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MASKINFABRIKKEN
Bemi opr.

Rønhøivei 8 - DK-8300 Odder
Tll. 86 54 14 50 - Fax 86 54 00 47

Mctalliecrl ng mcd ZINK/Alumlnlum

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

Rino oo op gg brhør nærmere!

Vitilbyder os med:

I Konslrultlion at speclalrnasklner

O Fremstllllng al rullebaner/kædebaner
elter opgave

0 Drelearbejde - Fræsearbelde

O BuffearOelde I lndustrlrør
ø 16-22-25-32-38-44 mm

O XnppearUelde I slålphde
max.6r15O0x3000mm

O Kanlpresse 80 tons x 3OOO mm

0 trttnOre lakerlngsopgnrær (vAdlakerlng)

O tUelø lrusllrlstål
O EnovtOere lllbyder vl os med

kleln$nedearbefcle
O Cerllllkatsrælsnlng DS 322 på værksled

i spoc.: srr€lsoarbelde I slob€gods,
alumlnium og rustlrl slål

lngen opgave er tor lilb
Kontakt os venligst lor nærmere oplysninger



Odder
Sports-fiskerforcning
STIFTET I945

KLUBLOKALER
STAMPEMØ LLEN
STAMPMØLLEVEJ 5 7

BESTYRELSEN

Formondt
Peter Sosser 86 55 71 82

Kosserer.'
Jens Knudsen . . . 86 93 71 58

Mobil 23 27 05 64
Både:
Allon Rosenbaek . 86 55 85 17

Odder Å,
Erling Bentzen . 86 55 18 28

Kystudvolg:
Don Svendsen 86 92 64 86

Mobil 40 56 36 14
Klubben:
Mognus Johonsen 40 36 I I 93

Blod:
Niels Jørgen Nielsen . . . 86 54 03 52
Lors Aorø . 86 54 56 79

Fiskeribetjenf:
Mognus Johonsen

lndmeldelser: Skql ske
Jens Knudsen

.40 36 ll 93

kqsse re re n

Nye medlemmer optoges kun efter hen-
vendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, ot få sioppel
forureningen med det somme.

Hvis det er noget okut f.eks. fisk der lig-
ger døde i åen, eller hvis vondei hor en
mistænkelig forve eller lugi (olie) . . .

Formsndens skrilrlige
berelning
Det har vist været et stille år i Odder Sports-

fiskerforenirrg. M har r'æret på en del foienings-

ture i årets løb. Deltagere i turene skal hentes i

en efterhånden mindre og mindre flok af aktive

medlemmer.
Her er der et stort problem. Mange af os har

været aktive i mange år, det betyder også at vi
efterhånden har fået nogle faste fiskevaneq er

blevet medlem af foreninger med et attraktivt
fiskevand og fisker den tid på kysten, vi syntes,

der er tid til.
Et eksempel: M havde en formidabel tur til
Sverige i august. Sommeren 99 skal en del af
os til et andet fiskeri i Sverige, det betyder, at

der ikke er nogle til at arrangerer turen til det

andet sted. selv om der var nok medlemmer
til sådan en tur.
Vi har ligeledes oplevet, at der ikke er nok
medlemmer attage af når der arrangeres hav-

ture, det resulterer i, at vi får aflyst for mange

ture, og at havfiskeafdelingen midlertidig er

lukket.
Disse eksempler samt mange andre gør, at
jeg sorn formand er nød til at komme med en

advarsel:
Flere ogflere medlemnter bliver æl&e ogældre.

Der mangler ganske enkelt "nye" medlemmer til
at overtage de fremadrettede arbejdsopgcmer
der ligger Det betyder atforeningen på kortere
sigt går ned på et vågeblus, med det resultat at
det ikke bliver attrahivt for nye medlemmer at
være i foreningen. I den sidste ende betyder det
en lukning af Odder Sport$skerforening.
Hvordan og med hvilke midler vi skal rette
op på det. ved j"g og resten af bestyrelsen

ikke. De gammelkendte metoder med at stå

og gwe opmærksom på vores eksistens i

Odder tror ingen på virker, der er heller ingen
i klubben der brænder for tanken og vil lægge
et stykke arbejde i det.
Nå men vi kan da altid håbe at det bliver et
bedre fiskeår i det nye år, ai nye medlemmer
strømmer til Stampemøllen for ved selvsyn
at konstaterer at trods det, at vi er en lille
forening, så har vi et godt klubliv.

Ring stroks iil
Fis ke ribetie nte n

B ro nd inspe ktø ren
4036 il 93
86 54 05 29
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Pokqlerne
I 998

Største laksefisk i danske
farvande:

Carsten Nørgaard
Havørred 4.3 kg

Største fisk i Odder Å:

A4agnus Johansen
Havørred 2,4 kg

Foreningens årlige åtur:

Magnus Johansen
Regnbueørred 1,7 kg

OSFs Tunøpokal:

Allan Rosenbæk
Multe 5,2 kg

Havpokal:

Jørn Eish'up Petersen

HAVFI§KERI
I 1991 startede jeg med at arran-
gere havture i OSF. Fiskeriet i
Århus Bugten var blevet rigtig
godt, og de følgende 3-4 ån havde

vi mange fine ture med "Ternen"
fra Hov og "Freja II" fra Kongs-
gårde. I 1994 og 1995 havde vi
nogle fantastiske ture til Det Gule

Rev med "Thailand", og i 1996 var
vi på en forryger-rde 2-dages tur
med vragfiskeri i Kattegat fra ski-
bet'Nepfun". Efter denne tur må

vi desrrærre konstatere. at frskeriet
er gåetkratligt tilbage i de indre

danske farvande. Igennem årene

har vi vel hatl 40-45 forskellige
OSF-medlemmer med på havture,

men dette fine antal er gået

tilsvarende tilbage. I dag er der vel
5 rigtigt interesserede tilbage. Også
jeg selv er kørt lidt træt. og nytårs-

turen 1998 bliver den sidste jeg

arrangerer.
- Skal der være havfiskeri i OSF,

må de interesserede melde sig, så

vi tår en person med geist til at

arrangere turene.

Tbrben Juel Hansen

^ # 
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Sidste weekend i august.

Sted: Stampemøllen kl. 11.30

Fredag d. 28.

Sidste bil med en forvent-
ningsfuld lystfi sker ankom-
mer til opsamling og videre

transport til en forlænget
weekend i Sverige.

V var 7 medlemmer af Odder

Sportsfi skerforening der

skulle på en foreningstur til
nogle fiskesØer ca.40 km

nord for Gøteborg. V var så

heldige at Tonny skulle med.

han har den rigtige bil med

plads til alle mand.

Stedet hedder Abboresjøens
Fiskevådsforening. M var

kommet i kontakt med stedet

gennem nogle svenske

fiskevenneq vi kender fra
Storåen i Srrerige.

På stedet er der dn stor sø og

nogle mindre. Der udsættes

fisk, så det er vel en slags

P&T fiskeri. men i nogle

omgivelser der slet ikke kan

sammenlignes med det rri

kender lier fra landet.

V harrde på forhånd lejet en

lillc hyttc cn 4 knr lra vandet.

Dcr var plads til 3 prs. i hy1-

ten. så vi havde telte mcd til
' de sidste. Der var livad der

skulle være, et lille køkken,
badeværelse og toilet samt en

udendørs plads hvor vi alle

kunne sidde. Det blev der god

brug for, vejret var rigtigt
godt, lunt og med sol. faktisk
for godt til at fiske i.

For at komme til stedet kører

man de små 4 km ad grusveje.

ca. midt på ruten finder men

et sted hvor man kan købe

fiskekort. Det koster 100

Skånepesetas i døgnet. det er

vel og mærke fra klokkeslæt

til klokkeslæt. Det betød at vi

kunne nojes nred 2 llskekorl
pr. rnand.

Vel ankon-irret og eller a1

lrar e rejst telte og spist r ar vi

klar til at fiske fra kl 19.00.

De fleste af os valgte at gå til
den store sø. Og den er stor

(ca. det % af Nordsrninde
Fjord) Søfiskeri er sr,ært. Der
fiskes næsten udelukkende

med fluestang, Levende agn

er forbudt. Da søerne er

omkranset af høje træer og

nogle steder stejle klipper er

det rimeligt svært at kunne
præsterer de lange kast der

kan være nødvendigt^

Fiskeriet er som sagt srræfi og

der blev da heller ikke fanget

så mange fisk. De fleste af os

havde dog op til flere tilbud.
Der blev i weekendens løb
fisket i de fleste afde søer der

ligger inden for området.

Det var en rigtig god tur vi
havde, og det er helt sikkert at

vi kommer tilbage en anden

gang.

V var hjemme igen i Odder

ved22 tiden søndag aften.

Turen havde alt i alt kostet

650 kr. pr. prs.det kan vist
ikke siges at være dyrt.

.DDER 
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Tirsdog 5. Første kluboften efter iuleferien

Tirsdog 19. Film/lysbilled often

..,..§å....O,p.s.i.dg::,t:,i,:..l N.,Ulh.H.9,m..,,..,fori,.+iii[mel'din,g,

,,,.,.,.p,lli.s...§Ulmf ..,fi ......(}U.:...$t . .,.,...,..i,..'.,.".'.,. 
' ,,,,iii"

Tirsdog 2. Gennemgong of vores bådmotorer

Tirsdog 9. Filmoften

Søndog 2 1 . Premiere i Oddet Å
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til koffe
og rundstykkel de,refler kører vi til åen
og storter fiskeriet kl. 9.00
Så opslog i kl'ubben: for ti,l'melding til
morgenmod

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



Tirsdog 6. lnstrukfion i fluekost

Tirsdos l3' 
lS:tlflir*t ,*rnes rivscykrus somr orrer.

Søndog I 8,,

[ølc[o.g: 8'.

Præmie-kysftur..:: : :

Se op,s,[:og i kl.ub'ben,.,fo.r....,fi'l,ffie.],'i.p1g
somt tid'o$.,,Sied:,.':., ..:,,i. ': : , ', 

r:

Geddetur til Astrup Mose,,:,;,:,:,',,,:,r,,:,:
Se opslog i klubben for tilr-nefd,i:ng,

sønl*u 
: :,1,:d,. .r 

: :, : ååJi. fi.[ Tfiiffi.irff; ;ii'" u,

ti,i**os r'8. nens#in8,.ilfttfti,*_*_i

ved, As*ei:* p.;b.ro,*rfil;l.;lk1;i ; 
" 
:1,9.,1,s,

Ti.r'sdqg 25. Sidste olrn. Klubofibn indb:n, ,so,mnnerfeiie

Tit§d,u;g1lls1i ,l nfqqffi.fii+nQn Hygg.u1 .. .il'silu1ffig{ffi.ffi.*
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Lørdag den 19. september
kl. 9.00 satte 15 forvent-
ningsfulde lystfi skere kursen
mod Tunø. Det var det mest
pragtfulde sommervejr, nok
noget afdet bedste vi har
haft i år, så der var ikke
noget at sige til, at forvent-
ningerne steg yderligere en
tak. Efterhånden som dagen
skred frem, blev vejret bare
bedre og bedre og vind-
forholdene var så gunstige,
at fiskeri kunne lade sig
gore hele øeu rundl.
M skrrlle som sædvanlig
overnatte på skolen, og da vi
rrar blerret godt indkvarteret-

spredtes vi orrer hele øen. og
jagten på havets sølvtøj gik i
gang. Jeg selv gik op til den
nordøstlige side af øen. det
som nogen kalder for "bade-
stranden". Jeg havde
bestemt hjemmefra, at påt

denne så pragtfulde ø var
der kun en ting. der skulle
fiskes med. og det var l'lue.
Jeg har fra tidligere ture til
øenfilet et ternrnelig godt
øje til stedet (badestranden),
der efter min mening er
som skabt til lluet-rskeri med
ikke alt for d1,§1 r,and og
'i,eksl ende br-rnddække lielt
ind under land. Det skulle

senere vise sig at holde stik,
idet jeg ret liurtigt fik sel-

skab aflb og Lars. der som
jeg synes, at fluefiskeri er
det sjoveste. Ib fangede en
pæn blank ørred på ca. 1,5

kg efter ca. ell times fiskeri.
Sidst på eftermiddagen
bestemte vi os for. at vi ville
op til Stenkalven for at se

om der foregik noget
deroppe. Ib og Lars cyklede
tilbage til skolen med den
enlige ørred og videre til
Stenkalven. .leg gik op til
Stenkalven langs kysten,
bl.a. tbr at holde øje rned
eventuel harrorred aktivitet.,q ODDER SPORTSFISKERFORENI NG



Et godt stt'kkc lirl K11ll,c1i-

rnødte .jeg Allln. lllrr havde
spottet cn llok rnr.rlte r. der
gik og græssedc helt inde
ved land. Nu begyndte der
lbr mig nok turens aller-
største oplevelse. Dette helt
utroligt spændende fi skeri
efter disse store ntulter kan
næsten ikke beskrives, nlan
bl iver fuldslærrdi g liustrcrct.
tuår nran scr dissc storc [lsk
svønrnrt: rundt kun crr til to
rtretcr lla laltd og niustcn
ligernegct hvilkcrr llue rnarr

sætter pzi. sti vil cJc bare

ir-rgenting. Det lr,,kkcdcs dog
lbr Allan (hvilken flue han

brugte. huskerjeg ikke) at

kroge et temntelig stort
ekseniplar. og ieg skal love
for. at det er fisk dcr kan
figlite. I{an var vist tcm-
melig træt i silt hrr.jrc arm.
da han havde landcl clt
multe på ikkc rnirrdrc cnd
5.2 kg.Ib og I.ars blcv ogsir

helt vilde. da dc sii. lrvor
mange nrtrlter dcr svrlln-
mede rundt i vandcl. sii dc
gik også i gang rncd at

pro\/e l),kkcp I)c blcy så

bidt af det. at dc lortsattc
l-relt hen til rnorkcts l}em-
brud. Del lykkcdes Lars at

kroge en pæn 1isk, en

havørred på størrelse n-red

Ibs eller var den større, det
husker jeg ikke helt. Da vi
alle var samlet ved aftens-
rnaden, og vi fik gjort resul-
tatet op cfter lørdagens
fiskeri. vistc dct sig, at det
var lluefiskeme, der havde
hali heldet rned sig. Om
søndagen fortsatte det gode
vejr, men det var vist alt for
godt, for der blcv ncntlig

ikke rigtigt lirnget noget
udove r nogle underntzilere.
Førs1 på elierrniddagcn valgle
de l'ieste at stoppe fiske nel
og i stedet n),de del gode
veir. I)a vi havde fået pakket
vores grc.i salnrrlen. gik vi
ned på lravr.rcl.r tbr at rrente

pii 1'ærgcn. IIer ventede os
crr n1, oplevslss havnen
var nqr.ilig lyldt med fisk
sii dcr var lige et par stykker
sonr hcntede lidt grej frent
og sii sad de ellers og

rrr«rrccle sig nred at fange
lrtrggyllcr og snrå se.i. Ib
kr'ogcdc rlvcrri kobot cn 1-læn
torsk ltclt irrclc i l-ærgrclc.jet.

tren r-rlrcldigrris lbr hant. tabtc
han den igcn. All i alt havdc
vr en pragtfr-rld u,cekend med
masser af gode oplerrelser og
godt vejr og liernfor alt et
godt kantmeratskab.
Turens resultat rent fiskeri-
rnæssigt blev en multe på

5"2 kg (r,inder af den n1,s
'l't-tno l)«rkal ) to ntellertrslore

hat'r'rt're dcr (langet al to c'k-
lende lluellskere) tlg en

enkelt nråls1'lsk 1il en spinde-
tlskeri. det er hvad jeg
husker - et helt godt resultat
set ud lra e1 r,e.jrnræssigt

s1,r-rspunkt.

Har du lyst til at læse noget
nlere om multe fiskeri på

lluestang. kan jeg anbefale
lbrcningens nyindkøbte bog
"Fluef-iskerens n)/e

Udlordringer" der beskriver
emnet helt godt. Lad os nu
se om næste tur ikke skulle
give lidt flere af disse bom-
stærke 11sk på land. Så

skulle det sårnænd ikke
tundre mig om Tunø turen
ll'crnover. r,il blive kaldt for
rnulleturen i stedet, for det
er da helt tabelagtigt så

spændende dette fiskeri
kan rrærel Jens

Forsidebillede : Allan med
sin.flotte multe på 5,2 kg

':,,'::t:..tii;iti

::. .ttir::.. ..t:'
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På mange af mine ture langs
kysten og ved åen, hvorjeg
muntrer mig enten med
spinne- eller fluegrej,
funderer jeg tit over fortiden
og grejet vi brugte den gang
mor var dreng og da der om
vinteren lå 10 meter sne
overalt og vi gik 5 km over
markerne for at komme i
skole-
Således husker jeg klart,
hvordan jeg fangede min
første fisk på krog og line.
Året var 1939 i starten af
sommeren. Jeg lå på maven
over bolværket mellem
fiskerjollerne og stirrede ned
i det klare vand, hvor
bunden tydeligt kunne ses i
skyggerne under strømlæet.
I hånden holdt jeg en stump
kinesertråd med en bøjet
knappenål som krog, agnen
bestod af lukkemusklen fra

en af de talrige pælesnegle
der altid var lige ved
hånden. Som bytte havdejeg
udset mig en sandkutling der
boede i stenene under
bolværket og stor var min
begejstring og glæde da jeg
kort efter stod med fisken i
hånden.
Det næste grej havde nær
kostet Øretæver, da mureren
ved naboens byggeri
mistede sin lodsnor og
berettiget havde mig under
mistanke, især da han dagen
efter traf mig på havnen,
hvorjeg stod og halede både
torsk og fladfisk i land.
Linen fik jeg lov at beholde,
mod at aflevere nogct af
fangsten.
Spændingen og gla:den vcd
fi skeoplevcl sen dengang
med det simple udstyr, er
jeg overbevist om, var lige
så stor som i dag, da der er
investeret betydeligt større
summer i udstyr og grej.
Ofte møder jeg folk, der er
udstyret efter alle kunstens
regler, og hvor blot hjul og
stang vel nok koster ca.
10.000 kr., og det er så et
spørgsmåI, om man skal få
mindrekomplekser af den

grund. Det mener jeg nu
ikke man skal, især når man
tit kan overvære hvorledes
disse udstyrsstykker gebærder
sig ved fiskevandcne.
Så lortvivl ikke kære ven,
når du møder op med dit
discountudstyr købt under
udsalg, for penge der er
lusket ud af husholdnings-
budgettet.
Jeg vil vove den påstand, at
glæden ved turen langs
vandene og over fangsten er
størst, når ørreden falder for
en flue. du selv har bundet
og på et forfang, du selv har
knyttet. måske endda på en
stang du selv har bygget.

H.K.

- Hor du forslog til forbedringer eller nye oktiviteter iklu
- Hor du oplevet noget spændende?

, , .ldd 
os låt et leuez4s 

ogspæadcde 

htad , , ,rrrd 
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Regler Jor Odder Å
Fredningstider: Fro den .l6. 

novemer lil førsle
søndog efler den l. morls kl. 9.00. Fiskeriel beg-
ynder med morgenkoffe i klubben kl . B.0O

Mindstemd/:
Hovørred ...40cm
Bækørred ..3Ocm
Åt ... 45cm

Fongsfbegræ4-srring; 3 ørr.cler pr. medlem pr.
dog.

Krogstørrelser: Mindslo kroclslørrelse er slørrelse
2/0. Modhoqer skrrl v,rrr* fier rrel lrole årel.
Alefiskeri undlcrqol .

Gæ,sfekod; Der krrn rrrlsloclos op til 3 gaeslekort lil
hverl seniormedlern. ();rr:;lek<>rt kon kun udstedes
lil personer uden lor Århus Aml, med mindre
væglige grunde lcrlor irrroti. Delte ofgøres of den
of beslyrelsen udp.locyrxlrr 1.;;nsfe-korlsaelger, der er
kossereren.
Korlet kosler 20 kr. pr. :;lk.

Vigtigt:
Bruger mon porkorintlslrlodsen ved Driften, SKAL
der oltid være ()n l,,,li<; P plods.
Når ondeioglerr siorlor til soplember, må du ikke
genere ondej.urlor rro, <1or ligger på slond fro
broen og ud lil lrv<>r rosorv<rlef slorler. Så fisker du
om oflenen oflor solnorJqcrng, SKAL du gå op ved
porkeringsplodsorr vorl Driflon. Delle gaelder helt
frem til .l5. 

novombor, rrår fiskeriel sluller.

Fredningsbæ/lø vsd, O</<Jer Å
somf Norsmirrdc llorr/
Der hor herskel en del tvivl om fredningsbællet for
Odder Ås udløb i Norsminde Fiord så lod os slå
følgende fost: Odder Å hor io fredningsbælter.
Der er 500 m fredningsbaehe i Norsminde Fiord
hvor Åen løber ud. (UÅdtoget er erhvervsmæssig
fiskeri med fostslående redskober.) Der er 500 m
fredningsbeelle hvor hovneudløbel i Norsminde

løber ud i hovet. Del beiyder ol fiskeri i en linie
lveers over hovneudløbet fro den nordre hovne-
mole og næslen ud iil Naesset er ulovligt.

Bådene
Båden på lroileren soml motor slår fremover hos
formonden, Gosmervei 119, Holling. Den onden
båd ligger i Hou, for svoi, den hor nummer 70.
Motoren slår hos Svend Sørensen, Skolegode 

,l9.

Ang. medlemsllsler
Der er nogle of vores medlemmerr der hor udtrykt
ønske om of få udleveret en medlemslisle, over
medlemmer i vores forening. Hvis mon ønsker
del, kon mon ved henvendelse lil Kosseren beslille
et eksemplor, del er grotis, dog må der forvenles
en leverings lid på co. en uge.

O§F på lnlernellet
Odder Sporisfiskerforening er kommel på lnler-
neflel. I somorbeide med ondre Østipke sports- og
lystfiskerforeninger, hor vi fået opretlel vores egen
hjemmeside, med oplysninger om foreningens virke
og del som vi ellers kon tilbyde evl. nye medlemmer.
Nye medlemmer kon somtidig tilmelde sig vio vores
elekironiske postkosse hvis odresse er flg.
ienskrk@posl9.lele.dk.
Hiemmesidens odresse er
hll p : //ho me8 . i net.te I e.d k / sli ndkvi / dsf /osf . hl m
Hiemmesiden opdoleres efter behov, så hvis der
er nogle medlemmer der hor el eller ondel de
gerne vil hove med pE siden er de velkommen lil
ol konlokte kossereren.

Husk lengstrepporlet
Husk of oflevere dine fongstropporler over fongede
fisk i Odder Åtil korr"r"n Åd.n g"n"rolforsomliigen
- vi hor [o stodigvaek el GRATIS medlemskob på
hø[konl lil den heldige.
Er du løbet lør for ropporier, kon du få udleverel nye
ved of henvende dig lil kosseren.

Konltngent 1999
Senior 350 kr.

Pensionister 27O kr.
Junior
Fomilie

220 kr.
540 kr.
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