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LADY VEGG
9,0 liter
Vej!. pris 999,-
SPAR 200,.
Nu: 799,-

4,5 liter
Vejl. pris 599,-

SPAR 1OO,-
Nu:499,-

LADY MAT
9,0 liter
Vejl. pris 799,-

SPAR 2OO,-
Nu: 599,-

4,5 lilor
Vojl. prir 41)1),

SPAR 1OO,_

Nrr: 399.

HUSK!
Alle medlemmer af OSF
får 10% ved COLORAMA

Kig ind i butlkken og hent lnsplratlon tllat forny dln bollg.
Og få farvehandlerens gode råd tll Indretnlngen mod på veJen.

Colorama er Danmarks nye farvehandlerkæde
og størst på maling, tapeter og solafskærmning.

Nørregade 59

8300 Odder
Ttf. 86 53 16 30

E-mai I : lpj@farver-striber.d k

Kridthøj Torv

KridthøjVej 5

8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 62 64
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OSFs
bestyrelseOdder

Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www.oddersportsf isker.oddenltreb.dk
www.sportsf iskeren.dk

Formand:
Lars Aarø.... BO 54 56 79 - 20 87 16 98
kalamasimo @ mail.tele.dk

Næstformandl
lb Sejersen. 86547472-251217 62
saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Jørn Mortensen........... 86 55 BO 73 - 40 30 05 92
jornmortensen @ mail.tele.dk

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

haugaard @ post'l 2.tele.dk

Allan Rosenbæk........ ..86 55 85 17 -30297967
ingrid.allan. rosenbaek @ adr.dk

Jens Knudsen............... 86 93 71 58 -23 27 05 64
jenskrk@gmail.com

Kim Jacek... 86 54 19 06 - 61 70 63 12

kim@jacek.dk

Ejner Nygaard Jensen BO 54 35 66 - 24 47 97 66
ej ne rogjane @ fam il ie. tel e.d k

Blad:
Niels Jørgen Nielsen....... 86 54 03 52
njn@it.dk

Lars Aarø.... 86 54 56 79 - 20 87 16 98
kalamasimo @ mail.tele.dk

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoppet lorureningen med det samme.

Hvis der er noget akut f.eks. lisk der ligger døde i åen, eller hvis

vandet har en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til

Tonny Jensen ...............8G 55 43 10 - 2011 5174
Brandinspektøren........... . 86 54 05 29

I ø rn Mortensen, kasserer

[T:rillifliiiiililij::=,.,::,::tffitffi[lffi##IWiffiI.ffi

Vagn Haugaard

i ":

Ejner Nygaard Jmsur Niels Jørgen Nielsm
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FN Sætter naturen øverst på dagsordenen!
Nej det er ikke hungersnød, naturkatastrofer
og deslige Kofi Annary generalsekretær for FN,

sætter øverst på dagsordnen. Nej det er verdens
miljøet, for passer vi ikke ordentligt og meget

bedre på naturen, bliver en direkte konsekvens
heraf, at vi vil opleve langt flere miljøkatestrofer
og hungersnød i fremtiden. Derfor er emner
som global opvarmning og mi!ø sat øverst på
generalsekretærens prioritetsliste.

Kofi Annan tænker selvfølgelig i store
sammenhænge, hvor det ikke mindst er

nødvendigt at de store nationer så som USA,
Kina m.fl. med deres kolossale forbrug og
forurening går forrest i kampen om at
beskytte vores klode. USA med deres knap
400 mill. indbyggere forbruger omkring 25 %

af jordens samlede energiforbrug. Men også i

det nære skal vi gøre en forskel, for at
beskytte naturen. Og i"g så gernc, at vi ktttrtrt'

gøre det meget bedre. For at fa-'rdcs i cicrr

danske natur kan ofte valrc cn bcskiclt affitrt'-
desværre! Alt for ofte oplevcr jcg ikkc kurr

alm. affald, men også husholdningsaffalcl
smidt i naturen, selvom vi har de bcdstc'

muligheder i verden for at komme af mccl c{ct

på ordentlig vis. Ved landsindsamlingen i

foråret 2007, hvor Danmarks Naturfredn i Irgs-

forening havde arrangeret en endags
landsindsamling, blev der indsamlet 187 tons
affald hvor der var mere end 177.000 dåst'r fra
øl og sodavand.

Det er blevet til et så stort problem, at man
fra politisk side overvejer stramninger, og dcr
var nylig politisk flertal for at forhøje
afgiftenlbøden, for at smide affald i naturen.

udtryk lirr, itt rlt't t'r tttroligt,
dc'r i clt't lrt'lc tagt't kotnmer
ørrcdcr op i systt'n-rt't, rriir
der er så mangt' rt'tlskabt'r,
som der nu er koustatcrct.
Desuden har der i flcrc
tilfælde været spærrct hclt
af, der hvor Ilir:vs å løbt'r
ud i Norsmindt' Nor. Dt't cr
en hclt og alclt'lt's
uacceptirbcl sittratiorr, ikke
kun for bt'stitntlt'tt af fisk i
vort's vatrrllo[r, tttt'tr f«lr

tra ttt rt'tt sit ttt lt't.
I-ttrs Aarø

Men der skal en holdningsa:ntlrirrll :;,trrtl t'tr

bedre bevidstgørelse af befolknirrgt'tl otttk ritrg

den store livgivende betydning n;rtttrt'tt lt,rr lor
os mennesker, og vi skal have størrt' irltlsilit
omkring affaldets skadelige konsekvt'ttst't i

naturen. Ikke mindst er der et meget stort
behov for at spare på energi og ressourcor/

udvikle/udbygg" og satse meget mere på

vedvarende energikilder såsom sol, vind m.m.
I Odder kommune er det kun godt 60 pct.

af vores vandløb, der opfylder kravene om at

være rene nok i forhold til de krav og
standarder, der nu er fastsat. Vorcs sø('r ()ll

ikke mindst Norsmindc Nor har tlct rigtigt
skidt. EU har lige givct Norsrnitrtlt' Nor
dumpekaraktcr p.g. af for diirlig varrtlkvirlitt't,
dcr primitrt skyltlt's lor sl«rr rrtllt'tlrrirrg irl

kvlr.lstofli'r' i rralttrt'tt. ()g i visst' strcr ltitr clct

ikkt' vit'rt't nrtrligt itt t't'1',istrt'rt li,''
ovt'rltovt'tlt't. ( )tltlt'r' kottttttt t t tr' t't lrr'vitlst clm

disst' lirrltol«1, og tlc sk,rl o1is,i lrrirllit's i tlrden
bl.a. vt'rl itl l«lrllt'tlrt crrkcllt' tt'ttsrIttlgsattlæg,
santt sørgt' lirr irl itl lt' ltttssl,ttttlr' lrl ivt'r
til koblt't tlt't ol lt'rrt I i1',t' klo,rkrrt'1.

Mt'cl lrt'rrsyrt lil von's Irt'sl,rtt«l ,rl orrt'der i
l{itvs og ()dtlt'r' ii, tl'r' lrcll trrlik
starnrnr', r'la tlt.rt kirn rl,tlt't'r's lrr'lt trllrirgc til
siclstt'isticl lor 12.()(X) ,it'sitl,'rr, lr.rl vit't særligt
strlrl attsvat' lor itl pirsst' p,i, ,rt tlr'rl ikkt'
Itlrsvinclt'r lra vort' virtttllrrlr. ( )1i i tlcrlrtt'
lirrbilrclt'lst' kart vi i1;t'tt kortsl,rlcrr',,tt ticr
blivor sat garn tlg ittttl rt' t't'tlsl.',tlrt'r' i

Norsmit-rclc Ntlr, tlt'r lt i trtl rt'r' ot't't'tlt't ts l.ric

adgar-rg til gydcbit'kkt'trt', tlcl' lolrt'r tttl i l{icvs
og Odder å. Fiskerikotrlrollt'tt ltirt' givt't

Ophobning af skidt ca. 100 rn nedstrøms Assedrup broen
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Fredag den 21. september kl. 06.45 mødtes
Vagn, Allan, Gorm og Ejner på Århus banegård
med kufferter og stangrør.
Endelig var vi på vej mod
Salmon Point, Vancouver
lsland, Canada, en tur vi
havde haft planlagt i
over et halvt år.

Fiskeri i ver'
efter laks på kysten -***. ."n*ry

Vi skulle fiske efter laks og ørreder i L4 dage.
34 timer senere efter fly forsinkelse,

bortkomne fiskestængeq, en forkert leje bil og
for sent til en færge ankom vi til hytten, vi
havde lejet.

Alt om rejsen var hurtigt glemt da vi så

hytten. En velindrettet hytte med udsigt til de
canadiske bjerge på fastlandet, og kun 30

meter til havet.
Vi fik os hurtigt indrettet, og så gik det

mod Campbell for at proviantere og købe
fiskekort.

Tilbage i hytten var der frokost, og så en
lille lur, inden der skulle fiskes.

Allerede da vi planlagde turen, talte vi om,
at det kunne være sjovt, hvis vi kurure

finde noget kystfiskeri efter
laks. På vej ind til
Campbell efter
fiskekort, så vi et par
kystfiskere, hvoraf den

ene stod og fightede en
Iaks. Vores træthed gled i

baggrunden, og humøret steg - var vores
drømme gået i opfyldelse?

Efter en lille lur skulle vi prøve kræfter
med laksen. Vi kørte til Saratoga Beach, der lå
ca. 3 km fra hytten (et sted Gorm havde læst
om). Der gik ikke mange minutter før vi så den

ODDER SPORTSFISKERFORENING 5



første laks springe, tlg i lø[rt't itl tlt' tl.t'stt'

timer havde vi alle fast fisk llt'rt'gartgt'- alle

stålblanke Coho laks i 4 kg klasst'rr.

Vores bøn var blevet hørt. Vi lrot'tlt' ligt'
midt i smørhullet for laksefiskeri pri

Vancouver Island.
Fra hytten til øens hot spot for laks, Salrttott

Point, var der ca. 1 km ad en lille sti langs

vandet. De næste dage havde vi et kystfiskeri

efter laks, som vi vil betegne som fiskeri i
verdensklasse. Der blev fisket både med spin
og flue. Til spin brugte vi vores almindelige
danske kystpirke, og til fluefiskeriet skulle vi
bruge nogle meget let dressede streamere.

Vi fangede mange Cohos og Vagn og Gorm
fangede også hver en Kongelaks på omkrirrg
14 kg.

Grunden til det gode kystfiskeri var, at der

manglede vand i elvene.

Efter en uge i fiskeparadiset fik vi rigtig
uvejr med storm og regn. lfølge fierrrsynet fik
vi helt op til 120 mtn vatrtl i løht't af t't døgn.

Næste dag var alle fiskt'rrt' vtt'k f'ra kysterr -

de var gået op i elvene - larrgt op. Vi søgte efter

dem i de nærtneste elvtt C--arnpbt'll rivtrr og i
Oyster river, men ttdtttt tlt't sttlrt' ltt'lcl, c'le

havde spredt sig. I Carnpbt'll l'arrdt vi

Kongelaks og Ctrtthroat, og i ()ystt'r farrdt vi
Cutthroat.

Vi begyrrdte at søgt' ittt'l i larttlt't, ()g var en

dag ved Port Alberrty, ltvor Starttl'r rivt'r løber

ud i fjorden.
Efter at have set byerr, fiskt'tlt' vi Irogle timer

i Stamp, der er berømt for sirtt' laks. Vi fangede

ingen laks, men Allan fik et par ørrt'cler på

fluen.
Det er svært at forstå, vi ikke fangede laks.

Opgangen af fisk i Starnp river bliver talt i et

tælleapparat, som vi var ude at se. Den årlige

opgang af fisk er 40.000.000 - ja du læser rigtigt.
Nogle dage senere kørte vi en tur til Cold

river for at se, hvordan der så ud. Vi fulgte den

til dens udløb i en vestvendt fjord, hvor derr

endte ved en lille havn med et savværk.
Et stykke opstrøms fiskede vi et par tirner.

Der var mange utilgængelige steder, men vi
fandt et godt sted, hvor der var plads til os alle

fire. Resultatet blev t helt blank Coho på ca. 4

kg fanget af Ejner på spin.
Vi fiskede et par gange i Carnpbell river, hvor

det lykkedes for os alle at fange Korrgelaks over

6 oooe* sPoRTSFIsKERFoRENtNG
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10 kg. Vi havde fat i fisk, som vi slet ikke kurure
holde, og vægten kunne vi kun drømme om.
Vi fangede også en del Cutthroat, de gange vi
var der.

På vores køreture oplevede vi en fantastisk
natuq, og vi havde også held til at se en bjørn
løbe over vejen foran os. På fiskepladserne
langs elvene så vi bjørnelort og fodaftryk, og
halvt spiste fisk. Ved Quinsam river var der
løbesedler med advarsel om puma i området -
vi så den desværre ikke.

Når vi gik til fiskepladsen ved kysten, så vi
rådyr, og ved vandet stod der flere fiskehejrer
end fiskere. Daglig fløj der flere hundrede
Canadagæs hen over hovedet på os, når vi stod
og fiskede, og flere gange føltevi, at de var så

tæt på, at vi næsten var nødt til at dukke os.
I vandet ud for os så vi sæler og søløver, der

jagtede laks, og der var mange ænder, vi slet
ikke kendte navnene på.

I trætoppene over hytten havde vi dagligt
besøg af 2 hvidhovede ørne, der med deres
karakteristiske skrig mindede os om deres
tilstedeværelse.

14 dage går hurtigt, og inden vi så os orn,
skulle vi hjem igen. Vi forlod hytten kl. 07.00
lokal tid, og ca. 36 timer senere stod vi på
Skanderborg station kl. 03.00 dansk sommertid.
Vi oplevede i de 36 timer fredag eftermiddags
rnylder i Seattle, en forsinket flyver til London,
et misset fly i London, ankomst til København
uder-r bagage, der stadig stod i London, og et
tog der var kørt fra os.

Bagagen korn i flere omgange. Vagn fik
sidst, 1 Tz døgn efter vi var hjemme.

Det var med stor spænding vi åbnede

kufferterne. Vi
havde alle frossen fisk pakket i bagagen.

Vagns fisk endte i skraldespanden, vi andre
reddede vores.

Til trods for vores oplevelser med rejsen
frem og tilbage, drømmer vi os allerede
tilbage til Vancouver Island, der helt sikkert
skal besøges igen. Ejner

83OO ODDER

Åbningstider:
Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Søndag-mandag lukket

TLF:86 547020
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Forårsprogram
2008

,-.rj" r 
"" -lrse*

Tirsdag 8. Klubstart - Nytårstaffel.

Tirsdag 15. Netfremstilling. lnstruktion: Allan Rosenbæk.

Tirsdag 22. Netfremstilling, lnstruktion: Allan Rosenbæk.

Tirsdag 29 Netfremstilling. lnstruktion: Allan Rosenbæk.

Søndag 3. Fællestur. Sæsonstart i Odder å.
Vi mødes i klubben k|.8,30 til rundstykker og kaffe.
Arrangører: Lars Aarø, tlf. 20 87 16 98. Allan Rosenbæk, tlf . 28 78 11 67 .

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

TirsdagS. GENERALFORSAMLING.

Tirsdagl2. Hyggeaften.

Tirsdag 19. Hyggeaften. Fastelavnsboller og kaffe

Tirsdag 26. Fluebinding. lnstrukiion: Lars Aarø - lb Seiersen^

Tirsdag 4. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen.

Søndag 9. Kysttur. Arrangører: Lars Aarø, tlf. 20 87 16 98^ lb Sejersen, tlf. 25 1217 62.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 11. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen.

Tirsdag 18. Filmaften.

Tirsdag25. Hyggeaften.

B ODDER SPORTSFISKERFORENING



Tirsdag 1. Hyggeaften.

Tirsdag 8. Foredragsaften. (Mere herom senere ved opslag i klubben),

Lørdag 12. Weekendtur til Djursland. Tonnys sommerhus. Aborre- og kysttur.
søndag 13. Arrangør: Tonny, tlf. 20 11 51 74.

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 15. Oprydning i og langs Odder Å. Vi mødes ved Assedrup-broen k|.19.00
og slutter aftenen med grillpølser og en øllvand i klubben.
Husk gummistøvler,

Tirsdag 22. Kystfiskeri.Vi henlægger turen til Kysing strand.

Søndag 4. Geddetur til Astrup mose.
En Hyggetur hvor både familiemedlemmer og juniorer opfordres til at deltage.
Arrangør'. Vagn Haugaard, tlf . 50 98 16 61 ,

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag6. Kasteinstruktion(fluestang).
lnstruktører. Lars Aarø, lb Sejersen og Allan Rosenbæk.

Tirsdag 13. Kystfiskeri. Vi henlaegger turen til Kysing strand.

Tirsdag 20. Kasteinstruktion (fluestang).
lnstruktører. Lars Aarø, lb Sejersen og Allan Rosenbæk.

Tirsdag 27. Røgning. Vi forsøger at finde en kvalificeret person,
der kan lære os røgning af fisk m.v.

Tirsdag 3. Tur til Skanderborg sø. Vi starter fra klubben kl. 18,30.
Arrangør'.lb Sejersen, tlf. 25 1217 62.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Søndag 8. Fisketur til Grindsted å. Fluefiskeri. Arrangører: Lars Aarø,llf .20 87 16 98.
lb Sejersen, tlf . 25 1217 62. Jens Knudsen, tlf. 23 27 05 64.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 10. Sidste klubaften inden sommerferien. Grillaften med
Se opslag i klubben for tilmelding.
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf , 50 98 16 61 .

familie.

; tqir;.,s-iåqåY
- .;"+qt *"

Tirsdag 12. FØrste klubaften efter sommerferien.

ODDER SPORTSFISK'*'O*T*'*O 9



Ja så bød lejligheden sig igen til en sommertur
til Storåen i Sverige, hvor vi er flere fra OSF,
som har besøgt dette fantastiske sted gennem
flere år. Allan Rosenbæk er komrnet der
gennem mere end 25 år, hvor Allans "svenske"
onkel, der i sin tid introducerede Allan for
dette herlige fiskeparadis, hvor natur og
fiskeri går smukt hånd i hånd sammen.

Men vi har ikke været der gennern mere
end tre somre, da vi i OSF regi havde
arrangeret andre ture bl.a tur til Islar-rd. Men
da vi så igen for et
par år sider-r søgte om
kort til Storåen, var
det ikke rnuligt at få
kort dertil, hvilket
aldrig før havde
været et problern.
Men for os blev det et
problem, da vi ikke
fik mulighed for at
gense dette, som
svenskerne kalder "et
helt underbar stelle".
Og i år var det heller
ikke let, for vi kunne

først få i uge 32, og det kun kort til to fiskere
og kun tre dage.

Uge 32 er temlig sent for fiskeri ved
Storåen, rnen ikke umuligt. Der bliver så
mere tale om natfiskeri, da døgnfluefiskeriet
stort set er ophørt. I stedet fiskes der sent på
aftenerl, når clet begynder at blive rnørkt og
"natslaenderne"(insekter), der klækkes
kommer til overfladen og begynder at
svørnme rnod land, for at komme op og tørre
vingerne. Det kan være tneget spændende

fiskeri, og stilheden
kan blive brudt af
fisk, der sluger
insekter rned en
voldsom larm.

Vi modtog
muligheder-r for
fiskeri i uge 32, fordi
vi bare måtte op og
gense Storåen og
dens fantastiske
natur og ikke
rnir-rdst stilhed. Da
vi nu var bare os to,
Allan og jeg der
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skulle afsted, blev det under en lidt anden
form, vi kom ind på fjeldet på. Normalt bliver
vi fløjet ind med helikoptel, men så er vi også
mindst fire eller flere, som er afsted sammen.
For at flyve ir-rd med helikopter er bekvemt,
men også en bekostelige affære. Så vi måtte
gå ind over fjeldet med vores oppakning, som
består af alt hvad vi skal bruge af grej, telt, tØj

og mad for vores ophold.
Er-r flot og meget anderledes tur var det,

men også hård med de mar-rge kilo og den
stejle opstigning til fjeldet. Tie timer i rask
trav tog det, før vi, kunne se en ende på vores
vandring. Et fantastisk gensyn og med
fornyet kraft og glæde løb vi næsten de sidste
par hundrede meter (det gik også nedad) til
teltlejren ved Storåen. Og sikken en
modtagelse vi fik af gamle svenske venner,
som helt havde opgivet os, da de ikke havde
hørt fra os i flere år. Det var med glædestårer
i øjnene at vi genså vores venner og fiskested
i Sverige. Efter en øl ved lejrbålet og en snak
om gode oplevelser, blev det tid til at krybe i
posen, for en god dags fiskeri ver-rtede lige
om hjørnet.

Vi havde heller ikke fisket mere end ti
minutter næste dagfør Allar-r midt på dagert
fangede ell mere end 50 cm stor pragtørred
på tørflue! Og det midt på dagen, hvor vi
havde troet at vi kun skulle få fisk om
aftenen.Igen havde Storåen overrasket med
sit spændende fiskeri i en storslået og
energigiverrde natur. Lørs Aarø

Klubaften hos
Lystfisk.dk.
Tirsdag d. 2. oktober havde OSF henlagt deres
klubaften til Rosensgade 13 hvor Lystfisk.dk
har til huse.

Der mødte ca. 10 mand op som havde en
hyggelig aften hvor der blev shoppet lidt med
rabatter specielt til denne aften. En enkelt
løgnehistorie blev det da også til.

Vi vil nok ptØve at gentage dette arrangement
til næste efteråq, hvor der ligeledes vil være
noget at spare på grej købt denne aften.

OSF siger tak for en fin aften og på gensyn
til næste år.

Maskinfabrikken
BEMI ApS

RØNHØJVEJ 8 .8300 ODDER

TLF.86 54 14 50 - FAX 86 54 00 47

) Smedearbejde

O Maskinstativer

O Specialmaskiner

'O Renoveringsopgaver

O Maskiner til stålindustrien
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Beisfluer
Første gang jeg hørte om beisfluer, var for

5-6 år siden, cla jeg i Norge ved Gaula traf 2
svenske laksefiskere. De fortalte begejstret om
fluernes effektivitet i Morrumsåen i Sverige,
hvor fluerne havde mange laks på
samvittigheden.

Beis betyder på sver-sk lort. Det hentyder til
fluernes farvel, som oprindeligt er bundet i
nuancer som er brunlige, grumse gullige og
oliven. Ulf Sill fra Morrum er ophavsrnanden
bag beisfluerne, som i dag også bindes i
orange og sorte farver.

I slutningen af april måned i år var jeg kørt
til Skjern å, for at prøve på forårslaksen. Her
opdagede, jeg at beisfluerne havde gjort deres
indtog. Tre fiskere fra Grenå havde tidligere i
april fået laks på land. Alle fanget på en og
samme beisflue. En rørflue med grumset
gullig hårvinge og orange fronthackle. Jeg
lurede deres flue af og bandt rlogle kopier, da
jeg kom hjem. Jeg fiskede ivrigt med fluerne i
maj og juni, men uden resultat.

Man skal væbne sig med tålmodighed, når
man fisker i Skjern å. De lokale fiskere påstår,
at man skal slide 3 par gummistøvler og en
Skoda op, fØr man får den første laks i Skjern å.

12 ooorn spoRTSFTsKERFoRENTNG

Efter en dejlig og vellykket tur til Gaula i
Norge, var jeg i august og septernber på flere
ture til Skjernå. Igen var det for det meste
beisfluerne, der ivrigt blev prøvet. I
slutningen af august fangede jeg en mindre
laks på ca 60 cm. I Skjern å rnå man kun
hjerntage en laks pr. mand pr. sæson. Så jeg
genudsatte den nænsomt og håbede at få en
større senere.

Sæsonafslutningen den 15. september
nærmede sig faretruende, så der var ikke
mange fiskedage tilbage.

SÆ

Carsten

J



Mobillaks
Jeg havde mulighed for at fiske i Skjer å
den 12. 1.3.14. og 15. september, så nu
skulle det være. Bilen blev pakket og afsted
vestpå gik det.

jeg fiskede hårdt o6; koncentreret hele
den 12. uden kontakt til fisk. Den 13.

september gik på samme måde indtil
tusmørket faldt på.

Jeg fiskede på Borrisstykket lige
nedstrøms militærlejren på et stræk med en
massiv sivbræmme langs åbrinken. For
enden af mit forfang sad en lille burnt
orange beisrørflue.

Idet min flue svingede ind under egen
bred og sank dybere ned mod bunden,
ringede min mobil. Med fluestangen under
armen fumlede jeg efter telefonen. Jeg
nåede lige at se, det var min kæreste der
havde ringet, da det gav et lille nyk i
stangtoppen efterfulgt at et regulært rusk.
Med begge hænder om stangen, mærkede
jeg vægten af en pæn fisk, hvis blanke side
gav et tydelig glimt, cla den satte af væk fra
rnig til modsatte bred. Efter en del
tovtrækkeri ud for hvor jeg stod, kunne 1'eg
ca 10 min. Senere forsigtigt trække den
gennem sivene og bære den op på bredden.

Endelig lykkedes det. En blanklaks på 4,5
kg. Glad og veltilpas fik jeg ringet tilbage
og fortalt at hun fremover, når jeg er på
fisketur, enclelig skal ringe lige så tit hun
vil. For det er jo lige det, der skal til.

Cørsten

Skanderborg sø og
Vertical jigging
|eg var i august måned så letsindig at melde mig
til en kvalifikations konkurrence om en plads til
Shimano/Rapala Masters konkurrencen, der løb
af stablen d. 9. og 10. november.

Det betød så at ieg måtte lære søen at
kende, samt sætte mig ind i de nye teknikker
der benyttes i dag, når man vil fange gedde,
sandart og aborre.

Det der "talte" mest til mig, var den metode
der kaldes "Vertical iigging". Metoden går i alt
sin enkelthed ucl på at man, som navnet
antydel, fisker lodret under båden. Det kan så

både ske med almindelige jig's eller lignende
"softlures" som er lavet til dette lodrette
fiskeri. Men man kan også benytte den teknik
der kaldes " drop-shot". Her fisker man stadig
lodret under båden, men nu med et lod
nederst på linen, og en krog bundet på linen
over loddet så den står vinkelret ud fra linen.
Krogen bindes på med en "palomar knude".
Denne krog monteres så med en jigkrop eller
en anden type softlure der er specielt udviklet
til "drop-shotting". Der kan benyttes en alm.
krog, men det bedste resultat får man ved at
benytte en "offset lure hook" eller aller bedst
en krog af typen "standout hook".

Med denne type fiskeri har jeg haft mange
gode oplevelser på søen. Med den rette stang
og en spunden line mærker man selv det
mindste puf og stød til agnen. Det giver 6n en
helt speciel oplevelse når man sidder der og
"fifler" med grejet, og man så mærker aborren
sende små elektriske stød op til sig i båden.
Metoden er også super effektiv til sandart.
Her benyttes blot større "baits" end til aborre.

Hvis nogle ønsker at vide mere om dette
fiskeri er de meget velkomne til at møde op i
klubben. Så finder vi en aften hvor vi sætter
"Vertical jigging" og "drop-shotting" på
programmet.

Ang. konkurrencen på Skanderborg sø - vi
kvalificerede os til finalen, men måtte se os slået
af de mange og meget dygtige hollændere der
deltog i finalen. Vi endte som nr. 17 td af 25

deltagende både. Den samlede fangst til vores
båd lød på 2 gedder og 2 aborre. lb Sejersen.
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Sæsonafslutning
med gule ærter
Præmieturen og sæsonafslutningen i Odder å
2007 er nok ikke den tur, der går over i historien
- rigtig kedeligt vejr og næsten ingen vand i åen.

Vi var kun 4 fiskere, der var rnødt op ved
åen, fisk fangede vi ikke, rnen masser af frisk
luft, og kulør på kinderne fik vi.

Kl. 13,30 var der stor spisning i klublokalet
på Stampemøllen. Vagn serverede gule ærter
lavet på sprængt and. Her var tilmeldt 12 mand.
Det blev en særdeles god og hyggelig afslutning
på en råkold fiskedag. Niels lørgen
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Regter for Odder A/Aævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud til fjorden
hedder åen RÆVS Å. Oer må fiskes fra broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider.
Fra og med 1. november til og med 31.januar.

Mindstemål:
Havørred ...............40 cm
Bækørred ..............30 cm
Al .............. ............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 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 liggcr på stand fra broen og ud til
hvor reservatet starter. Området skalforlades en
halv time før solnedgang.

Fredningsbætter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord §å tad 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 ov I i g e f i s kered s ka be r
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74.
Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til fiskerikontrollen 86 44 89 1't.

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

Danmark.

Bådene
OSF har lavet en super aftale med Skanderborg
Lystfiskerforening om, at vigensidigt 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 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 både, motor og redningsveste
skal ske hos
Tonny Jensen fra OSF på tlf.20 11 51 74.

Vi kan kontakte
Ragner Sørensen på tlf. 86 52 30 68, eller
Niels Otto Madsen på tlf. 86 52 22 28,
for at resevere båd/e i Skanderborg Lystfisker-
forening, der udover bådene har klubfaciliteter/
køkken, som vi kan gøre brug af.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig tilformanden,
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: jenskrk@gmail.com.
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Kontingent 2008
Senior ...455,-
Junior....,..... .............. 260,-
Familie ..615,-
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W^§ I gang med at fluefiske?

KINETIC ROWAN
FLUESÆT
Perfekt til begynderen !
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