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Odder
Sportsfiskr*renirg
STIFTET 1945

KLU BLOKALE R
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www. odde rspo rtsf isker. odderweb. d k
www.spo rtsf iskere n. d k

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

Næstformandl
lb Sejersen... . BO 54 74 72 - 25 12 17 62
saloparken @ mail.dk

Kasserer.
Peter Frederiksen .. BO 16 09 97 - 29 21 44 73
pf @ samvi rkende- revisorer.d k

Vagn Haugaard..... BO 54 24 70 - 50 98 16 61
lraugaard @ postl 2.tele.dk

Allan Rosenbæk........... 86 55 85 17 - 30 29 79 67
ingrid.allan. rosenbaek @ adr.dk

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

Søren Dragsbæk.... ......86 92 65 02 - 25 62 20 24
sdsol@ mail.dk

Ejner Nygaard Jensen BO 54 35 66 - 24 47 97 66
ejnerogjane @ familie.tele. dk

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 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

Tonny Jensen .86 55 43 10 - 20 11 51 74
Brandinspektøren,. . BO 54 05 29

OSFs
bestyrelse

Ållan Rosenbak

Lars Åarø,formand

lml lffilffiW
Ib Sejersen, nasforntand Peter Frederiksen, kasserer

Vagn Haugaard

Mffiffiffi
Jens Knudsen Søren Dragsbak

Ejner NygaardJensen NielsJørgen Nielsen
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Gjerril d Klint"

Fredag d. 11. sep. blev Gjårrild turen skudt i
gang. De første ihærdige OSF'ere mødte
allerede op om formiddagen til dette spændende

fiskevand. J.g selv måtte desværre vente, til jeg

havde frifra arbejde, inden jeg kunne drage af
sted sidst på eftermiddagen.

Synet der mødte os, da vi nåede frem var
ufatteligt flot, blikstille vand og flere marsvin
som patruljerede ikke langt fra land. Igen i år

havde vi lånt Randers SF"s gamle fiskerhus, der

ligger helt ned til vandet. Huset er lidt gammelt,
men oser af charme og hygg.. Sovepladser er

der også nok af. Fordelt på flere værelser er der
omkring 26 sengepladser samt et lille hyggeligt
anneks, der ligger ihjørnet af haven.

Den første dagbød på ganske godt fiskeri. Et
utal af hornfisk, f æsinger og Niels Jørgens
mærkelige "stavsild" blev revet op, og endda
nogle ffi flotte havørreder på lige over mål.

Jeg havde aldrig selv set en fæsingfør, jeg
vidste bare, at man skulle holde sig fra de meget

omtalte pigg., så jeg var meget glad, da det
lykkedes mig at fange en. Tonny var så flink at

vise os hvordan man håndterede sådan nogle,
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men ikke alt gik efter planen, så det resulteredc
i, at han fik en stukken finger med flere tinrcrs
dunken.

Efter aftensmaden som bestod af bikse rnad

og spejlæg, samt en lækker brunsvigcr kagc til
dessert som Vagn havde bagt, blcv clcr

hygget igennem med masser af sit>vc lystfisker-
historier.



Lørdagens fiskeri startede nogenlunde. Der
blev stadig fanget en del hornfisk og fiæsinger.
Det var stille vejr, så det gav mig muligheden
for at få, øvet mig lidt med min fluestang
sammen med de andre mere hærdede
fluefiskere.

Ved middagstid ville Tonny, Lars, Mads og
jeg prøve lykken efter fladfisk i Tonnys
medbragte båd. Så vi sejlede godt 100 meter ud,
hvor vi kunne kigge ind på det flotte klubhus,
og skimte alle de ihærdige lystfiskere som stolt
repræsenterede OSF langs kysten. Det var ikke
den store succes ude i den lille båd. Fladfiskene
ville ikke vise sig, så der blev bare kastefisket.
Det lykkedes os at få halet nogle få hornfisk
indenbords, og det begyndte at blæse op, så vi
sejlede ind, inden bølgerne blev alt for store.

Vejret tog til, og det blev sværere og sværere at
fiske uden at få" grøde og tang med, når man
kastede. Nogle få havde alligevel vovet sig

udenfor sidst på aftenen, og det blev belønnet
med flere torsk og den største havørred taget på
turen. En flot blank fisk på 54 cm.

Søndag stod vinden lige ind på, og det var
bestemt ikke godt fiskevejr. Kun Michael og jeg
var ude og fiske tidligt om morgenen. Totalt
umuligt, i hver kast sad der store tangdynger og
andet skyllet op fra bunden. Men det var det
hele værd, da jeg pludselig fik hrg. Dette viste
sig at være min debut-havørced over mal.

Grundet vejret besluttede vi at køre til
Knebel Vig hvor vindforholdene passede bedre.
Et stort onrråde med gode fiskemuligheder,
men ingcn af os havde heldet med os.

Alt i alt har dct været en kanon sjov og
hyggelig tur, selvom vejret ikke var med os alle
dagene. Og j.g er sikker på at de fleste af os

allerede glæder sig til næste år, hvor vi
forhåbentlig skal af sted igen.

Martin Rindorn
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Æbelø
en meget populær ø

Lørdag den 26. septemb er mødtes Arne, Søren,

I^n, Vagn og Ejner med Tonny på FIov havn for
at sejle pi', 2 dages fisketur til ,1Ebelø i Tonnys
motorsejler.

I dagene op til turen havde vejrmeldingerne
lydt på rigtig meget vind 8-12 sekundmeter fra
sydvest, og vi var ikke sikre pil, at turen blev til
noget. Om morgenen, hvor der var afgang,

blæste det med 6-8 sekundmeter fra sydvest, og

Tonny var klar til at sejle.

Vi kom godt til Æbelø,hvor vi fandt læ på,

det nord/østlige hjørne af øen, og ankrede op i
smult vand.

Kaffen var drukket på sejlturen, og efter at

ankret var kastet, blev der gjort klar til landgang
i gummibåden.

Ved ankomsten bemærkede vi et par fiskere

på den nordlige side af øen, men de

gik mod østsiden, da vi var
på vej i land. I løbet af
dagen konstaterede vi, at vi
ikke var pil en fredelig og
uberørt ø.Vtvar i alt29
fiskere plus en del folk på

vandretur. ':.,$

Vi fandt alle plads til
fiskeri på nord og

nordøst siden, som vi

havde for os selv dct tncstc irf tidcn, men det var
småt med kontakt til fiskcnc.

Søren der var son] dctt cttcstc fluefisker også

den eneste, der fik cn prtn fisl< pri lirnd den dag.

Efter fiskeriet virr clcr irltcttsnt:rd ttg
aftenshygge, hvor Antc havrlc sørgct for det
nødvendige. Det blcv sotlr srcclvitrtligt lidt sent,

inden vi tog os sanltlrcn til at krybc i køjerne.

Det blæste op i løbct :rf ttattctt, t>g nridt på

natten blev vi vækket ved irt'Iirtttty bcgyndte at

sejlede om på den østlige sidc uf-øctt, hvor der

var mere 1æ.

Da vi kom ud af køjerne søndirg, «rg sird rtred

morgenmaden, så vi, at der korn ct pirr bådc

mere med fiskere, der gik i land på nordsidcn af
Øen. Vi begyndte at snakke muligheder på

Endelave, i stedet for at gå i land pi rE,belø,

der nu ud over de 23 andre fiskere

ffi+,,,, fra dagen i forvejen, havde

-,,;r havde en mulighed for 1æ

ved Øvre på Endelave.

I)er blev pakket, og så var
der afgang.
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Et par timer senere var vi på Endelave, som

så mere fredelig ud. Der var kun 1 fisker så

langt vi kunne se.

Igen blev gummibåden sat i vandet, og vi tog
i land på en mere uberørt strand.

Vi fiskede igennem til afgang midt på
eftermiddagen, og vi havde mange undermålere
på land, og flere af os havde kontakt til ret store
fisk, som vi mistede.

Den fremmede fisker, der var der da vi kom,
så vi fange en ørred på 50 plus, men igen var det
Søren med fluestangen, der som den eneste af
os fik en pæn fisk med tU.*.
Det er lidt tankevækkende, at 5 inkarnerede
spinne fiskere må erkende, at det er en
fluefisker, der fangede de 2 fisk, der kom med
hjem fra turen.

Hvis jeg personligt skulle vælge, ville jeg
vælge Endelave frem for ,Dbelø.

Vi havde kilometervis af strand for os selv, og

der var mange kontakter til fisk.
,Æbelø er set med mine øjne blevet for

opreklameret, og der kommer flere fiskere end

øenkan bære.

En stor tak til Tonny fordi han vil lægge båd

til klubturen, der var en oplevelse for os, der var

med.

rur til tf,
Midtjysk put & take G#
Søndag d.8/1,1 tog vi i samlet flok til Midtjysk
P&T ved Ejstrupholm.

Vejret bød på gråvejr med enkelte byger, godt
krydret med en temmelig kølig vind. Men fiskes
skulle der, og der findes som bekendt ikke
dårligt vejr, men kun forkert påklædning.

Det dårlige/kølige vejr giorde det ikke let at
lokke fiskene til hug. Der blev prøvet alt godt fra
grejboksen, men fiskene gjorde hvad de kunne
for at ignorere vores forskellige tilbud. Det
skulle vise sig, at det blev fluen, der nemmest

kunne få, øruederne i tale denne råkolde
novemberdag. Allan lagde hårdt ud med en

rigtig fin ørred i et af dagens første kast på en

gul Montananymfe. Herefter gik der en rum tid
før næste fisk kom på land. Denne gang var det

Jakob, der fik en god ørred på Power Bait. Det
var dog ikke den eneste fisk han havde på, en

kæmpefisk kom desværre ikke på land, da
morfar blev lidt for hjælpsom!

Senere på dagen fik Ælan endnu en fisk, og
undertegnede var også heldig at få,lokket en
enkelt på land på flue. Kort før vt tog hjem
krogede jeg endnu en ørred. Denne gang en
rigtig stor og tung fisk, men med et forång der

endte i 0,16 blev det kun til et kort bekendt-
skab. Efter et kort udløb sprang linen og fisken
slap med skrækken og en lille Montananymfe
som pynt i læben. Hermed sluttede en kold,
men god dag i det midtjyske. Det blev desværre

ikke til det helt vilde fiskeri, men det var nu
ikke stedets skyld. Der var masser af fisk i
sØerne, men vejret havde nok en afgørende

betydning denne drg. Håber det bliver bedre

Ejner næste gang. Ib.

Stand på museet
OSF deltog i et arrangement på Odder Museum søndag 22/8-2009 hvor foreninger og aktører

indenfor udendørsaktiviteter og fritid var mødt op.

Vi startede i klubben søndag formiddag med at pakke
grej og diverse materialer. OSF båden ved klubhuset tog vi
med for at ttlføre lidt"action" til vores stand. Vi fik en fin
plads som en af de første på P-arealet ved museet.

I løbet af dagen havde vi mange henvendelser om OSF'
og klubbens aktiviteter, og var enige om, at vi havde

bidraget med en fin stand til gavn for OSF. ,SD
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A. TIVITET..ER
FORAR 2O1O

Tif§Uå§, 12. Klubstart - Nytårstaffel.

Tirsdag 26- Hyg§eaften. Film

.,,

rirsoagi. GENERALFoRSAMLTNG

rii§dåS 'l9. , Hlggeaften,

§Biid§§§;,,,r:&{§lørttfrt i:å;;V;i111imødes i klubben,rkl,'8.00 til kaffe og rundstykker.,,',i:,

Ydeiligere oplyshinger og tilmelding se opslag i klubben.

:Tirsdag 9,,:: ,, , Fored[åg,:,,:,SØ[en Kvist.

Tif§dag 16, l-'lVggeåften.

ii[|t§9,B*Qilllllll.:..:§lle.|r!!ager.@t:''::Horsen§ll.ll§§§.med.!errtnre11,p'lklll19i§0.invi!e.ret.til.en
hyggeaften iforretningen. Vikører tra Stampemøllen kl. 18,45.
Se opslag i klubben for tilmelding.

wery .'

ilif§då 
,,,;.;.1 

6. .',,'',;:,:.:.......l1Vn= 
gåften'. FiIm .

T:irsdå9,,23,;::,:, ::,:,:,,,:F:t..u,e.biho,,i::t10:.:. ln§tiuktion:,[ars Aarø - ]b .§Ej,er,sen..

Tir dåg.,::30Xiiiiiiii;i,iirili:il,.rir lVr 0:,eåft€h;:'Klår0øri6g",.," f.....srej.
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Tirs å§ 6, Hyggaften. Oplæg til weekea:fltur,

Lårdag 10, Weekendtur tit Djurstand. Tonnys sommerhus. Aborre- og kysttur.
§øndeg 11 

0ååi33i-H[TJll#; åå?l illru;- opsras i krubben

Tirsdag 13. Oprydning langs Odder å. Vi mødes ved Assedrup*broen, kl.;;.,.f.$,.$Q

og slutter aftenen i klubben med grillpøt§dr.6,9 ørllVand.

Lørdag17. Kysttur. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag iklubben.

Tirsdag 20. Kystfiskeri.Yi henlægger klubaftenen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser.

Tir§deg 4, Film. Oplæg til geddetur,

SØ,hdåg 9. Geddetur. En hyggetur hvor både familiemedlemmer og
juniorer opfordres til at deltage. Arrangør: lb Sejersen, tlf . 25 12 17 62.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

rir§uas fi 
ffi,'Jffiffå,yålåxffissu,.x[å3l:n*n 

tir Kvsins srrand

fif$i§ t A, Fluekast. Klubbens mere øvede fluefiskere v-il give inslruklio_n og,e\.ø$|i§e

fiis6ag eS. Put and tage tur til Pinds Mølle. Vi starter kl. 1,,,7.30 fiarStannpenrø1,10.

rirsdag 1' 
få:[fffit,Yålå,l ffiå;u,.x,;å3*rn*u'* 

Kvsin,s §tFand

Lørdag 5, Fisketur til å.f ørfluefiskeri. Arrangør: Jens Knudsen, tlf. 23 27 05 64,
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 8.

Yderligere 0.plySrfiih.$€.r,;..,6,§..:ti,'lmellding se o,p,S.1,å$,,,r...;i',,,,,,k,lUbben,

Tirsdag 15. Grillaften. Sidste klubaften inden sommerferien.
Se opslag i klubben for tilmelding
Arrangør: Vagn Haugaard, ttf , ,',,,50,,:,9:8::,,:1,6, 61 . , .rii>#ir1}s+l+-f i$'4,ii.:.,"^'..*.,

f4§:t:"§§f -d.jt$djsl$!:fi;i4$dryi(Tr,..i*.::ili.Siild(*.i#i.r.l !*:':

Tir§d:ag 10. Fø r §tG kl u'baften : 6ft6,i,, §o mimerf G,rile n,
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Hyggelig aften
Tirsdag den 15.9. satte Odder Sportsfisker-
forening Frank Frylund stævne tll røgning af
fisk ved Kysing Strand.

Vi, Svend, Niels Jørgen og jeg begyndte
aftenen med at gil på stranden og fiske - en svag

østlig vind - fint fiskevejr.

Der blev også fanget fisk - undertegnede må

lige prale med at fange en ørced ph 54 cm - som

meget belejliget kunne komme med på menuen
hos Frank i Fiskerestaurantens rØgeovn.

Da vi kom op fra stranden med fisken, var der
mødt pænt med medlemmer op til røgekurset.

Der blev tændt op t rØgeovnen og nydt et par
pils mens temperaturen steg i ovnen. Frank
havde affangeret en masse forskellige fisk, der

skulle rØges.

Bl.a. ordnede han også min ørred, en hun
med rogn - han tog rognsækken ud og rensede

rognen. En sart rilvare, som kræver forarbejd-
ning straks efter, at den er udtaget af fisken.
" Ørredkaviar" fremstilles ved at frrgøre de

enkelte ægfra rognsækken ved at røre med en

gaffel og tilsætte salt. Denne delikatesse blev
straks spist med stor nydelse.

Så røgede vi fisk til den store guldmedalje.
Der var bl.a. dorado, laks, hellefisk, makrel,
ørred og sild. Det hele blev spist lige så hurtigt

1 0 oDDER sPoRTSFTsKERFoREN rNc

som det blev serveret i restauranten. Folk blev
siddende til langt ud på aftenen. Der blev

diskuter et rugning, og Frank forklarede

forskellige former for røgning.

Vi siger tak for en hyggelig aften og håber, vi
kan lave et nyt arrangement med Frank i 2010.

Ållan Rosenbak

Svend Saabye til Odder
Ju, jrg har før skrevet i vores forenings-
blad om, at der bliver lavet en udstilling
omkring Svend Saabyes lystfiskerliv
på Odder Museum. Det er stadig planen,
men hvor det før var annonceret til
efteråret 2009, er det nu rykket til
foråret 2A10.
Det er vi mange som glæder os rigtig
meget tiI. Lars Åørø.



SpØrgsmål
til Karen:

Haorforfår Saend øltid lov til øt tøge ud øtflske?

Guuuuuuuuuuuud!Jeg troede han var på arbejde/
(Det var så blondinesvaretl)

Haorforfår Saend altid lou til at tage ud øtfiske?

- Noget skal han da lave!

Haorforfår Saend altid loa til at tage ud øtfiske?
- Lediggang skulle som bekendt være roden til alt
ondt, og man kunne være rædsomt be§mret for,

om manden skulle komme ud i noget snavs, hvis

han ikke havde noget fornuftigt at give sig til.
Ganske vist er han ikke 'altid lige ren, nar han
kommer hjem fra fisketur, men det er for det
meste fisk, han lugter afl

Hoorforfir Saend altid loa til at tage ud atfske?
- Som pensionist skal man helst 'gå til noget' - det
er der i hvert tilfælde mange, der prøver at

overbevise mig om for tiden - og Svend har så i
mange ar gået til 'FITOP' = fiskeri i teori og

praksis.

Haorforfar Saend altid loa til at tage ud atfiske?
- Så er der så dejligt stillc herhjcmme imens!

Haorforfår Saend altid loa til at tøge ud øtfiske?
- F{avø.rred smager da også godt!

Haorforfår Saend altid loa til at tage ud øtfske?
- Noget for noget. Så har jeg altid en klemme på

ham, hvis der er noget, j.g gerne vil have lov til!

(Det var så de 'lamme' svar!)

Haorforfår S,uend øltid loo til øt tøge ud atfiske?
- Han kommer altid så glad hjem, hvis han har set

nogen - det være sig selv, en anden fisker, en

motionist, en hund, en ræv, et rådyr, en måge, en

sæI, en tangloppe eller en sjælden gang en fisk.

Hvorforfår Saend øltid loa til at tøge ud atfiske?

- Han kommer altid så glad hjem, hvis han har
hørt nogen - det være sig selv, en anden fisker, en

motionist, en hund, en ræv, et rådyr, en måge, en

sæI, en tangloppe eller en sjælden gang en fisk.

Hoorforfår Svend altid loa til øt tage ud atflske?

- Han kommer altid så glad hjem, hvis han har
lugtet nogen - det være sig selv, en anden fisker, en

motionist, en hund, en ræv, et rådyr, en måge, en

sæl, en tangloppe eller en sjælden gang en fisk.

Haorforf,år Saend altid loa til øt tøge ud øtfiske?
- Han kommer altid så glad hjem, hvis han har talt
med nogen - det være sig selv, en anden fisker, en

motionist, en hund, en ræv, et rådyr, en måge, en

sæl, en tangloppe eller en sjælden gang en fisk.

Haorforfår Saend altid loo til øt tøge ud øtflske?

- Han kommer altid så glad hjem, hvis han har
fået nogen på krogen - det være sig selv, en anden

fisker, en motionist, en hund, en ræv, et rådyr, en

måge, en sæl, en tangloppe eller en sjælden gang
en fisk.

(Det var de så de svar, der nok kommer sandheden

nærmest)

Køren "Post" Rosmussen

ET SIDSTE SPØRGSMAL:

- Hvorforfi, Niels Jørgen øltid lov

til øt tøge ud atfiske?

- Også dette spØrgsmål har Karen besvaret!

Maskinfabrikken BEMI ApS
R,ØNHØJVEJ A A3OO ()DDER
TLF. A6 54 14 50 FA)< a6 54 ()() 47

O Smedearbejde
'll M kinstativer
.. Specialmaskiner
',a Re n ove ri n g so p g ave r
',,,,'a M u 

" 
ki n e r til stå I i n d u strie n
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Dansk Grej samler Klub i Odder
Dansk Grejsamler Klub er en lille
forening af samlere, som har fundet
sammen om deres fælles interesse

for historien om fiskegrejet og ikke
mindst litteraturen, som der er

skrevet en hel del af. I den
forbindelse kan nævnes Svend

Saabyes meget kendte
"Lystfiskerliv" fra 1957, og til
foråret laves der en udstilling
omkring Svend Saabyes

lystfiskerliv på Odder Museum.
Det er også på museet et af

de meget aktive medlemmer
Svend Castenfeldt fra DGK har sit virke med at
indsamle og registrere grej for Odder Museuffi,
grej som bliver doneret, eller testamenteret til
Odder Museum. Og der er utroligt meget grej
af enhve r art, som skal registreres og måske
senere udstilles til glæde for museets gæster.

Og det er bl.a folk som Svend Castenfeldt,
som bidrager med en masse viden til Dansk

Grejsamler Klubs
foreningsblade og
auktioner. Der afholdes
hvert ilr to auktioner i DGK.
En på Sjælland og en i

Jylland.
Dansk Grej Samler Klub er

23 ar gammel og udgiver 6

blade hvert år, som omhandler
artikler om grej, litteratur m.m.
og ikke mindst køblsalg /bytte
annoncer. I)esuden udgiver
foreningen en del kataloger og
råder over et bibliotek med

informationer om grej, litteratur mm.

Jeg har været til et meget interessant

arrangement på Odder Museum, bl.a sammen
med Svend Castenfeldt, og der kan arrangeres et
lignend e arcangement en anden god gang for
OSF medlemmer.

DGK har en hjemmeside som er:

www.grejsamler .dk. Lars ,4arø
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At fiskeri med skunrbillcr cr vccl irt blive
populært i Danntitrk, cr ikkc rx)!fcr)
tilfældighed. Fiskcrrrctotlcrr hirr vu:rct udbredt i
mange år i Chilc, Argr:rrtirut og IISA

Fluer som bl.it'l'icrrrolryl Arrt hirr nran brugt
som "fish-findcr" ntt:rl stor suc'ccs i de hurtigt
strømmende fk>dcr, lrv«rr rnirr) har fisket blindt
på gode standplirrlscr; llii siurrnrc vis sorn man
fisker et vandløb rrl'rrrctl cn strcirrncr. Hcr fisker
man bare opstrørtls, ot{ ltirr llucn til at fiske
"dead drift".

Så metodcn cr irltsii, irt nran kun fiskcr de

pladser, sonl n)iln tror h«lldcr fisk, sniger sig
stille og roligt op til plrtdscr) og kastcr sin
skumfluc op til pladscr) og ladcr den drive ned
til en forrn«rdct fisk.

Fordclcnc cr indlysende. Man skræmmer
ikkc fiskcnc, idct man komme ind bag fra til
frskcn, og den ser ikke en stå på brinken. Fisken
ser også ens flue "fØrste" gang ved hvert nyt kast,

idet man fisker sig opstrØms. Ætså ser fisken ikke
en flue komme drivende mange gange, før fluen
til sidst blivcr kastet lige foran den.

Det jeg tror fisken reagerer på er overraskel-
sen. Ploppet orn nlan vil. At fisken lige
pludselig ser n«>gct der ligner mad lande lige i
hovedet på dcn. Instinktmæssigt vil fisken tage
fluen i vildskab. Dct cr god liri

I praktisk fiskeri, finder jeg mig en lovende
standplads. Det kan være et sving med nogle
høje siv. Ikke for dybt, men med gode skjule-
muligheder og helst med noget ufremkom-
meligt siv på modsatte side (så har de fred for
forbigående fiskere). Den lovende strækning
kan være ca. tre meter langt. Her starter jeg så

nedefra og kaster "kun" op til den sidste meter
af spottet. Herefter forlænger jeg kastet med en

meter line og fisker den mellemste meter, og til
sidst Øgffjeg med yderlig en meter og fisker
den øverste met er af .Jeg tror, det er afgørende
IKKE at kaste sin skumflue helt op i starten af
den formodede standplads og så lade sin flue
fiske alle tre meter af i et drev. Her vil fisken,
hvis den altså står nederst, se ens flue alt for
tidligt, og derved får man ikke overraskelsen og
det afgørende "plop" lige over hovedet på fisken.

Jeg fisker med en
almindelig klasse # 4
eller 5 stang. Fem :,*

seks meter 0,20
forfang. En skumbille
str. 8, gerne sort og
med lidt lange .#
gummiben. ::;'i$i'""*r"

God fornøjelse.
IViels r{9, Skoabo
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Efter endt kørefrir og spadseretur ned til hen fra
parkeringspladsen begyndte de andre straks at

fiske. Jeg gik op til skiltet ved Fiskbæk, hvor jeg

startede fiskeriet med orm og gik nedstrøms.

Det første stykke var der ingen gevinst, men
straks ved svinget ved den lille skov, var der bid,
men det blev ikke til noget, derefter havde jeg

tre bid mere nedefter. Godt midtvejs mellem
skiltet og sivskoven blev proppen nærmest revet

ned under vandet. Et hurtigt sejt træk i linen,
og der var god flex på klingen. Da de andre blev
opmærksomme pil, at der skete noget, kom de

ilende til for at se, hvad der måske kom op af
vandet. Der gik ca. 5-10 minutter, så var fisken
ved at være træt og kunne landes. Det var en fin
hanfisk, 58 cm og ca. 2 kg.

De andre havde ikke fanget eller mærket
noget, men vi havde a17e filet frisk luft og en god
appetit og blev enige om at køre til klublokalet
på Stampemøllen, hvor der var fællesspisning

kl. 14.00.
Mange medlemmer var mødt op til

spisningen,Vagn serverede gule ærter laret på,

sprængt and - en meget stor succes.

Tonny Jensen.

Fin afslutning
Sæsonafslutningen ved Odder Alørdaq den 31.

oktober startede nogenlunde med fint vejr og

god vandstand, hvilket igen burde indebære en

god opgang af fisk.
Da undertegnede lidt op af formiddagen

mødte op ved Assedrupbroen var kun fire mand
af OSFs medlemmer i gang med fiskeriet, Allan
Diich, Martin og Henrik. De havde fisket fra
broen og ud til resevatet uden det store held.

Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige

om, at køre ud til det yderste stykke af åen.

83OO ODDER

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

Søndag-mandag lukket

1 4 oDDER sPoRTSFtsKERFoRENtNG
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Områdets stffirste udvalg i

fi skegrej & fl tuilebilndin§

§ltvlIvI§.

Guideline LPXe 11' 5-25Gr 4-Delt. Før:2129,- Nu: tA$S,-
Begrænset antal

Shimano $tradic 3S00 GTM-RB
Før: ttSS,- Nu:6SS,*

Åhmul*v*rdsn S§ . &?00 Horsens
Tlf. f§ §2 S1 77 . Frsrsnns@*portshuset.eu

www.spnrtshuset.eu

Forhandler af:

#sffir
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Regter for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud til fjorden
hedder åen RÆVS A. Der må fiskes fla broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står pa 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 Iigger på stand fra broen og
ud til hvor reservatet starter. Området skal
forlades 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 lad os
slå følgende fast: Rævs Å nar to fiedningsbælter.
der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord
hvor åen Iøber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m
fredningsbælte hvor havneudløbel i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje
tværs over havneudløbet f ra den nordre
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U I ovl ig e f i skered s kaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, BO 55 43 10 - 20 1 1 5 1 74,
eller til fiskerikontrollen 86 44 Bg 11.

Fangstjaurnal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største
laksefisk 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 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
Leif Hansen, llt.27 4231 19, eller
Niels Otto Madsen på tlf. BG 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 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.
Sa vil du modtage en "reminder" en uge eller to tør
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

OSF har fået ny hjemmeside
Hold dig orienteret på
www. odde rsportsf iske rfo re n i n g. d k.

Kontingent 2010
Senior . 490,-
Junior 213,-
Familie ....650,-

Gled dine klubkammerater og dig sel,u!

- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.


