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OSFs
0dder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALEB
STAMPEMØLLEN
STAMPMøLLEVEJ 57

BESTYRELSE

Formand og ungdomsudvalg:

Peter Sasser....................... 86 55 71 82
Kasserer:

Jørn Mortensen ................. BG 55 BO 73

Bådene:
Tonny Jensen .. BG 55 43 10

Kystudvalg:

Lars Aarø ......... 86 54 56 79

Havudvalg:
lb Sejersen ...... BO 54 74 72

Klubben:

Blad:

Niels Jørgen Nielsen ......... 86 54 03 52
Lars Aarø ......... 86 54 56 79

Fiskeribetjent:

Magnus Johansen BO 55 17 51

Lars-P. Jensen .76 69 40 49

DREJ ET NUMMER
Det er mcrtet vigtigt, at få stoppet
forureninqen med det samme.

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

bestyrelse
2002

lttt .s lt .lr'll.sr'tl

Ring straks til
Fiskeribetjenten.............
Brandinspektorcn ....... .
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hele til at se rigtig fornuftigt ud.

Sidst, men bestemt ikke mindst, skal der

lyde en stor tak til alle de medlemmer, der
har været med til at trylle en stald om til et

klubhus.
Til trods for meget byggeri og knap så

meget frskeri er det i irr blevet til en lang

række flotte llsk med en rneget hgj
genncrnsnitsvlcgt. lsicr laks- og havprred-
l'iskcrict hur vist sig li'a clcn gode side.

lgcn i rir lrirr tlct til ticlcr vierct lidt sløvt
nrctl lirttgslct'ttc vccl dcn l«rkale kyst. De
krurc ll'iticlsl'iskcro havde det nok værst. De
lirrtaltc Århus Stifistidende om et hav, der
ikkc var vær at frske i. En serie artikler der

var meget negative, så negative at næsten

alle lystfiskere, jeg talte med, havde mistet
troen, og gad ikke en gangatprøve, for det

stodjo i avisen, at der ikke var noget at

komme efter... Det må siges at være den

værste trussel mod lystfiskeriet.Hvis lysten
til og troen på fiskeriet forsvinder er det da

helt sikket, at der ikke fanges fisk.
Der er ingen tvivl om at der er noget
gruelig galt med vores farvand, men der er

stadig fisk og til tider endda mange.

At der lusker store fisk rundt derude har i

*AL

OSFs generalfo ling 2001
Der var fremmødt 19 medlemmer udover

bestyrelsen.
Svend Post blev valgt til dirigent, takkede
og erklærede generalforsamlingen for
lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Formandens beretning
Året der gik var jo ikke ligefrem det typiske
år for OSF. Lige siden sidste generalfor-

samling, hvor det blev vedtaget, at vi ville
bruge vores lbrmue pir et nyt klubhLrs, cr dct

gået slag i slag.

Resultatet er sonl vi sct' ttogct tuut'tlcl
perfekte fbr cnhvcr sltort s l'i skct'lirrcrt i tt g.

Byggeriet har clos ogsii lrirl'l sittc bitgsitlcr'.

der har ikke vierct tncgct attclcn llskcri-
relateret aktivitet i lbreningen ved siden af.

Men det bliver der helt sikkert rig mulig-
hed for i de nye og bedre rammer. Vi håber

selvfølgelig på rig opbakning til de plan-
lagte arrangementer fremover.
Formuen der blev sat på højkant til projek-
tet, blev ikke synderlig medtaget. Efter en

meget ihærdig indsats fra Tonny blev et

stort annoncebeløb indsamlet. Kommunen
spyttede også godt i kassen, og ikke mindst
en for@get kontingentindkomst, får det
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selv bevist. At der er eventyr, spænding,

afslapning og en helt masse frisk luft
derude. kan der vist ikke herske meget

tvivl om. Det er det som gØr os til
lystfiskere.
Jeg har desværre ikke været meget tilstede
i klubben det sidste halve år, og det ser

heller ikke for godt ud til næste sæson.

Det er der ingen der egentligt kan være

tjent med. Jeg har det skidt med ikke at

kunne udfylde den del afposten, ogjeg
gav gerne pinden videre for denne gang.

Men der er ikke rigtig nogen at give den til
(troede jeg).
Dertil kommer at vores kasserer indtil
videre har fået arbeide på Sjælland og har

derfor ingen mulighed for at mØde op på

klubaftnerne, hvilket gff at vi om muligt
vil finde en afløser for ham.
Til alle medlemmer og medfiskere viljeg
sige tak for endnu et godt år i OSF.

Regnskabet
Regnskabet blev fremlagt af formanden, da

kassereren var forhindret i at komme.

Regnskabet så fint ud og blev godkendt.

Udvalg
Under udvalgsberetninger fortæller
Magnus om bestyrelsens ønske om at

flytte fredningsoph@r frem til første marts.

Svend Post fortæller, at I<lclsc.icrrlt' ll:rr lraft

problemer med folk, der ikkc ltrkke r'

hegnsleddene efter sig, det resultcl'c i, itt
køerne stikker af.
Ib nævner, at der ikke har været tilstra:k-
kelig tilbagemeldinger på hans opfordring
i sidste blad med hensyn til at gennemførc

en eller flere havture.

Valg til bestyrelse
Søren Kvist, og Erling Bentzen pnskede

ikke genvalg. Lars-Peter Jensen ønskede
ikke at fortsætte som kasserer, men bliver i

bestyrelsen.
Den nyvalgte bestyrclsc ser således ud:

Formand Pcter Sasscr, kasserer Jørn
Mrlrtensen, Lars-Pctcr Jensen, Magnus

Johansen, Lars AarØ, Ib Sejersen og Tonny
Jensen. Som suppleanter valgtes John

Nedergård og Niels J. Nielsen.
Valg af revisorer: Lars Jensen og Jan Mai.

Øvrigt
Vinder af kontingentfrit år for indlevering
af fangstrapport gik til Vagn Haugaard.
Der var igen foresp@rgsel på Laksen gl i
klubben. Bestyrelsen vil tage det op til
overvejelse
John foreslog, at der fremover var en lille
bid brød efter generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og
lukkede generalforsamlingen

4 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENtNG



Ny "gammel" formand
En gang i mellem kan
man være heldig. I tele-
fonbogen, under forenin-
ger, står jeg endnu opfgrt
som formand for forenin-
gen. Så er det da heldigt,
at man kunne få lov til at
blive valgt til formand.
Vi har fået nyt lokale, der
er brugt meget af med-
lemmernes tid og en del
penge på projektet.
Utroligt at kommunen
har været så velvillig
over for os, som den har været . Ud over
at vi har fået huset stillet til rådighed,
har vi fået bevilget en god del af de

penge vi skulle bruge til at sætte det i
stand.
Det forpligtiger selvfplgelig, vi skal
naturligvis sørge for at der er et godt og
givtigt klima i foreningen for juniorer
og nybegyndere.

Når man som mig har
været formand for fore-
ningen i 12 ån og yderli-
gere været menig medlem
af bestyrelsen i 3 år, ja så

har man en del rutine, der
kan være god at have med
i bagagen, det kan dog
også være farligt, man kan
let komme til at forfalde til
at bruge sætninger som:

"Det har jeg pr@vet fgr, og
det gik heller ikke".
Jeg vil opfordre den "nye"

bestyrelse til at "punke" mig, hvis jeg
forfalder til nostalgi og fortællinger om
"gamle" dage.
Jeg skal så nok afbedste evne pr@ve at
give igen.
Lad os håbe at foreningsmedlemmer og
bestyrelse får nogle gode år i de nye
lokaler

Peter Sasser

Dato Navn Art Vægt kg Længde cm Agn

15.01

21.01

Tonny Jensen 2hauørreder

Havørred

1 og 1,3

1,3

46-55
56

0rm

0rm

10 03 John Nedergaard 2hauørreder 1,5 45-65

27.02

10.03

16.03

710

Lars Abel 2hauørreder

2havørreder

2hauørreder

Havørred

1,2

42-51
40 - 53,5

40-48
47

28,03 Helge Knudsen Havørred 51

20 09 Knud Nedergaard År 0rm

12.10 Niels Jørgen Nielsen Havørred 1 52 0rm
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Pokalerne

Største fisk i DK Vand Magnus Johansen 8,3 kg

Største fisk på foreningens åtur Magnus Johansen, Sandart 2,9 kg

Største fisk i Odder Å John Nedergård, Havørred 1,5 kg

Kystkonkuffencen Jgrgen Ejstrup Hornfisk

TunØ pokal Egon Markussen vtG

Tur til Ejstrupholm
Det var den hårde flok, der sgndag den 4.

oktober havde sat hinanden stævne ved
Ejstrupholm. Erling havde flyttet den
årlige put-tur til søerne i det midtjyske, og
det var der vist ingen der havde grund til
at klage over. - Vi havde dog ikke fisket

at lande en fisk. Det kan man også mange
steder, men ikke hvor der er 1,5 meter til
bunden. Kun en hurtig reaktion og et par
waders reddede Jan fra en meget våd
s6ndag.
Rent fiskemæssigt gik dagen rigtig godt.
Tonny viste vejen, og snart fiskede næsten

alle med sorte fluer. På fluegrej eller med
boble, det gjorde ikke den store forskel.
Der blev landet pænt med fisk, selv om
flere var kommet på land hvis tilslaget
havde været bedre - Tonny og JBrn!
Trods det noget k61ige efterårsvejr holdt
næsten alle ud hele dagen og det var de

lange rBde næsers klub der drog tilbage til
Odder sidst på eftermiddagen med l8 fisk

ret længe fPr
Jan alligevel
var lige på
grænsen.
Han mente
nemlig nok,
at man
sagtens
kunne vade
et par skridt
ud i søen for

\\,r ;1

I
I

!
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Oprydning langs Odder A
Forårets oprydning langs Odder
Åforegår tirsdag den 23. april.
Vi mødes ved Assedrup-broen kl.
19.00.

Dette indlæg og billede er fra sidste års
årensning:
Traditionen tro skulle der igen renses op
i vores kære gamle å, som i år har givet
mange fisk og gode oplevelser. Husk nu!
at vi kun må tage tre fisk med hjem fra
hver tur til åen.

Vi var desværre kun nogle få i år der
mødtes ved broen ved Assedrup, for at
begive os ud på den årlige rengørings
færd. Det var en meget dejlig aften med
høj himmel, og et godt humør blandt de
seks disciple der bevæbnet med plastic
poser begav sig ud på den friske tur ud
langs med Odder Å for at indsamle af

fald der har hobet sig op langs med åen i
vinterens løb.

"Moses og lorterøven"!
Det blev en hyggelig tur med masser af
snak om fangne fisk fra åen.

Undervejs skulle et blødt område force
res og Moses (alias Tonny) skilte van-
dene og gik tørskoet over med sin pose,

men Lars røgitll livet og blev "mØget"
om en vis legemsdel. Det lykkedes at
komme fri af mudderets favntag og
komme op på fast grund, hvor der kunne
konstateres at hele bagpartiet var godt
griset, men intakt. Med et godt grin fort
satte vi tilbage til broen ved Assedrup
for stolt at beskue de mange kilo ind
samlet affald, mens en øl eller vand blev
nydt inden solen helt gik ned bag hori
sonten.

Lars Aarø
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været n@gleordet. Det har været et stort
projekt, og nok også støffe end vi egent
ligt havde forestillet os, men vi er frem
me ved målstregen, af det lange mara
tonløb.
Jeg skrev sidst, at vi skulle holde jule-
frokost i det nye klubhus, det når vi
også og vi har allerede holdt en vellyk
ket grejdag i lokalerne, hvor alle de
bes@gende var meget imponeret over vo
res fine lokaler. Det har også været styr
kende for sammenholdet i klubben, og
det giver forhåbentligt også nogle flere
medlemmer, men det skal også siges at
det har stjålet fisketid og har været hårdt
for andre i klubben, da vi egentligt ikke
har haft normale klubaftner i snart et år.

Vores marginal medlemmer d.v.s de helt
unge og ældre er blevet noget forsømte i
det forgangne år, og det må vi se at råde
bod på i2002, hvor bestyrelsen lægger op

Nyt klubhus færdigt !
Så blev vi endelig færdig med vores
klubhus. Det har været en lang og sej

omgang og der er lagt mange mandeti
mer i vores nye klubhus, men det er også
blevet forrygende godt og flot. Som tid
ligere omtalt har vi længe haft et stort

Ønske om at få vores eget klubhus, hvor
vi kunne udfolde vores interesser mere
frit, og ikke hele tiden være underlagt
andre brugeres ønsker og behov. Og med
tilskud fra velvillige sponsorer, kommu
nen og ikke mindst fra dygtige og flitti
ge medlemmer er eventyret blevet til
virkelighed.

Sammenhold i klubben.
Det har været en stor forngjelse, at ople
ve den flid og entusiasme der har gjort
sig gældende under det lange byggeri,
folk har været gode til at lave -konstruk
tive arbejdsplaner, hvor teamwork har

ODDER SPORTSFISKERFORENING



til en styrkelse af sammenholdet og ar
rangementet i forhold til medlemmerne.

Fiskehistorier
Vi har dog fået fisket lidt i 2001 , og der
er lykkeligvis blevet fanget fine rekord

fisk, som vil give anledning til mange
nye og spændende fiskehistorier, som
brænder for at blive fortalt i de nye even

tyrlige lokaler.
Lars AarØ

oDDER sPoRTSFrsKERFoRENrrtrc 9



ÅRs-
PROGRAM
2002

Tirsdag 8. Første klubaften efter juleferien.
Særlig arrangement - råhygge.

tr

,l

I

".i

Tirsdag 22. Filmaften

Lørdag 26. lndvielse af OSFs nye klublokale.

Tirsdag 5. Fluebinding. Kystf luer.
Lars Aarø - lb Sejersen.

Søndag 17. Sildetur til Århus Havn. (Erling Bentzen og Magnus Johansen).
Se opslag i klubben for tid og sted.

Tirsdag 26. Bedre fiskefoto.
Lars Aarø giver gode råd og tips om fotografering.
Medbring eget fotoudstyr.

Søndag 3. Premiere i Odder Å.
Vi mødes i klubben kl.9.00 til kaffe og rundstykker,
derefter kører vi til åen og starter fiskeriet kl. 10.30.
Se opslag i klubben for tilmelding til morgenmad.

Tirsdag 5. Fluebinding. Kystfluer.
Lars Aarø - lb Sejersen.

Tirsdag 12. Filmaften.

1 0 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENTNG



Tirsdag 2. Fluebinding. Tørfluer.
Lars Aarø - lb Sejersen.

)

Lørdag 13.
søndag 14.

Weekendtur til Djursland.
(Tonny Jensen, tlf.20 11 51 74 - 86 55 43 10).
Se opslag i klubben for tid og sted.

Tirsdag 23. Oprydning i Odder Å.
Klubben er lukket.
Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00.

Søndag 5. Geddetur til Astrup Mose. Familietur. (Søren Kvist, tlf. 86 54 20 93).
Se opslag i klubben for tid og sted.

Søndag12. Kystkonkurrence.
Fælles afgang fra klubben k|.7.30. (lb Sejersen, tlf.86 547472)

Tirsdag 14. Opvarmning til kastekonkurrence. (Lars Aarø 'lb Sejersen).
Mødested: Sportspladsen ved Rathlausdal 4116 k|.19.00.

Tirsdag 21. Kastekonkurrence. (Lars Aarø - lb Sejersen).
Mødested: Sportspladsen ved Rathlausdal Alle k|.19.00.

-

Tirsdag 28. Sidste klubaften. Råhygge - evt. rygning af fisk.

Lørdag 8. Sandarttur til Skanderborg Sø (ved Magnus Johansen).
Tilmelding på opslag i klubben

Tirsdag 13. Første klubaften efter ferien.

Bådene [:§ålffJi,i"Jl:3:-HfiiåX1lå,,,ins,,r 86 55 17 s1

Foreningens "røde" jolle ligger yderst på Alrø. Motoren står ved Magnus.

Ved Alrø-dæmningen til højre (førstfor) Iigger Hov sydstrands iolle
som vi også må benytte i år den er mærket med HSJ.
Må kun benyttes i tidsrummet kl. 10.00-18.00 al hensyn til garnfiskerne.
Redningsveste medtages selv.

t.'

-.r , i
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Torsdag den 13. september fik jeg minc
waders retur fra reparation. Nu er dct
sådan, at de waders jeg har, skulle vu:rc
de bedste i verden (Bare hedder de) rtrcrr

det er de bare ikke. De har nu værct i

stykker to gange, og det værste ved dct
er, at de skal til Canada hver gang dc
skal repareres, og det tager ca. trc
måneder.
Jeg havde på det tidspunkt ikke vicrct

på kystfiskeri siden den 16. juni. da
mine waders gik i stykker. Så jeg

tænkte, at jeg måtte nok hellere se at
komme en tur til kysten for at teste om
de nu også var tætte. Jeg tog en tur ned
til Kysing fredag morgen den 14.

september kl. 6.00 og begyndte mit
fiskeri (kystflue).
Der blæste en svag vind fra vest, og der
var en del tåget denne smukke septem-
bermorgen og så var der temmelig
hpjvandet. Der var sådan ca. en halv
meter strandbred, men jeg fors@gte

alligevel at få gang i fluefiskeriet, selv
om det er vanskeligt, når der er så

hpjvandet. Jeg startede på nordsiden al'
det væltede træ og bevægede mig
nordpå op mod nudistlejren. De fbrste

12 ooorR sPoRTSFTsKERFoRENTNG



halvanden time skete der nu ikke rigtigt
noget, så da jeg nåede frem til
hyldebuskene midt i bugten besluttede
jeg mig for at vende om og fiske tilbage.
Jeg skiftede min Red Tag Palmer str. 4
ud med en KE hackleflue str. 6 og dette
skulle vise sig at være et godt valg. Jeg
fangede kort tid efter en fin lille
havørred på ca. 40 cm, men da der var
tvivl om længden, fik den omgående sin
frihed igen. Jeg var nu næsten nået helt
hen til pynten, hvor jeg startede og
havde på det tidspunkt set en enkelt fisk
springe foruden den jeg havde sat ud
igen. Jeg begyndte så småt at forberede
mig selv på at tage hjem igen. Men så

lige pludselig sad min f-lue fast i et eller
andet tungt og næsten ubevægeligt ude i
vandet. Jeg blev rct hurtigt klar over, at
en stor havørred havde taget min flue.
Efter de hvirvler den lavede i vandet, at
dømme, skød jeg den til at veje omkring
4-5 kg, altså en rigtig god fisk på f-lue.

Da den huggede, tog dcn det l6sline, jeg
havde liggende i kurven. Den tog ikke
på noget tidspunkt line al'hjulct, under-
ligt ikke, den gik bare rundt orn sig selv
og væltede sig rundt i overfladen. Jeg
ved ikke hvor lang tid fighten varede
(tid er noget underligt noget, for det er
lige som om man fuldstændig mister

tidsfornemmelsen, når sådan noget
sker). Jeg vil tro at den varede omkring
15-20 minutter. Da den efterhånden var
begyndt at være godt træt (det var jeg
også) fik jeg trukket den så langt ind, at
jeg nu rigtig kunne se hvor stor den
egentlig var, og så blev jeg da ikke
mindre nervøs for at tabe den. Den var
nu så træt, at den lagde sig helt om på
siden, og jeg kunne ligeså stille trække
dens hoved op på kanten af strand-
bredden. Her er det så det kritiske punkt
under landingen kommer, når man kaner
fisk på land. Fluen fløj ud af kæften på
fisken, og jeg sprang nærmest ned over
den og fik den losset helt op på land.
Den første tanke der strejfede mig, da
jeg så den 1å der i sivene foran mig var:
" Hold da kæft hvor er den stor".
Atter en smuk morgentur ved kysten
var ved at være slut, men sikke en
slutning. Er du kære læser egentlig klar
over hvor tung en havørred på 8,1 kg
den er, når den skal bæres helt op på
parkeringspladsen - det var hårdt, men
var det værd.
Min stØrste havørred til dato og så på
flue - nu er det jeg ikke kan lade være
med at tænke på, hvad bliver det næste
mon?

Kysffiskeren

KONTINGENT 2OO2

Pensionist .. 300,-

Familie 590,-
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Søndag den 18. I 1.0I blcv clagcn, hvor vi
for første gang kunnc tagc vorcs nye lo
kaler i brug. Vi brød sarnticlig rned trir
ditionen om at holdc grc.idag i hcgyndel
sen af året, som vi tidligcr har gjort; og
fremrykkede dagen til sidst på året, hvor
folk ikke har brugt allc pcngene på jul
og gaver. Og dagen blev lidt af et
tilløbsstykke, hvor dcr l'ra starten kl.
10.00 var mange rnennesker fbr at se på
grej i alle afskygninger, fine bBger, kni
ve, gasblus,st@vlcr, fiskenet og meget
mere var til salg.

En indflytter
Gunnar Malling flyttede som sædvanlig
ind med sine mange
stænger og kilovis tungc blik og spinner-
kasser, men det er rart at han lylder me
get sådan en dag. Og han og t:n par an
dre kollegaer havde noglc tinc sager, bl.a
havde Gunnar et lille fint hiurddrejet træ
hjul fra England, som var et rneget fint
klenodie.

Stænger blev der også handlet og de
"gr@nlandsrejsende" fik fyldt boxene op
med spinnere i mange afskygninger, til
fangst af de mange Ørreder der skal fan
ges på turen til sommer.

Andet godtfolk
Der kom ikke kun foreningsmedlem
mer, men vi så også nye ansigter der
var interesseret i grej, og ihvad klubben
derudover kunne tilbyde evt. kommende
medlemmer, så det må siges at være
positivt.
Efter og mellem de mange gode handler
der blev gjort, blev der drukket kaffe og
Ø1, samt en sodavand eller to, til de børn
som også havde taget turen til Stam
pemgllen for at se på grej, og resultatet
af de voldsomme mænds hærgen og
byggelyst gennem et lille års tid. Alle
var meget imponeret over de fine ram
mer, som en grejdag kunne arrangeres i.
En succesdag der vil blive fulgt op til
næste efterår. Lars AarØ

ODDER SPORTSFISKERFORENING 15



Tur til
Sverige

Trods mange afbud (ca. 50 pct.) blev det
en dejlig og oplevelsesrig tur, vi havde til
Sverige der. 24.-26. august.
Deltagere var:Arne, JøtttM., Jan N.,
Jesper B., Tonny og Erling.
Vi kørte i Tonnys bus. Velankommet til
fiskesøerne, der ligger ca. 35 km øst for
Goteborg, blev vi installeret i to hytter,
som vi havde til rådighed.

Vi ville prøve at fange et par af de store
fisk som rygterne ville vide fandtes, men
tja, de største fisk vi fangede, var regn
bue- eller bækørreder der målte 37 cm.
Det var dårlige fisk med slidte haler og
ikke engang så gode fisk som man fanger
i en almindelig put og take sø herhjemme.
Fiskeriet foregik i 3 forskellige søer. I
den ene af søerne måtte man kun fiske

med flue, den anden måtte
man bruge spin/blink eller
flue, men ikke bobleflåd.
Jan N. fangede et par små-
fisk. Vi blev enige om at
spise den ene fisk når den
var blevet røget.
Om søndagen ville vi
prØve fiskeriet i familie-
søen. Her måtte vi bruge
regnonn og fangede da
også et par små ørreder på
ca.3J cm.

Erling
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,Kastekonkurrencen
Tirsdag den22. rrur j srrllc scks rnand fra klubben hinanden stævne på stadion ved
Rathlausdal Allc lirr at algørc OSFs kastekonkurrence.
Der blev dystcl i ll,llgcndc discipliner med fglgende vindere:

Liengclckast

Llcrrgdckast

I)r-l'-c is iortskltst

Lit'ttgtlckirsl
L:r:ngrlcklrsl

Prlccisionsklst

rnultiplikatorhjul
lastspolehjul
lirstspolehjul

l'lLrc - skydehoved

l'ltrc - hcl linc
I'lrrc - hcl lirrc

Niels Jørgen Nielsen 67,9 m

Ib Sejersen 79,5 m

Ib Se-ierqen

Lars AarØ

[-ars AarØ

Jens Knudsen

26,3 m

2J,6 m

medlemmer der kan gØre det bedre. Så
mød op næste gang kastekonkurrencen
afvikles tirsdag den2l. maj kl. 19.00 på
sportspladsen ved Rathlausdal 4116.

Ib Sejersen

Udover deltagcrrrr: vlrr tlcr rnyttll ct par
tilskuere op, mcn gcrrcrclt rrrii rlct siges
at være et skull'cnclc ll'crrrrrrøtlc tlc st«rrc

præmier taget i bctrlglrrirrg.
Angående resultaternc sli rnii rlcr v:ulc\
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Nye fredniqgstider
for Odder A
For at beskytte de udlegede ørreder blev
der på generalforsamlingen vedtaget at
udvide fredningstiden for fiskeriet i Odder Å.
Den nye fredningstid bliver med virkning for
2002.

Starttidspunkt 1. marts og indtil
fredning indtræffer 15. november.

Man skal være opmærksom på, når man
går opstrøms, skal man blive på højre side
når man står på broen ved Assedrup. Når
man går nedstrøms og står på broen, er det
fortsat højre side, der må fiskes på.
Man er altid velkommen til, når man selv
har sit medlemsbevis og fisketegn med, til
at foretage kontrol af de medfiskere man
møder, men ikke kender.

Regter for Odder NRævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder Å-Rævs Å og ud til fjor
den hedder åen RÆVS A, og der må fiskes fra
sammenløbet og ud til fjorden som normalt.
(lkke opstrøms).

Fredningstider:
Fra den 16. november til 1 . marts.

Mindstemål:
Havørred ...............40 cm
Bækørred ..............30 cm
Åt .............. ............45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skalvære fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Kortet koster 20 kr. pr. stk. og fås
ved henvendelse til kassereren.

Vigtigt:
Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL
der altid være en ledig P-plads. Når andejagten

starter til september, må du ikke genere ande-
jægerne, der ligger på stand fra broen og ud til
hvor reservatet starter. Så fisker du om aftenen
efter solnedgang, SKAL du gå op ved parkerings-
pladsen ved Driften. Dette gælder helt frem til
15. november, når fiskeriet slutter.

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Flord så lad os
slå følgende fast: Rævs Å har to fredningsbælter.
der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m
fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje
tværs over havneudløbet fra den nordre havne
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U I ov I i ge f i s keredskaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
fiskeribetjenten Magnus Johansen.
Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Fangstjournal for Odder Å
skal afleveres inden generalforsamlingen uanset
om der er fanget fisk eller ej. Dette er vigtigt for
at få et overblik over åens ørredbestand.
Der vil blive trukket lod om et års gratis medlem
skab af OSF blandt de indsendte fangstjournaler.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig tilformanden,
der har girokort til indmelding. Kvitteringen er gyldigt
medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk
gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også
sørger for du modtager bladet Sportsfiskeren.

OSF på lnternettet
Odder Sportsfiskerforening er kommet på tnter
nettet. I samarbejde med andre østjyske sports-
og lystfiskerforeninger, har vi fået oprettet vores
egen hjemmeside, med oplysninger om forenin
gens virke og det som vi ellers kan tilbyde evt.
nye medlemmer.
Nye medlemmer kan samtidig tilmelde sig via
vores elektroniske postkasse hvis adresse er flg.
jenskrk @ post9.tele.dk.
hjemmesidens adresse er
http ://h o m e8. i n et. te I e. d k/s I i n d kviid sf/osf . htm.
Hjemmesiden opdateres efter behov.


