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Kruse & Mikkelsen
Radlo- oq Cykleforretning

Tlt.377 - Odder

Vort BIad.

Det vil.iLilo-me som
en gl:erlelig Overraslielse for
Fo:'cnir-'Se,.i-s }{edlernmel', at
Bestyrelsen irar besiuttet at
udsendc et Nledlemsblad.

F ormaalet med Bladet er
doblielt - dels shal det være
et Bindeled r,rellem Forenin-
gen og l,odseierne, som og-
saa faar Bladet tilsendt, og
dels skal det være som et
Baand; der hnytter de aktive
Medlemmer fastere sanlmen
derved, at Spalterne skalvære
aabne for Uledlemmerne, saa
de han kornme frem med
Problemer, de ønsker belyst.
Ligeledes kan Bestyrelsen

Det er ret naturligt at vi
Sportsfiskere drikker
Ka{fen i

KAFFEBAREN

Eiqil Wilhelmsen

Torsdog den 22. November 1945

0ililER spmb*.TIilHIUilE

lettere faa N{eddelelser ud til
['Iedlemmerne og stadig holde
disse a'jour med Nytreder af
Interesse.

Dette Numer af Bladet er
selvfølgelio pr'æget af Festen
den 22. November, saaledes
at meget af Stoffet faar et
revy-agtigt Irræg rned mere
eller mindre ,,vandet" Stof;
men hvad, som Sportsfishere
taaler vi sikhert alle en

,,Skvlle'.
Flermed haaber Bestyrel-

sen saa, at Bladet vil blive
modtaget med \reivilje af
aile.

I"issau,

Rekor«ifangst.

Som bekendt er der langet mange
store Ørreder i Aa., idet Rekbrden
paa 3 Punds Ørreder endnu ikke er
slaaet af nogen, selv ikke al vore
ivrigste Fiskere, Bertelsen og Eglund.
Dog tror vi ikke, at . . . .'s - ja,
Navnet vil vi ai vlsse Grunde ikke
oplyse af Erstatningshensl,/n - Re-
kord tra sidste Aar kan blive slaaEt,
det drejer sig om en 1200 Punds
Tyr, fanget paa Flue!

Vi har i Anledning af den stor-
slaaede Bedrilt haft et Interview med
vedkommende.

- Hvad følte De, da De iik Tyren
paa Krogen ?

-Jeg følte mit Liv hænge i en Traad.

- De mener ve1 en Snøre. Men
i hvilket Vejr og paa hvilket Tids-
prrnkt bider Tyren bedst? Har Vind-
retningen nogen tseiydning?

-- Min Erfaring med Hensyn til
Tyre er ikke saa stor, men jeg vil
mene, at det er bedst, at Vinden
bærer fra en Indhegrring med Kvier.

- Tror De, Fiskeri af den Art laar
praktisk Betydning?

Trikoh[-Renseriet

"eitg"
udfører Arbejdet

omhyggeligt.

- J.g har spurgt Kruse & Mik-
kelsen, men de mener det absolut
ikke, da det nemlig vil være van-
skeligt at skafle Stof til saa store
Rygsække.

1500- Stk. primzi dansk Madpapir
egnet tii en Kær:rp, -ilrsier-F,'okc'-r
ønskes til Købe elier Birtte med en

aI mine hjemmesyede Lagkager med
alleriineste Stalerin g.

Eigil i Kalfebaren"

Det er rigtigt, at jeg har fanget
5 Gedcier i Aalstrup Mose, men ei-
ter den store Diskussion, der har
været om disse, ska! jeg oplyse at

der var ingen, der vejede over 2

Lispund.
Lissau Junior.

Foreningens Bogbinder har langt
om længe faaet en rigtig Fiskestang,
men trods dette lader det ikke til, at
Fiskene har særlig Interesse for at

Husk

Fødselsdogskring len
fra

Mønsterbageriet
TIf. 293

Indehaver Bør ge Sørensen



Sportsfisk evXlo,ne
bliver permanentkrøilet

hos
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bide paa, men derimod kan den lille
sva . . . Mand lige nappe dem for
Næsen al ham trods det, at det er
en meget gammel Stang, han har,
Og bemærkelsesværdigt er det, at

det dog mest er Hunfisk han trækker
til sig. ..

Ingeniør Linnets Fiskestang gik
,saa længe til Vands, at den kom
;hjem uden Hjul.

En Sportsiisker i Odder ventede

Familjeforøgelse. Da Begivenheden
'var overstaaet, blev den lille Verdens-
borger vejet, og stor var Forundrin-
gen, da Vægten viste, at den lille
rejede 35 Pund. Men ved Eltersyn
opklaredes det, at det var den sam-
me Vægt, sorn Sportsliskeren plejede
dt veje sine Fisk paa, naar han kom
,lrjem fra Fisketuren!

tlvis det gælder om at faa Bid
-paa Krogen, maa De i egen Inter-
esse bruge mine hjemmrfedede Orm.

- Forsendes overalt. Diskret Embal-
.1age. Vagt hele Døgnet.

Oskar Andersen.

'Sportsliskere! Kniber det med at

iaa Snøren til at makke ret, henvend

ier da til mig. - Kursus i Udred-
ning af Overløb gives, lille Hono-
rar ønskes.

Alr ø.

Holgeu Fetcusen

,fitøttp-

og &øntruagar!,ønetøin4

Ttf.262

ALTID 1. KL.s

BAGVÆRK

BAGERMESTER IhOTMONN
Rosenssade 29 - TIf. 143

Sportsfiskerne
og Lodsejerne.

Da vore indgaaede Kon-
trakter rned Lodsejerne ikke
kendes af de menige Med-
lemmer, mener jeg det rig-
tigt, at vi her i det første Rlad,
som udgaar til alle vore N{ed-
lemmer, aftryk[<er de Forplig-
telser, vore Nledlemmer ind-
gaar paa at overholde ved
deres Færden langs de Yand-
løb, vi har Fiskeret ved:

Overenskomst
mellern uridertegnede Lods-
ejere ved .. og Odder
Sp ortslisker-Forening.

§ r.
Foreningen forpligter sig til

at ophiælpe Fiskebestanden i
ovennævnte Fiskevand paa
bedst mulig Maade, ved Ud-
sætning af Yngel og - eller
-- Sættefisk, og ved Aflysning
af ulovligt Fiskeri.

§2.
Foreningen paatager sig

sammen med Statens Fiskeri-
tilsyn Opsynet med, at der
ikke drives ulovligt Fiskeri,
endvidere fører Foreningen og
hvert enkelt af dens Medlem-
merOpsyn med,at de til enhver
Tid gældende Fredningsbe-
stemmelser, Mindstemaal og
Fangstrnetoder overholdes.
F-oreningen skal være paa-
taleberettiget, ligesorn ingen
uvedkorn mende kan gives Ad-
gang til Fiskeri paaTerrainet.

Ingen
tiget tiI
mæssigt

Det store Udvalg .

gi'r den biilige Pris

Rosensgade 27 - Nils Ebbesen

Møbler fra eget Værksted

Ved uvedkommende for-
staas Personer, der ikke kan
forevise et af Foreningen ud-
stedt gældende I{ort eiler
Medlemsbevis.

§3.
af Parterne er beret-
at drive erhvervs-

Fiskeri.
§4.

Lystfiskerne gives Adgang
til Fishevandet efter nærmere
Forhandling med F'orenin-
gens Bestyrelse. Private Ha-
ver, dyrkede Arealer og lign.
maa ikke betrædes af Lyst-
fiskerne, ligesom disse skal
respektere de i den Anled-
ning opsatte Skilte. Der skal

1ni4inaLe 'lttøa"[pn
i,lislari
mangler for en stor Del
endnu paa det danske
Marked. Hvad der kan
skaffes har vi - og Resten
kommer!

- kom ind og fi,nd!

VAGN R. NN]EN-SEN



Artikler

Søren Madsen

iøvrigt opsættes Skilte til Af-
mærkning af Fiskevandet. Al
Færdsel i Engene er forbudt
i Tiden I. Juni-l5. Juli.

F'iskeriredshaber, Papir og
lign. maa ihke irenkastes.
Hunde maa ikhe medtages.
Hegn og Marker maa ikke
beskadiges.

§5.
Som Vederlag for de Ret-

tigheder Foreningen opnaar
ved denne Overenskomst, sø-
ger Foreningen at ophjælpe
og beskytte Fiskebestanden
sorn nævnt i § l. Desuden
holder Foretingen Lodsejer-
nes Hegn, Kreaturer og Af-
grøder forsikret for Skade
forvoldt ved Poreningens
Medlemmers med Fiskekort
forsynede Fiskeres F ærdsel
paa Terrainet. Endvidere op-
tages Lodsejeren som ikke
betalende Medlem i Forenin-
gen med samme Rettigheder
som alle øvrige Medlemmer
i H. t. Foreningens Love.

Det er en Selvfølge, at et-
hvert Nledlem gør sit til, at
disse Bestemmelser overhol-
des, ligesom hvert enkelt

HESTESLAG]'ER

ll. tobønsen

Ttf.2B7

Medlem har Pligt til at paa-
tale Overtrædelser over for
Bestyrelsen.

Alrø.

Den fuldkomne
Fisker.

Jeg var engang paa Fisketur ved
et af de store Aaløb her i Jylland.
Jeg traf da en ung Mand, der og-

saa gik og fiskede, og han var ud-
styret med den herligste Fiskestang,
sorn tænkes kunde. Det var nemlig
et Juletræ, som han havde brækket
Grenene af, og i Enden var bundet
et Stykke saakaldt Murersnor med
en mægtig Flydeprop, der drev
langs Strømmen.

- God Dag, indledte jeg Sam-
talen, fisker du med Orm?

- Nej, sagde han, - ded haar a

prøwet, ded gaw et nowed. No iisker
a rnæ en Køw-Flow.

5purtsliske ren.

l]a/en§er 'lu 6uren, rlet uæte sig Somruer e[[er lUnot,
Jt\ 1o, srlu i ået åeitige Gftrronr.
JiI'[e,S Rqgsæk og Stattg §u [angs -lfloen gooc.
Ou leilige J1,r, som gcnnem 5k,ro og 6ng sig snor,
ja fin§es rler nrget mere sksnf pau ]or§.

Il,[aas[<e faar §u fisk, maaske ingen.
Oog Æiå hor åu ltoft, en stor $ouøcreå 6u soa smutte,
ået Bor jo rart om åu Åen i p,rsen l<uuse putte.
?Bilen selu om 6ssken er tom, naar su rer\ -If,fteu s[ro[ ftiem
og 0)rmeåoaserr jo tit muntte op poa klem,
sEtr goor bet hiemoå mel et sun§t os freiiligt 5tnl,
og rnuoske rlu enåå,I fcar: li§t lXlesuinil.

]s selu orn §et- jo urr Seiligt ut s[ao ]Lekcr,!en,
soo g6E ui 6et io mere for Sporteu.
0e smao flsk tit gør os 6uren frang
til 6em er liXlnolepin§en ofte ulrfor Inttg
3ff[ea føtst cg siåst er ået §og Øucen ået uil gæ[åe;
rncn becfcr uar 6et nu rcrt ot [skke åe sfore i ett fæ[6e.

Jonas i Hval-
fiskens Bog.

En Skipper, der var ude paa
Fangst, og som ikke kunde gaa ind
til Kysten, satte en Baad med et Par
Mand i Vandet lor at hente Proviant.
Undervejs blev Baaden overialdet ai

Gunner Raupach
Raupachs Gaard - Odder

T1f. 85

Byens eeldste
Forretning

en Flok Hajer, der truede med at
kæntre Baaden. For at ailede Hajer-
nes Opmærksomhed, smed Skippe-
ren Resten al den sparsomme Pro-
viant over Bord, men det lorslog
ikke. Til sidst var der ikke andet end
et Fad Rejer tilbage, som Skipperens
Svigermoder sad paa en Stol og
pillede. Der var ingen anden Udvej

Lotteri-Kollektion

ALRøE IVERSEN

Tornøegade Ti{. 503



Naar De skal paa Fiske-

tur, husk da at have Be-

fordringen (Cyklen)

i Orden.

Viggo Rasmussen
Tlf. 403

- Skipperen oirede Fadet med Rejer-
ne; men heller ikke det lorslog.
Stole , maatte samme Y'j - og til-
sidst Svigermoderen ! Hun blev slraks
slugt af en Haj. Imidlertid drev vi
saa nær mod Land, at Hajen løb

paa Grund, hvorlor det var en let
Sag lor Åtandskabet at dræbe den.

Stor var deres Forbavselse. da de

sprættede Hajen op og fandt Sviger-
mor paa Stolen, pillende Resten ai
Rejerne.

At være Sports-
fisker.

Der er mange, der har
vanskeligt ved ai forslaa
Sportslisket'en, især de, der
f'.cr-des ucle i den fne Natur
hver Dag. Men prøv at være
lukket inde den ene Dag med
den anden enten paa F-abrik,
Kontor, Forretning eller lig-
nende, hr,ad vil det saa ikke
sige efter endt Dagværk at
komme ud i Naturen at gaa
langs med Aaen sammen
med sin Fiskestang, Fiskeriet
giver samtidig med, at man
nyder Friheden, noget at
spekulere paa, netop det, der
gør det til en suud Sport,
og da er det ligegyldigt, om

BLIKKENSLAGER
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Raupachs Gaard . TI{.396

man komrner hjem med en
lyldt eller tom Taske.

Lystfisker-Lyrik,

Sur, sLrr, sur 1ille Bi omkring,
hvis langs Aaen du dig gasser,

ser du Fiskere i Masser.
Sur, sur, sur, sur i lystig Ring.

Sur, sur, sur, lille Bi omkring;
men en Fisker maa du ikke
ii5,ve rundt og overstikke.
Sur, sur, stir, sur i lystig Ring.

Sur, sur, sur, lille Bi omkring,
Ilyver du ad Aaens Bredder,
vis harn Aaens største Gedder.
Sur, sur, sur, sur i Iystig Ring.

Sur, sur, sur, lille Bi omkring.
Hvis en Fisker smiler smørret,
har paa Krogen han en Ørred,
Sur, sur, sur, sur i lystig Ring.

Sur, sur, sur, lille Bi omkring.
Hvis han Fisker er ai Slagsen
faar han hurtig Rarn paa Laksen,
Sur, sur, sur, sur i lystig Ring.

Sur, sur, sur, lille Bi omkring,
Hvis et Hegn en Fisker smadre,
saa fiyv ikke hen og sladre.
Sur, sur, sur, sur i lystig Ring,

Snur, snur, snltr, snur i lystig Ring.
Flskeren bli'r tør i Halsen,
naar han danser Fiskervalsen.
Snur, snur, snur, snur i lystig Ring.

Snur, snur, snur, snur i lystig Ring.
For Lodsejerne vi iester.
Vær velkommen vore Gæster!
Snur, snur, snur. snur i lystig Ring.

K. A. L. M.

Fek do nøj?
En Dag, jeg gik langs Aaen og

fiskede, mødte jeg en al vore Lods-
ej ere.

,rGo Daw", sagde han, ,rfanger do
nøj?"

,Nej.n
,,Haar do it fanget nøj ?'
,,N€j.'
,Trouer do, te do fanger nøj?"

,Hwa Rakkeren gier do da saa o
go he etter?"

,,Jo, jeg skal sige Dem, jeg har
bundet en lille Orm i Enden af Snø-
ren, og den vil jeg se, om jeg kan
lære at svømme!"

Et goj!!__Raad.

Saa du den smutte den dejlige
gaa da din Vej,
thi Forellen har ogsaa set dig.

Forel

IJe maa ikke forsømme
Deres Ydre - og Haaret er

noget al det vigtigste. Lad os

ordne det. - proper cg om-

hyqqeliq Behanilinq.

W,øA{,a- 8,*Aanew
HERRE- oq DAIIEFRISØR

Rosensgade 28

Vil De opbevare ,Sports-
Fiskerenn? lad da Biadet
indbinde forinden enkelte

Numre bo*rtkommer.

Indbindinqer af enhverArt
udføres sohdt og smagfuldt

Odder Bogbinderi
& Protokolfabrik

Halror Sørensen, Bancgaardsgade : II. o. G.

Hvorfor i.g blev
Lystfisker.

Fordi jeg elsker at gaa i Cumnri-
støvler men enCnu har jeg ikke
været saa heldig at faa et Par.

Svend Juhl.
Jeg hlev Lystlisker, lordi det var

godt at have noget at falde tilbage
paa, hvis Kødrationerne helt skulde
svigte.

Hesteslagteren.

Tror 1 virkelig, at det er lutter
Lagkage lor mig? Kringlevridning
ret og avet om kan ogsaa blive lor
trivielt, Nej, kom til Aaen, den er
mit Fristed, hvis ,Røgen i Køkkenet"
er uudholdelig. Saa minder Vandet
mig om den Tid, da jeg fiskede i
Danmarks største Vandløb ved Ry
Mø1Ie. Ak ja, sikke Tider, sikke Tider.

Bager Thormann.

Vi har ogsaa spurgt Anker Mad-
sen; men han maa aabenbart have

misiorstaaet Spørgsmaalet, idet han
svarer: ,Jeg har Grejerne for at
sælge dem - ikke Ior at bruge dem!

REDAKTION:
C, Lissau,
Rosensgade, TIf.396.
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