


Sportst'iskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

Formand og ungdomsudvalg:
Peter Sasser ........................86 55 7 1 82

Kasserer:

Jørn Mortensen

Bådene:

Tonny Jensen ..86 55 43 10
20 11 51 74

Kystudvalg:

Lars Aarø ......... 86 54 56 79

Havudvalg:

lb Sejersen 
, 

...... 86 54 74 72

Klubben:

John Nedergaard............... 86 54 59 99

Vagn Haugaard.................. 86 54 24 70

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

DREJ ET NUMMER

Det er meget vigtigt, at få stoppet
forureningen med det samme.
Hvis der er noget akut f.eks. fisk der
ligger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve eller lugt (olie) .. .

Ring straks til

Fiskeribetjent:

Magnus Johansen 86 55 17 51
Brandinspektøren 86 54 05 29

Odder

73

OSFs bestyrelse 2003

lørgen med den fine haobørsen fra Tunø

Peter Sasser, formand | ørn Mor t ensen, knsserer

Tonny Jensen Lars Aarø

lb Sejersen lohn Nedergaard

Vagn Haugaard Niels lørgen Nielsen
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Srrndag 19. oktober var der put & taketur
til 'Iusågård beliggende i den skønne
Karup ådal.
Vi startede fra klubben kl. 6.00. Der var 9
tlt'ltagere så der var fyldt op i Tonnys Bus.
l(rrten gik over Skanderborg til Låsby og
Silkeborg, derfra over Kjellerup til Karup.
liftcr besøg hos bageren i Karup gik turen
viclere til fiskevandet der ligger ca. 2 km
fra Karup.
Vi fandt det forholdsvis hurtigt og indløste
fiskekort ved indkørslen kr. 120,00.
Efter betaling kører vi ind på området og
leder efter storfangersøenv som vi ved
første øjekast ikke tror, at det er den, vi er
ved, men efter vi havde spurgt en lokal, må
vi konstatere, at den ikke lever op til
billeder og omtale. Der er faktisk tale
om et opgravet hul, men da den værste
skuffelse har lagt sig finder vi grejet frem
og fisker optimistisk. Der bliver da også
landet 2fisk, der er rimelig store 4-6 kg.
At der går fisk, der er meget større, kunne
vi se, da de var oppe at vende i overfladen
flere gange, der er fisk på ca. 10-12 kg.
Til at begynde med troede vi at fiskekortet
kun gjaldt storfangersøen, men vi fandt ud

af, at det gjaldt hele området, der består af
sø 1, som er den største, ogsø 2 som den
næststørste. I disse søer går der fisk op til
4-5 kg. Der må også fiskes på et lille stykke
af Karup Å.
Efter oplysningerne skulle der være
regnbue-, bækørreder, suder, karper og å1.

Der blev ikke fanget mange fisk den dag,
ca. 6 fisk, men rimelig pæne fisk og en
enkelt lille regnbue i Karup å. I åen var der
iøvrigt mange regnbuer der var und-
sluppet fra omkringliggende dambrug.
Efter endt fiskedag gik turen tilbage til
Stampemøllen.

Tonny
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Tøttctur til
Odder Å
I august afholdt OSF sammen med Odder
Museum en tattetur tit Odder Å. Detblev
en stor succes med nogle og fie deltagere
fra de helt unge på 8-10 år og op nl75 år.
Men det var overvejende et modent
publikum der var mødt op for at
genopfriske gamle barndomsminder. Vi
mødtes ved Odder Museum, hvor Terkel
gennemgik ålens biologi på kyndig vis.
Vores egen mand fra OSR Magnus

Johansen overtog med stor ekspertise
forsamlingen og delagtiggjorde os i den
store viden han besidder på denne specielle
form for fiskeri. Vi fik alle syet en tat, med
vores svært indsamlede regnorm, det var
nemlig særdeles tørt, oghavde været det
længe, så det var hårdt arbejde at grave
noget som helst op af jorden, men alle
havde dog samlet, så vi fik syet en tat, der
blev forsynet med et lod, så den kom helt
ned til bunden, eller næsten, for man skal
lige mærke bunden med tatten, som så

løftes fem cm op fra bunden. Som
tattestang havde de fleste valgt enten en
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stiv 8-10 fods fiskestang, eller en
bambusstok. Forsynet med tat, stang og
lagen drog vi til Odder Å. Vea Assedrup tog
vi udgangspunkt ved 21.30 tiden. Vi
fordelte os op og nedstrøms langs med åen.
Det var desværre næsten fuldmåne, ikke
det bedste tidspunkt for denne form for
fiskeri, men datoen var valgtfør
sommerferien, så det var betingelserne.
Ålen bider også når det er måneskin, men
de er ikke så vedholdende i deres bid,
hvilket også kom til udtryk iløbet af
aftenen, for vi havde alle fat i å1, endda
meget ofte, men de var meget svære at få
landet oppe i det medbragte lagen, derøg
simpelhen af under landing. Når man
mærker ålen og den trækker afsted med
ormetatten, så giver man modtræk/løft op
mod brinken, og man har kun et par
sekunder til denne handling før de falder
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bagudrettet tænder i tatten, men det er
afgørende, at de får bidt sig ordentligt fast.
Når det er helt mørkt bider de mere
fortroligt. Ialt blev der også kun landet nogle
få, men pæne ål den aften i august, der også
blev flået på behørig vis.

Det var et meget fint og hyggeligt arrange-
ment og alle ønskede en opfølgni.g på dette.
Og sammen med Odder Museum er vi ved
at planlægge et nyt arrangement i august
2004. Men mere om dette senere.

Lars Aørø
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ntnø 2003

Weekendturen til Tunø 13.-14. september
blev en god og meget vellykket tur.
Vi var ti mand der tog med færgen fra Hov
Lørdagmorgen kl. 9.00. Vel ankommet til
Tunø blev vi indkvarteret i skolens
gymnastiksal, og efter at have smurt
madpakker fordelte vi os langs kysten og
påbegyndte fiskeriet.
Iløbet af dagen var de fleste af os samlet
ude ved Stenkalven, her mødte vi Allan,
Lars, Sven og Peter der boede i Allans
sommerhus. Allan inviterede alle på
eftermiddagskaffe, og her gik snakken
lystigt. Allan havde dagen i forvejen fanget
en multe på4kg, To*y med flere havde
fisket efter fladfisk med et godt resultat og
som toppen på kransekagen kunne lørgen
stolt fremvise en havbarsen.
Efter kaffen var vi flere der skulle prøve
fiskeriet efter multe med franskbrød. Multe
var der mange af, store flokke ikke mere
end et par meter fra land, de var bare ikke
det mindste interesseret i vores franskbrød.
Fiskeriet sluttede ved 21-tiden, hvor vi
samledes på skolen til en god gang
biksemad og en kold ø1.

Søndag morgen fordelte vi os igen langs
kysten og fiskede til ved 1S-tiden. To dages
fiskeri gav mange fladfisk, hornfisk, 1

havbarsen, flere mindre havørreder og to
over målet med den største på 56 cm.

Niels lørgen
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Tirsdøg d. 3. februar vil der i lokalerne på
Stampemøllen være foredrag om fiskeri på
Island. Der vil blive vist billeder fra bl.a.
den kendte lakse- og ørredelv Laxa, hvor
ån uges laksefiskeri med guide, kost og
logi,let løber op over 100.000 d.kr.
Ørredfiskeriet fåes til kun 1000 d.kr. pr.
dr8"..
Det er tideligere guide og prof. fluebinder,
Bjarni ]onsson fra Island, der vil vise
billeder og fortålle om fiskeri på Sagaøen.
Bjarni har arbejdet som guide på Island i 7
sæsonner/ bl.a. på ørredstykket på Laxa.
Men også som lakseguide på flere af de
bedste elve. Foredraget vil foregå på
dansk, da Bjami har dansk familie, og
derfor taler flydende dansk. Han arbejder
for tiden i Danmark, men der er allerede
booket fiskekort til2004 på Island, for som
han siger: Man vil vel ikke gå glip af nogle
dages fiskeri i noget af verdens bedste
ørredvand.

Så hvis du er interesseret i at høre mere om
fluefiskeri i verdensklasse, så mød op på
Stampemøllen Kl. 19.30 og find en stol.
Resten klarer Bjarni.
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Tirsdag 6. Klubstart - Hyggeaften.
lb fortæller: Bryllupsrejse til fiskeparadis.
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Tirsdag 13. Klubaften: Fremstilling af blink og spinnere.
Tirsdag 20. lnstruktion Vagn Haugaard.

Tirsdag 27. Aftentur til John Andersens nye grejbutik i Århus.

Tirsdag 3. Lakse- og ørredfiskeri på lsland.
Foredrag ved Bjarni Jonsson, tidligere guide og fluebinder.

\

Tirsdagl0. GENERALFORSAMLING.

Søndag 15. Grejdag samt åbent hus på Stampemøllen kl. 10-14.
Ryd op i dit gamle grej, der vil forhåbentlig være rig lejlighed
til at bytte, købe eller sælge.

Tirsdag 17. Fluebinding. Begynderhold for både juniorer og seniorer.
Tirsdag 24. lnstruktion: Lars Aarø og lb Sejersen.

Tirsdag 2. Klubaften. Hyggeaften.

Søndag 7. Premiere I Odder Å.
Vi mødes i klubbben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker,
derefter l<ører vi til åen og starter fiskeriet.
Se opslag i klubben for tiimelding til morgenmad.

Tirsdag 9. Klubaften. Hyggeaften.
4
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Tirsdag 16. Klubaften. Hyggeaften.

Tirsdag 23. Filmaften evt. foredrag.

Søndag 28, Put & take tur. Hvor vi skal hen - se opslag i klubben,

Tirsdag 30. Klubaften. Hyggeaften.
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Tirsdag 6. Klubaften. HyEgeaften.

Tirsdag 13. Klubaften. "Knudeåftenrl - hvordan binder jeg den bedste knude.- 
lnstruktion Vagn Haugaard.

Lørdag'l7. Weekendtur til Djursland. Tonnys sommerhus. Aborre- og kysttur.
søndag 18. Se opslag i klubben for tilmelding..

Tirsdag 20. Oprydning i og langs Odder Å. - rcuOUen er lukket.
Vi niødes ved ved Åssedrup-broen kl. 19.00.

§øndag 25. Fisketur til kyst eller å. Se opslag i klubben for: tilmelding.

Tirsdag 27, Opvarmning til kastekonkurrence. Flue- og spinnestang.
(Lars Aarø og lb Sejersen).
Mødested: Sportspladsen ved Rathlausdal A116 kl. 19.

Søndag 2. Geddetur til Astrup Mose. Se opslag i klubben.
(Vagn Haugaard og lb Sejersen)

Tirsdag 4. Kastekonkurrence. (Lars Aarø og lb Sejersen).
Mødested: Sportspladsen ved Rathlausdal A116 kl. 19.

Tirsdag 11. t§stfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing Strand.

Tirsdag 18. Klubaften. Hyggeaften.

Søndag 23. Kystkonkurrence. Kysing Strand. Konkurrencen starter ved midnat
natten mellem lørdag og søndag og slutter med fællesspisning
og indvejning kl. 12.00. Se opslag i klubben for tilmelding.

Tlrsdag 25. Sidste klubaften. Grillalten med familie.
Se opslag i klubben for tilmelding.

i
I

Tirsdag 10, Første klubaftåh,eJtdr,sommerferien,
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Båd aed
Skønderborg
Båden som foreningen havde liggende i
Hov, havde i flere år henslæbt et uvirksom
liv. jeg tror det var Tonny, der kom med
forslaget om at flytte den til Skanderborg
sø. Først skulle den dog lige have et
eftersyn og reparation af diverse
småskader. Vi var nogle stykker, som
mødtes på Bemi Maskinfabrik en aften og
bragte disse ting i orden. To*y sluttede
det hele af med en flot rud sprø1telakering.
Placeringen af båden havde To*y aftalt
med myndighederne skulle være ved
anløbsbroen i Hylke nær golfbanen.
Kort efter båden var på plads ringede Allan
Rosenbæk og spurgte, om jer var frisk til en
tur på søen. Allan er ejer af et fint gammelt
kort over søen, og efter det prøver vi at
sejle langs skrænter og grunde, dog ikke
med det store held jeg får kun en enkelt
aborre.
Efter middagprøver vi det grunde vand ud
for Temnæs odde, her får jeg hvad jeg i
starten tror er bundbid, men som hurtigt
viser sig at være særdeles levende.
Nu begyrder en fight, som er en af de
bedste jeg har haft. Med bremsen spændt
og stangen helt flexet må Allan flere gange
sejle op til fisken som dog hurtigt
forsvinder væk fra båden igen. Vi havde
ikke set fisken så gætteri om, hvad det var
begyndte. Var det en stor søørced eller en
mega sandart for en gedde kunne jo ikke
fighte sådan, men da fisken endelig
kommer op til overfladen, er det alligevel
en meget stor gedde som Allan først efter
nogen tids døje håndlander ind over
bådsiden.

En båd med to mand som har fulgt fighten
kommer hen til os, og af dem låner vi en
gabåbner og en lang krogløser, så vi uden
problemer får fisket wobleren ud. De har
også en vægt som stopper ved L0 kg,
derefter bliver gedden sat tilbage i sit rette
element med tak for en herlig fight.
Kort tid efter ser vi, at en af dem i den
anden båd har fisk på. Det viser sig at være
en flot sandart på 4 kg fanget på en mega
stor wobler. Så Allans teori om at sandart
kun kan fanges på små woblere led et
frygtelig knæk.
Da Niels lørgenhører om vores tur, kan det
ikke gå hurtigt nok med at komme af sted
igen - så vi starter ud med det helt store
skyts,4 stænger samt det nye ekkolod med
fiskefinder så nu skal der fiskes, fem
minutter efter start er alt kaos, fire stænger,
liner, paravaner, blink og wobler er samlet i
en stor fuglerede, så vi blev hurtigt enige
om, at en stang pr. mand i sådan en lille
båd var rigeligt.
Ved turens slutrring får jeg en pæn gedde
på ca. 3 kg ved Bleis grund, som ligger
næsten ud for hvor bådpladsen er. Så to
ture og to gode fisk, hvad kan man så
forlange mere. Vagn

Kør ikke forgæves!
For nærmere information om båden ved Skanderborg sø
ring tilTonny på telefon 20 11 51 74
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Som forening har vi fået lovning på at
kunne få1,0 % ved køb i butikken. Man skal
blot være i stand til at vise sit medlemskort
af OSF. Lørs Aarø

Husk og bedøae fluen ordentligt
Ja det kunne man næsten foranledes til at
gørebrug af, for igen i efteråret har der
været gang i fluebindingen og fluerne har
været meget livagtige og sjovt har det
været. Når der har været flest har vi været
10-72 omkring bordet i klubben.
Vi har tænkt os at føIge op med fluebinding
i det nye år, hvor vi bl.a. vil bruge moderne
syntetiske materialer og lim til flueme. Vi
har på det seneste fået indkøbt binde-
materialer til klubben, men mangler lidt i at
have det helt ajourført.
Desuden vil vi d.27.07.04besøge ]ohn
Andersen i sin nye butik - Scandinavian
Angler i Århus. john Andersen har
tidligere gæstet klubben, hvor han på
kyndig vis har fortalt om fluebinding, kast,
biologi og meget mere .
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Vi var fire mand,lørgen, Arne, Vagn og
Niels lørgen, der havde planlagt en fisketur
til Samsø i dagene 23.-27. november.
Vi sejlede fra Hou til Samsø med morgen-
færgen og kørte videre til Hovedgaden27 i
Tanderup, hvor vi havde lejet et mindre hus.
Efter fordeling af sengepladser og en hurtig
frokost skulle der fiskes. Vi kørte til Besser
Rev. Her fangede vi en blank havørredpå
60 cm, og havde flere følgere efter pirken,
så forventningerne til de næste 4 dages
fiskeri var store.
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Efter en god start og en lang dag ventede
der os en kulinarisk oplevelse. Vagn havde
lavet gule ærter på sprængt and. En rigtig
herreret.
Næste dagkørte vi til {zret i den sydlige
ende af øen. Her var resultatet flere
undermålsfisk og et par fine fisk på ca. 45
cm. Denne dags frokost bestod af
andendags gule ærter, medbragt til kysten
på termoflaske - en god ide når vejret er
gråt og diset.
3. dagkørte vi nordpå til lssehoved, her
fiskede vi hele formiddagen uden det store
resultat, så efter frokost kørte vi sydpå og
fiskede på kysten ud for Fogedmark. Her
fangede vi flere undermålsfisk og en stor
regnbueørred på 65 cm og næsten sarune
målom maven.
4. dag foregik fiskeriet lidt syd for
Fogedmark med fangst af flere mindre fisk
og 2 sølvblanke havørreder på henholdsvis
64og66 cm.

Sidste dags fiskeri foregik på kysten ved
Koldby Kås. Her blev dagens fangst et par
fisk på ca.45 cm og tabet af en kæmpefisk,
den var med helt helt ind til land, men
ikke kroget godt nok.
Vi havde 5 gode dage med mange fisk og
god tid til aftenhygge grundet den korte
dug.
Vi kan kun anbefale andre at prøve det
sene efterårsfiskeri på Samsø, men værd at
bemærke er nok at alle fiskbed mindre end
20 meter frø lønd, så lad være med at vade
ud i vandet. Niels lørgen

Der er griller i klubben!
Som afslutni.g på forårsprogrammet og
optakt til sommerferien har vi de sidste
par år mødtes i klubben for at hygge os
sarunen på bedste Krøyersk vis, hvor vi
så tilbereder den medbragt mad, der
enten bliver stegt på grillen, eller røget i
røgeovnen.
Det har været fantastisk hyggeligt at
sidde ved langbordene udenfor under
bøgetræerne ved klubben og spise, nyde
en ø1eller et godt glas vin.

Desuden bliver der fortalt mange gode
historier eller talt om optakt til sommer-
feriefiskefure m.m. Der har været en
rigtig god stemning og vi var omkring
25 ved det seneste arrangement, hvor
der også var fint med børn med. Så igen
vil vi opfordre til at deltage i denne
festlige familie forårsbegivenhed, der
efterhånden er blevet til en hyggelig
tradition i OSF.

Lars Aarø
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Vi var 9 mand fra Falck
Securitas der i 8 dage fra
6.-73. september skulle
på laksefiskeri i Norge.
Turen gik til Mandals-
elven ca. L times kørsel
fra Kristiansand, hvor vi
på Fuglesviet Camping
havde lejet 2 hytter med
plads til5 mand i hver.
Mandalselven er en flot
elv, hvor vi har været de sidste 4 år i
sarune uge, så vi kender efterhånden de
forskellige hot spots.
Tirren startede med godt vejr den første
dag, men der var ikke ret meget vand i
elven, hvilket betyder, at der er mange
gamle standfisk, som er meget svære at få
til noget som helst.
Vejret forandrede sig dog ret hurtigt,
allerede da vi spiste aftensmad, begyndte
det at regne, og det
gjorde det hele natten
og resten af ugen. Dette
bevirkede, at der kom en
masse nye fisk op,
hvilket skabte mere liv
og bevægelse blandt nye
og gamle fisk.
Vi var meget opstemte,
da vi startede fiskeriet
næste morgen, og vi fik
da også et par fisk i løbet
af dagen.
I alt fik vi 7 fisk, den
største på 4,7 kg og den
mindste på 1,5 kg.
Yderligere oplysninger
om fiskeriet m.v. ved
henvendelse til

Kim løcek.

;1d'ji'&"t!ri. &
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Regler for Odder Å/ Rævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud til fior
den hedder åen RÆVS A, og der må fiskes fra
sammenløbet og ud tilforden som normalt.
(lkke opstrøms). Når du står på broen attid tit
højre side.

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

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

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fernet hele
året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til
kassereren.

Vigtigt:
Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL
der altid være en ledig P-plads. Når andejagten
starter til septembef 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. novembe[ når fiskeriet slutter.

Fredningsbælter ved Rævs A
samf ÅIorsminde Fjord
Der har hersket en deltvivl om fredningsbæltet
for Rævs A's udløb i Norsminde Fjord iå lad os
slå følgende fast:Rævs A 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 lovl i ge fi s keredskaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
fi skeribetjenten Magnus Johansen.
Husk du må aldrig fierne disse redskabe6 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

Bådene
Foreningens jolle og motor på trailer henstår ved
Magnus, Hovedgaden 6, Gylling, tlf 86 55 17 51.
Foreningens anden jolle er efter istandsættelse
placeret ved anløbsbroen i Hylke nær golfbanen
ved Skanderborg sø. Nærmere information ved
henvendelse tilTonny på telefon 20 11 51 74.
Ved Alrø-dæmningen til højre (førstfor) ligger Hov
sydstrands jolle som vi også må benytte i år, den
er mærket med HSJ. Må kun benyftes i tidsrum-
met kl. 10.00-18.00 af hensyn til garnfiskerne.
Redningsveste medtages selv.

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

Glæd
dine klubkømmerøter
og dig selv!

{;tii'- kom med et indlæg
i;;j,til bladet og deltag
'lii;!i, i konkurrenc e n
,ti:lilriom to flasker r@dvin
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