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

Ring straks til
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Så fik

Ikke siden 1987 er der
gjort status over vores

fiskebestand i vand-
løbene i Odder
Kommune, men i
foråret blev vi
kontaktet af DTU
Aqua tidligere
Danmarks Fiskeri-
undersøgelse i
Silkeborg vedr. en

registrering og et ønske

om, at OSF kunne
bistå med denne
opgave, der var
vurderet til at kunne
løses på en uge. Ialt
skulle der tælles på ca.

50 nøje udvalgte steder

for at danne grundlag
for en reel vurdering af
fiskebestandene i
vandløbene. Formålet
med en sådan

registrering er konkret
at få status over,

hvordan det står til
med bestanden, samt
at vurdere hvorledes vi

kan gøre forholdene
endnu bedre for
fiskene.

Mandag d. I3.oktobrr var den første

fisketælledag, hvor Odder Å ved Aleen, museet og

Fillerup skulle undersøges. Fisketællingen foregår

med en benzingenerator, som producerer 250

volts jævnstrøm, og der skal helst tre personer til
dette arbejde. DTU Aqua stillede selv med en til
to mand og OSF stillede med en til to mand ugen

igennem.
Fisketællingen foregår på den måde, at man

skal ud i vandløbene og vade, og en elektrode skal

ned i vandet. Den producerede strøm fra
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hundestejler, skrubber, ferskvands lamprett,
bækørred og havørred, som er den samme fisk,
men havørreden er ikke standfisk som bækørreden.
Efter tælling blev fiskene nænsomt genudsat.

Den endelige ra?pzrt fa DTU Aqua fir vi
først i løbet af foråret 2009, men jeg talte med
Knud Jørgensen efterfølgende, og han vurdcrede
udfra ugens tælling, at fiskebestanden i de fleste

vandløb i Odder Kommune havde det godt, dog
havde den øvre del afRævs Å det dårligt, og der
blev her heller ikke "fangct" nogcn fisk ved

tællingen, hvilket tilskrives flere forhold bl.a
tilgroning af åen, for meget okker og for stille-
løbende vand. Kragebæk ved Assedrup havde
heller ikke de bedste betingelser for, at ørreden
kan trække op i vandløbet.

Skægs Mølle er en hindring for at ørrreden frit
kan trække op ivandløbene ved Fillerup og

børlskal fiernes for at gørc forholdenc cndntr
bedre for fiskene. Skægs Mølle cr cn tncttntrcskc-
skabt hindring og bør ikkc værc clcr, udtaler Kuucl

Jørgensen fra DTU Aqua. Endviderc vil cn

etablering af mølledammen i Fillerup også gøre

det vanskeligt, om ikke umuligt for fiskene,

såfremt den bliver reetableret. I den forbindelse
skal der siges, at de små vandløb ovenfor Fillerup
by er af en rigtig god kvalitet og kunne danne
grundlag for endnu flere fisk i Odder Å, såfremt
de trækkende havørreder uhindret kunne trække
derop, men dette er idag ikke tilfældet - desværre!

Odder kommune har og skal have en

handlingsplan for vandløbene i kommunen, og
Christian Petersen, der sidder på natur og mlljø i
Odder Kommune, har oplyst, at man er i gang
med projektet, men der mar-rglcr ogsir rnicllcr.

Natur og Miljø har ået recluccrct nrcd 3tltl.lxt0
kr. i deres budget, så cler Ir-rrrnglcr nridlcr til bl.a
sådanne forbedringcr.

I forlængelse heraf sagdc (lhristian l)ctcrsctt, :rt

nationalt er man i gang mccl Virr-rclplirnctr, hvori
der står, at alle spærringer i vores vandløb skal

være væk inden 2015. f)og er denne vandplan
ikke endeligt vedtaget, men bliver det snart. Nu
er regeringen jo også langt om længe, og endelig
begyndt at gå op i vores miljø.

Men jeg mener selv personligt, at vi er

forpligtet til at give vores natur/fisk optimale
forhold, specielt når ørredstammen i Odder Å er

så særlig unik, da den ikke er blevet forurenet
med udsætning af fisk, men at det er den
oprindlige ørredstamme, der kan føres tilbage til
forrige istid, hvilket er en sjældenhed.

Lars Adrø

Suend Saabye

kommer til Odder
Ja den kendte lystfisker, forfatter og maler
kommer til Odder i form af en stor
udstilling på Odder Museum i efteråret
2009.

Udstillingens tema bliver Svend Saabyes

liv og færden i lptfiskeriets forunderlige
verden.

Svend Saabye levede fra lgl3 til sin død i
2004. Og allerede som 4-årig begyndte han
at fiskc.

Svend Saabye var kendt som en dygtig
lystfisker, maler og ikke mindst som
forfatter. Hans nok mest kendte bog er
lystfiskerliv fra 1957 , den handler om
Svend Saabyes fiskeliv ved Nyborgs
voldgrave, de jyske åløb og de norske elve.

Man læser om de teknikker og fluer han
selv binder som agn. Det er enestående

læsning, og vi er mange, der har taget dette
værk til os som en bibel, men det er også

meget spændende læsning for ikke
lystfiskere!

Udstillingen bliver lavet i samarbejde
med Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Johannes Larsen, maler og grafiker, levede

fra 1867 til 1961, er kendt for de

fantastiske livagtige tegninger og malerier af
dyrlivet i naturen. Johannes Larsen har
skildret mange jagt- og naturbøger mm.
Begge kendte hinanden og lod deres fælles

interesse og passion smelte sammen ved
flere lejligheder. Det bliver stort, og Odder
Museum har fået bevilliget en dejlig portion
penge til dette arrangement. Den kendte
lystfisker, politiker og journalist Uffe
Ellemann, der har fisket meget sammen
med Svend Saabye, kommer og åbner
udstillingen.

Vi glæder os rigtig meget til efteråret
2009. Lars Aarø
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Røg på Stampemøllen
Tirsdag aften den 19. august røg det kraftigt fra
Stampemøllen.

En liflig duft af røgesmuld iblandet stØrre

stumper af udtjente Jack Daniels whiskJtønder
pulsede ud fra en stor olietønde bag "vores"

klubhus. Vi stod 15 mand m/k og ventede spændt

på at smage vores instruktør Franks Frydenlunds

røgede la[s, hellefisk, Ørreder og makreller.

Imens blev vi beriget med en lille del af Franks

store viden om hvordan man tester om en død

fisk er frisk samt lærte om rygning, forsaltning,
eftersaltning - og det måske allervigtigste nemlig
berydningen af god hygiejne.

Her kommer nogle gode tips, som Frank delte

med os om varmrygning.
Rygetiden er generelt 20 minutter, og

temperaturen skal være minimum 75 grader
celsius.

Ved forsaltning kan man enten tørsalte eller

lægge fisken i saltlage. Tørsaltning lukker kødets

porrer og udtørrer kødet.
Ved forsaltning i saltlage skal

fisken lige være dækket at

saltlagen. Vådsaltning åbner
kødets porrer, og gør det mere

fyldigt og porøst. At hælde en

sjat Cointreaux i saltlagen skulle

gøre underværker på smagen!
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I stedet for forsaltning l<art Ittatr vælge at

eftersalte, dvs. på vanlig vis ptrttc salt på fisken

når den spises.

For at fremhævc flskclts strtitg l<ltn r.nan,

ligeledes i steclct for fbrs:rltrring, viclgc at krydre
fi sken med krydcle rtt rtcbl a n cl i n gcrrtc " l'rawai i-

blanding" eller "krydclcrttrtctttix" før sclve

rygningen.
Ved mindre fisk på op til ca. 2 l<g., kan man

blot drysse krydderurteblanclingerr incl i bugen af
fisken.

Ved større fisk over 2 kg kan rnall cnten filetere

fisken - eller alternativt skære et par dybe snit
langs begge sider afrygraden for at røgvaren kan

trække ind i kødet.

Jeg fik åbnet mine øjne for, at fisk kan ryges

på anden vis, end ved filetering og forsaltning.
Fiskens "sande" smag træder mere frem ved

brug afkrydderi end ved den kraftigere
forsaltning - og det var rigtig spændende at

prØve. Det allerbedste synes jeg

dog, var de friskfangede,
forsaltede og røgede makreller.

Det var alt sammen godt og

spændende - men makrelleme, de

var himmerigs...
Thk til Frank for er.r spændende

aften. Søren Kalmeyr



Kong Hj arnes Ø
Det var oktober, tidlig ud af sengen, spise

morgenmad, smøre madpakke og lave kaffe til
termokanden. Fiskegrejet var pakket dagen i
forvejen.

Kl. 0800 var Niels Jørgen, Vagn og

undertegnede på vej til Snaptun for at komme
med færgen til Hjarnø.

I Snaptun nåede vi lige at se færgen sejle, så vi
måtte vente 40 minutter til næste afgang. Det gav
tid til at gå en tur på havnen.

I Snaptun ligger virksomheden, der driver
opdræt afregnbueørreder i burene ved Borre
knop, Hjarnø og i As vig.

Da vi ankom var en stor fisketransport ved at

læsse levende ørreder i 3-5 kg klassen ud i et af de
store opdrætsbure. Det var ret imponerende at se

de store fisk blive dumpret i buret.
Vi fik at vide, at de skulle slagtes, ikkc så meget

på grund af kødet, der nærmest er ct biprodtrkt,
men på grund af rognen, det er meget værdsat og

kostbar i Rusland og Østen.
De 40 minutter gik hurtigt, og så var der

afgang til Hjarnø, hvor der skulle fiskes. Vi kørte
straks ud til den østlige ende, hvor der er en lille
vendeplads helt ud ved stranden.

Dejligt fiskevand at se på med leopardbund, og

skrænter helt ud til vandkanten. Vi startede
fiskeriet med at fiske om mod Odden, der er en

landtange, der omkranser et lawandet område
med tilløb fra den vesdige ende. Der var kontakt
til et par undermålere på turen om mod Odden,
hvor vi holdt en øl pause ved Kong Hjarnes grav.

Kong Hjarnes grav er en velbevaret
vikingeskibssætning ca. 30 meter fra kysten.
For 1000 år siden var Hjarnø en vikingeboplads
regeret af kong Hjarne, der også havde Alrø under
sine besiddelser. Bopladsen var ret stor, og der er

fundet mange efterladenskaber og flinteredskaber
på stranden rundt om Hlarnø. En lokal beboer
samlede omkring 1950 en meget stor samling af
flinteredskaber, der i dag er udstillet på Glud
museum.

Vi fiskede hele vejen tilbage til bilen, hvor det
blev til en blank havørred pi47 cm. Da vi kom
tilbage til bilen var det tid til en kombineret
frokost og eftermiddagskaffe ved et bord, der står
på vendepladsen.

Udsigten fra vendepladsen er ren fryd. Der er

udsigt til Annekset, Alrø dæmningen, Gyllingnæs,
Endelave, Æbleø og As hoved, hvad kan man
forlange mere.

lnl ffi

t\-

t,

Efter pausen fiskede vi igen en time, men det
blev kun til en enkelt undermåler.

Tirren kan anbefales, hvis man har lyst til at

prØve noget nyr.Hjarnø er en dejlig fredelig ø

med et rigt dyreliv. Der var indtil flere fasaner, der
gav os en forskrækkelse, når de kaglende fløj op
kun få meter fra os, når vi gik og fiskede i
vandkanten, med bevoksning der gik helt ned til
vanclet

ffi,{h
§$n$ffi
HOLSTEINSGADE 68
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Åbningstider:

Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 5470 20
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Aktiviteter
Forår 2009
M::=fl,::
Tirsdag 13. Klubstart - Nytårstaffel.

Tirsdag 20. Netfremstilling. lnstruktion: Allan Rosenbæk.

Tirsdag 27. Netfremstilling. lnstruktion: Allan Rosenbæk.

Søndag 1. Fællestur, Sæsonstart i Odder A.
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til rundstykker og kaffe.
Kl. 13.30 mødes vi igen i klubben,
hvor der vil blive serveret skipperlabskovs.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 3. GENERALFORSAMLING

Tirsdag 10. Netfremstilling. lnstruktion: Allan Rosenbæk

Tirsdag 17. Havfiskeri.
Søren Kvist viser billeder og fortæller om havfiskeri.

Tirsdag 24. Fluebinding. Put and take-fluer. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen.

F lf -.t "s" -ffi"

Tirsdag 3. Fluebinding. Put and take-fluer. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen.

Tirsdag 10. Filmaften.

Tirsdag 17. Fluebinding. Put and take-fluer. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen..

Lørdao21. Put & take tur.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 24. Fluebinding. Kystfluer. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen.

Tirsdag 31. Fluebinding, Kystfluer. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen.
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Lørdag 4. Kysttur til Hjarnø.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 7. Hyggeaften.

Tirsdag '14. Fluebinding. Tørfluer, lnstruktion: Jens Knudsen - Allan Bosenbæk.

Tirsdag 21. Fluebinding. Tørfluer. lnstruktion: Jens Knudsen - Allan Rosenbæk.

Lørdag 25. Weekendtur til Djursland, Tonnys sommerhus. Aborre- og kysttur.
søndag 26. Arrangør:Tonny, tlf. 20 11 5174.

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 28. Oprydning langs Odder Å. Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00
og slutter aftenen med grillpølser og øllvand i klubben.
Husk gummistøvler.

Tirsdag 5. Kystfiskeri. Vi henlægger turen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser

Søndag 10. Geddetur til Astrup mose. En hyggetur hvor både familiemedlemme_r-og- juniorer opfordres til at deltage, Arrangør lb Sejersen ,lll. 25 12 17 62.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 12. Optakt til norgestur i august. Se omtale andet sted i bladet.

Tirsdag 19. Kystfiskeri. Vi henlægger turen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser

Søndag24. Fisketur til å. Tørfluefiskeri.
Arrangør'. Jens Knudsen, tlf. 23 27 05 64.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i ktubben.

Tirsdag 26. Kystfiskeri. Vi henlægger turen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser

[ ,*** 'ry* ,l.l*. '' "c'

Tirsdag 2. Fluekast. Klubbens mere øvede fluefiskere vil give instruktion og gode råd.

Tirsdag 9. Tur til Skanderborg sø, Vi starter fra klubben kl. 18,30.
Arrangør: lb Sejersen ,llt. 25 12 17 62 - Lars Aarø, 20 87 16 98
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 16. Sidste klubaften inden sommerferien, Grillaften med familie**
se opstag i klubben for tilmelding. ffi
Arrangør. Vagn Haugaard, tlf. 50 98 1661. - t#ffi&**

L.*z:*T**--.*----**--::*;;**.* *..-. --.---.'-" . 
-

Tirsdag 11. Første klubaften efter sommerferien.

oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG I



Weekendtur til
Gjerilld Klint

Indian Summer - er vist den mest rigtige
betegnelse for weekendturen til Gjerrild Klint
som bød på skjorteærme-temperaturer og masser

af solskin.
Omkring 10 deltagere havde meldt sig til dette

arrangement, hvor nogle ankom fredag aften, og

andre (undertegnede) kom lørdag eftermiddag.
Det er svært at slå "seniormedlemmernes"

bugnende fritidsmængder - så en travl børneår ser

altid misundeligt til fra sidelinien når de er på tur.
I år havde vi ået fingrene i Randers

Sportfiskerforenings gamle fiskehus et "kast" fra
strandkanten og med en åntastisk udsigt over

Kattegat. Randers SF har formentligt haft dette
hus siden 5Oerne, og det er sikkert en gammel
fiskerbolig. Interiøret er som en tidslomme -
hvidkalkede yægge - kakkelovn, og et stort
vægmaleri fra gulv til loft af Gjerrild strand og

klint, og med en kystfisker i bølgerne - godt
falmet af de mange år . . . Jo stemningen lader
ikke noget tilbage og sovepladser er der nokaf,26
stk., og hvis man vil sove udenfor (næsten) er den
populære "Bamsehytte" med to pladser og uden
opvarmning at foretrække, da den er så godt som
lydtæt.

Så godt som alle havde gang i fluestangen, og
fik kontakt med indtil flere fisk. Men så vidt

10 oDDER sPoRTsFTsKERFoRENTNG

forfatteren husker, blev det til 2 blanke lidt over

målet og nogle fiæsinger som bed aggressivt hclt
tæt pi land - så man kan ikke sige, det var en

fiskerig weekend. Men hvad der manglede i fisk,
fik vi så i godt vejr og hyggeligt samvær.

Lørdagaften stod på skipperlabskovs i grydevis
og rødbeder ad libitum. Efter en hyggelig aften og
med blussende kinder foran brændeovnen (det

var ikke varme, der manglende) tørnede de fleste

ind - også undertegnede der tog den snorkeproof
"bamsehytte" - et godt valg for øvrigt.

Efter en hyggelig gang morgenmad søndag

begyndte vi fiskeriet ved 8.30-tiden. En
forrygende solopgang i horisonten skød fiskeriet i
gang, og de fleste fortsatte til omkring middag,
hvor energien for de flestes vedkommende var for
nedadgående. Efterfølgende gjorde vi huset klar



til aflevering, og bilcrnc blev venclt mod Odder
en god tur rigere.

Ved næsten :rllc arrangcrlrcntel kommer emnet
manglende tilslutrting pii talc, «rg clcr er vist ikke

det foreningsliv i I)anrnall< hvor clctte ikke

debatteres. Heller ikkc ()SF giir ran.r forbi, og

man kan med usvigclig sil<l<crhccl konstatere, at

det er de samme I0- I 5 pclsortcr, tlcr cleltager i

foreningens arrangcrrrcntcr. [)ct skal ikke

afskrække andre trrcrllcrtttncr lirr at rncldc sig til
ture og aktivitetcr. Mangc af gcrrgangcrnc vil
fantastisk gerne Inørlc anclrc Irrccllcttrtrrcr og høre

om deres fiskeri og oplcvclscr soltt l<rtn biclrage til
foreningens fortsattc trtl v i k I i rr g «rg clyna rrt i k.

Turen til Gjcrrild v,rr hcllcr ikl<c rrogcn

undtagelse, der vrrr brctl cnighctl t>ttr rtt

weekendturen mcrl rlcrr firrtastisl<e bcliggenhed
og gode vejr frrrtjcntc flcrc tlclt,rgere .

Ellers er dcr l'rarc at sigc tak til allc, dcr bidrog
til en rigtig gocl weckcncl, hvacl enten det var

med fisk eller barc clet gocle humør og sin blotte
tilstedeværelse Søren Drasbæk

Sand*
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Klub tur til Norge
i august
Som du kan læse i aktivitetskalenderen, vil
der i maj måned være en klubaften, hvor vi
skal planlægges en tur til Norge.

Forslaget til turen kom, efter at vi en

aften i klubben havde set en spændende

film om fiskeri efter Havbars i
Oslo!orden.

Det er almindeligt kendt, at der er et

godt fiskeri ved kysterne i Sydnorge, hvor
der kan ånges sej, makrel og nu havbars

fra kysten.
Der er forslag om, at vi lejer en eller

flere hytter så tæt på vandet som muligt,
og kører i det nødvendige antal biler, så vi
holder udgifterne nede.

Husk at møde op, det er så ærgerligt at
høre om en god tur, man glemte at melde
sig til. Ejner

ODDERSPORTSFISKERFORENING 11



sEkel§bn fra St##

Som de fleste læsere afdette blad ved, er vi nogle
stykker fra OSF, der ynder at tage en tur til
Storåen's Flugfiske en gang imellem. Jeg skulle
også med denne sommer (udover mig selv var Ib,
Ælan og Lars også med) og det var da 4 år siden,
jeg havde været der sidst. Ikke det at jeg havde

glemt, hvordan der ser ud ved Storåen, ej heller
hvor træls det er, at slæbe alt grejet (man har jo
endnu efter 5 ture herop stadig ikke lært at

begrænse sig hvad vægt angår) fra heliporten ned
til midterste lejr (der er tre lejre, Øverste,

midterste og nederste), hvor vi jo helst vil være,

da det ligger ca. midt i området, men mere det, at

det er altså andet end bare ørredfiskeri ved
Storåen det er også madlavning, opvask,

brændehugning og mange andre irriterende
daglige gøremål ikke noget overraskende i det.

ODDER SPORTSFISKERFOHENING

Vi ankommer altid en lørdag og
denne gang var ingen undtagelse,

heller ikke noget overraskende i det,
heller ikke at vi lagde ud med halvt

dårligt vejr med regn og blæst (ikke
ligefrem tørfluevejr), de to foregående

gange jeg har været ved Storåen, har det
ikke været for godt vejr, men overraskende

var det nok mere, at vi i løbet af et par dage

skulle få et højtryksvejr, der sagde spar to, til det
vi tidligere har oplevet deroppe. Det blev faktisk
alt for godt vejr (høj sol og mellem 25-30grader),
så de sidste tre-fire dage fiskede vi mere om
natten end om dagen. Sådan plejer det også at

være deroppe, når vejret viser sig fra den side, ikke
noget overraskende i det.

Nu skal jeg nok lige forklare for dem, der ikke
ved hvad Storåen's Flugfiske er for en stØrrelse,

for man kan godt få det indtryk, at der er tale om
strØmvand, men det er nok det, der er mindst af.

Men nej kære læser, Storåen's Flugfiske er en

række mindre søer, på svensk kaldet "Hå'er" og

dem er der syv stykker al som er forbundet med
hinanden, med strømåld imellem hver "Hå" og

hele dette fantastiske smukke område ligger i

12



"T6fsingdalcns Natiorralprrrl<" ca. (r50 km nord
for Goteborg og urlgør frrl<tisl< Storåen's udspring.
Den "Hå" clcl har størst tiltræl<nings kraft på mig
er "Lillhån", Irvill<cn jcg syncs cr den mest

smukke af clctrt irll.: og sii holder den utroligt
mange fisk.

Når man flsl<er orn natten ved Storåen, fisker
man som rcgcl rned imitationer af vårfluer,
vårflueklækninger ved Storåen kan være enorme,
så det er der heller ikke noget overraskende i.
Streaking Caddis, Elkhair Caddis og
I{ackelhanen, er nok de mest foretrukne.

[)c sidstc tre nætter fiskede vi for det meste i
l.illhiirr, nrLrrr)crc lrcsternt på en lokation der
hcclclcr "lljiirl<strr stcnarna", her havde vi opdaget
at fiskcrrc l<orrr rr't tlrr pii incl uncler land, når det
det var rnørl<r'st o11 vi lr;rvrk'ogsii firnclet ud af, at

fiskene tog rroglc' rrrr'1,,c't srrrii viilfltrcr, sonr vi
forsøgte at clicr lignt' vcrl lr j;r-'lp l['crr lhckclhane
str.14.

Den førstc :r[icrr vt',1 " Ii jiir listrr stt'rr:rrnrr", fll<
Allan en fln ørrr',1, nrt'ns lIr o1', jcs st'lv, il<l<c rigtig
havde helclct ntt'rl os. l)t'n tt;t'slt''rlir'rr v;tlgtc'vi ,rt
gå samme stc'rl lrcrr o1,, stt'rrt't ict li:r rrficrrc'rr lør,

med klækl<crr«[' viilllrrt'r' ol,, rrrilss('r' rrl'[lsl< i

overfladen, g('lrloli si1i. I. 1l lrrrvrlt' pii rlt't
tidspunkt, liint rrri1,, licrrr r il crr l{,r.li.'llr,rtrc stt'. l1},

(det var nok tk'n ('n('sl(' llrr.'t1,1,..', sorrr jcg il<l<r' sclv

havde med) sorrr jr'1i vill.' Ii.lit nrt'tl, rk't v;tr jo tk't,
der gav fisk, sii nu vru tk't vt'l littn .'t spørrgsrrriil

om tid, før fcg lll< lrrsr lisk pii lilol',t'rr. l)rr vi hlvtlc
fisket et par tinr('r ,,1i All,rrr lr;rvtlt'flit't crr lirr llsl<

(som sædvarrlig) v:rr rlct rrt ovc'r'trt.tl..'ls.'rr irrrltlaf,
jeg fiskeclc sorrr plrrnlrrl,,t rrrt'tl rrrirt liirttc [ltrc, <>g

da jeg på ct tirlsprrrrkt lr;tvrk' sct fisl< rrrcgct tirt på
land, valgtc jcg ;rt tr';r'lil<r' lltrcrr hclt incl til land,
hver gang jc'g lrrrvtl.' l,rgt tlcrr rrrl, og så var det at

hugget filclt. Ntr lr,rvrlc jcg cnclclig ået en stor

ured fra Storåen på krogen, jeg kaldte på Ib, at
han skulle hjælpe mig med at få landet fisken
(den havde taget fluen mindre end en meter fra
land) og ligesom han skulle til at lande den,
udbryclcr han "Det er sgu da ikke en ørred, det er

cn (lFll)l)E" (holdkæft hvor blev jeg skuffet) og

rla var rlct, at jcg var parat til at kaste både gedde,

stang og il<kc rrrinclst Ib i vandet og gå hjem. Men
rla rlcr cr alt filr rnange geclder, som lever af
ørrctlyngcl, i Hii-erne valgte jeg at slå den ihjel,
rlcrr vcjcrlc trocls alt over 1,, kg og de andre, Ib og

Allrrrr, insistcrccle på, at vi skulle spise den, nu da

<lcn var slået ihjel, så blev skuffeken nok mere
vcrrdt til atvære en overraskelse.

Så det er opskriften på tørfluefiskeri efter gedde
ved Storåen's Flugfiske. Rackelhanen str. 14 og

0,14 mm forfang, det var for øvrigt også turens
største fisk, så lidt stolt var jeg.io nu nok alligevel

Jens K

Maskinfabrikken BEMI ApS
RØNHØJVEJA-A3OO()DDER
TLF_ a6 54 1 4 50 - FAX A6 54 00 47

) Smedearbejde
O Maskinstativer
C Specialmaskiner
O Renoveringsopgaver
O Maskiner til stålindustrien
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I mesterlære
på Æbelø
OSF havde den 27.-28. september en fisketur til
Æbelø med Tonny på hans båd Sepia. Jeg var den
eneste tilmeldte, men Tonny var frisk på at tage af
sted med kun os 2 ombord. Vi mødtes på Hou
havn kl. 8 lørdag morgen. Efter 3 Yztimes sejlads

i flot vejr med jævn til frisk vind og rundstykker
med basser ankom vi til Æbelø. Det var Robinson
Kruse-agtigt at komme til en næsten øde ø,

hvortil man enten skulle sejle eller gå i 4 timer.
Øen er utrolig flot med store væltede træer rundt
langs kysten.

Vi kastede anker ca. 100 meter fra land i læ i
en bugt på nordøst-siden afÆbelø. Herefter stod
den på en hurtig frokost og klargøring af den lille
gummibåd med motor. Vi steg ombord og sejlede
ind til land.

Vi fiskede begge med kystwoblere. På øen
mødte vi enkelte andre. Vi så kun en kvinde der
var gået over til Øen sammen med sin mand, som
skulle fiske. Hun må være virkelig forelsket - 4
timers vandring!
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Over middag fangede Tonny sin første fisk - en

flot ørred pi 42 cm. Det var på et langt kast ud
midt i en lille bugt på nordsiden af Æbelø.
Bugten lå lidt i læ af revet på det nordvestligste
hjørne af Æ-belø. Vi fotograferede Tonny med sin
fisk. Lidt senere måtte vi tage nye billeder af
Tonny med 2 flotte ørreder.

Vi gik længere hen ad kysten for at prøve revet,

men det gav ingen fisk. Jeg gik op for at
fotografere $rret - og Tonny gik tilbage til den
første plads i bugten bag revet. Da jeg begav mig
hen mod Tonny stod han oppe på stranden og

vinkede og vinkede. Jeg troede at der var et eller
andet galt, men det viste sig at han havde fanget 2

store ørreder mere - og nu ville han gemme resten

til mig. Jeg ångede en undermåler.



'lirrcn gil< så med miniputgummibåden ud til
.St'pirr, hvor vi fll< lidt aftensmad (husk lige gassen

til nu'stc 1,,rrrrg). Sii prøvcde vi at fiske lidt fra båden

i rrriincsl<irr, rrrt'n rlt't I<rtstctlc ikkc noget af sig.

Nrl'srt' nr(,rl5n irr,l ril lllrclø igcn, denne gang

gik vi i lrrn,l 1,.i ostsi.['tt, s,,rrr ligtt.rlc clctr

italicrrskt' tt'vir'r,t ,1.'t i tttrtl',t'lrsolt'tt. Vi gil< wærs

over ø('rr o1q s.i ,rll.' ,l,i,lvr.'rr.' i slott' llol<l<t'. l)ii

vestsirlcrr Irl.r'rt.' rlcl , rottt v.rl rn.rrr v.'.1 Vt'stt'rltltvct
i stærk vin,l. ( )rrr t'lt,'trrri,l,l.r11'rr st'ilt'tlt'vi ttt:t'ttt'
af indrryli tillr,rlit rrl I l,rrr.

Sottr rryltr'1it,ttrl<'t lr,ttt rrr,tll ll('llll lrrs.'si1i til rlt'rl
ide, at l<ystllrr,'('r (l('l ('tr('\l(', .lt'r'rlttt'r'. Mt'tr

kystwoblt'r l,rt , tt,l,'tt .tl .'rr l,rrr1',t lirtstt'trtlt'

spinncstrrnl', tl(.t tlrrCrl

Thk (i,r ,'tt lt,'tlr1i trrr. .\ørrtr li'ttlrnrycr

Salig er den
søde juletid!
'l'irsrlag rl. 2. clccernber var den aften, hvor
t )Slr ilølgc l)rogrilmmet, skulle gæstes af en

irrrl[rrrrlt opl:cgsholclcr. f)enne aften kom
I(rrtrrl l'crlcrscrr fi'a Hotr [<rr[ri med en lille
sarrrl i ng h jcrrr rrtcbryggcclc ø[.

[)ct blcv cn ovcrordentlig hyggelig aften,
ikl<c I<uu nred srnagning af fremragende ø1,

rncn ogsir et kyndigt og meget
tunclerholdende foredrag om maltet byg,
hvede, urt, sukker, humle, gær, krydderier,
lakrids, chokolade, urter, vandkvalitet,
udstyr til ølproduktion og meget, meget
mere!

Vi smagte India Pale Ale, andre Æe-
rypcr, Mintøl, Stout og julebryg på over B

[)ct., ()g rrlt ilrlt vrrr dct clr stor [ornøjclsc at

Irlivr' 1,,:r'stct :tl't'tt glrst, <lct' l<ttttltc sPrctlc sii

nr('ll('n gl:r.'tk' i rk'ttrtt' søtk' øl-titl.
LrtN ArlrØ
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Regler for Odder A/nævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud tilfjorden
hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes ira 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 skal være 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 ligger på stand fra broen og ud til
hvor reservatet starter. Området skal forlades en
halv time før solnedgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en deltvivlom fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde flord Jå lad os
slå følgende fast: Rævs A har to fredningsbælter.
der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fiord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmåssig
fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m
fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en tinje
tværs over havneudløbet fra den nordre havne-
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.'

U lovl i ge fi skeredskaber
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 11.

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 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 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 5114.

Vi kan kontakte
Leif Hansen , tll.27 42 31 19, eller
Niels Otto Madsen på tlf.86 522228,
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 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: jenskrk@gmail.com.
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Kontingent 2009
Senior ...4SS,-
Junior.......... .............. 260,-
Familie ,.615,-

Glæd dine klubkømmerøter og dig selo! - kom med et indlæg tilbladet
og deltag i konkurrencetl om to flasker rødvin.


