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Kasserer:
Jens Knudsen ...................

Å-udvatg
Michael Sonne
Eling Bentzen....,....

Hav og mole:
Torben Juel Hansen

Praktisk arbejde:

Fiskeribetjent:
Magnus Johansen

lnge Jensen.......

Klubben:
Magnus Johansen 40361193

Blad:
Niels Jørgen Nielsen 86 54 03 52

l-ars Aarø 86 54 56 79

O dder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945
KLUBLOKALER:
STAMPEMØLLEN
STAMPNlØLLEVEJ 57

BESTYRELSEN:

Formand:
Egon Marcussen.... 86 54 33 41

Både og motorer i OSF
sÅos:
Bananen ligger på iast liggeplads ved den gamle mole

på Alrø (Egehoved).

Den "Røde" ligger på traileren som står ved Stampe-

møllen.

MOTORER:
5 hk Mariner ligger hos SvenC Post, Skolegade 19,

Hou, tlf. 86 -5.5 64 62. Benzin købes hos Svend.

2 hk Honda ligger hos Jørgen Møholt, Gersdorlfsgade

17, Odder, tlf. 86 -54 4l 15.Benzin 96 oktan blylet.

ÅRsroRr
til bådmotorer kan købes hos kasseren for 25 k. og

skal fornyes hvert år.

NØGLER
til bådene kan købes hos kasseren for kr' 25 og skal

afleveres ved udmeldelse. Fornyes elter bestyrelsens

anvisninger.

Regler for Odder Å
Fredninrstide-r: [rra den 16. november til lørste søn-

dag elter den 1. marts kl. 9.00. Fiskeriet begynder med

morgenkaffe i klubben kl. 8.00.

Mindstemål: HavØrred 40 cm - Bækørred 30 cm - Åt

35 cm.

Fanpstbeprænsnine: 3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kropstørrelser: Mindste kogstprrelse er størrelse 2/0.

Modhager skal være fjernet hele året. Ålefiskeri und-

taget.

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

Gæstekort kan kun udstedes til personer uden lor

Århus Amt, med mindre vægtige grunde taler imod'

Dette afgØres af den af bestyrelsen udpegede gæste-

kortsælger, der er kassereren.

Kortet koster 20 kr. Pr. stk.

YSliS,!: Ilruger man parkeringspladsen ved Driften

SKAL der altid viere en ledig plads'

Når fiskeriet starter i åen til august er der andre. der

også starter, og det er andejægerne. Dei er meget vig-

tigt, at vi ikke generer dem, der ligger på andetræk,

især lra broen og ud til hvor reservatet starter.

Vii du fiske om aftenen efter solnedgang, SKAL du gå

op ved reservatet. Du må ikke gå trlbage til broen.

Dette gælder helt frem til fiskeriet slutter den i-5'

november.

86 93 71 58

86 .18 33 95
86 55 18 28

86 55 88 91

86 54 05 65

40361193

)+
lndmeldelser: Skal ske til kassereren

Jens Knudsen.
Nye medlemmer optages kun efter hen-

vendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt at la stoPPet
forurening med det samme.

Hvis det er noget akut f.eks. fisk der
ger dØde i åen, eller hvis vandet har

mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:

Brandinspektøren. ......86 54 05 29
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Formands-beretning 1 996
CltosrE år ved denne tid,
) vedrog vi Peter Sassers

udmærkede forslag, der
pålagde klubben at være

nrere synlig i 1996.
For at i ikke skal tro, at for-
slaget blev glemt lige så hur-
tigt, som det blev vedtaget, vil
jeg bruge en del af årets

beretning på en gennemgang

af vores tiltag i retning af
større synlighed. Vi startede

sædvanen tro med et
åbenthus-arrangement kombi-
neret med en fjortendages

udstilling på bibiioteket.
Faktisk startede syniiggørel-
sen allerede i 95, hvor Nikolaj
uddelte information smateriale
til alle. der købte fiskegrej op
til jul.
Sidst på sommeren lavede vi
fiskekonkunence i samarbej-

de med kommunens driftscen-
ter. Den var et led i rækken af
arrangementer, der skulle sikre

kommunens blåflagstatus.
Vi har været på fjerkræudstil-
ling, og vi er med på de nye

biblioteksposer, man får til de

b6ger, man låner på et af de

seks biblioteker i Odder
Kommune. Alt i alt en stor
fiemgang på det synliggøren-
de område.
Men har det så givet flere
medlemmer i klubben?
tænker I nok. Der til må vi
nok desværre sige nej, men vi
har ikke haft en ret stor
nedgang i antallet af medlem-
mer. Jeg ved godt at det er en

ringe trgst, men der er flere
foreninger, der virkelig kæm-
per en sej kamp for at holde
medlemstallet oppe. Jeg var

til et arrangement i amtskred-
sen, hvor jeg sammen med

andre lormænd drøllede til-
tag, der kunne holde på

medlemmerne. Her blev det
regnet for et luksusproblem
at vi i Odder kun var de

samme 25 mennesker til alle
vores klubaftener.
Ingen generalforsamling uden
en snak om vores junior-
aldeling. Den blev heller ikke

glemt efter sidste års forsam-
ling. Vi sendte breve ud til
alle de interesserede vi kunne

finde, og bad dem møde til en

snak i klubben. Fgrste gang

mØdte der 3 op, der efter har
vo res aktive juniorafdelin g

bestået af CIaus.

Hvis fiskesæsonen 96 skal

huskes fbr noget, bliver det

fbr mit eget vedkommende
isfiskeriet. Der er længe

mellem, man kan stå på en sP

og fiske, mens biler kører fbr-
bi, og privatfly lander, på

søen vel at mærke.
Når det gælder havørreder. er

det tætteste jeg har været på

en god fisk, da jeg nettede en

god fisk for Egon på Samsg.

Det her er så min sidste aften
som formand. Jeg vil godt sige

tak for god ro og orden de

sidste par år. Grunden til min
afgang er, at jeg er flyttet til
Fyn, og der skulle der forresten
være ganske godt at fiske.
Glædelig jul og godt nytår.

Michael Kvist

Pokaler 1996
Største laksefisk i danske
farvande:

Egon MarcLtssen
Hav@rred, 3,6 kg

Største flsk i Odder Å:
Carsten N@rgaard
HayØrred,2,7 kg

Præmietur - Odder Å:
Jens Knudsen,
Havqrred, 1,5 kg

OSFs årlige kystkonkurrence:
Erling Bentzen
Torsk,42 un

ffi KoNnNGEN
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50, -

Seniore r ..... 320,-

Pensionister .....250,-

Juniorer..... ....... 200,-

Fam ilie-medlemskab . ,... 500,-
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Den rigtigevej
til en dejlis Hobhy

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

B'o\115'
OO

LYSTFISKERGREJ

EB. Gref
Rosenvangsall 6 202' Høibierg
Ttf. 86 27 03 44
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OSFs
åbne
kystkon-
kuruence
1996

o'::x,'-:3å,,Iilil;-
arbjde med Odder Kommune
og organisation B1å Flag,
arrangeret en åben kystkon-
kurrence den 25. august fra
kl.15 til 21.

Det skal siges med det sam-
rne, at vi ikke havde de

store forventninger, for det

første på grund af varmen
og tidspunktet, men også på
grund af manglende samar-

bejdsvillighed fra kommu-
nens side.

Konkurrencen blev dog gen-

nemført, trods strid vind fra
syd (ca. 9 sekund meter)
biev der solgt 15 kort, og

med en fluestang på hBjkant

iå- d
(venligst spon-

soreret af Stef Fluebinding)
blev der gået friskt til
sagen. De fleste lagde ud
med bundsnøre, og en

enkelt fisker mente at han
nok kunne få et eller andet
på blink trods den hårde
vind. Det varede et par

6 
# 

.DDER 
'P.RT'FT'KERF.RENTNG



timer før de 1'ørste tlsk blev
landet, og det var jo næsten

som sædvanlig Magnus der
lagde ud med en skrubbe på

et par cm over niålet. Lidt
efter landede kasseren en

fin fisk på 30 cm. og sa

førte han lige pludselig
konkurrencen selvom han
betegnes som lidt af en

amatØr indenfor bundsnøre
fiskeri. Det blev også

sporenstrengs taget til efter-
retning af Torben, der
omgående f-lyttede alt hans
habengut længere nordpå.
Her gik det da også lidt
bedre for ham, idet han

vandt med en skrubbe på34
cm og 460 gram. Magnus
indtog anden pladsen med
flest antal fangede fisk.
Der blev ikke fanget

hverken havørred, laks eller
torsk, så den fine fluestang
fra Stef får vente til en

anden god gang.

Alt i alt tror jeg, de fleste
havde en god dag, også de

tre ikke-medlemmer der var
mødt op.

Skal vi gØre det ti1 en årligt

tilbagevendende begiven-
hed, og måske ligge den iidt
senere på året, ja hvem ved,

det er jo så op til
bestyrelsen og resten af
vore medlemmer.

Amatøren.

.DDER spoRrsFrsKERFoRENrN" 
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Torskeevent

hos muslingefiskeren i Hov

If /seTENDTUREN 1. og2. fik vi ca. 1000 muslinger,

W luni 1996 fra Grenå med som blev pillet ud af
"Neptun" blev fbrt'reredelses- skallerne og bundtet i
mæssigt den stØrste opgave, valnødde-store kugler med

r$BS

$i

vi endnu har haft.

Turen blev bestilt 7'lrLr t
hårnet. Hornfiskestrimler,
sildestykker og sandorme

forvejen, og blev hurtigt fuld- blev også pakket.

tegnet, da vi kun måtte være Fredag aften 31. maj gik det

8 mand på skibet. mod Grenå i 2 stationcars

I januar 1996 fik vi lavet et med 2 propfyldte trailere. Vi

hæfte med alt om fiskeri efter overnattede på skibet, og

lange, havkat. lubbe og sej. efle.r at have iået is ombord

Der blev indkøbt hundredvis sejlede vi lBrdag morgen kl.
af trekroge. enkeltkroge og 6.00 ud fra Grenå. MåIet for

blæksprutter. Maj måned blev fBrstedagen var et område

brugt til at binde tackler, og beliggende ca.20 sØmil

ffi ODDER SP.RT SFISKERF.RENING
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sydBst for Anholt kaldet
"Store Middeigrund'l
Uden stop ville turen tage ca.

6 timer, så vi fiskede på nogle

grunde og vrag på vejen for
at gøre turen lidt behageli-
gere. Fplrste stop efter 2
timers sejlads var "Briseis

Flak". En grund med ca. 10

meter vand. Det blev en

lorrygende sta(. Masser af
torsk, helt op til 7 kg, en del

småsej og en enkelt fin
makrel. Turen gik videre, og

på et af de næste vrag fik
Søren en havkat. Den vidste

dog ikke, at den skuile hugge

på muslingekød. men tog i



stedet sildestykst. Der blev
også landet nogle fine langer,

som heller ikke kunne mod-
stå sildene. Sejltiden mellen-r

fiskepladserne blev brugt til
filettering, og filetterne blev
straks lagt på is.

Ved 16-tiden var vi på "Store
M iddelgrund", og skipper
sagde, at på det næste vtag

blev det rigtig siovt. Der
plejede at være mange og

store torsk på vraget. Vi var

nogle stykker, der stod og

kiggede på ekkoloddet. da

skipper Henrik som sæd-

vanlig fandt vraget i første

forspg, og skærmen viste

virkelig "fjernsyn for dig".
En ordentlig stak fisk over

vraget, så vi sprang ud til
grejet. 8 mancl lod pirken gå

på samme tid, og l0 sekunder

senere var alt katls. 8 sam-

menkrøllede stænger og en

råben og skrigen om kæmpe

fisk. Flere havde 3 fisk pa, sa

der var liclt forvirring, da de

skulle gaffes. De tleste fisk
var fra 3 til 5 kg, men Bjarne
tog en flot torsk på 10,2 kg.

Næste drev over samme vrag,

8 pirke ned og den utrolige
følelse når pirken bliver
vægtl@s, længe inden den har

nået bunden. Opstramning og

fast f,rsk. Irlere havde sa

stærke fisk på, at det var

umuiigt at holde dem, og de

satte sig fast i vraget.

De fleste gætterier gik på

kæmpelanger. De næste par

timer gik det slag i slag. men

desværre blæste det lidt op, og

et par stykker gav sig til at

synge TV2 hittet "Kon-r lad os

brække os". Det var vist også

det, de havde det bedst med.

2'lr times sejlads ind til
Anholt, rensning al'lisk på

molen og godnat el1er 15

timer på havet.

Afgang kl. 7 tia Anholt
spndag morgen og 1'l: times

sejlads sydpa til nye vrag.

Masser af torsk. Desværre

havde dem der fiskede med

naturlig agn ikke held med at

fange andre ar1er.

Ved 13-tiden blev kursen sat

mod Grenå, og fiskenet blev

afsluttet på "Briseis Flak".
Kastestængerne kom atter

frem, og det gav mange 2-3

kilos torsk.

Kl. 18 var vi i havn med

torske-eksem over hele

kroppen og utroiigt mætte af
fiskeri. Fiskenet på vragene

ved Anholt fbregår pa25-30
meters dybde, og vi kunne fint
klare os med 200-250 g pirke.

I ait tik vi vel ca. 300 tonk
over 2 kg med de st@rste på

7-7 ,5 og 10,2 kg.

Vi var meget begejstrede for
Henriks gejst og arbejde, og

hans evne til at placere

"Neptun" rigtigt i fbrhold til
vragene.

T,J.H.

.DDER spoRrsFrsKERFoRENrN" 
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Ioråesptogfanl
1997

Tirsdag den 7. Første klubaften efter juleferien

Tirsdag den 14. Fremstil ling af is-fiskeg rei.

Tirsdag den 21.

Tirsdag den 28. Debataften,

J'4"k-\*.,

Lørdag den 1. Grejdag og åbent hus på Stampemøllen
fra kl 10.00-14,00

Tirsdag den 4. Velkomstaften for nye medlemmer, - Debataften

Tirsdag den 11 . Fluebinding v. Jens Knudsen,

Tirsdag den 18. Fluebinding v, Jens Knudsen.

Tirsdag den 25. Fluebinding v, Jens Knudsen,

Søndag den 2, Premiere i Odder A,

Vi mødes i klubben kl,

Derefter kører vi til åen
8.00 til kaffe og rundstykker
og starter fiskeriet kl I 00

Tirsdag den 4. Motorlære. Hvad gør du når bådmotoren sætter ud?

v, Vagn Haugaard

Tirsdag den 11. Vedligeholdelse af grej v. Egon Marcussen.

Tirsdag den 18. Filmaften,

N 
# 
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Lørdag/søndag
den 12./13,

Weekend-kysttur.
Se opslag i klubben.

Tirsdag den 22. lnstruktion i fluekast v" Jens Knudsen.

Lørdag den 26. Havtur fra Kongsgårde med Freja ll,
Tilmelding fra 1. april,

I

»

Tirsdag den 29. Forberedelse til åtur v. Jens Knudsen

Lørdag/søndag
den 3./4.

Weekendtur til Simested A,

Pris ca, 250 kr, Max, 10 pers,
Tilmelding senest 1, april.

Tirsdag den 13. Klubaften ved Odder A.

Vi mødes ved Assedrup-broen kl 19 00.
Bemærk klubben er lukkei,

Fredag den 23. Kystf lue-nattur v, Jens Knudsen

Tirsdag den 27. Sidste klubaften før sommerferien,

)

»

Lørdag den 28, Havtur fra Kongsgårde med Freja ll,

Tilmelding fra 20, maj,

Tirsdag den 5. Første klubaften efter sommerferien,

Havtur til Det gule Rev med "Trille ll"
Tilmelding senesl2T . ma1.

Depositum 200 kr,

Søndag den 7.

.DDER sPoRrsFrsKERFoRENrN" 
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Bjerre & Th Øger
Ejend,omsmagbrf,rma

Rådhusgade 2
8300 Odder
TIf.8654 2666
Fax 8654 2566

, . . satnrnen med Nykredit

06 54 3t 33
Aben mandag til fredag
kt. 7.30-17.00,
Lørdag k1 8.30-12.00.

RøT{HøJVEJ 14

83OO ODDEH

Dækcerter

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

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87 Ti[ ftoerfag og fest

i 6itog tiffrest

er søsterba[eriet's

6rø[ og Kager 6edst

-så behøver du kun at handle et sted

Søstetba,geriet
NørreeodeliZ
B§Q bddæ

T$.BeæA222

,, 
# 

ODDER SPORTSFISKERFORENING



Tørfluekursus
1 996

T\tr ærede medleni Børge
tr, Elgård og kassereren

havde i foråret arrangeret et

tørfluekursus lor de af Odder
S portsfiskerfb renings m ed-

lemmer som eventuelt var
interesseredc,. Vi havde i den

anledning lået .lohn Andersen
fra Jagtstuen i Arhus til at

komme og undervise i både

fluebinding, teoretisk fiskeri
samt praktisk tiskeli.

kun seks medlemmer havde
meldt sig inkl. John, havde vi
de bedste betingelser, for

både at lange stalling og
bækørred.

Vi havde en fremragende tur,
og jeg tror nok de fleste nød

det gode vejr og det at være

sammen med andre ligesin-
dede ved det samme fiske-
vand på samme tid. Vi fik
ikke fisk med hjem, men de

fleste fik da prøvet deres

teorier af. Jeg selv fangede
min stBrste stalling hidtil,
ca. 35 cm, men den fik lov at

løbe igen, da mindstemålet
ved det lejede fiskevand

er 40 cm.

Tørflue-fiskeri er

utroligt spændende,

og det undrer mig
nreget at denne gren af
vores hobby ikke har
flere udøvere.
Der er ikke noget så

skønt, som at færdes

ved en dansk å, og
bare at gå og hygge
sig med sin hobby, og
så ovenikøbet vide at
fisken ikke render
nogen steder. De er
der hele tiden, det er
bare op til fiskeren at

bruge den rigtige
teknik og de rigtige
fluer, så skal fiskene
såmænd nok hugge.

Tørllueentusiasten.

John er fbruden at være ansat

i Jagtstuen også medlem af
den Danske afdeling af FFF
(Federation of Fly Fishers).
Han er en fremragende
iæremester, som vi havde
megen glæde af at stifte be-
kendtskab med. Kursets teore-
tiske del forløb over to aftener,

hvor John fortalte en del om
insektlivet ved Gudenåen,

samt hvordan man griber tØr-

fluefiskeriet an bl.a efler
stalling ogbæk6n'ed. Vi
bandt også nogle fluer,
der skulle iniiterc de

insekter, som var rele-
vante filr den eliorløl- .4.

3:1i.",;:H:T.", ffi
skulle gå til Gudenåen H

iii,l:::1n".:# ffil
Lejet 2,5 km fremra-
gende fiskevand, og da

deltagerantallet var .', -
nede på et minimum,

oDDER spoRrsFrsKERFoRENrN" 
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Tunø
rTt naotrloNEN tro gik efter-

I å."ts kvstkonkurence-tur
til Tunø. Vi mødtes ved fær-

gen lørdag den 8. oktober kl.

9.00. Der var temmelig
mange mennesker med fær-

gen, så det var godt, at vi
havde bestilt plads til om

sgndagen. for ellers var vi

ikke kommet hjem før man-

dag. Vi erfarede også, at der

var 20 andre ovre for at fiske,
så der ville blive temmelig
manpie lystfiskere.
Vel ankommet til Tunø satte

alle sig ned og spiste frokost,
nogen hurtigere end andre,

tbr fiskefeberen var ved at

være på kogepunktet.
Der var strålende solskin med

få skyer, så der var flere, der
gik uden at tage regntøj med,

selvom Voldborg havde lovet
lokale byger med torden.

Efter et par timers tiskeri trak
det hurtigt og voldsomt op

fi'a vest med lyn, tolden. regn

,O 
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og hagi i 10 minuttcr, og lige
så hurtig som det kom, var
det ovre. I perioden op til
bygen havde fiskeriet været
godt, men det var kun under-
målere, der kom på land. Der
var ellers blevet fanget en

havørred på 50 cm om mor-
genen af et par knægte, der
var i sommerhus.
Ved aftenstid ville Magnus og

Dan prøve på stranden ved

havnen. Det viste sig at være

en gocl rde, Iol i 3. kast havde

Dan en prred som lige holdt
målet med sine 41 cm. Mag-
nus var også heldig, han fan-
gede en af årets eneste tobiser.

inden aftensmaden var det
blevet mørkt, så det var et flot
syn da mejeriet fyrede fyr-
værkeri.
Biksemaden blev skyllet ned

nred et par øl,lidt f'ernis og dr.

Nielsen samt et par gode lyst-
fiskerhistorier. Efler maden
var der flere, der ville ned på

havnen og se Erling, Magnus
og Klaus hske med sandorm.
Der var ikke voldsomt mange
fisk, men 2 flade og 2 torsk
over målet blev det til, inden
de gik op lbr at sove. Resten

var henne på kroen for at

hjælpe de lokale med at lukke
kroen ned lbr vinteren.

Morge,nvækningen stod J ør-
gen Ejstrup for. Først med
vækkeuret og hvis det ikke
var nok, smed han sine
waders ned på gulvet med en

gevaldig rabalder. Jgrgen og
Carsten Nprgård skulle abso-
lut starte med at fiske, før del
blev lyst. I løbet af natten
havde det blæst kraftigt op

fia syd og det småregnede

hele tiden. 4 mand syntes, at

det var godt vejr til at fiske
flade i, mens der var andre,

der mente, at sengen var det
bedste sted at være. Dan

nåede slet ikke at komme ud

og fiske om spndagen.
Fladfrskeriet var godt hele

dagen, så det blev til 27 over

målet med den stØrste pil36
cm. Der blev ikke fanget flere
havørreder, selv om der blev
gjort en del for det. Den
totale fangst på turen blev 29

flade, 2 torsk og t havørred.
Det var en torsk ph 42 cm

fanget af Erling Bendtzen,

der løb med pokalen.

Alt i alt den mest fiskerige tur
vi har haft til TunØ.

Deltagerantal 15' 
Egon

MASKINFABRIKKEN
Bemiop,

Rønhøjvei I - DK-8300 Odder
Tlf. 86 54 14 50 - Fax 86 54 0O 47

Metallisering med ZINK/Aluminium

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

Ring os oo og forhør nærmere!

Vl tilbyder os derudover med:
I Konstrukllon al speclalmaskiner O Kantpresse 80 tons x 30OO mm
O Fremstllling al rullebaner/kædebaner O Mindre lakeringsopgaver (vådlakering)

etler opgave 0 RrOelde I rusuri stål
I Drelearbelde - FræsearbeJde O EnOriO"r. filbyder vi os med
O Bukkearnelde I lndustrirør klelnsmedearbelde

ø 16-22-25-32-38-44 mm

0 KttppearOeJde I stålplacte
rnax.6x1500x3000mm

O Certitikatsvejsning DS g22 på værksted
O Spec.: SvelsearbeJde i støbegods,

aluminium og rusilri stål

lngen opgave er for lille
Kontakt os venligst for nærmere oplysninger
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4 ørreder, som skulle tilbere-
des over bål i sPlvpapir med

persille og rå lPg, det vidste
vi andre bare ingenting om.

Da vi var samlet oppe ved

dambruget fik vi at vide, at

fiskene skulle fanges i 2 små

lraløbssøer.
"Vi kan da ikke fange fisk
her", sagde Inge.

"Vi 1år se", sagde 1eg (Eriing).
"Man har vel sit udstyr i
orden", 1eg lavede hurtigt et

lille flåd til og kom powerbait
på krogen, og vupti en regn-

bueørred var fanget.
"Jamen så har Erling jo vun-

det turen", sagde de andre.

"Det er altså snyd, det er jo

ikke en rigtig fisk, jo det er

det vel, men den er ikke
fanget i åen", sagde Inge.

Fiskene blev tilberedt af
Magnus og Egon. Der var

God dag ved Skjern A
I feo foreningens fisketur til klar for nu skulle der fanges

V St3..n a lø-r,lag den 14. laks.

september var der tiirneldt 8 Kl. 8.30 ville Magnus smutte

del tagere: Magnus, Egon, op for at hente bagerens

Inge, Michael C., Lars, Gun- dårlige pje til Gunnar samt

nar, Jens Jgrn og Erling. rundstykker og basser til os

Vi skulle være tidligt ude af andre. Da Magnus kom retur

dynerne, idet der var aftalt holdt vi en lille pause og beg-

m@detidspunkt og afgang fra yndte at gumle og smaske

Stampempllen kl. 5.00. samt drikke kaffb med fløde

Da vi nåede til Nørre Snede (Gl. Dansk).

havde bageren ikke åbnet end- Ved middagstid skiltede vi

nu, så vi trøstede os med, at fiskeplads, da den eneste fisk

der også var en bager i Borris. der var fanget indtil nu, var

Vel ankommet til Borris en skalle, taget af Egon.

skulle vi nu tage en lille På det nye sted var der om

, smutvej ned til bageren, men fredagen blevet fanget 2 laks

han havde kun et stort skilt på h.h.v. 6,5 kg og 10,2 kg.

med teksten "lukket". Tiden gik og vi skulle nu i
Magnus havde givet besked gang med at skafl'e middags-

om, hvor der skulle fiskes, og maden, hvilket skulle ske

Egon skulle være på pladsen. oppe ved dambruget.

Vi begyndte nu at samle Egon og Magnus havde en

fiskegrej, nettene blev gjort aflale med dambrugeren om

,U q ODDER SPORTSFISKERFORENING



en halv fisk til hvcrr'+ vin ll'a
Gunnar. Det var srr skørr

oplevelse at l'å pn'crle r' pu

denne måde.

Dagen gik. vi sa lisk. rrrclr

flest af de snra skrrlle l og cn

enkelt stor lisk.
Der var pallsr.onrkrirrg kl. l5
hvoreltel noglcr lirrtsirtte mod

at ljskc og trrcllc skullc hjcnr.
'l'il sltlst virl tlcr krrrr Mirgnus
og ntig tilhagc.
Nrr skullc vr lrge htrvc litlt ug

spise irrdcn slulsllurlon lrlcrv

sat incl. husk pa at aen luk-
kede den 1519 1996. så det
var fantastisk godt tilrettelagt
et helt år lbr at kunne for-
udsige dette.

al brcmscrn kunne løsnes, den

blcv holdt nteg,et hårdt.

liiske.n kom nu til at sidde
Iast r grflden.

Irisken var ca. 1,5 meter fra
stangspidsen.

Hans to kammerater havde
smiclt deres stænger oppe i
græsset. De vidste ikke hvad
de skullc l'orctagc sig. da de

hveirkc,n hirvrle ikkc ncrt eller
lattgstkrog ntcd.
.leg tilhstd at h j.r- lpe med at 1å

liskcn op i mit net, men først
skuile den jo ga fri af grØden.
"Slæk linen,lad den strække
ud", råbte jeg, og det lykke-
des at få fisken tl'i, sikke en

stØrrelse.

hjem, er du med", råbte vi
begge to.
"Nu lader du fisken gå stille
og roligt hen mod netkanten,
og du tager det helt roligt, er

du med", sagde jeg til den

unge mand.
"Første gang så lader vi den
gå og anden gang så putter vi
den i nettet". sagde.leg.

Operationen lykkedes, fisken
kom i netposen, hvor den

splittede et par masker, men
op kom den.

Det var en laks pL ca.7 kg
og70 cm lang, den havde
begyndende krog og var lidt
rØd i overkanten.

Se det varjo en oplevelse.
Dette her var et iiile udpluk
fra den herlige tur til Skjern
Å. leg håber herved at have

fået nogle af oplevelserne
gjort lidt livagtige og kan kun
opfilrdre andre til at deltage
næste gang.

Knæk og bræk. Erling

Magnus og jeg gik nu tilbage Magnus rabte til mig, "Erling
mod dambruget fbr at prøve skynd dig at komme på ptads
lykken, men det var kun på den lille tue ned ved

småskaller og aborrer. dcr åkanten".
bed på. Magnus slog nrin Nu skullc der handling til,
rekord ph 12 cm. idct harr "tlu har barc at rettc tlig e,l1er.

selv fangede en pa l.l cnr. hvatl vi sigcr til dig. sål).cmt
Det var iklie.just rckorclstol'c ch-r skal lravc liskcrn med
fisk, men det var ct dcjligt
område at være i.
Nu begyndter kkrkkcn at

nærmo sig 20, hvorl'or vi
besluttctlc at bcgive os retur
ntotl bilcrr.

I)a vi var kommet længere
Ii'cnr, kunnc vi se. at der
skr:te nogct, idct cler gik en

stor llsk lri al'vandct.
"Magnus, lad os ga hcn og se

hvad dor skcr'', sagtlo .jeg.
Vel ankonurrct kurrnc vi se en

ung knøs stå rnctl sirr stang

spændt som cn llitshrre . i«r

der var sandelig l'isk 1xr. og
jeg skai love fbr, at rlcrr hlrrv

holdt tot (stramt). .lr:g tror
ikke den unge mand vrtlstc,

ODDER SPORTSFISKERFORENIN' 
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I tbrbindelse med udsendelsen

af Odde r Sportsfi skertbreni ng s

blad skaljeg på bes§relsens
vegne. bede alle medlemmer
om at udfVlde vedlagte spØrge-

skem4 så grundigt som over

hovedet muligt. Grunden til at

vi ønskeg at I udtylder dette

skern4 er at vi i bestyrelsen

gerne vil høre alle vore med-

lemmers mening, om de tilbud
tbreningen har i øjeblikket.

M vil meget gerne tbrny os. og

fbr at vi kan det, er det vigtigl.
at vi 1Tørerieres mening.
I skemaet vil I bl.a. kunne læse

et par spørgsmål ang. vores

både. Da vi har planer om at

indkøbe en aluminiumsjolle. vil
vi gerne vide hvor stort behovet

er tbr både. Er behovet ikke til
stede, er derjo ingen grund til
at gøre så stor en investering

(ca. 14.000 kr.), da vijo ikke

har alverden at gøre med.

Vi er også i gang med at lave

en såkaldt database, eller
niedlemskatalog, som er be-

regnet til at Iigge tiemnre i

klubben, og det er bl.a. også

det, vi skal bruge spørgeske-

rnaet til. Det er vores håb at alle

medlemmer imødekommer
bestvrelsens ønsker, og vi
glæder os meget til at modtage
jeres svar.

I)er vil blandt de indsendte

spørgeskemaer blive trukket
lod om en nriudre præmie,

nemlig et års gratis medlem-
skab.

Skemaerne bedes at'leveret i

klubben, eller indsendt til
kasseren Jens Knudsen, Eng-
dalgårdsvej 47. 8300 Beder,

senest d. 15 januar 1997.

Til alle medlemmer Det gule
Rev
Sgndag 7. september 1997

har vi arrangeret en havtur
til landets bedste fiske-
plads, Det gule Rev.

Det er fra Hanstholm med

skipper Andr6e Gothe o-e

hans skib "Trille II".
Skibet er hurriggaende og

når fiskepladserne på bare

lt lz-2 timer.
Vi har reserveret hele skr-

bet, clet er til 12 mand, o-{

sidste tilmelding er 27.

maj. Du kan tilmelde dig
fra nytår ved betaling af

200 kr. i depositum. Prisen

for turen er 600 kr. ink].
kørsel.

Det gule Rev er ca. 30 km

bredt. 200 kni langt og

dybden er 25-45 m.

I september er der stadig

makrel at fange, og der vil
desuden være mulighed for
torsk, sej, lubbe, lange og

havkat.
En 20-30 punds hav,stang,

et multihjul der kan rumme

200 m 0,50-0,60 mm

nylonline, pirke tia 200-

500 gram og nogle farve-

strålende ophængere, så er

du godt på vej. Torben

Fangstrapporter
For at bestyrelsen kan danne

sig et overblik over, hvad der

bliver fanget af fisk i Odder Å,
er det af stor betydning, at

foreningens medlemmer ind-

sender fangstrapport, over det

de fanger.

Vi har derfor besluttet, at der på

den årlige generalforsamling,
vil blive trukket lod om et års

"'§ratis medlemskab af OSF

blandt alle indsendte fangst-

rapporter.

Så se nu at komme ud af bu-

sken, og få ind.sendt den

fangstrapport der f6lger med

bladet, du er også velkommen

til at indsende rapporten, selv

om du ikke har fanget noget i

Odder Å.

FISKEHALLE
Holsteinsgade 5 - Tlf, BO 54
v/ Ruth og Erland Jensen

" # 
ODDER SPORTSFISKERFORENING



Iclelrtrr 86 54 10 50

\ieldsen

20.000 km kon få
dio til ot olemme.

hroidon kåmfort og
sikkerhed føles...

SI ,U
Gøp Der Nerør...

Banegårdsgade 27 - 8300 Odder
TLF. 86 54 00 99

SUPER KIOSKEN
Torvet 6 - Odder

86 54 03 33
TOBAK - BLADE

AVISER
BILLIGBØGER . FILM

PAPIRVARER

TOILETARTIKLER . TIPS

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



«-

Unibank

Arndt Specialoptik
Briller & kontaktlinser

Rosensgade 33 .8300 Odder

Telefon 86 54 23 li

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med

alt inden for

KOSMETIK,
HUDPLEJE OG
H ELSEKOST

l(lor besked om sund lornuft


