


§tef's
Iystfisksrgr

Sealskinz Ultra grip handsker
Str. small-xl

Zippo Håndvarmer i Gaveæske
Med benzin

Frit valg 1-4

Geofl Anderson Third Eye polaroid briller
6 modeller Frit valg

, ,fx[i6'. ."...'

t50;

I

,*cBji

,@ryw"'le&ra.*'';:

.'ffi**,"'"tt'
. . 

:.:::j:r:::li:::: : 
::.::::l::t::: .

:' flffifugi, s':':':':'i::'''',':'::::i:i.':":

Hansen Flexi Pirke
200,300 & nOO g"k**

ffi ixmrffi+t* ""''ii

-for$nW,xM':
100r'"' 

.=' r-:
Pr. stk. 39,95 '*ffi '

f i"'itli'jiti"ii:::iiir:{:i;;:i,::1::'::ir:,::'ii:':+l'**'r:':

Legend Artic 0riginal Uinter støvler
Sort eller Khaki str. 37 -47 Frit valg

.]:..].l ..: 
l(Url:,:,::,::]:].,.,,.]::,,].

il0s;- I

',rrrrrrrrr,,,§t0,,,.$rbiti 
e,il!,i. tag0 Gcår *gblerq og-q0trmiH

Feks. Sauage Gear Lb real eal i 3 str. lra 89,-

The Fish & and the Fly 4 streamers
"M*.ffiW

,.§rl§ltwr_sws

. ,1111! WNNNW

1gg,-
Wtu"*ffi_lqlw

349,-

ffi......'.,,
i r"tl=.""d*i',.,,r...;,11.

ill.ilji:iiiii i : ii::: :&\i:: l$j::

f I't t::i!. : ': t{.::: .*:jii i': i:h
ri :., r:rii:ii ii*Hr*;Hi$-iri.i.r:il:+,1:: ::":- WiS
.r.:.:.1:..:r.:.:.:.:.rr."... :...... .rryl:
.:.:.:.:.1:.1:r.i:rilLliltsi:Lr ffi\§'!f+ I

,,'iii! l

,:iiiiiiiii:ii,',',,,::,,::,:'Iiiffi+ i:\T
!:!:!:!,!:!:!l!:! :l!l!:i:il:::litd,i. §ffi!:,iii.,.,i:S
:rrr,:,:,:,1|'::r j -i\lwj:,:::.:§\.::: ::,:3 i

:i:irii:liiiiriririliriitiiNffi:iiiiili.i

k l:':.:al:+!*ll:i::i1:ili+l::!1i'in:l

ffi*$*
.:::!.::i.r:: :nr-:.::r::i:r::.:.: +i:.1jj1:.::::.i:-:::.:::.: :,:

$,,',,, &-ffi::+,:i. ..ffi"§d'.SsJS"
.':i :i'.. r : W_S§l*ffiii§ ..
'1 1'r' nukun wffi ::

499,-
[.r.i'i!

Il':1,' Eiger Yukon Uinter støuler
ii.i.ii.liiiiiiiiiiiiiii.i..i 

Lys Brun str. 37 -47

2 oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG



OSFs B ESTYR ELSE:

O dder Sportsfis kr*rening
Stiftet 1945
Klublokaler - Stampemøllen - Stampmølleve157
www. odd ersportsf iskerforen i n g . d k

www. s portsf iskeren. d k

I

I

i
I

i

I

I

I

I
I

Formand:

Tonny Jensen

Næstformand:

lb Sejersen

86 55 43 10 -2011 51 74 86 54 7472-251217 62

sepia.gosmer@lensen.tdcadsl dk saloparken@mail dk

l(;t;screr: Allan Rosenbæk

l'clrrr I rederiksen 86 55 85 17 - 30 29 79 67

ll(i 1(i 09 97 -2921 4473 rosenbaek@it dk

1 
r l« rrsarnvi rken de-revi sorer. d k

86s424t0-50981661 869371 58 -2327 0564
vhaugaard@email dk jenskrk@gmail com

Søren Dragsbæk Elner Nygaard Jensen

86 92 65 02 -2s622024 86 54 35 66 -24 47 9/ 66

sorendrasbaek@yahoo com ejja@turbopost dkk

Martin Rindom

29 82 29 59

mtrindom@gmail.com

Henrik Bøhme Rasmussen

2227 17 81

hen rikrasmussendk@yahoo.dk

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 86 54 03 52 - njn@it dk , Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 B7 16 98 - kalamasimo@mac com

Webmaster: Jens K. Knudsen - ienskrk@gmail.com

DREJ ET NUMMER

Det er megetvigtigt, 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 14

Brandinspektøren BO 54 05 29

Vagn Haugaard Jens Knudsen
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Denførste /tø'uØrred
Mine dølre har altid været meget interesse-
ret når jeg kom hjem fra en succesfuld
fisketur og har læsset en god havørred op i

håndvasken. De har altid været med når
dyret skulle sprættes op. De kender
efterhånden alle fiskens organer lige fra
hjerte til svømmeblære. Fisken skal altld
undersØges. Der skal mærkes på slim og
rogn, og der skal også trykkes på øjne.
Ekstra spændende er det naturligvis når
maveindholdet skal skæres ud. Lidt
ulækkert, men alligevel meget interessant
at finde ud af hvad havørreden nu har
spist. Ofte har der været kamp eller
lodtrækning om hvem der skulle prikke hul
isvømmeblæren for alhøre det lille knald
som det kan give når den går i stykker.

Forleden spurgte Lærke på 10 år (nu
11), om hun ikke snart skulle med ud og
prØve at fange en havørred. Hun har været
med på flere ture i P&T, men synes
efterhånden tiden var ved at være moden
til at forsøge sig med en rigtig vildtlevende
havørred. Naturligvis skulle hun det. Jeg

4 oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG

var bare lidt skeptisk i forhold til at tage
hende med til den åbne kyst, hvor
havørreden ofte er en flidspræmie der først
udløses efter flere fisketure og mange
timers fiskeri I juli måned kan den lokale å
være ligeså vanskelig en udfordring. Jeg
valgte derfor at vi skulle prøve lykken ved
sluserne i Norsminde. Under de rette
omstændigheder er fisketætheden her lidt
større end ved kysten. Samtidig havde jeg
selv været heldig at tage et par gode fisk
dernede nogle uger i forvejen.

Lørdag morgen. Vækkeuret var sat til kl.

03:45. Forventningen var stor, så det var
ikke noget problem at komme op. Der blev
lavet kaffe og fyldt drikkeflasker, og så af
sted På vejen i bilen derned , prØver jeg at
få afstemt forventningspresset en smule.
"Det er jo ikke altid man fanger noget". "Du

kan risikere at fange en undermåler. Så må
vi sætte den ud igen". Lærke nikker og
lader til at acceptere disse kendsgerninger.

Først skal vi skaffe agn. Det klares let
med et børnenet. I stensætntngens blære-



tang har vi på ca. 10 minutter fanget dyk i dybet og så er det slut. Jeg sidder på
fjordrejer nok til en hel dags fiskeri knæ på molen og rækker ned til vandover-
(undskyld Ejner, Niels Jørgen og Vagn). fladen mens ørreden glider sikkert i nettet
lljemmefra er der rigget op med glideflåd, og tages op. Lærke tager fisken ud af nettet.
kuglelodder og tynde fluorocarbon forfang. "Er den stor nok Far?" Det er den. Hun
{la monteres der en reje på krogen i halens giver den selv et gok og jeg tager krogen
ll eller 4. led. Vi begynder så på skift at ud. Det er en typisk aflang Odder Aørred
sØsætte vores flåd i den udadgående strØm på 43 cm med sjældent smukke pletter.
fra slusens ene molekant. Jeg forklarer, at Vi jubler begge over fangsten og så skal
man hele tiden skal holde godt øje med sit der fotograferes. Det er let at se hvordan
flåd for at se om det bliver trukket ned af en stoltheden og fiskeglæden lyser langt ud af
fisk, og samtidig sørge for at det ikke løber billedet. En ny havørredfisker er født.
ind i molekanter eller andet, så det bliver Senere fanger jeg 2 ørreder på under 40
mistet eller revet i stykker. Nu stiger solen cm til genudsætning. Lærke har bid igen.
langsomt op imellem masterne på havnens Denne gang er det en tyk-rygget skrubbe
lystbåde. Den er stor, flimrende og orange, der har forgrebet sig på rejen. "EN
oq er sammen med de afstressende FLADFISK'. Dette er Lærkes første
rlrømhvirvler i vandet, med til at gøre det skrubbe. Umiddelbart før vi skal hjem,
vir)r(i at stå så tidligt op, lykkes det hende at fange endnu en

Allerede efter ca. 15 minutter forsvinder havørred. Den er lige akkurat 40 cm, så
rrril f låd pludselig fra overfladen. Jeg den skal med i tasken og præsenteres
vcrrlt:r et øjeblik og strammer så op. Der er derhjemme. Papfarfar Jan er også med i

li:;k i den anden ende. Det ærgrer mig lidt dag, og han får på mirakuløs vis også sin
;rl jrrrl er den første der får bid. Omvendt førslehavørred nogensinde. Jo, den første
r;ivrrr det mig mulighed for at vise Lærke havørred er sandelig noget helt specielt.
Irvor«ian sådan en karl skal håndteres med Denne fisketur vil vi altid huske som
lirllrl luemse, stram line, udtrætning og noget helt særligt.
;rllirrry Samtidig er det godt for hende at Husker du selv din første havørred?
l;nrt) f ra start, at det nogle gange ikke er en
i;()lv rier fanger den første fisk. Ørreden

I t,( )rnrnc,rr snart op på molen. Den er dejlig
tyk r)g måler 43 cm.

Nrr er fiskegnisten tændt, så vi fortsætter
r rl( )r trødent med at sØsætte vores rejef låd.
l)cr ltliver dog også tid til lidt kaffe og en
Iurnskbrød med ost. Så sker det, som vi

lrcr;ge har ventet på. Lærkes f låd trækkes
llrrrgsomt ned under vandet, kommer op
tgen, men forsvinder så helt fra overfladen.
"hvornår skal jeg stramme op?". "Det

bestemmer du selv. Det er aldrig til at vide
om det er for tidligt eller for sent, men prØv
bare nu". "JEG HAR BlD". Råbet giver
genlyd under sluserne. Lærke håndterer
fisken professionelt. Med den nylige
instruktion, samt erfaringen fra P&T, går
det fremragende. "lkke for tæt på endnu.
Lad den selv svØmme sig træt før du
trækker den hen til molen". "Husk at holde
linen stram". "Den er tung Far! Er du klar
rned nettet? Fisken vælger at tage et sidste

Lars Abel

Maskinfabrikken
BEMI ApS

RØNHØJVEJ 8.8300 ODDER

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

..OS edearbejde
'''"0 Maskinstativer
.'.4S cialmaskiner
|)R overingsopgaver
.'l Maskiner til ståIindustrien
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Når man er lystfisker og naturelsker, kØrer
man gerne mange kilometer i bil og
brænder en del dyr brændstof af for at
finde fisk og vild natur. Der er også noget
med, at der altid er g rØnnere på den
anden side af åen. Men meget af det vi
sØger efter som lystfisker, det er såmænd
næsten lige uden for vores dør. Det kan
nås på en cykel eller på få minutter i bil
fra Odder. Man skal nemlig bare køre ud
til Assedrup, parkere ved broen og gå ud
mod fjorden langs åen. Oplevelserne
kommer helt af sig selv, for her er en vild
natur, som vi ellers skal bevæge os langt
væk for at finde. Området langs
med Odder Å, som vi ikke må
kalde for Odder Å men for Rævs
Å, er rigt på dyreliv. De store
rovfugle viser sig altid, når jeg er
ved åen. Der er store musvåger,
og et par gange har jeg også
set store flotte f ugle som Ørne og
rødglenter. I den forgangne

6 oDDER sPoRTSFTsKERFoREN rNG

Oplevelser fra åen fortalt af Lars Berg Thomassen
sæson har jeg mange gange set den
f lotteste f ugl, vi har i vores natur, nemlig
isfuglen. Den er simpelthen fantastisk.
Lige inden den kommer forbi med .;:§;;, 

4

meget hø1f arl kommer den 
.7.i:;;1''

med en hø1tone, og .{'
sekunder efter kommer .,))'

den flyvende som
et jagerfly lige hen
over vandet på 

,,,,.*

åen Er der lidt
sol, kan man
være heldig rfi

at se



de mange smukke farver fra den lille blå
isfugl.

Når jeg går og fisker ved åen, er jeg ofte
helt væk i koncentration. Jeg skal ikke
koncentrere mig om ret meget andet end
den lille hvide prop, der driver langsomt
frem med strømmen. Mine sanser er rettet
mod, hvad der sker nede i vandet foran
mig. Sker der bare den mindste lille
forandring r vandoverfladen eller ved mrt

flåd, så vågner jeg En dag blev jeg
vækket så meget, at jeg fik et chok. Den
rolige vandoverflade blev pludselig brudt
af en stor bølge, der bevægede sig op
mod strømmen. "Hold da helt op", tænkte
jeg "Nu kommer der en kæmpe havørred
frem til mig, en af de helt store." Og mens
jeg stod og tænkte på den store fisk, som
jeg snart skulle fange, kom der et ordent-
ligt plask på den anden side af åen lige
foran mig. Og sikke et chok, for i samme
øjeblik kom der en kæmpe odder op af
vandet. Den stak sit hoved op og så på
mig, mens den pustede vand ud af næsen
med et ordenligt hvæs, hvorefter den i en
vældig fart vendte rundt og svØmmede
med høj hastighed nedstrøms På et
splitsekund flyttede mit hjerte sig fra
brystet til halsen. Det var simpelthen bare
for vildt! Jeg havde ikke regnet med at se
så stort et dyr i den lille å Men da jeg var
kommet mig over det store chok, gik det
op for mig, at jeg havde set et af de mest
sjældne pattedyr i den danske natur; en
kæmpe odder på næsten en meter.

Sådan en stor odder skal have mange
fisk for at overleve. Men den havde
åbenbart ikke spist alle fiskene i Odder Å
2012 blev et år med mange naturoplevel-
ser og fangst af flere fine havørreder. Jeg
fangede ingen rekordfisk. De største var
på ca. 50 cm. Og som noget nyt begyndte
jeg at fange fisk andre steder end mit
sædvanlige sving, som efter sigende har
fået navnet "præstens hul".

Der er alt for lang tid til, at kalenderen
igen viser juli. Men de mange gode
oplevelser fra åen i år 2A12vil jeg have
hos mig gennem hele den lange vinter. Jeg
olæder mio allerede til næste sæson ved
voVo

Odder A/Rævs A

Jrg siger jr, - den aar stor!
Vi var tre gode venner, der var på fisketur i

en mindre fiskebåd ud for Trondhjems
fjoden. Vi fiskede på ca. B0 m vand.
Fiskegrejet var den svære kaliber, snØren
kunne klare ca. 50 kg, og pirkene vi brugte
vejede f ra 500-1000 g

Jeg sænkede pirken i vandet, den var
nok ikke 10 m nede, da det gav et ryk i

snØren, så båden vippede faretruende, og
vi nær var faldet udenbords. Uhyret, fisken
eller hvad det var, rykkede snØre af hjulet
så det var næsten rødglødende - virkelig
dramatik. Uha, uha, snØren sprang fisken
forsvandt - - - men jeg var kold og rolig!

ffiffi ffiffi

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

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 54 70 20

ODDER SPORTSFISKERFOREN ING 7



r# #T#T#v*

$rs§p*##J3

Tirsdag L tttlftift1let - År.*t i bittedel Allan Rosenbæk har lavet en billedserie
med klubbens store og små begivenhed er i 2012.

Tirsdag '15. Hyggeaften.

Tirsdag 22. Fluebindlng. lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 29. Fluebinding. lnstruktion: Jens Knudsen.

Søndag 3. Fæltestur til Odder Å.

Xl Tåffi ;:å 33 ?i [: f 'ff J[ §3f 
',ffi 

I ilt?,''-:T?!,*, s k i p p e r, a b s kov s
Tilmelding på opståg i klubben senest 26. januar.

Tirsdag 5. GENERALFORSAMLING kl. 19.30.

Tirsdag'12. Fluebinding.lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag '19. Fluebinding. lnstruktion: Allan Rosenbæk.

Tirsdag 26. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø.

q* "::: - -

@'::jjiilil'j':i'r :''.'

Tirsdag 5. Lineknob.lnstruktion: Allan Rosenbæk og Svend Sørensen.
::.,.:t::::::',. :,::..:. r,..., .:,, , 31i61.6lg.have lavet..lykke på egen.flureliner.så,tag den med.

Tirsdag 12. Hyggeaften. Film, I

Tirsdag 19. Hyggeaften.

Lørdag 23. Put and take tur.Vi starter fra klubben kl, 8.30.
Arrangør: Peter Frederiksen, tlf . 29 21 44 73.
Tilmelding på opslag i klubben senest 19. marts.

Tirsdag 26. Hyggeaften.

B ODDER SPoRTSFISKERFoRENING
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hyggeaften i forretningen. Yi kører f ra Stampemøllen kl. 18.45.
Tilmelding på opslag i klubben senest 26. marts.

Tirsdag 9. Hyggeaften, Aftentur til det nye gydevand ved Snærild.

Tirsdag 16. Oprydning tangs OdderÅ. Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00
og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øllvand.

Tirsdag 23. Kystfiskeri, Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tirsdag 30. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Lørdag 4. 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 30. april.

Tirsdag 7. Hyggeaften.lnstruktion i fluekast ved klubbens garvede fluefiskere.

Tirsdag 14. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand,

Tirsdag 21 . Hyggeaften, Optakt og tilmelding til pighvar-tur.

Lørdag 25. Pighvar-tur til Vesterhavet, Er vejret ikke med os arrangerer vi
sildetur til Hvide Sande. Arrangw: Tonny, tlf. 20 11 51 74.
Tilmelding på opslag i klubben senest 21, mai.

Tirsdag 28. Hyggeaften.

Tirsdag 4. Hyggeaften. Tilmelding til tur til Skanderborg sø samt grillaften.

Lørdag 8. Tur til Skanderborg Sø. Vi starter tra klubben kl. 9.00.
Arrangør: lb Sejersen, tlf. 25 12 17 62 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.
Tilmelding på opslag i klubben senest 4. juni.

Tirsdag 1 1 . Grillaften. Sidste klubafteo' ' U*6,,,1§c!mmerferienr r ,,, ,,' ,

Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 4. juni.
Arrangør: Vagn Hau§aard', ttf. 50:198-16',61 -,Allan Rosenbæk;tlf. 30 2979 67.

Tirsdag 13. Første klubaften efter sommerferien.

Hold di§:orleiteret på O§F§''hlefim de;"" ;odd§ tiskertorening.dk
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ret ofte bliver til hele fiskerejser til de
skandinaviske lande, danske åer
og farvande.

Vi har traditionen tro afsat
fire til fem fluebindeaftener,
hvert forår og efterår. Og det
er altid både lærerigt og
hyggeligt Lærerigt fordi vi S
lærer nye teknikker, taler om \
hvorledes man fisker med
fluerne, deres gang i vandet

1 0 ooDER sPoRTSFTsKERFoREN rNG

eller på vandet, som tørflue eksempelvis.
Vi har enkel og let forståelig snak om
udstyr og brugen af dette, når vi fisker med
flue. Vi binder fluer, hvor alle der vil, kan
være med og vi har medlemmer som er
godt op i årene, som med stor iver og
tornø1else deltager, selvom de måske
aldrig før har fisket med flue Det får de
lært, eller der er mulighed for det. Og de to
yngste juniorer Johannes og Anders binder
også fluer med stor begejstring og glæde
Vi binder fluer til alle former for fiskeri. Ofte
har vi et tema, som eksempelvis kan være
kystfiskeri og så binder vi effektive og
brugbare f luer til netop denne form for
fiskeri, vi har også en del bøger vi kan

hente ideer og inspiration i. Og en
sidegevinst ved de aftener med

uebinding vi har i vores forening, er
de mange input medlemmerne

bidrager med i form af egne
erfaringer, oplevelser og gode
fiskehistorier. Desuden er det
smadder hyggeligt og starten
på et nyt fiskeeventyr starter
ofte ved fluestikket mens der
snØres en f lue.

Fluebinding ued løngbordet

Kunsten, at binde sin egen flue og den
tilfredsstillelse det er, at fange sin første
fisk på den er ubeskrivelig. Derfor er det
også med stor interesse og deltagelse, at
der bindes fluer i OSF Vi dyrker denne
hobby på linje med fiskeriet, som er
spændende og alsidigt. Fluebinding er
fiskeri allerede ved fluestlkket, hvor vi

sidder og binder et fluemØnster eller to de
aftner, hvor der er fluebinding på program-
met Vi har selvfølgelig også andre ting på
vores klubprogram, så vi har en bred vifte
af forskellige fine aktiviteter med fiskeri og
natur som omdrejningspunkt. Det vi lærer
på sådanne klubaftener bliver efterføl-
gende omsat til praktisk fiskeri på forenin-
gens og medlemmernes fisketure, som

Lars Aarø.



Lagan 2012
På opfordring fra redakløren, vil jeg
fortsætte denne føljeton om årets tur til
Lagan

Jeg har en mistanke om, at der var en
lille bagtanke f ra hans side Det ville jo
være fint, at en anden fortalte, at det var
ham, der fangede mest - 2 flotte laks på
ca 6ogTkg

Søndag den 23. september var der
opsamling kl. 12, Niels JØrgen, Vagn, Jan
og undertegnede Pakning af grej og
proviant var hurtig overstået, vi har jo

efterhånden rutinen.
Derefter afgang til færgen, køretur til

Lagan og ud til Edaberga, en lille by 7
km øst for Lagan Vi havde lejet et hus vi

kendte fra en tidligere tur
Det var småt med fiskene de første

dage, det var som om, at der ikke havde
været nogen opgang. Mandag, tirsdag
og onsdag gik med mange timers fiskeri i

regnvejr, masser af mistet grej, men
ingen fisk.

Da vi onsdag besøgte grejbiksen for
indkøb af flere pirke, fortalte de, at der var
meldinger om mange fisk ved mundingen,
og at de var på vej op i elven

Vi f ik optimismen tilbage, og torsdag
morgen gik vi til den igen Midt på
formiddagen fangede Niels Jørgen en
laks på godt 7 kg HumøreI steg voldsomt
hos vi andre Om eftermiddagen slog Niels
Jørgen til igen med en laks på 6 kg

Vi andre måtte bøje hovederne, og give
ham håneretten.

Det var planlagt, at fredag var
oprydning, rengøring og hjemkørsel.

Niels Jørgens fiskelykke fristede vi
andre til en ekstra halv dags fiskeri

Vagn, Jan og undertegnede besluttede at

køre ind til Lagan tidligt f redag morgen for at

f iske til over middag Niels Jørgen gad ikke

fiske mere, så han tilbød at gøre hytten ren

medens vi fiskede.

Det var tydeligt fredag formiddag, at
der havde været en opgang om natten.
Der blev fanget en del fisk langs elven i

løbet af formiddagen, og Vagn fik en laks
på knap 6 kg.

Jan og jeg forblev tilskuere, men vi kan
se tilbage på endnu en vellykket tur med
masser af hygge, god mad, kortspil og
lidt godt til ganen i løbet af aftenen.

Ejner
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trlfitkeri i Giber å
Lørdag d. 3. november mødte 6 spændte
OSF-medlemmer op ved indgangen til
Vilhemsborg Vi havde fået muligheden for
at hjælpe Brabrand Lystfiskerforening med
at elfiske i Giberå

Elfiskeriet er i samarbejde med DTU, der
udarbejder udsætningsplanerne for vandløb
omkring Århus bugt.

Vi skulle helst nå at samle nok moderfisk
til at få ca. 121rogn, da mængden i de nye
udsætningsplaner var blevet reduceret.

Vi elfiskede med 2 elektroder, hvor vi gik
nedstrøms med en generator. Vi fangede
hurtigt 3-4 fine fisk, men så begyndte der
at gå længere og længere tid mellem
fiskene. Desuden stoppede de små fisk
med at springe op af vandet for at komme
væk, som de gjorde til at starte med.
Derudover var det som om, at de brugbare
fisk nærmere blev mere skræmt af os end
at blive "lammet" og suget mod elektroden
som de burde. Vi måtte finde ud af hvad
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der var galt og hvorfor elektroden ikke
kunne holde fisken. Vi byttede elektroderne
om for at se, om det var en bestemt
elektrode, der var dårlig, men ingen af dem
virkede tilsyneladende Vi fandt ud af det
var minusen, en stor kobberplade der skulle
flyde bagved os, det var galt med. Lednin-
gen var gået fra ved lodningen, så det kun
var i korte øjeblikke hvor der blev kontakt.

Vi fik ledningen fastgjort så meget, at der
nu var fuld kontakt hele tiden. Det sted hvor
vi havcle repareret ledningen, var der et fint
sving i åen, med et dybt hul lnden fejlen
blev larvet lurvrJc vi forsøgt f lere gange at
f øre elektrrtrJcrr ltr:lt incl under brinken og
ned idet clylrc Irrrl, rr)on rrden held. Første
forsøg, efter irl lcjlcrr var trdbedret, prøvede
vi igen isantrnc ltrrl ot; rlrlrlno Uang
væltede det rrrl rrrrlrl l:l l;l« )tc Ørrt)cier Disse
blev hurtigt fillrr;cl n rct I rrcllcno oq lagt i

det store kar rnc(l r:l rllrrrrllr:r;
Det var sjovt, at :;c lrvr)t rr);lll(lo stclre f isk

som egentlig står rnctl :;;'r f ;'r rrrelcrs
mellemrum og tto(lcrr :;lcr klr nir)rrrrr:sl i

små stimer
Vi fiskede vicJcrc cllr)t ()rr korl 1l;rus;(.,,

ned forbi Rokballe Mølle og videre ned til
Fulden. Der havde været rigtig mange fisk,
men især på begge sider af udløbetfra
Kapelbækken viste der sig, at være rigtig
mange fine hunner. Her fangede vi den
største hun på 70 cm.

Vi sluttede fiskeriet ca. kl. 17,00.
Efter at have optalt vores skema, kunne vi
nu konstatere at der i alt var elfisket 186
havørreder og en enkelt laks på 67 cm,
som straks blev genudsat. Der var 129
hun- og 57 hanfisk. Vi havde herved
opnået den planlagte mængde af rogn.

Fiskene blev hentet den samme aften og
kørt til Lundby Fisk, et opdræt der ligger
mellem Års og Nibe De ville begynOe at
stryge vores fisk i uge 47 , når de er
modne.

Når fiskene er strøget, bliver de igen
kørI tilbage ttl Giberå, og alle bliver sat ud
neden for Skovmøllen.

Med på turen fra OSF var Tonny Jensen,
Gorm Pallesen, Jan Gregersen, Jens
Knudsen, Martin Mikkelsen og Martin
Rindom

Martin Rindom.

§§Hn
PT.trHtrHtIFPfrR-

§§nHc§

Skovdalsvej 36
8300 Odder
Tlf. g6 54 07 35
v/ Kim Dam
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Sason6lutning

Niels Jørgen bad mig om at skrive en
artikel om årets sidste fiskedag ved åen
Jeg var noget betænkelig. Hvad skulle jeg
skrive? Jeg kunne ikke skrive om de
mange fangster eller om drabelige kampe
på å bredden. Alligevel sagde jeg ja. Da
jeg kom hjem om eftermiddagen og
spekulerede over det, fandt jeg ud af der
var alligevel noget at skrive om.

Dagen begyndte med, at vi var en 20-25
stykker som mødtes i klubhuset til
rundstykker og kaffe. Her begyndte en af
mine bedste fiskedage i flere år.

For lidt over 3 år siden, kom jeg til skade
på arbejde Jeg lå hjemme i 7 måneder, og
ventede på en knæoperation, som aldrig
blev til noget.

Da jeg igen begyndte at arbejde, havde
skolen lavet tirsdag til mødedag. Resultatet
har været, at der har været meget få klub
aftener, jeg har kunnet deltage i. Men fra
det øjeblik jeg mødte op til morgenmad og
resten af dagen, følte jeg mig utrolig
velkommen; og det er noget, som jeg
synes har kendetegnet klubben i alle de år
jeg har været medlem, Jeg har været
medlem af flere forskellige foreninger i de
40 år jeg har boet i Danmark, men
fællesskabet i Odder Sportsfisker Forening
er noget helt specielt.

Efter morgenmaden, alle undtagen
Vagn, kørle ud til åen. Han skulle blive
tilbage for at lave frokost. Jeg havde et par
håbefulde juniorer med i bilen, som begge
havde deres første havørred til gode. Da vi
ankom til åen, steg vi ud af bilen til højt
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solskin og næsten ingen vind. lkke det
bedste fiskevejr. Jeg ønskede drengene
"knæk og bræk" og håbede virkelig på, at
dagen i dag ville blive dagen, hvor de
knækkede koden.

Jeg gik opstrøms f ra broen i Assedrup
til der hvor Rævs Å og Odder Å mødes.
Der var ikke alt for meget vand i åen og
kombineret med det gode vejr, havde jeg
ikke ret meget tiltro til sagen og det
holdte stik. Efter næsten 3 timer kom jeg
ned til broen uden at have "mærket"
noget. Jeg talte eflerfølgende med andre
som oplevede det samme. Den eneste
jeg hørte om, som havde "lidt held" var
Allan, som fangede en undermåler på 32
cm. Skidt med det. Tre timer ude i

naturen vil jeg fortrække til enhver tid, i

stedet for at sidde ved computeren og
rette stile.

I klubhuset samledes alle igen kl. 14 tt
frokost, en god snak og fællesskab. Og
sikke en frokost! Sprængt and, medister,
gule ærter, snaps og ø1. . . Sådan en
frokost vil jeg aldrig glemme!

Jeg har været medlem af Langå Sports-
fiskerforening i ca. 16 år, men jeg har
aldrig været til en klub aften. Derfor kender
jeg ingen medlemmer her ud over 3 af
mine kollegaer som også er medlemmer.

For mig drejer medlemskabet i Odder
Sportsfisker Forening sig ikke kun om
fisketure og adgang til fiskevande. Det
drejer sig i høj grad om menneskene og
sammenholdet i klubben

Tak for det Bill Horney



Regler 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 på broen altid til højre side.

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

Mindstemål:
Havørrotl .... .......40 cm
Bækørrotl .......30 cm
Al .......45 cm

Fangstbegrtnnsning:
3 ørredal J)r nrcrllolrr grr. dag.

Kroge:
modhagor 1xi ornrrrkror;o skal være fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan trtlr,tutkr:, op til 3 gæstekort til hvert
seniorntotlklrr Korkrt llis vcd henvendelse til
kassororrlr.

Vigtigt:
Bruger nliln 1r;rrkr:rrrrr;s;trtladsen ved Driften, SKAL
der altirl virlru olr lcrlrq P-plads. Når andejagten
starter lrl :;cpkrrnlrcr, rnå du ikke genere
ando-jirxl(un(!, (krr lrt;r;or på stand fra broen og
ud til lrvol tc:;()tvlrlr:l st;rrter. Området skal
forlaclor; urr lrirlv lrrra før solnedgang.

Frednlrtgsbætter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der herr hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord aå lad os
slå følgende fast. Rævs Å nar to fredningsbælter.
der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m
fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje
tværs over havneudløbet fra den nordre
havnomole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U I ov I i g e f i s kered s kaber
Når du går lirrrt;s åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredsk;rlror (rtrscr eller andet) så ring til
Tonny Jottsorr, tl(i 55 43 10 - 20 11 51 74,
eller til fiskultkorrlrolkr t BG 44 Bg 1 1 .

Fangstjournal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største
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 Lystfiskefforening 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 5174.

Vi kan kontakte
Leif Hansen, tlt.27 42 31 19, eller
Niels Otto Madsen pa 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.
Sa vil du modtage en "reminder" en uge eller lo tør
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hold dig orienteret på

OSFs hjemmeside:
www.odde rsportsf iske rfo ren i ng. dk.

Kontingent 2012
Senior .......520,-
Junior 245,-
Familie .......690,-

(]lad dint klubkamm(roter 074 dig selw!

()l)l)l lt l;l'()lil:il l:;l(l ltl ()ltl NIN(i 1f,l



F (er-dk
Teleskopisk Røgeovn

Med denne rØgeovn kan der ryges fisk i alle størrelser. Få det
bedste ud af din rygning med en teleskopisk røgovn, den giver
bedre rØg cirkulation da den er rund og derved fordeles
smagen af røg bedre.
Denne teleskopiske rØgeovn har en opbevarings størrelse når
den er sammenslået på 57-60 cm. Når rØgeovnen er foldet helt
ud er den BB-90 cm hø1.

;ffIfiffiil; usvrøssmud 399 r'
Pool 12 Fluesæt {:#f:;:å[tr'

::::i:iiiii:i:::::ii::i;iiti::::i.:;i::iiriiiiiiiiilniinnnril}B\

Testet: Fluesættet har vundet som bedste sæt til
prisen, men det er ikke test nok til os, så vi har selv
haft professionelle fluefiskere til at se på sættet, og de
udtaler at det er en fantastisk klinge, der er nem at
arbejde med, den straffer ikke små begynderfejl som
mange andre gØr.Linen er helt fantastisk af en billig
line, der er ingen hukommelse, og så kan sættet let
kaste hele linen ud. Linens vægt er super placeret, et
eller to kast og linen er ude igen.

GREJ T S}IOPPEN I
DYRSKUEVEJ 13 I 71OO VEJLE

W
Pris fra

4gg,-
Leveres i 4 moedller
Pool 12 fluesæt 9 fod klasse 5
Pool 12 fluesæt 9 fod klasse 6
Pool 12 fluesæt 9 fod klasse 7
Pool I2 fluesæt 9 fod klasse B

FLl.'ER.EDT<
r TLF. 27-620-920


