
Se nyheder og aktuelle tilbud på www.effektlageret.dk  

Det rigtige grej igennem mere end 40 år hos 

LAGERET' 
Predatorfiskeri 
- drømmen om 
de store )44 
rovfisk 

Kystfiskeri 
- sølv på krogen 

Put & take 
. - succes med 
det rigtige grej 

Karpefiskeri - oplev vores støt voksende sortiment! 

JAGT • FOSIKEGII • FRITID 

LAGERET 
-ud i det fri 

Holmboes Alle 14 (front mod ~ø Guldbergs Gade) - Horsens - 75 62 49 88 
- Gode parkeringsmuligheder! 
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Llke os på FaceBook Inden Nytår 
fb.com/AarhusFishingGear  

Og vind Vadejakke fra Scierra 
eller Waders fra lmax 

Stefs Lystfiskergrej bliver til 

	AARHUS 	 
FISHING GEAR 

Formand 
Christian Kjeldsen 
28 55 65 50 
kjeldsenc@gmail.com  

OSFs bestyrelse: 

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

Næstformand 

Anders Fogh Knudsen 

28 96 28 10 

anden04@holmail.com  

Allan Rosenbæk 
86 55 85 17 - 30 29 79 67 
delfinvej@hotmailcom 

Vagn Haugaard 
86 54 24 70 - 50 98 16 61 
lhaugaard59@gmai I .com 

Kasserer: 
Peter Frederiksen 
86 16 09 97 - 29 21 44 73 
pf@roesgaard.dk  

Martin Kammer 
93 91 14 10 
kammer72@live.dk  

Søren Drasbæk 

25 62 20 24 

sorendrasbaek@yahoo.com  

Henrik Bøhme Rasmussen 	Bill Horney 
22 27 17 81 	 29 27 10 08 
henrikrasmussendk@yahoo.dk  billleeh@gmail.com  

( 

Scierra Salls fluestang 
9' kl. 5, 6 eller 7. 9,6' kl. 7 

Før 1799,- NU LUN i000, 

Ny gennemløber 
Lawson kriller 

1>w; KUN 39,95 

Vandtæt Rørflueboks / 
sortimentsboks 
Før 199,- NU KUN 50,- 
	  kARHUS 

Savage gear 
line thru Sandeel 
nu også i 15 g. 

Vi har dem i alle 3 str. 

Scierra Trax 1 fluehjul 
str. 5/6 og 7/9 

Før pris 999,- NU 349, 

Scierra Kenai Pro 
vadejakke 
I ed inkke til en rigtig 

god pris. 

Før 1499,- 

FISHING GEAR 
Vi har altid 	 FREDENSGADE 29 - 8000 ÅRHUS C 
åbent på: 	 TLF. 86 18 33 33 
www.fishinggear.dk 	 Mail: info@fishinggear.dk  

Mandag-fredag 10.00-17.30 - Lørdag 10-14.00 

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 22 97 36 36 - njng@oullook.dk  . Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 87 16 98 - kalamasimo@mac.com  

Webmasler: Jens K. Knudsen - dg52704@gmailcom 

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 larve eller lugt (olie) ... 	 Brandinspektøren 	  86 54 05 29 



Med toluer 
i Slovenien 
Jeg havde kigget grundigt på Odder Sports-
fiskerforenings hjemmeside, men kunne ikke 
finde nogle udlandsrejser for fluetosser. Så 
jeg måtte ty til Federation of Flyfis her 
Denmark's hjemmeside, www.FFFD.dk, hvor 
der var en tørfluetur til de Julianske Alper i 
Slovenien. Det var en tur med 6 dages fiskeri 
i sidste uge af september 2017. 

Som forberedelse havde jeg bundet 
over 100 letdressede tørfluer helt ned i 
størrelse 18, og med sparsomt dressede 
tørfluevinge, for det hele skulle jo passe 
fint sammen. Man kan jo ikke præsentere 
de små brown trouts og stallinger højt 
oppe i de spritklare strømme for store og 
overdressede fluer - vel? Men jeg blev 
klogere, meget klogere.. . 

Vi var 9 mand på holdet, hvoraf flere 
havde fisket tørflue i over 30 år samt været 
på netop denne tur 10-15 gange. Første 
fiskedag styrtede det ned, men vi drog op 
til en lille sideflod til Idrica. Her fangede en 
af de erfarne en flot steelhead på 50 cm. 
De næste par dage var der fortsat rigtig 
meget vand, og tørfluefiskeri var en "by i 
Rusland". 

De lokale går efter nogle store marmor-
ørreder, som står i de dybe huller - og de 
kan fanges i regnvejr. Så der blev skiftet 
taktik og købt nogle monstertunge, store 
og meget lidt kønne streamerfluer hos 
hotelværten. Gutterne ville teste om  

den ene flue overhovedet kunne dykke, så 
den fik et prøvedyp i ølglasset over 
aftensmaden. Jeg prøvede at fiske med 
steamerfluerne på min klasse 5 tørflue-
stang med flydende line og flydende 
forfang. Hvor jeg dog savnede min 10 fods, 
enhånds laksestang med synkelinerne. 

De sidste 3 dage skiftede vi planmæssigt 
fiskelokation over til floden Sava, og 
vandstanden var faldet. På fjerdedagen 
sagde mine 2 rejsekammerater i bilen, at nu 
havde de sat sig den opgave for, at få mig i 
gang med at fange fisk. Så turlederen satte 
sig bag ved mig på græsset i 3 timer og 
guidede og guidede lige indtil jeg havde 
fået mine 2 første ørreder på tørflue. Jeg fik 
også masser af gode tips fra de andre, 
meget erfarne i løbet af dagene. Så jeg 
måtte gi' en omgang på hotellet om aftenen. 
De næste par dage fik jeg et par fisk mere 
på egen hånd - alle små steelheads. 

Det var en fin og hyggelig tur med 
meget hjælpsomme rejsekammerater, men 
fiskeforholdende var pga. vejret ikke særlig 
gode i denne uge. Men der er utrolig flot at 
fiske i alperne, og det er meget specielt at 
kunne se fiskene nede i det spritklare 
vand, og så liste sig ind på dem bagfra og 
kaste sin tørflue lige lidt ovenfor fisken 
mens man spændt venter på om fisken går 
op og tager fluen. 

Jeg kom hjem meget klogere på tørflue-
og alpefiskeriet. Men også med en stor 
ydmyghed overfor hvor meget der skal læres 
og erfares for at blive en god tørfluefisker. På 
denne tur følte jeg mig som en total amatør, 
men næste gang vil jeg være en rigtig 
nybegynder. 	 Søren Kalmeyer 

Den gode 
julehilsen 
Af Lars Berg Thomassen 

Sidste år ved juletid 
befandt jeg mig i 
Afghanistan. Jeg var 
udsendt som feltpræst 
sammen med de danske 
soldater. Jeg skulle 
ligesom soldaterne holde 
jul langt væk fra 
hjemmet, langt væk fra 
familie og venner, og 
langt væk fra alle de 
gode danske traditioner vi har til jul. Jeg 
måtte derfor også undvære et af juletidens 
højdepunkter, nemlig julefrokosten i 
fiskeklubben. Der blev ingen porsesnaps, 
ingen stegte sild, ingen pakkeleg hvor 
man kunne få de mest mærkelige ting, og 
ingen kloge samtaler under tobaksrygnin-
gen uden for klubhuset og ingen 
deltagelse i den megen munterhed, som 
altid er til stede under fiskeklubbens årlige 
julefrokost. 

I Afghanistan blev der dog holdt 
julefrokost. Vi fik sendt en masse mad frem 
til os. Men der var ingen alkohol og 
stemningen var langt fra så god som 
derhjemme. Vi var også alle på arbejde, og 
selvom vi godt kunne li 
at være sammen og at 
være udsendt, så 
savnede vi rigtig meget 
det derhjemme. 

En aften sad jeg på 
min seng og havde lidt 
ondt af mig selv over, at 
jeg ikke var hjemme. På 
min telefon ser jeg en 
besked hjemme fra 
fiskeklubben. Det var en 
julehilsen med et billede 
fra julefrokosten. Jeg blev 
glad for billedet. Der var 
altså nogen derhjemme 
der tænkte på mig, og 

minder fra de mange julefrokoster, jeg havde 
været med til. 

Det betyder rigtig meget, at man får en 
hilsen hjemme fra, når man er udsendt til et 
land, hvor der er krig. Det er ikke sikkert 
dem på billedet fra julefrokosten kan 
huske, at billedet blev taget, og at det blev 
sendt til Afghanistan. Måske blev der 
drukket godt igennem resten af aftenen, så 
hukommelsen blev opløst i tåger. Men 
uanset hvad, vil jeg gerne sige tak for jeres 
hilsen fra jeres julefrokost. Den varmede 
som en halv flaske snaps. Men i år er jeg 
med igen. Jeg var den første, der skrev 
mig på listen. Det bliver uden tvivl godt. 
Jeg glæder mig til årets bedste julefrokost. 
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Vejen til Odder lystkonkurrence 

Odder Kystkonkurrence 2017- en succes! Når tiden ellers tillader det, så nyder jeg en 
god konkurrence. Derfor har jeg, efter jeg 
påbegyndte kystfiskeriet for 3 år siden 
også været interesseret i kystkonkurrencer 
rundt omkring i landet. Tidligere da jeg 
boede i Århus, og egentlig havde min 
opstart i kystfiskeriet, blev der afholdt en 
kystkonkurrence ude ved Ørnereden 
(Moesgård, Århus). 

Jeg synes det var et fantastisk arrange-
ment. Det at komme ud og møde ligesin-
dede, nørde fiskere, tips & tricks det 
underholdt mit sind. Samtidig med blev 
konkurrencegenet vækket til live, og man 
stod i vandet allerede inden solen stod op 
kl. 7.00 om morgenen - for nu skulle der 
fiskes, i dag skulle kæmpe ørreden fanges 
og samtidig indbringe en belønning. 

Men ak nej, heller ikke den dag skulle 
det lykkes. Vi kender alle det med, at tage 
af sted på tur i troen på, at nu er dagen 
kommet. Men skuffede eller trætte går vi 
ofte hjem uden, at have fået forløsningen 
med kæmpe havørreden. 

Året efter var jeg igen klar til at skulle 
deltage i denne konkurrence. Men til min 
store ærgrelse måtte jeg finde ud af, at  

man efter 60 år valgte at nedlægge fiske-
konkurrencen. Øv for en fisk! 

Men det skulle ikke gå værre end, at jeg 
fandt en fiskemakker, som havde samme 
mentalitet omkring fiskeriet som jeg selv, 
og vi deltog i flere større konkurrencer 
heriblandt Seatrout Open på Fyn og Fjord 
til Fjord her i Østjylland. 

Det gjorde dog ikke helt udfaldet for mig, 
da jeg savnede en efterårskonkurrence at 
kunne deltage i, uden at skulle køre flere 
100 km for det. 

Efter nedlæggelse af Ørnerede konkur-
rencen var der ikke længere nogen lokale 
fiskekonkurrencer. Tidligere blev der også 
afholdt en i Horsens fjord af Sportshuset. 
Men også denne blev skrinlagt for nogle år 
siden. 

Jeg har tidligere set, hvor mange der 
har interesse i at stå klar ved vandet tidligt 
om morgenen. Derfor kunne det ikke passe, 
der ikke skulle være fiskekonkurrence for 
vores område. 

Hermed var tanken om at lave en lokal 
fiskekonkurrence født. Det var vejen til 
Odder Kystkonkurrence. 

/Christian "Crede" Kjeldsen 

Den 13.-15. oktober afholdt OSF en åben 
kystkonkurrence, hvor medlemmer og ikke 
medlemmer deltog på lige fod. 

Først en stor tak til alle vores sponsorer 
for præmier til konkurrencen, for uden 
præmier formentlig ikke nogen eller meget 
få deltagere i konkurrencen. 

Præmielisten, som typisk er den, 
der lokker folk til at deltage i konkurrencer, 
kom desværre senere ud end planlagt. 
Men til trods for det lykkedes det på kun 4 
dage, at få hele 35 deltagere til at melde 
sig til konkurrencen. 

Ud af de 35 tilmeldte var der 13 IKKE 
medlemmer at finde imellem deltagerne. 
Disse havde enten set kystkonkurrence 
plakaten i en grejbutik eller på facebook, 
hvor der blev forsøgt at lokke folk til at 
deltage i konkurrencen. 

Som weekenden skred frem, blev det 
også tydeligere og tydeligere, at vi havde 
formået at få folk fortalt, at i Odder er der 
en aktiv sportsfiskerforening. 

Allerede her er målet med kystkonkur-
rencen blevet opfyldt, da arrangementet  

selvfølgelig også er med henblik på, at 
skabe opmærksomhed om foreningen, 
dens gode kammeratskab og mange 
aktiviteter. Flere af de deltagende har 
endda allerede meldt sig, som nye 
medlemmer i OSF. 

Men nu er det en konkurrencen, der blev 
afholdt og sådan en har selvfølgelig også 
nogle resultater! 

I løbet af formiddagen dukkede der 
stemningsbilleder op på foreningens 
facebookgruppe, og nu var konkurrencen 
for alvor startet. Det virkede til at 
deltagerne var tændte på at fange noget. 

Fredagen gik og den første indvejning 
foregik om aftenen fra kl. 19-21. Her 
dukkede 2 unge gutter (Jan & Anders) op 
med et par fisk på præcis samme længde 
(46,5cm) og så var vi i gang med at fylde 
top 5 ud. 

I løbet af aftenen tikkede en mail ind - 
det var Gorm, som ville deltage i konkur-
rencen med en fotofisk. Det vil sige, at han 
tog et billede af fisken med målebånd på, 
og herefter genudsatte den i sit rette 
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Top Deltager Agn Længde Vægt Kondi 

1 Martin Kammer Salty 47,0 1,10 1,06 

2 Jan Thomassen Silling 46,5 1,12 1,15 

3 Anders F. Knudsen Hansen Fght 46,5 0,96 1,00 

4 Gorm Pallesen (fotofisk) Blink 45,0 - - 
5 Peter Brusgaard Sally 43,5 0,78 1,00 

6 Marck Friis Hansen Fght 41,5 0,74 1,07 

7 Martin Kammer (genindvejnng) Blink 43,5 0,88 1,11 

Flere af havørrederne bar præg af havlus - enkelte havde over 6 synlige havlus på sig. 

Top Deltager Præmie Værdi Sponsoreret af 

1.  Martin Kammer Geoff Andersson Raptor 5 vadejakke 1399,- Grejbiksen, Trige 

Dozer Fleece 699,- Grejbiksen, Trige 

Vinboks m/ 3 flasker vin 175,- Hagelquist Vine, Århus 

2.  Jan Thomassen MP Fly Supply UV Lampe + 2 tuber lim 500,- Fru Møllers Restaurant, Odder 

Fluestik 300,- Brandbygegaard Bryghus, Odder 

Vinboks m/ 2 flasker vin 175,. Hagelquist Vine, Århus 

3.  Anders F. Knudsen Shimano Nasci 4000 hjul 799,- Sportshuset, Horsens 

Grejboks m/ 3 fynbowoblere 260,- Grejbiksen, Trige 

Gavekort 200,- Stark, Odder 

Vinboks m/ 2 flasker vin 175 Hagelquist Vine, Århus 

4.  Gorm Pallesen Linekurv - Fisker design 399,- Stel 's Lystliskergrej, Århus 

Flueæske dobbeltboks og vandtæt 249,- Stats Lystfiskergrej, Århus 

Gavekort 200,- Stark, Odder 

Vinboks m/ 2 flasker vin 175,- Hagelquist Vine, Århus 

5.  Peter Brunsgaard Gavekort 677,- MP Fly Supply, Silkeborg 

6 x Special øl 699,- Staf 's Lystfiskergrej, Århus 

Vinboks m/ 2 flasker vin 175,- Hagelquist Vine, Århus 

Præmierne på fisk og ved lodtrækning blev fordelt på følgende måde (Vinderne i op5 kunne frit vælge præmier et/er placering) 

Top Deltager Præmie Værdi Sponsoreret af 

1.  Peter Brunsgaard Gavekort 500,- Odder Sportsfiskeiforening 

2.  Jakob Humaidan Gavekort 500,- Odder Sportsfiskeiforening 

3.  Jens K Knudsen Gavekort 500,- Odder Sportsfiskerforening 

4.  Allan Rosenbæk 3 Flasker vin 275,- Hagelquist Vine 

element. Fisken var farvet og derfor på vej 
imod åen. 

Da kystkonkurrencen dækker fiskevand 
med mange opgangsåer og fredningsbæl-
ter, skulle der selvfølgelig være en  

mulighed for at deltage i konkurrencen og 
samtidig bidrage til bæredygtig lystfiskeri. 

Resten af aftenen gik med at snakke 
fiskepladser, taktikker for lørdagen og 
ellers blot få en sludder for en sladder 
imens der blev nydt en øl/sodavand samt 
lidt proviant fra grillen. 

Lørdag var der radiostilhed. Trofast var 
vi mødt op til indvejning både fra kl. 13-15 
og igen kl. 19-21. Men der var stille-
meget stille. Det lykkedes simpelthen 
ingen af de 35 deltagende at fange en 
havørred over mål og medbringe den til 
indvejning. 

Der blev fanget en på 44cm, men den 
blev af fiskeren vurderet til, at den nok ikke 
ville ende med at have en chance, og 
derfor kom den direkte med hjem i fryseren 
til en god middag. Yderst beklageligt hvis 
man læser videre. 

Til trods for at der ikke blev indvejet fisk 
lørdag blev der ved begge indvejningstids-
punkter hygget. Nye medlemmer som 
aldrig havde set vores lokaler eller 
Stampmøllen kiggede forbi og fik en 
sludder. Det var en sand fornøjelse og jeg 
fornemmer, at vi også kommer til at se 
nogen af dem dernede igen til en klubaften. 

Søndagen skulle blive bedre. Vi havde 
endnu ikke fået udfyldt top 5, som der var 
præmier til og derfor var alle deltagere 
blevet bedt om at tænke anderledes og 
prøve noget andet end de foregående dage. 

Man kunne fornemme presset ude på 
pladserne. Nogen stod nærmest med 
hænderne i håret i ren frustrationen over, 
ikke at kunne finde fiskene. Andre synes at 
være på opgivelsens rand. 

Der blev fanget masser af fisk hele 
weekenden, de var bare ikke store nok. Det 
var nærmest som om, at havørredernes 
svar på børnehave og dagpleje havde 
valgt at holde legestue i denne weekend. 

Der blev også fanget mange andre slags 
fisk i løbet af weekenden. Bl.a. blev der 
landet 4 havbars, 1 makrel og 1 sej. 

Indvejningen startede kl. 13.00 men 
ingen kom. Der gik yderligere 30 min, og 
stadigvæk ingen at se på Stampmøllen. 
Håbet begyndte så småt at smuldre. Indtil 
at Peder dukkede op og fremviste en fisk  

på 43,5 cm - ENDELIG kom der fisk på 
bordet! 

Så dukkede Martin Kammer op. Han 
lignede umiddelbart ikke en, der havde 
været på fisketur, til det var han al for 
nydelig klædt i forhold til os andre. Hvor 
nogen nærmest ikke havde fået sovet i 
løbet af weekenden. 

Frem fra bilen tog han 2 rigtig fine 
havørreder, han ville have til indvejning. 
Den største målte 47 cm. Vinder fisken var 
fundet og top 5 var udfyldt. En sten faldt 
fra hjertet og tanken om at skulle uddele 

Indvejede fisk efter placering 

ekstra præmier på lodtrækning kunne 
forsvinde. 

Lidt i lukketid dukkede Marck op med 
endnu en fisk til indvejning. Det var en rigtig 
fin fisk, men den var desværre ikke stor nok 
til, at kunne rykke på placeringerne. 

Martin Kammer står som vinderen af 
Odder Kystkonkurrencen 2017. 

Måske ses vi til Odder Kystkonkurrence 
2018 den 12.-14. oktober - hvor der 
forhåbentligt vil blive fanget endnu flere og 
større fisk end i år. 

/Christian "Crede" Kjeldsen 
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Søndag 4. 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 30. januar. 

Tirsdag 13. Aarhus Fishing Gear. 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 6. februar. 

Tirsdag 29. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand (grillpølser). 

Tirsdag 5. 	Hyggeaften. 
Tirsdag 20. 	Hyggeaften. Fluebinding. - Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

AKTIVITETER 
1 halvår 2018 	 

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

iff,laTril:,   
Tirsdag 9. 	Nytårstaffel. Arrangør: Søren Drasbæk, tlf. 25 62 20 24. 

Tirsdag 16. Året i billeder. Allan Rosenbæk har lavet en billedserie 
med klubbens store og små begivenheder i 2017. 

Tirsdag 23. Hyggeaften. Fluebinding Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

Tirsdag 30. Hyggeaften. Fluebinding. - Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

EI3RUAR 

Tirsdag 6. GENERALFORSAMLING kl. 19.30. 

Tur til Gudenå. Vi starter fra klubben kl. 8.00. 
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 
Tilmelding på opslag i klubben senest 1. maj. 

Tirsdag 8. 	Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Mariendal strand. 

Tirsdag 15. Fluekast/træning. 

Tirsdag 22. Hyggeaften. 

Norsminde for fulde sejl. For 3. år i træk er sejlene hejst til en forrrygende 
dag i Norsminde. I år er temaet Norsminde som fiskersamfund. 

Tur til Skanderborg Sø. Vi starter fra klubben kl. 9.00. 
Arrangør: Anders Fogh Knudsen, tlf. 28 96 28 10. 
Tilmelding på opslag i klubben senest 5. juni. 

Lørdag 9. 

Lørdag 16. 

Tirsdag 3. 	Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand (grillpølser). 

Tirsdag 10. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Hølken strand. 

Tirsdag 17. Oprydning langs Odder Å. Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00 
og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øl/vand. 
Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50- Martin Kammer, tlf. 93 91 14 10. 

Fredag 20.- Forlænget weekendtur til Gjerrild. 
søndag 22. Turleder. Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 17. april. 

Tirsdag 24. Hyggeaften. 

Tirsdag 1. 	Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand. 

Lørdag 6. 

Tirsdag 27. Hyggeaften. Fluebinding. - Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

Tirsdag 6. 	Hyggeaften. Fluebinding. - Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

Tirsdag 13. 	Hyggeaften. Fluebinding. - Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

Tirsdag 20. Hyggeaften. Fluebinding. - Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

Tirsdag 13. Grillaften. Vi starter kl. 18,00. Sidste klubaften inden sommerferien. 
Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 5. juni. 
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 7967. 

Lørdag 24. 	Put and take tur. Vi starter fra klubben kl. 8.30. 
Arrangør: Anders Fogh Knudsen, tlf. 28 96 28 10. 
Tilmelding på opslag i klubben senest 20. marts. 

Tirsdag 27. Hyggeaften. Fluebinding. - Fremstilling af endegrej: blink, pirke, spinnere m.v. 

I. 	 

Lørdag 4. 	Odder Kræmmermarked 	ic),:r med en stand ved Citroen. 

Tirsdag 7. 	Første klubaften efter sommerferien. 
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Min første premierelaks fra Skjern 
Min første premierelaks fra Skjern 
16. April nærmede sig og laksefeberen 
kom snigende. 15. april er for Skjern 
Å-fiskere hvad 16. maj er for bukkejægere. 

Heldigvis var jeg igen i år inviteret på en 
privat-arrangeret tur til Borris, hvor holdet 
skulle bo på første sal i den gamle spare-
kassebygning lige overfor hovedbanegår-
den i Borris City. Kun 100 meter fra byens 
centrale plads, Karl Ejnars Plads i Borris. 
Pladsen er opkaldt efter Karl Ejnars Booking. 

Der var stor premieremiddag den 15. 
april om aftenen - og den 16. april var alle 
mand tidligt i gang ved åen. Jeg fiskede 
både på Skjern Å-dalens vand og på 
Borris-vandet. Der blev de første dage 
taget mange store laks, men jeg mærkede 
intet. Men på min sidste fiskedag, den 19. 
april fiskede jeg på det allernederste af 
Borris-vandet, et sted hvor jeg året 
forinden havde haft en meget stor laks på. 
Den mistede jeg som straf for, at jeg begik  

alt for mange fejl. Ved storlaks er der ikke 
plads til at begå ret mange fejl, når først 
man har en på krogen. 

Men ved 11-tiden kastede Skjern Å sin 
kærlighed på mig, og jeg mærkede et 
tungt træk i linen. Jeg strammede straks 
op og laksen tog et langt zig-zaggende 
udløb ud i en større pool og over til 
modsatte bred. Bremsen på mit hjul stod 
korrekt, og linen blev flået af mens jeg 
lænede mig lidt bagover, gik lidt ned i knæ 
og holdt stangen i 90-graders vinkel på 
linen. Venstre hånd støttede og bremsede 
spolen på hjulet. Jeg følte en stor lettelse 
da det hele tilsyneladende havde "spillet" 
og laksen stadig var på. Jeg bakkede 
langsomt bagud på græsset mens jeg 
holdt stort pres på laksen, som langsomt 
blev hevet over mod egen bred. Der blev 
holdt en god afstand til fisken, så der var 
noget fleksibilitet i stang og line at give af. 

Den stillede sig nu dybt og jeg måtte  

ud til bredden for at lægge max. pres på 
fisken og langsomt få den hevet lidt opad. 
Ligeså snart jeg kunne se spidsen (det 
yderste stykke fluorocarbon) komme til 
syne, så gentog det hele sig med et langt 
og kraftigt zig-zag udløb til næste bred, 
men jeg lod linen løbe kontrolleret og 
fortsat med max. modstand. Efter 4 af 
disse ture, besluttede laksen at gå 
nedstrøms, så jeg måtte løbe efter den 
langs bredden mens jeg holdt stort pres 
på stangen og skulle undgå at falde 
undervejs. Efter 3-400 meter stoppede den 
og efter et par korte udløb fik jeg den 
trukket ind på lavt vand. 

Jeg var alene, og skulle nu have fat i  

laksen. Mens jeg holdt stangen spændt 
bagud forsøgte jeg at få fat omkring halen 
på laksen. Det lykkedes, men pga. alt for 
stor vinkel mellem stangen og laksen, så 
knækkede den. Jeg fik laksen løfte op, 
men da den var tung og pludselig gav et 
stort vrid, så tabte jeg den ned i det lave 
vand - og krogen havde for længst løsnet 
sig. Jeg kastede mig ned i det lave vand 
på ydersiden af fisken, og fik fat i fisken 
igen og løftet den langt op på land. 

Og så kunne jeg beundre den smukke-
ste skabning af alle - en stor, smuk, blank 
vildlaks fra vores eget danske laksevand, • 
Skjern Å på 102 cm og med en vægt 
på 11 kg. 	Søren Kalmeyer 

, 
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Konstruktion - smedearbejde 
plade- og maskinbearbejdning 

overfladebehandling, sandblæsning 

glasblæsning, metallisering, maling 

- og meget mere for erhverv og private 

•-• 

Berni af 2017 salgben-ii dk Ronhojvej 8 8300 Odder Tlf 8654 1450 

Gjerrildturen 2017 
Første weekend i september var det blevet 
tid til vores årlige efterårstur til sommer-
huset ved Gjerrild Klint. 16 medlemmer 
havde meldt sig til en weekend med fiskeri, 
hygge og fællesspisning. 

I år oplevede vi lidt mere havørredsucces 
end sidste år, hvor der kun blev fanget 2 
havørreder. I år blev der nemlig landet hele 
8 havørreder. Desværre var der bare ingen 
af dem, som overholdt mindstemålet og 
præmien for den største havørred over mål 
blev ikke udløst i denne omgang. 

Til gengæld blev der i år fanget makreller 
i større omfang end tidligere, men knap så 
mange fjæsinger. Fidusen til at fange fisk 
på denne tur var at fiske enten meget 
tidligt morgen eller efter kl. 17 og hen i 
skumringstimen. 

Forhåbentlig lykkes det os næste år 
at fange en rigtig stor Djursland bandit. 
// Christian "Crede" Kjeldsen 

Grejfremstilling 
I foråret afholder vi en række aftner, hvor vi 
kombinerer hygge med grejfremstilling. Det 
vil være muligt at binde fluer, støbe blink 
og samle spinnere. Måske kan du endda 
bruge dem på at få ryddet op i grejboksen. 
Kig forbi til rigtig lystfiskerhygge. 

Oprydning langs Odder Å 
Åen og dens tilløb løber skønt igennem 
Odder By. Men det betyder desværre 
også, at der ender en del affald i vandet 
og dette skylles ved flom ud af byen og 
langs åen til Norsminde fjord. Hvert år 
samler vi dette affald sammen i forsøget på 
at holde naturen ren. Vi er dog ikke alene - 
vi samarbejder med DN Odder omkring 
dette projekt. Kom ned og støt en god sag 
for naturen tirsdag d. 17 april. 

Forårstur til Gjerrild 
De sidste "par" år har vi haft weekendtur til 
Gjerrild i efteråret med svingende succes. I 
år forsøger vi os også med en forårstur til 
Djursland. Der har de seneste år været 
rapporteret om gode fangster fra Djursland 
i foråret og dette skal vi selvfølgelig prøve 
at være en del af. 
Turen er planlagt til at finde sted fra fredag 
d. 20.-søndag d. 22 april. Tilmelding er 
nødvendig. 

Fællestur til Odder Å 
Aen er igen aben efter vinterfredningen og 
vi er klar til den første fællestur søndag d. 
4. februar. Sidste år havde vi succes med 
at lande 3 havørreder over målet - kan vi 
gentage successen? 
Hen mod eftermiddag serveres der gule 
ærter nede ved Stampmøllen. 

Odder Kræmmermarked 
Lørdag d. 4. august er det atter tid til 
Odder Kræmmermarked. Sidste år deltog 
vi for første gang til dette arrangement 
med stor succes. Her vil der være 
mulighed for at sælge gammelt eller ubrugt 
grej som blot tager plads op derhjemme. 
Overvej allerede nu om det kunne være 
noget for dig. Tilmelding til formanden. 

Da J. Knudsen tog 
formandens fisk 

Den 28. oktober blev der holdt den årlige 
sæsonafslutning på OSF fiskeriet i Odder/ 
Rævs Åsystemet. 10 medlemmer havde 
fundet vej til foreningslokalet tidligt om 
morgenen, for at deltage i det obligatoriske 
morgenmøde, inden fiskeriet skulle begynde. 

Efter at have indtaget rundstykker og 
kaffe splittede de fremmødte sig op, og 
kørte henholdsvis til Assedrup og Synne-
drup for at få fisket åsystemet igennem en 
sidste gang inden fredningen af åen. 

Sammen med Jens Knudsen og Søren 
Kalmeyer var jeg kørt ud til det genslyn-
gede stykke af åen for at prøve lykken. 
Normalt fisker jeg ikke i åen - undtagen når 
vi har foreningsture til den - så selvfølgelig 
skulle jeg også med denne dag. 

Jens melder pludselig mistet fisk, efter 
jeg har været i bilen og hente telefonen. 
Pokkers - men dagen er kun lige begyndt. 
Pludselig hakker det i min spinner og en 
fisk viser sin brede krop i en bue ved 
vandoverfladen og væk er er den. 
Pokkers! - Den første åfisk jeg nogensinde 
har mærket, og så mister jeg den. Imens 
jeg står og ærgrer mig højlydt, tager Jens 
to hurtige kast ca. 5 meter bagved mig og 
BUM! - Jens lander kort efter en hanfisk på 
godt 50 cm - Han tyvstjæler simpelthen 
fisken lige bag min ryg. En rigtig flot fisk og 
stort tillykke til ham. 

Herefter går vi stille og roligt fremad 
med fiskeriet, der kunne jo tænkes at stå 

flere samme sted. Lille og hurtig som Jens 
er, får han sneget sig foran mig, mens jeg 
står og vikler græs fra den modsatte side af 
min spinner. BUM! Jens tager endnu en fisk 
og denne gang en hunfisk på igen 50 cm. 

Det var da utroligt som han kan. Imens 
han pladrer løs om sine tanker, tager jeg et 
hurtig kast ind i samme sving. BUM! 
Hævnen er der - en hunfisk på 44 cm tager 
spinneren, og jeg kan lande min første 
Odder Å fisk. 

Glade var vi begge for det liv, vi 
oplevede i løbet af den første time ved åen. 
Fiskeriet tog pludselig en drejning, og vi 
snakkede mere end vi fik fisket. Vi var et par 
tilfredse lystfiskere. 

I løbet af dagen deltog i alt 16 medlem-
mer i fiskeriet, som indbragte yderligere to 
undermålere og en masse bøgeblade. Til 
fællesspisningen efter dagens fiskeri 
deltog 14 medlemmer, hvoraf to var nye 
og deltog for første gang. 

/Christian "Crede" Kjeldsen 
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Husqvarna 
Skov Have & Park 

DDER 
PLÆNEKLIPPER-

SERVICE 

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

DTU _Restaureringskursus 

Hen over sommeren har vi deltaget i 
forskellige arrangementer rundt omkring i 
Odder og omegn for at promovere Odder 
Sportsfiskerforening overfor potentielle nye 
medlemmer. Det kunne være tilflyttere, 
unge over 13, eller folk som igen har fået 
noget tid til at dyrke en gammel hobby, 
efter børnene er flyttet hjemmefra. Vi er 
åbne for alle. 

Som noget nyt deltog vi på Odder 
Kræmmermarked, som fandt sted lige 
inden, vi vendte tilbage fra sommer-
pausen. Her havde vi fået mulighed for få 
en plads ved Citroån, og det gav rigtig fin 
respons. Vi har også deltaget i Odder 

Den 14. november kom Niels Åge Skovbo 
forbi og holdt et foredrag. Niels Åge er en 
utrolig glad mand og er meget engageret i 
vandløbsrestaurering. Sammen med et par 
andre stykker styrer han en gruppe (små 
144 medlemmer) vandløbsentusiaster ved 
navn "Vandstjernerne". Denne gruppe 
laver hvert år et utal af projekter, som 
involverer forbedringer af diverse østjyske 
vandløb - primært genoprettelse af 
gydebanker til fordel for havørreden. 

Niels Åge har også lagt en del timer i et 
projekt, som for fremtiden ikke bliver helt 
uden betydning. Nemlig fjernelse af 
Vilhelmsborg søen og dermed fri passage i 

Gadefestival, som er en sammenslutning 
af Naturfestivalen v/Odder Museum og 
Kulturfestivalen v/ Vita Park. 

Begge arrangementer gav et rigtig fint 
besøgsantal ved vores telt, og det vil helt 
klart være noget, som også vil være på 
programmet her i år. 

Tusind tak til de frivillige som valgte at 
støtte op og give en hånd med til at repræ-
sentere foreningen her i vores lokalsamfund. 
Uden jer ville det ikke fungere. 

Jeg håber at flere vil bakke op om disse 
arrangementer i år, således at vi får spredt 
budskabet om vores gamle forening endnu 
mere. 	// Christian "Crede" Kjeldsen 

hele Giber Å fra udspring til udløb. 
Alt dette synes jeg er utrolig spændende 

og ville gerne høre mere om. Det var der 
også omkring 14 andre der ville denne 
aften. Til trods for vælgermøde til kommu-
nevalg og en landskamp hvor Danmark 
slog Irland 5-1. 

Det blev alt i alt en rigtig god aften, hvor 
vi blev meget klogere og forhåbentlig har 
det vakt nogle tanker hos jer der deltog. 
Således at vi i løbet af det kommende år er 
klar til selv at lave et større vandløbspro-
jekt. 
Mange tak for din tid Niels Åge. 

// Christian "Crede" Kjeldsen 

Endnu et halvt år gik hurtigt, og hvad 
nåede man så? Ja, egentlig ville jeg gerne 
have lavet en del mere vandpleje, men 
travlheden på mange andre fronter gjorde 
det ikke muligt - eller også så valgte jeg 
simpelthen afstresning med en fisketur i 
stedet for. 

Dog nåede jeg en smule. Jeg havde 
nemlig meldt mig til DTU Restaurerings-
kursus, som blev afholdt sidst i september. 
Hvis man interesserer sig for vandpleje. Så 
vil jeg anbefale, at man melder sig til 
sådan et kursus. 

Vi blev undervist i laksefiskens biologi, 
hvordan man laver et projekt, hvorfor bør  

man gøre det og 
meget mere. Det er 
en chance for at 
skabe nye venskaber og netværk. Jeg 
mødte bl.a. 3 gæve østjyder, som jeg 
allerede har været ude og lavet et 
vandløbs restaureringsprojekt med. Dette 
er kun et udpluk af, hvad jeg fik ud af det. 

Weekenden indebar et ophold på Vejle 
Centerhotel og forplejning betalt af 
fisketegnsmidlerne - med henblik på at 
hjælpe naturen fremadrettet. Skulle nogen 
ønske at komme med på sådan et kursus, 
så hjælper jeg gerne med tilmeldingen. 

// Christian "Crede "Kjeldsen 

Foredrag med Niels Åge Skovbo 
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Oddersport.,friskeorening.dk  på ny 
Nyt år = ny hjemmeside - 
www.oddersportsfiskerforening.dk  har fået 
en overhaling og er nu klar til de udfordrin-
ger der måtte komme i fremtiden. 

Hjemmesiden stod til at skulle laves om. 
Blandt andet var den kommet i et prisleje, 
som var alt for dyrt i forhold til, hvad vi fik ud 
af det. Den nye hjemmesiden koster knap det 
halve af, hvad den tidligere model kostede. 

Men når man laver sådan en omstruktu-
rering, bringer det sommetider også noget 
godt med sig, og det vil jeg mene det gør 
her. Der er blevet tilføjet en masse nye 
funktioner, og jeg vil ikke fremhæve dem 
alle blot de vigtigste. 

Online tilmelding: 
Med den nye hjemmesiden vil man 

kunne tilmelde sig online til diverse 
arrangementer, som der måtte være i 
foreningen - vi ser dog gerne, at man 
stadigvæk kommer ned og hygger med os 
andre. Men det er simpelthen lavet for at 
gøre det nemmere at tilmelde sig og give 
de, der ikke kan komme om tirsdagen en 
chance for også at tilmelde sig. Samtidig 
vil der også være mulighed for at tilmelde 
sig lang tid i forvejen og ikke som hidtil 
max. 14 dage inden. 

Artikeiskrivning: 
Alle der måtte have lyst til at skrive og 

dele historier med andre, de kan nu 
oprette deres egne historier på hjemmesi-
den imens erindringerne stadigvæk er 
friske. De vil fremover ligge online tilgæn-
gelig for alle. Det kan også bruges til blot 
at dele et billede eller flere med forenin-
gens andre medlemmer. 

Norsminde for fulde sejl 
Vi vender tilbage med teltet til Nors-

minde lørdag d. 9 juni for at vise OSF 
fanerne frem. Sidste år var der mange forbi 
til en snak om lystfiskeriet og det mange 
muligheder indenfor hobbyen. Derfor skal vi 
selvfølgelig afsted igen. Overvej allerede nu 
om du kan være frivillig for OSF i denne dag. 

Dette skal ikke ses som en erstatning for 
klubbladet. Det er blot et tilbud til jer om at 
dele mere. Bladet vil fortsat udkomme så 
længe der bliver lavet indhold til det. For 
hvem kan ikke lide at få bladet og bruge et 
par aftner på at læse et par lystfiskerartik-
ler, samt have kalenderen til at hænge på 
køleskabet - således at den bedre halvdel 
kan se, hvornår der ikke kan blive planlagt 
noget andet. 

Fællesskab: 
Siden indeholder muligheder for mere 

sammenhold. Når man først har oprettet en 
bruger. Så vil man have mulighed for at 
lave grupper med andre brugere. Her vil 
man kunne dele alverdens ting. Det kan 
være tips, billeder eller andet man måske 
ønsker at dele blandt et par stykker og ikke 
alle i foreningen. Man kan også sende 
beskeder direkte til andre brugers 
indbakke. 

Alt i alt er det en form for Facebook bare 
på vores egen side. Det imødekommer de 
medlemmer som ikke har eller ønsker at 
bruge Facebook. Det gør det også 
nemmere, at finde tidligere opslag eller 
andet som er blevet tildelt blandt medlem-
merne. 

Fremover vil man også kunne tilgå siden 
via www.odderfisker.dk  - igen blot for gøre 
det mere simpelt. Bare rolig - foreningen 
skifter ikke navn. 

Jeg håber, at I vil tage godt imod siden 
og frem for alt bruge dens funktioner og 
muligheder. Siden er dynamisk og vil hele 
tiden forandre sig efterhånden som der 
kommer mere indhold og nye tiltag. 

// Christian "Crede "Kjeldsen 

Aarhus Fishing Gear 
Stef's lystfiskergrej har ændret navn til 

Aarhus Fishing Gear. Traditions tro tager vi 
i foråret tirsdag d. 13 februar en tur til 
butikken i Århus og shopper. Denne aften 
gives der 20% rabat til foreningens 
medlemmer. Vi samles ved Stampmøllen 
og kører til butikken. 

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. 
(Regler og kort se hjemmesiden). 

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 
Information om OSFs både og låne muligheder: 
I foreningen har vi 1 båd til rådighed. Den er 
placeret permanent ved Alrø dæmningen. 
Hvis man ønsker at låne båden kontakter man 
formanden på: tlf. 28 55 65 50 eller Tonny Jensen, 
tlf. 20 11 51 74. 
Skanderborg sø: 
Udover vores egne båd har medlemmer af OSF i 
form af vores samarbejde med Skanderborg 
Lystfiskerforening også mulighed for, at kunne 
leje en båd ved Skanderborg sø. Båden der kan 
lejes har både el- og benzinmotor. Samtidig er 
den udstyret med ekkolod. Det koster 50 kr. at 
leje båden igennem Skanderborg Lystfiskerfor-
ening. 
Ønsker man at leje deres båd kan man kontakte: 
Lennart Frederiksen 41 97 45 56 eller Niels Otto 
Madsen 40 42 81 06. 

Indmeldelse af nye medlemmer 
Nye medlemmer kan henvende sig til formanden, 
og få et medlemsbevis. Fremtidig betaling sker 
automatisk gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, 
der også sørger for du modtager bladet 
Sportsfiskeren. 

Kom på klubbens mal! fistel 
Er du interesseret i at få en mail, når klubben har et 
arrangement, kan du sende din mailadresse til 
vores webmaster Jens K. Knudsen: 
jenskrk@gmail.com. 
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før 
turen, så du kan nå at tilmelde dig. 

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

Kontingent 2018 
Senior 	  595, 
Junior 	  25, 
Familie 	  790, 

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