


Tech Pack

Tre helt nye udgivelser til pakken

En drøm af en fisk - The fish & the
Fly 1 + 2 - Frit valg 349,- kr.
SkæIsætnrnger - 399,- kr.

LOOP Xact

AFTMA 4. 8
medium fast action

Guldfasanskind Frit valg 49,- kr. Før op til 699,-

Utrolig let pandelampe med et
fantastisk lys - Kun 219,- kr.

En af markedets absoiut bedsf desrg-
nede fiskeveste til en næsten uhørt
billig pris - Kun 999,- kr.

Lawson teleskop fangstnet
Medium eller Large

Praktiske tasker fra
Ron Thompson & Savage Gear

Simms G3-Guide Vest
Slmms G3 kombinerer

styrke og høj kvalitet
Kun 1.599,- kr.

Lystfiskerg

Patterns of Patagonia
Henik Moiensensnyesfe DVD Kun 299,-

Fredensgade 29, 8000 Arh. C, Tff.: 86 18 33 33
M ail : i nfo@stefs-l ystf iskerg rej. dk

Man -fre: 10.00 -17.30 Lør: 10.00 - 14.00

Vi har altid åbent på:
www. stef s I y stf i ske rg re|. d k

$tort udvalg til fluebinding
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Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www.oddersportsf isker. oddenrueb.dk
!ww.sportsf iskeren.dk

Formand:
Tonny Jensen............... 86 55 43 10 - 2011 5174
sepia.gosmer@ jensen.tdcadsl.dk

Næstformand:
lb Sejersen.................. 86 54 7 4 72 - 25 12 17 62
saloparken @ mail.dk

Kasserer;
Peter Frederiksen......... 86 16 09 97 -2921 4473
pf @ samvirkende-revisorer.dk

Vagn Haugaard............ 86 542470 - 50 98 16 61
vhaugaard @ email.dk

Allan Rosenbæk........... 86 55 85 17 - 30 29 79 67
rosenbaek@it.dk

Jens Knudsen...............86 93 71 58 -2327 0564
jenskrk @ gmail.com

Søre n D rasbæk............. 86 92 65 02 - 25 62 20 24
sorendrasbaek @ yahoo.com

Ejner Nygaard Jensen 86 54 35 66 - 24 47 97 66
ejnerogjane @ fam jlie.tele.dk

Blad:
Niels Jørgen Nie|sen............. 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 Iigger døde i åen, eller hvis
vandet har en mistænkelig larve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til

Tonny Jensen ...............86 55 43 10 - 2011 5174
Brandinspektøren............................... 86 54 05 29
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Tur til Det Gule Rev

Torsdag 23. sept. var OSF repræsenteret på en

tur til Det Gule Rev med: Jan - Ejner og
undertegnede (Erik), hvilket var med kolleger fra
vores gamle arbejdsplads

Vejret lgd på forhånd lovende, men vi fik
besked fia skipper Ole på kutter nr. 247 af Nørre
Vorupør, at vi skulle stille en time f'ør planlagt,
idet der var risiko fbr lidt hårdt vejr i " Fisker"
området.

Altså skulle vi være på båden i Nr. Vorupør kl.
06,00 om morgenen, hvilket resulterede i, at vi
startede fra Odder kl. 03,00 og med Jan som

ohauffør nåde vi Nr. Vorupør i god tid.
M var 12 mand på turen + skipper og en

hjælper, og for dem, der ikke kender Nr. Vorupør,
er det et sted. hvor vi bliver trukket ud fra selve

stranden, og når vi lander igen sker det på den

måde, at kutteren stimer ind på stranden med
fuld kraft, og når den står fast, bliver den igen

trukket ca. 25 m op på stranden med det spil, der
trak os ud ved starten. Det er derudover et meget

søgt turiststed, og når kutteren kommer ind, er

der som regel et mindre opl6b på stranden, både

for at se kutteren blive trukket op, men også for
at se "tangsten".

Når vi kommer af sted, er der ca. 2 timers
sejllads til de sædvanligvis gode fiskepladser -

dog pr6ves der et par gange på vejen ud.
Vi tre har været med i mange år på en forårstur

og en etterårstur, mcn ca. halvdelen af de

4 ooorn sPoRTSFTsKERFORENTNG

planlagtc turc blivcr ul lysl grundct vejret. Det er
sådan, at lirr at korrrrrre rrtl og ind på stranden, må

dcr hclst ikko blt'st: ovcr vindstyrke 7-8.
Vi plc.jor al lurrgc rigtig rrtange lisk - både små

og storo, rncn tlcnnc gan8, var noget af en

skullblsc. liiskcnc vul nrintlrc en sædvanlig og
antallet mcgct rrrirrtlrc. Vcircl var lidt hårdt, men

kun in hlcv lcttorc slasyg.

På turcn var dcl sorrr vulrlig præmie for første
og størsto l'isk, sli irllc hi[ lravl( nrcd at få pirken
ud over sidr:n, og dcl vrrl Iijrror. der fangede den
f6rste (lillc) torsk ikkc nok nrcd det, han
fangede også dr:n stl,lrslc ncrrrlig on llot lyssej,

den fik han dog ingcn pnurrric lirr, da lirrmanden
bestemte, at han kun skullc h:rvc crt pne mic, og
at den præmie fbr størsto lrsk skullc gii til l'lcst
fangede fisk, hvorfbrden tillaldt nrig nrcd i llt l2
landede torsk.

Hvis der havde været en præmic lbr I'lcst
lorskellige fisk, ville den også have gåot til
Ejncr, da han fangede: Nævnte lyssej - en makrel
- nogle torsk og endelig turens mest s.jieldnc,
nemlig en ca. 65 cm lang blækspruttc, nrcn dot

fortæller han nok selv om ved cn scncre

lejlighed.
Vejret var ind imellem lidt hiirdl, dcr skulle

spges læ når vi flyttede, idet vi ol'(r: lik cn skylle
indover rælingen, men da dcltagonrc ('r vctcraner

i den forbindelse ved alle, at nriu) skill vu:re godt
påklædt - gerne i en "vestorhuvslrrrbil" og gerne



noget vandtæt - så det kan cnde med at blive en

rigtig mandetur.
Ellers er vi så langt ude, at vi kan se/møde de

store skibe i sejlrenden til Sverige, mØde

delfiner, hvilket skete forrige gang - denne gang
måtte vi nøies med at blive fulgt af en sæl et kort
stykke, ligesom vi altid bliver fulgt af "en
masse" måger af forskellige arter.

Vi var i Nr. VorupBr igen ved 16,30-tiden. På
turen hjem, bliver de fangede fisk grovrensede af
turens medhjælper en ældre herre, der selv har
været fiskeskipper, ligesom han hjælper med at
slæbe de store fisk indenbords, hvilket han dog
ikke havde travlt med på denne tur.

Under turen har vi hver en kasse til de fisk, vi
hver især fanger, og de bliver leveret på
parkeringspladsen med traktor, og her cr der
tøris, så fisken kan holdes koldt på turen hjem.

Turen koster i omegnen af kr. 600,- men
normalt får vi valuta for pengene idet kiloprisen
på torsk nærmer sig kr. 90,-

Vi var hjemme i Odder igen ved 2l -tiden, men
da er vi altså også godt brugte, og jeg er glad for,
at Tove hjælper med at færdiggøre mine fisk til
fryseren Erik
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Mandag den 18. oktober var det endelig tid til at

køre. Jeg skulle nemlig op til Ålestrup på junior-
lederkursus. Efter 1 time og 15 minutters kørsel

var jeg på Ålestrrp Naturefterskole, hvor kurset
blev afholdt.

Efter at mine ting var sat på plads blev vi,
kursisterne, vist ind i spisesalen til velkomst. Vi
var delt i hold, la, lb, 2a,2b og 3. Da det var

fgrste årjeg var med, skullejeg på la.
Efter velkomsten tog vi en lille smule af vores

grej med ned til vores klasselokale. Den holdan-
svarlige for 1a, var Lasse Petersen, og desuden

havde vi tre andre lærere. Efter en lille introduk-
tion af lærerne og kursisterne
var der grejtjek. Lærerne var
meget overraskede over det dyre

fiskegrej, flere havde med.

Da klokkcn blcv 18. og vi

havde indrettet vores værelser,

var der aftensmad. Efter

aftensmaden havde vi
lektioner om åfiskeri og
søfiskeri. Vi sluttede dagen

med lrivilligt aftenprogram f,ra

kl. 21.30-23-30, hvor man

enten kunne støbe blink eller
binde fluer.

Kl. 7 tirsdag morgen stod vi op. Jeg boede på

værelse med tre drenge fra Nyborg Sportsfisker-
forening. Morgenmaden blev serveret kl. 7.30-
8.00 præcis. Vi skulle ud og fiske i Gudenåen

ved Ulstrup og lærerne lærte os derfor et lille rig,
vi kunne bruge til at fange laks. Vi skulle med

bus derud og efter l% times kørsel var vi der. Vi
blev delt ind i fire hold, fluefiskerne, spinne-

fiskerne og dem der ville fiske med det rig, vi
lige havde lavet.

Efler 2 timer var der fanget en laks. Laksen

var 76 cm lang og vejede 4,6 kg hvoraf I kilo var

rogn. Den blev fanget på det rig vi lige havde

lært, hvor der var en sat en rød

pillereje på.

Da klokken var 16 hlev vi
kaldt sammen og skulle hjem
til Ålcstrup igcn. På vtjcn
tilbage, samlede vi hold lb op,

og de havde fanget 3 laks. Da

vi kom hjem var der aftensmad

og derefter havde vi lektioner
om knudebinding og etik. Vi
sluttede igen dagen al med grej

fremstilling og fl uebinding.
Onsdag skullc vi ikke på

flsketur og elicr morgenmaden
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skulle vi støbe blink og derefter binde fluer. Vi
skulle binde flammen og juletræet, samt en lille
tøftlue. Vi skulle have frokost kl. 12.00, derefter
stod der medefiskeri og kystfiskeri på skemaet.

Senere kom fiskekontrollen forbi og lærte os en

masse om fredningszoner og -tider, og om
ruser, net og lign. Derefter havde vi lektion om
havfiskeri. Denne aften sluttede vi dagen med et
foredrag af Jakob Sørensen, der havde været en
tur i Thaiiand og fiske efter 6rreder i regnskoven
og bl. a. guldmakel på havet. Et rigtig
spændende foredrag.

Torsdag stod der fisketur til Mariager Fjord på
skemaet. Vi slog lejr et sted langs fjorden og gik
ud herfra. Jeg gik et stykke med to andre, og det
blev senere belønnet med en havørred på 44 cm
til Jonas ogjeg selv fik en på 39 cm, der selvføl-
gelig blev genudsat. Kursisterne og lærerne
havde lavet en lille konkurrence om hvem der
fangede flest havørreder, og da turen var færdig
stod der l0-4 til kursisterne.

Da vi kom tilbage til efterskolen kom den
regerende danmarksmester i fluekast og demon-
strerede hvordan DM i fluekast var opbygget.
Han fortalte at han selv kunne kaste 42 rneter,
meget imponerende! Efter endnu en gang aftens-
mad havde vi en put and take lektion, og derefter
var der foredrag om en, der havde været i
Mexico, og der bl.a. havde fanget doradoer,
guldmakreller og marlins, og det var meget
spændende. Derefter var der frivilligt aftenpro-
gram for sidste gang. Jeg havde lavet blink hele
ugen, og jeg havde i alt fået støbt og malet 35

blink.
Fredag var den næstsidste dag på kurset. M

skulle en tur til Gunnerup put and take. Vi
staftede med lidt undervisning ved vandet af
hold 3. M lærte lidt om flåd og fluer, derefter
var der frit fiskeri resten af dagen. Jeg gik
rundt og fiskede med wobler og blink, men da
det efter to timer stadig ikke gav noget,
skiftede jeg til powerbait, der i løbet af dagen,
sammen med flue, havde vist sig som det
eneste ørrederne gad hugge på. Jeg hk et
kraftigt hug efter 1 time, men uheldigvis
sprang min sn6re. Da vi skulle hjemad, talte vi
fangsten sammen, og det viste sig, at vi havde
f anget 12 regnbue6rreder.

Efter aftensmad afsluttede vi i klassen. hvor vi
fik sodavand og lidt slik. Vi havde derefter
fælles afslutning. Vi fik de meget eftertragtede

Juniorlederkursus-nåle, som vi skal have med
igen til næste år.

Nikolaj Korsholm, vores lærer, fortalte
senere om hans tur sammen med en anden til
New Zealand. De havde fisket efter de efterlrag-
tede ørreder i elvene og åeme, desuden havde
de også fanget kingfish på kysten og fra båd.

Lgrdag var den sidste dag på kurset, selvom
vi ikke skulle lave andet end at spise morgen-
mad og pakke vores sager samt reng@ring.
Efter 5 dage hvor man er kommet i seng kl. 24
og stået op kl. 7, er man rigtig træt og glæder
sig til at komme hjem og få sovet ud. Kurset har
været en af de rigtig gode oplevelser i mit liv og
det var rigtig fedt at lære en masse nyt om
fiskeri, samt en masse rare elever på min egen
alder.

Godt nok en tur uden de største fangster fra
min side, men hamrende godt og samtidigt
hyggeligt. Jeg vil se tilbage på kurset i lang tid
fremover og huske det som rigtig godt og
lærerigt. Det var en rigtig god ting at bruge sin
efterårsferie på, og jeg kun anbefale det til
andre unge lystfiskere i alderen fra 12-78.

Jacob

§,ffi-ot
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Åbningstider:
Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 54 70 20
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Tirsdag 11. Nytårstaffel. Første klubaften 20'1 1.

lTirsdag 18. Hyggeaften. Film: Vandløbsrestaurering, elfiskeri og opdræt

Tirsdag 25. Hyggeaften. Allan viser billeder lra årets f isketur til Canada.

§-*
Tirsdagl. GENERALFORSAMLING

Søndag 6. Fællestur til Odder Å,
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker.
Kl. 13.30 mødes vi igen i klubben, hvor der serveres skipperlabshovs.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 8. Fluebinding. lnstruktion: Klubbens garvede fluefiskere

Tirsdag 22. Fluebinding. lnslruktion: Klubbens garvede fluefiskere.

§--'' 1"- --:-'D: -,1!.6{
@.g@.-, -.,,,,-,-- 

-----'- - 
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Tirsdag 1. Stefs Lystfiskergrej. OSFs medlemmer er inviteret til en hyggeaften
i forretningen kl. 19.00. Vikører Ira Stampemøllen kl. 18.30.
Se opslag i klubben for tilmelding.

Tirsdag 15. Fluebinding. lnstruktion: Klubbens garvede fluefiskere

Tirsdag 8. Vi inviterer Skanderborg Lystfiskerforening til en hyggelig sammenkomst
med brød og kaIfe.

Tirsdag 15" Fluebinding, lnstruktion: Klubbens garvede fluefiskere

Tirsdag 22. Fluebinding, lnstruktion: Klubbens garvede fluefiskere

Tirsdag 29. Hyggeaften
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Tirsdag 5. Hyggeaften. Oplæg til weekendtur

Lørdag 9. Weekendtur til Djursland. Tonnys sommerhus. Aborre- og kysttur
søndag 10. Arrangør: Tonny, llt. 20 11 51 74.

Yderligere oplvsninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 12. Oprydning langs Odder Å. Vi møcles ved Assedrup-broen kI.19.00
og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øllvand.

Tirsdag 19. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tirsdag 26. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand,

Tirsdag 3. Hyggeaften. Oplæg til geddetur

Søndag 8. Geddetur.' 
En hyggetur hvor både familiemedlemmer og juniorer opiorcires til at deltage.
Arrangør: lb Sejersen, ||t.25 12 17 62.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag'10. Fluekasl.
Tirsdag 17. Vi mødes i klubben kl. 19, og afgør hvilken strand vi kører til.
Tirsdag 24. Klubbens mere øvede fluefiskere vil give instruktion og gode råd

Tirsdag 31. Put and take tur. Vi starter fra klubben kl. 17.30

Lørdag4. Turtil Skanderborg Sø, Vi starterfraklubben kl. 18.30.
Arrangør: lb Sejersen, flf .25 12 17 62.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 7. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand

Tirsdag 14, Grillaften. Sidste klubaften inden sommerferien.
Se opslag i klubbren tor tilmelding,
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61

tt

Tirsdag 9. Førsle klubaften efter sommerferien

Hold dig orienteret på ASFI hjemmeside: www.oddersportsfiskertorening.dk
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Hvad laver fluefiskeren 3",
når han ikke fisker med flue & §

Hvad laver fluefiskeren, når efterårsmørket
sænker sig, og når gstenvinden tuder om ørene
og sætter fluer i hovedet på den standhaftige
fisker, der alligevel forsgger sig?

Fluefiskeren sætter sig til at søge på dba.dk.
Der finder han et tilbud på en trædrejebænk, som
han ikke kan sige nej til. Derpå starter han
Toyotaen og kgrer langt pokker i vold og
forhandler med en sgrgende enke - og han er
ikke voldsomt modtagelig for kvindetårer - og
k6rer glad og fro hjem og synes, han har gjort en

god handel.
Vel hjemme igen viser fluefiskeren stolt sin

nyerhvervelse frem for fruen og forklarer, hvad

de enkelte dele ville have kostet. ifald han skulle
have købt det hele fra nyt. Det overbeviser så

fruen om, at det da er en vældig god investering,
men hvad er det lige, den skal bruges til?

Dumt spørgsmål! - Den skal naturligvis
bruges til at dreje træ på. Hvorpå fluefiskeren
bruger nogle uger på at få apparatet til at fungere
nogenlunde.

Efter samtaler med fiskekammerater, der har
været ude i den store verden, og efter grundig
læsning af 'Sportsfiskeren' og diverse hjemme-
sider på 'nettet'bekendtgØr fluefiskeren så for
den måbende frue, at han skal til at lave
woblere! Her troede hun lige, at alt det fluegrej,
der fylder den halve kælder og sommetider hele

køkkenet, var tegn på, at hendes mand var
inkarneret fluefisker. Men nej, nu er det altså

woblere, det gæ1der.

Tilbage til 'nettet', og her tilbringer fluefiske-
ren igen en del tid på at finde steder, hvor man
kan købe ultratynde messingrgr og plastikslan-
ger, der er endnu tyndere. Efter diverse fuldtræf-
fere begynder posten at læsse pakker af. Nogle

indeholder det ønskede, andre indeholder noget,

der bare ligner. Tilbage til 'nettet', og efter nogle
dages venten, er også plastikslangerne på plads.

Nu sidder fluefiskeren jo ikke og triller
tommelfingre, mens han venter på posten, så han
er allerede gået i gang med at dreje i alle de

stumper, han kan finde i kælderens dunkle kroge,
og han far fremstillet flere prototyper, som han

nu borer ud både på langs og på tværs. På langs

indsætter han messingrpr, der fores med plastik-
slange, og på tværs hælder han smeltet bly,
hvorpå han konstaterer, at rækkef6lgcn ikke er
ligegyldig.

Øvelse ggr som bekendt mester, og det går da

også fremad for fluefiskeren, men han har
problemer med den rette indstilling af dro.jcbæn-

ken. Det problem l6ser klejnsmedevennen på -5

minutter - med en hammer!
Fisk er måske ikke verdens klogcstc dyr, mcn

de bider nok ikke på hvad som helst. Altså skal
woblerne males, så de ligner små fisk. Til det

formål skaffer fluefiskeren nogle liter af forskel-
lige farver maling plus deftil hprende opl6snings-
midler. Han bygger også små stativer til at sætte

woblerne på, mens de tømer. Snart breder der sig
en liflig duft af fortynder i hele huset - så fruen er
snart moden til en Minnesotakur!

Nej, nu glemte jeg da en vigtig detalje. For at
kunne påf6re maling på rette måde, skal man
også have en airbrush. Efter diverse konferencer
med venner og opsøgning af hjemmesider på
'nettet' beslutter woblerfabrikanten sig fbr en

absolut økonomisk løsning fra Harald Nyborg.
Nu er kælderen omdannet til woblerfabrik.

Mon woblerfabrikanten forvandler sig til
fluefisker igen, når solen kommer tilbage?

Karen 'Post' Rasmussen
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Gjerrild-turen 2010

Den 22. august 2010 stod undertegnede tidligt
op. Til trods fbr at kalenderen sagde sommer-
ferie, stod vækkeuret til 06.30. Ikke fordi jeg
havde fået en hjerneblgdning, eller blot havde
glemt der var ferie - men fordi der skulle pakkes !

Der skulle pakkes til en af årets begivenheder,
nemlig årets tur til Gjerrild Klint med OSF!

Morgenmaden blev spist i en fart, bilen
pakket, og GPS'n indstillet til en hytte på
Djursland.

Velankommet til hytten blev frokosten
arrangeret, og den foreløbige slagplan blev lagt.
Planen var naturligvis at skovle det ene monster
afen havprred op efter den anden.

Martin og Tobias kom nogen tid efter, de
medbragte en præmie sponsoreret af Steff's
lluebinding. Præmien var et fangstnet, der skulle
gå til den, der fangede den største fjæsing, og
dem var der mange af. Under hele weekenden
blev der fanget et sted mellem 500 og 600
ljæsinger af forskellig størrelse. Alt fra små
cksemplarer på 10-15 cm til de st6rre på 30+.
Vinderen blev Niels Jgrgen med en fjæsing på 41
cm, fanget efter en hård kamp med Jan, der
pressede ham til det yderste.

Under turen spiste vi som konger. Det er
meget muligt, at NOMA er kåret som verdens
bedste restaurant, men det er ganske enkelt KUN
fordi de ikke har haft fornøjelsen af Allan
Rosenbæk's fremragende udgaver af biksemad
og labskovs.

Dåseøl, rødvin og whisky var naturligvis også
medbragt, man er vel en hyggeforening!
Aftenerne blev dcrlbr brugt til lidt hyggefiskeri til
mprket lagde sig, hvorclicr den stod på whisky,
dåseøl og rgverhistorier.

Fiskeriet var meget blandot. Havørreder så vi
ikke meget til, multer var der, men de spiste som
sædvanlig intet, hornfiskene bed al og til, og så

havde Vorherre valgt at sendc dcn ene hær af
fjæsinger efter den anden ind mod land.

Som de fleste ved, så

stikker fjæsinger. Man
skal holde nallerne fra
de små bæster, for det
gør "bare ondt som
ind i helvede!" (Citat: Tonny). Mads vidste dog
ikke, hvad det var, han fangede. Han stak sig i
begge hænder - en smertefuld måde at g6re sine
erfaringer på.

Da vi var ved en strand kom snakken naturlig-
vis ind på badning. De fleste så ret overraskede
ud, da forslaget kom, for hvem gider svømme
rundt blandt en milliard fjæsinger, og hvor
vandet i 6vrigt ikke var meget mere end l5-18
grader? Det havde præsten dog en lgsning på -
man tager da blot vadestøvler på! Så smilene var
bestemt store, da han kom marcherende iført
badeshorts og vadestgvler, for bades det skulle
der!

Alt i alt stor ros til arranggrerne af turen, og
jeg tror roligt, jeg på resten af OSF's vegne kan
sige, at vi allerede glæder os til Gjerrild 201 I !

Henrik Båhme

Maskinfabrikken
BEMT ApS
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Skjern A
Lprdag den 8. maj varjeg atter kørt til Skjern Å
for at pr6ve lykken.

Min 14' Loomis stang blev rigget til med mit
nye 3 3Å" Saracione fluehjul, som jeg glædede

mig til at fiske med.
Det var overskyet bygevejr med en let vind fra

sydvest - rigtigt laksevejr.
Den sidste uge havde kastet en del store laks

af sig - fisk mellem 9 og 12 kg - så forvent-
ningerne var store, da Troldeøre og jeg traskede
ned mod et af de gode stræk nedstrøms
Albækbroen. (Troldeøre er et Bgenavn min
fiskemakker fra Ikast har fået pga. hans enorme
flyve6rer, som bliver ildrøde, når solen lyser på

dem bagfra).
Jeg gik og nød kastene - naturen og mit nye

fluehjul - skønt at være ved åen med en hel
fiskedag foran sig.

Efter en halv times fiskeri mærkede jeg, at

min kaninskindsflue strejfede noget grøde,

umiddelbart efter den havde ramt vandet - men
her plejede ikke at være grøde. Så forsvandt
grøden et par sekunder, for at komme igen - hvad
var det, der skete?

Jeg l6ftede forsigtigt stangen og trak line ind
for at rense fluen. Da fluen var midt i
åen, gav det nogle små ryk i linen - var
det måske fisk? Jeg bakkede lidt væk fra
bredden, for ikke at skræmme fisken,
mens jeg rullede løslinen op på h.lulet
med et ganske let pres ud til fluen
Da fluen var ganske nær
bredden, gav det nogle vold-
somme ryk i stangen. og jeg
spottede en stor laks,
omkring en meter lang,
som stod helt stille lige
under overfladen,

Jeg nåede lige at tænke
"fuck nu begynder
balladen", inden
laksen satte i et
langt udlgb op ad
åen, mens jeg
fulgte efter på

bredden.

de andre ivrigt om
laksens størrelse. 7-8 kg
blev de enige om. Men jeg
kunne tydeligt mærke, at
laksen var tung - måske over I 0 kg.

Mens jeg fulgte efter på bredden, bevægede
laksen sig nu nedstrøms mod det sted, den blev
kroget. Jeg havde nu haft den på i ca. ti
minutter uden større problemer. Pludselig
begyndte den at rulle voldsomt i overfladen,
hvilket altid er kritisk og ofte årsag til mistet
fisk. Flere gange viste den sin dybe blanke side,
og de anslog nu vægten til 9 kg, men jeg påstod
hårdnakket, at den var +10. Den var vilkelig
tung!

Jeg spændte bremsen lidt mere, og laksen
gik nu flere gange til modsatte bred hvorefter
jeg rullede den til mig igen. Dcr var nu giret ca.
20 minutter og laksen begyndte at visc dc l'ørstc

træthedstegn. Den skulle ligc rullc lidt i
overtladen inden den var klar til landing. Den
lå nu på siden - fin stor og blank. Med ct gleb i
halen og under bugen på lakscn, bar Birgcr den
på land mens han udbrød " den erjo mega langt
over en meter."

Mens den lå i græsset tog Trolde6re
mig i hænderne og vi dansede syngende
rundt om laksen, som lå fin og stor i
græsset.

Det var en flot hanfisk med få havlus
tilbage: I I lcm, -58 cm om bugen

og vægten viste 13,3 kg min
slØrste Iaks til clato.

Troldeøre og jeg har den
regel, at fanger en af os laks

over l0 kg, så

koster det fangst
manden fiske-

å3 buffet på Hvide
Sande Røgeri. Så

det var afsted og op
med læderet. Mens vi nød
buffeten, og en kold ø1,

blev vi enige om, at en laks
over 15 kg. Bør udløse en

tur på bordel efter buffeten

- NEJ det er fis og ballade
eller????

Jeg fik råbt LAKS, så Toldegre og
to andre fiskere kom ilende til.
Mens jeg nød fighten, diskuterede
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28. sep. 2010
havde
OSF inviteret
Torben Juul, der
flere gange har
været på kyst- og
havfiskeri i Norge, til at komme i klubben
og fortælle og vise billeder om sine mange
fiskeoplevelser i Trondheimsfjorden.
Dette medførte en meget stor interesse fra
klubbens medlemmer, der opfordrede
bestyrelsen til at arrangere en lignende
fisketur i 2011 for OSFs medlemmer.

Bestyrelsens forslag er:

Turen afholdes iuge 28 (11.-17. juli)

Deltagerantal: .10 mand.
Vi kører i 2 personbiler og en varevogn.
Overnatning i hytter.
Leje af 3 både
Turens pris inklusiv færgebilletter, benzin,
kost, leje af hytter og både vil være

ca. kr.4700,00 pr. person.

Biilederne er fra Torbens artlkel i bladet
'1. halvår 2005

Af hensyn til bestilling af hytter og både er sidste frist for tilmelding til turen
tirsdag den 1, lebruar 2011.
Tilmelding: Tonny Jensen, tlf. 20 11 51 74.
Da antallet af doltagoro er I0 mand, vil deltagelse være efter først til mølle
princippet.
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.Abye udstilling
der Museum

Der er stadig mulighed fbr at komme ned og
opleve den enestående udstilling omkring Svend
Saabyes liv som kunstnel lysttisker og miljøtbr-
kæmper.

Svend Saabye er f'ødt i l913 og død i 2004 og
gennem hele sit liv var han dybt forankret i
naturen gennem sin malerkunst. Hans virke som
kunstner, lystfisker, debattør og ikke mindst med
sit forfatterskab er Svend Saabye blevet kendt
langt udover de danske grænser. Den mest
kendte bog fra Svend Saabyes pen er "Lystfi-
skerliv" fra 1958.

Søndag 21. november afholdt Odder Museum
en temadag med guided tur gennem Svend
Saabyes liv, ved museumsinspektBr Anna Vester-

§'-.,r.*f

gaard, der gav de mange fiemntpdtc cn god
indsigt i Svend Saabyes fantastisk spændcnde liv.

Desuden var to af Danntarks ntr:st kcndtc og
dygtige fluebindere Laurits Flowbinner og
John Rasmussen sat i stævnc lbr at demon-
strere fluebinding, og samtale om Svend
Saabyes liv med de mange fiernmpdte. Mange
kom langvejs fia, men det er også det hele
værd, og det er unikt at vi her i Oddcr har fået
denne udstilling i særklasse til bycn.

Temadagen var så stor cn succcs, så Odder
Museum ved Anna Vestergaard og de to
fluebindere planlægger en temadag på samme
vis inden udstillingen slutter 27. marts 201 l.

: Lars Aarcl
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Sæsonenafslutning i Odder A
Traditionen tro mødtes de "morgenfiiske" ved
klubhuset ved ottetidcn for xt hcsøgc åen fbr
sidste gang i år. Vi var kun 7 til start.

Vejret var flot og stillc, og da do lienrmødte
havde tiltuskot sig dc llcste al 'l'onnys rcgnorm,
drog vi al's(ccl til iicn vctl Asscdrup.

Åcn var- ligc sorrr tlcn skullc viurc, Irisk str6m
og lct lirrvel v:rrrrl lrl rlcrr rrrcgcn ncdb14r.

'lilrrny o1: skribclrtcrr startcde nedstr6ms
lrloe n, o1-l rlrr skulk' ikkc gii ntangc minutter før,
tlcr vur korrlrrkt til rlc lilrstr: lisk. Tonny ogjeg fik
i løtrct itl clr. h:rlvuntlcn tirno kontakt til ca. I5
llsk hvorul 5 lisk korrr pl lund. Godt nok var det
fisk på 30 .]5 t rn. rrrcrr tlt: var trindc og begyn-
dendc sølv. ligrrctle ikkc t[:n "lokalc model".
Tonny rlistctle o1lsli e rr plt'lrcrc fisk som
desværre valgtc l'l ihetlclr cllcr Iti sckundcr.

Vi begyndtc itl llai ()l)slrønls rrrod Asscdrup
igen, og da vi korn lil hlrcrr. hlcv vi ntødt af
klubbens rcvisol r4l llurs søll.lircob, der
pavestolt kunne lirrl;r.llc, lrl lr:rrr i li|stc kast ved
Rævsåens udlph lrrrvrlt. llict err bllrrklisk pzl hele
52 cm. Eftcr hcltl,rlilq lirlogrrrlr:ring og lirrtjcnt

begejstring gik Tonny og jeg opstrøms. Der
skulle ikke gå lang tid f6rjeg fik er solidr hug, en
fin flsk på 45--50 cm, flot hlank og med er svagt
begyndende bronze skær , jo den gode gamle
Odder å kan endnu - men vi var skam ikke
færdige, da Tonny kom
tilbage ved 12.30 tiden,
havde han også fået en
frn blank fisk på 4-5 cm.
I sandhed en sidste dag i
åen som lover godt for
den næste sæson.

Tydeligvis var
mange af fiskene
besggende
fra bugtens
udsætninger,
men er de
i denne
kvalitet, må
de godt besøge
vores vand.

Søren Drasbæk

Skovdalsvej 36
B3O0 Odder
Tlf.86 54 07 35
v/ Kim Dam
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Regter for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har giort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Bævs A og ud til fjorden
hedder åen RÆVS A. Der 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
AI ..........45 cm

Fangstbegrænsning:
3 øfieder pt. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Kortet Iås 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 lør solnedgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord så lad os
slå følgende fast: Rævs Å har to fredningsbælter.
der er 500 m fredningsbaelte 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
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

Ulovlige fiskeredskaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, 86 55 43 l0 - 20 1 1 51 74,
eller til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Fangstjournal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkunence
om de 3 ookaler: Største laksefisk - StØrste
taksefisk 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 påtll.20 11 51 74.

Vi kan kontakte
Leif Hansen, llt.27 42 31 19, 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 til formanden,
og få et medlemsbevis. Fremtidig betaling sker auto-
matisk 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.

Hold dig orienteret på

OSFs hjemmeside:
www.oddersportsf iskerforening.dk.

Kontingent 201 1

Senior............... ....................505,-
Junior................ ....................225,-
Familie .............. ....................670,-

Glæd dine klubkømmerøter og dig sekt!
- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.


