
Se nyheder og aktuelle tilbud pa www.effektlageret.dk  

Det rigtige grej gennem mere end 40 år hos 

Predatorfiskeri 
- drømmen om 
de store 
rovfisk 

Kystfiskeri 
- sølv på krogen 

Put & take 
- succes med 
det rigtige grej 

Karpefiskeri - oplev vores støt voksende sortiment! EI; 

JAGT • FISKER' • FIROirell) 

EFFEKT LAGERET 
-ud i det fri 

Holm boes Alle 14 (front mod Hoegh Guldbergs Gade) - Horsens - 75 62 49 88 
- Gode parkeringsmuligheder! 



iystfiskergrej,) 
Eiger Gummi 
Comfort Zone 
Gummi støvler 

Hånd-
lavet 
Normal 
pris 
599,-
Nu kun 

399,- 

Simms Extreme 
Gore-tex Hat 

!II Vind- og 

Pris 

399,- 

vandtæt 
hue 
i absolut 
bedste 
kvalitet 

Johnny Fisker linekurv 
(originalen) 
Normal pris 399,- 4  nn 

KUN I UU 

Simms Extreme 
wading sok 

Efter vores mening 
den varmeste sok 
på markedet. 
Pris 

299,- 

_ 

Zippo Håndvarmer 
Incl. Benzin 4  rin 

Kun i 	5 

Stanley 
Termokande 
1 L 

Pris 399 - 

Fisker 
Roterende 
Fluestik 
Vild Pris - Normal 599,-
Medbring klubblad for 
at få stikket til denne pris. 
Pris kun for 
OSF medlemmer. 

POMP' 

1501.. 

Gratis spole 

Sufix Performance 
fletline 
135 m. i valgfri tykkelse 
medfølger ved køb af 
alle spinnehjul inden jul. 
Værdi 249,- 
Feks. Ved køb af 

Shimano Sedona 
str. 2500, 3000 eller 4000. 
Vejl pris op til 1168,- 

'Frit valg 
KUN 
incl. Linen. 

Køb tilbuddene online og se mange andre gode tilbud på www.stefs-lystfiskergrej.dk  
Eller kig forbi butikken - Fredensgade 29,8000 Aarhus C -86 18 33 33 

Åbningstider: Man - fre: 10.00 - 17.30. Lørdag: 10.00 - 14.00 

OSFs bestyrelse: 

Odder Sportsfiskerfirening 
Stiftet 1945 
Klublokaler - Stampemøllen - Stampmøllevej 57 
www.oddersportsfiskerforening.dk  
www.sportsfiskeren.dk  

Formand 
Martin Rindom 
29 82 29 59 
mtrindomOgmail.com  

Næstlormand 
	

Kasserer: 
	

Allan Rosenbæk 
	

Vagn Haugaard 

Anders Fogh Knudsen 
	

Peter Frederiksen 
	

86 55 85 17 - 30 29 79 67 
	

86 54 24 70 - 50 98 16 61 

28 96 28 10 
	

86 16 09 97 - 29 21 44 73 
	

delfinvejahotmaildk 
	

lhaugaard590g mai I .com 

anden04@holmailcom 
	

pf@roesgaard.dk  

Peter Rasmussen 
	

Henrik Bøhme Rasmussen 	Bill Horney 
	

Martin Kammer 
40 45 35 41 
	

22 27 17 81 	 29 27 10 08 
	

93 91 14 10 

peter@jny.dk 
	

henrikrasmussendk@yahoo.dk  billleeh@gmailcom 
	

kammer7208ive.dk 

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 86 54 03 52 - njngeoutlook.dk  . Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 87 16 98 - kalamasimo@mac.com  
Webmaster: Jens K. Knudsen - dg52704@gmail.com  

DREJ ET NUMMER 
Det er meget vigtigt, at få stoppet forureningen med det samme. 	Ring straks til 
Hvis der er noget akut f.eks. fisk der ligger døde i åen, eller hvis 	Tonny Jensen 	 86 55 43 10 - 20 11 51 74 
vandet har en mistænkelig farve eller lugt (olie) ... 	 Brandinspektøren 	  86 54 05 29 
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Hvorfor hugger havørrederne? 
• ,Iltvand - pricorort for ot rode og InstInktivt1 

, 

• • 
QM*Br Eipoi:t4lek,rfour,id.4 

KAARE EBERT: 

Fisk med 
blå farver, 
børsteorm 
og hof hastighed 
efter ørreder 

SÅ kortfattet kan der konkluderes på 
biolog Kaare Ebert's mangeårige 

forskningsresultater, som har stået på siden 
starten af 90-erne. 

Kaare Ebert er biolog i Danmarks 
Sportsfiskerforbund, og har fisket rigtig 
mange timer. Især efter havørreder i hele 
Danmark, men mest i Vejle Fjord, som er 
ørredvand tæt på Kaare Eberts hjem. Kaare 
Ebert har som biolog og med kæmpe 
interesse for ørredens biologi 
sat sig for at finde gåden, "Hvordan 
lystfiskeren fanger ørreden". 

Med afsæt i dette gæstede Kaare Ebert 
OSF klubhus i nov. Hvor 25 forventnings-
fulde medlemmer var mødt frem for at lytte 
til Kaare. 

Ørreden kan ikke klare vand under 1 grad 
og over 20 grader - udsættes den for disse 
marginaler dør den. Osmoseregulering 
hvilket er den regulering der er nødvendig 
for saltbalancen for ørreden. I ferskvand 
optager den salt gennem gællerne og i 
saltvand indtager den megen saltvand, da 
saltvandet er mere salt en fisken og vil 
"udtørre" ørreden, så den indtager megen 
saltvand for at opnå balance. 

Ørreden er vekselvarm, det betyder at 
den har samme temperatur som det 
omgivende vand, hvilket styrer ørredens 
indtag af føde. Ørreden spiser mest ved en 
temperatur ved 13 grader, er vandet for 
varmt som vi kan opleve om sommeren 
trækker ørreden ud på dybere vand og 
kommer først kystnær om aftenen / natten 
for at spise. 

Så som lystfisker er det vigtigt at finde 
kystpladser med dybt vand tæt ind under 
kysten, termometer er altid en god ide at 
have med i sit udstyr. Ørreden tager kun lidt 
føde til sig ved temperatur omkring 2 grader, 
den bruger ikke unødig energi på jagt af 
fødeemner. Det skal kunne betale sig at jage 
efter rigeligt med føde, eller nem føde eks. 
tanglopper, som ørreden spiser en del af, da 
den kun bruger lidt energi på at jage og 
indtage dem. 

Start dit fiskeri i foråret når vandtempera-
turen er omkring tre grader. På den gode 
hjemmeside www.fcoo.dk  kan du se 
havstrømme og havtemperatur, så du kan 
planlægge dit fiskeri med de fiskepladser, 
som begunstiges af varmere havstrømme. 
1-2 grader kan betyde utroligt meget for om 
du fanger fisk eller ej. Ørreden kan måle 
udsving på tiende dele af en grad, så 
ganske små udsving kan være udslagsgi-
vende. 

I maven på de mange hundrede ørreder 
som Kaare Ebert har analyseret, kan det 
sammenfattes, at hvis året inddeles i 
kvartaler, så havde ørrederne mindst indhold i 
maven i vinter og sommer kvartalet og mest i 
for og efterårs kvartalet, hvilket hænger 
sammen med vandtemperatur og fødeemner, 
men hyppigheden af børste / sandorm var 
gennemgående for alle perioder, så et 
sikkert valg af agn/imitation er at bruge 
noget der ligner børsteorm / sandorm. 

Selvfølgelig indtages der også rejer, 
mysis, tanglopper, hundestejler, sild, 
kutlinger tobis mm. Men forekomsten af 
tanglopper og børsteorm i maverne var de 
mest hyppige, fordi det er mindst energi-
krævende for ørreden at indtage/jage og 
børsteorm er et stort og nærende måltid, 
som også er nemme at jage /fange. 

Man kan sagtens fiske hen over f.eks, ti 
ørreder på en fiskeplads, men det er måske 
kun én af ørrederne, som er fokuseret lige 
på det agn man fisker med. De ni andre 
ørreder reagerer overhovedet ikke på agnet. 
Det har vi også set i Niels Vestergaards film  

"Havørredens Hemmeligheder" Så det er 
vigtigt at have viden/fornemmelse af, hvilket 
fødeemne ørrederne er fokuseret på under 
fiskeriet. 

Valg af farve. Spiller også en stor rolle, 
men man har gennem flere årtier vidst at 
farven blå er et godt valg. F.eks. var Bloody 
Butcher med et blåt front hackle i forrige 
århundrede ikke et tilfældigt fluevalg når der 
skulle fiskes efter ørreder og laks. Men nu 
har forskere dokumenteret at ørreder der 
fodres med foderpiller i forskellige farver, 
hyppigst jager/spiser efter de blå piller, 
efterfølgende af rød, sort, orange, brun, gul, 
og grøn 

Afslutningsvis betyder farten, hvormed dit 
agn fiskes også en stor rolle og det kunne 
Kaare Ebert fortælle flere meget overbevi-
sende historier om. Eksempelvis hvorledes 
han kunne fange ellers helt umulige ørreder 
en varm sommeraften med høj vandtempe-
ratur, ved tilfældigt at få blinket til at plaske i 
overfladen, og det fik ørreden til at hugge. 
Og han kunne gentage sin erfaring og 
kunne gentage den mange gange også de 
efterfølgende fisketure, hvor han fiskede 
med samme resultat. Det handlede om 
hastighed, høj hastighed så blinket kommer 
helt op i overfladen og skøjter hen over den. 
Det kan også gøres med flue, hvor der 
speedes voldsomt op under indtag. 

En masse anden god erfaring øste Kaare 
ud af denne aften i november, helt utrolig 
megen viden fra en meget erfaren og 
passioneret biolog, og lystfisker med 
STORT. 	 Lars Aara 

9 ffi C 	Maskinfabrikken BEMIRApS 
TLF. 86 54 14 50 - FAX 86 54 00 47 

• Smedearbejde 
• Maskinstativer 
• Specialmaskiner 
• Renoveringsopgaver 
• Maskiner til stålindustrien 
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Min første laks på land 

Skovdalsvej 36 
8300 Odder 
Tlf. 86 54 07 35 
v/ Kim Dam 

Af Søren Kalmeyer 

FØR årets laksetur til Norge havde jeg 
fisket efter laks i godt 6 år. Alverdens 

fluemønstre var bundet og alverdens 
flueliner havde suset over laksevande i 
Danmark, Sverige, Norge og Island. Alt 
sammen uden kontakt til laks pånær en i 
sommeren 2015, hvor jeg fik en stor laks 
på i Skjern Å. Jeg begik alle de fejl man 
næsten kan begå, men laksen blev 
alligevel på i godt 15 minutter. Til sidst lå 
den stille på siden ude midt i åen, og så 
tabte den flue ud af munden. Hver af de 
15 laksefighteminutter og alle de fejl jeg 
begik blev det næste års tid gennem-
analyseret igen og igen. Jeg har prøvet at 
vågne om natten badet i sved og i 
nedtrykt sindstilstand over den mistede 
laks - og alle min egne fejl. En fiskekam-
merat sagde, at det var den største Skjern 
Å-laks han nogensinde havde set gennem 
sine 7 år ved Skjern. 

Sådan udrustet med mine egne 
erfaringer om hvad man ikke skulle 
gøre, drog jeg til Valdøyan ved Gaula 
i uge 24 sammen med mine gode 
laksekammerater. Jeg havde bundet 
en masse store premierefluer, 
herunder Banana-fluen med brunt 
fronthackel. Vi blev indlogeret i en 
mindre fiskehytte med porcelæn  

med fisk og fluer på. Valdøyan er et 1,2 km. 
langt vald, hvor vi må fiske på begge sider. 
Der udstedes 24 fiskekort, hvilket lyder af 
mange, men det var ikke noget reelt 
problem, da mange jo holder pauser og 
stykket er virkelig langt. 

Vi fiskede løs og grillede store bøffer. På 
4'de dagen var jeg stået op ved normal tid 
og gik ned mod stykket nedstrøms en bro. 
Her kom 2 af mine kammerater forbi på vej 
op mod hytten, da de havde fisket siden kl. 
6 om morgenen. Jeg blev instrueret i at lige 
et bestemt sted skulle jeg gå lidt længere ud 
og så kaste fluen ned over et bestemt 
stykke, hvor der havde stået en laks 
tidligere. 

Jeg bandt min Banana-f lue og på, og 
undervejs mistede den halvdelen af hårene 
på vingen, så den nu pludselig blev til en 
letdresset Banana-flue. Jeg havde travlt med 
at komme i gang med fiskeriet og bevægede 
mig længere ud i elven, mens kammeraterne 
gik op til hytten 1 km. længere oppe. Fluen 

blev kastet ud og bevægede sig hastigt 
ind over spottet, hvor laksen skulle stå. 

Under 5'de kast strammede linen 
pludselig op midt ude i strømrenden. 

Jeg gav fisken lidt line, som man 
skal, og strammede så op. Laksen 

trak igen og jeg indledte fighten 
200% fokuseret på ikke at gøre 

en eneste af alle de fejl,  

som jeg begik sommeren før i Skjern - og 
som jeg havde mental-trænet nat efter nat. 
Jeg tjekkede at bremsen ikke stod for 
stramt, holdt stangen i en 90-graders 
vinkel på laksen med stangen pegende 
opad og lagde så ellers konstant så meget 
pres på at stangen bøjede helt ned til 
håndtaget. Og fight-butten var solidt 
plantet ind under navlen. En af mine 
kammerater stod på den anden side af 
elven og råbte, at jeg skulle gå ind på land 
- og han ringede til de andre oppe i hytten. 
Jeg prøvede at bakke, men strømmen 
havde gravet mine støvler ned i sandbun-
den og nærmest trillet nogle større 
rullesten hen over mine fødder. Sådan følte 
jeg det i hvert fald. Jeg blev stående og 
ventede på at dem fra hytten kom og 
kunne tage mig i kraven og holde min 
balance mens jeg fightede, så jeg kunne 
bakke ind. Pludselig begyndte laksen at gå 
neden-strøms uden om en stor sten. Jeg 
var nødt til at komme ind på land, så jeg 
kunne følge laksen. Der blev satset og det 
lykkedes mig at bakke ind på land alene 
uden at falde. 

Jeg fulgte laksen 100 meter nedstrøms 
og var hele tiden helt nede på siden af den  

med stangen i 90 graders vinkel, 
pegende opad. Laksen begyndte efter en 
tid at komme ind på det lave vand og jeg 
beholdt roen og holdt spændingen i 
stangen konstant. Der var flere udløb hvor 
jeg holdt stangens spænding helt ned til 
håndtaget og holdt imod på hjulets kant 
med hånden. Til sidste begyndte laksen 
at lægge sig om på siden, og så er den 
ved at være træt. Jeg beholdt trækket i 
stangen, gik baglæns og fik trukket den 
1/3 op på land. Laksen lå stille og så 
skyndte jeg at tage fat om haleroden 
uden at slække på trækket i stangen. I 
det samme kom dem fra hytten ned til 
mig. Jeg kiggede nu på den store blanke 
laks som lå der på stenen foran mig - 99 
cm ren skinende blankt sølvtøj og min 
første laks på land. Jeg var stadig i en 
200% fokuseret tilstand, fokuseret på at 
alt skulle gøres perfekt - og først nu kom 
en lettelsens og glædesfølelse rullende 
op i mig. Min første laks vejede 6,9 kg. Et 
par dage senere fik en af mine kammer-
ater også en laks på 98 cm og 6,9 kg. 
Dejligt. 

Senere på sæsonen fik jeg 2 laks mere 
- de er beskrevet i andre artikler. 
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_Nyt gydestrcek i Odder Å 

HOS" REMON 
HOLSTEINSGADE 6B 

8300 ODDER 

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

Søndag-mandag lukket 
TLF: 86 54 70 20 

0/1/4  skete det igen, at OSF i starten af 
november fik 70 tons gydegrus leveret 

med lastbil til Odder Å ved Kirkecentret i 
Odder. De mange sten er betalt af 
fiskeplejemidlerne, som kommer ind ved 
betaling af det statslige fisketegn. 

Kommunen var også klar med stor hjælp 
med maskintimer og en mand til at betjene 
gravemaskinen. Ti frivillige var mødt op for 
at hjælpe med at få lagt og fordelt 
gydegruset rigtigt i Odder Å. Der blev 
udlagt et 25-30 cm tykt lag gydegrus i hele 
vandløbets bredde og det blev til to store 
fine gydebanker. 

Det ser rigtig flot ud, og med fælles 
hjælp og gravemaskine tog det ikke 
mange timer, at få etableret to perfekte 
gydebanker for de gydelystne ørreder, som 
straks samme dag tog det i brug. Og i 
tiden lige siden etableringen af gydeban-
kerne har det været sjovt, at følge 
ørrederne i deres leg og gydning på det 
nye gydestræk. 

Der kan ikke herske tvivl om, at optimale 
gydeforhold, som vi med dette projekt har  

skabt ved Kirkecentret i Odder Å, vil 
betyde langt flere ørreder i fremtiden. 

Lars Agre 

Fantastisk dag! 
DA jeg stod op i dag var planen egentlig, 

at jeg skulle have monteret vores nye 
facadedør. Men der har været problemer med 
at fremskaffe af det korrekte værktøj til dette, 
og derfor måtte middag/eftermiddagen 
erstattes af noget andet. Så hvorfor ikke tage 
ud og fiske? 

Det skulle vise sig, at være en rigtig klog 
beslutning. Klokken blev knap 12.30 inden jeg 
kom hjemmefra og kørte imod dagens 
udvalgte fiskeplads (Århus Bugten). Da jeg 
rammer kysten er jeg ikke i tvivl om at 
forholdene virkelig er gode idag og tænker at 
det nok skal lykkes. 

Jeg starter ud med bombarda og 2x fluer 
ligesom sidst og bevæger mig afsted til den 
første plads, som for øvrigt gav en mindre fisk 
sidste gang. Men denne gang var der 
ingenting, så jeg bevæger mig videre. 

Pludselig ser jeg en god følger, som 
næsten kommer helt med op på land, men 
den vil ingenting alligevel, og der sker ikke 
mere. 

På en anden plads får jeg pludselig et godt 
hug, imens jeg står i mine egne tanker, og når 
ikke at reagerer og misser chancen - øv nu 
skete der endelig noget. Men jeg havde travlt 
med at spekulerer over om jeg skulle stoppe 
for idag eller prøve med noget andet. 

Jeg beslutter mig for at vende om, men 
samtidig skifte til blink, som jeg lige vil prøve 
med det første sted jeg havde kontakt. 

I andet kast kommer der 2 følgere med helt 
ind, og den ene har noget størrelse på sig, så 
jeg skynder mig at kaste ud igen. 

Denne gang fornemmer jeg, at der er fisk 
med ind igen og 3 meter fra strandkanten 
laver jeg et spinstop og HUG! 

Op af det lave vand flyver en rigtig flot 
blank fisk! Jeg når lige at tænke "shit, jeg 
mister dem altid ved hug så tæt på". Den 
forsøger at tage udløb og hopper endnu en 
gang fri af vandet. 

Den lander i en bølge, som skyller den ind 
på stranden og inden den når at komme fri 
kommer endnu en bølge og giver den et skub 
længere op. 

Hurtigt får jeg placeret mig bagved, så 
den ikke længere kan komme ud og få vand 
under sig. Et halegreb og fisken er i hus! 

Et jubelbrøl udformer sig, da jeg ser, at 
det er ny PR for mig! 

55 cm og en kampvægt på 1,75 kg ren 
sølv ligger og skinner op på mig. Det er min 
absolut flotteste havørred nogensinde! 

Mavein holdet af fisken viste, at den må 
have været tæt på ferskvand/brakvand 
fornyligt, da jeg fandt en lille aborre i maven 
på den. 

Fantastisk alternativ når man er gået ned 
på udstyr andetsteds. 

Christian 'Urede' Kjeldsen 
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Søndag 5. Fællestur til Odder Å. 
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker. 
Kl. 13.30 mødes vi igen i klubben, hvor Vagn/Allan serverer gule ærter. 
Tilmelding på opslag i klubben senest 31. januar. 

Tirsdag 9. 	Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Hølken strand (grillpølser). 

Tirsdag 16. Fluekast/træning. 

1=111111( 
Tirsdag 4. 	KystfiskerL Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand (grillpølser). 

Tirsdag 11. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand. 

Tirsdag 18. Oprydning langs Odder Å. Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00 
og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øl/vand. 
Arrangør: Martin Rindom, tlf. 29 82 29 59. 

Lørdag 22.- Weekendtur til Æbelø. Se opslag i klubben. 
søndag 23. Arrangør: Tonny Jensen, tlf. 20 11 51 74. 

Tirsdag 25. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand. 

Tirsdag 2. 	Hyggeaften. Tilmelding til Gudenå-tur. 

Lørdag 6. 	Tur til Gudenå. Vi starter fra klubben kl. 8.00. 
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 1661. 
Tilmelding på opslag i klubben senest 2. maj. 

Tirsdag 7. GENERALFORSAMLING kL 19.30. 
Tilmlding til besøg hos Stef's Lystfiskergrej. 

Tirsdag 14. Stef's Lystfiskergrej. OSFs medlemmer er kl. 19 inviteret til en hyggeaften 
i forretningen. Der er 20% rabat på grej denne aften. 
Vi kører fra Stampemøllen kl. 18.30. 
Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 7. februar. 

Tirsdag 21. Hyggeaften - Fluebinding. 

Tirsdag 28. Hyggeaften - Fluebinding. 

11=1=11 	  
Tirsdag 7. Hyggeaften - Fluebinding. 

Tirsdag 14. Hyggeaften - Fluebinding. 

Tirsdag 21. Hyggeaften - Fluebinding. Husk tilmelding til put and take tur. 

Lørdag 25. 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 21. marts. 

Tirsdag 28. Hyggeaften - Fluebinding. 

Tirsdag 23. 	Hyggeaften. Husk tilmelding til pighvar-tur. 

Lørdag 27. Pighvar-tur til Vesterhavet. 
Arrangør. Henrik Bøhme Rasmussen, tlf. 22 27 17 81 
Tilmelding på opslag i klubben senest 23. maj. 

Tirsdag 30. KystfiskerL Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand. 

Tirsdag 6. 	Hyggeaften. Tilmelding til tur til Skanderborg sø samt grillaften. 

Tirsdag 13. Grillaften. Vi starter kl. 18,00. Sidste klubaften inden sommerferien. 
Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 3. juni. 
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Lørdag 17. Tur til Skanderborg Sø. Vi starter fra klubben kl. 9.00. 
Arrangør: Martin Rindom, tlf. 29 82 29 59. 
Tilmelding på opslag i klubben senest 3. juni. 

Tirsdag 8. 	Første klubaften efter sommerferien. 

Hold dig orienteret på OSFs hjemmeside: www.oddersportsfiskerforening.dk  

AKTIVITETER 
1. halvår 2017 

Tirsdag 10. Nytårstaffel. 

Tirsdag 17. Året i billeder. Allan Rosenbæk har lavet en billedserie 
med klubbens store og små begivenheder i 2016. 

Tirsdag 24. Hyggeaften - Fluebinding. 

Lørdag 28. Besigtigelse af det nye stykke af åen. 
Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 12.00. 
Arrangør: Anders Fogh Knudsen, tlf. 28 96 28 10. 

Tirsdag 31. Hyggeaften - Fluebinding. Husk tilmelding til Fællestur til Odder Å. 
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Min -4411k4k,  
første 
sverigeslaks 

E lørdag i August måned havde vi arran-
geret en dag, hvor vi skulle ude og 

kigge på en af Odder Å's tilløbs bække. 
Valget i dette efterår var faldet på Assedrup 
Bækken. 

Vi havde udvalgt denne bæk på grund af 
flere forskellige ting så som, at sidst der 
blev elfisket i denne bæk tilbage i 2008. 
Der var det den bæk med allermest yngel pr 
100 meter i hele system. 

På 2 målte stationer blev der målt 
henholdsvis 179 stk. pr. 100 meter og 
længere oppe 298 pr. 100 meter. Disse tal 
må betegnes som rigtige gode. 

Desværre har disse gyde- og yngleban-
ker bare ikke været til rådighed de sidste 
par år på grund af spærringer, og det skulle 
der laves om på. 

Derfor havde Martin Kammer og under-
tegnede været på rundtur ved diverse 
lodsejere, som måtte have grund op til 
Assedrup Bæk for at søge om tilladelse til, 
at lave noget forebyggende arbejde i åen. 

Det må man sige blev en succes, da kun 
en enkelt lodsejer sagde nej tak til at 
deltage. Det skyldes at de skulle igang med 
noget oprensning i forbindelse med noget 
skovfældning. Men vi vil vende tilbage 
næste gang denne å kommer i fokus. 

Men det skulle ikke betyde noget for 
denne gang, da denne lodsejer er den 
allersidste helt oppe hvor bækken udsprin-
ger. 

Da dagen, denne lørdag, endelig stod for 
skud var vi egentlig lidt usikre på hvordan 
fremmødet ville være. Vi var lidt i tvivl om,  

hvordan det var blevet modtaget, og om der 
var andre end os 2, som egentlig havde 
interesse og lyst til at gå denne tur langs 
bækken. 

Men fremmødet var bestemt tilfredsstil-
lende. I alt mødte vi 6 mand op fra OSF og 
det var rigeligt fint. Havde vi været et par 
stykker mere, havde vi næsten skulle dele 
os op til 2 bække, men det ville da heller 
ikke have gjort noget. 

Dagen forløb rigtig fint, vi stødte på flere 
større spærringer oppe langs bækken. Vi fik 
set noget rigtig skøn natur og åløb, som 
man ellers normalt aldrig ville se på grund af 
træerne eller mangle adgang til det. 

Rent fiskemæssigt må det siges at være 
meget ringe. Der blev i alt over en strækning 
på et par kilometer kun spottet 2 stk. yngel. 
Hvilket må siges at været noget ringere end 
i 2008. 

Men det billede skulle gerne ændre sig 
fra nu. For det er bestemt ikke sidste gang, 
vi har lavet sådan et projekt med den 
opbakning. 

I oktober måned hjalp vi biologen i Odder 
Kommune, Christian med at foretage et par 
enkelte måler med elfiskeri i bækken. På 
stykket hvor det tidligere forlød sig på 179 
stk. yngel i 2008. Blev der denne gang 
fundet omkring 65+. 

Det billede skulle dog gerne ændre sig 
fremadrettet efter vores indsats. 

Vi vil gerne takke alle de, som I 2016 har 
været med til at bakke op om vores lille 
pilotprojekt med hensyn til vand- & 
fiskepleje. 	Christian "Crede Kjeldsen 

Af Søren Kalmeyer 

JEG er med på en årlig tur til Laholm i 
Sverige sammen med 20 mand, hvor vi 

fisker i Lagan-elven. Lagan er, ligesom 
Gudenåen, afbrudt af et kraftværk 8 km. 
oppe. Som kompensation herfor udsætter 
Stattkraft årligt 100.000 laksesmolt. Så 
fiskeriet her svarer på mange måder til 
Gudenåens laksefiskeri og Laholm er for 
det meste langsomtflydende ligesom 
Gudenåen. 

Det er bedst at fiske med spinnestang i 
Lagan, hvilket langt de fleste gør - både 
med Tuna-spinnere, blink og spinflue. Men 
nogle få steder er velegnet til fluefiskeri og 
forbeholdt fluefiskere. Vi havde nogle 
stykker aftalt at køre "Fly Only" og havde 
kun medbragt fluekæppene. Vi kørte derfor 
til Per Karls Hall, hvor 3 mand kan fiske af 
gangen og der ofte er kø med rotations-
fiskeri. 

På førstedagen, den 22. september, fik 
jeg ved solnedgang en laks på min lille let 
belastede Red Francis, kun 3 meter fra 
land. Det var en kortere og let fight - og 
jeg kunne lande en fin laks på 78 cm. Det 
var dagens største laks på holdet, så jeg 
kunne gå i seng med en drøm om at blive 
turens laksekonge i 2016- og vinde en 
masse præmier samt retten til at arrangere 
næste års Lagan-tur. 

Næste dag blev der taget 6 laks mere af 
de andre turdeltager - og 2 af dem var 
større end min. Så der røg alle præmierne 
samt pligten til at være næste års 
turarrangør. Det særligt interessante ved 
årets laksefangster var, at 2 af laksene blev 
taget efter at vandet var stoppet fra 
kraftværket og vandet stod helt stille. Når 
vandet stopper går stort set alle hjem, men 
nogle fra holdet fortsatte spinfiskeriet og 
blev belønnet med laks. Fluefiskeri efter 
laks med 2 håndsstænger er nærmest 
umuligt uden vandføring. 

Men jeg havde fået min første sverigeslaks 
og var en glad mand - selv uden andre 
præmier. 

Senere på sæsonen fik jeg 1 laks mere - 
den er beskrevet i en tredje artikel. 

Assedrup- 
bækken 
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Vancouver Island 2016 
ENDELIG blev det 4. oktober og afgang til 

Vancouver Island. Forventningsfulde 
deltagere var Allan Rosenbæk som den 
rutinerede Canada deltager og turleder, 
Henrik som har prøvet det tidligere, og Allan 
Dich og undertegnede som debutanter. 

Efter en lang kedelig flyvetur til Campbell 
River, fik vi i lufthavnen udleveret en 
rummelig Dodge og satte kursen mod 
Salmon Point hvor turlederen kunne 
konstatere, at alt var som det skulle være. 
Dagen derpå var det afsted til Campbell 
River for at proviantere, købe fiskekort, 
waders og andet grej. Bagefter var vi en tur 
en tur omkring Campbell River og Quinsam 
River, hvor vi besøgte kleekkeriet. Vi fik at 
vide, at de skulle indfange Coho's næste 
uge, og vi kunne komme og se på. 

Den i Odder så berømte restaurant Dicks 
skulle selvfølgelig også besøges. Det var en 
stor skuffelse. Dicks var væk. Der var i 
stedet en moderniseret udgave under nyt 
navn. Det var også tydeligt hos Allan og 
Henrik at Fish'n chip'sene der nu var dyrere, 
absolut ikke havde den forventelige Dicks 
kvalitet. Vi erfarede senere, at Dicks blot var 
flyttet og eksisterede i bedste velgående. 

Personalet i grejbutikkerne i Campbell 
fortalte at fiskeriet havde været usædvanligt 
ringe med kun få Pinks og Coho i år. Det 
dæmpede dog ikke fiskefeberen. Straks vi 
var tilbage i Salmon Point, blev grejet fundet 
frem og så afsted til Black Creek. Her 
afslørede vadende fiskere, både på vandet 
og springende Coho's heldigvis, at der trods 
de negative tilkendegivelser alligevel var 
godt gang i den. Vi havde kun et par timers  

fiskeri inden mørket, men det lykkedes både 
Henrik og jeg selv at lande Coho. Det var 
derfor med store forventninger, vi så frem til 
de kommende ugers fiskeri. Tilbage ved 
hytten stødte vi på naboerne, 2 velkendte 
amerikanere som også havde været der de 
tidligere år. De havde landet ca. 20 Coho's 
de 5 dage de havde været der, så fiskefebe-
ren steg yderligere et par grader. 

Dagen efter var vi klar ved Black Creek 
igen. Himlen var blå, vandet blankt, måske 
ikke det bedste fiskevejr, men der var god 
aktivitet i vandet af både fisk og fiskere. Det 
skulle dog hurtigt vise sig at de absolut ikke 
var bidevillige, i hvert tilfælde ikke på blink, 
men en fantastisk fornemmelse at stå i vand 
til livet med laks springende 360 grader 
rundt omkring sig. Vi så dog flere laks blive 
fanget på flue fra omkringliggende både. 
Det lykkedes kun Henrik at lande en Coho i 
løbet af dagen, vi andre mærkede intet. 

I løbet af aftenen begyndte det at blæse 
og regne, det styrtregnede hele natten 
igennem. Et regnvejr der skulle vise sig at 
blive et af mange, samt et regnvejr der 
skulle vise sig at have rigtig stor betydning 
for fiskeriet. Næste dag kunne vi konstatere, 
at Black Creek nu var blevet en brun 
brusende vandfyldt creek og at vandet på 
kysten ligeledes var blevet brunt og beskidt. 
Men værre var det, at alle Coho's var trukket 
op i creeken. Vi så kun enkelte fisk i 
overfladen og de trak direkte op i creeken. 
De efterfølgende 4 dage holdt vi ved på 
kysten, vejret blev fint igen, vandet faldt og 
klarede op, men fiskene var simpelthen 
væk. Der kom ikke nye træk af fisk, der  

stillede sig på kysten, vi så og mærkede 
ikke flere Coho's på turen. Vi snakkede med 
nogle lokale, der registrerede fisk i en fælde 
i Black Creek. De havde registreret 1100 
Coho's på 2 dage, hvilket er det halve af 
hvad de registrerer på et helt år. Når 2016 
omtales som et dårligt år, kunne det meget 
vel være fordi det samlede Coho optræk, 
var sket på et par dage. 

Der var stadig 10 fiskedage tilbage, så vi 
sadlede om og søger op i elvene. Turen gik 
atter til Campbell, hvor vi købte licens til 
ferskvand, og derefter til Campbell River for 
at fiske. Vandstanden var fin, sigtbarheden 
udmærket og da vi hørte der var taget 
enkelte Coho's de foregående dage, var det 
bare at gå i gang. Det var tydeligt fiskeriet 
lige skulle tunes ind, der var et par turdelta-
gere der hurtigt fik ryddet lidt op i grejkas-
sen. Efter et par timer fik Rosenbæk en 
kongelaks på ca 10 kg og lidt senere fik jeg 
selv en lidt mindre. Begge blev fanget på 
spinflue som grundet ganske høj vandstand 
var måden at fange dem på. 

Dagen efter gik turen til klækkeriet i 
Quinsam River, for at se den aftalte indfang-
ning og mærkning af Coho's. Vi blev dog 
skuffede. På grund af regnen, var der stadig 
var alt for meget vand i Quinsam til, at den 
planlagte indfangning kunne gennemføres. I 
stedet så vi de slagtede pinks og udtog rogn 
til klækning. For en dansk turist måske et lidt 
voldsomt syn men utroligt spændende og 
interessant. Fantastisk myndighederne forstår 
vigtigheden af at stille midler og ressourcer til 
rådighed for dette arbejde. Efter besøget gik 
turen atter til Campbell river for at fiske. Det 
blev til en enkelt kongelaks og et par mistede. 

Under vort fiskeri i Campbell River, talte vi 
med flere personer, der omtalte et stort 
Chum run i Puntledge river i Courteney nær 
Comax. Der skulle være masser af fisk (og 
fiskere). Vi havde i første omgang tænkt, at 
stakitfiskeri havde vi ikke lyst til at deltage i. 
Nu var der imidlertid kun en god uge 
tilbage, og ja vi havde fanget lidt fisk, men 
jo ikke ligefrem i store mængder. Vi 
besluttede derfor at køre til Puntledge River 
dagen efter. Vi havde et spinkelt håb om, at 
når det var hverdag, var der nok ikke så 
mange der fiskede. Allerede da vi ankom, 
kunne vi se på antallet af biler at det holdt 
ikke. Neden- og ovenfor landevejsbroen 
stod 15-20 mand skulder ved skulder og  

fiskede og adskillige stod og fightede fisk. 
Kiggede man i vandet var der simpelthen 
tykt af Chum laks. Vi besluttede os for at gå 
3-400 meter nedstrøms gennem skov og 
krat. Her tyndede det ud blandt fiskere, men 
fisk var der stadig masser af. Vi fiskede med 
spinflue, flue er måske meget sagt idet det 
blot var en uldtot der imiterede rogn. Det 
varede ikke længe inden vi kunne konsta-
tere at Chums er en rigtig stærke fisk. På 
grund af krat og skov stod vi i vandet og 
fiskede, uden mulighed for at følge efter en 
kroget fisk. Den eneste mulighed for at 
stoppe en fisk var at spænde bremsen, 
hvilket bevirkede en del mistede fisk. Der 
var så mange fisk i floden at det ikke kunne 
undgås at nogle blev snagget, heldigvis var 
det som regel dem, der stak nedstrøms. Vi 
fangede mange korrekt krogede fisk, nogle 
helt blanke med lus. Dagens resultat var ca. 
15 Chums, friske fisk mellem 4 og 9 kg og 
alle fik rykket masser af line af hjulet. Vi 
mistede yderligere nogle stykker, så alt i alt 
en fin dag og fiskefeberen var tilbage efter 
det frustrerende kystfiskeri. 

På vejen hjemad begyndte det at regne, et 
regnvejr der uden de store ophold skulle vise 
sig at vare de næste 5 dage. Vancouver 
Island blev på 5 dage passeret af hele 3 
stormlavtryk. Selvom det værste vejr løb syd 
og vest om os, fik vi rigeligt med vind og 
regn, samlet et stykke over 200 mm. Da vi 
dagen efter vendte tilbage til Puntledge river 
kunne vi konstatere, at den natten over var 
steget over en meter og blevet meget 
beskidt. I stedet tog vi til en nærliggende 
grejshop for at ekvipere Allan D med ny 
vadejakke, han havde måtte sande, at 
effekten mod vand i den medbragte var ikke 
eksisterende. 

Dagen efter silede regnen fortsat ned og 
fiskeri var umuligt. Vi tog derfor på "regn- 
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sighing" nordpå. Vi besøgte Browns Bay, 
hvor der med udgangspunkt i den lille havn 
var trolling Chum festival, selve fiskeriet 
startede dog først dagen efter. Videre 
nordpå til Sayward, en lille tømmer udskib-
ningshavn ved Salmon rivers udløb. Her 
spiste vi hjemmelavede burgere på en lille 
lokal havnerestaurant, et måltid af en kvalitet, 
der ifølge Allan og Henrik sendte Dick's ned 
af ranglisten over favorit spisesteder. 

Hjemover besøgte vi Elk falls og gik en tur 
langs Campbell river, hvor kongelaksene nu 
var i fuld gang med gydningen. Det 
overraskede os at se, at nedstrøms 
Quinsam river var Campbell river klarvandet 
i en fjerdedel afløbet. Derfor blev de næste 
to regnfulde dage tilbragt her, for fiskes 
skulle der. Det var hårdt tålmodighedsar-
bejde men sliddet gav da en stor kongelaks, 
flere mistede samt nogle ørreder. 

Næstsidste dag holdt det endelig op med 
at regne og vi enedes om, at give chum 
laksene endnu et besøg. Vandstanden i 
elven var stadig høj men faldende og 
vandet var klaret op. Vi blev overraskede 
over, så store ændringer der var sket i elven 
på den uge vi havde været væk. Nu var der 
endnu flere chums i elven, og de var 
allerede i fuld gang med gydningen langs 
bredderne, faktisk stod de og gydede på 
steder, hvor vi ugen før stod og fiskede. Vi 
indtog nogle pladser nedstrøms og fik 
hurtigt varmet hjulenes bremser samt 
checket linernes brudstyrke. Fiskeriet var 
anderledes end sidst, i elvens midte var der 
stadig trækkende friske fisk, men lod man 
fluen drive ind til bredden, så ramte man 
ofte gydende fisk i ryggen. Selvsagt ikke 
charmerende, men det kunne nu i store træk 
undgås. Dagen gav fine fisk til alle mand. 

Den efterfølgende nat gav på vanlig vis 
en god gang regn, men vi valgte alligevel 
på denne vor sidste fiskedag, atter at køre til 
Puntledge. Elven var steget meget i nattens 
løb, der var nu kun få steder man kunne 
fiske, og de var stort allerede besat af lokale 
fiskere. Vi tog den med ro, faktisk var vi 
fiskemætte. Det at vi så forholdsvis let kunne 
fange så mange store fisk, er næsten for 
meget. Rosenbæk og Henrik gik på Chum 
jagt med deres hjemmegjorte Go-Pro 
kamera opsætning. Dich og jeg fandt et par 
pladser nedstrøms og gav den alligevel gas 
et par timer. Den sidste time fiskede jeg helt 

alene og med en sort bjørn rumsterende på 
modsatte bred. Her fangede jeg turens 2 
sidste laks. En sølvblank hun på anslået 6 
kg, samt min største Chum på turen, en grov 
nystegen han på +90 cm, anslået 10 kg, en 
helt igennem perfekt afslutning. 

Jeg gik op og mødtes med de andre, der 
også havde stoppet fiskeriet, trætte i 
armene og fiskemætte. Turen gik mod 
Salmon Point for at pakke og rengøre hytte 
og bil. Der var afgang fra hytten næste 
morgen kl. 05 

Hjemkommet synes jeg, at vi kan se 
tilbage på en rigtig god tur. At kystfiskeriet 
efter Coho svigtede denne gang, er der ikke 
noget at gøre ved, vejret er vi ikke herre 
over. Det lykkedes os heldigvis at sadle om 
og det blev til store fisk til alle mand. Vi fik 
set sort bjørn, havørn, søløve, odder, og 
gydende pinks, chums og kongelaks i smuk 
natur. Havde hyggelige stunder i sofaen 
med favoritkanalen The Whether Chanal 
kørende på flimmeren 24-7. 

Personligt vil jeg gerne takke Henrik, 
Allan og Allan for en god tur og hyggeligt 
samvær. Og de der Coho's, ja de må have 
tæsk en anden gang, jeg er i hvert tilfælde 
parat. 	 Peter Mathiasen. 

Kender I det? 
Det begynder som et lille støvfnug i det 
fjerneste hjørne af kælderen. 

Så går der nogle uger, og der er allerede 
ansatser til en nullermand. 

Derefter går det ret hurtigt, snart er 
nullermanden fuldvoksen, en af dem der 
ligger på lur under en reol for at overfalde 
enhver, som måtte komme forbi. 

Inden længe har det spredt sig over hele 
kælderen, også vaskemaskinen bliver 
indtaget. 

Det vokser op ad trappen til stueetagen, 
indtager også den, spærrer terrassedøren, 
selv fryseren går ikke helt ram forbi 
vokser videre til 1. sal, indtager skabe og 
skuffer, spreder sig ud over matriklen, 
går ind i haveskuret, erobrer tøjsnoren 
og indtager bilen. 

Nej, det drejer sig hverken om fugle-
influenza eller andre epidemiske 
sygdomme. 

Det drejer sig såmænd bare om 
gemalens fiskeudstyr: 

- Stænger i diverse længder og 
sværhedsgrader, spinnestænger og 
fluestænger i skøn blanding 

- Fiskehjul i forskellige udgaver 
- Forfang og bagliner og det derimellem 
- Enkeltkroge og trekroge uden 

og især med modhager 
- Fluer i alle regnbuens farver 

for ikke at tale om alle de fjer og det  

flitterstads, som er nødvendigt inventar i 
ethvert fluebinderh jern 

- Stangholdere, linekurve, fangstnet 
- Alskens plejemidler og reservedele 

til grejet 

Som om det ikke var nok. Næh nej, der er 
også det personlige udstyr: 

- Neoprenwaders og de tynde til 
sommerbrug 

- Vadejakker og - veste 
- Huer og hatte 
- Solbriller med panoramavinduer 
- Fjållråven bukser, jakker, skjorter 

og tasker 
- Udertøj og strømper i uld og diverse 

svedtransporterende og isolerende 
kunststoffer 

Det er ikke småting, der har samlet sig 
gennem årene, man skulle jo nødig gå ned 
på udstyret. 

Og så har jeg formodentlig slet ikke fået 
det hele med. 

I modsætning til støv og nullermænd lader 
det sig ikke støvsuge bort på en formiddag. 

Man lever med det og glæder sig over 
det. 

Man får en fisk - dvs. Havørred - en gang 
imellem, og gemalen kommer lidt hjemmefra 
og får sig en snak med ligesindede. 

Postens kone 
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Skjern 
Af Søren Kalmeyer 

I LØBET af sæsonen havde leg tilbragt en 
del fiskedage ved Skjern A, lige fra en 

uges tid ved premieren efterfulgt af adskillige 
dejlige endags-ture. Jeg havde fisket og 
fisket, både på Borris-stykket og Skjern 
Å-dalens stykke uden at mærke noget. 

Min sidste tur inden sæsonen lukkede i 
Skjern var den 9. oktober. Jeg tænkte dagen 
som en sensommerdag og havde taget min 
lette switch-stang på 11 fod og 18 grams 
kastevægt med. Vi fiskede en del på Skjern 
Å-dalens vand, som er noget bredere end 
Borris-vandet. Jeg havde i løbet af dagen 
ærget mig mange gange over at stangen 
var for kort og for klejn til det lidt bredere 
Skjern Å-dalens vand, men nu var det så 
prøvet af. Jeg havde kastet mit sidste kast 
og stod og snakkede med gutterne mens 
jeg rullede linen ind. Da fluen var kun et par 
meter fra land trak det pludseligt lidt og 
ruskede i fluen. Det blev til en mindre men 
fin fight, hvor vi undervejs var sikre på, at 
det var en havørred for enden af linen. Da 
fisken kom på land viste det sig at være en 
fin mindre laks på 68 cm. Den blev igen 
taget på den lille røde red Francis, som 
også tog min foregående laks i Laholm. Så 
hvem tror nu på små Red Francis'er? 

Så jeg sluttede sæsonen af med denne 
min 3'de laks efter at have fisket laks i 6 år 
uden at få nogen på land. 

Stamprnolle- 
bækken 

NDNU en dag gik med lidt arbejde for 
naturen og i ånden for en bedre 

ørredbestand i Odder Å-systemet. 
Turen i dag gik til en overkørsel ved 

Vennelundsvej i Odder hvor Stampmølle-
bækken løber under. 

Vi har tidligere på foråret været på stedet 
og fjernet en masse grene, blade, mudder 
og decideret væltede træer. Den gang 
skabte vi en mindre passage og overlod 
resten til bækken at udbedre med tiden. 
(Video: 
https://www.facebook.com/kjeldsenc/  
videos/10154603711887380/). 

Da vi vendte tilbage i dag blev genfor-
eningen ikke mødt med smil, men mere en 
måben. Bækken havde ikke formået at 
skabe den ønskede mår passage, men 
derimod var der kommet flere grene til. 

Vi gik igang med skabe hul med bl.a. et 
kultivatorjern (fantastisk redskab til at få fat i 
nedgravede grene) og formåede at skabe 
passage på ny. 

Denne gang har vi fået fjernet endnu en 
stor bunke. Så mon ikke vi snart er i bund. 
Vandet faldt med det samme godt 20cm og 
vil de næste par dage falde yderligere, som 
vandpresset oppe fra falder. 

Omkring 3-4 km vandløb er nu igen 
blevet frigivet til fordel for den lokale 
ørredstamme. 

Regler for Odder Å/Rævs 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 (Ikke opstrøms). 
Når du står på broen altid til højre side. 

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

Mindstemål: 
Havørred 
	

40 cm 
Bækørred 
	

30 cm 
Ål 	 45 cm 

Fangstbegrænsning: 
3 ørreder pr. medlem pr. dag. 

Kroge: 
Mindste krogstørrelse er 2/0. 
Modhager 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 broen og 
ud til hvor reservatet starter. Området skal 
forlades en halv time før solnedgang. 

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

Ulovlige fiskeredskaber 
Når du går langs åen og evt, opdager ulovlige 
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til 
Tonny Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74, 
eller til fiskerikontrollen 86 44 89 11. 

Fangstjournal 
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der 
ligger i klubben, kan deltage i årets 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, tlf. 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. 

Indmeldelse 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: dg52704@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.oddersportsfiskerforening.dk. 

Kontingent 2017 
Senior 	 585,- 
Junior 	 275,- 
Familie 	 780,- 

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