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luniorkurslts, år 2
lgen i år stod efterårsferien på junior-lederkursus.

Mandagen i efterårsferien var dagen hvor kurset

startede, og en dag der var set f rem til med glæde

og masser af forventning.
lndkvarteringen på Aalestrup natur-efterskole

gik stille og roligt, og Flemming Mortensen,

kursuslederen, skød kurset i gang efter forsamling

af kursisterne og instruklører og en lille tale.

Vi startede stille op på holdet, hvor vi

opfriskede navnene og blev præsenteret for vores

instruktører, hvor Christian Boyum var den

holdledende. Efter opstarten var det ellers lige på

og hårdt. I forhold til sidste år var kurset mere

fokuseret på undervisning, som jo dybest set er

meningen med kurset. Vi fik at vide, vi i løbet af

kurset skulle lave små foredrag for resten af
holdet, om noget fiskeri eller andre fiskerelaterede

emner som vi holdt af eller dyrkede meget. Første

foredrag var for de fleste meget grænseoverskri-

dende, da man rkke havde været ude for sådan

noget lør,Dertor var det også præget af

nervøsitet. Jeg havde besluttet at jeg vllle fortælle

de andre om hvordan jeg dyrker hornfiskeri.

Anden gang vi skulle holde vores små foredrag

blev om torsdagen (dag 4), hvor vi havde lært
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hinanden en del bedre at kende, og derfor blev

foredragene bedre, og folk var ikko så nervøse.

Selvfølgelig handlede kursot også om andet

end undervisning. Vi fik valget mellem 6 forskellige

emner: havfiskeri, tørflue/nymlo-fiskori, søfiskeri,

havørred på kysten, UL-fiskorr og laksefiskeri,

hvoraf vi skulle vælge tre. Jeg bosluttede, at jeg

ville lære noget om havfiskeri, havørrod på kysten

og UL-fiskeri.
Havfiskerilektionerne var meget spændende. Vi

lærte hvilket grej man bruger, og hvordan og hvor

man fanger fisk, men også noget om hvordan

man får det sjoveste og mest udfordrende fiskeri.

Til sidst viste vores instruktør os, hvilke knuder

der er at foretrække og vi fik også lov til at binde
nogle blæksprutteforfang til det tunge havfiskeri.

Havørred på kysten er noget jeg i forvejen dyrker

en del af. Trods dette tænke jeg, at jeg sikkert kunne

lære noget nyt om kysten og fisken og hvad de

andre bruger til at fange ørrederne med.

Lektionerne gik også med, at vi lærte hvor

ørrederne står på forskellige kyststrækninger og

under forskellige bundforhold. Vi sluttede disse timer

af med at binde en meget kendt og en knap så

kendt kystflue. Nemlig honey-shrimp og autumn-fly



Ul-fiskeri er en knap så kendt fiskerrform som
de to ovenstående, og det var også min

uvidenhed om denne fiskeriform, der tiltrak mig.

UL-fiskerilektioner fik mig til at indse, at det er en

utrolig spændende og ret fed måde at fange fisk
på. Stangen du bruger er super lille, nogle er 5

fod, andre er mindre og andre er større. Fordelen

med denne fiskeriform er, at du kan kaste med

langt mindre agn og få mere fight ud af fisken,

men samtidig fange store fisk. Vores instruktør
viste os billeder af en B-kilos laks, han havde

fanget på denne slags grej. Meget spændende og

inspirerende.
Udover at have nogle fantastiske fiskerilektio-

ner, fik man også nogle fantastiske venskaber.

Første år var vores hold blevet ret knyttet til

hinanden, og i år blev dette bånd endnu tættere.
Til sidst, men overhovedet ikke mindst, var det

selvfølgelig også fisketurene. I år skulle vi igen til
Mariager Fjord og til Gudenåen. Mariager fjord var
på dag 2,og det var alle fiske 2'er, der skulle af

sted. Vi blev fordelt ud over tre pladser. Mit hold

blev sat af ved Kongsdal. Vi fiskede et par timer,

og vi skulle herefter have lidt undervisning, om

hvordan man bedst affiskede pladsen. Det var

meget koldt og det regnede denne dag, men trods

det var det en god dag.Jeg fangede en ørred på

ca. 35 cm og mistede en anden. Der blev i alt

fanget ca. 50 ørreder fordelt på2'er holdene. Ud af

de 50 var der 4 over målet.
Dag 4 (torsdag) var vi en tur ved Gudenåen.

lgen blev vi sat af tre steder. Holdet jeg var på,

blev sat af ved Bamsebo camping. Denne dag var

Gudenåen stor og flot, men vi fangede desværre
ikke noget. Men vi var ikke de eneste, der var
nede og fiske den dag. Ved siden af vores "lejr"

stod der et par andre og de fangede en stor laks,

men den var en del farvet allerede.
Om aftenerne var der f rivilligt aftenprogram,

som bød på enten grejfremstilling eller fluebinding.

Jeg tilbragte mine aftener på grejfremstillings-

værkstedet, hvor jeg fik støbt nogle flotte blink og

et par spinnere.
Aftenerne på dag 3 og 5 (onsdag og f redag) var

lidt anderledes. Der var nemlig foredrag. Emnerne

vi skulle høre om var tørfluefiskeri og fiskeri i Peru.

Begge emner var meget spændende og lærerige.
Det var et godt kursus, med masser af lærerige

lektioner, spændende fisketure og gode venner. Et

kursus jeg kommer til at kigge tilbage på langt ud i

fremtiden. Jeg glæder mig allerede til næste og 3.

år at Juniorlederkurset. Jakob C. Johannsen.

D§§N
PIrffiHfl{ilPP§R-

§r*wcr
Skovdalsvej 36
8300 Odder
TIf. 86 54 07 35
v/ Kim Dam
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Turen til l/orge 2077
Den 8. juli 201 1 drog vi, B mand fra OSF, afsted
mod Norge. Vi skulle på havf iskeri nær Trondheim-

fjorden og vi skulle bo på en stor ø ved navn Hitra.

Køreturen til Hitra ville tage omkring 15 timer f ra

Odder, så for mig, der ikke har kørt længere end til

Otto Duborg, virkede det helt ekstremt langt.

Ved midnat natten til fredag ,kørte vi fra klubhuset

til Frederikshavn. Herfra skulle vi sejle til Gdteborg.

Ved havnen i Frederikshavn var der dog et lille
problem. Damen ved billetlugen, ville ikke lukke os

ombord, da vi ved en fejl, havde bestilt billetter til

afgangen 24 timer forinden. I denne situation udviste

turarrangøren særdeles gode taleevner og fik os

forhandlet ombord alligevel. Fra Goteborg havde vi

kun 13 timers kørsel tilbage.

Jeg havde glædet mig meget til turen, for i min

begrænsede tid som lystfisker, havde jeg aldrig
fanget en torsk. Nervøsrteten var dog også at

spore, da mine 2lure på Lillebælt, ikke havde
givet mig meget erfaring med havfiskeri.

Køreturen var vildt flot og forløb helt smertefrit.
For at komme ud på øen Hitrakørle vi under
vandet i en tunnel, Da tunnelen blev bygget, var

den på det tidspunkt verdens dybeste tunnel med

sine 264 n under havoverfladen.
På Hitra boede vi i den lille by Kvenvær. Her

lejede vi via bådudlejeren en rigtig lækker hytte med
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den smukkeste udsrgt over florrlen Hytten var helt

nybygget, og endnu ikko malet helt færdig. Til hytten

var der også et lille skur med en stor kummefryser.

Vr havde lejet 2 både af bacJutllcjeren, begge 19

fods alubåde med en 60 hk Yantaha motor. Bådene

havde styrepult i micJton, s;l rlcl var muligt at gå hele

vejen rundt i dem. Do var og;så udstyret med

ekkolod 0g GPS kortplotter Båricnc lå til ved en lille

bådebro godt 100 m fra hytterr,

Ved bådebroen var der også ct trlhørende

renserum på ca.15 m2, hvor dcr var fine forhold til

at rense fisk. Da vi kiggede derind den første dag,
lå der et skrog f ra en mørksej der var et godt

stykke over en meter. Det var nogle af de lokale,

der havde fanget den om natten. En fangst som

alle lystfiskere drømmer om.

Efter en kort introduktion fra udlejeren, sejlede

vi afsted på første tur. Jeg har altid bildt mig selv
ind, at jeg var meget søstærk. Det var jeg ikke.

Allerede efter et kvarter på åbent hav var jeg så

dårlig, at jeg bare sad og hang ud over rælingen.

Ganske kort tid efter måtte jeg overgive mig og

kaste op. Til min trøst var jeg dog ikke den eneste.

Bølgerne så ikke voldsomme ud og båden var også

forholdsvis rolig, men fordi der var flere meters afstand

mellem top og bølgedal, måtte selv den erfunte sejler

Tonny bukke under for søsygen. På trorls af søsygen



lykkedes det alligevel både forTonny og jeg, at

fange turens første fisk.

I Kvenvær var der en lille butik, "Bunnpris", og

til de flestes held, havde de også et Iille udvalg af

apotekervarer. Dette tømte vi hurtigt, for

søsygeprller, dog ikke til bund priser! Den samme
aften og nat var vi ude igen, da vi havde hørt at

natfiskeri var godt, Dog var det en overdrivelse, at

kalde det natfiskeri, da det aldrig bliver helt mørkt,

på denne årstid, så højt oppe i Norge. Natfiskeriet

blev aldrig rigtig en succes.

Dag 2 gik det hele meget bedre. Vi fik hurtigt
sporet os ind på en stor stime småsej. De huggede
på alt, hvad vi sendte ned til dem. Der var så

mange, at det faktisk var et problem at komme til
bunden med pirken. Derfor fjernede vi alle blæk-
sprutter og andre sjove ophængerer, for at kunne
fiske efter torskene, der jagede under stimen. Der

blev fanget nogle fine torsk mellem 2 og 4 kg.

Pludselig krøllede min stang helt sammen, for jeg

havde noget tungt pa. Efter et langt og trættende

tovtrækkeri landede jeg min første torsk nogensinde.

En fuldvoksen torsk på ca. 10,5 kg. Så var min tur
reddet. En lille time senere var det Jan Nielsens tur
til at kæmpe med en stor fisk. Fisken gav ikke op

frivilligt, og Jan måtte kæmpe med den i 15

minutters tid, indtil den desværre hoppede af

krogen. Vi fik aldrig set fisken, men den var i hvert

fald stor. Denne dag fangede stort set alle fine torsk.

Tilbage i hytten om aften var der meget stille. Folk

var trætte efter alt den f riske havluft og af at hale

pirke op fra dybet.

Hver aften blev der også fisket fra vores

bådebro. Her var der omkring 24 m dybt. Fra

broen blev der fanget makreller, små sej, og torsk
på op til 4 kg. lkke dårligt at slutte dagen af med.

De næste dage lærte vi områderne bedre at
kende, og vr begyndte at fiske på dybere vand helt

op til 170 m. På de dybder fangede vi flere langer

og brosmer.
På tredje dagen prøvede vi igen at natfiske,

men nattens eneste spænding stod Jacob Purup
for. På et solidt bundhug, lagde han maks pres på

sin fine gamle havstang, for at få pirken fri af

bunden. Men i stedet knækker stangen, og

Jacobs ABU Ambassadeur 10000 hjul, flyver en

tur op i luften på vej ud af båden. Jeg glemmer

aldrig, hvordan alle i båden holdt vejret, imens
hjulet var i luften. Men heldigvis lander hjulet pa

rælingen og trillede tilbage i båden.
De sidste dage var de bedste på havet, og nu

kendte vi området. Desuden skinnede solen, og

der var fuldstændig vindstille. Det lykkedes mig

endda også at fange endnu en rumlefed torsk på

ca. 12,5 kg. Der gik min tur f ra at være god til
perfekt. Henrik fik fanget turens største lange, på

omkring 7 kg hentet helt nede på 130 m dybde.
Fiskearter der blev fanget på turen: Brosme, lys

sej, mørk sej, torsk, lange, hvilling, rødlisk, kuller
og makrel.

Pa hjemturen havde vi en ekstra overnatning nær

Lillehammer. Her lejede vi to små hytter ud til en flot

fjord. På hjemturen sejlede vi fra Varberg til Grenå.

Hele turen rendte op i ca. 4500 kr. pr. mand. En

lille sum penge, for en hel uges kanon godt fiskeri.
Alt i alt en super god og hyggelig klubtur, hvor alle

fangede fine fisk. Hvis tilbudet kommer igen, er
jeg helt sikkert den første tilmeldte!

Med på turen var: Erik Purup, Jacob Purup,

Erik Holm, Henrik Bohme, Jan Nielsen, Jan
Gregersen, Tonny Jensen og undertegnede.

Martin Rindom

Maskinfabrikken
BEMI ApS

RØNHØJVEJ8-S3OOODDER

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

',.lSmedearbejde
'.l M kinstativer

") Specialmaskiner

",) R overingsopgaver

") Maskiner til stålindustrien
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Rent T)and med uandremusling
Godt eller skidt? Nok mest skidt for

vandremusling eller zebra musling,

som den også hedder, er en invasiv

art der bliver mere og mere udbredt

herhjemme i det danske ferskvand. I

sØer og i det meste af Gudenåssys-

temet er den til stede. Vandre-
muslinger kan have en stærk

negativ effekt på dammuslinger og

maler-muslinger, der i dag er

almindelrge i søer herhjemme.

Vandremuslingen kan helt

fortrænge de andre muslinger ved

den direkte konkurrence om

føden, og ved at Vandremuslingen

sætter sig fast på de andre skaller ved

indsugningsåbningen. Derfor er det meget vigtigt

at forebygge ved at undlade at flytte både,

towærk og andet grej lra sø til sø, eller at rense

båd og grej inden de skal fra et ferskvandsområde

til et andet.
Vi har lagt mærke til at f.eks Skanderborg sØ og

Solbjerg sØ er blevet meget mere klare de

seneste år, ikke fordi udledninger f ra landbruget

og den private husholdning er blevet markant

bedre, men fordi udbredelsen af vandremuslinger

er blevet så udbredt som den er, desværre! For

den kan også have stor negativ betydning for en

række hvirvelløse dyr, der lever af at rense/filtrere

vandet. Det kan være dyriske svampe, dyreplank-

ton og insekter som f .eks. vårfluer. Når vandre-

muslinger spiser store dele af planktoneUalger vil

fødegrundlaget for de andre forringes kraftigt. Det

kan også forringe livsvilkårene for fisk, som lever

af dyreplankton, f. eks. helting og smelt som er

vigtige fødeemner for aborre og sandart.

Vand med god sigt er også

dårlige betingelser for
sandarten, som trives
godt i uklart vand,

derfor kan

forholdene for

sandarten blive

yderligere

forringet.
Vandremuslingen

stammer fra egnene
omkring Sortehavet, den blev

importeret til Danmark i midten af 1800 tallet.

Først til Sjælland, hvor den hurtigt optrådte i stort

antal. For 25 år siden er den set første gang i

Jylland i Jelssøerne, hvor den nu findes i stort tal.

Og den findes i store dele af Gudenåsystemet.
Vandremuslingen spredes ved menneskelig

aktivitet, ved at sidde fast på både, grej, towærk,
sten, pæle m.m. Og den er meget svær at

bekæmpe effektivt. De findes både som hanner

og hunner og har super god evne til at reprodu-

cere sig selv. De gyder i forsommeren ved at de
gyder æg og sæd ud i vandet, hvor larverne er frit

svØmmende i nogle uger. Derefter sætter de sig

fast på f .eks bunden, pæle m.m. og bliver til små

vand remusli n ge r. Vand remusl i nge r foretrækker

stillestående vand og undgår vand med

strømhastigheder over 2 m pr. sekund.
Muslingen er omkring 4 cm lang og skallen er

næsten trekantet med farven brun og hvidstribet
og deraf navnet "Zebra Mussell' Bekæmpelsen

af den er svær og kan kun gøres lokalt ved

at indsamle og så passe på når man

flytter både fra sted til sted,
derfor er det vigtigt at

informere så meget som

muligt om dette, da
den med sin ud-

bredelse kan få

store konse-
kvenser for den
"oprindelige"
fauna.
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Aktlvlteter
forår

Tirsdag 10. Nytårstaffel. Første klubaften 2012.

Tirsdag 17. Hyggøaften.

Tirsdag 24. Hyggeaften.

Tirsdag 31. HYggeaften,

I Odder Å.Søndag 5. f.*tt*1tur,t!,
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kafte og rundstykker.

§ i,,13 i3?# ?få Jl I ff i tlifåT ; !H:yå? : i ::'#: 
r s k i p p e r I a b s ko v s

Tirsdag 7. GETEPALFORSAMLING kl. 19.30.

Tirsdag 14, .T9yaVften om vandmiliøudfordringer i Odder og omegn.
Vi får besøg af Danmarks Sportsfisker:forbunds miljøkoordinator Jan KarnØe.

Tirsdag 2ll. Fluebinding.lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 28. Fluebinding. lnstruktion: Lars AarØ,

Tirsdag 6, fftektlager1t, 
Horsens. O§,F.s medlemmer er kl. 19.30 inviteret til en

hyggeaften i forretningen. Vi kører fra Stampemøllen kl. 18.45.
Tilmelding på opslag i klubben senest 28. februar..::

Tirsdag 13, Hyggeaftøn, Film,

Tirsdag 20. Optagelse af Video og fitm. Lars Aarø vrl fortælle og instruere om emnet.

Tirsdag 27. Hyggeaften,

Lørdag 3I. ' Ptttand take fur" Vi starter fra klubben kt. 8.,30. : , ,

Arrangør: Peter Frederiksen, tlf . 29 21 44 73.
Tilme-lOing på opslag i klubben senesl27. marts.
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Tirsdag '10. Hyggeaften. Vi laver tackler til pighvar.

Lørdag '14. Pighvar-tur til Vesterhavet. - Er vejret ikke med os arrangerer vi:
lNeekendtur til Djursland, Tonnys sommerhus. Aborre- og kysttur.
ArrangØr', Tonny, tlf. 20 11 51 74,
Tilmelding på opslag i klubben senest 10. april.

Tirsdag 17. Oprydning langs OdderÅ. Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00
og slutter aftenen i klubbe med grillpølser og ølivand.

Kyetfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Lørdag 5. Geddetur.
En hyggetur hvor både familiemedlemmer og juniorer opfordres til at deltage.
Arrangør: lb Sejersen, tlf. 25 12 17 62 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 2979 67.
Tilmelding på opslag i klubben senest 1. mai.

Tirsdag L Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tirsdag 15, Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tirsdag 22, Hyggeaften, Vi inviterer Skanderborg Lystfiskerforening
til en hyggelig sammenkomst med brød og kaffe

Tirsdag 29. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand,

Tirsdag5.TurtilSkanderborgSø,Vistarterfraklubbenkl,17.30,-''
Arrangør: lb Sejersen, tlf. 25 12 17 62 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.
Tilmelding på opslag i ktubben senest 29. mai.

Tirsdag 12. Grillaften. Sidste klubaften inden sommerferien",:
Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag S iuni:
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61,

Tirsdag 14. Første klubaften efter sommerferien.

t&.,;:§ig:,: hru,(p{,llo.§Fe'.'71a1ngrssi ,. 6øctsp

:.
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Min bømbusstang hør fået silkeline
Jeg har fisket hele mit liv. I starten var det med

enkelt grej i form af en bambusstok med line,
prop og en krog for enden. Der blev fisket mange

skaller, aborrer og ørreder på den måde. Med

årene blev der samlet og købt en del fiskegrej,

men jeg har altid haft en særlig interesse for

fluefiskeriet. lnteressen kom nok med de fluer
min morfar, som fiskede en del, gav mig. Vi fik
fine ture sammen til fiskevand ved de danske

vandløb eller på fjeldet i Norge og Sverige. Så

det var som regel en bambusstang eller med

rette en splitcane stang der blev fisket med. lkke

mange gange siden min tidlige barndom har jeg

mødt en fisker med en splitcane stang, og når

det lejlighedhedsvis endelig bød sig, var det i

form af grej hos grejsamlere, som havde dem

hængende uudnyttet på væggen, som minde om

en svunden tid.

Først mange år senere på en fluefisker-

messe, hvor jeg mødte direktøren Alan Bramley

fra Partridge of Redditch, en fabrik der fremstiller
rigtig gode kroge til fiskeri, men mest fluefiske,

kom jeg igen til at se nylavede splitcane
stænger, for Alan Bramley havde taget et parti

splitcane stænger med over f ra England, og jeg

var heldig at få mulighed for at købe en af drsse

smukke håndlavede stænger.

Stangen har jeg haft gennem en lang årrække,

men som en stang der bare smukt hang på væggen

som dekoration og minde om en svunden tid.

I sommer var jeg igen på fisketur til Storåen i

Sverige, her mødte jeg fire svenskere, som kun

fiskede med splitcane og med silkeline, hvilket
jeg en gang i mit voksenliv har fisket med, da jeg

mødte Bjarne Fries fra Randers, som lever af at

bygge splitcane. Vi mødtes ved Gudenåen en

dejlig aften i junr, masser af fisk og vidunderligt
tørfluefiskeri. Jeg prøvede at fiske med Bjarnes

splitcane stang med silkeline, der kaster let og

elegant og præsenterer fluen let uden at plaske.

Silkelinen ligger lige og udstrakt på vandet i

modsætning til de moderne plastic flueliner, som

ligger uens og bølget på vandet, og når der skal
gives tilslag er der ikke straks kontakt til fisken.

Silkelinen er mindre i kernen end de moderne

liner, og har et fint svæv, så jeg var meget
positivt overrasket. Der er også noget mere

arbejde forbundet med at bruge silkeline, den

skal tørres efter fiskeriet og fedtes ind i fedt så

den skyer vandet, men silke er et naturmateriale
og har været anvendt længe lør de moderne

fiskeliner, og passer man den ordentligt, har man

en line der bare bliver bedre og bedre af at blive

brugt og holder ens fiskeliv ud, så en rigtig wln

win situation.
Tilbage til mine fire fiskekammerater fra

Sverige, som jeg mødte i sommer. De fiskede

kun med splitcane og silkeline på fjeldet,

derhjemme var det som regel også splitcane
stangen der blev anvendt til fiskeriet. Og de

fangede rigtig mange fine fisk med dette "gamle"

grej, det var en fornøjelse at opleve den glæde

de begejstret udviste med dette
grej. Og jeg har nu selv købt en silkeline til min

splrtcane fra England fra Terenzio i ltalien.

Terenzio Zandri er en fluefisker og har fisket
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med bambus og silkeline i mange år. Han hånd-
fremstiller selv silkeliner og sælger til hele verden.
Jeg har fået fremstillet en klasse 5,5 til min

splitcane, han fremstiller dem nemlig i halve
klasser, hvis det ønskes. Det tager ca. en tre
ugers tid at få fremstillet en line. Den bliver pakket

i en lille kasse med segl og med håndskrift skrives
type, klasse, farve og min line har nr.226.1 æsken
ligger en lille dåse fedt til at behandle linen, to
ekstra forfang i silke og et visitkort med en lille
tørflue, med dette ønsker Terenzio et godt fiskeri
med den nye silkeline. Og det hele dufter så

dejligt, og forventning og drøm om dejligt fiskeri er
til stede straks når den lille snor på æsken er
løsnet og æsken åbnet op. Dyrt, nej det mener jeg

ikke, for de ca. 1100 kr. har jeg fået en line for
livet, og sammenholdt med gode
plasticliner der ofte koster 7-800 kr. stykket og

med megen brug holder 2-3 sæsonner, mod silke
som kan holde et helt fiskeliv, om man behandler
den ordentligt. Jeg glæder mig helt vildt til at fiske

med bambus og min nyindkøbte silkeline fra

Terenzio. Lars Aarø
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Møkreltur
Vi var nogle stykker i klubben der havde

snakket om der stadig var makreller i oktober
måned, så Peter Brunsgaard, Gorm, Karl,

Mads og Tonny blev enige om en tur i Sepia,

Tonnys båd

Vi tog af sted tidligt på formiddagen og

sejlede mod Samsøs nordkyst.
Vel ankommet til Tonnys faste

fiskested begynde vi at fiske, og der var næsten
omgående bid, de fineste makreller kom på

dækket. Vi fangede også lidt småtorsk og enkelte
små isinger, der dog måtte genudsættes.

Efter vi havde fisket der en rum tld, blev vi

enige om at flytte, for at prØve andre steder. Vi

sejlede over til Lillegrund ved Sletterhage, her er
der mange forskellige grunde, med dybder fra
2-40 m. Vi havde habet på lidt torsk, men fangede
kun makreller.

Dagens fangst blev 30-35 makrel.Alt i alt en

meget fin tur med god fangst, det fineste vejr og et

spejlblankt hav.
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I de senere år ser det ud til, at makreller og

andre fiskearter er i fremgang i de indre danske
farvande, der er i hvert fald kommet betydeligt
flere makreller. Jeg har sejlet en tur ned gennem

Lillebælt, og det er samme
billede overalt, der er også kommet betydeligt
flere småtorsk, jeg vil tro at jeg havde op til
75-100 pa

dækket, hvoraf 5-7 stk. var store nok, så der er
måske håb for fremtiden. Tonny Jensen



,,Det aør
en mørk
og stormfuld
nøt..."

Nej, det var det vist ikke

sådan, denne historie skulle

begynde. Jeg prwer igen:
"Det var en lørdag aften, jeg

sad og vented' ..." på, at gemalen

skulle komme hjem fra dagens ekspedition til Det
ydre Rum

(= Kysing Strand). Det var i slutningen af august;
skumringen havde indfundet sig;jeg var så småt
ved at overveje at sætte kaffen over, da

ovennævnte gemal vendte hjem og overdrog mig

sin linekurv.
"Nej, se, en fisk!" udbrød jeg forbavset og

begejstret. I et hiørne af linekurven fik jeg øje på

den yndigste lille fisk, og det var første gang i flere

måneder, jeg havde set noget havdyr inden for

hjemmets frre vægge. Det var en makrel. Sikke

en! Hvilket farvespil! Hvilken glans i skællene! -

Den ville nok ikke rage udenfor, hvis man lagde

den på en frokosttallerken, men alligevel: En fisk

er vel en fisk! - Jeg gjorde straks anstalter til at få
fisken bevaret for den nærmere eftertid, mens
gemalen med begejstring (troede jeg) i stemmen

berettede om sit usandsynlige og heldige

sammenstød med en makrelstime. Først da han

begyndte at tale om, at den lille makrel skulle
have haft følge af flere små makreller, men at han

i stedet havde fanget 'en stor torsk', gik det op for
mig, at alt ikke var, som det burde være.

Ved nærmere øjesyn viste det sig, at gemalens

høye tommeltot var blevet udstyret med en trekrog
- str.4 eller 6 eller deromkring. Nå, det måtte der
gØres noget ved! Men da jeg er lidt af en kylling,
var det ikke mig, der skulle fjerne krogen.

Gemalen forsøgte selv med en tangforløsning,

men det lykkedes ikke. Altså måtte der professio-

nelle folk til. Jeg greb telefonbogen, fandt

nummeret til skadestuevisitatoren for Region

Midtjylland, ringede op. "De er nummer 1 i køeni'

Hvor heldig kan man være? Snart efter kom jeg til

at tale med en venlig dame, der godt kunne se

problemet og gav os valget mellem skadestuen i

Horsens, hvor der var ventetid, og skadestuen i

Aarhus, hvor der var ledige pladser.

Vi satte så kursen mod Aarhus, hvor vi blev

modtaget med glade smil og åbne arme af folk,

der vidste, hvad der skulle gøres ved problemet.

Lægen havde en fortid i Esbjerg, så sådan en

snoldet krog var ikke noget problem. En

bedøvelse, der knap fik tid at virke, et klem og et

klip med en bidetang, så var den sag ordnet. Fem

minutter senere var vi på vej hjem igen - en
trekrog fattigere og en stivkrampevaccination
rigere.

Nåe ja, vi må da heller ikke glemme forbindin-
gen - den var faktisk større end fisken!

Karen Rasmussen

P.S. Her en måned senere ligger den lille fisk

stadig ensom og frysende i fryseren; men
gemalens tommeltot er fuldt restitueret.
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Servicemeddelelse:

Nummeret på skadestuevisitationen er

87 31 50 50
- det bør stå med store tal

på en fremtrædende plads

i bladet - hver gang!!



Niels Jørgen (nj) har mange gange talt om Lagan
som Sveriges bedste fiske-vand, hvor han og

Vagn har været utallige gange. De besluttede sig
for at tage dertil i år og fik Ejner sat på opgaven
med køb at billetter og leje af hus.

Den 25. september drog vi så af sted. Bilen
godt læsset med fiskegrej og proviant - både til
ganen og maven. Turen gik via Grenå-Varberg i

høj solskin, idet Vorherre havde bestemt sig for
lndian Summer hele ugen.

Vi ankom til Lagan ud på aftenen, hvor vi efter
nogen sØgen og spørgen fandt stedet, en nedlagt
vandmølle, hvor vi fik hele overetagen i hovedbyg-
ningen, der er beliggende i en lille landsby ca. 5
km fra Lagan i naturskønne omgivelser med

græssende får, krebsedam og brusende å med

skov i baghaven.
Vagn tryllede "natmad" på bordet.
Som "Benjamin" havde jeg forhørt mig om,

hvilket udstyr man skulle have med, ud fra mine
erfaringer f ra Skjern å, hvor jeg 2 år i træk (10

dage) havde tonset blink, spinnere og fluer ud i

åen uden at mærke det mindste ryk, udover
bundbid. Da ingen havde "en gylden opskrift" tog
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jeg rigeligt med, idet jeg dog glemte både
fangstnet/krog og en totenslager.

Forventning og spændrng gjorde som tidligere
natten noget urolig, ligesom deltagernes alder
gjorde, at de skulle op om natten for at "slå en

streg".
Næste morgen drog vi til Lagan og parkerede i

byen Laholm helt nede ved elven.
Lagan er speciel ved, at den ved Laholm er

spærret af en dæmning, hvor man har anlagt et

kraftværk, således at laksen ikke kan nå op til de

egentlige gydepladser, undtagen nogle få, der
finder op i nogle små tilløb nedenfor værket. Man

har som kompensation forpligtet sig til at udsætte
50.000 stk. smolt årligt.

Elven kan fiskes i fra kraftværket og ud til havet
- en strækning på anslået 10 km. Der købes
fiskekort til 150,- kr. pr. dag, der skal bæres
synligt på det ene ærme. Det fik Vagn helt op at
ringe, da han en dag i varmen havde smidt
jakken med fiskemærke. En kontrollør kom

gående på den anden side af elven, der der er ca.

40 m bred, og påtalte det manglende fisketegn.
Jeg stod ca. 50 m derfra, da jeg hørte deres



korrespondance. Jeg skal blot nævne, at Vagn
var den, der råbte højst og brugte nogle udtryk,
som svenskeren heldigvis ikke forstod, da han
faktisk har ret til at bortvise personer, der ikke
efterkommer stedets regler. Vagns ansigtskulør
var stadig misfarvet, da jeg lidt efter gik hen til
ham og fik historien i et ordforråd, hvor ordet
"idiot" flere gange blev brugt.

Elven er opdelt i områder, der nærmest
dæmningen hedder Grønningen - så Halmstad
Hållan, Revet, Jernbanebroen m.fl.

Den første dag begyndte vi at fiske på
Halmstad Hållan. Der gik imidlertid ikke lang tid,

førend vi fire var spredt. Nj som sædvanligt den
første ud i dette ukendt og mig bagest i truppen.
Jeg fandt et rimeligt godt sted, omgivet af

svenskere og startede ud med en 22 g mØrum-

sild. Udkast næsten over til modsatte side og hvor
strømmen hurtigt får lineretningen langs med
elven, alt medens man spinner langsomt ind.

Jeg havde vel fisket i 1yz time, da jeg fik bid,

som jeg i første omgang troede var bunden. Da

linen bevægede sig nedad, og jeg mærkede liv i

den anden ende, steg adrinalinen voldsomt. Da
jeg fik fisken ind til bredden, opstod problemet

med landingen, idet jeg stod på en skrænt ca. 1 m

over vandet, uden net eller krog. Sidemanden kom

mig til undsætning med et kæmpe fangstnet, og

fik landet en flot hanlaks lige over 90 cm og 6,7
kg, farvet over i det rødbrune. Næste problem var
at slå den ihjel og her kom en anden svensker
med sin totenslager og goggede laksen. Stor
tak til svenskerne, der lykønskede mig med
fangsten, der behørigt blev stukket og hængt op i

halen, så blodet kunne løbe f ra. Min første laks i

Skandinavien. Jeg havde forinden fanget laks i

Canada, men det gjaldt ikke, mente Vagn.

Jeg var stadig i "den syvene himmel", da Ejner
kom gående, og på min forespØrgsel sagde, at
joh, han havde da fået en laks, som nu kom frem
fra ryggen. En frn hun på 5 kg taget ude på Revet

med en "gummimand" - en Flying C Firetail, 25
mg. Han spurgte også pænt, om jeg havde
oplevet noget. - Og jooh. Jeg nikkede hen mod

træet, hvor min laks hang. Ejners øine blev lidt

stØrre, og heldigvis var min den største.
Det var første dag i Lagan. Vagn og Nj havde

ikke fået fisk, men havde haft kontakt.
Det blev til 4 forrygende fiskedage, hvor vi fik

ialt 8 flotte laks, og alle 4 f ik fisk, ligesom der var
flere fighter, hvor laksen vandt.
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Jeg havde heldet til at fange endnu en laks, en

hun, der ved Ejners hjælp blev landet med gaf .

Niels Jørgen brillierede med 3 laks og

selvfølgelig også den største. Vi fire var ude på

revet og efter en pause drog Nj iforvejen, idet han

lige skulle afprøve et sted. Da vr andre lidt senere
kom slentrende, fandt vi Nj stå og omklamre et

stort træ med fiskestang i ene hånd og fisk pa

krogen. Fisken var gået nedstrøms og Nj kunne
ikke komme om på den anden side af træet, der
var for tykt til at favne og få stangen med rundt.

Det er jo i nøden man skal kende sine venner,

der nu hjalp med landingen af turens største laks -

en flot han på 97 cm og 7,5 kg.

At turen fangstmæssig også var en succes
udleder jeg af Nj.s udtalelse om, at det var første
gang han havde 3 laks med hjem fra Lagan.

Jeg talte med en dansker, bosat i Laholm, der
anbefalede, at man kom i begyndelsen af juni,

hvor laksen kommer ind fra havet. Da kan man få

blanke laks på over 12 kg og i f ighten få rykket

armen halvt af.

Den sidste dag fredag var vi mættet af fiskeri
og brugte dagen til at gå en tur ibyen og ned til
"Grønningo[", hvor
lystfiskerne står helt tæt - med få meter imellem -

og hvor der et leben og en råben, som har afholdt
os f ra at fiske der. Men det var sjovt at se, når

nogen havde laks. Der var mange danskere - eller
rettere halvdanskere - dem vi jyder kalder
"kjøvenhavnerel idet Lagan kun ligger ca.llz
times kørsel fra Helsingborg.
Bemærk, at man i Lagan får mange bundbid og

for mit eget vedkommende måtte jeg op i den
lokale grejbutik for at supplere grejkassen. Man

har her et blink, der fanger godt, men jeg skal da
love for, at prisen også er god, så en plovmand

ryger let.

Alle fisk skal indberettes, og man kan gå ind på

nettet og følge med i fangststatestikken.
Jeg kan kun anbefale Lagan som en formidda-

bel oplevelse i en skøn natur og med mange fisk.
Jan Gregersen
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Regler for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder Å-Rævs Å og ud til fjorden
hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes fra broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

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

Mindstemål:
Havørred .... .40 cm

Rf::Tl: : : :i8:il
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 broon 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 så lad os
slå følgende fast: Rævs Å 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 ovcr havneudløbet fra den nordre
havnemole og nrnston ud til Næsset er ulovligt.

U lovl ige tl s kered ska be r
Når du går langs åort oq ovt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (rusor cllcr andet) så ring til
Tonny Jensen, 86 55 4:l lO - 20 11 5174,
eller til fiskerikontrollon tl(i 44 Bg 1 1 .

Fangstjournal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
Iigger 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 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 at 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 tør
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hotd dig orienteret på

OSFs hjemmeside:
www. odde rsportsf iske rforen i ng. d k.

Kontingent 2012
Senior ....520,-
Junior .....235,-
Familie ......690,-

Glad dine klubkømmerater og dig sela!
- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.
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