


Forny dine møbl er
fra kun 258,-
Træt af slidte træmøbler, ridsede køkkenlåger eller trænger dine lister

btot til at blive frisket op? Med Lady kan du give dit hjem en elegant

ansigtsløftning - uden det koster en formue. Ladys unikke egenskaber

sikrer det perfekte slutresultat hver gang.
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LADY Panel/D ørlList
r Vandfortynd bar oliemali ng

o Lugtsvag
o Slidstærk
r Glansgrad 15,40 og 80

0,9 ltr. kr.258r-
2,7 ltr.kr. 598r-

LADY lnteriør
o Oliemaling
o Suveræn sammetr{lyrlrrir rr 
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o Perfekt slutresultat
o Glansgrad 15,40 og ttt)

0,9 ltr. kr.258r-
2,7 ltr.t r. 598r-

FARVER

& STRIBER
HUSK! Alle medlemmer af OSF får 1Oo/o ved FARVER & STRIBER

Kridthøj Torv

Kridthøi vei 5 
,;

827a Højbjerg

Tlf. 86 27 6264

Nørregade 59

8300 Odder

Tlf. 86 s3 16 30

E-mail: lpj@farver-striber.dk
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Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALEFI
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www. oddersportsf isker.odderweb.dk
www.sportsf iskeren.dk

Formand:
Lars Aarø.... BO 54 56 79 - 20 87 16 98

kalamasimo @ mail.tele.dk

Næstformand:
lb Sejersen. 86547472-251217 62

saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Jørn Mortensen........... 86 55 86 73'40 30 05 92

jornmortensen @ mail.tele.dk

Klubben:
Vagn Haugaard............ 865424 70 - 50 98 16 61

haugaard @ post'l 2.tele.dk

Allan Rosenbæk..... ..... 86 55 85 17 - 287811 67

ingrid.allan. rosenbaek @ adr.dk

Jens Knudsen............... 86 93 71 58 -23 27 05 64
jkkn @webspeed.dk

Kim Jacek... BO 54 19 06 - 61 70 63 12

kim@jacek.dk

Ejner Nygaard Jensen 86 54 35 66'24 47 97 66

ej nero gjane @ fam i I ie.tele.d k

Blad:
Niels Jørgen Nielsen....... BO 54 03 52

boegevej2 @ nielsen. mail.dk

Lars Aarø.... 86 54 56 79 - 20 87 16 98

kalamasimo @ mail.tele.dk

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoppet torureningen med det samme'

Hvis der er noget akut l.eks. fisk der ligger døde i åen, eller hvis

vandet har en mistænkelig farve eller lugt (olie) . ' '

Ring straks til

Tonny Jensen ...............80 55 43 10 - 20 11 5174
Brandinspektøren........... . 86 54 05 29
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Ørredbestand kan være i fare
Det har stået sløjt til med opgang af havørreder her I

efteråret. 0g vi har med bekymring fulgt situationen hele

efteråret, hvor ikke kun foreninngens medlemmer har

måttet konstatere, at der ikke var gydetrækkende havørreder

i Rævs og Odder å, 0g nu var betingelserne for ørrederne

ellers blevet lorbedret med det nye omløb ved Odder

Museum.

Der{or har vi også med store lorventninger set trem til dette

efterår, hvor havørrederne vender tilbage til åen for at gyde.

I de sidste fire ud af fem kontrolbesøg med

{iskerikontrollen, har man .afsløret brug af ulovlige

fiskemetoder. Eksempelvis har Rævs å været spærret af,

hvor den løber ud i Nordsminde Nor.

En meget uheldig konstatering, der kun kan give

anledning til bekymring og frustationer hos folk der ved

hvor lidt der skal til for at ødelægge den balance der gerne

skulle være i vores natur. lkke kun vandløb i Danmark, men

mange andre steder i verden har måttet bukke under, enten

for samme forhold som vi oplever, eller p.g.af forurening

mm. Det er trist at respekten for naturen og miliøet er så

ringe også set i forhold til de store beløb der bliver

reinvesteret i vores natur for at få den opbygget igen.

0mløbetved 0dder Museum har kostet en lille million kr. En

investering der måske er forgæves, hvis der ikke passes

ordentligt på vores natur.

Det femte kontrolbesøg vi havde i vores område fredag d,

16.11 . 2006 med fiskerikontrollen, afslørede ikke ulovlige

fiskeredskaber og metoder, men der var sat ti nedgarn i

fjorden, og de var alle sat strategisk på de steder hvor

ørrederne vandrer.
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Nedgarn kan være op til 45 mettlr i lllltttlrlrrtr rrtl trruges til

at fiske skrubber med, men der er cl ttt;t(ltttl :;ktriblrrlIiskeri i

fjorden, så det er mistænkeligt og lltlkytttttltttltr, ;tl tjcr nu

fiskes med denne metode jor ørrcdtlr k;ttt ltll krtttlttttl med

s0m en bifangst, og der er ikke muliulttltl krt ;tl litlkke om

ørrederne der er på gydevandring blivtlr slll titl it;tttt.

Kaj 0lesen fra {iskerikontrollen dtlr ktttttltlt tttttrådet

særdeles godt, konstaterede også al ltittt tltltll ktttttre forstå,

atder ikke kom havørreder op iåcrl, tlåt t;lttlltltttlvar

placeret på en sådan måde at del ltittrlttlr ørtctltlrtttl i at

trække op i åen. Fiskerikontrollen ltltr ikkc lirllitlttrc

konstateret nedgarn i samme omfarttt s0lll lltl Mrlrt rJe stod

lovligt og maskestørrelsen var i ordctt, lltlrltlr v;tr der tkke

nogetat komme efter fra fiskerikontrolltltts sirlrl. Det eneste

vi kan gøre er at appellere til fiskernes sattlvillirlhrld, da

garnene nemlig må stå vinteren over. Jctt littrlcr dct

betænkeligt, når fiskerikontrollen har konkludcrtlt at det

ulovlige fiskeri ikke har aftaget, men er ca. det samme som

tidligere årl

Det giver andledning til, om dei ikke er nødvendigt med

en lovændring omkring brugen af garnredskaber for

fritidsfiskere i Danmark. For hvorfor skal det være muligt

for forholdsvis få at ødelægge så meget for naturen/iskene

og de mange lystfiskere der kun bruger stang som redskab.

En anden problemstilling er den 45 mands reduktion

fiskerikontrollen fra årsskiftet bliver udsat for, hvilket vil

betyde langt færre kontrolbesøg af fiskevandene. Det

bekymrer mig meget og ieg frygter for fiskenes vilkår og

muligheder for at overleve i vores vandløb.

Lars Aarø



tndvielse af det nye omløb
Torsdag d. 31.08. 2006 blev den officielle dag for indvielse

af det nye omløb ved 0dder Museum. 0g selv om det var

midt på dagen en hel almindellg torsdag, havde det trukket

mange mennesker tll. Men der var io også udover de

mange taler fra politikere og amtets teknikere, elfiskning i

det nye omløb, konkurrence-sejlads med hiemmelavede

skibe på åen, som elever fra bl.a Rathlouskolen havde

lavet, og sidst men ikke mindst var der gratis pølser og

vand til de fremmødte. Så med detfine solskin var det

at vide om det er korrekt, kalder for Kysing Næs.

Der er tale om et rigtigt næs, eller et stort rev, med

masser af sten og tang. Det går langt ud i vandet, og der er

dybt til begge sider. Ofte er der god strøm og derfor også

masser af havørredens fødeemner, der flyttes rundt i vandet.

En formiddag i maj tog jeg ud på revet for at liske. Veiret

var perfekt. lkke ret megen vind og godt med sol. Egentlig

regnede jeg med, at jeg skulle ud og fange lidt hornfisk til

aftensmaden. Da yeg satte mit blink på, var der stadig et

lllle stykke line mellem blinket og krogen fra min sidste

fisketur efter hornfisk. Jeg over-velede lidt, om ieg skulle

beholde linestumpen på blinket, men fik heldigvis overtalt

mig selv til at fiske på almindelig vis. For det kunne jo

være, at der var en havørred, der ville med hjem til 0dder.

Det skulle vise sig at være en ganske god taktik, 1eg

havde valgt. Lige da jeg kom lidt ud på revet, så jeg en god

fisk, der luskede rundt lige i overfladen midt på revet. Jeg

per{ekte rammer for indvielse af omløbet. Amtet havde

medbragt udstyr til at eljiskeri, og både publikum og

amtets teknikere var meget overrasket over hvor mange

fisk der kom til overfladen, efter de havde sat strøm til.

0g der var masser af liv i åen så alttegnede lovende for

det nye omløb i 0dder å, der også tager sig smukt ud, som

det snor sig gennem parken ved Odder Museum.

Lars Aarø

Min største havørred fra Kysing Næs
De fleste kystfiskere har

et el ler flere

favoritsteder. Et sted

som man altid søger ud

til først, når man

opsøger kysten. Et

sådant sted, har jeg ved

Norsminde. Det er det

store rev, som jeg, uden

kastede til den, og bang!

- så sad den der i første

kast. Det viste sig at

være en stor fed

havørred, der absolut

ikke havde tænkt sig at

tage frivilligt med til

Odder. Den sprang

adskillelige gange og

tog {lere lange udløb. Flere gange var jeg bange for, at

fisken ikke ville komme på land. Jeg havde heller ikke fået

mit net med, og turen ind gennem store sten og høit tang

gjorde ikke spændingen mindre.

Nogle gange går sådan noget bare galt, men denne

gang gik det heldigvis godt. Jeg fik sparket de "mange"

kilo på land, og udstødte et høit"yes, sådan!"som sikkert

kunne høres helt ind til 0dder by.

Målebåndet stoppede ved 70 cm og vægten viste 4 kilo.

Uden tvivl min største lisk fra det gode gamle

j rev, som også fremover vil være en af

mine lavoritpladser.

Lars Berg Thomassen
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Nosfa lgi og Platichthys flesus (skrubbe)

Af Gorm Pallesen

Fiskeri med bundsnøre elter fladfisk kan næppe betragtes

som sportsfiskeri, snarere som mad- og hyggefiskeri.

Fladfisk har gennem mange år manglet i min fryser, som

hos så mange andre sportsfiskere har været domineret af

laksefisk. På {oreningens Tunø{ur medio september og på

Tour de Djursland 7.-8. oktober (erstatning for den

storma{lyste tur til Æbelø) riggede Tonny alle steder 3-4

stænger til med bundsnøre og sandorm, og han fik da også

et dusin skrubber på land (plus en enkelt havørred på

sandorm). Dette aktiverede minder lra min drengetid, hvor

vi altid {angede godt med isinger samt sporadiske skrubber

og rødspætter fra østre mole i Århus havn. Senere cyklede

min kammerat og 1eg regelmæssigttil Moesgård i

e{terårets week-end'er og fangede pæne rødspætter og

skrubber fra hølderne ved pynten lige nord {or Moesgård

strand. I alle de mellemliggende år har ieg ikke fisket

målrettet efter fladfisk, men dog fanget enkelte skrubber på

orm i Kolindsunds nordkanal samt en pæn skrubbe på

wobler i Karup å.

På Tunøturen aftalte ieg med nogle af OSFs garvede

gutter, at vi skulle prøve at gøre en målrettet indsats i løbet

af efteråret.
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Et lille sidespring til "Netfiskeri': Søgning på Google af

danske sider under 'skrubbe" gav 53.000 hits (på 0,09

sek.), på alle sider 76 300 hits (0,39 sek ) Her nogle

eksempler på nyttig viden hentet herfra: Andre fladfisk er

enten højre- eller venstre-vendte, men hos skrubberne er

2/3 hø.vendte og 
.1/3 

ve.vendte. Forekommer fra

Hvidehavet langs Europas kyster til Middelhavet og

Sortehavet. Yngler i saltvand mellem februar og ma1, er



fredet her lra112lil30/4. Mindstemål er 25,5 cm. Den kan

blive op til50 cm/3 kg. Totalfangst i DK i 1995 var 4.235

tons. En hybrid mellem rødspætte og skrubbe kaldes en

"leps".

Nå, tilbage fra det virtuelle. Hvordan lykkedes

satsningen så?

5. oktober 2006: Ved Gierrild klint tog jeg (på tur med

Vagn og Niels Jørgen) 1 stk. pæn skrubbe på en lille, sort,

dobbeltkroget flue! Dette var ikke intenderet.

19. oktober (en torsdag) gjorde Niels Jørgen, Vagn og

jeg en målrettet indsats {ra Kysing strand. De to

førstnævnte havde dagen før ved lavvande (som var ret høit

og besværligt) om eltermiddagen gravet mange sandorm

ved Alrø. Undertegnede medbragte saltvandsgulp. Vi

mødtes i dæmringen i diset og blæsende veJr og riggede

en halv snes stænger til og fiskede lra 3 timer før max.

højvande. Niels Jørgen tog 3 mindre og jeg 1 lille skrubbe.

Vagn, derimod, gav gode og fine råd vedr. skrubbefiskeri.

Da bideaktiviteten ophørte blev vi enige om lige at forsøge

S kan d e r b o r g fo r I æ n ge r,rffi*
aftalen med OSF
Ja det gælder også den

anden vej med hensyn,

til gensidigt at låne

hinandens både.

Skanderborg

Lystfiskerforening har til huse ved Vestermølle, hvor

foreningens fire både ligger. Vi tilbyder at låne vores både

ud til dem, og vi har netop færdigglort vores "nye" båd der

har fået en total renovering og ny llot rød farve. Den er

blevetforsynet med bådnr. og total renoveret trailer, så vi

kan fragte båden.

Båden er ca. 4,5 meter lang og derfor stor nok til treJire

pers0ner.

Husk at booke vores egne både hos

Tonny på tlf 2011 5174.

0g medbring selv motor og redningsveste, som ligger

i vores klublokaler.

Skal vi låne Skanderborg Lystfisker-forenings både, skal

vi ringe til

Ragnar Sørensen på tlt. 8652 3068

eller Niels 0tto Madsen på111.86522228.

Fiskekort til Skanderbog sø ligger i OSF's lokaler

sammen med vore ekkolod mm.

Erik Fischmann er nyvalgt formand i Skanderborg

Lystliskerlorening og byder os velkommen derovre.

Lars Aarø

fra broen ved Norsminde havn (hvor der skal forekomme

meget store skrubber). Her fik 1eg 2 middelstore skrubber,

men here{ter tog krabberne helt over (2-3 krabber på hver

krog i løbet af 15 sek.). Vagn gav yderligere gode råd om

skrubbefiskeri, for hvilke vi er meget taknemmelige.

Beskeden, som han io er, undlod han selv at tolde på

skrubberne. Formiddagens 6 skrubber blev alle taget på

sandorm. Saltvandsgulp havde den klare fordel, at

krabberne kun undtagelsesvist gik til angreb på gulp-

agnede kroge. Ulempen var, at skrubberne heller ikke

gjorde det.

Herefter har jeg et par gange uden held forsøgt at lange

skrubber, med rejer 0g regnorm (som begge skulle fungere

udmærket). Nulture til Hølken strand 7/11 (alenetur, hvor

jeg fik en havørred på 36 cm. på bundsnøre med regnorm)

og2ll11 (- her bistået af Ejner og Vagn).

Således har vi ha{t begrænset succes med målrettet

skrubbefangst. Vi er bestemt modtagelige for gode råd . . .

GLASBLÆSNING
Rustfrit stål, aluminium etc.

Sandblæsning og metalisering af:

. Autofælge stål
o Autofælge aluminium
o cykelstel
o Knallertstel
o Landbrugsredskaber
o Automobiler
o Stålkonstruktioner etc. -

Kabinekapacitet: 3,6x3,5x8 mtr. P

G rundfarve og oplakering
i malekabine kan udføres

Kort leveringstid - lngen opgave er for lille

Maskinfabrikken BEMI ApS
RøNHøJVEJ 8.8300 ODDER
TLF.86 54 14 50
FAX 86 54 00 47
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Forårsprogram
2007

Tirsdag 9. Klubstart - Nytårstaffel.

Tirsdagl6. Hyggeaften.

Søndag 21. Premiere i Odder Å. Vi mødes i klubben kl. 9.00 til kaffe og rundstykker.
Se opslag i klubben for tilmelding til morgenkaffe.

Tirsdag 23. Klubaften - Knivfremstilling.

Iirsdag 30. Klubaften - Knivfremstilling.

Tirsdag 6. CENERALFORSAMLINC.

Tirsdagl3. Hyggeaften.

Tirsdag 20. Ceddefiskeri. Foredrag og film v. Niels Aage Skovbo.

Tirsdag 27. Klargøringaf fiskegrej.

Tirsdag 6. Fluebinding. lnstruktion Lars Aarø og lb Sejersen.

Tirsdag 13. Fluebinding. lnstruktion Lars Aarø og Ib Sejersen.

Tirsdag 20. Lysbilledshow. Uddrag af OSFs aktiviteter i 2006.

Søndag 25. Kysttur. Afgang Stampemøllen kl.8.00. Nye fluefiskere (juniorer/seniorer)
vil blive instrueret af klubbens garvede fluefiskere.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.
Arr. Lars Aarø, tlf.20 871698 - lb Sejersen, tlf. 86547472.

Tirsdag?T, Hyggeaften.
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Tirsdag 3. Hyggeaften

Tirsdag 10. Hyggeaften

Tirsdag 17. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Lørdag2l. Weekendtur til Djursland. Tonnys sommerhus. Aborre- oB kysttur.
søndag22. Se opslag i klubben for tilmelding. Arr. Tonny, tlf. 20 115174.

Tirsdag 24. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tirsdag 1. Hyggeaften

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

Søndag 13. Ceddetur til mose.
En hyggetur hvor både familiemedlemmer og juniorer opfordres til at delta
Se ofslag i klubben for tilmelding. Arr. lb Sejersen, tlf. 86 547472.

Tirsdagl5. Hyggeaften.

Tirsdag22, Rygning. - Vi forsøger at finde en kvalificeret person,- 
der kan lære os rygning af fisk m.v.

Tirsdag 29. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

I

Tirsdag 5. Tur til Skanderborg sø.

Søndag 10. Åtur - Tørfluefiskeri.
Se opslag i klubben for tilmelding. Arr. Jens Knudsen, tlf. 23 27 05 64.

Tirsdag 12. Sidste klubaften inden sommerferien. Crillaften med familie.
Se opslag i klubben for tilmelding.
Arr. Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61. x.ffie'

Tirsdag 7. Første klubaften efter sommerferien.
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Laksefiskeri i Mandalselven
Traditionen tro blev det også i 2006 til en laksetur til

Norge. Fredag den 4, august drog vi fire afsted, tre fra

klubben, Niels Jørgen, Ejner, Vagn samt Ejner Jacobsen.

Vel indlogeret i en stor lejlighed i Øyslebø og en god

frokost var det tid til at købe fiskekort. Det blev til zone 3,

som har en længde på

12-13 km, så der er rigeligt med fiskevand uanset om det

er spin- eller fluefiskeri, man vil dyrke. I forbindelse med

køb af fiskekort, skulle vi også have vores grej decinfiseret.

En parodi hvor lidt væske blev sprøjtet på vort grej, som

derefter blev erklæret smittefri.

Vi startede med at fiske i Nodehølen i Øyslebø, der

består af et delta der ender i et fald. Jeg startede ovenfor

det ene fald og på nakken al denne fik jeg efter få kast

kroget en laks som straks strøg ned i faldet, men ved at

bremse den hårdt kunne jeg holde den i et relativ roligt

TunØ
Årets Tunø tur var en stor succes med 15 deltagere, alle

sejlet til øen i Tonny og Allans både.

Alle overnattede vi i Allans sommerhus - en meget flot
gestus.

Vejret var med os og fiskeriet var jævnt godt. Der blev

fanget en del mindre fisk og tre eller fire over 50 cm.

Tonny, der var ivrig skrubbefisker, overraskede os alle,

men vist mest sig selv, ved at fange en flot havørred på

sandorm.

område, der var midt i faldet. Mens jeg står og fighter min

laks, kan jeg se Niels Jørgen neden for mig også har fisk

på, så lidt efter kan vi begge lande en pæn laks. En halv

times fiskeri og 2 pæne laks på land, det tegnede til at

blive alle tiders fiskeri, men træerne vokser nu ikke ind i

himlen, der skulle arbejdes hårdt for de næste fisk. Ejner

brillerede med på 2 håndsfluestang at kroge en god laks,

som dog slog sig af, kort efter krogede han dog nok en,

som kom sikkert på land.

Ugen igennem havde vi tilbud til flere fisk hvoraf enkelte

kom på land - særlig godt fiskeri havde vi ved

Glemestraumen, jeg havde flere store fisk på netop der,

men vanskelige bundforhold gjorde, at de store fisk havde

relativ nemt ved at slå sig fri.

Efter en uges fiskeri blev det til t havørred og 2 laks til

Niels Jørgen, Ejner 2 laks og Vagn 2 laks. Vagn

Flere var i gang med fluestangen og håbede på kontakt

med multene hvilket ikke lykkedes.

To gode dage med godt kammeratskab der

bare glk alt for hurtigt.

Niels Jørgen
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Put & Take tur til Agernæs saltvands sØer
Med afgang fra klubhuset kl. 7.00 var 12 mand klar til en

god dag på Fyn, hvor vi skulle fiske i 5 saltvands søer og 1

børne sø. 0mrådet der ligger helt ud til Helnæs Bugten er

et fantastisk naturskønt område i det sydvestlige hjørne af

Fyn. Fiskene skulle efter sigende være velsmagende,

sølvblanke og stærke, så vore forventninger var store. Det

levede nu ikke helt op til det, som var blevet fortalt, men vi

fik da en del fisk med hjem. Vagn fangede 3, Gorm 3, Ejnar
'l 

og Allan 1. Jeg selv fangede ikke noget, men havde et

sjovt fiskeri efter nogle fisk, som kunne ses i overfladen.

Jeg fandt aldrig ud af, hvad det var fiskene gik efter,

Sæson afslutning
i Odder Å
Søndag, den 1. november vågnede jeg til vækkeurets

kimen kl. 6. Jeg havde set frem til det i en hel uge.

Weekenden før havde jeg været ved åen og haftfire gode

hug uden at få fisk med hjem. Faktisk, trods adskillige ture

til put & take søer, kysten og forskellige åer rundt om i

Jylland, havde jeg ikke fået fast fisk på linien siden turen til

Canada sidste år. Ak, højtatflyve . . ! Men nu skulle detvære.

Vi mødtes 12 "mand høj" i klubhuset. Betingelserne var

udmærkede: vand i åen og overskyet. Vagn skulle blive

tilbage og lave frokost. De fleste kørte til broen i Assedrup,

mens vi var 3, der kørte ud mod fjorden. Det var første

gang for mig på det nye stykke. Ud over at gåturen er lidt

længere, er det en udmærket erstatning for det tabte. Men

nu til fiskeriet. Seks stive timer uden et hug. Orm som jeg

havde udvalgt pga. deres størrelse, fasthed og smag,

spinder, wobler og flue, ingenting fristede. Jeg fiskede højt

i vandet og dybt. Jeg besøgte alle de huller og sving som

tidligere havde givet fisk uden held.

Som sædvanlig, ingen efterårs tur til en jysk å uden at

enten falde i eller sidde fast i mudderet. Jeg sad fast i

selvom alle mine fluer og blink blev prøvet. Vagn og Gorm

havde en lille konkurrence om, hvem af dem der kunne

fange f lest fisk, og det blev til en del mobning i løbetaf

dagen.

Ang. Frokosten så havde vi arrangeret med stedet, at der

blev tændt op i grillen kl. 12.00, så vi kunne grille vores

middag over den, Grillhytten lå inde iskoven ietmeget

naturpræget område med borde og bænke.

Vi sluttede kl. 15.00 og alle var enige om, at det var et

delligt sted, som vi godt kunne tage ud til en anden gang.

Kim Jacek

mudderet op til hofterne i et kvarter. Tid jeg skulle have

brugt på at fiske. Nå, klokken 2 var det tid til at tage tilbage

til klubhuset. Selvfølgelig havde Gorm? fanget den eneste

fisk over målet den dag. En flot havørred på42cm

Efter vi alle sammen havde beundret

fangsten, kunne vi sidde ned til et

fantastisk måltid af sprængt and,

medister og gule ærter. Tak Vagn! Den

perfekte afslutning på en god dag.

Bill Horney
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Sidst i Juli var vi seks mand fra OSF der tog afsked med

Danmark i 10 dage for at tage på en længe planlagt fisketur

tillsland,

Jeg havde gennem en islandsk kammeratfået arrangeret

det sådan at han, samt en god ven, ville være vores

medfiskende guider medens vi var på øen. Større held

kunne man næsten ikke håbe på, da de begge i flere år har

fungeret som guider for tilrejsende fluefiskere. Så man må

sige at vi var i de bedste hænder og havde alle

forudsætninger for en rigtig god tur.

Det var planlagt således atvi skulle starte med tre dages

fiskeri efter ljeldørredlrødding. Herefter skulle vi så finde

noget vand hvor vi kunne fiske bækørred i et par dage

inden vi tog hul på turens højdepunkter: 2 dages fiskeri på

ørredzonen i Laxå i Adaldal, der er kendt som noget af

verdens fineste bækørred vand. 0g 2 dages fiskeri i en lille

lakseelv som vi havde fået mulighed lor at leje.

Vel ankommet til lava-øen i Nordatlanten, mødtes vi

uden for Keflavik lufthavn med vores islandske venner. De

holdt klar i noget der efter danske forhold næsten kunne

minde om "monster trucks". Men efter islandsk standard

var det "bare"almindelige 4x4. Bagagen blev pakket i den

medbragte trailer og alle mand sad op. Eventyret kunne

begynde.
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lsland 2006

Lad detvære sagt med det samme! Selv om man tager

til lsland, så vokser træerne, som de i øvrigt ikke har så

mange af, ikke ind i himlen. Der var sikkerttusinde ting i

vejen - (vejret, fluerne, vandtemperatur osv.) men det korte

af det lange blev i hvert fald, at efter tre dages fiskeri, var

det meget småt med fangsterne. Fiskeriet efter

fjeldørrederne havde slået totalt fejl.

Men fisk SKULLE vi fange, så vores lokale venner "kørte

lige en lille tur". Da de kom tilbage havde de aftaltmed en

bonde at vi gerne måtte fiske gratis på ørredzonen i 'hans"

lakseelv. Noget der ellers er nærmest umuligt på lsland.

Men med de rette forbindelser er alt muligt. Det viste sig

senere at det var selv samme elv vi skulle fiske laks i

senere på turen. Bare et andet sted.

0g så kom der ellers gang i fiskeriet! Der blev fanget



bækørred i lange baner. Flere også i nogle helt fornuftige

størrelser. Alle var i hvertfald enige om at det havde været

en lin dag, da denne gik på hæld.

Næste morgen var det så tid til at drage mod det som vi

alle havde glædet os til. LAXÅ. Nu skulle der f .. . . .. rykkes

nogle bækørreder op! - 0g det blev der så! Aldrig har ieg

oplevet et så fantastisk fiskeri efter store ørreder. 0g jeg

syntes ellers, at jeg elterhånden har fået prøvet lidt a{ hvert

rundt omkring i verden.

Denne elv er som skabt til fluefiskeri efter ørred. Den

løber gennem et helt utroligt smukt landskab, hvor den

slynger sig ind og ud mellem lavablokkene. Der er hurtige

stryg og rolige pools. Store dybe huller, hvor man kun kan

drømme om at få f luen til bunden og store brede lavvande

partier med langsommere vand, hvor man fint kan vade

over det hele. 0g der er fisk over det hele! Det var bare et

spørgsmål om at præsentere fluen rigtigt, så var der

kontant afregning ved kasse et.

Det der slog mig mest var nok gennemsnit-størrelsen.

Der var næsten ingen fisk under 35 cm. og rigtig mange af

dem var også over de 40 cm. I den anden ende af skalaen

var der kontakt til f lere fisk godt over de 60 cm. Men de er

dælme ikke nemme på en klasse 5 stang i lavafyldt

strømvand. Men flere omkring de 55 cm. kom der da på

land.

lndkvarteringen ved dette fiskevand er en historie for sig

selv. Det nærmede sig luksus. Det var ikke billigt, men det

var sjovt at prøve. Maden var super god. 0g det var skønt

bare at kunne sætte sig til bordet, når man var færdig med

et al dagens fiskepas. Ønskede man at slappe lidt af i spa-

poolen på terrassen, med en whiskey, var det bare at

hoppe i. Så kunne man sidde der og prale lidt inden

sengen kaldte,

Det sidste sted vi skulle fiske, var i den elv som nogle

dage forinden, havde skudt hele dette fiskeeventyr i gang.

Dengang havde det været bækørrederne på det nederste

stykke der havde lagt kæber til vores fluer, men nu var det

elvens øverste del det gjaldt, i jagten efter elvens konge -

laksen.

Vigiktilden med krum hals og der blev landet laks af

halvdelen af deltagerne. Både Jens og Kim landede deres

første laks. Jens landede endda to, og så skulle de

igennem et lille islandsk ritual. De fik serveretfedtfinnen

på en lille tallerken med en dram ved siden, 0g så var det

ellers ned med det hele!l Begge bestod med glans.

Det var i øvrigt en rigtig fin lille elv, som jeg gerne vil

besøge igen. Den kunne nemt fiskes med enhåndsstang,

så der var ingen lange tohåndskæppe i brug på denne tur.

Etter 10 dage i godt selskab var det så tid til at sige

farvel til vores islandske venner og den fantastiske

islandske natur. Det havde været en super tur, der til sidst

gik op i en højere enhed. Tilbage er der kun at sige tak for

godt selskab. Håber snart vi skal af sted igen mod nye

fiskevande. lb Sejersen.
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Lagan
I snart mange år er vi et nogenlunde fast hold, der hvert år

den sidste uge i september tager på 8 dages laksefiskeri i

Lagan. Der kan være etvirkelig godt lakseliskeri, afhængig

af vandmængden der bliver lukket gennem kraltværket i

Laholm. En al os har dog altid haft fisk med hjem.

I år var ingen undtagelse, vi oplevede alle den dejlige

fornemmelse at have fisk på krogen, hvilket ieg håber

billederne fortæller.

Er man fire mand, vil jeg mene, turen kan laves for

omkring ca. 1500-1800 kr. pr. person. Vilman opleve

laksefiskeri, kan det næppe gøres billigere.

Jeg vil anbefale andre at prøve en sådan tur, chancerne

for fangst af laks er meget store. Niels Jørgen
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Regler for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbeiOdder Å-Rævs Å og ud til fjorden
hedder åen RÆVS Å. Oer må fiskes fra broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider
Fra den 1. november til 1. februar.

Mindstemål:
Havørred ...............40 cm
Bækørred ..............30 cm
Al .............. ............45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skalvære 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 veere 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 A 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 Ira den nordre havne-
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.'

U I ovl i ge f i skered skabe r
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.
Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til fiskerikontrollen 86 44 89 1 1.

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

Vi kan kontakte
Ragner Sørensen på tlf. 86 52 30 68, 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.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig tilformanden,
medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk
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: alje@webspeed.dk.
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to Iør
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Kontingent 2006
Senior ...455,-
Junior .... 260,-
Familie ..615,-

dine ktubkømmerøter og dig seto! ;å.oåffif:ltlt$åJ:l'åffl" nasker,,U. 
_]
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starter fredag d. I 9 ianuar kl. 9.30
ffi Der skal ryddes op og gøres plads til de mange nyheder

så kom og gØr en super handel.

# Kom ind og oplev det store udvalg iguideline og Scierra grej
både til flue og spinnefiskeren

ffi Husk at vi har fået ny adr. Rosensgade 13,8300 Odder

Følg med i en of Dønmorks største online grejbutikker på www.tystfiskdk

lystfisk.dk . Rosensgade l3 .8300 Odder .Tlf.87 80 00 65 . e-mail: info@lystfisk.dk


