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Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSEN

Formand og Ungdomsudvalg

Søren Kvist . 86 55 90 93
86 54 67 09

86 93 71 58
23 27 05 64

86 55 43 10

86 55 1828

86 54 56 79

86 18 94 40

86 54 29 21

Niels J. Nielsen BO 54 03 52

Lars Aarø BO 54 56 79

Kasserer
JensKnudsen .......

Bådene:
Tonny Jensen

Odder Å:

ErlingBentsen...,...

Kystudvalg:

Lars Aarø

Havudvalg:

lb Sejersen

Klubben:

Lars-P. Jensen

Blad:

Fiskeribetient:

Magnus Johansen 86 55 17 51

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoPPet
forureningen 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 . .40 36 11 93
Brandinspektøren .BO 54 05 29

O d d er Spodsfis ke rto re n i n g s
bestyrelse 2OOO

Srlren Kvist
formand

Jens Knudsen
kasserer

Tonny Jensen Erling Bentsen

Ib Sejersen

Lars-P. Jensen Magnus Johansen



Formandens beretning I 999

u er det atter tid til vores årlige gene-

ralforsamling i OSF. - Det har været

et meget stille år, ja man fristes til at

sige alt for stille. Antallet af medlemmer, der

kommer i klubben synker og synker.

Deltagerne i vores ture er få, bortset fra turen

til Tunø samt den forestående P&T tur.

Jeg har i et brev udsendt til alle medlemmer
i midten af oktober giort rede for nogle af de

faktorer, som har haft indflydelse på vores

klubliv.
Jeg har siddet i en toårig periode som for-

mand for klubben. Da jeg lod mig genvælge

i sin tid, var det udelukkende fordi der ikke
var andre medlemmer i foreningen, der ville
overtage hvervet.

Det er i grunden den eneste undskyldning,
der er for mit lille arrangement i det at være

formand. Det er også en af grundene til at

foreningen syner stille hen.

Vi har et nyt formandsemne i klubben nu.

Det betyder forhåbentlig, at han sammen

med andre nye medlemmer i bestyrelsen kan

få gang i klubben og igen bevise, at for-
eningen har en eksistensberettigelse.
Det stiller så nogle krav til os "gamle"
medlemmer. Det er nØdvendigt, at bakke
den nye bestyrelse 1007o op, nærmest uanset

hvad den måtte finde på. Og at ord som "Det
har vi prøvet før" Fra nu af er bandlyst i
klubben.

Ligeledes er det vigtigt, at vi uanset om vi
gider eller ej hjælper med, at få nye med-
lemmer til at føle sig velkommen i
klubben og bruge lidt tid På det.

Alle os der sidder her føler
jo et eller andet for klub-
ben (ellers var vi herjo
ikke). Min personlige
opfattelse er, at det er 

:ii.iii:iii

sidste udkald. 
,,,,

Før sommer lagde ii..

jeg billet ind på den 
,,,;.iii

lille bygning i kultur- , ,,

ikke hørt noget om
sagen men er også

kommet i tvivl om vi er i stand til evt. at

sætte bygningen istand og indrette de nye

klublokaler. Findes den arbejdskraft vi har

brug for? Eller kan det være, at det netop var

et sådan projekt, der ville få os til at blive
mere aktive?

Jeg håber at medlemmerne vil bruge min
årsberetning til at få gang i diskussionen om
klubbens fremtid og hvordan vi kommer
videre. Lige den løftede pegefinger. Jeg

mener ikke det skal være en diskussion hvor
det gælder om, at få så mange arbejds-

opgaver tør'ret af på nye bestyrelse.
Sammen med mig går også en anden gen-

ganger af, det er Allan Rosenbæk. Han har

det som mig på den måde, at han nærmest

har følt sig forpligtet til at indtræde i besty-

relsen. Som Allan sagde da han lod sig

vælge, "Jeg vil ikke sidde udenfor og se til,
at klubben lukker fordi vi ikke kan finde
bestyrelsesmedlemmer, der vil tage et

ansvar. Hvis den skal lukke vil jeg være til-
stede."

"Allan du må jo tro, at vi fortsætter ellers

var du ikke stoppet" Om Jens slutter ved jeg

ikke. Her ved redaktionens slutning havde

han vist på god radikal facon fået raflet sig

frem til Jt rungende UÅSfg.
Peter Sasser
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Luksus menu for 2

' I del kinesertråd ca.2m
' 80 dele orm
' I del bambus
' 100 g bly

del murersnor ca. 3 m
del soppebassin
kone

Det hele tages med ned til åen undtagen
konen, hun bliver hjemme og sover.

Ingredienserne mixes til en cocktail sam-

men med en del af klubbens medlemmer til
en hyggelig aften/nat med ålene.

Jeg har selv været ved åen nogle gange for
at tatte ål med held. Det er hyleskægt at

sidde ved kanten og mærke ålen trække i
ormen og samtidig have på fornemmelsen, at

de står i kø i hullet og bare venter på, at

ormen kommer ned igen.
Når man så komrner ravende hjem kl 3.00

om natten og tilfældigvis vækker konen og

nævner, der var gevinst, så er det et sjældent

syn at se hende bevæge sig så hurtigt ud af
sengen, flå køkkenskabet op, finde stege-

Aktiviteten i klubhuset
Er du tilfreds med aktiviteterne til klub-
aftenerne/bruger du klubben?
Hvis ikke hvilke aktiviteter savner du?

Kurser, foredrag, video, osv.

Skal der være aktiviteter hver tirsdag?

Hvorfor tror du, at der er så få medlemmer
til klubaftenerne?

Klubbens ejendele
Bruger du nogle af klubbens faciliteter.
Støberum, bindegrej, bøger, osv.

Savner du noget andet i klubhuset?
Bruger du klubbens både?
Hvis ikke, hvorfor. Forkert placering, for
besværligt, osv.

Klubbens vand
Er du tilfreds med klubbens vand/ bruger du

det?

4 ooDER sPoRTSFtsKERFoRENtNG

panden og knalde mar-
garine på den.

Efter indtagelse af tem-
melig mange ål var hun så

endelig så elendig tilpas, at
hun slæbte sig selv i seng igen.

Vi ses forhåbentlig ved åen.
Magnus Johansen

Har dette vakt din lyst til et par fornøjelige
aftener ved åen efter å1, starter vi ålesæso-

nen med en tattetur til Odder Å,\ørdag d.20
maj. Tirsdagen forinden vil Magnus dele ud
af sine erfaringer og gennemgå grundprin-
cipperne og selve tatten.

Alle er velkomne.

Mangler foreningen vand? 
.

Hvis ja, hvilken type. havørred å,

Er du villig til en stigning i kontingentet
hvis du får mere fiskevand og hvor meget?

Er ideen med at vi skal have en sø med

,,:,''.;,.,,',:';,.

Udenoms aktiviteter ,,, ,,,,,,, , '

Er du tilfreds med de arra*gofede fisketure?
Deltager du i dem?
Hvis ikke hvorfor?
Hvilken ture foretrækker du, kyst, å, hav, sø,

OSV.

Hvorfor tror du at dei,er,,så dårlig tilslutning
til fisketurerne? ';



Red OSF
Gennem de sidste år har OSF lige så stille
skruet ned for blusset. Den gamle bestyrelse
var løbet tØr for energi og ideer. Resultatet
deraf var færre aktiviteter i og uden for klub-
huset, og efterhånden møder der kun en lille
flok op tirsdag efter tirsdag en times tid.

Turene er efterhånden ved at gå i selv-
sving (de få der gennemf6res), og efter at
Torben opgav havafdelingen er der ligesom
gået fedtfinne fisk i det hele.

Efter en sådan indskrænkning sker det
uundgåelige, medlemstallet falder i takt med,

at de forskellige interessegrupper bliver
afskåret.

Det stØrste problem er uden tvivl junior-
afdelingen eller mangel på samme. Den er
blevet syltet i for lang tid, hvilket har resul-
teret i, at der ikke er nogen unge til at tage
over. Gennemsnitsalderen stiger efterhånden
til chokerende højder. Et gennemsnit der

skal ned, ellers dør klubben.
Men nu bliver det svært. Før man kan

tiltrække nye medlemmer, kræver det, at der

er en velfungerende forening i forvejen. Så

udover at der skal nye til, skal der så

sandelig også gang i de eksisterende
medlemmer.

For at få skub i sagerne skal der initiativ

til. Det skal tages af den nye bestyrelse, men

også af medlemmerne. Ideer, forslag til
aktiviteter, fisketure der interesser dig eller
du kunne tænke dig at prøve kræfter med.

Hvad er der galt? Hvad kan der blive
bedre? Hvad skal der til for at få dig op af
stolen?

Derudover skal der gøres noget ved
medlemsbladet, så det kan inspirere læsere

til at deltage i arrangementer. Dette kan

selvf6lgelig skrives af anangøren, men så

sandelig også af en deltager, der fortæller
om hvordan han har oplevet turen. Det ville
også give liv, hvis folk generelt skrev om
tykt og tyndt. Det kan være alt lige fra
fangstrapporter fra ens egne ture til forslag,
ros og ris til foreningen.

Jeg vil gØre alt hvad der er i min magt for
at skabe en spændende og aktiv forening,
men for at kunne udføre denne opgave så

flest mulig bliver tilfredse, er jeg nØdsaget

til af vide, hvad folk forventer og ønsker.
Tirsdag d. 8. februar kl. 19.30 er der

debataften i klubben, hvorjeg håber, at vi i
fællesskab kan finde ud af, hvad vi vil med

og forventer af en forening som OSF.

Vel mødt
Søren Kvist

Postkassen
Bestyrelsen vil gøre en stor insats for at få forenin-
gen til at fungere oE g$e medlemmerne tilfredse.

Det er imidlertid ikke så nemt, når vi ikke ved, hvad

folk ønsker sig af en forening som vores.

Hvilke amangementer?
Hvilke fisketure?
Hvilken film skal vi se?

Mangler klubben værktøj eller materialer?
osv.

Kort sagt ros, ris, ideer og meninger. Derfor har vi
opsat en idekasse, forklædt som en postkasse.

Vi håber meget, at I vil bruge den.

SPren Kvist.
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For nogle år tilbage rejste min kæreste og skyld. Det var for lyst til, at de store fisk
jeg til Åustralien for at studere det fantasti- nærmede sig land. Lige undtagen hajer, som

iki dyreliv i den postkort skønne natur og for ham tydeligvis var en pestilens.

selvfålgelig dyppe snøren. Lige inden vi ville opgive,

[:'J.iå:'3t"J'"f,]'J:fllTl' En historie f&f'J:il1't".f f;I"
for de helt store tankskibe. ', - , t - dog ikke noget, der kunne

For at holde .kid;;;l- Om gn Clf eng im"ponere fiiken, som uden

**ilx,:iff::.'ååi og hans fisk ;ffi:fd"ffiT'"åiTr.?:',:
En 1,6 km lang mole lige køret pakkede vi sammen.

ud i havet og en vanddybde Næste aften gentog historien

på20-30 *åt... Her bliver der hvert år fan- sig. Et godt hug lige inden vi opgav, og igen

get fisk over 200 pund! røg linen'

Under vores første rekognosceringstur, så Næste formiddag tog vi ned til den lokale

vi en sømand hive en 2-3 kg haj op på en surfer/fiskegrejs butik. Jeg fandt den største

håndline. Det gav blod på tanden. Samme håndline i butikken, den bestod af 100 m

aften sad vi måd to håndliner med et blodigt 1,2 mm line, et blylod og en krog størrelse

fiskelig på hver. meget stor og gik op til kassen.

Håndlinerne bestod af et rundt plastikhjul Ekspedienten og en surfer havde meget

med plads til ca. 100 meter 0,80 line. svært ved at holde masken over den tåbelige

Kantån var konisk på den ene side, som turist, der åbenbart fiskede efter hvaler. Jeg

gjorde kastet rimelig langt. For øvede hånd- fortalte om min oplevelse med de sprængte

linefiskere kunne kånten også bruges som liner. Den hoppede de tydeligvis ikke på.

bremse. Håndlinerne blev lagt bag molekan- Samme aften sad vi igen på molen med

ten, så de kunne dreje rundt og give line, når friskagnede håndliner, og vi sad der mange

fisken bed. timer. Jeg ville ikke give op den nat' Min
Der skete ikke meget den aften. En lokal kæreste gik ind mod land for at finde et

fisker forklarede mig, at det var fuldmånens tissehus.
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Midt i den øredØvende stilhed lagde jeg

pludselig mærke til lyden af plastik mod
beton. Den store håndline tøræ pe sig. Lige
så stille listede linen ud i mØrket. Jeg tog en

dyb indånding, samlede linen op og gav et

tilslag med hele min vægt.
Linen spændtes så det sang. Det passede

ikke fisken at blive kroget, så fanden tog ved

den, og linen piskede af hjulet. De 100

meter line foreslog som en skrædder i helve-
de. Så da der ikke var mange meter tilbage,
gik jeg nærmest i panik.

Jeg ville ikke miste den fisk, så uden at

tænke over det, viklede jeg hurtigt linen om
min arm. Dum ide!! På et brøkdel af et

sekund skar linen sig ned i flæsket. Jeg smed

hele baduljen fra mig og lod fisk være fisk.
Da fisken mærkede modstanden i linen for-

svandt vendte den om og svømmede ind
mod mig igen. En lokal fisker havde over-
været gildet og smed et par læderhandsker

hen til mig. Jeg tog dem på og samlede linen
op igen, der var stadig fast fisk. Den venlige
lokale fisker holdt styr på spolen, samlede

line op og gav line ved udløb, mens jeg
fightede fisken. Min kæreste kom løbende,

hun undrede sig noget over de små 30 men-

nesker, der efterhånden stod og så til.
Efter ca. 30 minutter gav fisken op og viste

sig i overfladen. En næsten 2 meter lang

skovlenæsehaj. Den lignede en monster
rokke med en hajhale.

Nu meldte der sig et nyt problem. Der var
godt 4 meter ned til vandet fra den store

mole. En anden fisker fandt en såkaldt fly-
vende gaf frem. Den sættes på linen og fires

ned. Tre store gafkroge åbner sig som en

kran, når den når fiskens hoved. Derefter
trækkes i et tov, som lukker dem sammen

om fiskens hoved. Men da min fisk havde et

fladt rokkehoved, prellede den af gang på

gang.
En ivrig herre kravlede ned ad en meget

lille stige for at hente hajen. Han kom des-

væffe ikke andet end halvejs, før hans kone

truede ham med skilsmisse, hvis han ikke
omgående kom op!

Et sidste forsØg med gaffen slog krogen ud
af fisken. Det tog nogle minutter før den

kom til sig selv og svømmede ud i mørket.

Aldrig har jeg ærgret mig så meget, jeg var

fuldstændig gdelagt. Men efter en miserabel

nattesøvn kunnejeg godt se fornuften i det

skete. Vi boede i en 40 grader varm bil uden

mulighed for nedkøling af dyret. Det er

trods alt bedre med ti hajer i havet end en på

biltaget. I dag er jeg en smule flov over, at
jeg var parat til at slå dyret ihjel - blot for et

billede og et hajgebis.
Sqren Kvist
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ffilaus Eriksen
tir osF Tirsdag

den 22. februar
kI.19,30

kommer Claus Eriksen og fortæller om det nære kystfiskeri efter bl.a. havørred

med spin og flue samt viser lysbilleder til at underbygge sine mange gode og

værdifulde erfaringeq han har gjort gennem de mange års lystfiskerliv.
Mange kender formentlig selv Claus gennem handel i Go-Fishing eller i forbin-
delse med de mange artikler, han har skrevet til fiskeaviser og blade.

Vi i klubben ser frem til en god og spændende aften. Der vil blive mulighed for
kaffe og lidt andet mundgodt.

FRI5KilS
DEr R.DTQ.

I'^/cE^/ tElY

"nEi

Jeg vil gerne be' om en urenset havQrred på en 3-4 kg helst uden garnmærker
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Pokalerne
Kystkonkurrencepokal Søren Jensen Havørred 42cm

OSFs Tunøpokal Lars-P. Jensen Multe 4,8 kg

OSFs Å-turpokal Magnus Johansen Bækørred 0,5 kg

Største laksefisk i DK farvand Helge Knudsen Havørred 3,8 kg

Største fisk i Odder Å Magnus Johansen Havørred 3,7 kg

*J- 
tr'ør't§

§* .SELVBEHERSKELSE
!/ er en lystfisker, som fortæller om sin

§ fangst uden åt tage hænderne op af lom-
4 men.

t '----'.--'-::-

l Gatmle aid,iå
nve flasker-a

å) OAT PRALE bringer måske ikke lykke, men

I ingen mand, som har fanget en stor fisk,

H går hjem af en sidegade.

O FORTVIVL IKKE
- selv politiet fanger kun de små fisk.

O EN GOD FISKETUR ER, når vægten af
de fangede fisk overstiger vægten af den
brugte madding.
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Fiskeri i Odder Å
Af Svend Sprensen

Jeg er blevet opfordret til at fortælle lidt om
hvordan jeg bruger Odder Å. mA mig starte
med at beskrive åen.

Da det nu er fiskeri det drejer sig om, lad os
så starte turen ved N6levvej broen. Forestil
dig en sommerrnorgen, fuglene larmer, du
kan ikke sove, der er kun et at gøre, tag ud at
fisk. Tag din stang og dit grej af hvilken type
der er dit foretrukne, parker dit transportmid-
del ved broen, luk op for dine sanser og tag
en dejlig spadseretur til fjorden. De gange jeg
har gjort det harjeg valgt venstre side af åen,
men det har ingen betydning.

Nu er det jo ikke fordi åen er stØrst eller
dybest lige der og da slet ikke om somme-
ren, men hvis man ser sig for, er der rigtig
mange gode huller, strømrender og udhul-
ninger i brinkerne hvor der kan stå fin fisk,
typisk bækørred.

Fordelen ved at tage turen om sommeren, er
den ringe vandmængde og vandet er for det
meste klart så det er til at se omtalte stand-
pladser og andre omstændigheder der kan give
skjul for fisk, indprent dig stederne, og gør
brug af dine observationer på et senere tids-
punkl hvor der er mere gang i åen. Det er på
denne måde jeg har erhvervet mig mit kend-
skab til Odder Å, j.g skal hilse aisige, der er
dæ... langt hjem igen. Det skal her bemærkes
at jeg ikke ved hvor meget fiskeret vi har fra
Odder til Assedrup, men jeg har tit mødt
lodsejere og talt med dem uden ar få ubehage-
Iigheder, endda har mange sagt at de syntes
det er hyggeligt når der kommer en fisker.

Tilbage til beskrivelsen af åen, det første
stykke fra Odder til Tvenstrup er ikke inter-
essant, slet ikke da det er gyde vand, så der
bør man holde sig fra i den tid det står på.
Sandergård stykket er også lukket område,
vi er ikke venner med lodsejeren. Tvenstrup,
også kaldet månen, er et interessant stykke,
åen er smal og på visse steder dyb, med fine
huller, stryg , god beplantning og en fin
bestand af bækørreder, et godt sted at gå
med orm. Her er der lejlighed til at beskrive
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et ormetackle som jeg laver det. Jeg starter
allerede hjemme fra - med at skære en slids i
proppen med en nedstryger, det gør det nem-
mere at afmontere proppen hvis man vil
prøve et specielt sted uden prop, bind en
krog på linen, en ny vedtagelse i OSF siger
at man må bruge mindre str. end 2,0 bare
modhagen er fiernet eller bøjet ind. Her
kunne det være på plads med et lille men
vigtigt råd, hvis fisken tager agnen og man
ser eller mærker at der er bid, giv øjeblikke-
lig tilslag, for med mindre kroge er der stør-
re risiko at fisken sluger helt med store ska-
der på fisken til følge. Derefter en lille
vægtbelastning, ca. 30 cm over krogen, sæt
så proppen (det erjo nemt når der er en
slids) i den h6jde der passer til den givne
dybde, her må man prøve sig frem, det skal
være sådan at ormen lige slæber over bun-
den men uden at hænge i hele tiden. Er der
lidt strøm kan man undlade belastning.
Kommer man til et sted hvor der er en stor
udhulning ind under brinken, kan man også
undlade belastning og så samtidig lave linen
fra proppen længere, er man heldig rammer
proppen brinken men orrnen forsætter langt
ind i hullet under brinken hvor fisken ofte står.

Ellers er der ingen hemmeligheder, bare
varier dit fiskeri, ændre dybden på agnen,
mere eller mindre belastning, pr6v at kaste
opstrøms uden prop, men med lidt belastning
og hele tiden have kontakt til krogen, l6ft
stangspidsen engang imellem så strØmmen
kan flytte krogen , det kan give hug, da agnen
bevæger sig naturlig med strømmen. Omtalte
metoder gælder selvfølgelig alle steder.

Vi er nu fremme ved det sted hvor de to
å løb støder sammen, her er mit favorit sted.
Det er svært at nævne et specielt punkt, men
det er på dette stykke jeg har haft den største
fisk på, i det kvarte århundrede jeg har
besøgt åen. Jeg fik den desværre ikke nettet
lå i bilen, men det var fisk omkring de 5-6
kg. Fiskeriet foregik med flue og på grund af
de lidt hpje skrænter var det meget svært at
lande fisken uden net.

Det lige stykke opstrøms Assedrup broen ser



kedeligt utl, rncn lad jer ikke snyde, for med
høj vanclslarrd i åen er der mange fine stand-
pladser p.g.a den fine måde åen bliver slået
på nu onr dage.

Nedstrøms broen er de fleste gode pladscr,
jeg er lige ved at påstå at der er fisk ovcr dct
hele, det gælder selvfølgelig kun vcd flom,
ved normal vandstand gældcr ovcnståcndc
afsnit om at gøre sig bekcndt rnccl lbrholde-
ne i og omkringåcn. IIcr ga:ldcr også de
vejrmæssige forhold, l.oks. massiv regn så
åen svulmcr op og blivcr grumset, her kan
det bctalc sig at vcntc til, som jeg siger: når
man kan sc bunclcn ved Tinghuskrydset i
Oddcr, cr der godt fiskeri dagen efter.

Vindforhold? Jeg har, såvidt jeg husker,
aldrig fanget noget med østlig eller nordlig
vind, mcn det er nok mig. En ting er sikkert,
det er ikkc bchagcligt, hvis der er for meget
vind fra dissc rctningcr, mcn om det ellers
har indflydelsc pil l'iskcrict vcd.icg ikke.

Skal vi talc orn titlspunktcr pil ilrct, der er
bedre end andrc, vil.jcg licrnlucvc tidcn
omkring høst, hcr har vi rlcn lirrstc opgang
af havørred vejrct cr sont rcgcl sknrrt, og dcr
er nogle lange skønnc alicrrcr, hvor rnan
også kan møde ålcn.

Forårsfiskeriet kan vrurc l'int, ltvis dor cr
gået grønlænderc op i :'lcrr, cllcrs kan dct
være lidt svært at undgil nctllirltlsl'isk. Ilcr cr
det i hvert fald vigtigt, at tilslagct f aldcr ø.ic-

blikkcligt, man fornemmer hug. Ellers er
eftcr-årct dcn bedste tid for fisk i Odder Å,
allcrbcdst som omtalt, lige efter regn.

Dcr er selvfølgelig andet end orm der dur.
Spørg Sasser om det er sjovt at gå på de
yderste stykker med en Rapala Wobler, du
skal have god tid, for han er ikke til at stop-
pe igen. Fluefiskeriet er også meget fint i
Odder Å. Det har jeg selv dyrket meget flit-
tigt, jeg har endda bygget en særlig stang til
formålet, en stang der både kan bruges til
flue og spinnefiskeri. Turen har så været,
fluefiskeri til udløbet og opstrøms spin
hjemad. Det har givet mig mange herlige
timer.

Jeg vil slutte med at sige, der er ikke
noget, der er rigtigt eller forkert, varier dit
fiskeri, prøv dig frem, giver det fisk, er det
den rigtige måde du fisker på. Jeg har fået
denne instilling efter en fisketur til Odder Å
med nogle drenge. En af drengene kommer
med en pakke grej, som var købt hos en
købmand. Pakken indeholdt efter min me-
ning nogle håbløse spinnere og en wobler-
lignende ting, blå og af metal, tung som ind i
o.s.v. Drengen havde valgt den blå "ting" og
spurgtc: Du'r denne her? - nej svarede jeg,
smid dcn væk. Det næste jeg så var, at
drcngcn kastede den blå "ting" opstrøms,
bcgyndte indspinningen og bang sad der en
fin bækørred på, så det . . .

u*
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Nobelt projekt - katastrofal timing
Efter et meget magert havørredfiskeri på
kysten sommeren igennem, var det en stor
lettelse at se en enorm opgang i Odder Å.
Allerede i slutningen af juli blev de første
fisk set og den 9. august lå den første blanke
fisk i græsset foran mig. Store fisk blev
fanget og alt tegnede godt. I oktober kunne
vi fØlge de første gydefisk under deres
utrættelige sikring af arten. Igennem hele
byen er nogle af de stØrste og mest brugte
gydeområder. Så da fiskene mere eller min-
dre vænner sig til mennesker, trafik og st@j,

er det relativt let at komme tæt på festen. En
efter min mening vidunderlig oplevelse.

Jeg har gennem oktober og november stort
set dagligt besøgt gydepladserne og glædet
mig over de mange på det tidspunkt succes-
fulde gydninger. Så er det også sket med
idyllen.

Midt i november dukkede Århus amt op,
med gravemaskine, store sten og mandskab.
De gik i gang med at genslynge åen gennem
byen og over gydepladserne. Der er ingen
tvivl om, at det er en enorm forbedring for
åen og dens liv, men der er heller ingen tvivl
om, at samtlige æg bliver kvalt.

Jeg tog kontakt til D.S.F og snakkede med
naturvejleder Kaare Manniche Ebert om føl-
ger og konsekvenser. Efter at jeg havde for-
lagt ham omfanget og deres arbejdsmetoder
regnede han sig frem til, at det vil koste ca.

hundrede gydefisk om en tre-fire år, hvilket
vil kunne mærkes. Det virker af mange, men
sætter man det i forhold til den gevinst,
gydefiskene får af nye gydebanker og bedre
leveforhold, er det måske lidt uberettiget at
hidse sig op over det.

En gydebanke af det rigtige grus og med
den bedre iltning af vandet, slyngningerne
giver, kunne det give et klække-resultat, der
er ti gange bedre end det vi har i dag! Lugter
jeg flex på klingen?

Projektet koster ca. 135.000 kr., som kom-
mer fra fiskemidlerne. Pengene er søgt gen-
nem amtet af Åens venner. De har åbenbart
ikke syntes, at Sportsfiskerforeningen skulle
blandes ind i det. Jeg vil arbejde på at få et
samarbejde med Åens venner så den slags
"små" projekter ikke går hen over vores
hoved.

Arbejdet blev udført af yderst kompetent
mandskab under Poul Møllers kommando.
Poul har gennem de sidste tyve år passet

Odder A og klippet gr@de. Det gør, at han
kender hver eneste sten og hul i den. Han ser
mange gode åer under sit daglige arbejde, så

når han siger, at der er utrolig mange fisk i
Odder Å, så mener han mange!!

Jeg skriver i samarbejde med D.S.F et brev
til amtet og henstiller til, at deres fremtidige
renovering af Odder Å bliver lagt på et mere
hensigtsmæssigt tidspunkt på året!

Klubaften ved Kysing strand
Efter tirsdag den 30. maj som er den
sidste almindelige klubaften, mødes
vi igen i år nede ved Kysing strand.
Her vil der være mulighed for, at lure
andre kunsten af i det praktiske
fiskeri. Der vil også blive mulighed C
for at lære fluekast, kast med multi-
hjul, surfkast og andet. Så grib
termokanden, fiskegrejet og dit gode
humør.

Vi ses på kysten.
S@ren Kvist
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Regler for Odder Å

Fredningstider: Fra cjrrrt l() ttot'r:t rnt lil r;øt rrll.tg

den '1 6. jnuar. Vi IIrøxIr: ;t k[tl rl rcr rI.l. t).tX) til

kaffe r4; rttrtrll;lyl.,lrcr, r I lcll( )r l\(lror vi til åen og
lrl;rrlcr lir;koriol kl ll)llt )

W)!1i1-rrilL
I l;rvclr rrxi . .40 cm
Ikr:l«utrxi ,30cm
Åt ....45cm

l'arx_l:.;lIx:!Jr;.r-)t tlt )ut:J, IIor rrrrir:t 1rl. rttrxiltlttt 1;r.

dag.

KfOge; Mtlll Itr;r:t 1r,i r)l rll( ]l\r()r ;r t:;l'.; tl vr r:lrlljrlt
net hele årcl

Gæstekort: l)r:l k;tr tttrl: ,lr :r ir r: ;o1 r lil ilrl;l;l ;lckott
til hvert sertiortrxxllot rr. ( i; r: ,krl..r )r I l(lt rk( lt u(l
stedes til penxrr tct ttr lr rt r I rt Åtltr r;At rtl, ttxxI
mindre vægtigr,' <;trtttrir: l;t[ rt itrx x i I k:tlc ltklørcl;
af den af bestycll ;r:t t t tr 11 rr x ;t x lt r t ;r n: ;lcl<orl

sælger, der er klil;r:totct L

Kortet koster 2O kt, 1rt r;ll.

Vigtigt.
Brugerman pitrkct i1 1r;: ,1 rl; trir ,r rt tvcr il)r illcrt,
S1(4L der altir j vr 1r1 cr I lr rr lir l l , plr rr jr ;.

Når andejagtr)r l ;l; tt lcr lil : rl1 rllt I tl rct, tl tå t jrt ikke
genere andf:jillr J( )l Ilr i, r ir 11 l;r ;r ;r tt llil l;lltt ltl lrii
broen og ucJ lil lrv()r rot ,r :tv; tlr:l r;lrtt lcl , lllt li:;kcr
du om aflorn)t r r:lkrr l;oll rcrir;l rr rt;, liK.Al riu gå

op ved 1x'tt[<r: tit r,;l ;1 rl; tr ir ;ct tvotll)t tllct t. [)ttltc
ga;lfjcr ltcll ltcl rrlil llr. rxrvr rt ttl rlt , tl'tr lil;kctitlt
sIrtlor.

U-, -tla ulL,t:llt:t-vt-llJ.LltÅ
:-;;-ty r rl !);!1_y :t r ti rfu : I jorcj

I)r:r lru lrcr;kr..,l r,.n del tvivl om fredningsltieltet
ktr ()rllrr Å':; uciløb iNorsminde fjord så lad os
slå løklcrxftr fa:;t: Ocjder Å har to frednings-
ba;ltcr. I)cr cr lr(X) rn fredningsbælte i Nors-
mindc I jorri lrvor År:n løber ud. (Undtaget er
erhvervsrrrrl:;l;ir ; lil;kcri rnod faststående red-
skaber.) [)cr or lr(X) nr lrtxjrringsbælte hvor
havneudløbct i Non;rnirrrlc lø[ter ud i havet. Det
betyder at fiskcri i rrrr lirric lvinrs over havne-
udløbet fra derr norrlrc lurvncmole og næsten
ud til Næssct r:t ukrvlir;1,

l3hcien på traileren samt motor står fremover hos
formanden, Gosmervej 1 19, Halling, Den anden
båd ligger i Hou, for svaj, den har nummer 70
Motoren står hos Svend Sørensen, Skolegade 19.

Ang. medlemslister
Der er nogle af vores medlemmer, der har

udtryK ønske om at få udleveret en medlems
liste, over medlemmer i vores forening Hvis

man ønsker det, kan man ved henvendelse trl

Kassereren bestille et eksemplar, det er gratis,

dog må der forventes en leverings tid på ca.
on uqc.

OSF på lnternettet
( )rkk:r l)1 xlllrfir;krxfrxr;rrir4; cr kornmet på lnternettet.

ll;iurruIx;]rkr rrr;ci urxiro Ø:;tjyske sports- og lyst

lil;krykrrytir r;rx, Iul vi fåct oprcttet vores egen

It1r;rnrrrx;rr.ic rrt«l oplys;ningcr om foreningens Vke
ql dct sorn viellers kan tilbyde cvt nye medlem-
rner. Nye rnedlemmer kan samtidig tilmelde sig via

vores elektroniske postkasse hvis adresse er flg.
jensl«k@post9 tele.dk.

Hjemmesidens adresse er
http://homeB. inet.tele.dklslindl«i/dsf/osf htm
Hjemmesiden opdateres efter behov så hvis der
er nogle medlemmer der har et eller andet de
genre vil have med på siden er de velkommen til

at kontakte kassereren,

Støberummet bliver blyfrit
[)a rir:t alligevel kun er et spørgsmål om tid før
rk;t bliver forbudt ved lov at bruge bly i Dan-
rnark, lrar lrcs§relsen besluttet, at komme
rlennc i forkøbet. Det gør vi ved at forbyde bly i

klublnns støberum. Der vil fra bestyrelsens side
brlive anskalfet et passende alternativ. Desuden
vil der blive opsat en båndpudser så bearbejd'
ning af kobber og messingblink bliver noget let-

tere. Forbudet kæder i kraft den 1, jan 2000.
Miljøet påvirker alle og ikke mindst os lystfiskere,
som jo nyder naturen, rent vand og selvfølgelig
også fiskene. Vi ønsker alle skal værne om
disse værdier og så er det lo kun rimeligt, at vi

selv går i spidsen.



MASKINFABRIKKEN
Bemi op".

Rønhøivei 8 - DK{300 Odder
Tll.86 54 14 50 - Fax 86 54 00 47

Mctalliserlng mcd ZINK/Alumlnlum

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

Ring os op oo licrhør nærmere!

Vl tilbycter os deru&ver med:
O Konstruktion al specialmaskiner O Kantpresso 80 lons x 3OOO mm

O Fremstllllngalrullebaner/kædebaner O tvtlnOrelakerlngsopgarær(våctlakerlrp)
elter opgave

I Drelearbejde - FræsearbeJde

O Bukkearbelde I lnctustrlrør
ø 16-22-25-32-38-44 mm

O XttppearOelde I stålphcte
max.6x15OOx3000mm

0 *oeltte lrusllrlslål
O EnOvtdere lilbyder vl os rned

klelnsmedearbelde
O Certlllkatsrælsnlng DS 322 på værksled
O Spec.: Svelsearbelde I støbegocts,

alumlnlum og rustlrl slål

lngen opgave er for lille
Kontakt os venligst lor nærmere oplysninger

Kontingent 2OOO

Senior . " . . . ., . . . . 365,-
Junior . . . . . . . . . . . 230,-
Pensionist . . . . . . . . 280,-
Familie . . . ., . . . . . . 565,-


