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o Fiskegrej
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Odder
Sportsftskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER:
STAM PEMØ LL E N
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSEN

Formand:
Peter Sasser.... .. ...

M;bir
Kasserer:
Jens Knudsen

Både:
Allan Rosenbæk

Odder Å.
Erling Bentzen

Praktisk arbejde:
lnge Jensen..... .

Kystudvalg.
Dan Svendsen 

HrfåUif

Klubben:
Magnus Johansen

Blad:
Niels Jørgen Nielsen
Lars Aarø

Fiskeribetjent:
Magnus Johansen

86 55 71 82
20 33 71 82

86 93 71 58
30 96 31 58

86 55 85 17

86 55 1B 28

86 54 05 65

86 92 64 86
40 58 36 14

4036 11 93

86 54 03 52
86 54 56 79

4036 11 93

lndmeldelser: 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:
Fiskeribetjenten .....
Brandinspektøren ..

... ....40 36 11 93

. ..86540529

Regler for Odder Å
Fredningstider; Fra den 16. november til første
spndag efter den 1. mafts kl. 9.00. Fiskeriet be-
gynder med morgenkafl'e i klubben kl. 8.00.

Mindstemål: HavØrecl 40 cm - Bækørred 30 cm -
Æ 45 cm.

Fangstbegrænsning: 3 ørreder pr. medlem pr.
dag.

KrogstØrrelser: Mindste krogstprrelse er stpr-
relse 2/0. Modhager skal være fiernet hele året.
Ålefiskeri undtaget.

Gæstekort: Der kan udstedes op til 3 gæstekort
til hvert seniormedlem.
Gæstekort kan kun udstedes til personer uden lbr
Århus Amt, n-red mindre vægtige grunde taler
imod. Dettc algØres af den af bestyrelsen ud-
pgedc gæste-kor1sælger, der er kassereren.
Korlct koster 20 kr. pr. stk.

Vgtigl: Bruger man parkeringspladsen ved
Driften, SKAL der altid være en ledig P-plads.
Når andejagten starter til september, må du ikke
genere andejægerne, der ligger på stand fra
broen og ud til hvor reservatet starter. Så fisker
du om aftenen efter solnedgang. SKAL du gå op
ved parkeringspladsen ved Driften. Dette gælder
helt frem til 15. november, når fiskeriet slutter.

Fredningsbælter ved Odder Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fiedningsbæltet
ftrr Odder Å's urlløb i Norsnrincle Fjord så lad os
slå lyrlgcnclc last: Odder Å hur to tieclningsbæl-,
lcr. Dcr er 5(X) m liodningsbælte i Norsminde
fiord hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervs-
mæssig liskeri med laststående redskaber). Der
er 500 m fredningsbælte hvor havneløbet i Nors-
minde løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en
Iinie tværs over havneudløbet fra den nordre
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

FORSIDE

O§Fs havtur med "Freja II"
28.juni 1997
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Formandens beretning 1 997
Det var så det første og eneste år, jeg tager

som formand, men det er ikke fordi, det har

været kedeligt. Som formand er man så pri-
viligeret, at man selv kan bestemme, hvor
meget man vil lave.
Noget af det første vi giorde var at sælge 2

både. Bananen var slidt op og Rudkgbing-
jolien havde et par alvorlige skader samtidig
med, at den nok var for tung en båd til
fbreningens brug. Salget indbragte 4500 kr.
som skulle gå til en ny båd, hvis der var brug
for det, men det strandede på at bestyrelen
ikke kunne blive enige. Så vi har i år kørt n-recl

kun 1 båd, som har ligget på trailer og stact i

tØrvejr på Faurgårdsvej 196.

Forår'et startede med isfiskeri, men det blev
en kort sæson i forhold til sidste år.

Som noget nyt havde vi inviteret Henrik Bach

fra Århus amtskreds til vores årlige de-
bataften. Det blev fprst rigtig en succes, da

han begyndte at tale om Cat-link og de pro-
blemer, der er med deres hækbølger. Cat-link
er nok den største trussel, vi har på vores kyst
for både mennesker og dyr.
Derfor er vi med i en lokal gruppe rnod Cat-

link. Med gruppcll ltithet' vi, irt kunne presse

Odder Kotnmunc trl irl lrt'ggc pt'cs på Cat-
link, så den ikke kolntncr til :rt scile mellem
Samsø og fastlanclet. I)csvlcrte: ct'clct nok så-

dan, at der skal lig på lxrrtlct, lør'tlcr sker no-
get.

Odder Å's venner fik pcngc til itt l'cstiturere
en lille del af Odder A ligc ovcn lirr rnølle-
dammen, så der er blevet et stykkc lht ttatur i

Odder by. Men det er desvære såclan, at clet

rkke er nemt at få penge ud af Oddcr Kom-
mue til den slags pro.iekter, og clct er ær8-
crligt, når Århus Arnt er ntere encl villig til at
gå rnccl i arbe.lclet.
Iidover lortnanclen cr clcr t«r bcstyrelses-
medlemmer som stopper: 'ltlrben Juel og
Michael Sonne. Torben har lavet et stort
stykke arbejde indenfor havfiskeri, så stort at

der på et tidspunkt næsten var et havturspro-
gram på stØrelse med alle klubbens Øwige
aktiviteter. Michael har valgt at stoppe, fordi
han har fået en lille i huset til at disponere
over hans fritid.

Knæk og bræk
Egort

Kontingent 1998
Seniorer 335,-

Pensionister 260,-

Juniorer 210,-

Fam i lie-med lemskab 525,-

lndskud 50,-

Pokaler 1997
Største laksefisk i danske farvande:

Niels Jørgen Nielsen
Havørred, 6,65 kg

Største fisk i Odder Å:
Klaus Kreutzfeld
Havprred, 4,1kg

Præmietur til Odder Å:
Erling Bentzen
Hav6ned,1,8 kg

Havpokal:
Magnus Johansen
Torsk,4,1 kg

Foreningns kystkonkurrence:
Søren Jensen
Havørred

Foreningens årlige åtur:
Pokal uddeles ikke p.g.a.
n-ranglende fisk
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Referat af generalforsam I i ngen
den 18. november

1. Valg af dirigent Son-r drngent valgtes Erling
Bentzen.

2. Formandens beretning v/ E-eon Marcussen.
(Se andet sted i bladet).

3. Regnskab v. Jens Knudsen. Regnskabet
blev gennemgået. der blev strllet ganske få
spørgsmål, som alle blev besvaret tilheds-
stillende, herefter godkendtes tegnskabet.

4. Udvalgsberehing. Der blev fremlagt beret-
mng af diverse udvalg, især fta å-udvalget,
der godt kunne tænke sig, at medlemmeme
bakkede mere op omlcin-e de arrange-
menter, der fbregår' omkring åen. F.eks.
kunne der godt have været liclt f'lere del-
tagere til vores præmietur (cler val vist kun
fire der deltog i år).

5. Indkomne fbrslag. Bcstyrclscn havrlc ll'cnr-
sat forslag til vedlægtsænclringer, gåcndc
ud på at formand «rg kasserer ikke kan
vælges sarrune år, fbrslaget blev vedtaget.
(Se de nye vedtægter).

6. Valg af formand. Da vores trdligere for-
mand desværre har forladt os (han har købt
en gård oppe ved Karup A) blev vi nødt tit
at se os om efter en ny. Som ny formand
valgtes Peter Sasser.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Torben Juel

Hansen og Michael Sonne ønskede ikke
genvalg, så også her måtte vi se os om efter
nye medlemmer. Nyvalgt blev Lars AarØ
og Dan Svendsen, mens Inge Jensen mod-
tog genvalg.

8. Valg af suppleanten Da Lars Aar'Ø lidligere
var suppleant, val vi nødt til at vælge en ny,

det blev Allan Rosenbæk. mens Niels
Jgrgen Nielsen modtog genvalg.

9. Valg af revisor. Lars Nielsen og Lars Peter
Jensen blev genvalgt.

10. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens
forslag til nyt kontingent blev vedtaget.
(Se andet sted i bladet).

ll. Irastsæftelse af hedningstider m.v. Fred-
ningsticler og minclsternal m.v. forbliver
uæntlrct.

12. l)r:emicovcn'ækkelse. Diverse p,okaler blev
ucldelt. (Se anclet stecl bladet).

13. Eventuelt. Her var der en vældig diskussion
om evenhrelle nye tiltag, bl.a. om vores
årlige §stkonkurrence, så der blev lidt til
den nye besty,relse at arbejde med. Jule-
frokosten blev også dlrettelagt under dette
punkt.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede fbr god
ro og orden.

Lørdag den 22. august 1 998
har du mulighed for at komme på en havtur, hvor

der vil blive sejlet efter makel

Der er tale om en I tirner lang tur f ra Grenå Havn

med "Amigo" Vi skalsejletidligt0m morgenen,

og måleter et område, som hedder Briseis Flak

Makrellen fanges bedst på små prrke og

makrelophængere, men du skal også medbringe

dit almindelige torskegrej, hvis nu makrellen

svigter 0s. Du kan også fiske efter torsk hele

dagen, hvis du vil

Prisen for turen bliver ca. 270kr. og du kan

tilmelde dig fra 14 april hos

Torben - telefon 86 55 88 91
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Entr
dag \
ved
Di urslands
kyst

Jeg så ham springe derude i morgengryet,
hvor solen sendte sine farvesråler ind under
de mørke skyer i hotisonten, og tik himlen til
at flamme i mange nuancer. Veiret blev som
jeg gerne vil have det, nårjeg prøver lykken
ved kysten. Store mørke skyer, lidt bIåt ind
imellem og byger der stryger med vestenvin-
den ud over Kattegat. Udsigten over mod
Hjelm sløredes lidt af en regnbyge, der ud-
viskede konturen af fiskekutteren, der trak sit
vod langs skrænteme ind mod vigen.
Spinnestangen sendte sit blink ud mod hori-
sonten, og ud af venstre pjenkrog såjeg ham

igen. Denne gang lidt på den nordlige sicle al'

revet og meget tæt på land. Omgående skil-
tedes der til fluestangen (gevinsten fra
Ørnereden) og en Karup flue str. 4, stor og
busket, strøg ud over det krusede bagvand
langs revet. Har du forresten prøvet at binde
din flue på forfanget med den såkaldte "Ra-
pala"-knude? Din flue f'år en mere fri og lev-
ende gang i vandet.
Ih - du milde! i et skumsprØjt strgg han ud i
atmosfæren med fluen i kæften. Arets fisk.
tænkte jeg, og det var det nok også - altså for
mig. Han sled sig fri i andet spring, og tred
være med ham.
Termoflasken og lærken blev fundet frem og
med de jyske sortbrogede prustende i nak-
ken, funderede jeg over morgenens begiven-
heder. En tysk fisketurist spurgte, om der var
noget at komme efter? Jeg så på hans super-
grej i Mercedes-klassen og rystede på ho-
vedet. "Gute wetter und morgen friih".
Lidt efter druknede alt i blæst og regn fra

nordvest, og langt borte lokkede den lune stue
og attenavisen i sparelampens skær, så det var'

endnu en god dag derude.
Om.jeg frk fisk? ja det giorde.jeg da. Det vat
en torsdag og da holder fiskemanden altid på
torvet.

Beder i oktober. FLK.

"Rapala"-knuden
er cn mcget holdbar og pålidelig knude
sorn ikke påvirker agnens gang. Den er
cgentlig en alm. blikknude, blot stalter
du mecl en lille løkke.
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Den rigtige vej
til en dejlis HohW

Stort udvalg i grej

til alle former for fiskeri
Levende agn hele året

7-*=--\'æ,
ao

LYSTFISKERGREJ

E,B.
arel

Rosenvangsall6 202 - Høibierg
Trf. 86 27 03 44
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Kystkonkurrence
Årets kystkonkurrence var denne gang hen-
lagt til Tunø. Vejrudsigten tegnede ok - men
vinden kunne godt blive lidt drilagtig søndag.

Lørda9 morgen var der samlet afgang fra
Hou. Der var dog nogle, der havde tyvstartet
allerede torsdag.
Det var en imponerende samling af grej og
cykler, der var opmarcheret, klar til afgang.
Det var ikke alle, der havde taget cykler
med, selvom den er ral at have, når turen går
til Stenkalven. Efter en fin sejltur, blev vi
indkvarteret på TunØ Skole. og det gik som
sædvanlig fint, og snix't viu' alle klar til
fiskeriet.
Der var lidt blandede meninger orn, hvor der
skulle fiskes, hvilket var helt fint, da der så

blev en fin spredning af folk over hele øen.
Den store. lokale "multeguru" var selv-
fglgelig at finde hvor multene var. Denne
dag viste det sig. at det var havnen, der var
dagens multe hot-spot. En enkelt kroget
multe blev det da til, men en bisset lystsejler
gjorde en hurtig ende på en ellers forrygende
fight.
Der blev fisket til sidste dagslys, før det gik
tilbage til skolen, hvor der ventede en stor
portion biks fra slagter Lindgård - super
mad efter en fln dag, der gav 4 havørreder
over målet + en del lige under.
Søndag morgen var det op lidt før solen, en
hurtig gang morgenmad og så var det ellers
ud for at fange vinderfisken. Alle startede
ovre omkring vindmøllerne, men en dum
vindretning havde i løbet af natten blæst en

del "snask" ind, hvilket stort set umulig-
gjorde fiskeri på denne side af øen. Hele
flokken rykkede derfor om på den anden
side af øen, hvilket var en god id6. Her var
der nemlig både nogenlunde rent vand, en
sæl og en flot vinderfisk på 56 cm.
Tiden nærmede sig nu hjemreisetid, og vi
rykkede tilbage til skolen tbr at fa lidt
fiokost, inden vi begyndte på rengøringen og
h.jemturen.
Enden var nået på endnu en meget fin og
hyggelig weekendtur til Tunø. Jeg kan kun
anbefale så mange medlemmer som muligt
til at slutte op om disse ture til denne lille
perle. Og fisk er der også derovre, hvilket
turens resultat tydeligt viser: 27 Ørreder,
hvoraf 5 kom med hjem Ib

Stil
Gøn Der Nemr.,

Banegårdsgade 27 - 8300 Odder

TLF. 86 54 00 99
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Tur til Varde A
Lørdal den 4. oktober kl. 5.00, drog ni for-
ventningsfulde lystfiskere fra Odder Sports-
fiskerforening af sted til Varde A fbr at gøre

de store ves§yske havørreder stævne.

Fiskekortene havde vi købt på forhånd,
gennem Danmarks Sporlsfiskerforbund, så

vi kunne køre dtekte ned for at fiske. Da vi
ankom til åen, var der som sædvanlig en, der
skulle brokke sig - nu havde vi kørt forbi
den ene bagerforretning efter den anden, og
så havde vi ikke engang glort holdt. Det
mente han var for dårligt, så det må vi huske
at få ændret på til næste gang. Da kassereren
havde delt de indkøbte fiskekort ud og
forklaret forsamlingen lidt om hvor den var,

og hvor fiskeriet efter sigende skulle være
bedst, var det efterhånden på tide at tå gang i
fiskeriet.
Bgrge, Helge og jeg ville køre ned t"il

"Hængebroen" og "Brudesengen", tnen det
fik vi ikke lov til lige med det samme, fbr til
vores store ærgrelse, opdagede vi nemlig at
vi f'aktisk kørte rundt med Allan's grej i
bilen. Nu var gode råd jo dyre. som man

siger, for hvor var de nu kørt hen - åhjo, der
var jo lige det med bageren. så mon ikhe vi
lige skulle se om de var kørt ned til ham?
Ganske rigtigt, "Brokkeren" havde fået sine
morgenbasser.

- Nu skulle der fiskes, men da vi kom ned til
den før omtalte hængebro, var der allerede
ankommet en hel bus fuld ungdomsskole-

elever fra Sjælland, så vi måtte skynde os at
få pakket grejerne ud for at komme ned og

få de gode pladser før dem. Det viste sig

senere, at det havde vi ikke behøvet, fbr de

gik nemlig opstrøms og vi andrc gk ned-

strøms.
Iløbet af fbrmiddagen så vi et par enkelte fisk,
der flyttede rundt med lidt vand, men vi fik
ikke kontakt med nogen af den-r.

Hen mod middag blæste det så meget. at vi
måtte opgive fluefiskeriet, og vi kørte op til
"Grpdefanget" for at spise frokost med de

andre. Her hørte vi om en, der havde fanget
en ørred over målet, fået den landet for
derefter at måtte se den trille ud i vandet

igen - ærgerligt der røg den pokal, for der
var nemlig ikke andre der fangede noget

resten af dagen udover Magnus, der gen-

udsatte en abone på 30 cm, der kunne have
givet hzun pokalen.
Hen på ellermiddagen blæste det så meget,
at fluefiskerne totalt måtte opgive fiskeriet -
så synes man jo, at det er dobbelt surt, at der

om sØndagen hjemme ved os selv ikke var

en vind der rørte sig. Bortset fra det havde vi
en udmærket tur, og vi fik jo også en masse

frisk luft.
Turen fik mig igen til at tænke på det gode

motto "Hellere en dårlig dag med fiskeri,
end en god dag på arbejde

Knæk og bræk
"De uheldige helte"

re
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Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap n i n g, af bal ance ri ng
og reparation.

Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87

Bjerre & Thøger
Ejmd,omsm.agl"nftnna

Rådhusgade 2
8300 Odder
TIf.8654 2666
Fær 8654 2566

. . . sarnflten med Nykred.it

ti[ fiaerfag og fut
i 6itog tiffrest

er søster|ageriet's

6rød og Koger 6edst

Bø]IIHøJVEJ 14

8300 0D0ER

Nørtegod€O
B30O bdder

TLr.Agæc222

-så behøver du kun at handle et sted
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28. juni 1997 pL havtur med "Freja II" fra
Kongsgårde. Vindstille fra morgenstunden så

kun strømmen var der til at flytte skibet.
Fiskeriet startede på en plads ca. 500 meter
vest for Sletterhage Fyr. Dybden var knap 40
meter, og der blev fanget pænt med torsk i 3

kg klassen, en lange pA2kg og en sej på 1,6

kg. Efter et par timer på pladsen flyttede vi til
"Raketrampen". Her var der fuldstændig
dgdt, og der kom ikke en eneste fisk op. Vi
prøvede på nogle grunde, men uden resultat,

så vi sluttede dagen på den sarnme plads, som
vi startede. Det gav enkelte fisk. Magnus fik
dagens stØrste torsk på 4,1 kg og Jørgen fik en

kuller. I alt fik vi 30 fisk, og ifglge skipper var
det godl som forholdene er nu. Han har ingen
forklaring på det sl6je fiskeri. Normalt skulle

-C-_.,

der være mange fisk i Å.rhus Bugten, når der

er fisk syd for området. Det skyldes, at sfrØm-

men i bælterne ca. 80 7o af tiden er

nordgående, og i Storebælt og Langelandsbæl-
tet er der masser af fisk. Ved Samsø er der in-
gen fisk, og ved Sletterhage er der kun fisk på

meget dybt vand.

Vi har indenfor de sidste år fanget torsk, der

var "slidte" på siderne af hovedet, som var de

blevet slået ind mod stenene. Det er nær-

liggende at Eo, at uroen kommer fra nogle
specielle trykbplger, der fremkommer ca.

hver halve time i Arhus Bugten. Men hvor
mon disse trykbPlger kommer fra?
Havturen 7. september til "Det gule Rev" og

18. oktober fra Grenå måtte begge aflyses på

grund af for meget vind.

ODDER SPORTSFISKERFORENING
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Forårsprogram
1 998
Tirsdag den 6. Første klubaften efter jul

Tirsdag den 13, Forberedelse til sæsonens isfiskeri v/ Magnus

Tirsdag den 20. Kom og vedligehold dit grej evt. reparation
Råd og vejledning gives af Magnus

Tirsdag den 27. Debataften om klubbens videre udvikling
v/ Peter Sasser m.fl.

Lørdag den 31. Aktivitetsdag + Grejdag på Stampemøllen

Tirsdag den 3. Fluebinding
v/ Jens og Lars og måske John Andersen

Tirsdag den 10. Fluebinding

Tirsdag den 17. Fluebinding

Tirsdag den 24. Alm. klubaften

Tirsdag den 3. Filmaften

Søndag den 8. Premieretur til Odder Å
- Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker

Tirsdag den 10. Motorlære v/ Vagn Haugaard

Tirsdag den 17. Alm. klubaften. - Formanden giver en øl
i anledning af hans 50 års fødselsdag

Tirsdag den 24. Vedligeholdelse af grej v/ Magnus

Søndag den 29. Put and take tur (se opslag i klubben)

Tirsdag den 31. Alm. klubaften. - Hvem kommer med kage?

,, 
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Tirsdag den 7. Alm. klubaften. - Hvem kommer med kage?

Tirsdag den 14. Hornfiskeaften. Forberedelse til hornfiske-sæsonen
Tilmelding til foreningens havture.

Tirsdag den 21. lnstruktion i fluekast
Sted: Afhængig af vind og vejr - forhør dig i klubben

Søndag den 26. Od d e r S portsf is kerforen i n g s kystkon ku rre nce
Se opslag i klubben

Tirsdag den 28. lnstruktion i fluekast
Sted. Afhængig af vind og vejr - torhør dig i klubben

Lørdag den 2. Havtur med "Frela 2" fra Kongsgårde.Tilmelding fra
14. april. Turleder: Torben, tlf. 86 55 88 91

Tirsdag den 5. Alm. klubaften. (lnge har fødselsdag)

Søndag den 10. Atur. Se opslag i klubben

Tirsdag den 12. Oprydningsdag ved Odder Å. Vi mødes ved
Assedrup broen kl. 19. Bemærk klubben er lukket.

Tirsdag den 19. Alm. klubaften. lnstruktion i fluekast

Tirsdag den 26. Sidste klubaften inden sommerferien.
Fremstilling af havgrej

Lørdag den 30. Weekend-tørfluetur til Gudenå. Tilmelding senesl28l4.
Søndag den 31. Pris ca. 250 kr. inkl. overnatning, fiskekort og kørsel

Lørdag den 6.
Søndag den 7.

Weekend-havtur med "Neptun" fra Grenå.- Tilmelding
er startet, Turleder: Torben, tlf. 86 55 88 9'1

Tirsdag den 11. Første klubaften efter sommerferien

Havtur med "Amigo" fra Grenå. - Tilmelding fra 14. april
Turleder: Torben, tlf. 86 55 88 91

Lørdag den 22.
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Efter at have hørt megen tale om store flokke
af multer både her og der, fik jeg endelig
lejlighed til at stifte bekendtskab ned kræene
ved et af mine mange besØg på Tunø i år.

Det var på en af de rigtig varme augustdage.
Allan skulle over og holde byttedag i som-
merhuset og spurgte om jeg kunne tænke
mig at komme med. Der var ingen tøven
med mit ja'da, og af sted seilede vi på det
der nok var den sidste tur i Allans og
Torbens båd. inden den blev solgt.
Vel fremme pil 6en, og efter at have ordnet
hvad der skulle BØres i huset, dggede vi

fluestængerne til, og så gik turen til stranden
for at fiske.
Nu er det jo ikke bale sadan at man begynder
at fiske blindt efter multer, de skal være til at
se i vandet. Det var de ikke. i hvert fald ikke
på Stenkalven. så vi gik. og vi kiggede, og vi
gik, og vi kiggede, imedens vi snakkede om
hvad det egentlig var vi kiggede efter.
Allan havde før set multer, så han forklarede.

- Du skal se efter rygfinner og haler, for
sommetider går de så høtt i vandet at begge
dele kommer til syne, du skal også se efter
nogle skarpe blink i vandet. En gang imel-
Iem ser man kun disse blink. Når fiskene går
på bunden og æder, kan solen ramme siden
på fisken og blinke som en blitz, ellers skal
du såmænd bare se efter llsk. for de er
sommetider sa tæt pa lancl. at man kan nå

dem med spiclsen al fiskcstangen.
Med clissc tips gik vi viclerc langs stranden.
Det var på strækningen ved 'l'ejsterne, og vi
spejdede og vi gik, og der var varrnt. Hel-
digvis krævede hskeriet ikke waders. Hvis
multerne er inde, er de så lang't inde at det
sommetider er svært at kaste kort nok, så vi
var kun iført fluestang. badebukser, gummi-
sko, hat og for mit vedkommende skjorte for
ikke at blive brændt helt i stykker af solen.
Vi var efterhånden ved at nå frem til det
stykke badestrand, der er for enden af skræn-
ten, vi spejdede stadig, da jeg syntes der var
noget sjovt ved skyggerne på havbunden et
par meter ude, jeg sagde til Allan:

- Prøv at se, hvis man ikke vidste bedre
kunne disse skygger godt ligne fis.... jeg
nåede ikke længere, for det var multer i
hundredvis, ja tusindvis, så gik det løs.
Som det første skulle der bindes en flue på
forfanget, vi valgte begge at prøve en flue,
som jeg har fundet frem til.
Ved I hvad der er frustrerende? Det ved jeg
. . . at stå i et fiskevand hvor det wimler med

Min multe-flue:

Krog:

Krop:

alm vådfluekrog
str 8-10

oliven dubbing,
bundet meget luftigt

Rygskjold: lys grøn antrongarn,
fluorescerende, børstet
så det er meget luftigt
bindes på ved
krogbøjningen og
lægges løst op over
ryggen,
på fluen altså.
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fisk. man har en flue på. cler har Lrevist at den
kan fange fisk. o-e så kaste i tunevis hvol der
er det ene tilbud efter det andet, men det vil
bare ikke lykkes at la'oge en eneste. Fiskeriet
var så intenst at jeg på et tidspunkt vzu'

kommet så langt ud i vandet at min skjorte
var ved at blive vad, så jeg hev op i den, for
det ville da være træls, men hvad med
tobakken, lighteren, og tegnebogen i bukse-

lomr-nen'? det var totalt glemt. men gennem-
blødt.
Den dag høstede vi den erfadng at indtag-
ningen skal foregå meget langsomt, gerne
nymfetag, men nar fiskene viste interesse for
f1uen, skulle der sættes lidt gas på som Allan
udtrykte det, i hvert fald lykkedes det ham at
kloge en fisk, hvonmod .jeg bare fik fugtet
piben. Svend Sørensen

Både o9.,.
Vi har besluttet at købe en brugt glas-
fiberjolle mere til at ligge for svej i bugten
ved Hou Foreningen råder derefter over
to både, to motorer og en bådtrailel samt
to sæt årer og 4 svømmeveste.
Vores Mariner motor bruger olieblandet
benzin. Det har haft det resultat, at vi for
at være sikker på at blandingen var den
rigtige, har solgt benzin når medlemmer-
ne skulle bruge motoren. Det har givet
mange problemer så vi har vedtaget, at
vi vil prøve at bytte motoren med en der
som den lille motor, kan kører på alm.
benzin.

En båd ligger lor svej i Hou
(med navn på).
Motoren står hos Svend Sørensen,
Skolegade, Hou, tlf.85 55 64 52.

En båd står på traileren
hos Peter Sasser i Halling.
Motoren står samme sted.
Tlf.86 s571 82.

Du kan typisk kun låne en båd en dag af
gangen. Ved hver motor hænger der en
liste du skal skrive dig på.
Du behøver altså ikke at ringe først for at
bruge båd og motor.
Husk venligst at opbevaringsstederne ikke
er ansvarlig for materiellets stand. Du kan
heller ikke bruge dem til forhåndsbestil-
linger. Begge dele er helt og holdent dit
eget ansvar.

Vi har ligeledes indført "fredningstider" for
både og motorer. Det er gjort for at kunne
stille bådene under tag og samtidig at få
både og motorer efterset.
Fred n in g sti d en fø I ge r åfi ske ri et ;

15. novembertil 1. marts.
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til
Kysttur

Skåne
påsken
1997

Efter at have læst Jan Grlinvalds bog om
kystfiskeri efter havørred plus et utal af
fangstapporter fra Sverige krævede det ikke
den vilde betænkningstid, da jeg i et blad i
januar læste en annonce om en kysttur til
sydøstkysten af Sverige.
Skovbjerg Eg havde sidste fu været på
rekognoscering derovre og ville nu samle
nogle medfiskere til påskeferien. Det endte
med at vi var 15 tilmeldte til turen, der var
baseret på at ingen skulle §ene på det, og
turen endte som budgetteret med at koste den
meget rimelige sum af 1000 kr. alt inklusive.
Den kønsmæssige fordeling var lidt skæv,
idet der ingen kvinder var, men til gengæld
var den geografiske fordeling meget fin med

deltagere spredt i hele Jylland fra Sønder-
borg til Pandrup.
Vi ankom til Tommelilla kl. 6 om morgenen
p.g.a. problemer med færgen, men det var
ikke nok til at lægge en dæmper på fiske-
lysten, så stort set alle tog ud lige efter mor-
genmaden.
Vandrehjemmet, der ligger godt placeret i
forhold til fiskeriet på Sveriges sydøstlige
hjørne, er ikke et femstjernet hotel, men har
sin egen charme. Jeg ved ikke om energi-
krisen aldrig er nået til Sverige, for mit
indtryk var at varmen ikke blev reguleret ved
at skrue på varmeapparateme, men ved at
åbne og lukke vinduerne.
Landskabet i denne del af Sverige er absolut
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et kultullandskalr Ii.9e som i I)annrar.k, tren
der el alligevel lirrskel. idet der er lidt
længere mellem husene, og der er flele
levende hegn og småskove o.s.v. Alt dette
gør det hele lidt "vildet'e", da der også er
flere dyr og fugle.
I løbet af de fire dage vi fiskede, så jeg bl.a.
elge, rådyr, fiskeørne, duehgge, mange røde
glenter og virkelig mange tl.aner.på næk. Det
er, i det mindste fbr mig, altsammen ting, der
er med til at gøre en flsketur spændende,
også selv om der ikke har været bid en dag.
Fiskepladserne i området er utrolig varierede
med alt fra ren sand til store sten eller ren
klippekyst. Dette gØr det stort set umuligt at
undvære en vadestav med mindre, man har
stor trang til den ædle sprort waderssvøm-
ning.
Vejret var alle dagene godt med hØj solskin,
men også med en meget kraflig blæst fra
vest og nordvest. Dette gjorde at de fleste
den første dag tog til Stenshuvud nord for
Simrishamn. Der oplevede vi det, at det ene
hold fiskere kom til slranden fra en anden
side og tiskede hele dagen syd fbr fyret,
mens alle de andre f,rskede nord fbr fyret
uden at vi på noget tidspunkt så hinanden.
Det er der naturligvis ikke nclget specielt i,
men da vi mødtes på vandrehjemmet om
aftenen og udvekslede erfaringer, viste det
sig, at de havde fundet frem til et rigtigt godt
blink den dag. Det havde vores gruppe også.
Da de to blink så blev lagt ved siden af
hinanden, så de nærmest ud som om de var
lavet af den samme form og malet med den
sarlme maling. Et tilfælde - måske, men det
var i hvert tilfælde tankevækkende.
Dagens fangst blev 7 grueder, med den
stØrste pL 3,4 kg. De blev næsten alle fanget
på et grønt DAM Seatout 24 g eller
tilsvarende blink. Ørrederne var næsten alle
efter devisen: blanke, men slanke. Det skulle
vise sig at blive tilfældet for de fleste fisk
også senere.

Kim Nielsen mistede dog en stor blank over-
springer, anslået vægt 6 kg. Den var på
længe nok til at den nåede at blive videofrl-
met, men desværre blev det ved det.

Næste dag lbrclelte holdene sig på flere
pladser bl.a. ved Vik, Gisløvhammar og
Stenhuvud, Der blev fanget flere fisk denne
dag, og de to mest bemærkelsesmæssige
fangster vat' en meget flot overspringer på
3,1 kg og 63 cnr taget af Niels Jensen samt
det der senere skulle vise sig at blive turens
st@rste (4,0 kg) af Dennis Deuleran. Denne
fisk blev taget på fluestang, så alle syntes, at
det var velfortjent at den løb med pulien, vi
havde skudt i og Grejkælderen i Viborg
havde suppleret op med. Det blev til et
gavekort på 1300 kr.
Denne dag var der et fantastisk fiskeri på
Gisløvhammar, men primært på et meget
lille stykke. Dette stykke var befolket af et
hold fra Grenå, der fik frsk på op til 60 cm.
Dagen efter stod vi meget tidligt op for
komme først ud til denne hot spot, og det
lykkedes også. Fiskeriet startede fint med tre
fisk inden for den første time, men så døede
det fuldstændigt ud resten af dagen og afte-
nen. Det viste sig også at være meget karak-
teristisk, for fiskene trækker tilsyneladende
rundt i stimer, så ofte er det et enten eller
fiskeri.
Denne dag viste det bedste fiskeri ved
Skillinge, men her havde det været helt dødt
om formiddagen for så at blive rigtig godt
om eftermiddagen. Denne dag var den
ubetinget flotteste fisk en overspringer på 3,8
kg og 67 cm taget af Dennis, dog denne gang
på et blink.
Sidstedagen, hvor blæsten for første gang
lagde sig lidt, blev der igen kun fanget fisk
ved Stenshuvud, selv om flere forsØgte sig
på andre pladser. Der var tilsyneladende
nogle, der havde fået nok af 6rreder, så turen
blev rundet af med en fejlkroget ål og et par
ulke.
Totalt set blev der på de flue dage fanget 38
ørreder hvoraf de 27 var over målet (50 cm).
De ørreder, der holdt målet, vejede i gen-
nemsnit 2,2 kg. Dette må siges at være et
noget hgjere snit, end det vi kender fra de
danske kyster, men desværre var de færeste
fisk ikke i helt optimal kondition.

Kim Jarck
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Støbning
at blink

Af KiM JACEK

Blink er dyre at købe, man gir' let en 25-_10 kr-.
for et enkelt blink. Men du kan lave dine egne
blink biiligt og let. Og hvis du gØr dig umage
kan de faktisk blive pænere end dem man
køber, og så er glæden ved det hjemmelavede
grej jo noget støne.
Du skal lave enten en gipsform eller en sili-
coneform. Så skal du have noget bly og hvid-
metal, det kan skafles hos en skr-othand-ler
eller en produkthandler. Du skal bruge ca. 2
kg bly og ll2 kg hvidmetal. Når dette er skaf-
f'et, skal du så til at finde en passende gryde
(den bliver Ødelagt, så tag ikke hjemmets bed-
ste gryde). Du skal også have en gammel gry-
deske i metal, den skal fungere som støbeske.
og den bliver ligeledes Ødelagt og må ikke
bruges til madlavning igen! Monter evt. et ek-
stra håndtag på denne ske, helst af træ, så
brænder du dig ikke.
Blyet smeltes nu i gryden. Nar blyet er smel-
tet. skal det skummes, dvs. at alle urenheder
skal tages op. Imens blyet smelter kan du
passende finde et stearinlys, som tændes og
bruges til at sode formen med. Dette gØres fbr
at blyet ikke skal sidde fast i fbrmen og for at
give en glattere overflade i blinket.
Nu skulle det hele gerne være klart, og du kan
nu lave din første støbning. Lad den lige køle
af for du skal tjekke blandingen af blyet. Er
den blød, skal du tilsætte noget hvidmetal for
at gøre den lidt hårdere. Tag nu og smelt no-
get af hvidmetallet i blyet, ikke det hele på en

$ 
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gang. Blandningen skal være sådan at
blinkene kan bukkes næsten helt sammen.
men knækker lige før de er helt bukket sam-
men. Så er blandingen perfekt. Lav nogle
prøvestøbninger undervejs, så kan du hele
tiden tjekke blandingen, og husk at sl«ive den
op!
Alt efter orn du bruger gips- eller silicone-
fbrme hau' du nu noget slibearbejde at gøre
(mest hvis clu bruger gips). Jeg bruger selv en
boremaskine mecl en slitrerundel påmonteret,
den er tilpas fin i sandpapiret, og det er let at
skifte til noget grovere papir. hvis det bliver
nødvendigt.
Nå' alle grater, urenheder m.v. er slebet af.
kan du bore huller i blinkene. Dette hul skal
være ca. 2 mm, brug et metalbor! Graten i
hullet kan tages af med et stØrre bor, 6 mm
f.eks. Det er lettest at bruge en borestander.
men man kan godt L'rruge en alm. borema-sk-
ine, det kr'æver bare lidt håndelag.
Blinkene skal males, dette gØr jeg med spray,
men andet kan bruges. Inden de males skal
blinkene aft'edtes i f.eks. acetone. Jeg plejer
nu at give dem en lidt anden behandling:
nemlig en tur på en roterende stålbørste!
Dette giver en ujævn overflade, hvor malin-
gen lettere kan fæstne på. Begge metoder er
gode. Jeg maler blinkene første gang med en
grå grunder. Den holder godt og er fin til den
næste gang maling, som er fælgspray med
glimmer.



Nu skal der laves en "ryg". Dette er mecl enten
solt. blå metallic, gr'øn tnctallic eller røcl
metallic. Husk at de skal tølre liclt incl
imellem du maler denr, cllcrs løber clet!
Nu er det pyntetid, clvs. clu skal lave et Hlle
Øje på blinket, det giver en god effbkt og ser
godt ud. Tag en lille pind, clen skal være ca. 6
mm i diameter og helt Ilad i enden, dyp den i
noget gul maling, og clup blinket med pinden
så der kommer en rund klat. Når det
er tørt, kan du lave en sort pupil, evt. med en
speedmarker. Fclr at give blinket sidste finish,
skal det have en gang klar lak. Herefter mon-
teres kroge og springringe.

Gipsform
Hvad enten du skal lave en gips eller en sili-
cone fbrm, så skal du bruge et skelet eller en
rarnme til at stØbe tbrmen i. Dette kan gøres
på mange forskellige måder. -Ieg har efterhån-
den fundet en rigtig god metode til at ordne
denne sag. Man tager fi'a sine bprn, søskende
eller sig selv nogle ganske alm. byggeklodser.
Disse laver man en passende ramne af, dvs.
ca. 9 (l) x 5 (b) x 3 (h) cm. Dercfter skal man
bruge noget modeller- voks, en ganske alm.
pakke er tilpas. Rul moclellervoksen ud på en
lille plade så den kan flyttes igen. Nrir. voksen
er rullet ud, kan du nu tilpasse den til dit blink
eller emne. Tryk dette halv ned i voksen.
Placer nu raflrmen omkring emnet, sådan at
der er lige langt til alle siderne. Husk at
stoppe hullerne i emnet, hvis der er huller i
det. Dette gøres omhyggeligt med modeller-
voks.
Nu skal du til at lave nogle styrehuller i hvert
hjøme af fbmren. Lav dem ca. 6-8 mm dybe.
Nu kommer det smarte: Pensl emnet med
smeltet margarine i et tyndt lag, husk også at
smøre alle kanter i rammen. Herefter skal det
lige tørre et Øjeblik, til det er stifl. Når mar-
garinen er stiv, kan du nu med en lighter
smelte laget et koft øjeblik, sådan at alle evt.
urenheder i emnet bliver dækket af smeltet
margarine! Smart hvis jeg selv skal sige det.
Dette sikrer en heltjævn overflade i det stØbte
emne.
Nu er du klar til at hælde noget gips over em-
net og modellervoksen. Den skal blandes i

firrholclet 2 Lll L, dvs. 2 dele gips og 1 del
vancl. I)ctte -{iver en tyncl gipsmasse. der er let
at banke evt. luftbobler ud af. Når du hælder
vancl pa gipsen, så lad den stå t ca. 3-4 minut-
ter fØr du rører i den, så er den let at røre ud.
Hvis r:rmrne, styrehuller og emne er på plads,
kan clu nu hælde gipsmassen over. Lad nu
gipsen tørre i ca. I/2 time, så er du klar til at
lave clen anden halvdel. Denne laver du
næsten på samme måde som den anden. Du
skal nu skille modellervoks og gips ad, det
kan være lidt svært, men det læ-rer man efter-
hånden. Nal det er skilt ad, skal du lave del nr.
2 af firlmen. Tag nu rammen af gipsen (det er
ret let, da du jo selvfølgelig have husket at
smør'e den godt ind med margarine). Nu kan
du så pensle den anden del af emnet med en
smule margarine. Og gentag det med
lighteren. Rammen placerer du nu oppe på
kanten af den allerede fremstillede form, så
der er plads til at hælde noget nyt masse i.
Tæt de huller der er rundt i kanten med et
godt lag margarine, det kan sagtens bære at
holde rarlmen oppe. Smør også hele fladen
ind i margarine, men kom ikke et tykt lag på
emnet, så er det gdelagt og skal rengøres igen.
Nu kan du hælde mere gipl; på, blandet i
samme forhold som beskrevet før. Når alt
dette er tørt efter ca. en 1/2 time, kan du skille
clet acl. t-rg viola, du har en form.
Den skal nu renses for evt. grater, skæres lidt
til med en kniv, tage kanterne af den osv. Der
skal også skæres et indstØbningshul, dette
skal sidde i siden, eller i toppen alt efter
hvilket emne, du har brugt. På lange tynde
emner skal det være i toppen, på små tykke
emner skal det være i siden. OBS omkring
gipsform: du skal lige være opmærksom på at
dine gipsfbrme ikke er så holdbare, men de er
udmærkede hvis du har fundet et blink, du
godt vil afprøve lidt på kysten eller ved søen.
Fordelen ved gips er at det er billigt: det
koster 70-80 kr. for 5 kg. Der er til mange
forme. og du kan vel fremstille 50- 60 blink af
en fbrm. Så har man jo lidt til at smide væk,
og man kan på den måde få testet sin prpve-
blink godt og grundigt uden at være bange for
at miste dem. Hvis du skulle lave en
tilsvarende fbrnl i silicone, ville den nok
koste ca. 75 }«.. !
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Siliconeform
Med silicone er det næsten samme frem-
gangsmåde som ved gips. Det med smøring af
emne osv. el det samme, så det vil jeg ikke
gentage. Men hvad er der så anderledes ved
forme i silicone? F6rst og fremmest er de
holdbare, dvs. at du kan lave flere hundrede
blink med dem, og der er ikke noget videre
slibearbejde på selve emnet, når det er stØbt.
Når du skal lave en siliconeform, skal du købe
noget siliconeog tilsætte hærder, det er son-r

regel beskrevet på bøtten om hvor meget der
skal i (der skal 80 dråber, af den jeg har. til
100 g sitcone).
Siliconen er tyktflydende, så man skal være
ekstra opmærksom på at få alle luftboblerne
ud. Dette gøres ved at banke det længe mod
bordet. Når der ikhe er flere bobler. hælder clu
siliconen ud over emnet, men husk at lave
styrehuller først.
Skal formen bruges til lim eller polyester, skal
der laves nogle ordentlige huller til udluft-
ning. da det ellers ikke fordeler sig ordentligt i
formen.

A4F

Wobler af varmelim
Man kan lave woblere af polyester, men varme-
lim er bedre og meget mere ugiftigt! Du skal
bruge en nliconeform. Du kan ikke bruge en
gipstbrm, da den ikke kan "slippe" limen.
Limen skal varmes i en limpistol, har du ikke
sådan en, kan den købes i enhver fonetning,
som handler med værktpj. Den må gerne være
lidt l«aftig, så du lettere kan pumpe limen ind i
formen. Den skal have fremføring, ellers kan
den vist ikke bruges. Nu til selve fremgangsmå-
den: du skal have lavet de blyindlæg, som skal
puttes ind i wobleren. Nålblyet er sat ordentligt
på plads, skal du bruge nogle elastikker til at
holde formen sammen, når du trykker limen
ind. Så er det faktisk bare at starte, men husk at
have nogle ekstra limstænger ved siden af, cle
skal sikkert bruges. Der går ca. | 712 stag til en
lille wobler. Når du har trykket limen ind (den
skal komme ud af lufthullet) er den fyldt. Lad
den nu køle lidt af, inden du åbner den (det
tager ca. 10 min.) så er du sikker på at den er t6r
og stiv. Nu kan du så beundre dit resultat. Hvis
der mangler lidt af wobleren så fortvivl ikke. lav
evt. lufthullet st@rre, det kan hjælpe. Hvis den er
hel, kan du efter nogle timer, eller endnu bedre
næste dag, skære det lim væk, hvor indstØbn-
ings og udluftnings hullerne er. Nu skal den
bare males. Dette gØr jeg med spray maling, det
er ik}<e økononmisk, men det ser ret godt ud.
Først skal de males i en gnå grundfarve, som er
mat, da det næste lag maling ellers ikke hænger
ordentligt ved. Nu plejer jeg så at give dem
noget GT Fælgspray, det er ffldt med glimmer
og ser vildt ud, som en rigtig sild eller tobis. Nu
skal ryggen males, dette er med enten rø, gøn
eller blå (favorit) metallic spray maling. Husk at
det skal tØme lidt imellem lagene af maling.
Hvis du vil have dem dekoreret lidt ekstra, kan
du nu lave et øje på dem. Skal det være rigtigt
fint skal du give wobleren en omgang klar lak.

Arndt Specialoptik
Briller & kontaktlinser

Rosensgade 33 . 8300 Odder

Telefon 86 54 23 13
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Så mange ørreder fanges i garnene
Af Kaare Maruticlrc Mut, l)unnrurk.t Sport.r.fiske forbund

Når spørgsrnålet gar pa garnliskcricts
fangster af laksefisk i I)anmark. cr clct olle
myter og rygter, cler lrringcs pir birne. Men
der findes faktisk cn rlcl unrlcrsytgclscr, soltl
kan give et billccle al' olul':rngct al' garn-
fangsterne. De viser allc clet salltmt:: Garn-
fiskenet står tirr mellem 60 og tl9 o/o at de
saunlede fangster af havørreder, hvor fangst-
redskaberne kendes.

Fiskeriforbud og nedsænkning af garn
sikrer smoltudtrækket
Tal fra flere af de jyske fiorde har vist, at op
imod 80 Vo af hele smoltudtrækket bliver
fanget i ruser og bundgam. Der er nu flere
steder indført fiskeriforbud med disse red-
skaber i de måneder. hvor smoltene trækker
ud. UndersØgelser fra Randers Fjord har vist,
at fangsterne af smolt næsten helt kan und-
gås, hvis ruserne og bundgarnenes ledegarn
sænkes 10 til 20 cm under vandoverf'laden.
Det er derfor blevet påbudt mange steder.
Derfor kan man antage, at garnfrskeriets
fangst af smolt nu ikke længere er det af-
gørende problem i forhold til at opnå sunde
og selvreproducerende bestande i danske
vandløb.

Tre rapporter
Hvad angår fangsterne af stØrre havørreder
findes der tre rapporter fra Danmarks
Fiskeriundersøgelser i Silkeborg, som viser
fordelingen af havønedfangsterne i hen-
holdsvis Limfiorden, Århus Bugt, Isefjord
og Ringkgbing Fjord.

Fangsterne i Liml'iorden
I Limfjorden blev der i llO'ernr: udsat mange
Carlinmærkede havglreder og regnbue-
ørreder. Der blev genfanget i alt 3455
havørreder og 1334 regnbue/rretler. 89 7o at
alle havØrreder endte i en cllcr anden type
gamredskab - det sorn jeg i clct fblgende

kalder "erhvervslignende redskaber" - mens

rcsten blev fanget af lysfrskere. 83 Vo af
samtlige regnbuegrreder blev fanget i er-
hvervslignende redskaber og 17 9o af lyst-
tiskere. Hvis vi antager, at der ikke længere i
væsentlig grad fanges havøreder under mind-
stemålet i ruser og bundgarn, bliver resultatet,
at de erhvervslignende redskaber står for 68

7o af fangsteme og lystfiskeme for resten.

Århus Bugt
I Århus Bugten blev der også udsat hav- og
regnbueprreder i 1980'erne. Her blev 66 7o af.

havørederne og 64 7o af regnbueørrederne
fanget i forskellige gamredskaber og mellem
30 og 35 Va fanget af lystfiskerne. Ruser og
bundgarn fangede hovedparten af ørrederne.

Isefjord
Resultaterne fra Isefjord fra samme periode
viser, at ca.62 7o afhavØrrederne blev fanget
i erhvervslignende redskaber - og hoved-
sageligt i nedgarn - mens resten blev fanget
zrf lystfiskerne. 75 Vo af regnbueøredeme
endte deres dage i garnene - og resten på
lystfiskernes kroge.

Kan bestandene overleve garnliskeriet
Der kan altså ikke herske tvivl om, at ruser
og garn fanger mange Ørreder. Thllene siger
derimod ikke noget om, hvor stor en del af
samtlige ørreder fra et vandløb, der fanges.
Det er et væsentligt spørgsmål, da fiske-
plejen især handler om at reetablere fiske-
bestandene. Hvis størstedelen af havørred-
opgangen ender i garnene, vil bestanden
aldrig blive så stor, at den vil kunne klare sig
uden udsætninger. Der findes ikke noget
entydigt svar på spØrgsmålet - og samtidig
betyder forskellene i vandløbenes udmun-
dingsområder, at der er stor forskel på, hvor
effektivt garnfiskeriet kan være. Hvis de
trækkende greder for eksempel skal trækkc
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gennem en lang, smal fjord vil en stØrre del af
ørtederne sandsynligvis ende i garnene i
forhold til øreder fra et vandløb, som
udmunder duekte på kysten.

Fredninger en gevinst i
flaskehalsområder
Hvis man kigger på lystfiskernes elfiske-
indberetninger og fangster fra områder, hvor
fredninger er blevet indført i de smalle
fjordområder, hvor åerne udmunder - de
såkaldte flaskehalse - viser tallene tydeligt, at
fredningerne har medført væsentligt større
opgang i de nærliggende vandløb. Konklu-
sionen må disse steder være, at en stor del af
samtlige ørreder uden særlige fi'edninger ville
ende i de erhvervslignede redskaber.

Størstedelen af opgangen i garn
Det indtil videre bedste bud på, hvor stor en
del af den totale opgang af havørreder, som
fanges i garnene, stammer fra Ringkgbing
Fjord. Her udsendte Danmarks Fiskeri-
undersggelser i begyndelsen af 1990'erne
spørgeskemaer til garnfiskerne. Biologerne
vurderede ud fra tilbagemeldingerne, at der
blev fanget 506 ørreder i fjorden. Det tal skal
ses i forhold til den totale opgang af
havøneder i S§ern Å, som i samme periode
blev vurderet til at være på l2O individer.
Med andre ord: Mere end 80 7o at den totale
opgang til Skjern Å endte i garnene. Det skal
tilfgrj es, at gamfiskeme s org an is ationer kaldte
undersØgelsen "useriøs" - men det er dog i
dag det mest seriøse bud, der findes.

Præmieturen til
Odder A 1997
Der er ikke tradition for, at denne dag er et
tillgb s stykke for Odder S ports fiskerforenin g' s
medlemmer, og det skulle vise sig, at det blev
det heller ikke i år.

Nu er det sådan, at forfatteren til denne artikel,
desværre i sidste pjeblik blev forhindret i at
møde op, men efter hvad han har hørt, og
erfaret, (han var der klokken 15.00 præcis, for
at tjekke om der var fisk til indvejning), var'
der kun ca. 4 personer med tilknytning til
foreningen, der var mødt op på denne ellers så
solrige sgndag.
Forholdene var efter sigende heller ikke de
bedste, man kunne tænke sig, når man skal
sætte Odder Å's havørreder stævne, men man
kan vel heller ikke forlange at det skal være
m6gvejr på en høj hellig søndag. Nå men når'
alt kommer til alt, blev der "kun" indvejet en
enkelt havørred ved Assedrup-broen klokken
15.00. Erling Bentzen, havde nemlig haft
heldet med sig ude ved sivskoven, der var der
en fisk på 55 cm, som havde fbrgrebet sig på
hans rØde havefluer, så igen i år kommer der et
nyt navn på pokalen. Tillykke med det.

" Denforhindrede"

Klubben prøver at lave
ke kasteinstruktioner
med fluestang i det sene

forår'. Er du ikke en habil
fluekaster vil det iige
være noget tbr dig. Når
homfiskesæsonen starter
vil du have lært at kaste
tilstrækkeligt langt til at
kunne fange homfisk på
flue. Fiskeformen er
langt den mest effektive
og samtidig den
morsomste fbrm for
fiskeri med flue i
saltvand. Ud over
kasteinshuktionen vil vi
bruge en aften på at

binde spc. hornfiskefluer
samt at lære at fiske
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Rosensgade B

8300 Odder
lelefon 86 54 10 50

\ieldsen

MASKINFABRIKKEN
Bemiop,

Rønhøivei 8 - DK-8300 Odder
Ttf . 86 54 14 50 - Fax 86 54 O0 47

Metallisering med ZINK/Alumlnlum

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

Ring os op og forhør nærmere!

Vi lilbyder os derudover med:
t) Konstruktion af specialmaskiner I Kantpresse 80 lons x 3OO0 mm
I Fremstilling af rullebaner/kædebaner I Mindre lakeringsopgaver (vådlakering)

elter opgave

I Drejearbejde - Fræsearbejde

0 BuffearUejde I induslrirør
Ø 16-22-25-32-38-44 mm

t) t<tippearbejde i stålplade
max.6x1500x3000mm

O RrOelOe i rustlristål
I Endvidere tilbyder vi os med

kleinsmedearbe jde

O Cerlilikatsvejsning DS 322 på værksled
I Spec.: Svelsearbejde i sløbegods,

aluminium og rustlri stål

lngen opgave er for lille
Kontakt os venligst tor nærmere oplysninger

I
FISKEHALTE
Holsteinsgade 5 - Tlf BO 54
v/ Ruth og Erland Jensen



Unibank

20.000 km kon få
dio til ot olemme.

hvJrdon k6mfort åg
sikkerhed føles...

STAMPMøLLEVEJ 48
TLF.86 54 47 34

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med

alt inden for

KOSMETIK,
HUDPLEJE OG
HELSEKOST

l0or besked om sund lomuft
SPEC. PEUGEOT, NISSAN, VOLVO


