19 mand Det vlste sig at flere var kørt
selv De f k vist ingen penge tor det.
B andt deltagerne var der en svensker, der
talte dansk, eller ogsa var det omvendt
Som sædvanligt blæste det ind pa kysten
med hø1e bølger og vand som kaffegrums.
Tre havde glemt deres soveposer, hvordan
kan man det?
Nogle styh"er gjorde et ra v1.efiet 'orsØg oa
at fiske, det blev dog hurtigt opgivet, især
da der kom øi og bitter pa bordet.
Fredag aften forløb rneget hyggelig. en del
snakkede og fortate dumme vittrgheder.
Der var nogen, der var mere seriøse. De
prøvede at blnde fluer efter anvisninger f ra
ham dansk/svenskeren. De fleste, der prø-
vede, havde vist for tykke flngre eller ogsa
havde de boksehandsker på. sagde han
Der havde været et par probiemer nred sen-
oepladser. I7 senge til I9 mand Da v skul
le sove, var der masser af sengepladser. To

sov i telte To sov i biler, det var folk der
havde været med før. de kendte til soverum
menes lyde og lugte, en stærk oplevelse.

Næste morgen blæste det stadlg. Vi prøve
de dog at fiske. Stod op kl.5 Kl B var der
morgenmad med rundstykker og gam e

Ole, ja altsa ikke ham med BMWen, men en
rigt g ost, stærk, meget, men dog mindre
end sovesalene.
F'a n orgene' ravde v 'aer ar v de. al del
snart vil e klare op, for vrnden havde vendt
over tll vest. Om eftermiddagen var der sta
drg en brun bræmme langs kanten Nogle
begyndte at fiske efter fladfisk, som cler s og
mere f ade med det, der var nacnrcsl ved
hånden - en ølflaske, andre (tik op lor at
SOVE.

Kl. 17.00 blev der serveret rtllt:r:;tr;i(l be
stående al frlkadeller, sulait o<y rrrrrrerede
kartofler samt et par ø o(J cr lr llu Sa edes
fyldte begynclter vi 1»r rtllotrl :;krrrrcl Velret
var blevert 1:rerr[t:kl lrrrlcrr v rrr I hl;rrl vand og
{uldmanc. Allc virr rllrrlc, rrcrl :;prilclende
f isk r-tver:r I virr lrtrvcrrlrirrrlcrrrl r;lore. Ved
nilirien var irrrlr:r g1 rrrlr: irrrlcrr lorvcntninger
trods a lc fi:;l<crrc, rlcr:;l;rrlir; spllrq. lngen
largsl, overl rovcrlel irrrlcr V rr l lilirler var vi
blevet traette al ditgetrs [;cr;vitrr, r]er var en
lidt mat stenrn ng (cier v;rr lrc lt:r ikke {lere
Øl).

6 O (1(1. t .\lo ) l, li tl;t t l,t t t tr i tr g



Fo k gik tidligt i seng for at være k ar til mor
genfiskeret Mærkeligt nok lørdag morgen
med dårligt vejr, var alle ude på pladserne
inden det ysnede ki 6. Søndag morgen
med perfekt vejr, startede de første k . 7 og
de sidste efter morgenmaden k . 9. En en-
ke t eller to kom slet ikke i gang.
Den optrm stiske fangststemning holdt sig til
afs utningen af konkurrencen kl 1 2 00.
Nedslaende resultat, ingen havørred. El
der hed Egon havde vist fanget er pa 2 krl.
men da han ikke havde taget mØggrul)crr
'ned. b ev del i(l"e ldroer.
lngen torsk de, der blev {anget. var m ndre
end dem der fangede dem.

lngerr isinger, dem der var blevet fanget om
lørdagen, var blevet røget og spist. Onde
tunger pastod, at nar man havde spist en
isrng pa 200 g, så tog man 1 kg pa p.g.a.
tunqmetallerne.
Masser af hornfisk. Drsse stinkende mærke-
lige afarter af en blanding af ål og næbdyr
var de eneste, der kunne konkurrere om pri-
serne for største og grimmeste flsk Hvad
rier var hvad, var lo underordnet.
Elter opryclning og praenrleoverr€€kkelse,
kørte v hlem. Vinden var {or øvrigt ved at
friske op fra sydøst igen.
Altiatengodtur

M I,G 44

RESULTATLISTE
1. præmie

Johny Kragskovhede
Er-t ltornfrsk

2. preemle for grimmesle [isk
Børge Hoberg
Nok en hornfrsk

3. præmie for at kvaje stg mest
Troels (junior)
Hysterisk adfeerd
- noget med en kæp i hjulet
samt en glemt sovepose.

Andre mul ge emner for en kvajepraemie
kunne være:
Svend for den stØrste og mest lugtende
ana yd
EEon for at miste bade flsk og præm e.
N els ior at glemme sovepose (købte ny
pa vejen)
Thomas for at g emme sovepose (vr e
endda sove i telt).
Harry for at snorke hø1est
Lad os s utte isten her, de fleste kunne
vist være med.

( )rlrltt .\!rt rt s f i rku l'urut i n g 7
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Juniorlederkursus : Flueholdet
I uge 42 var to juniorer på lederkursus i

Vojens Ankomst mandag eftermiddag.
Efter præsentation af instruktører blev
vi fordelt på vores 2-pers. værelser.
Tirsdag morgen: vækning 6 45, efter
morgenmaden stod der vådfluefiskeri
på programmet, hvor vi lærte alle tek-
nikker og præsentation af vådf lue.
11 .00 knuder og forfang, hvor det med
elementære knuder og forfang blev
gennemgået Efter frokost havde vi to
timers fluebinding, mest nymfer, men
også lidt lør- og vådflue, som skulle
bruges til toisdagens og fredagens fi-
skeri Da klokken var ca, 15,30 var det
alternativ f luefisk. der stod på program-
met. En meget sPændende lektion,
hvor man fik alt at vide om fluefisk, der
ikke er fedtfinner. Såsom rimte, multe,
skalle, aborre, gedde og hornfisk Af-
tensmaden bestod af lækre torskebol-
ler med kartofler med brun sovs og
grØnsager (og lkke forloren skildpad-
de, som på Enebærodde). Indtil kl.

22.00 gtk vi videre med knuder og for-
fang Frem til midnat Plus-minus en
time, var der frivilllg fluebinding for nat-
teravne.
Onsdag: Efter en god morgenmad hav-
de vi kasternstruktion, hvor vi gennem-
gik alle de elementære kast plus nogle
af de lidt sværere (dem man Praler

1\

Nitl.s Erik Hvillum
Rosensgade 4 - 8.10() Odder ' Tlf. 86 54 42 76

med). Herefter bandt vi flere fluer til fi-
sketurene. Efter en forrygende frokost,
med tag-selv-bord, med alt hvad hjer-
tet begærer, såsom varme deller, "hal-
ve måger" og pålæg m,m., var der tid til
den daglige tur til købmanden, hvor
alle mand handlede flittigt ind De næ-
ste fire timer bestod henholdsvis af 2
timers tørflue og 2 timers nymfefiskeri.
Så nu var vi klar til at komme ud i natu-
ren og afprøve vores nye viden og
kundskaber, Frem til aftensmaden hav-
de vi biologi og fødebiologi Det omfat-
tede fiskens levevis og føde. De for-
skellige insekter i de forskellige stadier,
blev også grundigt gennemgået, så vi
kunne invitere dem ved fluestikket Ef-
ter en omgang boller i karry hed lektio-
nen; Hvad kræves der for at blive en
god lystfisker. Aftenens sidste lektion
var fluefiskeri i stille vand (sø, put and
take og kyst). Efter 22.00 var der igen
frivillig fluebinding
Torsdag var endelig dagen, hvor vi
skulle opleve praktisk å-fiskeri i Konge-
åen. Dagen blev dog ikke særlig vellyk-
ket, da der stod en stiv pelikan fra vest
og temp, var + 1 Co I alt fangede vo-
res lB-mand store hold ca. 20 stallin-
ger og 20 bækørreder. Da vi kom hjem
om aftenen var der foredrag med DSFs
formand om ferskvandsf rskeriloven.



Fredag havde vi igen praktisk åfiskeri,
men denne gang gik turen til Gudenå-
en. Vi var alle meget opsatte, da vi hav-
de fået at vide, at det var et meget godt
straek. Turen blev da også meget me-
get vellykket, da vi i alt fangede 253
stallrnger og 7 bækørreder. 12 af stal-
lirrgerne var over 40 cm, Fredag aften
var det Jan Grunwalds tur til at holde

Junior-havtur
Klubaftenerne 15., 22. og 29. septem-
ber var der undervisning i havfiskeri og
fremstilling af havgrej Otte juniorer del-
tog aktivt, og der blev støbt pirke og
bundet ophængere Der blev også la-
vet færdige forfang, så vi kunne spare
kostbar tid, når vi skulle på havet.

Den 3. oktober var der så arrangeret
havtur til Samsø med "Ternen" fra Hov.
Otte junior- og seks seniormedlemmer
tog fra Hov kl. 5.45 i frisk vind fra øst,
men efterhånden som vi nærmede os
Samsø, kom vi i Iæ. Posten blev afleve-
ret i Mårup, og så blev grejet glort klart.
Desværre skulle det vise sig, at den
sidste tids dårlige meldinger fra områ-

foredrag. Det handlede selvfølgelig om
laksefiskeri,
Lørdag morgen pakkede vi alle og
vendte næsen hjemad.
Konkiusion: Det var et utroligt godt kur-
sus, hvor ens r,,iden blev kraftigt for-
øget. De(il kommer et godt kammerat-
skab, MK og RBB

det var rigtige. De sædvanlige pladser
var som støvsuget for fisk af Arhus-
trawlerne og "l 9-meteren" broderet
med garn fra HovJiskeren. Den krafti-
ge østenvind gjorde det desuden umu-
ligt at gå op på vragene nord for
Samsø, men skipper var ikke sådan at
slå ud. Han fandt et område med 8-10
m vand, og her fik vi jævnt med fisk
hele dagen, Desværre manglede de
store. Dagens største vejede to kg, og
vinder af juniorpraemien blev Søren
Kvist. I alt hjembragle vi 72 torsk, og
mindst det dobbelte antal blev genud-
sat. Et tilf redsstillende resultat, når man
tænker på, at flere var på havet for før-
ste gang. Alle havde fisk med hjem og
fik forhåbentlig mod på flere havture.
På gensyn. T,J.H.



Aktivitets-
kalender

Tirsdag den 5. Klubstart efter jul

Tirsdag den 12. Kystfluekursus (se andet sted r bladet)

Søndag den 17. Fiskestart i Odder Å t<t. g OO

Vi mødes i klubben kl. 8.00 til morgenkaffe

Tirsdag den 19. Kystfluekursus fortsat

Lørdag den 23. Grejdag i klubben
Her kan du lave dit grej.
Du kan sælge og købe brugt fiskegrej
Vi starter kl. 10.00

Tirsdag den 26. Kystfluekursus fortsat

Tirsdag den 2. Kystf I ueku rsus fortsat

Tirsdag den 9. Filmaften

1O O,t,lr, \lportsfiskr:t fuerittg



Tirsdag den 2. Juniorkursus i kystfiskeri
Seniorer kan godt være med

Tirsdag den 9. Kystf i skerku rsu s fortsat

Søndag den 14. Kystfluetur hvor vi vil bruge noget af det,
vi lærte på kystfluekurset

Tirsdag den 16. Kystfisker-kursus fortsat

Tirsdag den 23. Kystfisker-kursus fortsat

Lørdag den 27. Kysttur med juniorerne
(Se opslag i klubben)

Tirsdag den 30. Afslutning i klubben for juniorerne

Tirsdag den 20. Kasteinstruktron med flue og blink.
Længdekast med blink.
Hvor langt kaster du egentlig?
Vi mødes i klubben kl. 18.30
og kører samlet til en kastebane

Lørdag den 24.-
søndag den 25.

Weekendtur til Tunø
Se opslag i klubben

Lørdag den 15.-
søndag den 16.

Weekendtur til Haderis Å
Se opslag i klubben

Tirsdag den 25. Sidste klubaften

Tirsdag den 17. Første klubaften efter ferien

0tltlrr .\ porls/i sk tt li, t, tt i tt t 1 1



Sildesjov
En juliaften 1991 var jeg i Norsminde
for at gå en tur på havnen. Da jeg satte
mig ind i bilen, for at køre hjem, så jeg
en lystfisker r gule gummistøvler gå ud
på den gamle bro med sin fiskestang
og sildeforfang. Ha, tænkte 1eg, en tu-
rist og så sildeforfang. Nu havde jeg
fisket i Norsminde i 25 år og aldrig no-
gensrnde set en sild. Men inden jeg fik
bilen startet (det er en Opel) havde han
hevet de fØrste sild op. Det var satans.
Jeg for ud af bilen og hen til ham Han
var ikke spor turist, men fra Beder, og
han fortalte, at der ofte var sild i hav-
nen. Jeg drønede hiem efter stang og
sildeforfang, og i løbet af en halv times
tid havde jeg 30 fine sild.

;,æ

Det skulle senere vise sig, at det ikke
var hver aften, der var sild. Min første
teori gik ud på, at sildene blev presset
rnd med trdevandet, når stigende vand
faldt ved mørkets frembrud. Det fiske-
de jeg efter resten af sommeren 1991,
og det gik da også fint. Da fiskeriet så
startede i sommeren 1992, talte jeg
med en anden på havnen, og han for-
talte, at han fangede flest sild, når van-
det faldt og altså rendte ud af havnen.
Han mente, at sildene kom rnd for at
spise de fødeemner, der kom med ti-
devandet inde fra fjorden Det skulle
dog vaere sikkert, at det er omkring
mørkets frembrud, sildene skal fanges.
Grelet er sildeforfang + 60-100 gram
synk, for at holde dybden. Jeg har fået
fisk fra sankthans og til ca. 1. septem-
ber. Hvordan fiskeriet er resten al årel,
ved jeg ikke. Så hvis du ellers kan løsri-
ve dig f ra dit "fedtfinnesyndrom" og har
lyst til sildesjov, så behøver du hverken
at tage til Århus eller Horsens Havn, At
der så også kommer havørreder ind
med sildene, er en ganske anden hi-
stofle T,J,H

12 Od,ter,\1 artsfir ka t'orenitry



Et fiskeeventyr ved Lagan
Efter megen overtalelse lykkedes det
for Niels Jørgen og Vagn at få lokket
mrg med til en uges fiskeri På Lagan
ved Laholm i Sverige.
Før ekspeditionen startede var jeg på
indkøb hos Nicolai med de to erfarne
lystfiskere, og her købte jeg ca. 1 kg

blink, da jeg ifølge sagkundskaben
måtte regne med store tab grundet
klipper m.v. i Lagan. Heldigvis var der
udsalg på billige, farvestrålende blink
Turen startede godt, men da vi kom i

land i Halmstad blev jeg klar over at
mlne fiskevenner var kendt hos toldvæ-
senet, for vi måtte vente en rum tid in-
den vi kom ind i en hal, hvor alt r bilen
blev hevet ud. Nå det endte godt, og vi

fandt vort indkvarteringssted - en gam-
mel bygning til en stor gård lidt uden
for Laholm. Her var der masser af
plads og heldigvis en fryser, hvor vi

kunne opbevare vor fangst, Den første
dag havde vi valgt aI prøve lykken på
øen - lrdt uden for Laholm. Vejret var
gråt i gråt og pØ om pø begYndte reg-
nen at sile ned, Da ieg hen på eftermid-
dagen var ved at blive lidt døsig På
grund af mange forgæves kast, skete
der pludselig noget, Først troede jeg,

at blinket have fanget en træstamme,
men så blev der lrv i fYren, og ieg fik
halet tot samtidig med, at jeg kaldte på

mine assistenter, da jeg næppe havde
kunnet lande krabaten ved egen hjælp
Selvfølgelig kom der ikke nogen straks,
så jeg måtte lade fyren gå frem og til-
bage uden at give den for meget snØ-

re Så ændrede Vagn oP, og da var
både fisk og jeg lidt småtrætte. Forsig-
tigt blev den bakset ind til bredden
hvor Vagn en-to{re fik den på fangst-
krogen og på land. Det var en flot hun-
laks på godt 5 kg. Fisken blev taget på
et 38 g hvidt og rødt blink "Gnosjødra-
get" til 10 kr.

Efter den oplevelse tænkte jeg, mon
der er plads i fryseren til alle de fisk, vi
kan nå at fange i ugens løb. Men ak,
resten af tiden så vi dejlige laks springe
både ved Øen og i parken i Laholm by,
men uden at få noget bid resten af ti-
den. Den gik for resten hurtigt og inden
vi vidste af det, gik turen igen hjemover
efter en dejlig uge. Man må sige be-
gynderheld er ikke til at foragte, men
hvor laenge varer det? Max
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Teoretikernes triumf
To af byens spidser, lystfiskerne Vagn
og Niels Jørgen havde igen valgt La-
gan til efterårets tur. De havde taget
nybegynderen lVax med. Efter eget ud-
sagn, for at afprøve deres egne teorier,
Og Max lyttede til de gode råd og teo-
retiske rdeer disse to garvede lystfiske-
re gav ham. Spørgsmålet var så om
han kunne omsætte det til praksis. Ja,
påt øen Osarp landede Max en flot laks
på 5 kg. En teoretisk triumf for Vagn og
N. J. Men hvordan gik det fangstmæs-
sigt for de to. De måtte nøjes med den
ene triumf. Navnene i denne korte hi-
storie er opdigtede.

Som det fremgår af billederne har andre
lystfiskere også haft succes. De afbildede fisk
var turens største, en laks på 7,5 kg og
regnbuen vejede 7,1 kg Turen gav også to
mindre laks på 6,5 og 1,7 kg. B.K
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KYST 
_:

FLUE
KURSUS

OSF har haft to mand på kursus
for at lære noget om kystfluefiskeri

Den viden de har erhvervet,
vil de gerne delagtiggøre andre i

Vi laver dette kursus for både seniorer og juniorer

Første aften er tirsdag den 12. ianuar
samt de efterfølgende tre tirsdage

Kurset vil indeholde emner om

'iål'},:'§:Fff''
Søndag den 14. marts laver vi, i forlængelse af kurset,

en praktisk kystfluetur
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Fredag den 17.7. 1992

En Fisketur
Jørn og Gunner tog til Gudenåen for at
prøve lykken:
Vi kørte fra Banevolden kl. 5 45 til
Langå, hvor Jørn købte fiskekort, og vi
købte nogen basser, Så gik turen til
Jernbanesvinget,
Det var dejligt vejr, lidt diset, let vind fra
sydvest. Vi startede med at fiske med
orm. men dem var der ikke mange af.
Det gav tre små aborrer og 1 brasen,
men vi så et par gode ørreder, der
sprang ud af vandet. Så kom Jørn sluk-
øret hen til mig og spurgte, om jeg kun-
ne gætte, hvad han havde glemt. Det
var hans madpakke, den lå hjemme i

køleskabet, så vi delLe r"rin.
Da vi gik hen ad brinken langs åen,
sagde jeg til Jørn: -For 3 år siden tan-

gede jeg 2 ørreder her på 20 minutter..
Så sagde Jørn, det jo ikke var i dag.
Jeg satte en spinder på og begyndte at
fiske opstrøms for at komme ned til
bunden. Der gik ca. 5 minutter, så var
der hug, det var stort.

Jeg råbte til Jørn, jeg havde fisk på,
Jørn råbte rolig, rolig, han kom med
nettet, men fisken var ikke klar til at bli-
ve nettet. Vi fandt et passende sted,
men pludselig tog den et udløb på ca.
20 meter. Jeg fik bugseret den ned til
det sted, vi havde valgt til at få den
nettet, og alt gik som det skulle, men
der var nerver på, tit den lå på land.

Det var en ørred, vægten viste 5 kg,
længde 75,5 cm, livvidde 40 cm. Det
var en flot fisk Den tur vil vi aldrig
glemme.
Tak for hjaelpen Jørn,

Knaek og bræk.
Gunner Kalling

Pokaler 1992
Største laksefisk i danske farvande:

Gunnar Kolling
Havørred, 5 kg

Største fisk i Odder Å:
Søren B. Jensen
Havørred,2 kg

Kystkonkurrencen:
Jonny Kragskovhede
Hornf isk

r.: t r':r.''i'.E
- a { t' :a' a

- .t ilitil .- iQ
Fi+t"..,i.,.] . '.' .,

FISKEHAttEtI
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54 1,217
v/Ruth og Erland Jensen
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Efterår ved kysten
I sidste nummer sluttede jeg en artikel
af med at skrive, at nu var forårsfiskeri-
et endelig kommet i gang. Men - kære
venner det varede kun kort, Varmen
satte ind allerede i maj og varede helt
til midten af august, så det var nærmest
kun natteravne og trolle-fanatikere der
fik fisk denne sommer,
Men så kom efteråret endelig, og de
første frsk begyndte at vise sig i over{la-
den i de tidlige
morgenstunder og
de sene aftentimer,
For vi kan godt bli-
ve enige om, at
skal der fanges
stor-ørred ved ky-
sten i august og
september og for
den sags skyld
også i oktober, så
er det tidlige mor-
genf iskerl og det
sene aftenf iskeri
langt at foretrække
fremfor andre tids-
punkter på døgnet
Det er i de såkaldte
"gyldne tirner" at
det foregår Det har
jeg fået endelig be-
vis for i år ved de
djurslandske ky-
ster, som nærmest
har været at sam-
menligne med P&T
fiskeri i de "gyldne
timer", for en hel ttl
halvanden time ef-
ter solopgang og -

nedgang forsvin-
der fiskcnc som re-
gel. Hvorfor cr jcg

endnu ikke blevet helt klar over, men
det må have noget aI gøre med lysfor-
holdene. Højvande og lavvande kan
ikke være det gældende, da der fan-
ges llge mange fisk ved begge tilstan-
de, I hvert fald ved Djursland
I år har jeg været så heldig at opleve
når havørreden streamer i overfladen,
på kun 40 cm vand og er totalt ligeglad
med, at jeg ikke står længere fra den

end tre trl fire me-
ter, og f rustreret,
forgæves forsøger
at få den til at hug-
ge. Så er det, lige-
som man kan mær-
ke at andrenalinen
pumper i en, eller
når de springer
både til højre og
venstre og bagved.
Når man så har væ-
ret hele registret
igennem af blink,
fluer og woblere,
og fiskene ingen-
ting vil, kan man jo
altid bare stå og
nyde synet.
Jo, efteråret ved
kysten er en dejlig
tid, den varer bare
så kort Med det
antal af ørreder der
i øjeblikket befinder
sig ved vore kyster,
må vinterf iskeriet
blive mindst lige så
godt, for der kan da
umuligt være plads
til så mange fisk
oppe i åerne.
Nilsen Kystfiskeren
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Trailer+ båd
vil fremover have sin piads på Stampemøl-
len.
Der vil blive lavet er fast plads, hvor vi får
støbt en anhængerbøjle ned i lorden. Der vil
være lås på selve anhængertrækket.
Har du i forvejen nøgle til bådene, kan du få
en ekstra nøgle til traekket.
Anker og årer skal fortsat låses til båden
med en kæde.
Mariner motoren vil få plads hos Jørgen Mø-
holt.

Bemi I/s
v/Keld M ikkelsen og Tonny Jensen

Rsnhojvej 8, 8300 Odder, tlf . 86 54 14 50

NYT. NYT. NYT. NYT
ZIN K-sprøitemetalisering.

Større sandblæsningsanlæ9, (Billigere prlser).
Kapacitet på emner ca. 2O0O x 15OO x 2OO0 mm

Rlng os op og lorhør nærmere t

Vitilbyder os derudover med:
Konstruktion af specialmaskiner,
Fremstilling af rullebaner/kædebaner efter opg,

Drejearbejdo - Fræsearbeide
Bukkeopgaver i

industrirør Ø 1 6-22-25-32-38-44 m m.
Klippearbelde i stålplade
max.6x1000x2000mm.
Mindre lakeringsopgaver (vådlakering).

Endvidere tilbyder vi os med kleinsmede-
arbelde.
Certifikatsvejsning DS 322 på værksted.

lngen opgave er for lille.
Kontakt os venligstfor nærmere oplysninger.

Bananbåden har fået
ny plads
Vi har lejet os ind i Fløjstrup Bådelaug.
Båden ligger på plads nr. 79.
Pladsen har ophalerspil, ophalervogn og
kasse med lås til div.
Den lille Honda motor står hos kassereren,
Jens Knudsen, Engdalgårdsvej 47, Beder,
tlf 86 93 71 58
Hængelås+nøgler er fortsat de samme.
Nøgler kan købes hos kassereren.

Havture
Hvis du er interesseret i at komme på havfi-
skeri iførste halvår 1993, må du forhøre dlg i

klubben og mærke, hvordan stemningen er.
Vi er f.eks. B mand, som skal på "Det gule
Rev" og tale med "Ulrik" den 5. juni.
Turen er kommet i stand på grund af, at
medlemmerne har snakket sammen, og tu-
ren er ikke i klubregie. Så hvis der er behov
for det, laver vi en havtur r.J.M

Regler for Odder Å
Fredningstider: Fra den 16. november til fØrste
søndag elter den 15. januar kl. 9.00. Fiskeriet be-
gynder med morgenkaife i klubben k . 8.00

Mindstemål : Se ndbetallngskort.

Fangstbegrænsning: 3 Ørreder pr. medlem pr.
dag

Krogstørrelser: l\,4 i ndste krogstørrelse e r størrelse
2, Modhager skal være fjernet hele året. Ålefiskeri
undtaget.

Gæstekort: Der kan udstedes op til 3 gæstekort t I

hvert sen ormedlem. Gæstekort kan kun udstedes
ti personer uden for Århus Amt, medm ndre veeg-
trge grunde taler imod. Dette afgøres af den af
bestyrelsen udpegede gæstekortsælger, der er
kassereren.
Kortet koster 20 kr. pr. stk.

Vigtigt!
Bruger man parkerrngspladsen ved Driften SKAL
de'alt d være en ledig plads.
Når iiskeriet starter i åen til august er der andre,
der også starter, og det er andelægerne.
Det er meget vigtigt, at v ikke generer dem, der
ligger på andetræk, lsaer fra broen og ud til hvor
reservatet starter.
Vil du fiske om aftenen efter solnedgang, SKAL du
gå op ved reservatet.
Du må ikke gå tilbage til broen.
Dette gælder helt frem trl f skeriet slutter den 15.
november.
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SPECIATISTEN

Sorro
v/ Erik Jørgensen
Stampmøllevej 48,
8300 Odder
Ttf. 86 54 47 34

86 54 31 33
Åbr:n rnandac; t iredag
kt 730 1700
Loftia(lk 830-1200

RøNHøJVEJ 14

83()() ODDER

Deekcenter

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap n i ng, af bal a nce ri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen. Hundslund 86 55 04 87

ROSENSGADF 33 B3OO ODDER,
TLF 06 5423 13

No=i a i

KoNI9_FTFOFsY*NrNG
ROSENSGADE 8 B3OO ODDEF

Ttf. 54 10 50

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!
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GUTDSMEDEN
IODDER
JANISENGULD'SøLV.URE

Rosensgade 43
Tlf.86 543633
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A4'rrÅSr**
Banegårdsplads 7, Odder

TLF. 86 54 01 37
Reparationer på eget værksted


