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Formand. Der fremkom flere Forslag til
den Svrrge Bestyrelse. Valgt blev Maskin-
mester C. Jensen med 12 St., Togf6rer
Sørensen med 12 St., Barbermester Abø
Iversen med L2 St. og Ing entØr Linnet med
10 St.
Som Suppleanter valgtes Forretningsfører
Christian Jensen, der fik 9 St., og Over-
montØr Laursen med 6 St.
Som Revisor valgtes Maaleraflæser Fri-
dahl Pedersen og Repræsentant K. E.
Eglund.
Bestyrelsen konstituerede sig senere med
Togf6rer Sørensen som Næstformand,
Barbermester Abø Iversen som Kasserer,
Maskinmester C. Jensen som Arkivar og
Ingeniør Ltnnet som Sekretær.
Foreningen starter med 45 Medlemmer, og
nye kan optages ved Henvendelse til Bar-
bermester Alrø Iversen, TornØgade, lige-
som alle Henvendelser til Bestyrelsen kan

..-.;.1..r.r. "

n DDE n Sportsfiskerforening holdt Søn-
\-, dag Eftermiddag stiftende generalfor-
samling paa Landm andshotellet.
Som Dirigent valgtes Maskinmester C.
Jensen, der oplæste Dagsordenen. Han gav
derefter ordet til Blikkenslager Ltzzau
sen., der paa Udvalgets Vegne redegjorde
for det Arbejde, der var udført med Hen-
blik paa Starten af Foreningen.
AlrØ Iversen oplæste det udarbejdede For-
slag til Love, der med et Par enkelte
Ændringer vedtoges i den forelagte Form.
Det kan derfor nævnes, at Formanden væl-
ges af Generalforsamlingen, og at Kontin-
gentet ansættes til tZKr. aarhg, samt at der
fra l, Marts L946 skal betales et Indskud
paa 12Kr. ved Optagelse i Foreningen.
Næste Punkt paa D agsordenen var Valg af
Bestyrelse. Efter at flere af. Deltagerne
havde fremhævet Blikkenslager Lrzzau
sen.'s store Arbejde for Oprettelsen af
Foreningen, valgtes han enstemmigt til 4lrØ
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50 år
- næstcn en hel generation

\ /tD gennemsyn af medlems-
Y bøgerne fra starten af klub-
bens historie, mØder man nav-
re, der kun kan genses på
gravstene.
I vores klubhus hænger der et citat,
der lyder sådan: G uderne trække ikke fra et
menneskes tilntålte levetid, de timer der gik
med at fiska
D a foreningen startede, var verden under
forandring. Verdenskrigen gik mod sin
afslutning. Odder A og de fælles ture, dan-
nede rammen om den fælles hobby, længe
før det ord blev moderne. Her mØdtes høj
og lav, rig og fattig i et fællesskab.
Nogle af. disse brave mænd har nok læst
Izaak Waltons bog " Den fuldkomne
Fisker " . Bogen blev udgivet af lystfisker-
foreningen København den 9. august 1943,
originalen er fra L653. Bogen er blevet
betegnet som biblen for alle lystfiskere.
Dens dybe forståelse for naturen, dens ro
og eftertanke, giver en lysten til at stræbe
efter det fuldkomne. D en fuldkomne pagt
med naturen. Den fuldkomne ro. Den fuId-
komne faglige indsigt, kort sagt det uop-
nåelige.
Fiskeri er ikke en kunstart, men sjælen i
fiskeriet er en kunst.
For et par år siden, kom der en spillefilm
med titlen: 'Ved Floden". En smuk film,
om tobrØdre, deres forsketligheder og pro-
blemer som voksne, men også om deres
glæde ved fiskeriet og naturen. Filmen gav
et godt billed e af" det at være lystfisker, det
der er svært at udtrykke med ord.
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I disse moderne tider bruger
vi ofte et ord, der kan vække
ængstelse. Ordet er " forbru-

ger' . Vi et blevet forbrugere af
alt, lige fra fiskegrej, vaskepulver

til naturen.
Langs mange vandløb er der anlagt stier,
med borde og bænke. Fiskeriet er sat i
system. Åerne er inddelt i zotrer. Glæden
ved nyt fiskegrej, kan til tider overgå glæ-
den ved at fange en smuk fisk. Selv om vi
har mere og mere fritid, bliver den mere og
mere skemalagt.
Næste gang du skal på fisketur, så tag en lil-
le dreng ved hånden. Han vil lære dig at se
blomsterne, fuglene, insekterne, kort sagt
naturen i alt dens enkelthed, han vil lære
dig spændingen, glæden, men også ærefryg-
ten for den fangne fisk, selv om fisken er
nok så lille.
Hvad de næste 50 år vil bringe, er umuligt
at spå om. Mine Ønsker for fremtidens lyst-
fiskere vil være:
- At adgangen til vores naturperler,

ådalene, fortsat kan ske for små penee.
- At vandkvaliteten i vandløb og har'.

fortsat bliver bedre.
- At masseturismen ikke odelægger

de følsomme områder.
At oplevelsen ved fiskeriet og naturen,
fortsat kan begejstre oE fn.ie srndet.

Med dette vil jeg onskc 3,ider Sportsfi-
skerforening til lr"kke mcrJ de 50 år i den
gode sags tjeneste og wml co r'6rdig kultur-
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Odder Å- byens klenodie
til Odder Å. Vandløbet gLr der-
fra mod øst gennem den sydlige
del af Tonsbjerg Skov, løber så

mod nordøst og danner grænse
mellem Tonsbjerg Skov (Torrild
Sogn) og Oldrup Krat (Hunds-
lund Sogn) , Løbet fortsætter
mod Øst som sogneskel langs den

S

v#:'

E N beskrivelse af Odder Å fra dens ud-
l) spring til udløbet i Kysing Fjord blev i
L945 foretaget af cand. mag. C. J. Rasmus-
sen og hans notater er fglgende:
Odder Å udspringer i Oldrup Krat nord
for Haldrup. Den passerer under sit løb Fil-
lerup, Rathlausdal, Odder, Sander, Asse-
drup og falder ca . 16 km fra udspringet.
VandlØbet har i sin Øvre del et meget bety-
deligt fald, der på en strækning af ca. 8 km
- fra udspringet til umiddelbart neden for
Odder by - beløber sig til ca. 55 m, et for-
hold, der bl.a. har skabt betingelser for ret
betydelig industrielle udnyttelser af vand-
kraften. På de resterend e 7 -8 km antager
åen et betydeligt roligere forløb med et
fald på kun 6-7 meter.
Odder Å modtager fra hgire side kun et
enkelt tilløb, nemlig Rævså. Fra venstre
side optager den en del stØrre og mindre
bække, af hvilke bør nævnes, Stampem@lle
B, kæk, Asbæk, Kragebæk, AssedruP Bæk
og Fiskbæk
En anden Odder-borger, J. Skakke, foretog
bevæbnet med et generalstabskort i \952
en tur langs med åen, og tfølge hans nota-
ter fandt han frem til, at mellem Vedslet og
Hadrup findes to krat bevoksede sump-
strækninger, der begge ligger i Hundslund,
må vist siges at være den første begyndelse

nordlige grænse af Oldrup krat og går i en
lavning over til Lundhoff Skov (Falling
Skov) og danner denne skovs grænse mod
nordøst mod Odder Sogn. Herefter
fortsætter den mod nordøst til Fillerup,
over Rathlausdal til Odder og videre til
Kysing Fjord.
Hvor tang Odder Å er, er der lidt diverge-
rende meninger offi, men konklusionen må
blive fra ca. 1,6-L8 km. HØjdetallene er iflg.
generalstabskortet ved udspringet ca. 77
m, ved Oldrup Krats nordøstligste spids
55,2 m, ved Edvardsgave 17 ,6 m og ved
Skolegade ca. 9,5 m.
Disse to beretninger, som er udlånt fra
Odder Lokalhistoriske Arkiv, skyldtes
åens tilstand, som kommunen Ønskede en
beskrivelse af allerede i L945, og man kan
læse, at åen var i en forfærdelig tilstand, da
udløb fra spildevandsledninger fra en del
af. Odder by, svineslagteriet samt afløbet
fra et mejeri med mere gjorde, &t der skete
stor skade på fisk og anden natur.
Helt frem i LWZ beskriver den daværende
formand for Odder Sportsfiskerforening,
Verner Mikkelsen, i et interview, at der er
fortvivlende at se åens stilstand, hvor van-
det mere ligner kloarkvand end kildevand.
Han noterer endvidere, at hans medlem-
mer må rejse rundt i det fivrtge Jylland,
ofte op til 100 km for at dyrke deres hobby.
Verner Mikkelsen gØr endvidere opmærk-
som på, at der altid har været fisk i Odder
Å, men i begrænset omfang.
25 års ihærdig tilskyndelse til kommunen
om at gØre noget ved dette problem sker
først midt i halvtjerdserne, og her i jubi-
læumsåret har medlemmerne atter fået
mulighed for at dyrke deres hobby, nemlig
at fiske ved byens perle, Odder Å.

$
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De gamle CInnaler
beretter deres
h/storie
f, r festskrift skal gerne beskrive samt
L) give et nuanceret billede af jubilarens
virke fra den spæde start og frem til jubi-
læumsdagen, og med foreningens for-
handlingsprotokoller og kassebØger, som
grundlag, er her forsØgt efter bedste evne
at beskrive dette halve århundrede på godt
og ondt uden at komme ind på de snævre
detaljer, men som en helhed at beskrive
OSF - forkortelsen af Odder Sportsfisker-
forening - i historiske træk.
Odder Sportsfiskerforening er en af D an-
marks ældste sportsfiskerforeninger. Den
stiftende generalforsamling var 11. februar
1945 på Landmandshotellet. Mange vil
nok undre sig over datoen, da Danmark

endnu på dette tidspunkt var besat af ty-
skerne, og befolkningen var ramt af ud-
gangsforbud fra kl. L8 aften til 6 morgen.
Hvorfor den blev dannet netop på dette
tidspunkt, må man nok selv skønne, da kil-
dematerialet fra det første årti er ret spar-
somt.
Odder Å var udgangspunktet for forenin-
gens virke, og er det stadig. Åen var i for-
fald i 1945, og det har nok pint mange
brave Odder-borgere at se åen i den til-
stand, og det har uden tvivl givet start-
skuddet til dannelsen af foreningen.
Formålsparagraffen lyder i hele sin læng-
de således: Gennem sammenslutning af
sportsfiskere at skaffe gode betingelser for

Fiskeudflugt til Sdr. Omme i 1954. Foran HHJs udflugtsbusser ses bla. bogtrykker Tage

Pedersen til venstre samt gartner BQrge SQrensen
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Idyl i det ErØnne

sportsfiskeriet i Odder og omegn samt at få
forbedret fiskeriet ved udsættelse af fiske-
yngel samt påtale ulovligt fiskeri eller med
salg for øle. Endvidere skulle den siddende
bestyrelse fastsætte de specielle regler for
tilladte fiskemåder, fangstbegrænsninger,
mindstemål og fredningstider. Der må kun
fiskes med stang og snøre.
Allerede fra starten var der en vældig in-
teresse, det viser medlemstallet, som var på
45 allerede i 1945, men dette antal steg ret
kraftigt og kom helt op på 85 betalende
medlemmer. Kontingentet var lZkr, årligt
samt et indskud også på 12kr.
Første opgave var at bringe åen op til sit
naturlige leje, og det skete ved medlem-
mernes frivillige indsats først med den vig-
tige reparation af Stampemøllen, som var i
stor forfald. Sluseporte, opstemninger og
uddybninger. Efter denne store arbejds-
indsats manglede man nu bare fiskene, da
disse næsten var forsvunden. Der blev sat

@rredyngel ud de første fire år, og derved
blev der dannet en bestand, som var klar til
at blive fanget af foreningens ihærdige
medlemmer.
Allerede fra begyndelsen blev foreningen
tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund,
et forbund som blev startet allerede i L938
og vi er stadig et trofast medlem.

At blive medlem af den jubilerende fore-
ning var ikke lige til. Man skulle godkendes
af den samlede bestyrelse samt have en
pletfri fortid for at komme ind i det forjæt-
tede land. I de gamle bøger kan ses, at der
var hård justits inden for foreningens ram-
mer. Restancer blev ikke tolereret - så var
det ud af vagten. Det kan også ses på med-
lemstallet, som gennem de første 15 år lå
på et gennemsnit af 55, da mange blev sor-
teret fra.
Et forslag oD, at hustruer til foreningens
medlemmer skulle kunne optages som pas-
sive medlemmer, skabte stor debat. En af
debatt Ørerne sagde, at kvinder er som fisk
fta mallefamilien, de har altid munden

O dder Sp ortsfiskerforrning 7



En dejlig dag

ved Skiern Å

åben, det var hårde ord, men nok til at for-
slaget blev enstemmigt nedstemt. Hertil
må lige bemærkes, at i dag er vi mere tole-
rante, thi vi har da 3 aktive kvindelige lyst-
fiskere her i jubilæumsåret.
En forening skal have mange midler for at
eksistere, og det er da også det evigt titba-
gevendende punkt, når man studerer for-
handlingsbøgerne gennem de 50 år. Ideer
var der mange at men bankospillet har
gennem alle årene været kilde til bedre
Økonomi, foruden kontingent, men også
salg af lodsedler, emblemer, dagkort m. m.
gav stØrre kassebeholdning.
Foreningens formål var selvfølgelig at
fange fisk både ved hav og h, og i 1947
købte foreningen sine første to robåde, de
lå ved Kysing og Norsminde. Foreningen
har gennem årene haft mange både, og her
i jubilæumsåret er 3 både til rådighed for
medlemmerne.
Ved Odder Å havde man lige fra starten
kontrakt og aftaler med LZ lodsejere, hvis
marker blev gennemskåret af åen, om at

måtte benytte og fiske på deres enemærker
(dette gælder stadig).
Sammenhold har altid været foreningens
adelsmærke, og det skabte man ved at
holde fester, fisketure, udflugter nl. nl.
Hvert år drog man rundt til Danmarks åer
for at vise sine fangstevner. Her er et ud-
pluk af de forskellige steder, man har be-
søgt med udgangspunkt med bus fra Od-
dei: Uldum t<æi, St jern Å, Glatved, Ko-
lindsund, Fasterholt, Langå, Karup A,
Tiens Å, Kongeåen, Geh Å, Storåån og
Varde Å for at bare at nævne nogle.
Inden man startede på fiskeriet, var man
inde på den lokale kro for at drikke mor-
genkaffe og tilrettelægge dagen, og man
sluttede ofte samme sted for at udveksle hi-
storier fra dagens dont.
Efterhånden som de tekniske fremskridt i
dagens Danmark næsten løb løbsk, kom
der andre problemer, som man ikke før
havde taget hensvn til - nemlig miljøet og
ikke at forglemme forureningen. D ette-
mærkede l1'stfiskerne også i Odder Sports-

Lykken star den kække bi;

Dejlig gedde fra Ltldum Kær
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fiskerforening. FØrst i tredserne er det
fremme på OSFs generalforsamlinger
hvert år. Odder Å er btevet forurenet, og
skønt kommunen havde lovet et rensnings-
anlæg, 1å dette langt fremme i uvisheden.
Formanden Verner Mikkelsen udtaler i
L972, at der altid har været fisk i Odder Å,
men i yderst begrænset antal. Ørrederne
yngler i de mindre bækko, ffien så snart de
næimer sig Odder Å, bhver de forskræk-
kede og svømmer med stor hastighed, gen-
nem åen, da de ikke kan leve i det forure-
nede vand.
Først i 1973 kommer det biologiske rens-
ningsanlæg i funktion. D ette retter meget
op på åens tiistand og her i jubilæumsåret
har åen en fin bestand af ørreder i rimelig
stØrrelse.
Bestyrelserne gennem den lange årrække
har gjort en gæv og brav indsats ved at
skabe kontakt med andre foreninger samt
de nu opdelte kredse, hvor meninger og er-
faringer kommer frem i lyset til alles bed-
ste.
Odder Sportsfiskerforening har gjort me-
get for at vise ansigt. Man har haft mange
filmaftener, hvor kendte storfangere har

vist optagelser og fortalt om deres eventyr-
lige bedrifter. Desuden har man næsten
hvert år aftroldt konkurrencer ved kyst og
å med pokaler til dem, der fanger de stØrste
fisk. Der er blevet afholdt kurser, hvor man
kunne lære at binde fluer, lave blink, dolke
og meget andet.

Foreningens formænd gennem 50 år:

1945-L949: Lizzau.
1950-1953: Aksel Thormarln.
L954-1958: W. Naumann.
1959-1965: Valdemar Pedersen.
1966: Søren Madsen.
1967 -1979: Verner Mikkelsen.
1980-1 982: Frank Mikkelsen.
1983: Allan Rosenbæk.
1984-1994: Peter Sasser.
1995: Michael Kvist Pedersen

Hvis man skulle Ønske noget her i jubilæums'
året, må det være, at Odder Lystfiskerforening
må bestå i mange år endnu til gavn både for
Odder by, som en del af byens kulturliv samt
bevarelse af vort klenodie - Odder Å.

1=
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Odder Sportsfiskerforenings bestyrelse 1995: Fra venstre Niels IØrgen Nielsen og Btrge Hoberg
(bladlsuppleanter) - Peter Brunsgaard (klubben) - Michael Kvist Pedersen (formand) - Michael
Sonne og Egon Marcussen (å-udvalg) - Inge lensen (praktisk arbejde) - Torben Juel Hansen

(hav og mole) og Jens Knudsen (køsserer)
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Til lvkke
mea de

50 årc
T\"t er med stor glæde, at ieg
l-/, kan viderebringe Danmarks
Sportsfiskerforbunds vanneste lyk-
Ønskninger med foreningens 50 års
jubilæum.
Selv om Odder Sportsfiskerfore-
ning ikke er en af forbundets ældste
medlemsforeninger eller en af de
stØrste, så er Odder-foreningen den
type forening, der udgør rygradden
i D anm arks Sportsfiskerforbund.
'Småt er godt" - hedder et gammelt
ordsprog, og det at være medlem af
en forening som Odder Sportsfi-
skerforening betyder nærhed, kam-
meratskab, fællesskab, overskuelig-
hed og fremsyn. Det er nemlig disse
egenskaber, der karakteriserer for-
eningslivet i en mindre forening.
Det er desværre ikke ualmindeligt,
at en forening er sig selv nok. Blot
den har sit fiskevand og sine med-
lemmgr, og at den t Qvrtgt ikke bli-
ver forstyrret for meget af D an-
m arks Sportsfiskerforbund.
En sådan holdning passer under in-
gen omstændigheder på Odder
Sportsfiskerforening. Her har man
hele tiden haft den målsætning at

give medlemmerne gode betingel-
ser for deres fiskeri og for deres for-
eningsaktiviteter samt virke for, at
D anmarks Sportsfiskerforbund bli-
ver en slagkraftig organisation til
gavn for - netop foreningens med-
lemmer!
Disse holdninger har betydet, at
foreningens repræsentanter gen-
nem årene har været særdeles ak-
tive på forbundsplan og ikke
mindst på amtsplan.
Selv om 50 år for nogle lyder rus-
tent og gammelt, så er der intet for-
tidigt i Odder Sportsfiskerforening
- tværtimod er foreningen yderst
aktiv og ungdommelig med mange
fremadskuende og forbilledlige
gØremål af meget høi standard
ikke mindst når det gælder junior-
arbejdet.
Jeg vil derfor håbe, at foreningen i
fremtiden vil f"ølge samme seriøse
linie, som de første 50 år har vist og
derigennem yde sit store bidrag til
løsning af de problemer, der truer
vores fælles fritidsinteresse.
'Knæk og Bræk' på en lykkelig
fremtid.

Mogens JØrgensen
FORBUNDSFORMAND
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Spofisfiskcri
- en lidenskab og en videnskab

T\en findes to definationer når man taler
Ir, om hobbyfiskere. Dem der fisker med
stang og sn@re for sportens skytd (sportsfi-
skere) samt dem der fisker med alle midler
for at fange så meget som muligt (lystfi-
skere). Hvor man hører til i disse to kate-
gorier er jo op til hver enkelt at afgøre.
Er man ramt af fiskeribacillen er man uhel-
bredelig, thi her kan hverken nutidens
fremragende lægekunst eller alverdens me-
dikamenter gØre noget. Det er en liden-
skab, som er uforklarlig, og en hobbyfi-
skers stØrste dyd er og bliver tålmodighed
over alle grænser.
Tænk at gL time efter time uden at man ser
en krusning på vandet, mens man prøver
med alle mulige og umulige agn. Hvis der
ikke er noget lige denne dag, stiller man
troligt op dagen derefter. Pludselig er der
bid, og det virker på en lystfisker som" en
narkoman, der får suset. Uro i hele krop-
pen, nervetrådene sitrer, hænderne ryster,
mange tanker farer gennem hovedet. Hvor
stor er fangsten, er der plads i fryseren, er
den kroget godt nok, kommer jeg i avisen
med årets stØrste fisk - det er urolige Øie-
blikke, inden man har landsat fangsten som
lige holder målet, eller måske en af dem
man godt kan vise frem til beundrerskaren,
når man vender hjem. Man glemmer alle
de resultatløse timer forud - man har fangst
i tasken - humØret, er igen strålende. Man
har noget at fortælle om til andre fanati-
kere på fiskefronten.
Har lystfiskere særlige kendetegn, som
skiller dem ud fra den brede folkemasse.
Hertil må svares ja. De har længere arme
end andre mennesker,
det er videnskabeligt be-
vist, Om det er fordi de
bliver forlænget ved de
mange ryk, når linen
srnides ud igen og igen,
eller om det er fordi de

i særdeleshed.
Det ville være

utallige gange har vist længden på de
enonne fisk, de har fanget gennem årene,
skal være usagt.
Når en lystfisker skal ind i himmerige, skal
han bekræfte over for Sankt Peder, at han
ikke har løjet i sit jordiske liv, inden han
bliver sluppet helskinnet gennem perlepor-
ten. Det fortælles, at det mest Øde og men-
nesketomme område i Paradis er lystfi-
skernes tilholdssted. Tænk på det fremover
når du føler trang til at overdrive.
I de sidste årtier er lystfiskeri blevet en hel
videnskab. Bedre og lettere stænger, fiske-
hjul, der er små tekniske vidundere samt
kunstagn, der i deres udførelse er hele
kunstværker.
Inden for lystfiskere er der også en vis form
for diskriminering. Ham der fisker med le-
vende agn såsom orm, sild m.m. regnes i
folkemunde ikke for meget i de kredse.
Nej, den ædle fanger er ham, der fanger på
kunstagn som pirk, blink, spinner, jigs n1 .rrl .

Førstepladsen i hiriakiet er dog dem, der fi-
sker med flue. Med lette redskaber og en
fremragende teknik kan den rigtige fluefi-
sker fange selv den stØrste laks. Det er ædel
sport så det klodser.
Desværre er miljØet blevet Ødelagt mange
steder, og det er gået ud over fiskebestan-
den, men en strålende og ihærdig indsats af
lokale sportsfiskerforeninger landet over
har bevist, at det er muligt at gØre noget
mod dette problem og mange steder har
bestræbelserne båret frugt til alles ve og vel
både for landet som helhed og lystfiskerne

rart om vi i de kommende
årti stolt kan vise vore
vandløb frem med rent
vand og mængder af fisk.

= Dette måtte være Ønsket
her hvor Odder Sportsfi-
skerforening kan fejre de
første 50 år,

Odder Sporrsfiskerforening 1 1



En veteran fortæller
om gamle dage

T{tuBBENs ældste medlem tfglgede gam-
I\ le bØger er Niels Jørgen Nielsen. Han
har været medlem siden 1949, og han for-
tæller f6lgende om tiden i hans ungdoms
vår:
Jeg startede min karriere som lystfisker,
som så mange andre drenge fgr mig, med at
fange haletudser og hundestejler i et net.
Det var især nede ved StampemØllebæk-
ken. Stampemøllen ejedes af min kamme-
rats onkel, så det var vores store held at vi
kunne komme og gå så tit vi 6nskede. Da
jeg så fangede en havørred på en halv me-
ter i nettet var min skæbne afgjort. Jeg ville
være lystfisker og har været det ihærdigt
siden.
FØrste fiskestang var en bambusstang med
hyldetræ som håndtag og Øjnene var lavet
af ståltråd. Hjulet et billigt tromlehjul. Fi-
skesnøren var nylonline, og det var det
store problem. Det kostede en krone pr. 1-0

meter hos Søren Madsen, og jeg fik kun en
krone i lommepenge om ugen. Jeg købte
troligt L0 meter hver uge og stykkede dem
sammen indtil jeg opnåede målet 100 me-
ter. Mon der er nogen i dagens Danmark
der har den tålmodighed, som jeg udviste?
Ltzzau, den daværende formand for Odder
Sportsfiskerforening, fik Øie på os og han
lærte os lidt om mindstemål, fredningstider

1953: Min fØrste store V,
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m. v., og han sØrgede for vi blev de første ju-
niormedlemmer i OSF. Kontingentet var 4
kroner om året, og så måtte vi fiske i fore-
ningens fiskevande, men kun rfglge med
et voksent medlem. Så vi ringede troligt til
Lrzzau hver lgrdag om vi måtte komme
med. Da vi blev L4 hr, måtte vi fiske uden
fglgeskab af en voksen.
Nu gik det slag i slag. Min kammerat og un-
dertegnede var med på alle foreningens
åture. Vi startede tidlig sØndag morgen og
kom først sent hjem. Det skete altid i rute-
bil, da da kun få på dette tidspunkt ejede en
bil. Vi blev godt modtaget af de ældre, og
da vi viste, at vi også kunne fange noget,
steg vi i deres agtelse.
Det var Lrzzau og ingentØr Linnet der tog
sig af juniormedlemmerne. På en forening-
stur var jeg lidt på afueje, d.v.s. for tæt på et
dambrug, og da formand Lrzzau hørte
dette, fik jeg mit livs opsang. Også da jeg
ved kysten fangede min første havørred fik
jeg også lært lektien, thi den var kun 39
centimeter, og disse ting hænger jo ved
gennem årene. Jeg måler altid uden snyd og
undermålerne sættes ud igen.
Vi var mange steder lige fra Gudenåen til
Fasterholt, Kolding å med mange flere, som
er nævnt andetsteds.
Også Asdrup Mose var en af vore yndede
fiskepladser. Havde man købt 4 dagkort
måtte man fiske gratis hele året. Det var
især gedder og suder vi kunne fange der.
Klubben havde en aftale med Niels Peter
(kromanden fra Solbjerg) om at have en
båd liggende ved sØen. OSF byggede en
lille bro og fangsten, især aborrer, var me-
get fin.
Nede ved den store sten i Kysing havde
OSF to træbåde liggende. Utallige er de
torsk vi fangede, bare vi sejlede et par hun-
drede meter ud, og sensommeren bød på fi-
skeri efter makrel, der i store stimer kom
helt ind under land.
En gang om måneden var der klubm Øde t
den lille sal på Centralhotellet. Her blev
der spillet kort og fortalt utallige historier
om bedrifter ved hav og å.

Vi drenge følte rigtig, vi var med i det vilde
liv, når vi spillede 31" med de voksne og slut-
tede aftenen af med at bestille smØrrebrød.
En anden god ting, som bragte sammen-

hold i OSE, var den årlige sommerudflugt
med damer, det var ture jeg mindes med
glæde.
Hvis der er nogle episoder, der lige bør
nævnes, er det den om foreningens kasse-
rer gennem mange år, Henriksen. Han var
af statur meget klein, og på en af forenin-
gens ture, hvor det /sregnede, og han var
iklædt regnfrakke og sydvest, kom dam-
brugeren hen og spurgte: - Fanger du noget
knægtn. Henriksen svarede benægtende.
Så følg med mig min dreng - og så fik Hen-
riksen lov til at fange et par pæne Ørre'der i
en af dammene. Den måtte han hør-e for
længe.
Slagter Pedersen, en overgang formand for
OSF, var noget helt for sig. Han kunne
fange fisk, han var ekspert. Der var ikke
den å i Jylland, han ikke kendte. Han var
aldrig bange for at give tips og gode råd.
Dog forlangte han, at man, når man kom
hjem fra en å, han havde anbefalet, skulle
komme og fortælle om fangsten og om
hvilke fisk man havde været i kontakt med,
men ikke fanget. Et par dage efter kunne
man så komme ind i forretningen og smi-
lende sagde han, nu skal du se den/de fisk,
der snød dig. Ganske rigtig - han havde fan-
get dem - og kom frem med dem fra køle-
rummet.
På en tur til Sdr. Omme sammen med en
anden agtværdig lystfisker fra Odder, gart-
ner Sørensen. Han ville fiske med flue, og
jeg spurgte interesseret, hvordan han
valgte flue. Jo, sagde han, først studerer jeg
insektlivet i vandet, så kikker jeg i min flue-
æske, og så tager jeg den flue, jeg syntes,
der ser flottest ud. Sådan. Man lærte meget.
Det har været en særdeles begivenhedsrig
årrække, jeg har været medlem af OSF.
D en nye teknik angående fangstredskaber,
også inden for lystfiskeri, har jo ændret sig
betydelig, men charmen ved at stå ved en å
eller ved en af Danrnarks kyster har aldrig
fortaget sig - jeg vil blive ved at fiske så
længe jeg orker, for 1eg drgmmer stadig om
den store, fantastiske kæmpelaks, og jeg vil
til slut ønske OSF en lykkelig fremtid i de
kommende 50 år.
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I\TA * man som lystfrsker kommer i Odder Sports-
I \ fiskerforening, træffer man jo ligesindede. En stak
glade tosser, hvis tilværelse sådan set er gået i fisk.
Dette mØde kommer der som oftest noget godt ud al i
form af gode kammerater og en masse fine oplevelser

både i ind- og udland.
Det er helt naturligt at man gennen samværet
i klubben får arrangeret ture der strækker
sig over flere dage.
Det kan være en weekendtur til Tunø eller
til Gjerrild strand. Det kan være ugeture
til f.eks. ,Erø eller til en campingplads
ved Kongeåen.
Foreningens medlemmer har også
flere gange været på tur sammen til
udlandet, især til Norge og Sverige.
Det kan strække sig fra tjeldfiskeri i
Svrige til laksefiskeri i Norge. Ture
der altid er vellykkede, man er jo
sammen om den samme inter-
esse og har gode muligheder for
at udveksle erfaringer.
I sommer var der en tur til det
nordlige Sverige Ikke langt
fra Kiruna, tæt på den nor-
ske grænse

14 Odder Sportsfiskerforening



Otte medlemmer havde i et par år,
hver måned, indsat en sum penge på
en fælles konto. Man havde lavet
fæfles transport i en minibus, til-
hørende et af medlemmerne. En
sådan tur på L4 dage vil altid stå i
deltagernes erindring, som en fanta-
stisk oplevelse, med alt hvad det in

debærer af naturoplevelser, smukke
fisk, forbandede myg, helikoptertur
over h6jtjeldet og ikke mindst et
godt kammeratskab.
Man må håbe at der også fremover
vil være mulighed for at flere vil få
del i de oplevelser.
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FOR ÅRS PR GRAM
1995

Tirsdag den 3. Klubstart I

I
Søndag de n 22. Premiere i Odder Å tl. 9.00

Vi mØdes i klubben kl. 8,00

L8dag den 28. Reception på Stampemøllen kl. t0-14
i anledning af klubbens 50 års jubilæum

Tirsdag de n 21. Filmaften

Tirsdag de n 28. Kystfluekursus

J

Tirsdag den7. Kystfluekursus

Tirsdag den L4. Kystfluekursus

Søndag den 19. Havtur til Sletterhage med "Freja II"
fra Kongsgårde
Tilmelding fra 2L. februar
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Lrydag den 22. Kystkonkurrence
Tid og sted på opslag i klubben

Lfida,g-sØndag
6.-7.

Weekendkysttur
Tid og sted på opslag i klubben

Tirsdag den 9. Fremstilling af grej til havfiskeri

Tirsdag den 16. Fremstilling af grej til havfiskeri

Søndag denZL. A-tur. Tid og sted på opslag i klubben

Tirsdag den23. Fremstilling af grej til havfiskeri

Tirsdag den 30. Fremstilling af grej til havfiskeri
Sidste klubaften inden ferien

i
I

Lørdag den 3. Havtur til Sletterhage med "Freja II"
fra Kongsgårde
Tilmelding fra 9. maj

Tirsdag den 1. Klubstart efter ferien

Lørdqg-sØndag
5.-6.

Weekendhavtur til Samsø med "Peder Most"
fra Hov. Tilmelding fra 9. maj
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år siden, var hans
fØrste opgave at

skaffe foreningen sit
eget lokale.
tlan gik oP På råd-
huset og spurgte, om
kommunen havde et

egnet sted til fore-
ningen. "Nei, ikke
lige ntl", Lød svaret'
"Fint", sagde Peter
Sasser" 'oSå kommer
jeg igen i morgen og

hPrer."
Næste dag stod han
ig." pa ,fOnur.t *.d sit spørgsmå1. "Nej,

vi har ikke 
""gåt 

hge ou, men igg skal 
"9k

rirg., når vi fiider en løsning",!ød svaret'
,.Det behØver dU ikke", sagde den stædige

formand. "Jeg kommer igerr i morgen'"

"vil det sige,-at du har tænkt dig at komme

hver dag, iu ,i har fundet et lokale", lød det

vantro spørgsmål. "Ja", var Peter sassers

svar.
Dahankompårådhusetdentredjeoag.:
havde kommlnen fundet et lokale til

sportsfiskerne.. _ L Å
Heretningen viser noget om 

, 
den entusr-

ur*r, Oen-Oaværende bestyrelse lagde for

åugt". Et år tidligere var tlen kommet på

banen ved noget, der bedst kan betegnes

Sometkup.Dengamlebestyrelsehavde
iabt gniste;t, og en not yngre medlemmer

mente , &tdår åatte ske'noget' De kom til
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generalforsamling
og "overtog" fole-
ningen, og så be-
gyndte det at gå

stærkt.
Foreningen fik sit
første selvstændige
lokale i ÅUYgade,
hvor VUC nu har
til huse. Kort tid ef-
ter blev den flYttet
til Nørregade 45,

som nu er revet
ned til fordel for
boligbyggeri.
"Det var fantastisk
at få egne lokaler'
Pludselig kunne vi
have en masse akti-

viteter. Vi vidste ikke ret meget om den

slags, men alt skulle PrØves' Oq 'i fik en

masse nye medlemmer' Det var dejlige Lr" '
husker Peter Sasser.
..Deterformidablelokaler.Manmåvirke-
fiI iatke kommunen for, at den var frem-

rV"., nok til at giYe StampemØllen til fore-

,iirrg.rne i stedJt for at sæige huset til en el-

ler anden rigmand", siger P9te1 Sasser'

Han *.r.r-,?åe god.Itot ater har en del af

ærenfor,atenstorprocentdelafforenin-
;;;, medlåmmer kommer til de ugentlige

medlemsaftener. En almindelig tirsdag af-

ten i StampemØllen trækker lige tå. TTq:
deltagere, io* de store foreninger i Arhus

kan mØnstre til et mØde, selv om der er

langt færremedlemmer i Odder'

"Ret beset har vi jo ikke så meget a-ndgt

end det sociale samvær i klubben at byde

Peter Søsse r - OSFs formand gennem 10 år



pL" , siger han. "Vi har den smule å. Ellers
fisker vi på kysten, og det kan man jo sag-
tens gØre uden at være medlem af forenin-
gen."
Allerede da Peter Sasser blev formand, be-
stemte han sig ti[, at han højst ville sidde på
den post i L0 år.
"Jeg ville under ingen omstændigheder
sidde så længe, at jeg risikerede at blive
kuppet ud, fordi jeg havde tabt gnisten og
ikke selv kunne finde ud af at gå af. Besty-
relsen skal bestå af unge entusiaster, for
hvem tirsdag aften er hellig, og sådan har
jeg det ikke længere. Derfor sagde jeg far-
vel. Men jeg vil da gerne sige, at jeg har haft
en dejlig tid som formand."
Sammen med Peter Sasser har Allan Ro-
senbæk og Svend Sørensen forladt besty-
relsen. Det var de tre sidste af den flok, der
kuppede sig til magten for LL år siden. Pe-
ter Sasser er heller ikke længere i DSFs
kredsbestyrelse i Århus Amt, [vor han har
været formand for kredsens vandplejeud-
valg.
Den afgående formand har dog bestemt
ikke sagt farvel til lystfiskeriet. Nu vil han
bare hellere gå alene - eller sammen med et
par gode venner - ved en å eller på kysten,
end han vil på foreningstur og til bestyrel-
sesmøder.
Han har heller ikke sagt farvel til arbejdet
med unge. Han underviser stadig i lystfi-
skeri i Odder kommunale Ungdomsskole.
Peter Sasser har et godtøie til garnfiskere,
der fanger ørrederne langs kysterne. "En
Ørred fanget af en garnfisker repræsenterer
en samfundsmæssig værdi på fem kr. pr.
kg. Fanget af. en lystfisker repræsenterer
den en værdi på 50 kr. pr. kg. Samfund-
sØkonomisk har vi slet ikke råd til de garn-
fiskere", siger han.
Han har en radikal løsning: Garnfiskeriet
gives frit. Der skal ikke være nogen 100
meter zone langs kysten og ingen 500 me-
ter zone ved å-udløbene. Eneste betingelse
er, at garnene skal stå på mindst 40 meter
vand. Så bliver garnfi-
skerne naturligvis ar-
bejdsløse, men de kan i
stedet blive uddannet til
at være kontrollfier og
fiskeguider rundt langs

kysterne og vandløbene. De skal holde Øie
med, at lystfiskerne har betalt deres licens,
men deres fornemste opgave er at hjælpe
folk til rette, vise dem de gode fiskepladser,
ja, lære dem at fiske, hvis de ikke kan det i
forvejen.
Peter Sassers vision er, at det skal være me-
get nemmere for folk at komme ud og fi-
ske. Et landsdækkende fisketegn til f. eks.
700 kr. skal give adgang til stort set alle
vandløb plus naturligvis kysterne. Kun
hvor naturen er særlig følsom, skal der
kunne lukkes. Og folk skal kunne få en
guide med, hvis de Ønsker det.
"Vi skal have nationaliseret å-bredderne.
Når vi betaler landmændene for at brak-
lægge to meter bræmmer langs åerne, skal
de naturligvis ikke have ejendomsretten
længere. Jeg kan gå med til, at de skal have
udbetalt en eller anden erstatning, men
det er ikke rimeligt, at de bestemmer,
hvem der skal færdes ved åen og fiske i
den.tt
"Eksempelvis bruger samfundet en masse
penge på at bringe laksen tilbage i Guden-
åen. Lodsejerne har ikke ofret en brik,
men nu sætter de bare prisen for fiskekort
op, så almindelige danskere ikke har råd til
at fiske i åen. Det er da helt urimeligt."
Forslagene skal nok bringe Peter Sasser i
konflikt med både garnfiskere og land-
mænd, men det er han ikke så nervØs for. I
sin tid som formand for amtskredsens
vandplejeudvalg er han flere gange blevet
truet med et lag bank af vrede landmænd,
og det tager han ikke så høitideligt, hvis
han mener, at han kæmper for en god sag.
Vi lader ham lige få det sidste ord, så han
også kan nå at lægge sig ud med ornitolo-
gerne:
"Jeg foreslå r, atvi inviterer hjemmeværnet
til at holde øvelse på VorsØ, så vi kan få
skarven ned på en naturlig bestand. Vi fod-
rer skarven med fiskeyngel, der sættes ud i
hele Århus-bugten, o"g åerfor har bestan-
den kunnet vokse langt ud over det natur-

lige. Hvis vi skal blive ved
med at sætte fisk ud, kan
vi ikke i den anden ende
undlade at holde skarven
nede. Det hænger ikke
sammen. "
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Søsterbqgeriet
Nølru.æoåeLll
eSoo bdder

Ttf.8§56 0222

tit fiaerføg og fest
i 6it ag tif ftest

er sø§terbageriet's

6rø[ aB Ka7er 6edst

86 54 31 33
Åben mandag tilfredag
kt. 7.30-17.00.
Lørdag kl 8.30-12.00.

ODDCRXf$TJI:* "
Dækcerter

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap n i ng, afbal ance ri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, H undslund 86 55 A4 87

Bierre & Thøger
Ejendomsmæglerfirmo

Banegårdsga de 4
8300 Odder
Tlf. 8654 2ffi6

':;ff::::::,-redi,

behØver du handle
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Klublivet

p N af de ting der kendetegner Odder
f) Sportsfiskerforeing, er dens gode klub-
liv. De første mange Lr var der ikke
klubliv, ud over det at m an mødtes et par
gange om året, til hyggeligt samvær på en
af byens mange restaurationer. En enkelt
gang om året var der generalforsamling.
Men tiderne har forandret sig, der er ikke
Iængere det store behov for at køte flere
sammen, til fiskevandene. Åture og ture til
kysten er noget den enkelte selv eller sam-
men med en fiskekammerat, foretager sig.

I begyndelsen af firserne, startede klubben
på at holde klubaftner i kælderen under
biblioteket. Derefter flyttede man en kort
periode op til de bygninger der i dag rum-
mer VUC centeret. Herefter gik turen til
Nørregade 45, (der i dag er revet ned). I
disse lokaler begyndte det klubliv der i dag
kendetegner Odder Sportsfiskerforening,
og som mange foreninger rundt om i landet
misunder os. Vi er nok også selv stolte af at
btive kaldt "Den mindste forening med
den stØrste klubaktivitet".
Efter en længere periode flyttede forenin-
gen tit lokalerne på StampemØllen. Her
har man sammen med andre "grfittrte" for-
eninger, de mest perfekte rammer om et
foreningsliv.
Hvad laver man så i en sådan forening? På

klubaftnerne hver tirsdag kommer der

liliii*i*:'if,

Dvb
"nornrrntrattion!

ofte omkring 40 af foreningens L20 med-
lemmer. H er arrangeres ture til å, kyst og
hav. Der gennemgås grej og fiskemetoder
til de enkelte ture.
Man laver forskellige former for temaun-
dervisning. Det kan f.eks. være pirkestøb-
ning og fremstilling af ophængerfluer til
havfiskeri, fra båd efter især torsk. En ting
der er blevet meget populært de senere år
er kystfiskeri med fluestang efter havØrre-
der og en gang imellem torsk. Man aftrol-
der gerne kurser i kystfluebinding og ka-
steteknik. Ellers kan der være temaunder-
visning i alle former for fiskeri. Lige fra at
komme ud og "sn@rre" et par flade, til
kniv- og netfremstilling, til kurser om det
at fang e Ørreder og laks i de store åer. Kun
fantasien sætter grænser for hvad der kan
arbejdes med.
Det med fantasien har man nogle gange
indtrykket af, skal tages helt bogstaveligt.
D et er helt utroligt som en fisk kan vokse,
når historien om den bliver fortalt tilstræk-
keligt mange gange, især til nye medlem-
mer. Men det er også en charme ved fore-
ningslivet, det gør ikke så meget at fortæl-
leren er fuld af løgn, bare det er en god
historie.
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Dct gule Rev
T)pN 2. juli Lgg4havde vi igen booked os
IJ ind på en havtur til Det gule Rev med
"Thailand " fra H anstholm .

Efter Bgrges one man show sidste år, var
der i år 10 OsF-fiskere, der drØmte om at
EØre ham kunststykket efter. Michael gik
så vidt, at han købte B@rges grej, for at
være sikker på at kunne fange noget.
Turen var bestilt næsten et år i forvejen, så
forventningerne havde god tid til at vokse
sig skyhøie.Foråret blev brugt til at frem-
skaffe 400 og 500 g rørpirke, trekroge str.
710 og 810, blæksprutter til trekrogene og
gummimakker til montering t Øverste
springring. Det er god skik'på "Thailand",
at rnan ikke fisker med ophæn gere p.g.a. de
mange fiskere om bord. Hjulene blev mon-
teret med 200 m 0,50 og 0,60 mm monofil
line. Kun Henning fiskede med spunden
line, og Michael mente, at 0,40 mm var nok
til hans kastestang, som alligevel kun skulle
bruges til lidt makrel pjatteri..
Endelig blev det fredag rJen 1. juli, og vi var
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uforskammet heldige med vejret. Skyfrit,
20-25 graders varme og vinden under 5 se-
kundmeter fra forskellige retninger.
Vi ankom til Hansthohn k1.23, og de fleste
gik straks under dæk for at få nogle timers
søvn. En del kom dog op igen, da vi sejlede
ud kl. 3.00. Dels på grund af lidt gammel sØ

og også fordi mange var så spændte, at de
havde svært ved at sove.
Efter knap 3 timers sejlads var vi fremme
ved "Skallelanghårs Plads", opkaldt efter
overgafferen på "Thailand". Der var så lidt
vind og strØm, ?t der ind imellem kunne
pirkefiskes fra begge sider af båden. Mor-
genfiskeriet var ikke specielt ophidsende.
Michael fik dog en enkelt torsk på 8,8 kg.
Henning fik konstateret, at det ikke lige er
sagen med spunden line, når rnan så ofte
har fat i de andres liner.
Kl. ca. 9 var vi ph "Tommy Flæskeøres
Plads". Sandsynligvis opkaldt efter skipper
selv. Her begyndte der at ske noget. Vi var
nogle stykker der fik gang i kastestangen,



og med 150 g pirke kom vi fint til bunden.
Michael stod med sin "Fisk og Fri" stang
med kastevægt op til 60 g og sin 0,40 mm
line, og så fik han kæmpehug. Stangen
krøllede helt sammen, men Michael fight-
ede fisken med stor tålmodighed. På grund
af den svage strØm lykkedes det ham at få
fisken temmelig h6jt op, inden den gik un-
der båden. På linen kunne vi se at fisken
måtte være tæt på overfladen. Men vi så

den ikke, før den pludselig rullede fri af
skibssiden og var helt oppe i overfladen. Et
fantastisk syn. Kæmpetorsken blev gaffet,
21,5 kg, kun 115 cm lang, 90 cm om livet og
ny dansk linerekord.
Fiskeriet blev nu generelt bedre og kulmi-
nerede omkring middag, da skipper slog
bak over en ordentlig torskebule. Pirkene
rØE ned, inden skipper ringede med klok-
ken, og bang var vi 6 mand, der havde
kæmpehug. D et første stykke tid fik vi in-
gen line ind, torskene tog bare udløb, men
efterhånden kom de opad. Det stod klart at
temmelig mange liner var viklet sammen.
En enkelt mistede sin fisk, men det var et
fantastisk syn, da 5 kæmpetorsk samtidig
kom op, og alle lå med dykkersyge i over-
fladen og var viklet ind i 1.0-12 liner. De
blev alle gaffet på en gang og min egen på
t4,7 kg var den mindste af de 5. Den var
taget på gummimakken og trekrogen på
min r@rpirk var væk, så jeg havde sikkert
haft 2 ph. Henning var med i samme bunke
og hans fisk vejede ZL,A kg.
D agens stØrste torsk var ph 28 kg. D a den
kom til overfladen, sprang fiskerens line,
men torsken havde åbenbart set for meget
Jens Ploug film, for den lagde sig i overfla-
den med dykkersyge, og skipper kunne let
sejle den ind, hvorefter den blev gaffet.
Michael sluttede dagen af med at fange to
torsk på I2,0 0g 8,8 kg på sin kastestang.
Efter den sidste fight var han også helt fær-
dig. Bent fiskede solidt hele dagen og fik 4

målere på 10,0, L1 ,5,14,2 og 15,2k9. Desu-
den fik han fat i skibsklokken et par gange.
Dan fik fisk pil12,4 kg. JØrgen Møholt fik
torsk på 1L,75 og L3,6 kg. Henning fik fisk
på 11,0 og 21,0 kg. Torben 2 torsk pL 10,2

og 14,7 kg. Michael blev dog dagens top-
scorer med 7 torsk på 5 ,A,7 ,5 8,8, 8,8, 9,6,
lZ,0 ogZI,5 kg. Desuden havde han en lang

fight med et monster, som han selv skøn-
nede til at være væsentlig stØrre end den på
21,5 kg. Det endte desværre for fisken med
at linen sprang. Egon, som også fangede en
lille rØdfisk, havde ligeledes en kanonfight
med en fisk, som trak ham hele båden
rundt, inden også hans line sprang. D et
skal retfærdigvis nævnes, at der var folk på
båden, der slet ikke fangede noget, og at 40
mand i alt kun fangede 60-70 fisk. Men til
gengæld var de 32 fisk over 10 kilo. D er
blev også fanget en lange på 12 kg og en
havkat på 3,7 kg.
Lørdag kl. L8 var vi tilbage i Hanstholm ef-
ter 15 timer på Nordsøen og fiskeri på
nogle pladser, Dan kunne kalde for torske-
nes alderdomshjem.
Det negative ved turene med "Thailand"
er de mange mennesker om bord, samt pri-
sen på 600 kr. for selve turen. Det positive
er selvfglgehg de kæmpestore torsk.

Torben luel Hansen

.derfor har lystfiskere longe ornie.l
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Kontingent 1995
SeniOrgr....t.t.r....r.........r..t........o..r.r'..rttrr......305r-
JUniOrer...r...o..t...........rr...o...........t.....!......rr..L85r-
Pgnsionister .. !. r. c..r. o.. ro.....r c..r r........... r..r... .,,.235 r-
Indm gldelsgsgebyf ....r.... r............................ 50r-

Husk! Kontingent for 1995 skalvære betalt, inden fiskeriet i åen påbegyndes.
Sidste frist for indbetaling er 15. februar, hvis du vil undgå at miste numre af bladet Sports-
fiskeren.
Alle medlemmer skal skrive deres fØdselsdata på girokortet uanset alder. Dette skal bru-
ges af kassereren for at lette ham i arbejdet. (Fødselsdat a er de 6 første tal i dit prsnr.)

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

7 over målet!
T)"* skulle bare være fælles onnegrav-
lJ ning lgrdag den 5. oktober, men da
der var udsigt til aftagende vind om søn-
dagen, blev vi enige om , at tage til Hølken,
efter - flade " , direkte efter gravningen om
l6rdagen. Efter en times gravning havde
alle ofin nok til to dages fiskeri. Det viste
sig hurtigt, at hård pålandsvind og skrub-
ber hører tæt sammen. På 3-4 timer fan-
gede vi i alt ca. 60 fine skrubber.
Om sØndagen havde vinden aftaget bety-
deligt, og håbet om en gentagelse af gårds
dagens kanonfiskeri var ringe. Stedet for

dagens tiskeri, fladfiskeklassikeren Kysing.
Vi havde ikke fisket længe, da den første
'måler' blev landet. En skrubbe over 40
cm fik hurtigt kælenavnet n en måler ".
Fiskeriet gik slag i slag, og da det ebbede
ud ved vandvendingen, havde vi i alt ca.70
skrubber fordelt hos 6 fiskere. Der i blandt
var 7 *måleren. Erhvervs-Bjarne tog den
stØrste, er ordentlig plade på 44 cm,
Facts om det lokale fiskeri efter fladfisk:
Som agn kan ieg kun anbefale friske sand-
onn. Bioworn er yt!!
Ormene graves let ved lavvande syd for

Gylling, ved Vadegrunden.
Fisk når der er kraftig på-
landsvind, eller lige efter at
vinden er aftaget.
Fisk når vandet er stigende.
Fiskeriet kan begyndes lige
efter den lave vandvending.
Brug kraftigt grej. Pålands-
thvtnden kræver lodder på ca.
100-150 g. Loddernes vægt
bestemmer stangens og li-
nens sværhed.

Torben Juel Hansen
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\ /l mødtes ved StampemØllen sØndag den
V g. oktober kl. 7.00, målet for turen var
Skjern Å. Forventningerne var store, og
humøret som sædvanligt helt i top.
Da vi kom frem, købte vi fiskekort og drak
morgenkaffe før stængerne blev pakket ud.
Åen var lidt grumset, men vandstanden var
ikke så h6j, som vi havde hørt.
Magnus og Erling gik opstr@ms med det
samme, for de mente, at der stod nogle
store laks og ventede på dem. Vi andre gik
ikke så langt væk fra bilerne. Peter (ABU-
grejtester) lagde ud med at fange en lille
bækørred og en halv flaske gammel dansk.
Vi andre måtte n4les med den anden halve
gl. dansk.
Til frokost samledes vi og spiste de med-
bragte klemmer undtagen Niels og ABU-
testfiskeren (de vartnede 5 bøffer til stor
misundelse for os andre).
Egon havde snakket med et par lokale lyst-
fiskere, som sagde, at der ikke var fanget
fisk siden midt i september, så vi flyttede
hen til det sted, hvor Vorgod A løber ud i
Skjern Å.
Om eftermiddagen begyndte solen at
komme igennem, så vi så en del småfisk

ringe, men det hjælper ikke. Der kommer
ingen fisk på land. Det eneste der kommer
på land er ABu-testerens spinner, men på
den forkerte side af åen, og tilbage skal den
med et ordentlig ryk. Resultatet udeblev
ikke, braget fra stangen kunne høres langt
væk. Stangens top gik i tre dele, men testfi-
skeren havde en ekstra stage med, og han
sagde 'rå, men de er så billige at det ikke
gør noget' .

Ved kaffetid samledes vi på nær Inge, som
var gået opstr@DS, så ingen kage til hende.
Der manglede stadig fisk på land, som var
over målet, så gode råd var dyre.
Rogn var måske det, der skulle bruges,
mente Bfirge og Magnus. Små poser med
rogn blev sat på krogen, men lige meget
hjalp det.
Sidst på eftermiddagen får Egon et godt
bundhug tror han, men som der bliver he-
vet allermest bliver bundon levende og
krogen hopper af. Derefter kom der et ud-
brud som ikke var godt for Øregangen.
Som afslutning så vi militæret skyde med
lysspor og oplyse aftenhimlen, så alt i alt en
god tur. Synd at pokalen ikke blev uddelt.

E,M.
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Både og motorer
f.hr følgende pladser:

"Bananen - ligger på Akø.
'Den Røde" svejplads ved Hov.
"Den Gule" på traileren.
Tiaileren på StampemØllen.
Honda-motor hos Jørgen Møholt.
Marina-motoren hos Svend Sørensen,
i Hov.

Regler for Odder Å
Fredningstider: Fra den t6. november til
første sØndag efter den 15. januar kl. 9.00.
Fiskeriet begynder med morgenkaffe i
klubben kl. 8.00.

M indst em åb S e indbetalingskort.

Fangstbegrænsning: 3 ørreder pr. medlem
pr. dag.

Krogstøruelser: Mindste krogstørrelse er
stØrrelse 1, Modhager skal være fjernet
hele året. Åtefiskeri undtaget.

Gæstekort: Der kan udstedes op til 3 gæste-
kort til hvert seniormedlem. Gæstekort
kan kun udstedes til personer uden for
Århus Amt, med mindre vægtige grunde
taler herfor. Dette af.gøres af den af besty-
relsen udpegede gæstekortsælger, der er
kassereren. Kortet koster 20 kr. pr. stk.

Vigtigt! Bruger man parkeringspladsen
ved Driften skal der altid være en ledig
plads.
Når fiskeriet starter i åen i august er der
andre, der også starter, og det er ande-
jægerne. Det er meget vigtigt, Lt vi ikke
generer dem, der ligger på andetræk. Især
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 L5. november.

Pokalerne 1994
Kystkonkurrencen:

Michael Alber,
havØrred ,47 cm

Største fisk i Odder Å:
Dan Christiansen,

havØrred, 54 cm, 2,15 kg

Største laksefisk i danske farvande:

Christian Bavnbek,
havØrred,14 cffi, 5,25 kg

OSFs havpokal:

Torbert luel Hansen,
27 ,2k9,326 point
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BESTYRELSE§:
Formand:
Michael Kvist Pedersen........86 55 10 36

Kasserer:
Jens Knudsen . " . ". .. " 85 93 71 58

Å-udvalg
Egon Marcussen.. ""..86 il
Michael Sonne ..86 18

Hav og mole:
Torben Juel Hansen ...... 85 55 88 91

Praktisk arbejde:
Inge Jensen 86 51 05 65

Klubben:
Peter Brunsgaard 86 56 00 07

Blød:
Niels JgrgenNielsen .... 86 54 03 52
Bgrge Hoberg

Fiskeribetjent: 
+

Magnus Johansen ...86 55 60 51

)+
Indmeldelser: Skal ske til k assereren
Jens Knudsen. Nye medlemmer optages
kun efter henvendelse i klubben.
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GARDINER - PERSIENNER

RULLE- OG LAMELGARDINER

O d d e r S p o rrs fi s ke rfo ren irt g 27

Wøm6o{en
GS, Hæle- & nØglebar

^!/* Antikvariat
-v

Låsearbejd e

W
Omkodning Oplukning

24 timers service

Rådhusgade 24 8300 Odder

86 54 31 44

Ring efter den rullende
gardinforretning og se et
stort udvalg hjemme hos
Dem selv



Cykler - Knallerter - Barnevogne
RADH USGAD E 5
BSOO ODDER
TLF. 86 54 03 72

Hvor handler du?
selvfglgelig hos annoncørerne !

i Billi ilffiårn il$ ærker en

Rosensgade 49
8300 Odder

Tlf. 86 54 22 75

.N

0DDER lffiR0§§ERl- og
U]IDERUOG]I§GE]ITER

Hans Jacobsen
Knu"åå:§vej 18

86 56 A2 44

FISKEHATTEN
Holsteinsgade 5 - Tlf . 86 54 12
v/ Ruth og Erland Jensen

17
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DanBolig
Odder

Rosensgrade 5, 8300 Odder
Ttf. 86 54 32 66

Fax 86 54 03 36

Slcd
udvalg i
grej til
lystf iske re n

TLF. g6 54 2g 1 3

Gykler - Inallerter
Reparationer

Uiggo Rasmussens Eftf.
v/ Finn Christensen
Tornøegade 1 0

8300 Odder

Cykelhandleren giver service !

86 54 04 03

Oddcr Itisl(&Vildt
Rådhusgade 4 - 8300 0dder

TIf. 86 54 56 22

Vi ryger også lin fisk

tlaskinfabrikken
Bemi [ps.

v. Keld Mikkelsen og Tonny Jensen

RøNHøJVEJ8.83OOODDER

TLF: 86 54 14 50

Metallisering med ZIN K/Alum inium

Sandblæsningsopgaver
Kapacitet på emner ca.
3600x8000x3500 mm

Rinq os op og forhør nærmere!

Vi tilbyder os derudover med:

I Konstruktion af specialmaskiner

i Fremstilling af rullebanerlkædebaner
efter opgave

a Drejearbejde - Fræsearbejde
<) Bukkeopgaver i industrirør

Ø 1 6-22-25-32-38-44 m m.

<) Klippearbejde i stålplade
max.6 x 1500 x 3000 mm

t Kantpresse 80 tons x 3000 mm

i Mindre lakeringsopgaver (vådlakering).

a Arbejde i rustfri stål

r Endvidere tilbyder vi os med
kleinsm edearbejde

t Certifikatsvejsning DS 322 på værksted

i Spec.: Svejsearbejde i støbegods,
aluminium og rustfri stå|.

lngen opgave er for lille

Kontakt os venligst for nærmere
oplysninge r

o dder Sp o rtsfis kerfo renin g 29



REN MADSEN
Rosensgode 28, 8300 Odder

TIf,: 86 54 08 55

SUPER KIOSKEN
Torvet 6 - Odder

86 54 03 33
roBAK,åP*tuo.

BILLIG BØG ER . FILM
PAPIRVAR ER

TO ILETART]KLER - TI PS

Bager og Kiosk afd.
har åben 6.30-22 alle dage

Statsa ut. ejendomsmæ gler,
MDE

Botiggruppen
Rosensgade 15 - 83m Odder

T[ 86 54 2277

ODDE,R APOTEK
Rosensgade L4 - 8300 Odder

Tlf. 86 54 10 o9 - Fax 86 54 45 44

SUNDHED & VELVÆRE

Maling, lak
træbeskyttelse

og ta pet
køber

man med fordel
hos

Fl0gger byggefinish

Fliiggpt
byggetrnrsn

Tornøgade 6, 8300 Odder
Telefon 86 54 03 88

SLAGTER LINDGAARD
Randlevej 5

8300 Odder

Tlf. 86 54 11 56
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sr^ sgade B
;-::J CCder

-s e lcn BO 54 10 50

Vi Ønsker til lykke med jubilæet

Motorcompagniet
Rådhusgade 54 - 8300 Odder
Tlf, 86 54 12 44

KVALITET - TIL

tfPELE
otrttr Etrl
LID. SERVICE

tiygade 2' 8300 Odder 'nt. æ æ 17 17

Oøn Der NeMT.
Banegårdsga de 27 - 8800 Odder

TLF. g6 54 00 gg



Unibank

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med
alt inden for

KOSMETIK,
HUDPLEJE OG
HELSEKOST Arndt Specialoptik

Briller & kontaktlinser

Rosensgade 33 . 8300 Odder

Telefon 86 54 23 13

Klor besked om sund fornufi


