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FISI<ERI

På t. sal har vi over 300 m?
med stort udvalg i

o Fritidsbeklædning
o fiske grei
o Redn ingsveste

FISKERI O

Norregode 59 . 8300 Odder
Tlf. 86 560677

Kom og hent et gratls katalog
og se alle nyhederne

kl
SLAGTER LINDGAARD

Randlevej 5

8300 Oddcr

TIf. 86 54 11 56

I

I

Velkofiunen til
lidt iysk fornuft



0dder
SportsfiskerJbrening
STIF|ET 1945

KLUBLOKALER:
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSEN:
Formand:
Michael Kvist Pedersen..86 55 10 36

Kasserer:
Jens Knudsen................... 86 93 7t 58

Å-udvalg
Egon Marcussen ..............86 54 33 4l
Michael Sonne..................86 18 33 95

Hav og mole:
Torben Juel Hansen........ 86 55 88 91

Praktisk arbejde:
Inge Jensen.......................86 54 05 65

Klubben:
Magnus Johansen............86 55 60 51

Blad:
Niels Jørgen Nielsen....... 86 54 03 52
Lars AarØ ....... 86 54 56 79

)*
Fiskeribetjent:
Magnus Johansen.............86 55 60 51

*
Indmeldelser: Skal ske til kassereren
Jens Knudsen.
Nye medlemmer optages kun efter
henvendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt at få stoppet
forurening med det samme.

Hvis det er noget akut f.eks. fisk der
ligger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:

Brandinspektøren........ 86 54 05 29

Formandens beretning
T)r, var så mit første år som formand for
LJ foreningen. Knapt var vi kommet ind i
det nye år, før den første store prøve skulle
bestås. Odder Sportsfiskerforening blev 50

år, og det skulle selvfølgelig fejres med

maner, Det gjorde, at den "nye" bestyrelse
ikke kom sovende fra start. Arrangementet
forløb perfekt og blev ikke den store udgift,
som der ellers var kalkuleret med. At det blev
billigere end beregnet skyldes dels store ind-
tægter på amerikansk lotteri, dels at der ikke
blev indtaget nær så store mængder fadøl
som ventet. M fik gæster fra forbundet, men

det var igen Tordenskjolds soldater, der fyld-
te lokalerne.
M forsøgte at udnytte jubilæet til at få sat

kløerne i nogle nye medlemmer. Det gjorde
vi ved at døbe de to følgende tirsdage om til
"Nye medlemmers dage". V tog de interes-

screde mcd i de tilstødende lokaler, og gav
dem en lektion i havture, åen og bådene. Det
virkede - llere meldte sig ind i foreningen,
måske turde de ikke andet. Problemet er bare,

at de nye medlemmer ikke har vist sig ret
meget i klubben, siden de blev meldt ind.

1995 blev også året, hvor OSF fik et dartspil.
Det blev monteret i klubben og der blev spil-
let næsten hver klubaften. Det viste sig dog

efter en tid, at flere medlemmer blev væk fra
klubben på grund af spillet. Derfor siger jeg
det igen. Der bliver ikke mere dart i OSF, og

FoRsr»e.
Inge mecl 3 ftne bækørreder fra Skjern Å

- den stØrste på 2,5 kg
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kender I til folk der stadig bliver væk på

grund af spillet, bedes I fortælle at dart er yt i
klubben.
Vi fik en ny lodsejer ved åen, og han giorde

det klart at han ville fiske med ruser på sit

stykke af åen. Han skulle nok fiske lovligt,
hvis vi også gjorde det. Da det blev ålesæson

og ruserne kom i vandet viste det sig at han

"kom til at vende ruserne forkert" så de fan-
gede opgangsørredeme. Det skal i denne for-
bindelse gentages, hvad I nok har hørt til
hudløshed. Lad være med at røre ruserne,

også selv om de står ulovligt. Det skal i ste-

det meldes til fiskerikontrollen.
Som noget nyt havde vi en debataften på pro-

grammet. Det var meningen at det var Odder

Å, der skulle debatteres, men når snakken går

godt, kommer man vidt omkring. Det var

dejligt at se så mange fremmødte og høre, at

mange har en mening om det, der forcgår i

klubben. Det er allerede bestemt, at debat-

aftener bliver faste programpunkter.

Også i år har to trofaste bestyrelsesmedlem-

mer valgt at sige slop. Børge H. har igennem

en lang årrække værct annoncemand, og da

Inge og jeg måtte overtage den årlige annon-

cetur, blev vi mange stcdcr mødt med spørgs-

målet - hvad er der skct mcd Børge? Jeg kan

derfor sige at, det ikke kun cr bcstyrelsen,

der vil savne ham. Den anden slider, der har

valgt at stoppe, er Peter B. Der kan ikke

takkes nok for den store indsats, Peter har

gjort med hensyn til ø1, vand og kaffe. Han

har ikke bare holdt os forsynede, han har

formået at skabe et stabilt overskud i ølkas-

sen, og har foreningen skullet på tur, har dcr

altid været penge til en flaske et eller andet i

Peters pengekasse.

Til slut vil jeg ønske god jul og et godt nytår
Michael Kvist Pedersen

MASKINFABRIKKEN
Bemioo,

Rønhøjvei I - DK-8300 Odder
Tlf . 86 5414 50 - Fax 86 54 OO 47

Metallisering med ZINK/Alumlnium

Sandblæsningsopgaver
Kapasitet på emner ca. 3600 x 8000 x 3500 mm

Ring os op og forhør nærmere!

Vi tilbyder os derudover med:

I Konstruktion al specialmaskiner 0 Kanlpresse 80 tons x 3000 mm

I Fremstilling af rullebanerikædebaner 0 Mindre lakeringsopgaver (vådlakering)
elter opgave

I Drelearbejde - Fræsearbelde

I Bukkearbejde i industrirør
Ø 16-22-25-32-38-44 mm

I t<tippearbejde i stålplade
max.6x1500x3000mm

O erOelOe i rustlri stål

0 Endvidere tilbyder vi os med
kleinsmedearbe jde

I Certilikatsvejsning DS 322 på værksted

I Spec.: Svejsearbelde i støbegods,
aluminium og rustlri slål

lngen opgave er tor lille
Kontakt os venligst for nærmere oplysninger

4 o aæ r rrortsfiske do rening



Måler tra raketrampen
Lørdag den 3. juni
1995 lykkedes det os

endeligt at komme på

havtur med "Freja II"
fra Kongsgårde. De 2

foregående ture med

skibet blev begge af- I
lyst. Men denne dag i

var vejret helt i top. 
l

Hoj solskin og svag 1

vind fra vest. Efter 45

minutters sejlads var vi

ved den første fiskeplads. Et områdc med 35

meter vand ved den røde bøje lige uden for
Sletterhage Fyr.

Skipper fortalte, at der endnu ikke havde

været fisk på denne plads i år, men at de en

dag pludselig ville være der. En halv times

fiskeri senere vik vi konstateret, at det ikke

var denne dag.

Vi fortsatte til et område kaldet 'taketram-
pen". Det er en utrolig stejl skrænt, der set

fra oven har form som et S, og falder fra 35

til 60 meter på ganske få meter. Da skrænten

kun er ca. 50 meter lang, og fiskene kun står

på den øverste del, er det utrolig svært for
skipperen at placere båden rig-

tigt. - Det første stykke tid på

pladsen gav enkelte fisk. De var

til gengæld i 3-4 kg klassen.

Skipper var overbevist om, at det

var her, vi skulle fange de store,

så han blev bare ved og ved med

at sejle tilbage for at ramme den

rigtige plet.

Michael fik på kort tid 2langer,
og Anders fik en double med 2
torsk på 3 og 3,5 kg. Han havde

smurt sit endegrej ind i levertran,

og pludselig stod han igen med et

kæmpehug, samtidig

med at 3 mand på

modsatte bådside også

havde fisk. Anders

kom med nogle vold-

somme udbrud, da han

fightede sin kæmpe-

fisk. Det viste sig at

være 3 torsk på en

gang. Vægt 3 kg,4 kg

og 4,5 kg. Anders hav-

de nu en kurv fuld af
utrolig tlotte fisk. Om det skyldtes hans

levertran må guderne vide.

Kort tid efter fik jeg dagens første hug.

Fisken trak bare line af hjulet og gik under

båden, så enten var det en stor fisk, eller også

måtte den være fejlkroget. Pirken sad i halen,

og torsken blev langsomt trukket ind til
båden. Skipper gaflede den sikkert og hente-

de sin vægt. Fisken lignede en "måler" og

ganske rigtigt, vægten viste lige godt 10 kg.

Derefter forlod vi "Raketrampen, og dagen

sluttede med liskeri på 2 små stengrunde

nred ca. 20 rneter vand. Her kom kastestæn-

gcrnc rigtig til dercs ret, og de sidste par

timer gav mange fisk på 2-3 kg.
Skipper Arne Christensen var

dagen igennem utrolig engageret

i fiskeriet, og han havde dårlig

tid til at spise sin madpakke.

Hvis der var tidspunkter, hvor

ingen fik fisk, flyttede han straks

tilbage eller fandt en ny plads.

Han var meget flink til at gaffe

og prøvede konstant at vejlede

folk, så de kunne få fisk i kurven.

Vi havde i alt 40 fisk med hjem.

og renset vejede de knap 70 kg.

T.J.H
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Den rigtigevej
til en dejlis Hobby

Stort udvalg i grej
til alle former for fiskeri
Levende agn hele året

7----)-æ,
a
O

LYSTFISKERGREJ

E,B. Gref
Rosenvangsall6 202 - Højbjerg
Ttf. 86 27 03 44
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3 stolte storfangere: Bjørn Kristoffersen, Magnus Johansen og Inge Jensen

Pokaler 1995
Største laksefisk i danske farvande Bjørn Kristoffersen laks 8,3 kg

Foreningens åture Inge Jensen bækørred 2,5kg

Største fisk i Odder Å Peter Bruunsgård regnbueørrde 2,0kg

Kystkonkurrencen 1995
Ib Seiersen
Michåel Sonne

havørred 1,5 kg

Havpokal 1995 Magnus Johanscn

Kontingent
1 996
lndmeldelsesgebyr....... 50,-

Seniorer ..... ...310,-
Pensionister. ..240,-
Juniorer...... .... 1 90,-

Fam ilie-medlemskab... 500,-

An g. fam il ie-m edlemskab
Det er på generalforsamlingen ZL.IL.
95, blevet vedtaget at indfØre det, der
hedder et Familie-medlemskab. Dette
indebærer, at man i stedet for et nor-
malt medlemskab, kan få oprettet et
familie-medlemskab, forstået på den
måde at man under et enkelt medlem-
skab både kan have hustru og hjem-
meboende børn under L8 år som med-
lem under et. Skulle der være medlem-
mer der er interesseret, bedes de hen-
vende sig til kassereren.

O dde r Sp or æfi s k e do re ni ng 7



STØVREGN OG
SOLSTREJF

\ /"IEJRET spiller i den grad en rolle i vores

V tilværelse, ikke mindst når man er i pagt

med naturen som fisker eller jæger. Ved høj-

tryk er du måske opløftet og har lyst til lidt af
hvert, ved lavtryk kniber det måske med at

udfolde de store armbevægelser. Og hvad så:

du er måske ikke i stand til at tilrettelægge

din tid i forhold til vejret? Den dag, hvor det

virkeligt er vejr til en tur til åen, til kysten, til
mosen eller søen, du kan mærke det ind til
knoglerne, at det er nu. Men det er hverdag!

Pli gterne kalder, chefen, værkføreren, mester

- alle forventer de af dig, at du passer jobet.

Familien - ungerne i børnehaven skal hentes

eller bringes, konen har ikke tid, hutt passer

sit job, huset, haven og alt det andet. Banken

forventer at du har styr på kronerne, alle hul-

ler skal fyldes op også dem hos tandlægen.

Men så, en uge i oktober, alt er timet og til-
rettelagt. Du er fri af alverdens ævl, kævl og

strid, fri til at gøre hva fa'en du vil, men er

det vejr til det? Og hvad så, vi har en aftale,

Jens og jeg, en tur vi længe har talt om, skal

det være nu? Ok, vi gør det.

Dagen er trist og grå - eller rettere sagt mor-

genen er det: dårligt sigt, diset, nogen steder

direkte tåget. I radioen hører vi om harmoni-

kasammenstød på Mborgvej,
folk der haster på arbejde og

har alt for travlt med at nå

frem - hvorfor mon? Der er

langt til Holtum Å fra Beder,

men ikke for langt når det er

målet for vore ønsker, Den

lille å, der slynger sig ynde-

fuldt afsted i flotte kurver,

langs sandede lyngklædte

8 o aau s p or tsfi s ke rfore ni n g
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brinker. I morgendisen aner vi netop åens

forløb dernede i engen, set fra vor parke-

ringsplads under de forkrøblede elletræer,

hvor vi forventningsfulde gør os klar med det

lette fluegrej.

Skal det være våd- eller tørflue? Det stille

fugtige vejr får os til at prøve en mellemting,

en puppe eller nymfe. Jeg går lidt opstrøms

efter at have sendt Jens afsted med en advar-

sel om, at der ved det og det sving stod en

rimelig stor fisk og grinte smørret, sådan var

det i hvert fald sidst, jeg var her for godt en

månedstid siden.

Regnen støvede lidt rigeligt, og det første

chock kom, da en bekkasin absolut skulle

afsted med barsk og bram lige for mine fød-

der. Kraven blev smøget lidt ekstra op - og

derovre, ti meter væk, så jeg åens strømnin-

ger bugte sig afsted. Jeg listede mig nærmere

vel vidende, at det relativt lave og meget

klare vand, ville afsløre de fleste af mine

bevægelser, dog sløredes vandet lidt af støv-

regnen.

Der var den, bækørreden, den steg til en flue

eller hvad? Den ringede let på overfladen og

gled igen ned blandt resterne af ranunklernes

blomsterflor fra forgangen sommer. Jeg gloe-

de lidt på min Karupflue str.

6 bundet efter bogen, deref-

ter på vandet foran mig.

Hvorfor ikke? Et par blind-

kast og klasse fem linen ser-

verede fluen, hvorjeg gerne

ville have den. Forventnin-

gerne var store, var den der

endnu? Ku' den li' Karup-

fluer? Intet skete - det ku'



den altså ikke. En gærdesmutte grinede høj-

lydt i busken overfor, den havde sit på det

tørre. Endnu et par kast, der skete ingenting.

Stilheden omkring mig var blevet næsten lar-

rnende, vinden var nu ganske [et, skyerne

skiltes let, et solstrejf fornemmedes for straks

at opsluges af den næste byge. Jens ku' jeg

ikke se, kun hans line i bagkastet fortalte mig

hvor han var, og jeg vidste, at han det næste

kvarter ville være i position til første chance

ved Holtum Å.
Solstrejlet havde åbenbart sendt signaler

langs åen. Min vådflue, der var blevet igno-

reret de første par kvarter, blev skiftet ud

rned en lille sort str. l0 og på et lettere for-

fang. Og så skete der noget, en hejre lettede i

svinget længere nede og under pilebusken

lige før, landede fluen i en hvirvel af
strømvand og hug, tilslaget var let, blot et

løft af stangspidsen og regnbuen lor op i

strømmen. 25 cm ok, ingen VM, tnen en

oplevelse både for den og for mig, begge en

erfaring rigere.

Nu hk solen mere og mere overtaget. Jens

kom imod mig med et par kønne ørreder i

fangstringen, der iblandt en meget smuk

bækørred, han lo over hele hovedet, sikke

nogle oplevelser han havde haft både med

flora og fauna. Floraen havde hugget på et

par af hans fluer i bagkastet, som regel er

floraen den stærkeste - men fisk var det også

blevet til. Hans oplevelser var mangfoldige,

også den om den store ørred der havde spyt-

tet fluen ud igen. Han løb da alligevel med

dagens største bækørred, selvom det netop

den dag ikke var størrelsen, det kom an på.

Vi fulgtes tilbage til bilen, hvor frokosten

ventede, men det var tydeligt at åen kaldte,

madder og sodavand var blot noget der skulle

overståes hurtigst muligt, før vi atter kunne

svinge stængerne. Lidt klarere vejr med flere

og flere solstråler og stadig kun en let vind,

fik os til at prøve tørfluerne, især da adskilli-
ge ringe i strømvandet fortalte om de aktivi-

tetor, der nu var i gang. Alle, der har snuset

til et lignende ørredvand behøver ingen lange

forklaringer for at fatte, hvad vi oplevede i de

næste par timer. Mange små kønne fisk blev

sat tilbage i deres rette element, efter at være

befriet for de modhageløse kroge, der havde

revet dem ud af deres tro på et let måltid.

Tid er noget underligt noget. Står du ved et

busstoppested i lidt halvsurt vejr og venter,

så er fem minutter fandeme lang tid. Står du

derimod ved dit fiskevand i lige så godt vejr,

ja, så flyver timerne afsted og du må næsten

rive dig op ved håret for at forlade stedet til
aftalt tid.

Men sådan er det, efter en herlig dag med

riuegrejet. vejret og femten til tyve fisk hver,

hvoraf vi tog tre til fire med h.!em, ja, så kan

hverdagen bare komme an, det klarer vi let.

Politiets fartmåler var de netop ved at pakke

sammen, det var lidt før Skanderborg, så

også der var Jens heldig i støvregn og sol-

strejf. HK.

O dder Sportsfi skerforeni ng 9



Tattetur
Som noget nyt i foreningen
holdt vi først i august

måned et tatte-kursus.
Interessen var stor, så der
blev hurtigt planlagt en tur
til Odder Å, hvor vi skulle
prøye vores kunnen.

V havde dog et stort pro-
blem, grundet den meget
tørre sommer var det svært

at finde orm. Allan Rosenbæk havde dog hel-
det med sig, ved hjælp af regndans måske, at
skaffe til et par stykker af os.

Bedst som vi sad og delte orm, kom "vores "
Magnus hvinende på 2 hjul, og hans orrn var
sandelig i "stødet". Nu var der orm til alle, og
der blev syet til den store guldmedalje. Synet

af 7 mand, der sidder og

syr ormetatter, er nok ikke
særlig appetitteligt, men
humøret var højt og for-
ventningerne store.

Magnus var den første,
som landede en e\ og
snart efter endnu en. Des-
værre var han også den
eneste, som fik fisk med

hjem, men alle mærkede hvordan åens sorte
slanger kunne rykke i tatten.
Ved 2-tiden stod månen på sit højeste, og vi
besluttede os for at drage hjem. Stille forlod
vi åen, og alle havde oplevet en ny og dejlig
fiskeoplevelse ved Odder Å.

Michael Sonne

VTxTERTILBIJD
Hele bucktail kr. 29,75

Indiske hanenaklier kr. 14,50

Egernhaler fra kr. 14,50

Polarræ1, kr. 19,50

Micro chenille. lOm . . kr. 14,50

Crystal chenille kr. . 9,50

Kobbertråd pa spole . . kr. . 9.50

Sprite kroge. ørred kr. 14,50

la\s..kr. 16,50

Fluestik super AA . . . kr. 78,00

DAM spin, IM6. Fra . kr.378,00

DAM, flue, IM6. Fra . kr.378,00

Klinger, spin/flue. Fra kr.225,OO

Fra medio december l99S kan
vi præsentere Br,,lcrvaSTER
IM10 stænger til særdeles ri-
melige priser. (Fra kr. lS8S,00

kingfisher
Kystvejen 2T ,9000 Arhus C, Tlf. g6 13 1g 54
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Baglæns-spisning
Lørdag den 7. oktober 1995

var vi på havtur med "Amigo"
fra Grenå.

Efter adskillige ture med har.
blik, havde mange af os nok

glemt, hvad havfiskeri også

kan være. 10 sekundmeter fra

sy'd gav rnasser af rulninger,

inden vi var fremme ved den

store grund ca. 12 mil nord for
Grenå.

Turen var finalen om klubnte-

sterskabet. hvor Magnus forte

konkurrencen. Egon havde ind-

set, at han nok ikke kunne ind-

hente Magnus på reglementeret

vis, så han forsøgte at forgifte

ham med en smørsnegl med blød nougat fra

Søsterbageriet. I\tlagnus havde dog lugtet lun-

ten og sagde nej tak. Egon spiste selv en, og

virkningen udeblev ikke. Bjarne havde også

fået en snegl, og fik det også skidt. Han var

ikke søsyg, sagde han. "Jeg har bare kval-

me". Lidt efter spiste også han baglæns.

Michael blev det tredje offer for søsygen. Ib
stod imellem Egon og Michael, så han havde

et fint fiskeri, da der på et tidspunkt blev for-

fodret på begge sider af ham. Egon og Bjarne næste år.

ft%:,.
æ

§"

ru
blev lagt i seng, og vi andre hev fisk op.

Strømmen og vinden gjorde, at vi drev 3 mil
i timen, så det var hårdt arbejde at have

bundkontakt. Der var fisk hele tiden, og vi

havde i alt ca. 100 tjsk rned hjem og havde

genudsat endnu flere. Niels G. fangede

dagens to største torsk. Begge på ca. 4 kS.

Magnus fangede en knurhane og blev også

klubmester. Dan var så skuffet, at han truede

med at komme "sjov tobak" i Magnus' pibe

T.J,H.

Bjerre & Th Øger
Ejmdomsmægløftrma

Rådhusgade 2
8300 Odder
TIf.8654 2666
Fax 8654 2566

, . . s&tnrnen med Nykredit
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f,orårsprogram

Første klubaften efter juleferienTirsdag den 9.

Tirsdag den 23. Besøg hos Stef's fluebinding i Århus,
Tilmelding nødvendig.

t
ll

\
4Lørdag den 27. Grejdag + åbent hus,

Kom og køb, sælg eller byt grej,
Alle er velkomne fra 10,00 til 14.00,

Tirsdag den 30. Nye medlemmers aften.
Kom og hør hvad klubben kan tilbyde dig,

Tirsdag den 6. Nye medlemmers aften,
Kom og hør hvad klubben kan tilbyde dig.

Tirsdag den 13. Debataften. Emne til debat - se opslag i klubben.

Lørdag den 17. Havtur på Lillebælt med "Neptun"
Tilmelding fra 23. januar,

Søndag den 18. Premiere i Odder Å.
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker,
Derefter kører vi til åen og starter fiskeriet kl. 9.00,

)
I
§
eTirsdag den 20. Filmaften.

Tirsdag den 12. Fremstilling af kystfluer.

Lørdag den 16. Å-rensning. Vi mødes ved Assedrupbroen kl, 14.00,

Tirsdag den 19. Fremstilling af kystfluer.

Lørdag den 23.
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Kysttur, Tid og sted - se opslag i klubben.



Tirsdag den 9. Tørflue-kursus.

Lørdag den 13. og
søndag den 14.

Weekend kysttur.
Tid og sted - se opslag i klubben.

Tirsdag den 16. Tørf lue-kursus,

Lørdag den 20. Havtur til Sletterhage med "Freja 2",

Tilmelding fra 26. marts.

Tirsdag den 23. Forberedelse til geddetur.

»

»

Søndag den 28. Åben kystkonkurrence ved Kysing.
Se dagspressen og opslag i klubben.

Tirsdag den 30. Forberedelse til geddetur.

Søndag den 5. Geddetur, Tid og sted - se opslag i klubben,

Tirsdag den 7. Fremstilling af havgrej.

Tirsdag den 14. Fremstilling af havgrej.

Søndag den 19. Tørfluetur.
Tid og sted - se opslag i klubben.

Tirsdag den 21. Fremstilling af havgrej.

Tirsdag den 28. Sidste klubaften før sommerferien

)

»
Lørdag den l. og
søndag den 2.

Lørdag den 3.

Weekendhavtur fra Grenå med "Neptun"
Tilmelding er startet.

Havtur til Sletterhage med "Fre ja 2".
Tilmelding fra 28 maj og i

sommerferien på ttt, 86558891.

Tirsdag den 6. Første klubaften efter ferien.



Uden mad og drikke - du'r helten ikke
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Dette vrag gav også kun få Pæne fisk.

Næste stop var området kaldt 'Den falske

bolsaks". Her var absolut ingen strøm, og

fiskeriet var også derefter. Det var dog et

tuforglemmeligt syn, da en flok marsvin kom

strygende helt tæt forbi '?eder Most".

Mdere til dybere vand i sejlrenden ved Røs-

næs. Her kom der pludselig lidt strøm og fint
fiskeri. Flere fine torsk og nogle smukke

hvillinger på ca. 40 cm. Det var også her

Magnus fik en magnum rødspætte på 1 kg,

som tog hans pirk rent. Den indbragte ham

præmien for weekendens smukkeste fisk.

Lørdagens fiskeri sluttede på "Gudrun" ud

for Ballen. Ingen fisk, men Gunnar havde en

fin fight med etr dykkerpose? som indeholdt

lidt bestik og en lille motor.

Kl. 18 ankom vi til Ballen Havn. Ingen plad-

ser, men vi fik lov til at ligge uden på et

bornholmsk fragtskib, hvis vi slap 20 kasser

ø1. Vi lagde til, og prisen blev sænket til 1

kasse. Den medbragte biksemad blev spist

med stort velbehag, vi skal blot huske næste

Weekend havtur
5. og 6. august 1995 var vi på 2 dages havfi-

skeri med '?ecier Most". Afgang fra Hov lør-

dag morgen kl. B.

12 mand havde fyldt "Peder Most" med køle-

bokse og frostelementer i alle afskygninger-

Vejret var fantastisk. Havblik og ca. 25 gra-

ders varme, så heldragterne var udskiftet med

shorts.

Kursen blev sat mod Vesborg Fyr ved Syd-

samsø og et vrag på ca. 15 meter vand. Vi fik

nogle enkelte fine fisk, men på grund af det

lave vand blev fisken hurtigt skræmt. Flere

gange så vi stimer af småfisk blive jaget ud

af vandet. Der har sandsynligvis været mak-

rel under dem, men selv om de var inden for

kastehold, fik vi ingen kontakt.

M fortsatte lidt syd på til næste vrag, en

mudderpram liggende på ca. 20 rneter. Skip-

per cirklede 10-15 min. men kurure ikke fin-

de vraget. Pludselig sejlede han ca. 2OO

rneter væk og lige hen på vraget. Han skulle

lige korrigere, fordi de gamle positioner ikke

passer helt med de nye GPS-navigatorer.

| 4 o a", spor tsfi s ke rfo re ni ng



gang, at 500 gram pr. person ikke er nok, når

Egon er med.

M oplevede en fantastisk sommeraften på

havnen, hvor sejlbådsfolket råhyggede sig i
deres både.

Søndag morgen stod vi op kl. 6, spiste mor-
genmad og sejlede kl. 7. De første tirner blev
brugt til at fiske fladfisk. V ankrede op, og

forsøgte os med udlægning af duftspor på

bunden uden synderligt held. I alt lbngede vi
vel ca. 30 isingcr.

M fortsatle til et vrag kaldct "Kejser" belig-
gende nord for Røsnæs. Jørn Ejstrup og

Søren Kvist fik et par fine langer, og der
blev taget en del småtorsk.

Der var næsten 4 timers sejlads til Hov, så

ved 13-tiden startede hjemturen. M afli-
skede nogle pladser undervejs, men det

var generelt sløjt.

En del folk sov de sidste par timer. Med
de høje temperaturer og med santbaryt-

merne fra dieselmotoren i baggrunden

må de have drømt sig til sydligere
himmelstrøg.

Trods det lidt sløje fiskeri følte alle, at det

havde været en dejlig weekend og samværet

med skipper Henning og hans kone var utro-
lig hyggeligt.

Kl. 17 var vi tilbage i Hov og Mie fik præmi-

en for turens største torsk på 3,3 kg. T.J.H.
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Skiern A
Lørdag den 9. september havde vi en sen-

sommertur til Skjern Å nedenfor Borris. Der
blæste en svag let vind fra vest, men vejrgu-
derne havde lovet blandet vejr, så vi lagde ud

med solskin og et par tunge skyer.

6 mand og Inge skulle prøve at fravriste åen

nogle fisk over målet, helst laks, selvom
oddsene ikke var særligt gode.

Der gik ikke ret lang tid, inden den første

lille bækørred var på land og sat ud igen.

Hen på formiddagen havde Inge forvildet sig

helt neden for Borris-lejren, hvor der er en

del store sten samt nogle gode stryg. Der gik
ikke lang tid, inden Inge riggede af første
gang. Så blev der sat en tung spinner på, og

det var ikke noget dårligt valg, for på den

næste halve time fangede hun 3 bækørreder
over målet, den største var 57 cm lang og ca.

2,5kg.
Carsten tog den lidt på den lade side, så han
gik bare lige neden for bilen ved bropillerne,
hvor han kunne se store fisk, men han fange-

de "kun" to på 35-36 cm. Til middag var det

ikke Inges store fisk, der var det store samta-

leemne, men den store ørred der stod på en

halv meter vand helt inde ved brinken under

broen lige neden for fødderne af os. Den hav-

de ikke nogen stor appetit, for den fik serve-

ret alt hvad vi havde afgrej.
M blev enige om at flytte lidt længere ned af
åen, lige over for hvor Inge fangede sine fisk.
Der blev langet endnu en bækørred på 36 cm

inden kaffetid, hvor vi snakkede med en

lokal fisker, der gik med en tohånds flue-
stang, men han havde kun fået et par under-

målere.

Efter kaffen flyttede vi længere op af åen til
nogle pladser, vi havde prøvet på en tidligere
tur, men da vi kørte fra pladsen glemte vi
Inge, der selv var kørende. Da der var gået et

par timer dukkede Inge op og skældte ud,

samtidig med at hun brokkede sig over at

Borris var så stor.

Det begyndte at regne sidst på eftermidda-
gen, men det hjrlp ikke på fiskenes bidelyst
og der blev ikke fanget flere over målet, men

Jonny havde en temmelig stor fisk efter sin

spinner.

Dagens resultat blev 6 bækørreder over
målet, og Å-pokalen gik til Inge for den

største fisk.
E.M.
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Fladf iskesæsonen
De første gode skrubbe-ture fandt sted midt i
september.
Flere ture blev startet ved Kysing Strand,
men måtte flyttes på grund af store mængder
drivende tang. I stedet blev der fisket ved
Boulstrup Strand, hvor der var knapt så

meget tang. Fiskeriet var godt, og der var
flere, der fangede 10-15 skrubber på ån
vandstigning.
En formiddag, hvor der var meget mørkt i
vejret, og vandet var grumset, blev der ved
Boulstrup også taget 3 fine ål som side-
gevinst. Det var også her, der blev fanget en
pighvar på 37 cm.
Oktober måned forløb stort set uden østen-
vind. En fisker havde dog en fin tur til Kys-
ing, da han en morgen fik 15 skrubber i syd-
vestenvind.
Foreningens fladfiske-weekend 3.-4.- 5. nov.
blev præget af ekstreme vejrforhold. Orme-
gravningen fredag måtte aflyses på grund af
snestorm. Ormene måtte købes, og fiskeriet
startede lørdag morgen ved Kysing med van-
det stående helt op i skrænteme. Hård vind
fra nord og lufttemperaturer under fryse-
punktet. 6 mand fangede ca.20 skrubber.
Søndag morgen blev der fisket ved Boul-
strup. Vnden var nu i vest, og der var 3
graders frost. Fiskeriet var sløjt, der blev
kun fanget ca. l0 skrubber af 6 mand. Den
største på 37 cm.
Den efterfølgende weekend skulle vise noget
helt andet. Lørdagen kom med ideelle betin-

gelser. 10-12 sekundmeter fra øst, overskyet
med stigende vand mod middag. En fisker
kunne ikke styre sig, han gik hjem fra Kysing
med 28 skrubber efter godt 3 timers fiskeri.
Om søndagen var vinden den samme, men
vandet stod lavt hele dagen. Alligevel blev
der ved Kysing taget 10-15 fisk pr. mand og
ved Boulstrup 5-10 pr. mand. Heriblandt
årets hidtil eneste fisk over 40 cm.
Her midt i november er vandtemperaturen på

ca. 5 grader, og sæsonen forventes at slutte i
løbet af en måneds tid.
Friske sandorm har været superagnen, men
Gunnar har også haft succes med saltede
orm. Diverse kunstagn må indtil videre
betragtes som nødløsninger T.J,H.

Kasteaften
Kasteaftenen foregik bag ved Løvbjerg på en
dejlig stor plæne. M skulle se, om der var
nogen, der kunne kaste ud over 100 meter.
Der var ikke voldsom stort fremmøde, men
de, der var, fik kastet en del, men ikke over
de 100 meter med spin.
Det hjalp da Peter B. satte en øl ud på 55
meter. De fleste lånte Børges Pro Max til at
nå ud over 55 m, men den eneste der havde
besvær (næsten et kompleks) med at nå det,
var Børge.
Fluekastene lå på ca. 30 m, kun Svend var i
nærheden af de 35 m, selv om han var ude af

SCOT GREJ
Frederlks Alle 64 - SOOO Århus C

Far/tlf. 86 18 00 31

LYSTFISKERUDSTYR
FOR ALLE KVALITETS. OG PRISBEVIDSTE

Stang bygning, reparatione r,
og renovering af stænger

Åbningstider:
M a n d ag-ti redag -o nsdag-torsd ag 9.0 0-'l 7.30

Fredag 9.00-18.00 - Lørdag 9.00-13.N
Søndag GONE FlSHtNc
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Vi ville gerne have haft et interview med en

af foreningens virkelig store talenter, Biørn
Kristoffersen. Dette har ikke været muligt, da

Bjørn er en travl og meget aktiv person.

I stedet har vi lavet et tænkt interview:

Vores spørgsmål var'. Hvordan kan det lade

sig gøre atfange så mange og så store fisk af
selvsamme person?
Bjørn: - Nu skal I ikke tro, at jeg er en blære-

røv, men man er durn, hvis man sætter sit lys
under en skæppe.
Allerførst må man have tålmodighed og selv-
følgelig have det rette blodtryk, når man står

over for disse enorme fisk, som jeg har fan-
get. Jeg går kun efter fisk som vejer mindst
4 kg, da jeg synes småfisk ikke er værd at

ofre tid og kræfter på.

Nu vil jeg berette om, hvordan jeg fangede

laksen på 4,5 kilo. Det var en barsk og

regnfuld efterårsdag, hvor almindeli-
ge lystfiskere sidder hjemme ved

brændeovnens flammer. Jeg følte
i mine lemmer, at i dag måtte
der være noget stort. Flere gan-

ge så jeg store fisk vende i
overfladen, og pe et ret tidligt
tidspunkt af dagen havde
jeg udset mig
den, der skulle

med hjem. Pludselig et ryk, og min "Sala-
mander" sad i fiskens kæbe. Da jeg efter flere
Gammel Dansk havde ffiet mine nerver i ro,
var det en forholdsvis let sag at få den i land.

Da jeg er inkarneret Gudenå-fisker, var jeg ffi
dage efter igen ved åen. Jeg er både skrap og

superoptimist, og efter at have målt vanddyb-
den og -temperaturen vidste jeg, at "Sala-
manderen" igen var det rette "våben", og

snart viste mine beregninger sig at passe, og

en havørred på 5,5 kg blev landsat.
Da jeg vidste og havde set, der var større fisk

.,rr:,;r;: 
1riffi. i Gudenåens vande, var jeg

snart på færde igen. Dette
blev eventyret, hvor jeg
på min "Salamander"
efter kamp i timevis viste
mine fremragende fan-

geregenskaber, og landsat-
te en laks på 8,3 kilo. Jeg

rystede lidt i knæene,
men min erfaring
og standhaftig-
hed stod her
sin prøve.

red.



Kystkonkurrence
Traditionen tro var målct for efterårets kyst-
konkurrence Tunø. Øen udmærker sig ved at
der kan fiskes i alt slags vejr, dog ikke nord-
vestenvind. Netop denne vindretning blev
nævnt i vejrprognosen i ugen op til konkur-
rencen, og det i vindstyrker der kun ville
gøre det muligt at fiske et sted på øen - nem-
lig havnen. Turen blev derfor i sidste øjeblik
flyttet til Djursland, hvor Jens stillede sit
sommerhus til rådighed til overnatningen.
Lørdag formiddag fordelte vi os langs
kysten, fra Havknude i nord til Jernhatten i
syd. Om eftermiddagen da vi kom hjem til
sommerhuset, kunne vi høre Jens gå rundt og
bande. Han havde egenhændigt set, kroget,
udtrættet og mistet en multe på over 3 kilo.
Michael S. havde taget en ørred på ca 3 pund
og var dermed i spidsen for konkurroncen.

Erling havde taget en målsfisk, mens andre
havde landet undermåls ørreder og torsk.
Efter slagterens biksemad og et par flasker
årgangsvin, blev der hurtigt stille i huset.
Næste morgen blæste det hård vind fra syd-
vest, elendigt til Djursland men perfekt til
Tunø. Efter at have stået med hovedet op
mod vinden hele morgenen, kørte Egon,
Michael K. og Ib til knebel vig. Der var læ
nedenfor en kirke, og der på I meter vand og
verdens kedeligste bundforhold fangede Ib
en ørred, der skulle vise sig at veje præcis det
samme som Michaels. Efter flere kontrolvej-
ninger blev vi enige om at de skulle dele
præmien. Michael havde dog mest brug for
pengene, da tandremmen i hans bil knækkede
på vej rundt i det djurslandske. Alt i alt en
god tur med tre fisk over målet. M.K.

HavØrred
grøntsagsfad

I stk. havørred ca. I kg
2 stk. gulerødder
2 stilke bladselleri
2 stk.løg
Persille
Salt og peber
1 citron eller citronsaft

Fisken renses omhyggcligt, hoved og hale ljcrnes. Grøntsageme renses og
skæres i småstykker. Fiskcn saltcs og pcbrcs cfter snrag, og lægges på en bund
af grøntsageme, i et ildfast fad, der forcs med staniol. Resten af grøntsagerne
lægges ind i fisken og oven på fisken, dcr herefter pakkes ind i staniolen. Det

persille, og

Kassereren
Irl
L_________ _____________J

i

hele sættes i en forvarmet ovn i ca. I time ved 200 c.
Serveres med nye pillekartofler og kogte gulerødder el.t. et drys
koldt smør som sovs. En tør hvidvin til er en god ting.
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In spi reret af debatafi enen
d. 7/11, på Niels Jørgen's
opfordring om indlæg til
bladet og efter længere
tids overvejelser,
har jeg tilladt mig

følgende synspunkter
omkring enkelte temaer

fra debatten.

Egentlig kom jeg bare i klubben, fordi jeg havde
revideret regnskabet og skulle viderelevere det til
Niels Rasmussen, som også skulle gennemgå de!
inden det så skal godkendes på den kommende
generalforsamling. Et stykke arbejde, som jeg gerr

og hygger mig med en gang årligt, hvorefter jeg
har god samvittighe( fordi jeg så også har gjort
noget godt for klubben.
Det viste sig så som før nævn! at der var debataf-
ten. Jeg har ellers igennem længere tid, ja flere år
haft den oplevelse ved at komme i klubben på en
klubafteq at så var mit behov opfyldt for det næste
lille halve års tid. Nu har jeg været medlem af
klubben i henved 12 år og har egentlig altid kun
fulg livet sådan lidt fra sidelinien, de første mange
år fordi arbejdet og familielivet har vanskeliggjort
det for mig at møde op så tit og de seneste år fordi
det ederm . . . o.s.v. ikke er til at holde ud at kom-
me der. Jeg har stået distancen ved at være der, og
jeg skal ikke her holde mig selv for god i forhold
til at køre med på snakken, når den er der. (Det tror
jeg ikke, at nogen kan sige sig fri for). Men for
hulen hvor er det da enerverende gang på gang at
lægge øre til den samme lavmålte snak omkring
emner, der mest af alt foregår under bæltestedet.
Kære jer der kommer der fast, det er jer, der tegner

Stort

udvalg i
grej til
lystfiskeren

TLF. 86 54 28 1 3

klubben overfor såvel nye som gamle samt de juni-
orer, der btrde komme i klubben, men ak de er for-
længst skræmt fra vid og sans.

Tænk på de kvindelige medlemmer som bare bli-
ver verbalt vadet ned.
Jeg var for omkring et lille års tid siden tilfældigt
dumpet ind til et bankospil, og jeg blev og deltog.
Jo længere der gilq jo mere krummede tæerene sig
på mig af bare pinlighed over sprogbruget og jar-
gonen (den ene råbte højere end den anden, ikke
mindst dem der sad og råbte op, en tredje sad ovre
i hjørnet og syntes lige at have lært navnet på den
russiske flod Dnjepr og ikke fået det glemt igen).
Det pinlige bestod i, at der sad et par påhængere i
nærheden som bestemt ikke syrtes, at dette banko-
spil var nogen fomøjelse og som lod forstå, at det
var sidste gang de kom til banko i klubben.
I kan ikke være det bekendt, se så at komme op af
stolen og forsøg at stable et fomuftigt foreningsliv
på benene. Som det er nu, har jeg mistet lysten til
at komme oftere end hidtil, og med mig tror jeg
miurge andre. I sad der alle, med nogle få undtagel-
seq til debatten. nogen mumlede, andre ytrede sig
samtykkende og sagde, det er også rigtigt. Gør
noget. Kun handling skaber forvandling. Debatten
gik meget på juniorarbejdet eller rettere mangel på
szunme. Her vil jeg fra spids af gøre klxt, at jeg
ikke ønsker at gå ind i dette stykke både krævende,
men også nødvendige arbejde. Jeg arbejder med
unge til hverdag og har selv 2 bøm på hhv. l0 og
16 og har derfor ikke yderligere behov for forplig-
tende samvær med denne aldersgruppe. Så skulle
det være sagt.
Ikke desto mindre er jeg af den overbevisning, at
juniorarbejdet er nødvendigt for en klub som
vores, dels fordi vi jo må være med til at skabe nye
seniorer i både ord og handling, og dels yder vi
dermed også en samfundsmæssig indsats på linie
med sportsklubber og andre foreninger.
Der skal gives tid og rum til, at nogen kan fordybe
sig sammen med disse unge mennesker omkring
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det, som vi alle cr optagct al, ncnrlig lystfiskeriet.
Kære seniorer her hvilcr dcr cn lbrpligtigelse på os
alle, vi må have dcnt mcd i vore biler ud til åen,
kysten, til "putten" cllcr hv«rr det ellers måtte være.
En holdning, der også var fremme, var, at de kunne
jo bare komme, nren det glorde de jo ikke, derfor
er der ikke noget juniorarbejde. Hvis det er den
gennemgående holdning til juniorarbejdet, så er
det for mig at se en stor del af forklaringen på,
hvorfor det går, som det gør.
En anden ting som jeg mener, har væsentlig ind-
flydelse er, (dette kan lyde som et personligt
angreb, og jeg ved, at det ikke gar upåtalt hen) at
juniorgruppen er blevet splittct vcd, at der har
været etableret et ungdontsskolehold. Jcg har hørt
på allc argumcntcrns onl, at dc ikkc var medlent-
mer af klubben og heller aldrig ville blive det, og
hvad ved jcg. Det er ltoget forfærdeligt sludder, det
skulle en gammel frontkæmper kume holde sig
selv for god til. En anden afgørende faktor er, at
der er slet og ret ikke er så mange unge grundet
laW fødselstal for år tilbage. Men boomet står lige
om hjørnet (kun fli år) og så skal vi stå klar med
tilbudene til dem.
Kære seniorer engang til finder jeg det nødvendigt
at påpege, at underlivsdebatten heller ikke her er
på sin plads, tværtimod. Vi skal være med til, og
har vores del afansvaret foq at opbygge.iuniorerne
til bevidste mennesker og ikke lære dem chauvini-
stisk og på anden måde nedbrydende tale. De er
stadigvæk i en alder, hvor de spejler sig i de voks-
ne hvorend de går og står - eller sidder.
Som jeg også nævnte til debataftenen, handler det
for mig at se i første omgang om at tage stilling til,
om der overhovedet skal være en junioraf«leling i
klubben.
Her er der for mig at se, ikke nogen mening der er
bedre end andres, vi kommer der alle med hver
vores udgangspunkt og behov for, hvad vi nu vil
nred klubben.
Flvis man kun kommer for at snakke, er det da i
orden.

Hvis man ikke onskcr at inv«rlvcrc sig i juniorar-
bejdet, er det da i ordcn.
Hvis man ikke ønsker juniorer i klubbcn, cr da
også i orden.
Men lad være med at finde på al muligc udclia
betingede argumenter for at slrgc forklaringcn.
Hvis vi/i er os/jer selv nok, så cr dct vcl ogs:l i
orde& men hvor herre bevares for elr gurg indavlct
klubliv vi til sidst står med. Det bliver uden mig.
W skal bare gøre os klart, hvad det er vi vil.

Lasse Nielsen
(Indlægget er forkortet af red.)

Søsterbageriet

tif fraerdøg oB fest
i 6it og tif fiest

er søster,aleriet's

6rø[ og Kager 6edst
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BøIIIHøJVEJ 14

83OO ODDER

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
La p n i ng, afbal ance r i ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund BO 55 04 87
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Nyt fra kasseren
Det er på bessrelsesmødet den 9. nov. 199S, blevet
besluttet, at kontingent-opkrævningen fremover vil
blive foretaget igennem Danmarks Sportsfiskerfor-
bund.
Det vil sige at alle medlemmer af OSF, fremover vil
modtage et indbetalingskort fra forbundet.
Dette indebærer, at de medlemmer der ønsker det,
kan tilmelde sin kontingent-betaling til banker og
sparekassers betalingsservice, ellei man kan gøre
som man plejer, at indbetale beløbet på posthuset.
Kontingent-betaling direkte til kasseren kan derfor
ikke længere lade sig gøre.
Fra og med foråret 1996 vil alle medlemmer, der ind-
betaler deres kontingent rettidigt, sidste betalings-
frist er 1. marts, modtage et medlemskort fra forbun-
$e.1. me{ oplysning om navn, medlemsnummer, og
hvilken forening man er medlem af.
Kortet er udformet som et af de kendte plastickort,
og er man medlem af flere foreninger, vil man mod-
tage et for hver forening.

Til samtlige medlemmer af OSF
Da opkrævningen af kontingent, for eftertiden sker
via forbundet, skal jeg hermed bed^e alle medlem-
mer, der evt. har fanget fisk i Odder A, om at udfylde
vedlagte fangstrapport, og derefter indlevere ddn til
kassereren, da vi ikke laengere kan benytte os af
bagsiden på girokortet

Stofmærker
Der er indkøbt nye forenings-stofmærker, som sæl-
ges for en beskeden pris af 40 kr. ved henvendelse
til kassereren.

Både og motorer i OSF
sÅoe:
Den røde Rudkøbing jolle ligger for svej på Strand-
vejens Svejplads i Hou.
Bananen ligger på fast liggeplads ved den gamle
mole på Alrø (Egehoved). - -

Den 'Gule'ligger på traileren som står ved Stampe-
møllen.
MOTORER:
5 hk Mariner ligger hos Svend Post, Skolegade 19,
Hou, tlf. 86 55 64 62. Benzin købes hos Svend.
2 hk Hopda ligger hos Jørgen Møholt, Gersdorffsga-
de 17, Odder, tlf.86 54 47 15. Benzin 96 oktan 5ly-
let.

ARSKORT
til bådmotorer kan købes hos kasseren for kr. 25,- og
skal fornyes hvert år.

NØGLER
il bådene kan købes hos kasseren for kr. 2S,- og
skal afleveres ved udmeldelse/fornyes efter besty-
relsens anvisninger,

22 o a ar s po rtsfi s k e rfo re n i ng

Til de medlemmer der bruger foreningens motorer,
skal feg hermed gøre ier opmærksom på, at i skal
huske at forny jeres motor-lånekort. I kan købe et nyt
hos kassereren for en ringe pris af 25 kr. Husk åt
kortet gælder kun for et år ad gangen.

Biblioteket
OSF biblioteket er blevet udvider med to nye bøger,
og ikke mindre end to nye videofilm. Den ene bog
er, den helt nye af Michael Beck Hansen .Størrebå
er ikke alt', en fremragende bog, som jeg kun kan
anbefale vores medlemmer at læse. Husk at alle
bøger og videofilm kan lånes med hjem ved hen-
vendelse til kassereren

Stofmærker
Der er indkøbt nye forenings-stofmærker, som sæl-
ges for en beskeden pris af 40 kr. ved henvendelse
til kassereren.

Regler for Odder Å
Fredninqstider: Fra den 16. november til første søn-
dag efter den 15. februar kl. 9.00. Fiskeriet begyn-
der med morgen-kaffe i klubben kl. 8.00.
Mlndstemål: Havørred 40 cm - Bækørred 30 cm
- Al 35 cm.
Fanastbeqrænsnina:3 ørreder pr. medlem pr. dag.
Krogstørrelser Mindste krogstørrelse er gtørrelse
2i0. Modhager skal være fjernet hele året. Alefiskeri
undtaget.

Qæstetgt: Der kan udstedes op til 3 gæstekort til
hvert seniormedlem.

Sæstekort kan kun udstedes til personer uden for
Arhus Amt, med mindre vægtige grunde taler imod.
Dette afgøres af den af bestyielsen udpegede
gæstekortsælger, der er kassereren.
Kortet koster 20 kr. pr. stk.
Viotiot Bruger man parkeringspladsen ved Driften
SKAL der altid være en ledig plads.
Når fiskeriet starter i åen til åugust er der andre, der
også starter, og det er andejågerne. Det er meget
vigtigt, at vi ikke generer dem, der ligger på andit-
ræk. 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 titb-åge til bro-
en. Dette gælder helt frem til fiskeriet slutter den j5.
november.

H o rnf is ke- ko n ku rre n c e
I sommer har der kørt en konkurrence i klubben om,
hvem der kunne fange den største hornfisk. Man
skulle.lægge_en tier for at deltage, og pengene gik
til vinderen. Der var 14, der deltog, mån vi kom først
i gang midt i sæsonen, så der var ikke billeder af ret
m"atSe store fisk. Jørgen Ejstrup fangede hurtigt en
på 79 cm, som var den største i flere uger, men den
blev slået af en på 82 cm fanget af Egon M.
I 1996 bliver der også en konkurrence, med de sam-
me betingelser, men med tilmelding fra april. E.M



Rtt:;cnsgade B

8300 Odder
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\ieldsen

20.000 km kon få
dio til ot olemme.

hvoidon kåmfort og
sikkerhed føles...

STAMPMøLLEVEJ 48
TLF.86 54 47 34
SPEC. PEUGEOT, NISSAN, VOLVO

lst
I Aanegårdsg ade 2T _ B3OO Odder

I rLF. 86 54 00 ee

SUPER KIOSKEN
Torvet 6 - Odder

86 54 03 33
TOBAK - BTADE

AVISER
BILLIGBØGER - FILM

PAPI RVARER

ToILETARTIKLER - TIPS

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

44*ÅSr,,rno*

Banegårdsplads 7 - Odder
Ttf. 86 54 01 37



Unibank

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med
alt inden for

KOSMETIK,
HUDPLEJE OG
H E LS EKOST

Klor besked onr sund fomuft

Arndt Specialoptik
Briller & kontaktlinser

Rosensgade 33 . 8300 Odder
Telefon 86 54 23 13


