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HUSK!
Alle medlemmer

af OSF

får 10 % ved

FARVER & STRIBER

FARVER

& STRIBER

Lars-Peter Jensen

Nørregade 59

8300 Odder

Ttf. 86531630

E-mail : lpj@farver-striber.dk
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Formandl
Lars Aarø.... 86 54 56 79 - 20 87 16 98

kalamasino @ mail.tele'dk

Næstformandl
lb Sejersen. 86547472'251217 62

saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Jørn Mortensen........... 86 55 86 73 - 40 30 05 92

jornmortensen @ mail.dk

Klubben:
John Nedergaard......... 86 54 59 99 - 23 30 59 05

a.grand @ privat.dk

Allan Rosenbæk........... 86 55 85 17 - 287811 67

ingrid.allan.rosenbaek @ adr.dk

Vagn Haugaard............ 86 54 24 70 - 50 98 16 61

haugaard @ Postl 2.tele.dk

Jørgen Rasmussen ..'...... 86 54 40 63

Kim Jacek... 86 54 19 06 - 61 70 6312
kim@jacek.dk

Ejner Nygaard Jensen 86 54 35 66 - 24 47 97 66

ejner. nygaard @ mail.tele.dk

Blad:
Niels Jørgen Nielsen....... 86 54 03 52

boegevej2 @ nielsen.mail'dk

Lars Aarø.... 86 54 56 79 - 20 87 16 98

kalamasino @ mail.tele.dk

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 larve eller lugt (olie) . ' .

Ring straks til

Fiskeribetlent:

John Nddergaard......... 86 54 59 99 - 23 30 59 05

Brandinspektøren............ 86 54 05 29

relse
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Niels lørgenNielsen
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@
| ørn Mortensen, kasserer
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EjnerNygaard lercen
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Aftale med
S kan derbo rg Lystf i s ke rfo ren i n g !
OSF har lavet en super aftale med
Skanderborg Lystfiskerforening om, at vi
gensidigt kan låne hinandens både.

Skanderborg Lystfiskerforening har til
huse i Vestermølle ved Skanderborgsø,
hvor foreningens fire både ligger. Vi kan til
gengæld tilbyde dem at
låne vores både, hvor en
båd bliver opbevaret På
trailer her i Odder hos Jan
Brestisson, Hqv ænget 340,

Odder, tlf. på 86 54 41. 64.

Den anden bliver placeret
ved Alrø-dæmningen.

Når vi benytter deres både,

bruger vi vores egen motor
og redningsveste og

omvendt! OSF køber dagkort
til Skanderborg søl som
foreningens medlemmer
frit kan gørebrugaf.
Der skal selvfølgelig
fiskes efter de
gældende regler i
Skanderborgsø.

Reservation af motor og redningsveste
skal ske hos Tonny ]ensen fra OSF på mobil
20115L74. Vi kan kontakte Ragner
Sørensen på tlf. 8652 3068 eller Niels Otto
Madsen på tlf. 86522228 for at resevere

båd / e i Skanderborg Lystfiskerforening,
der udover bådene har
klubfaciliteter/køkken, som vi kan gøre

brug af.
Vi har lavet en et-årig aftale med hinanclt'n.

Inrs Aarø

J

Maskinfabrikken BEMI APS
RØNHØJVEJA-A3OOODDER
TLF.86 54 14 50 - FAX a6 54 00 47

) Smedearbejde
) Maskinstativer
) Specialmaskiner
I Renoveringsopgaver
I Maskiner til stålindustrien
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Weekendturen til Æbelø L.-2. oktober med
afgang fra Hou kl. 8.00 i TonnYs båd
startede med stiv kuling. Vi var tre
deltagere, Erling, John og Torury.

Efter knap tre timers sejlads kunne vi
ankre op i den nordlige ende af øen, hvor
der var helt roligt vand. Vi skulle lige hvile
en times tid efter den hårde sejltur med
store bølger, inden vi gik i land.

Første dag fisker vi mest på den nordlige
del af øenogfanger kun undermåIere.

Vejret bliver heldigvis bedre, og blæsten

stihrer helt af inden aften. Vi tager tilbage
til båden for at lave aftensmad og hygge os.

Pludselig kan vi høre et par motorbåde tæt

på os. Det er i mellemtiden blevet tnøtkt,
og bådene har ikke lys på, så vi kan ikke se

dem, men lidt senere bliver der tændt store

projektører, og de er helt tæt på kysten. I
første omgang tror vi, at de er ude at sætte

ulovlige gam, men det skulle vise sig at

være krybskytter. De havde folk på øen,

der jagede dyrene ud på skrænteme, hvor
de blev blændet af projektørene og skudt.
Derefter blev de samlet op i medbragte

gummibåde og sejlet væk. Detblev for
meget for John, der ringede til politiet, som

lovede at tage sig af sagen.

Næste dag viser vejret sig fra den
ekstremt fine side. john og Erling fisker
mest på nordsiden og undertegnede fisker
langt orrune på den vestlige side. Det bliver
dog kun til undermålere.

Senere på dagen inden sidste del af

sejladsen hjem, bliver vi enige om at sejle

til Endelave og prøve fiskeriet der. På vej

hertil prøvede vi at pirke lidt fra båden.

Det blev nu ikke til andet end nogle
hvillinger og småtorsk.

Kysten på Endelave er fin, og det varede

da heller ikke længe, inden der kom fisk på

land, desværre kun undermålere.
Detblev sarrunen med gode fiske-

kammerater en god og oplevelsesrig tur, som

vi vil gentage til næste år. Tonny lensen.
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Canada bød pa fiskeri
iverdensklassel

Vi var seks medlerruner fra OSR

der sammen med kolleger, familie, børn og

koner (13 ialt) drog til Canada i oktober
måned for at fiske og rejse rundt i British
Columbia i 14 dage. Udgangspunktet var
Chilliwack der ligger 150 km fra Vancouver
ved den berømte flod Fraiser, hvor der hvert
år er hundrede tusindvis af Stillehavs-laks,
nogel år er det millioner, der trækker op for
at lege og gyde!

Nogle laks trækker så langt som 500 km
ind i landet for at gyde. Der er ikke kun rig
mulighed for at fange en af de mange arter
af laks i floderne, men der er også et
fantastisk størfiskeri i Fraiser river. Bill fra
klubben var ude og fiske stør sammen med
en kollega og dennes svigerfa4, og de havde
et fantastisk fiskeri og fangede fisk op til 75

kg. Vi talte med fiskere derovre, som
fangede stør på over 200 kg. Fiskeriet efter
stør foregår fra båd med kraftigt grej, og der
kastes lokkeagn ud, der lugter fælt for os

mennesker, men lækkert for støren. Den
lever af ådsler i form af døde laks, som der
er masser af. For når stillehavslaksen har
leget og gydt, dør den, i modsætning til
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atlanterhavs-laksen, der vender tilbage til
havet efter leg og gydning. Der er også

mulighed for at fiske efter Ørreder,
steelheads eller regnbuer i de mere etrd
11.000 floder, der er i Britsih Colurnbia.
Desuden er der der havet og mere end 6000

søer, der også byder på godt fiskeri, så

mulighederne er store. Alt er iøvrigt stort i
Canada; bilerne, lastbilerne, vejene,
afstandene, indkøbscentrene og alt det
øvrige. Det eneste, der ikke var større, var
hønseæggene, som Søren konstaterede.

Og store mobilhomes var vores hjem i de
to uger, vi rejste rundt i Canada. Vi var
nogle, der fik kørt meget rundt i staten BC,

og andre der valgte at køre knapt så meget,
men vi fik alle et meget positivt indtryk af
befolkningen, der er utrolig hjælpsomme
og gæstfrie. ]eg, min kone og tre børn blev
inviteret hjem til et modent par, som vi mødte
helt tilfældigt og boede hos en enkelt nat.

Ejner og hustruen Jane fulgtes med os



helt ind til Rocky Mountains, hvor vi
oplevede nogle fantastiske panoramaer
med bjergtinder og den blåsø - Lake Louise
inde i Banf nationalpark, der er på størrelse
med Sjælland. Naturen og dyrlivet er
mangfoldigt i Canada; masser af.bjørne,
ørne, elge, purnaer/ ulve, fugle, bisonrotter,
bævere mm. Vi var desværre lidt afskåret
for at komme ind i nationalparkerne, da
meget lukker ned efter den 1.. oktober og
først åbner igen til foråret. Det gjaldt også

en del af campingpladseme. Mange havde
allerede lukket, så det var ikke altid lige let
at få en plads til vores mobilhome for
natten. Vi endte igen i Chilliwack, inden vi
skulle til at rejse hjem fra Canada. Her vi fik
nogle gode fiskedage med masser af fight,
sprængt line og udrettede kroge på de store
fisk! For store var de. Kongelaksen kan veje
op til60 kg, og Chum og sølvlaksen kan
veje op til 15 kg, så det var ikke lige sådan
at få dem på land. Men der var masser af
fisk. Der var hele tiden trækkende fisk, og
vi har aldrig før set så mange fisk på 6n
gang . Medicinen for fluefiskerne var små
sparsomt dressede fluer på hurtigt
synkende forfang, og for spinfiskerne var
det bly og rognfluer, der blev fisket med
prop af skum. Der blev også fisket med
rigtig rogn fra hunlaks, hvilket
kongelaksen var begejstret for.

Vi fik fight og naturoplevelser for alle
pengene, og der var stor lyst at spore for en
gentagelse af en sådan tur til Canada. Men
næste gang vil viprøve at rejse direkte til
Vancouver fremfor at flyve til Seattle i USA.
På den måde kan vi spare to dages
transport . En 10 dages tur til Canada med
flybillet, billeje, bed and breakfast og
fiskekort kan gøres for ca 10.000 kr.

Og de mange fotos af rejsefæller, børnene
der fighter store fisk, samt de mange andre
fine naturfotos ledsaget med et godt stykke
røget Chum-laks hjembragt fra Canada skal
nok sætte gang i planerne om
planlægningen af en nyt fiskeeventyr til
Canada - evt. for at fiske steelheads på
Vancouver Island, for det hørte vi også
meget fantastisk godt om! Lars Aørø.
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@ Forårsprogram 2005

Onbdåg t1. §kahderborg Sportsfiskerforening har inviteret OSFs medlemmertilklubatten.
,, .' ViWrairtraStampemøllehkl.18.30,

Tirsdåg 17. Hyggeafien.

SønUåg 2e. Premiere i Odder Å.Vi mødes i klubben kl.9.0O til kaffe og runds§kker.
:...::§Eopslagiklubbenfortilmeldingtilmorgenmad.

Tirsda§,24, Kluhåften - Knivfremstilling.

Søndag 29. Knivfremsfilling. Vi mødes k1.10.00 på Maskinfabrikken Bemi.
Kontaktmand:Allan Rosenbæk, tlf. 86 55 85 17 - 287811 67.

Tlrsdåg:'14, Hygg6aften.

Tlrsdag 21. Foredrag og film ved Niels Aage Skovbo. Denne aften har OSF inviteret
,,r, , §kanderborg Sportsfi§kerforenings medlemmertil at deltage.

Tiisdag 14. Fluehinding. Kystfluer.lnstruktion Lars Aarø og lb Seiersen.

Søndag 19, Kl. t0-i5:,Gr,ejhrtteda§ o§ åben.hus arfangemenl isamarbeide med

TiiSdåE2L,,:,,,51gr5,Odihg,,Ky§tfluoi, ln§truktion Lars Aarø og lb Sejersen.

såhdåE.26i :. .:,.:t{y§tii§keri,,Afgan§ ft'a,Stampemøilen kl, 8;00,. Nye fluefiskere

fir§då§,2S.,,.,,.,,,,,,OSF-s hi§tolie.§ennem.2§.år,,Ly§billed§how o§ foredrqg ved Allan Rosenbæk.
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l lii#i+rilillillli.i.;.ri.iiilill+l++;;r++,lir'l..l+;;,+rr+-*-,,,,,,,, 
=.---,i.Søndag 2. Put & take tur. For nærr"r" intormation og tilmelding - se opslag i klubben.

Arr.: Jørgen Flasmu§§en,,tlf.86,54 40 63., , ,,,

Tirsdag 4. Kystfiskeii" Vi henlægger klubaftenen til KVsing strand,

Tiredag 11. Klubaften

Tirsdag 18. Oprydning i og langs Odder Å. - XtuOOen er lukket.
:.::lVimødesvedAssedr.up.broenkl..il9.00..

Lfida,g22, Weekehdtur til Djursland. Tonnys sommerhus. Aborre- o§ §lsfiur,
søndag 23, Se opslag i klubben for tilmelding. Arr. Tonny, tlf. 20 1 1 51 74.

Tirsåg 25; l(ystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strahd,

Tirsdag 2. HyEgeaflen.

Søndag 7. Geddetur tilAstrup mose.
En hyggetur hvor både familiemedlemmer og juniorer opfordres til at deltage.
For nærmere information og tilmelding - se opslag i klubben.
Arr.: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61 -lb Sejersen, tlf. 86 54 74 72.

Tirsdag 9. Hyggeaften.

Tirsdag 16. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaltenen til Kysing strand,

Tirsdag23. Hyggeaften,

Søndag 28. Kl. 10-13 Hornfisketur. Fællesarrangement med Odder Musourn.
Nærmere information vilsenere fremkomme ved opslag i klubben.

TirsdagS0. Hyggeatten.

Tirsdag 6. Sid§te klUbåftbn indån 5ofi meiferien., G,iitlåften med lamilie"
§e opsla§ i klubben, fortilmelding.
Arr,: Va$n Haugaårrd, tlf.50 98 16,61

Søndag 11. Stallingtur til GrindsteO Å. nn lb Sejersen, tlf.86 547472.

,
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Tirsdag d.27. sept. havde vi fornøjelsen af
at ha'besøg af Mogens Harboe fra
brændevinslavet "Bjømkjær". Det blev en
både spændende og munter aften, hvor
der var rig mulighed for at smage på de
mange forskellige former for brændevin,
som Harboe havde bragt med sig. Der var
alt fra den traditionelle porsesnaps til
noget så "sjældent" som en kongelig
mavebitter brygget efter original recept!!!

Der var god mulighed for at snige en
enkelt opskrift eller to med hjem, når man
efter smagsprøverne syntes man havde
fundet den eller de allerbedste snapse.
Mogens var ikke karrig med gode råd og
id6er, så jeg tror at alle var motiverede for
at skulle hjem og prøve på egen hånd. Vi
har planlagt at gentage succesen titsdag 7.

marts, så mød op til en hyggelig aften.
lb Sejersen

etablereing af omløbet, så vil naboerne til
projektet være sikret mod evt. skader!
Enkelte beboere har haft et ønske om at
udsætte projektet, men amtet har sagt, at
det skal etableres i år. Det hele hænger også
sarunen med den nye regionsstruktur.
Omløbet skal være færdig inden jul.

Det er ikke det bedste tidspunkt at lave
et omløb på, da ørredeme er oppe for at
gyde i øjeblikket. Amtet vil dog gøre det så

skånsomt, som det er muligt, d.v.s alt
gravearbejde udføres først, inden vandet
ledes gennem selve omløbet.

Lørs Aarø.

Nu går amtet igang med omløbet!
Det var ellers meningen, at amtets planer
for omløbet ved Odder Museum skulle
have været iværksat i den tidlige sonuner,
men sådan skulle det ikke være!For
planerne for omløbet blev bremset af
enkelte beboere, der er naboer til projektet.
Naboeme var bekymret for, at projektet
kunne give sætningsskader på deres huse.
Men nu har Skov og Naturstyrelsen
stadfæstet amtets planer for omløbet, så i
uge 47 går amtet og ingeniør-firmaer ig*g
med det indledende arbejde i form af
opmålinger m.m., for at dokumentere, at
såfremt der sker noget uforudset under
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Kniv-smedning iOSF
Ved tilrettelæggelsen af vinterens aktiviteter,
fik bestyrelsen den ide, at vi skulle prøve at

smede vores egne unikke knivsblade.
Vi var så heldige, at Bemi ville stille

værkstedet til rådighed for OSF og fik lavet
en aftale med en knivsmed, der kom en
tirsdag aften, hvor kursisterne fik en
demonstration, der bare ville noget. 2

deltagere fik chancen til at svinge
hammeren. Det var noget sværere, end det smedes igen!

så ud til! Der var mødt 11 op til kurset.
Siden har der været 4-6 deltagere nogle

tirsdag aftener på Bemi, hvor der virkelig
blev smedet.

OSF råder nu over en kulesse og en gasesse.

Vi håber at kunne blive så gode, at vi kan
smede damaserede klinger til foråret 2006.

Vel mødt i det nye år - og husk at møde
op i klubben for at se, hvornår der skal

Allan Rosenbæk
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Den sidste fredag i august var vi tre
juniorer og fire voksne, der sammen tog til
Kysingnæs for at natfiske efter havørred.

Udstyret med grillkrl, p øLseg br ød, kage,
sodavand, kaffe og masser af fiskegrej,
drog vi afsted til det kendte næs for at
udfordre de trækkende fisk. Der blev nu
ikke mange fisk den aften trods stor indsats
fra de unge medleruner, der med stor
entusiasme fiskede aftenen lang. Men selv
en ivrig ung lystfisker kan gå kold en sen
sommeraften på næsset; da vi havde fået
godt gang i grillen, som vi havde tændt på
stranden, var de unge ikke længe om at
komme op af vandet for at krybe tæt hen til
den varmende grill. Vi grillede pølser og
varmede brød, mens vi fortalte

fiskehistorier i skæret af grillen. Vi fortsatte
jagten på fisken derude i mørket, og mørkt
blev det for unge Christian, da han i sin
iver mistede sin fine pandelygte ned i det
mørke dyb. Og der Iå den og lyste drilsk på
bunden op til os andre, som et andet
fyrtåm. "Op med ærmerne" sagde john ud i
natten. Var det til os? Cfuistian? eller sig
selv? Det var til sig selv! Og resolut var
lampen igen oven vande, og den fungerede
stadig!

Vi havde ikke megen held med fiskeriet
den sene aften i august, men vi havde en
rigtig hyggelig tur med vores yngste
medlemmer, og det er helt sikkert ikke
sidste gang vi lavet et sådant arrangement.

Lørs Aarø

SøNDAG 19. MARTS KL. 10.15:
Grejbyttedag
i samarbejde

og åben-hus arrangement
med Odder Museum

Vivil i år henlægge grejbyttedagen til Odder
Museum, hvor vifremviser det nye omløb, taler om
biologi, bytter fiskegrej, demonstrerer fluebinding,
fluekast og meget mere!
Ryd op i dit gamle grej, der vil forhåbentlig være rig
lejlighed til at bytte, købe eller sælge.
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Mandalselven

Vagn, Jørgen ogJørnhavde sidste år en fantastisk fisketur til
Mandalselven i Norge og denne succes skulle følges op i år.

Da Niels Jørgen havde hørt så meget om furen, bad han om
optagclse i vores lille lakseklub.

M kørte fra Odder lørdagmorgen og ankom til Norge midt
på eftermiddagen. Vi havde lejet en dejlig campinghytte i
Mandal med mindre end 100 meter til elven.

Efter køb af fiskekort og decinficering af fiskestang og hjul,
kunne' vi så begynde fiskeriet. Trods meget lidt vand i elven og
det finoste sommervejr viste fiskeriet sig fra den gode side. Vi
havde ikke fisket ret længe, f.ør vimærkede de første fisk. Det
skulle vise sig at det blev en forrygende uge. Vi fangede 5

sølvblanke laks og 2 store bækørreder. Der blev fanget mange
laks denne uge, ikke store; de 1å omkring 2-2,5kg. Fluefiskere der
brugte små, meget lidt dressede grønne laksefluer, havde den
største succes.

På hjemturen havde vi god tid, inden vi skulle med færgen,
og blev derfor enige om at køre en lille omvej ogfølge kysten til
Kristiansand. Vi gjorde holdt ved en lille vig for at spise frokost.
Pludselig blev der en masse røre i vandet, Vagn mente det var
multer, men Niels ]ørgen protesterede og sagde, det var
makreller. Det kunne kun afgøres på en måde, så jeg løb op til
bilen efter min fiskestang og begyndte at fiske. Der gik ikke lang
ttd, før den første af fire makrel var på land og mysteriet løst.

Efter otte dage med mange spaendende og gode oplevelser,
sluttede vi af med en dejlig middag på færgen hjem.

lørgen Mortensen.
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Tunø 2005
OSFs årlige weekend-
tur til Tunø i september
blev hvad angår
tilslutning noget af en
fuser, men for de 3-5 der
deltog en kanontur.

Allan Rosenbæks
sommerhus skulle være
base, så det var jo den
rene luksus i forhold til
skoleru vi plejer at være
på. Allan, Niels Jørgen
og jeg selv (Vagn)

fistartede turen. Allan
havde taget en fridag, så

allerede fredag morgen kl. 8.00 sejlede vi
fra Hov i hans båd .

Nordenvinden og strømmen gjorde, at
der var temmelig meget skidt i vandet
fra Stenkalven og østerud, så fiske der
var temmelig vanskeligt, men da der var
fisk, var der jo bare at prøve til. |eg
havde et par fejlhug, inden det lykkedes
at kroge en god ørred. Men efter en god
fight og en meter fra land sagde fisken
farvel. Det gik dog meget bedre sidst på
dagen. Næsten sarune sted på kysten fik
jeg en ørredpå halvanden kilo, som helt
uden dramatik og næsten alt
for let kom på land. Da Niels Jørgen
så den, var hans bemærkning, sådan
en ville han også fange, og en halv
time efter kom han med 6n inøjagtig
safiune størrelse.

Næste dag, Iørdag, kom Jens
Knudsen med første færge og senere
kom Torury sejlende i sin egen båd.

lløbet af dagen viste multene sig,
og både lørdag og søndag fiskede vi
som gale efter dem uden dog et
eneste nap. En overgang stod Niels
lørgenog jeg ude mellem dem; der

tr'rr'f;*[Tr#lr,
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var simpelthen fisk over alt, det var ret
frustrerende at have multe på flere kilo
svømmende så tætpå, når de samtidig
var totalt ligeglade med vores agn.

Søndagformiddag fangede Allan en
fin ørred på 45 cm. Ved middagstid blev
vi enige om, vi ville prøve at dørge efter
makrel. ]ens fik et kanonhug og efter en
herlig fight på en let spinnestang, kunne
han lande en stor flot makrel.

En dejlig lang weekend med godt
kammeratskab og fisk til alle - så har
man det bare godt. Vagn



Regler for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
Ira sammenløbet Odder Å-Rævs Å og ud tilfjorden
hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes fra broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

Frednlngstlder.
Fra den 1. november til 1. februar.

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

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fjernet hele året.

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

Vigtlgt:
Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL
der altid værs 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. Området skalforlades en
halv time før solnedgang.

Fredntngsbætter ved Rævs Å
samt Norsmlnde Fjord
Der har hersket en deltvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord så 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 I ovli ge f i skered skaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
fiskeribetjenten John Nedergaard,
flf.86 54 59 99, 23 30 59 05 .

Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Fangstjournal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler:Største lakselisk - Største lakse-
fisk fanget i Odder Å - Største anden fisk fanget i

Danmark.

Bådene
OSF har lavet en super aftale med Skanderborg
Lystfiskerforening om, at vi gensidigt kan låne
hinandens både.

Skanderborg Lystfiskerforening har til huse i

Vestermølle ved Skanderborg sø hvor forenin-
gens fire både ligger. Vi kan så tilbyde dem at
låne vores både, hvor en båd bliver opbevaret på
trailer her i Odder hos Jan Brestisson, Højvænget
340, Odder, tlf. på 86 54 41 64. Og den anden
bliver placeret ved Alrø-dæmningen.

Når vi benytter deres både, bruger vi vores
egen motor og redningsveste, og de deres!

Reservation af motor og redningsveste skal
ske hos Tonny Jensen fra OSF på tlf. 20 11 5'174.
Vi kan kontakte Ragner Sørensen på tlf. 86 52 30 68,
eller Niels Otto Madsen på tlf. 86 52 22 28,lor al
resevere båd/e i Skanderborg Lystfiskerforening,
der udove r bådene har kl ubfaci I iteter/køkken,
som vi kan gøre brug af.

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

Kom på klubbens mail liste!
Er du interesseret i at få en mail, når klubben har et
arrangement, kan du sende din mailadresse til vores
webmaster Jens K. Knudsen: alje@webspeed.dk.
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Kontingent 2006
Senior ..425,-
Junior ... 260,-
Familie .590,-

|U*a dine klubkømmerøter og dig sell)l ,tmrut
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Fiskegrej til den rigtige pris

i den grad vareudvalget.

I den nye afdeling vil der bl.a. være {uldt sortiment af Scierra,
Guideline og Shimano's nye flueserie Biocraft. Desuden vil vi få en
mede afdeling fra Prologic og generelt udvide i tøj, hjul, stænger og ikke
mindst endegrej. Vi glæder os meget til at præsentere det hele for jer.

Åbent hus
Fredag den 31 lS Ira 9.30 til 19.00 vil vi gerne byde på lidt til halsen og
maven, og ikke mindst stolt fremvise vores nye butik og udvalg.

RT Dakota Waders
Ubetinget den bedste
neopren- waders på
markedet til prisen!

Vores pris kun

7gg,-
(vejl. pris 1.099,-)

Abu Cardinal Cg
Abu er på banen igen!
Dette hjul har vundet
prisen for bedste
spinnehjul på stor
Europæisk grejrnesse,
og det er ikke uden
grund! Kom og nyd det i

butikken.

HUSK!
Se alle vore andre godt tilbud på

www.lystfisk.dk

Vores pris kun

troo rvv{S
(vejl. pris 699,-)

lystfisk.dk . Flosensgade 43 . 8300 Odder. Tlf.: 28962773. e-mail: info@lystfisk.dk


