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Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOIGLER:
Stampernøllen
Starnprnøllevq 57

BESTYRELSEN:

Fomand:

PeterSasser ....86557182
Kasærer:

Jens Knudsen . . . . 86 93 71 58

otlder Å:

Svend Sørensen... .. . . . . 86 55 64 62

Hav og mde:

Torben Juel Jensen , .86 55 88 91

Pt*tisk ahqde:
Allan Rosenbæk....... .. 86 5585 17

Klubben:

PeterBrunsgaard. .. ... .. 86 56 00 07

Juniorcr

Michael Kvist . . . . 86 55 17 42

Blad:

Niels Jørgen Nielsen . . . . . 86 54 03 52
Børge Hoberg

lndmeldelser: Skal ske til kassereren Jens
Knudsen. Nye medlemmer optages kun eftsr
henvendelse i Hubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt at lå stoppt lorurening med
del samre-
Hvis det er noget akut Leks. fisk der ligger døda i

åen, eller hvis vandet har an mistænkelig larvo
eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:
Brandinspektøren
eller Falck .

dernæst til vandplejeudvalget:
Peler Sasser . . . 86 55 66 82

Hvis du kan bør du tage en vandprøve på stedet.

Er det ikke akut, men l.eks. mistanke om spilde-
vands-udledning, der har foregået over en læn-
geretid, ring til miljøafdelingen Odder Kommune
86 54 11 33. Demæst til en al dern fra vandple-
jeudvalget.

Ring hellere en gang for meget end engang for
lidr.

Formandens
beretning
1 993
På sidste generalforsamling vedtog 'ui

en regel om, at foreningen skulle opret-
te B-medlemskaber. Der var en del de-
bat om dette punkt. Efter vedtagelsen
sendte vi et brev til forbundet med vo-
res vedtagelse. Den 1.3. modtog vi et
brev, hvori forbundet kendte B-med-
lemskab ulovligt. På et bestyrelsesmø-
de vedtog vi så at suspendere denne
regel og afvente forbundets kongres i

oktober. På kongressen blev hele pro-
blematikken omknng årskort og
B-medlemskaber diskuteret. Der blev
vedtaget en lov, hvorefter alle årskort
o.l. skal betale kontingent til forbundet.
Vi bliver nØdt til at overholde den lov og
holde øje med, hvordan det udvikler
sig. Økonomisk betyder det ikke så
meget. Vi havde kun få B-medlemmer.
På bestyrelsesplan har der ikke været
så mange møder i år. Foreningen har
været inde i en rolig udvikling. Vi har
eksperimenteret lidt med forskellige
bådpladser, det har ikke vist sig at
være så godt. Bådene blev ikke brugt
mere, nærmest tværtimod.

Der hvor der har været den stØrste akti-
vitet har været på havfiskeriet. Torben
har samlet sig en hård kærne af fiskere,
der rkke taler om ørreder, og det er helt
bef riende.
Vores undervisningsform med korte
kurser har vist sig at virke godt. Det går
nok ud over vores junior-tilslutning og
det er et problem, men skal vi fastholde
en kursusform, der ikke brænder un-

FORSIDE:

Børge Hoberg med "kæmpen"
fra Det gule Rev

O dd e r S po r t sfi skerfor e n i n g 3

86 54 05 29
æ 542222



derviserne helt op, er det nok et pro-
blem, der bliver svært at løse.
I begyndelsen af 1995 fylder OSF 50
år, Det vil sige, at rri kun har ca. 1 år til
at forberede den store begivenhed.
Vi har nedsat et lille udvalg i bestyrel-
sen, der skal prøve at tage sig af dette
arbejde. Vi håber på en stor festlig
markering af dette jubilæum. Det vil i

alle tilfælde blive et stort arbejde for
den kommende bestyrelse. Til besty-
relse og medlemmer vil jeg til slut sige
godt nytår og ønsker jer en masse fisk i

det nye år.
Peter Sasser

Generalforsam lin gen 1 993
Det blev vedtaget, at bestyrelsen må
bruge op til 12.000 kr. i forbindelse med
foreningens 50-års jubilæum.

Efterlysning
Vi mangler billeder og skriftligt materiale,
der kan belyse vores mangeårige histo-
rie. Kan afleveres til låns i klubben eller
hos formanden.

Er du med?
Hvem vil være med til at lave et festligt
indslag til det årlige Hov Drop? Hvert år
sidst i juni er der havnefest i Hov. Et af
indslagene er Hov Drop, der går ud på at
lave et fartøj, der ikke må være en båd.
Det skal kunne glide ned af en slidske og
sejle tuærs over havnen. Har du lyst til at
deltage, så snak med formanden.

Pokaler
1 993

Største laksefisk i danske larvande:
Gunner Kolling
laks 7,9 kg

Foreningens åture:
Dan Christiansen
Bækørred, 1 kg

Største fisk i Odder Å:
Magnus Johansen
Havørred,3,1 kg

Præmietur til Odder Å:
Magnus Johansen
Havørred, 1,2 kg

Kystkonkurrencen:
lngen fangst,
pokalen ikke uddeh

FISKEHATLEN
Holsteinsgade 5 - Tlf. 86 54 1217
vI Ruth og Erland Jensen

1.,1. r',-.:i1.r.:]I'$1
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Gunner Kolling
med vinderfisken,

laks 7,9 kg

Fiske-
konkur-
rencen
1 993

Til fiskekonkurrence i Langaa Sportsfi-
skerforening 18.9. gik turen fra Malling
kl. 5 morgen. Jeg var i Langaa kl. 6.
Der kunne købes adgangskort kl. 6.30
til konkurrencen. Derefter kørte jeg til
Stevnstrup mellem Husmandsbrinker-
ne og Geddehullet, der var rim på
graesset, men en dejlig morgen Jeg
var sammen med mit barnebarn Jan,
og hans svigerforældre, de fiskede
med orm og rejer, men jeg satte min
hjemmelavede spinder på snøren og
begyndte at fiske opstrøms. Der gik
kun en halv time, så var der bid. Det
føltes som bundbid, men der var liv i

enden af linen. Det var en spændende
fight. Efter 20 minutter kom den op og
vrste sig, da sagde Jan: .Den er stor
morfar". Efter lidt tovtrækkeri i 10 mi-

nutter var den klar til landing. Jan nette-
de den for mig.
Fisken var en hunlaks på 7,9 kg og 90
cm lang.
Den gav en 1. præmie for største laks.

Den heldige - Gunner Kolling

H usk!
Lørdag den 22.januar
holder vi "Grejdag"

Her kan du købe og
sælge brugt grej

O dder Sport sf skerfor eni ng 5



KÆMPE TORSK
Historierne om fiskeriet på Det gule
Rev har altrd været fantastiske.
De erfaringer vi i OSF har glort os, har
derimod været overvejende negative.
Forholdsvis få fisk, ingen store fisk,
dårlige skippere, sØsyge og masser af
aflysninger.
Sidst vi var afsted, var i august 1991
med "Benbola" fra Hirtshals, og da kun-
ne vi kun samle 5 mand, og vi havde
bestilt hele båden. Efter den oplevelse
var al snak om Det gule Rev banlyst.
I sommeren 1992 kom så de første mel-
dinger om kanonfiskeri på skibet "Thai-
land", som sejler fra Hanstholm. Antal-
let af fangede torsk over 10 kg var iføl-
ge meldingerne utrolige. Vi var 8 mand,
der lod os gejle op af disse historier og
bestilte B pladser til den 5. juni 1993.
Forventningerne var enorme og vente-
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tiden lang, men endelig oprandt da-
gen. Vi var heldige med velret og tog
fra Odder fredag den 4, juni kl. 20 Ved
midnatstid gik vi til køjs på "Thailand",
og kl. 3 sejlede vi fra Hanstholm. Det
var stadig fint velr, så vi var flere, der
sov hele vejen tilfiskepladsen Kl, 6 var
vi klar til at fiske, og spændingen var
enorm, da pirkene drønede mod bun-
den. Men ak. Det første korte drev gav
ingen fisk til 40 mand. Men skipper flyt-
tede straks tilbage til samme position.
Der skulle være fisk. Pirkene styrtdyk-
kede igen og bang. Børge fik solidt
hug. Han måtte virkelig lægge kræfter
i. Det var sikkert en fejlkroget. Men nej.
Endelig kom den op. Fisken blev gaffet
og kom straks på vægten, 15 kg, og
hvilken start på dagen.
Kort tid efter fik Michael et kanonhug.



Hans pirkestang krøllede sammen og
blev tydeligvis udsat for noget, den
ikke havde særlig godt af. Fisken gik
under båden, selvom Michael kæmpe-
de utrolig hårdt. Flere liner blev filtret
sammen, og skipper måtte til sidst tage
tinen med hænderne. Så kom den op.
13,2 kg Kroget rent i ryggen. Det var
en fight Børge fik bundfiug. Han trak
til. Nej, det var sgu fisk. UtroliEt, det var
et kæmpe hug igen. Børge pumpede
hårdt Men det gik langsomt, meget
langsomt. Endelig kom den til syne
Den så enorm ud, da den lå på tværs i

vandet et par meter under overfladen.
Den kcjm helt."op og blev gaffet Der
blev jublet. Sikken lorsk, 22,7 kg. Bør-
,ge var så udmattet, at han ikke kunne
Itøtte Oen. Men efter et lille hvil startede
han fiskeriet igen. Vi mente ellers, at
han havde opbrugt sin kvote. Det men-
te han ikke, og kort efter fik han et nyt
kæmpe hug, Den var helt vild. Børge
stod midtskibs, men måtte helt ned ba-
gerst i skibet for at fighte fisken. Med
sine sidste kræfter fik han også denne
kæmpe pumpet til overfladen Gafning
og vejning. 17,5 kg, sådan, Børge Ho-
berg live på Det gule Rev. 3 kæmpe
torsk på 11/ztime. Det var en oplevelse.
Egon førte sig også rigtig frem. I løbet
af formiddagen forbedrede han sin
personlige rekord 3 gange. Han starte-
de med en torsk på7,2 kg, så 10,8 kg
og endelig 12 kg. Der er tradition for, at
når man slår sin personlige rekord, gi-
ver man øl til hele skibet. Da vi var 40
mand, og øllerne kostede 15 kr pr stk ,

skylder Egon faktisk 1800 kr. ikke un-
derligt, at han gik lidt stille med dørene.
Fiskeriet ebbede lidt ud op ad dagen,
men ved middagstid fik Jørgen et godt
hug. De første sekunder lignede det
bundhug, man så kom der liv i kludene
Jørgen havde styrketrænet hele vinte-
ren med henblik på denne tur, så han
fightede kæmpen i sikker stil. Gafning,
18,2 kg og ny personlig rekord. Bent f ik

fine fisk på 6,0 og 8,7 kg, mens jeg selv
måtte nøjes med 3,5 og 4,5 kg. I alt
blev der fanget 10 torsk over 10 kg og
heraf fangede OSFJiskerne de 7.
Skipper sejlede udelukkende efter sto-
re torsk, og ud fra denne tur må man
sige. at det gik ud over antallet af fan-
gede fisk. Totalt blev der fanget ca. 50
fisk Skipper havde anbefalet os at bru-
ge 200 m 0 6mm line og 3-500 g pirke.
Det viste sig at være passende, selvom
vi syntes, det var lidt voldsomt. Kl. 1B
var vi tilbage i Hanstholm efter 15 timer
på havet, og kl.22 var vi i Odder, efter
en tur med enorme torsk - og Børge,
ja, han havde vel sit livs fisketur,

Torben

Maskinfabrikken
Bemi '/"

vl-lQl{.n4iqglsen og Tonny Jensen
RøNHøJVEJ 8. B3OO oDDER

TLF. 86 54 14 50
NYT-NYT-NYT-NYT

- ZlltK-sprøjtemetalisering.
Støne sandblæsningsanlæ g. (Biltigere priseO.
Kapacitet på emner ca. 2000xiS00x2000 mm'

Rinq os oD oo foahrt nætmefet
Vi tilbydet os derudovet med:
Konstruhion af specialmaskiner.
Fremstilling af ru llebaner/kædebaner efter opg.
Drejearbejde - Fræsearbejde
Bukkeopgaver i
industrirør Ø 1 6-22-25-32-38-44 mm.
Klippearbejde i stålplade
max. 6x1000x2000 mm.
M indre lakerin gsopgaver (vådla kerin g)

Endvidere tilbyder vi os med kleinsmedearbejde.
Certifikatsvajsning DS 322 på værksted.

lnqen opqave er for lille.
Kontakl os venliost for nærmere oplysninqer.
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program

Tirsdag den 4.

ForLrs-

Klubstart

Tirsdag den 11. Filmaften

Søndag den 16. Premiere iOdder A m. g.OO

Vi mødes i klubben kl. 8.00

Tirsdag den 18. Nymfe- og tørfluekursus

Lørdag den 22. Grejdag med køb, salg og bytte i klubben

Tirsdag den 25. Nymfe- og tørfluekursus

Tirsdag den 1. Nymfe- og tørfluekursus

firsdag den 15. Kystfluekursus

Tirsdag den 22. Kystfluekursus

8 O dder Sprt sli slcerforeni ng



Tirsdag den 1. Kystfluekursus

Tirsdag den 8. Redningsøvelse i Odder Svømmeha!

Tirsdag den 15. Filmaften

Tlrsdag den 5. Fluekastkursus

»

)
Tlndag hn 12. Fluekastkursus

Lørhg den fi.
søndeg derr 17.

Weekendtur til Tunø

Tirsdag den 3. Optakt til geddetur

Søndag den 8. Geddetur

Søndag den 15. Tørflue- og nymfetur

Tirsdag den 17. Pirkestøbning ti I havfi skeri

Tirsdag den 24. Pirkestøbning ti I havfi skeri

Lørdag den 4. Havtur til Sletterhage
med Arhusbugtens bedste skipper
fra Kongsgårde

Lørdag den 2. Havtur til Det gule Rev
med "Thailand" fra Hanstholm

Tirsdag den 16. Klubstart efter ferien

O dder Sport sfi skerforeni ng 9



Kystkonkurrencen
Lørdag morgen den I 1 september -på kalenderen stod der: "Gjerrild kyst-
konkurrence".
Fredag aften kl. 18.20, velrudsigten for-
tæller om frisk vind fra øst, med en hel
del regn, gældende for hele weekend-
en. Man kan jo altid håbe på, at de"
gode vejrguder og Vejrtjenesten tager
fejl for en gangs skyld Men nej, det
passer, ingen tvivl om det.
Man har jo skrevet sig på listen'sam-
men med de andre, er meget i tvivl,
med østlig vind er Gjerrild umulig. Der
er kun 12, der har skrevet sig på. Kan
der fiskes andre steder? Gider faktisk
ikke rigtigt . - Men tager alligevet af
sted, har også lovet at lave maden til
den fælles spisning.
Mødes med de andre kl. 1000 på
Stampemøllen, humøret hos de andre
fejler ikke noget.
Yi kører til huset ved Gjerrild. Kors hvor
nogle høje bølger. Kaffebrunt vand
blandet op med løsrevet tang bobler
ind på kysten. Vinden er i sydøst, det
må være perfekt at fiske i Randers
Fjord Tonny kender et sted, hvor fjor-
den er smal og nærmest løber i en ka-
nal" Vi fisker her nogle timer. lngen ør-
reder, regnen pisker ned. Det blæser

]også. Ved 1B-tiden har de sidste fået
lnok. og vi vender tilbage til Gjerrild
tAllan har taget brænde med til ovnen.
Maden bliver varmel, øl og snaps fun-
det frem. Varmen og hyggen breder
sig, som den kun kan gøre mellem

kammerater, der har gennemgået lidel_
ser sarnmen.

-SønQag mot;gen, vinden er, gået lidt
1ed og er drå1et et par streger irod øst.
Efter morgenmad, pakning og rengØ_
ring drager de fleste af os ne-d til Fbr_
næs for at fiske Oer no*gle timer. Reg-
nen er blevet til spredte byger,:Oer,iån_
ges en enkelt undermålsfisk. lkke nok
til at holde gejsten oppe, så kt. 15 pak-
ker vi sammen og kører hjem ,

Fiskemæssigt en spildt weekend, kam_
meratligt en som sædvanligt god
weekend.
Pokalen bliver ikke uddelt i år, og hvis
det står til mig, skat vi til at finde et
andet sted at afholde vores kystkonkur-
rence og måske også under andre for-
mer. 12 deltagere, der havde tilmeldt
sig, før de så vejrudsigten, er alt for få.

MIG45

Kystkonkurrencen 1gg4
afholdes på Tunø en weekend i oktober
eller november,Tunø kan fiskes uanset
velr og vindretning.
Der er masser af muligheder for fisk og
gode overnatningsmuligheder for en
flok på 40 mand. Mere herom i som-
mernummeret,
Glæd dig allerede nu

KVALITET. TILLID . SERVICE

RAoHUSGADE sa - asoo oDoER - TLF. a6 5.t 12 .14
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Hvem siger piger ikke
kan?I weekenden 17.-18.-19. september var 3

medlemmer af OSF, Tinna, Bjarne og
Magnus ved RibeVesterå
Fredag efter fyraften pakkede vi bilen og
kørte til Ribe.
Ved åen mødte vi en flink bondemand,
der gav os lov til at slå telt op på hans
mark.
Og så begyndte fiskeriet ellers med stor
optimisme. Vejr og vind var perfekt, og vi
havde hørt fra flere "Ribe-fiskere", at der
var masser af fisk. Vi så også en del, men
ved 20-tiden, havde vi kun fanget 2
skaller, så vi blev enige om, at indstille
fiskeriet lidt og få noget i skrutten. Tinna
havde hjemmefra fabrikeret frikadeller og
kartoffelsalat til et helt kompagni soldater,
men havde glemt at bruge salt, så hun
blev godt mobbet.
Yed 21.30-tiden fortsatte Bjarne og
Magnus fiskeriet, mens Tinna pumpede
luftmadras og gik i seng. Vi fik ingen fisk
den dag.
Bjarne havde ikke fået luftmadras med og
måtte tilbringe natten på en tynd plaid"
Nattefrosten indtraf og hold kæft hvor var
det hamrende koldt.
Ved S-tiden stod de 2 'erfarne elite-
fiskere" op, mens Tinna, der er bekvem-
melighedsfisker blev liggende under 2
dyner og 1 sovepose. Sikke en morgen,
solen stod op ind over Ribe by, åen
vågnede, det var så flot. Ved 10-tiden
kom Tinna "daffende" med fiskestangen.
Temperaturen steg til omkring 18-20
grader inden middag.
Ved 18-19tiden var Tinna ved at miste
tålmodigheden, hun var overbevist om, at
det var ormene, der var noget galt med.
lngen af os havde mærket så meget som
en skalle, så hun aendrede 'orme taKik",
og det hjalp, ved 20.30-tiden bed det som
ind i h.... og i løbet af 5 minutter havde
hun landet en flot 2,5 kg og 56 cm lang
havørred.
Det hjalp på humøret, og bedriften måtte
jo fejres, så vi kørte ind til Ribe by efter en
112 flaske gl. dansk.

--=
Søndag eftermiddag kom fiskeri kon-
trollen, og hvem kunne ikke finde sit
fisketegn? Tinna, men efter hun havde
tømt bilens bagagerum, dukkede det op i

bunden. De to kontrollanter hylede hende
fuldstændig ud, de bildte hende ind, at de
blev nødt til at konfiskere hendes fisk, da
den var for lille, hun blev total ødelagt, det
var jo hendes første havørred, der var
over mindstemålet. Det var også den
eneste fisk, vi fik med hjem, men det var
en suveræn tur, som vi kan anbefale
andre at tage på.

1.

ffinffi'--*46
_ euers

-'Saræ
Statsaut. ejendom smæg ler,

-.
E[nlr- tsoliggruppen

Rosensgade 15 - 8300 Odder

Ttf. 86 54 2277
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Fladfisketur
Efter at have brugt to tirsdage på at
støbe lodder og binde forfang med
perler, glimmer og vejvæsenets røde
refleksbånd, var vi klar til en forenings-
tur, hvor der skulle fanges mange fisk,
Derfor var vi 7 mand, der mødtes lør-
dag den 6. november til fælles sand-
ormegravning. Efter 11/z Iime have vi
ca. 1000 orm og en brækket greb (Tor-
bens).
Da vejrudsigten lød på Østenvind, ene-
des vi om at mødes ved Kysing dagen
efter.
Søndag var det perfekt skrubbe-vejr.
F:risk vind fra øst. Det var meget lavvan-
cet, da vi ankom til kysten, hvilket gjor-
de det muligt at se revlen og revlegen-
nembrud.
Jørgen og Gunnar valgte at fiske i det
dybe revlegennembrud. Det viste sig
at være et godt skrubbehul, og de blev
topscorer med 9 og 11 fisk, Vi andre

1 2 O ader Sprt sfi skerforeni ng

fordelte os langs kysten og fiskede på
og uden for revlen. Vores fangster var
begraensede (2-5 fisk pr. mand). Tor-
ben, der er specialist på området, fan-
gede så få skrubber, at han blev nød til
at lande bifangster, det blev i form af
en havørred (dog under målet, som de
fleste af Torbens fisk).
Alt i alt en lidt sløjtur, med 33 skrubber
mellem 26 og 35 cm, tilB mand.

M.K.P.



Kredsmesterskab
For førstc gang i foreningens historie
har vi deltagct i Arhus amts kredsme-
sterskab i havfiskeri for hold. Mester-
skabet blev afholdt lørdag den B. maj
fra Grenaa Havn med Sportsfiskerfore-
ningen for Grenaa og Omegn som ar-
rangØr.
Vi stillede med et enkelt 4-mands hold,
mens flere af de andre foreninger hav-
de både 2 og 3 hold med. Alligevel var
vi superoptimister, da vi tog af sted lør-
dag morgen. Bemærkninger som:
.Hvis I havde sovet over, havde jeg
bare klaret det selv" og -er det ikke
sjovt at tænke sig, i aften kan jeg kalde
mig individuel kredsmester.. Jo, selv-
tilliden fejlede ingenting.
Vi blev fordelt på 3 både, og der blev
trukket lod om pladserne på bådene.
Da halvdelen af fisketiden var oået

=

byttede man side. Det skulle vise sig,
at vi var kommet i selskab med nogle
utroligt skrappe fiskere. Vi fangede i alt
42 torsk. Et resultat man normalt ville
være rimeligt godt tilfreds med. Til
sammenligning fangede ØKF fra Silke-
borg 124 fisk. De blev suveræne kreds-
mestre. Vores fangst rakte til en 11
plads ud af 13 hold. Det gav ikke så
mange præmier. Vi blev hurtigt enige
om, at vores resultat skyldtes dårlig
lodtrækning, og at de andre hold hav-
de smugtrænet. Dagens største torsk
vejede 7,5 kg, og der blev i alt fanget
ca. 800 fisk.
Vi har allerede bestemt os for at gå i

træningslejr og måske deltage med fle-
re hold næste år. Arrangementet forløb
perfekt, og det var strålende tilrettelagt
af arrangørerne T.J,H,

virkelig fange hornfisk under alle for-
hold. Vi havde ingen søsyge, selvom
det blæste ca. 10 sekundmeter først på
dagen, men da vi sejlede hjem, var det
næsten havblik. Turen var første afde-
ling af klubmesterskabet i havfiskeri.

På gensyn T.J.H.

Klubmesterskab
Vi har besluttet at indføre et klubme-
sterskab i havfiskeri fra sommeren
1993. Klubmester bliver den, der opnår
flest point efter de af DSF fastsatte reg-
ler for DM i havfiskeri. De fleste af vores
havture vil tælle med, dog ikke turene
til "Det Gule Rev". Første afdeling blev
afholdt 26. juni og den første klubme-
ster vil blive kåret ved generalforsam-
lingen 1994. Stillingen i klubmesterska-
bet vil samtidig være atgørende for
sammensætningen af hold til kredsme-
sterskabet.

Samsøtur
Den 26. juni var vi endnu engang med
"Ternen" fra Hov på havtur til Samsø.
Ved ankomsten til Hov lød skippers
melding på, at hvis vinden ikke lagde
sig, ville vi blive vippet meget. Så var vi
advaret. Men folk lod som om de ikke
hørte, hvad han sagde, for nu skulle vi
på fisketur. Det vippqde lidt, når vi sej-
lede, men når vi lå stille og fiskede, var
det ikke slemt. Fiskeriet var jævnt hele
dagen med masser af torsk, men med
for lidt størrelse på. Juniorerne Kim og
Dan havde igen en fin havtur. Kim hav-
de 7 fisk med hjem og Dan fik præmien
for dagens største torsk og havde 5 fisk
med hjem. Vi fiskede både ved Samsø
og "Lillegrund" og i alt havde vi 60 torsk
og t hornfisk med hjem. Hornfisken
blev selvfølgelig fanget af Jørgen Ej-
strup. Den huggede rent på hans pirk
en meter over bunden. Den mand kan
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BADE OG MOTORER
får følgende pladser:

"Bananen" Ligger på Alrø.
"Den,Røde" svejplads ved Hov.
"Den Gule" på traileren.
Traileren på Stampemøllen.
Honda-motor hos Jørgen Møholt.
Marina-motoren hos Svend Sørensen
i Hov.

REGLER FOR ODDER Å
Fredningstider: Fra den j6. november til
første søndag efter den 15, januar kl. g 0O
Fiskeriet begynder med morgenkaffe i klub-
ben kl, 8.00

Mindstemål: Se indbetalingskort.

Fangstbegrænsning: 3 ørreder pr, medlem
pr. dag.

Krogstørrelser: Mindste krogstørrelse er
slørrelse 2. Modhager skal være fjernet hele
året. Alefiskeri undtaget.

Gæstekort: Der kan udstedes op til 3 gæ-
stekort til hvert seniormedlem. Gæstekort
kan kun udstedes til personer uden for År-
hus Amt, medmindre rrægtige grunde taler
imod, Dette afgøres af den af bestyrelsen
udpegede gæstekortsaelger, der er kasse-
reren.
Kortet koster 20 kr, pr. stk.

Vigtigt!
Bruger man parkeringspladsen ved Driften
SKAL der altid være en ledig plads,
Når fiskeriet starter i åen til august er der an-
dre, der også starter, og det er andejæger-
ne.
Det er meget vigtigt, at vi ikke generer dem,
der ligger på andetræk. lsær 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 til fiskeriet slutter den
15 november.

KONTINGENT 1994
lndmeldelsesgebyr 50,-
Seniorer ...29S,-
Juniorer ...175,-
Pensionister.. ...225,-

HUSKI Kontingent for 1994 SKAL være betalt, inden fiskeriet iåen påbrgyndes.
slDsrE FRI§T 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 afkassereren for at lette ham i arbejdet.
(Fødselsdata er de 6 førSe tal i dit prs.nr.

Hvert medlem under DSF skal have et forbundsblad: Du betaler for forbundsbladet til
OSF. Er du medlem af flere foreninger, vil du få for meget indbetalt bladkontingent retur
fra forbundet.
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ODDEB [f#T#*,,

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

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87

ROSENSGADE 33 83OO ODDER.
TLF 06-5423 13

20.000 km kon få
dio til ot olemme.

hroidon kåmfort oo
sikkerhed føles... "

v-fu-,,,
E.J. AUTO 9
SIAMPMøTTEVEJ 48
TLF.86 54 4t 34
SPEC. PEUGEOT, NISSAN, VOLVO

ROSENSGADE 8 .8300 ODDER

TLF.86 54 10 50

BOGHANDEL §
KONI-ORFOFISYNING

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!
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