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Af Lars Abel

Årets Gjerrildtur (2013) blev som vanligt
afviklet først i september måned. På trods
af den stive blæst fra sydøst (det kunne
knapt være værre rent fiskemæssigt) så

lykkedes det alligevel alle at finde noget
brugbart fiskevand i Bønnerup Havn samt i

Randers- og Mariager Fiorde. Allerede
fredag aften, fangede en sin egen kasket i

Bønnerups havnebassin For nogens
vedkommende kom der dog også fine

ørreder på land, Andre fisk blev mistet
I forsøget på at finde nogle fladfisk,

kørte Jan og jeg om lørdagen til Gjerrild
Nordstrand. Da vi fornøjede og forvent-
ningsfulde vadede ud gennem den kraftige

brænding, gik synkronisertngen med
bølgerne tilsyneladende galt for Jan,
hvilket afstedkom at han fik sig et par

bordfyldte vadebrukser Efter kort tids
mislykket flskeri, måtte vi køre slukørede
tilbage tll huset, så han kunne få det våde
tøj hængt lillørre ihaven.

Det var efterhånden blevet godt hen på

eftermiddagen, og i fiskehusets stue står
der en dejlig lænestol og en blød sofa Da

fiskeriet alligevel var gået fløjten, kunne vi

lige så godt snuppe os en lille morfar
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inden de andre ville kortlttltr ltllr;tt1r' lt;t

fjordfiskeriet.
Jeg vågnede pludsclirll vttrl;tl tttttt

strube var SnØret hell t;ilnrtlrot r l)rrl lrtllr:l;
fuldstændig som onl tltl ktrtllir I I I lr lr I !r i rr

bejdsmand stod torclvor lx'l jcl t rvlt t t ttt ; ot 
1

tog kvælertag om rllitt illtlll ,litt t vrit;ttcr ltr

op på samme facon, or1 tlttl vt:;lc :;tr I ;tl trl

u navngivent OSF nlcdkrrrl rrttlo; I lt;tvrirt
pumpet ganske anseeligrl lttirtl tr lr lilt rrl

spraydeodorant ud ilokalcl l)rt 1or;ltrlr;l
spurgte ham hvad pokker itlrtlltrtvtltt t;;ttlr;

i, forklarede han os stolt at ilittt r;lttttttto
aften skulle på førstegangs-dalt: ttlcti ctt

dame i Ålborg, og at han derfor villtr

afbryde fisketuren nu. Spisebordet flød

med badesæber, håndklæde og parfume

samt dyre boxershorts i sPraglede
mØnstre.

Da vi gispende efter vejret, klagede over

duften (læs: stanken) fra deodoranten,
bedyrede han os i en beroligende tone, at

denne skam var af et dYrt og meget

anerkendt fransk varemærke, som ieg pga
gassens kraftige indvirkning, ikko lirlttrlcre
kan erindre navnet på. Dyrt? jlt <l(:l ltor
jeg gerne. Det må have kra,'vol itrrllil llcre

dygtige, højt betalte kenliirtt;ottiotrrt tttcd

årelange og kostbare viricror litlt rr ir r



akademiuddannelser bag sig, at udvikle
og fremstille en gas af en kaliber og
fareklasse som denne, der er så intens og
gennemtrængende, at den nærmest er
umulig at lufte ud af et indendørs lokale
igen. Vi åbnede straks alle døre og
vinduer på vid gab, men intet hjalp,
Lugten hang ved, og vi luftede ud lige
indtil vi skulle spise 3 timer senere.

De 3 timers intensive udluftning med
konstant gennemtræk af frisk havluft
direkte fra det vidtåbne Kattegat, havde
efterhånden gjort sin virknlng, og betØd
dog trods alt at vi nu kunne nyde vore (i

øvrigt utroligt velsmagende) bålstegte
kyllingelår som Allan havde tilberedt til os,
uden nogen nævneværdig efterdunst fra
eftermiddagens gasangreb i spisestuen.

Hvorvidt OSF-medlemmet på turen til
Ålborg denne aften, fik krog i en god sild,
melder historien ikke noget om. Der
fremgår i hvert fald ikke noget om nogen
sildefangster i OSF's officielle fangstjour-
nal fra den pågældende dato.

Kære OSF-medlem. Du skal ikke tage
dette indlæg alt for hØjtideligt. Det er jo
trods alt bare gas.

DDER

Skovdalsvej 36
B3O0 Odder
Tlf.86 54 07 35
v/ Kim Dam
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Normalt er sejfiskeri noget jeg forbinder
med fiskeri ude i Nordsøen, gerne i

september måned, hvor man kan opleve et
fantastisk spændende og kraftfuldt fiskerl.

Sej er i familie med torsken og lever i

reglen på dybt vand. Sej kan veje op til 30
kg og blive 120 cm lang. At fange en sej
på 6-10 kilo kan give en heftig fight, som
kan være fantastisk sjov, men også
udmattende, så jeg tør næsten ikke tænke
på at få en 25-30 kilo af slagsen på
krogen. Den må fighte helt vildt!

Sej har jeg også fanget på Djursland,
hvor jeg hen under aften har oplevet, at
sejen trækker ind til kysten og kan fanges
fra land. lkke så store sej, men op il 2-2,5
kilo og på let grej. Det kan også være en
spændende fiskeoplevelse, Og så smager
den fantastisk.

I år har vi kunnet opleve
et massivt sej-fiskeri på
Østkysten fra Arhus og
ned til Hou og ind i

Horsens fjord. Det har jeg
ikke før oplevet i så udtalt
grad. Herligt at der igen
er fisk af anden slags i

det kystnære og ikke kun udeatte ørreder
eller undslupne regnbuer, Sejen er ikke
stor, kun få holder mål6t på de 30 cm, som
er mindstemålet, og man burde ikke tage
sej med hjem under 40 cm, da der ikke er
meget mad i en fisk på 30 cm.

Dette fiskefænomen, som vi har oplevet i

år, har også givet mange familier med børn
flne fælles oplevelser i form af fisketure
f.eks til Norsminde, hvor fine adgangsfor-
hold og sikker fangstgaranti har givet
mange fiskere en masse glæde og gode
oplevelser. Jeg har set mange glade
børneansigter stråle om kap med solen,
når de stolt fortæller om den bidelystne og
stærkt kæmpende sej, der hugger, enten
på sildeforfang, sandorm, jig eller let
spinnegrej. Det kunne være fantastisk om

dette fænomen, vi har
oplevet i år, kunne blive
til noget permanent, og
at fiskene med tiden
kunne blive større, så
det kunne bllve et langt
sjovere og kraltfuldt
friskeri.

Lars Aarø
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Møsser af ørreder;
Som de fleste sikkert/ved, A
er vi flere i klubben, der
fisker både med fiskestang
og redskaber (garn og
ruser).

Der har været et rimeligt
fiskeri efter skrubber i år,
men indtil 1. november
havde jeg kun fanget 1

ørred på 2 kg. i garnet.
Mange timers fiskeri med
f iskestangen havde ikke
givet en ørred over målet.

Den .1 . november da
vandet lagde sig, og skidtet
var væk, efter stormen den
28. oktober, besluttede Jan
og jeg, at vi ville forsøge os med lidt garn.

Da jeg tog af sted bad Jane mig forsøge
at fange en ørred, idet hun var ved at være
træt af skrubber. Jan ville også gerne
fange en ørred, der skulle ryges til jul, så vi
satte garn etler ørred.

Sent om aftenen den 1. november læste
jeg på internet et rygte om, at der i

stormen var undsluppet regnbueørreder
ved Musholm på Sjælland, men der var
ikke noget om Horsens fjord.

På vej til vandet om morgenen talte vi om
udslippet, men blev enige om, at de nok
ikke var nået til Horsens fjord. Da vi
begyndte at hale vores garn ind sad der en
regnbueørred allerede efter 5 meter, og da
vi var færdige lå der 27 regnbueørreder på
ca. 4 kg i båden, og efter rensning var der
ca. 5 kg. rogn. Fin fangst vil nogen sige.
Det er det også, hvis man er erhvervsfisker,
men som fritidsfisker vil man hellere kun
fange et par stykker ad gangen, og så ud
at fiske nogle flere gange.

Hvad skal man stille op med så mange
fisk. Mange af dem havde kvalt sig selv i

garnet og var døde? Som fritidsfisker må
man jo kun fiske til eget forbrug.

Medens vi sejlede ind fik vi lavet en
plan. Direkte til Hovedgård røgeri hvor 5
stk. blev afleveret til koldrygning. Derefter
en tur rundt til børn, familie og venner
(indrømmer vi aldrig i byretten), og så

begyndte det at lysne. Jeg endte med 6 til
mig selv, et par venner var ikke hjemme. så
de kunne få en fisk. Resten af dagen gik
med filettering, piske rogn til kaviar og
pakning til fryseren.

De næste dage ved dæmningen var
hektiske, der var folk med fiskestænger, og
folk med garn, som vi aldrig havde set før.
Der var nærmest guldgraver stemning. Der
var folk fra det meste af Jylland, og på
dæmningen stod de skulder ved skulder.
Vi fik mange gange spØrgsmålet, hvor kan
vi fange de undslupne ørreder, og vi kunne
kun pege og sige ude i vandet.

Efterhånden som ugerne gik, blev
fangsttallene højere og højere. Det vildeste
vi hørte var en lystfisker, der pegede på en
båd og fortalte, at han havde hørl, al
ejeren havde fanget 400 ørreder. Vi kender
ejeren af båden. Han fiskede ret målrettet
efter regnbueørrederne, og han havde på
det tidspunkt fanget tæt på 70 stk.

Der går også rygter om fiskere, der på
fiskestang har fanget over 30 ørreder på
en dag. Jeg har kun hørt rygterne, men
endnu ikke talt med en, der har set en af
de store fangster.

I skrivende stund er forholdene ved at
normalisere sig. Ørrederne har fordelt sig,
og vl tØr igen sætte garn efter skrubber, De
sidste 2 gange har vi kun haft en enkelt
regnbueørred i garnene. Ejner

+.
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Starke regnbueørreder
i Horsens Fjord

En fiskehistorie fortalt af
Lars Berg Thomassen

"Har du hØrt det! Der er sluppet en stor
mængde store regnbueørreder løs i

Horsens Fjord. Folk står i hobetal for at
fange dem nede ved fjorden."

Sådan en melding kan få enhver
kystfisker ud af de varme stuer og
kontorstolen. Beskeden kom fra en af mine
venner, og jeg var klar over, at jeg måtte
følge mit inderste instinkt, at komme ud
med fluestangen og få prøvet lykken.
Det er mandag, og solen skinner. Jeg
pakker grejet og sætter kaiakken på taget
af bilen og drager mod Horsens Fiord. Jeg
plejer at lægge en almindelig indkøbspose
i min rygsæk i tilfælde af , at der skal en lille
fisk med hjem. Men denne dag kan jeg
ikke finde en almindelig pose, og finder i

stedet en stor affaldssæk frem. Det skulle
vise sig at vaere den helt rigtige størrelse
pose. jeg havde valgt.

Vejret er perfekt til at fiske fra kajakken.
Næsten ingen vind. Kold luft men også lidt
vintersol ind i mellem. Jeg sætter min kajak
i vandet ved Schur Konferencecenter og
sejler ind i en lille bugt, hvor jeg tænker, at
der må gå fisk. Da jeg kommer ind i

bugten, priser jeg mig lykkelig over at have
min kajak, for der er fiskere på alle de

B ooorn sPoRTSFTsKERFoRENTNG

"gode pladser inde på kysten. Jeg
begynder at fiske midt i bugten , væk Ira
flyvende blinks rækkevidde.

Der går ikke lang tid, inden fiskene
begynder at nærme sig. Jeg kan se, at det
er store fisk. Mange af dem går lige under
overfalden og guffer mad i sig, så en lille
orange tangloppe er perfekt for enden af
fluelinen. Jeg kaster efter en af bølgerne,
og tilslaget kommer hurtigt og kontant.
Fisken er stor og tager et kæmpe udløb
efterfulgt at flere høje spring. Det her er for
vildt! Godt nok er det en fisk f ra et
havbrug, men den har bevaret sine kræfter.
Midt i kampens hede opdager teg, at jeg
befinder mig et helt andet sted end der,

hvor leg var, da fisken huggede. Jeg kan
se på bunden, at jeg flytter mig med
ganske god fart. Fisken er så stærk, at den
trækker rundt med mig og kajakken. Det
har jeg ikke prøvet før, og 1eg kan ikke lade
være med at smågrine af mig selv. Det må
have set lidt sjovt ud. En lille mand der
bliver trukket rundt i en kajak efter en stor
fisk. Jeg kunne ikke lade være med at
sammenligne mig med den besatte
hvalfisker i Herman Melvilles roman
"Moby-Dick". Tænkte også på hvordan
overskriften i avisen ville lyde: Lystfisker
med ka.iak forsvundet. Sidst set på vej ud
af Horsens Fjord trukket af stor fisk!



Fisken huggede ude midt i bugten, men
jeg ender med at lande den inde på land,
og jeg havde ikke brugt pagajen til at sejle
med.

Det viste sig at være en stor og stærk
regnbueørred på ca. 5 kilo. Køn er den
ikke. Den er overfed og har stort set ingen
hale. Hvad ville den mon kunne trække af
store både, hvis den havde haft hele
halen?

Det blev en dag med action. Der kom i

alt 5 store fisk op i kajakken. De tre af dem
var ca. 3 kilo og to af dem var ca. 5 kilo.
Efterhånden fandt jeg også ud af hvordan
jeg skulle forholde mig i kajakken. Når jeg
havde fået styr på fisken, skulle der kastes
anker.

Da jeg pakker bilen bliver jeg glad for, at
jeg ikke fandt en almindelig pose fra
Kvickly. Den store affaldssæk kom nu til sin

ret. Den blev godt fyldt op med ca. 19 kilo
fisk. Jeg ved ikke om det var noget jeg
bildte mig ind, men jeg syntes, at det så ud
som om, at bagfjedrene på bilen gik lidt
ned, da jeg lagde dagens fangst ind i

bagagerummet.

Maskinfabrikken
BEMI ApS

RØNHØJVEJ8-S3OOODDER

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

,:)Smedearbejde

l)Maskinstativer

oSpecialmaskiner

':) R e n ove ri n gso pg ave r
"O Maskiner til stålindustrien

Tirsdag den 14. januar
Gorm fortæller og viser billeder fra
sin fantastiske fisketur til Nordnorge.
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Nytårstaffel - Året i bitleder. Allan Rosenbæk har lavet en billedserie
med klubbens store og små begivenheder i 20'13 .

Tirsdag 14. Gorm fortæller og viser billeder fra sin fantastiske fisketur til Nordnorge.

Tirsdag2l. Fluebinding.lnsfiuktion: JensKnudsen

Tirsdag23. Flwbinding.lnstruktion: JensKnudsen.

Søndag 2. Fællestur til Odder Å.
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker.
Kl. 13.30 rnødes vi igen i klubben, hvor Vagn seryerer skipperlabskovs.
Tilmelding på opslag i klubben senest 28. januar.

Tirsdag 4. GEN ERALFA RSAMLI NG KI. I 9.3O

Tirsdag 11. Fluebinding. lnstruktion: Jens Knudsen,

Tirsdag 18. Fluebi nding. Instruktion: AIIan Rosenbæk.

Tirsdag 25. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø.

Tirsdag4. Hyggeaften.

Tirsdag 11. Effektlageret, Horcens. OSFS medlemmer er kl. '19.00 inviteret til en
hyggeaften i forretningen. Vi kører fra Stampemøllen k|.18, 15.

Tilmelding på opslag i klubben senest 4. marts.

Tirsdag 18. Hyggeaften,

Lørdag22. Put and take tu,: Vi starter fra klubben kl. 8.30.
Arrangør: Peter Frederiksen, tlf.29 21 4473.
Tilmelding på opslag i klubben senest 19. marts.

Tirsdag 25. Hyggeaften.
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Tirsdag 1. Hyggeaften.

TirsdagS. Hyggeaften.

Tirsdag 15. Aprydning tangs Odder Å-Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00
og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øllvand.

Tirsdag 22. Kysttiskeri. Vi henlaegger klubaft€nen til Kysing strand.

Lørdag 25- Weekendtur til Djursland.lonnys sornmerhus. Aborre- og kysttur
søndag27. Vi starter fra klubben kl. 9,00. Arrangør: Tonny, tlf . 20 11 51 74.

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 29. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand

ffi
Lørdag 3.

Tirsdag 6. Hyggeatten.Instruktion i fluekasl:ved klubbens garvede fluefiskere

Tirsdag 13. Kysttiskeri-Yi henlægger klu,baftenen til Kysing strand.

Tirsdag 20. Hyggeaften.

Ged&tur. Vi starter fra klubben kl. 8.30.
En hyggetur hvor både lamiliemedlemmer og juniorer opfordres til at deltage.
Arrangør: lb Sejersen, ll1. 25 12 17 62 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.
Tilmelding på opslag i klubben senest 30. april.

Lørdag 17. Pighvar-tur til Vesbrhavet Er veiret ikke med os arrangerer vi tur til- 
Gudenå. Vi starter fra klubben kl. 8.00. Arrångør Tonny, tlf. 20 11 51 74.
Tilmelding på opslag i klubben senest 13. mai.

Tirsdag 27. Hyggeaften.

ffi**
Tirsdag 3. Hyggeaften. Tilmelding til tur til Skanderborg sø samt grillaften.

Tirsdao 10. Grillaften.Yi starter kl. 18,00. Sidste klubaften inden sommerferien.- Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 3. iuni.
Anangør: Vågn Haugåard, tlf. 50 98 16 61 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.

Lørdag 14. Tur tit Skanderborgsø. Vi starter fra klubben kl. 9.00.
Arr angør : lb Selersei, llf. 25 1 2 1 7 62 - Allan Rosenbæk, llt. 30 29 79 67 .

Hald dig orienteret på OSFs hjemmesicle; wutvv.oddersportsfiskerforening.dk

Tilmelding på opslag i klubben senest 3. iuni.

Tirsdag 12. Første klubaften efter sommerterien

ODDER SPORTSFISKERFORENING 1 1



Tur til Møndalsekten 2013
Som gammel, men alllgevel grØn og
nystartet udi lystfiskeri, var det ret så store
forventninger, jeg stillede til kommende
oplevelser - herunder naturllgvis at fange
min første laks - da mine fiskekammerater
fra "KIubben i Klubben" pressede mig ind
som ekstra deltager i deres årligt tilbage-
vendende lakse-tur til Mandalselven i

Norge. (At jeg så nærmest skulle sove i

fodenden i campingvognen hos Jan og
E1ner, spillede ikke den store rolle sagde
de samstemmende).

Vi var af sted fra 21 . fl 28. juli, og vejret
var godt (alt for godt). - Vi så ingen regn,
før på hjemturen til Color Line's færge, der I

Kristiansand ventede på at sejle os retur til
Hirtshals.

Solen havde da braget ned fra en skyfri
himmel ugen lang, og det var da også kun
i begyndelsen, de andre syntes, at jeg var
lidt pjevset, fordi jeg dagligt havde
solfaktor 30 med ved elven.

Nå men det var jo de sagnomspundne
og overnaturligt store laks, vi var kommet
for at kæmpe med, men når sandheden
skal frem, så udeblev de (næsten) trods
massivt fiskeri af alle mand hele ugen. Som
det fremgår af indsatte billeder, så fangede
Vagn en enkelt flot laks, og Jan faktisk to
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med en dags mellemrum sjdst på ugen.
Vi tre øvrige på turen havde ikke held til at

overliste så meget som et eneste skællet
uhyre. Faktisk fremgik det, når vi talte med
andre laksejægere, som fyldte vores
campingplads, at 2013 nærmest var det
dårligste af de seneste 10 år - og så lige iår,
hvor jeg havde tænkt mig at slå i gennem!

Men når det er sagt, så var det en
aldeles dejlig tur i meget smukke omgivel-
ser og ind imellem med store udfordringer,
når bjerg- og stenformationer langs elvens
bred skulle forceres.

Faktisk blev vi også på turen angrebet af
lokale vilde dyr i form af en Flåt, som
havde fundet det behageligt at tage
ophold i Niels Jørgens navle, men det
klarede "Doktor Nygaard" med en pinset.

Nå - men der kommer jo nye år med nye

oplevelser hen ad vejen, og jeg vil helt
sikkert være klar igen næste gang,
muligheden byder sig, og mon ikke jeg
med nyvunden anciennitet kan begynde at
stille krav, når der forhandles om senge-
pladser. Tommy Jørgensen

rn,ffi-§N
83OO ODDER

æ

Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Søndag-mandag lukket

TLF:86 547020
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Fladfs ke tur p å W ors I an d

Lørdag d.5. oktober drog 7 lystfiskere på
fladfiske eventyr til Djursland. Dagen
forinden havde der været dårligt vejr, men
vejrudsigten lovede, at der på fiskedagen
ville være tØrvejr og en let vind fra øst.

Vi besluttede os for at prøve ved Glatved
strand, lige nord for Glatved Kalkværk. Da
der havde været en hård østenvind et par
dage inden turen, håbede vi, at vinden
havde fået rodet godt og grundigt op i

fødeemnerne til fladfiskene. Desvæne gav
vores sats ikke rigtig gevinst, da der var alt
for meget !øs tang og grøde i vandet. Der
udover var bølgerne alt for store, og det
gjorde det svært, at holde fast i bunden. Selv
regnguderne ville drille os, da det begyndte
at vælte ned med vand. Efter 2 timers fiskeri
var status, atvi kun havde fanget en enkelt
skrubbe på omkring de 31 cm.

Tonny foreslog derfor, at vi pakkede
sammen og kørte til at andet sted han
kendte. Anders Knudsen og jeg troede,
stedet var lige i nærheden, så Anders
hoppede ind i bilen med hans neopren
waders på. For Tonny som er vant til, at
færdes over hele Djursland er alle afstande
korte. Så efter vores "lille" køretur ankom vi
præcis 1 time efter, til Randers fjord ved
Voer færgeleje. Stedet var lækkert og
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virkeligt hyggelig, så det var køreturen
værd. Vi sad i læ for vinden i det høje græs
og fiskede ud i kanalen. Pladsskiftet hjalp
også på fiskeriet - vores stangspidser
begyndte, at vippe og flere fik hurtigt fisk
på land. Desværre var langt de fleste af
dem bittesmå hvillinger, som havde valgt
at spise vores bØrste- og sandorm.

Efterhånden som tiden gik, vendte
strØmmen og vandet begyndte at stige.
Dette trak tilsyneladende fladfiskene med
ind i fjorden. Vi begyndte, at fange flere
skrubber og isinger som kunne holde
målet på de 25,Scm. Dagens fangst stod
en af klubbens nye medlemmer, Hans Erik
for. Han havde kun fanget hvillinger den
dag og var så småt begyndt, at pakke
sammen. Da han kun havde 1 enkelt
bØrsteorm tilbage, skulle den også have
chancen, mens han pakkede resten
sammen. Det var en god ide, for denne
ene børsteorm blev byttet til dagens
største skrubbe på ca. 37cm.

I alt blev det til ca. 9 flade. Fangsterne
kunne være bedre, men hyggen var i top.

Med på turen var: Allan Dich, Karl, Hans
Erik, Anders Knudsen, Tonny Jensen,
Joachim og Martin Rindom 

Martin Rindom



B edre gydemulighe der for ørreder
i Prastltolnt grøften
Odder kommune har sammen med OSF i

august måned udlagt gydegrus i Præst-
holm grøften, som er et lille vandløb, der er
en del af Rævs å systemet, som løber ud i

Norsminde fjord.
Et lille vandløb med en stor betydning,

som gydested for den bestand aI ørreder,
der traekker op i vandsystemet. Det er i

den sidste del af grøften, dvs 350-400
meler Iør den løber ud i Rævs Å, at der er
er blevet etableret nye gydebanker.
Derved har man hævet bunden i grøften
med grus og samtidig fjernet en hindring
ved en rørundertøring, hvor fiskene før
ikke havde mulighed for at komme videre
op i vandløbet, eller det var meget
vanskeligt for dem! Ved dette nye tiltag
sikres at der vil stå mere vand i rørtørin-
gen, hvilket skaber bedre muligheder for
fisk og andre dyr til at komme videre
opad i vandløbet ikke mindst i den tørre
sommerperiode.

Tre nye gydebanker med midler fra
foreningspuljen er blevet etableret her i

sommer, og Odder Kommune har været
flinke til at være behjælpelige med
rådgivning, så tingene er blevet gjort
korrekt, maskintid til udlægning af de
mange tons gydegrus og marksten.
Gydegrus er småsten i størrelse med
valnødder, som er helt perfekt til gydeban-
ker for ørrederne.

Med rive, skovle og greb fik en god flok
frivillige fra OSF et par gode sommeraftner
til at gå med hårdt fysisk arbejde i

forbindelse med etablering af dette
anlægsarbejde, som gerne skal få stor og
positiv betydning for den fremtidige
ørredbestand i Odder.

Men vi har i OSF sammen med kommu-
nen planer om, at gØre mere for vandlø-
bene iOdder Kommune iden nære
fremtid, enten i form af renovering af de
eksisterende gydebankel eller etablering
af helt nye.

Lars Aarø
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Årbejdsdog aed åen
Hen sidst i oktober, holdt Niels Åge Skovbo
et foredrag og dias show om, hvordan man
aflæser åen, etablerer gydebanker, stryg
og hvordan man udlægger sten. Det var en
meget spændende og lærerig aften.

Fredag den 22. november, lidt over
middag, mødtes 12 klub-medlemmer ved
klubhuset, sammen med Christian
Christiansen, biolog ved Odder Kommune,
og Niels Age Skovbo
Nu skulle teori
omsættes til praksis.

Flere bunker med
gydegrus og store
sten var lagt ved
siden af åen: over en
strækning på 100 m
lige udenfor klub-
huset.

Under Niels og
Christians kyndige
vejledning, gik vi i

gang med skovle, river og bare næver. I

løbet af en time, havde vi fået varmen, og
arbejdet var færdigt og flere stryg og
gydebanker var etableret. Utroligt at se,
hvordan en strækning på åen kan transfor-
meres så meget for så få midler og lidt
arbejde.

Vi sluttede en meget tilfredsstillende dag
med en kop kaffe og en snak. Forhåbentlig,

kan vi en dag gå
lige uden for døren
og se, at vore
anstrengelser har
givet pote.

Danmarks Sports-
fiskerforbund holder
vandpleje-kurser 2
gange om året. Jeg
personlig har fået
lyst til at deltage
efter sådan en dag.

Biil

1 6 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENTNG



Samsø kalder

Formand Tonny inviterede på fisketur til
Samsø og Martin, Ejner og jeg var straks
klar, Der var afgang lørdag d.23. nov. kl. 9
fra Hou Havn med det gode skib - "Sepia"
Nattens frostgrader havde dækket båden
med rimfrost, så pøsen måtte i gang med
en gang saltvand, inden dækket var til at
så på

Turen ud til fiskepladsen - lB m polden
ved nordenden af Samsø - log ca. 11/z

time. Den nød vi i den varme kahyt med
kaffe og rundstykker og en lille skarp til.
Snakken gik om fordumsdage, hvor der
blev fanget mange torsk netop på 1B m
polden. Spændende var det, om der igen
var kommet torsk, men også muligheden
for sild og makrel blev taget med i

grejvalget.
Tonny besøger jævnligt stedet og kunne

love, at der ville være fisk i en eller anden
form.

Det var der også i form af hvilling og
torsk, men alt for småt og de blev lempet
ud igen.

Så fik Tonny en stor makrel på og fik
således ret i sin profeti om, at der nok
fortsat var makrel. At han fangede
yderligere 4, ligesom Martin og jeg hver fik
6n makrel gjorde, at vi fik fisk med

hjem.Tonny fik yderligere en småtorsk, der
var noget over målet.

Senere slog vi et slav ud om Lillegrun-
den, hvor vi mødte en mur af mørksej - alle
undermålere, der måtte ud igen. Tonny fik
en enkelt makrel. Vinden havde frisket
betydeligt, så vi blev enige om at sejle
hjemad. Vi prøvede også at fiske på 9 m
polden, men uden fisk. Yderligere havde
Martin taget bØrsteorm med, der blev badet
på en bundrig, medens vi spiste frokost.
Det gav 2 ulke, der også fik friheden igen.

Turen blev lldt dramatisk ved, at vi
observerede en sejlbåd, der for fulde sell
lå og krydsede op mod vinden ved
nordenden af Samsø. Da vi ankom til Hou,
fortalte havnefogeden, at der lige var sendl
redningsbåd og helikopter til undsætning
af en sejlbåd nævnte sted. Da det var
eneste sejlbåd vi så, er vi temmelig sikre
på, at der er tale om samme båd.

lskrivende stund har jeg på neLtel læsl.
at båden var på vej fra Arhus til Sjællands
Odde, men var på grund af dårligt vejr
vendt om og var gået på grund nord for
Samsø. Begge reddet og uskadte.

Vi fik således også en dejlig tur med
masser af frisk luft. Vi sov alle godt den
følgende nat Jan
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Sesonøfslutning i Odder å

Søndag den 2T.oktober 2013var dagen for
den årlige traditionsrige sæsonafslutning
på fiskeriet i Odder A.

Vi startede med "det store morgenbord"
med både rundstykker og forskellige boller
købt ind i store mængder.

Der var mødt rigtig mange frem, forman-
den gav udtryk for, at han aldrig havde set
så mange møde op til afslutningen.

Efter en hyggellg morgensludder kørte
folk ud til åen, hvor de fordelte sig på det
meste af strækningen.

Fiskeriet i åen var ikke noget at prale af,
så vidt jeg er underrettet, blev der kun
fanget undermålere. Jeg var selv ude ved
Karensminde sammen med: Gorm, Jan,
Martin og Tommy. Det lykkedes mig at
fange 2 små ørreder og til min store
overraskelse en lille skrubbe, alle fisk kom
uskadi tilbage i vandet.

Ved hjemkomsten blev det oplyst, at
Allan Rosenbæk havde været mere heldig,
han havde fisket ved slusen i Norsminde
og fanget en ørred på ca. 60 cm. Ørreden
var gydemoden og blev genudsat.
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Lidt dramatik hørte dog med til turen,
idet selveste formanden ved tilbagekomst
til bilen fandt en seddel i forruden: Du har
fisket ulovligt - og vil blive anmeldt. Det
havde han naturligvis ikke, men en
vanskelig lodsejer, vist nok den eneste af
den slags på strækningen, havde
åbenbart på lang afstand troet, at der blev
fisket, da hans stykke blev passeret.

Kl. 13 samledes vi lgen i klubhuset hvor
turen sluttede med hyggeligt samvær og
gule ærter femtryllet af klubbens meget
dygtige kok, Vagn. Eilk Holm



Havørred

Regter for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
f ra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud til fjorden
hedder åen nCVS 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.ianuar.

Mindstemål:

Fangstjournal
Kun fisk der er indlørt i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største
laksefisk fanget i Odder A - Største anden fisk
fanget i Danmark.

Bådene
OSF har lavet en super altale med Skanderborg
Lystfiskerforening om, at vi gensidigt kan låne
hinandens både.

Skanderborg Lystfiskedorening 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 kontake
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-
Iorening, 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 Sportsliskedorbund, der
også sørger for du modtager bladet Sportsfiskeren.

Kom på klubbens mail liste!
Er du interesseret i at lå 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.

520,-
260,-
690,-

.....40 cm
Bækørred
År ...........

....30 cm

....45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
Størrelse 2,0. 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
lorlades en halv time før solnedgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fiord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
Ior Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord aå lad os
slå følgende fast: Rævs Å har to fredningsbælter.
dor 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
havnemole og næsten ud til Naesset er ulovligt.

U I ov I i g e f i s ke red s kaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
Iiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74,
eller til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Glad dine klubkømmerøter og dig sekt!
- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.
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stæmg@r
Designed by Anglers for Anglers - Feelthe effect!
Effekt Lageret har i samarbejde med Savage Gear udviklet en serie eksklusive højkvalitets stænger. Serien består al

seks specialstænger med hver deres anvendelsesområde; en B" stang til spinnefiskeri efter gedder; en triggerstang

til fiskeri med kunstagn, levende agn og trolling; en 8,3" soft lure og allround spinnestang, der blandt andet er super

til P&T fiskeri; og sidst, men ikke mindst, tre spinnestænger på henholdsvis 9 og 10", som egner sig perfekt til å-

og kystfiskeri efter havøned og laks.

Stængerne er baseret på nøje gennemarbejdede og finjusterede kvalitetsklinger, oo de er forsynel

med de allerbedste komponenter. Herudover har fokus især ligget på at optimere kastevægtene 0g

følingen, så du får maksimal fiskeglæde Ior pengene.

Stængerne er på lager og kan købes på www.eftektlageret.dk eller

SG Effect B'3 fod B-1 Bg. lnkl Okuma hjul RTX

SG Effect 9'2 lod 5-18g. lnkl Okuma hiul RTX

SG Effect 9'2 fod 10-289. lnkl Okuma hjul RTX

SG Effect 10'1 lod 12-349. lnkl Okuma hjul RTX

SG Effect B fod >509. lnkl 0kuma hjul RTX.

Stangkr. 799,- Sætpriskr. 1399,-

Stang kr. 999,- Sætpris kr. 1499,-

Stangkr. 999,- Sætpriskr. 1499,-

Stang kr. 999,- Sætpris kr. '1499,-

Stang kr. 799,- Sætpris kr.1399,-

okuma

w4§.':;"" -";-'

,acebook.com/etf ektlageret

SGEffect8'6fod30-80g.triggerlnklOkumaColdWater203 Stangkr.899,- Sætpris kr.1699,-

q;!: thi." .

w-x- "' "-- *Å*,i. &;:iiii
* ,l rr å 1""3t

www.etfehlageret.dk Holmboes Alle 14 - 8700 Horsens - Telefon 75 62 49 88

Kig ind i butakken og få en snak, vi ved hvad vi snakker om!


