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O dd er S p o r tsfi s kerfo r en ing
STIFTET 1945

Klublokaler: Nørregade 45

BESTYRELSEN:

PeterSasser ...... 06556682
VagnHaugård ..... æ542470
Allan Rosenbeck ........... 06544954
Allan Suhr æ540287
OleThomasen ..... 06936441
JørgenMøholt .....06il47 15

lbSejersen .......06541188

FISKERIBETJENT:

SvendSørensen ........... 0693935

REDAKTØR:

BørgeHoberg ..... 06543152

INDMELDELSER:

Skal ske til kassereren Vagn Haugård. Nye
medlemmer optages kun efter henvendel-
se i klubben.

DREJ ETNUMMER
Det er megetvigtigt at få stoppet forurening
med det samme.
Hvis det er noget akut f eks. fisk der ligger
døde i åen, eller hvis vandet har en mis-
tænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks tili

Brandinspektøren .......... 06540529
ellertil Falck . . ..... 6542222
dernæst til vandplejeudvalget:
PeterSasser ...... 06556682
Allan Suhr 06540287
JørgenMøholt ..... 065447.15

Hvis du kan,bør du tage en vandprøve på
stedet.

Er det ikke akut, men f.eks. mistanke om
spildevandsudledning der har foregået
over længere tid, ring til miljøafdelingen
Odder Kommune 06 54 .'l .1 33. Dernæst til
en af dem fra vandplejeudvalget.
Ring hellere en gang for meget end en
gang for lidt.

Om fisk
og lokaler
Det er efterhånden nok bekendt for alle, at
vi har fået lavet en udsætningsplan for Od-
der Å.
Der var mange havørreder i selve hovedlø-
bet og meget yngel i sidevandløbene.
Rapporten fortalte også, at der ikke var fy-
sisk plads til flere fisk, som åen ser ud i

dag. Der manglede en del yngel i de øver-
ste stykker af vandsystemet. D.v.s. oven
for Stampemøllen og ved Fillerup.
Desuden fik vi at vide, at der kun må ud-
sættes fisk af åens egen stamme. Det be-
tyder, at vi må til at arbejde med eget
klækkeri.

»«
V har her lige før sommerferien fået at
vide, at vi sammen med andre foreninger
skal overtage Stampemøllen. Her skal der
indrettes foreningslokaler samt klækkeri.
Det er meget vigtigt, at vi i det videre ar-
bejde fremover både med hensyn til klæk-
keri og evt. renovering af foreningslokaler
får hjælp fra så mange interesserede som
muligt. Så som I kan se, sker der hele ti-
den noget i foreningen.
Vel mødt efter ferien i Nørregade 45.

ROSENSGADE 33
TLF 06-5423 13

8300 00DER.
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Mgtig meddelelse!
Til alle, der skal med på turen til det GULE
REV, lørdag den 27.-8. 88.
Der er afgang fra Hirtshals kl. 02.00. Tilba-
ge igen kl. 14.00. D.v.s. afgang fra Odder
fredag nat d. 26.8.
Hvis alle kommer i foreningen tirsdag den
23.-8., kan vi aftale, hvem der kører med
hvem og hvornår, hvilket grej vi skal have
med o.s.v.

Foreningen har en del stofmærker til at sy
på fiskevest eller hat. Mærket er OSFs
logo i blå, hvid, sort og sølv. Det koster
kun 30 kr. brug dette tilbud og bliv velset.
Kan købes i klubben hos Peter S. eller hos
Allan S.

Formanden Peter S. har desuden nogle ru-
demærkater til biler til salg. Klistermærker-
ne er fra vandplejeudvalget i Århus. De er
blå og meget flotte. Mærkerne koster kun
'I 0 kr. Heraf går over halvdelen af pengene
til kredsens vandplejearbejde.

Vær velset Budget 1988
ved åen

Sidst, men ikke mindst vil jeg meget ger-
ne se nogle penge. Båden koster alene kr.
250 pr. næse at hyre. Dem bedes I tage
med.
Med hensyn til kørsel aftaler vi pris tirsdag
d.23.-8.

Vi ses - Jørgen

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen
opfordret til at fremlægge et budget for
1988 her i dette nummer af bladet.
Det er ikke muligt for os, da vi i øjeblikket
ligger i forhandlinger om lokaler på Stam-
pemøllen. Desuden er vi i gang med at
planlægge et ørredklækkeri. Begge projek-
ter koster penge, men vi ved endnu ikke,
om vi får muligheder for at få lokalerne.
Vi kan sige, at ud over køb af motor til
klubben ser det ikke ud til, at vi skal bruge
andre ting til klubben i år. V har besluttet
at spare så meget som muligt og afvente
udviklingen.

00 54 31 33
Aben mandag til lredag

) kt.730-1700.

I 
løroag r<t. 8.30-12.00

øSTERGADE 26

8300 00DER

slidbaner

Lap n i n g, afbalanceri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 06 55 04 87

Wlkanisering

Roclhusgode lO. Odder.Tlf. 54 ll 53
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Uddrag fra Håndbog for Sportsfiskere 1944

Bedste betingelser
for geddefangst
Høl barometerstand er bedre end lav.

Bedst ved overgang fra længere tids høj
barometerstand til lav eller omvendt, (eller
fra længere tids smukt vejr til regn eller
blæst eller omvendt, hvad vel er det sam-
me). Bedst ved den strand, hvorimod vin-
den blæser, eller rettere har blæst i nogen
tid (småfiskene følger nemlig insekterne,
der blæser ned i overfladen, og rovfiskene
følger småfiskene). Straks vinden vender,
skifter dette forhold naturligvis ikke om.
Gedden tager godt i begyndelsen af frost-
perioder. Vent til den 3. dag. Ligeledes
godt efter mØrke nætter. (lkke efter måne-
klare nætter, hvor den jager).

Giv gedden vertikalt tilslag.

)-<

At imprægnere tøi:
Opløs 5 dele allun og 5 dele blysukker
hver for sig i tilstrækkeligt vand. Opvarm
begge opløsninger og bland dem, mens
de er varme. Lad blandingen henstå, til

det udskilte blysulfat har bundfældet sig.
Hæld den klare opløsning fra, der nu inde-
holder aluminiumacetat. Bland denne op-
løsning med 500 dele vand, der indehol-
der lidt husblas. Heri lader man det løj, der
skal gøres vandtæt, ligge i ca. 12 timer,
hvorefter det tages op, tØrres og presses.
(En tilsvarende anden recept indeholder
ikke husblas, så det er måske unødven-
digt). Tøjet bliver naturligvis ikke i samme
grad vandtæt som olie- og gummitøj, men
har den fordel at være porØst.

*«
Forskelligt
Fat altid kun om ferrulerne, når du skiller
en stang.
Er stangen gået fast i en ferrule, fat da

med et par gummilapper (f.eks. af en cy-
kelslange). Hav altid et par sådanne i fiske-
tasken.
Fedt ferrulerne, eller måske kun propper-
ne, med dyrefedt. F.lern først gammelt
stift, metalblandet fedtstof fra ferrulerne.
Bær altid stangen med toppen bagud.

LYSTFISIGH JÆOER SEJTER

JAGTGEVÆRER

PATROIiER

RIFLTR

LER DUtR

LUFTGEVÆRER

FRITlDSTøJ

KAB I NEBÅDE

TOPANI JAGTBÅDE

REDN I NGSVESTE

Vi har altid masser al
gode tilbud

lageren og lystfiskeren mødes hos

HJUL

BL I NT.

PIRKE

STÆNGER

LINE

NET

NADERS

HAV

Sø

Å

CARI HERMAilSEl{
Nørregade 59 - Odder. Tll. 54 03 19

og påhængsmotorer

råIilP,H,4r^*
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Vedrørende fiskeriet i Odder A
Det vil ligesom sidste år på grund af ande-
jagten være forbudt at færdes i engene fra
Assedrup-broen til reservatet fra den 1 .

september og sæsonen ud i tidsrummet l
time før solopgang til 1 time efter solop-
gang, og igen 1 time før solnedgang til 1

time efter solnedgang.
Tiderne SKAL overholdes, da vi ellers risi-

kerer at miste f iskeretten i disse enge.
Opholder man sig i reservatet idet omtal-
te tidsrum, bør brugen af lommelygter ind-
skrænkes til et absolut minimum. Det om-
fatter også vandreturen fra fjorden og op
til bilen.

På vandplejeudvalgets vegne
Allan Suhr

Pokaljagt Nyhed - Nyhed
1988
Har du glemt vores vandrepokaler, så er
her en oversigt:

A. Største fisk på foreningens åture.
B. Største laksefisk idanske farvande.
C. Største fisk i Odder Å.
D. Præmieturtil OdderÅ.
E. Kystkonkurrencen.

Fangster skal tilmeldes Peter Sasser eller
en anden fra bestyrelsen.
Husk at fangsten skal være attesteret af 2
vidner. Fisken skal være kroget foran gæl-
lerne.

Dette års Kystkonkurrence blev vundet af
Peter Frederiksen med en hornfisk på 350
gram. - Suk!

Rosensgade
83OO Odder

TLF. 54 10 35

Vi har købt en 2 hk påhængsmotor til alm.
benzin. Det har længe været et Ønske at
have en motor til dørgning, enten i Skan-

derborg Sø eller på kysten ved spidsen af
Alrø (der ligger vores 2bådel.

For at få fornøjelse af både og motor skal
du gøre følgende:

1. Køb en nøgle til bådene (samme nøgle
til begge både). Pris 15 kr. Nøglen kan
købes i klubben hos Vagn. Her kan du
desuden få information om, hvor både-
ne ligger.

2. Du skal for at bruge motoren være se-
nior og have et kørekort - 30 kr. pr. år
(pengene går til alm. vedligeholdelse af
motor). Kørekort kan købes hos Allan
R. i klubben.

3. Allan R. har den opgave at tage sig af
motoren, så skal du bruge den, skal du
kontakte ham, enten i klubben eller på

tlf. 06 54 49 54. Motoren kan kun re-
seryeres til en dag ad gangen.

Vi håber at se så mange som muligt benyt-
te sig af tilbudet. Du vil måske spØrge,

hvorfor OSF bruger penge på motor og

både? Den vigtigste grund er, at det må-

ske kan afhjælpe presset på åen, samt
give medle,nmerne bedre mulighed for fi-
skeri i somnrerperioden, hvor vandstan-
den iåen er meget lav.

I
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EFTERÅRS.
PROGRAM

) r 6. aug.

) zo -21.-aug.

18. sept.

9. okt.

1 1. okt.

13. nov.

22. nov.

6. dec.

Vi ved endnu ikke hvornår, vi flytter til Stampemøllen, men hold dig orienteret ved at
møde op i klubben i Nørregade 45.

Vi har tænkt os at lave en havtur enten herf ra eller f ra Lillebælt. Turen vil blive arrangeret,
når der er interesserede nok, der melder sig.

Tilmelding til turene skal ske enten i klubben senest tirsdagen før turen eller til Allan Ro-

senbæk.

Klubstart (Nørregade 45)

Weekendtur (Hvorhen aftales af deltagerne).
Vi starter f ra klubben kl. 15.00 om lørdagen.

Put and take tur til Gunnar.
Vi starter fra klubben kl. 8.00.

Åtur. Vi starter fra klubben kl. 6.30.

Bankospil. Til den tid er vi nok flyttet til
Stampemøllen.

Pokaltur til Odder Å.
Vi mødes ved Assedrupbroen kl. 9.00.

Generalforsamling på Stampemøllen kl. 19.30 prc.

Filmaften iklubben.

!

I i ., r ';.rffi
.. I i. r'. i.rr.

.^ 5ii.-iii
+r,.- . .t 't'

FISKEHATTEN
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54 1217
v/Ruth og Erland Jensen
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F§sker§ xws,ed,

en d,rage
Uddrag fra gammel avisartlkel:

Her er en ide ti1 en utvivlsom morsom form for
fiskeri, der umiddelbart må synes at have gode

muligheder for at b11ve en stor fritidsmode
fiskeri med en drage som me1lemled. 0g med en

drage tænkes der ve1 at mærke ikke en båd, der
konkurreres i ved sejlsportsstævner, men den

papirtingest, som enhver formentlig har sendt
t j-1 vej rs i drengeårene.
I USA er drageflskeri temmelig udbredt, men her-
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hjemme er det næsten ukendt - dog ikke for in-
strukLØren og skuespilleren Svend Methling, der
på vestkysten har fanget mange makrel ved hjæ1p
af en drage. Der er ved dragefiskeri den fordel,
at det kun kræver en beskeden investering, men

stor er også den fordel, at lystfisreren kan
komme betydeligt 1ængere ud fra kysten med sin
agn end normalt. Selv den bedste kaster kan ikke
få en spinner, blink e11er pirk mere end et halvt
hundrede til 75 meter ud, men ved hjæ1p af en

drage bliver det muligt at fiske op ti1 en halv
kilometer fra kysten, og det er her, de store
fisk går.
Ti1 drageflskeri skal man selvfølgelig bruge
en drage som man selv laver på den gammelkendte

facon. Den skal helst bygges op om et kors af
bambus. I hvert fald må det ikke være en for
skrøbe1ig træsort, og der kan ikke nytte at be-
k1æde korset med papir. Der må bruges plast-lc,
for e11ers rislkerer man,at et e11ers spændenoe

fiskerl afbrydes af at d.ragen går i op1øsning,
hvis den s1år en kolbØtte ned i vandet. Af samme

grund må der limes med et vandfast klister-
materiale.
Dragens sLØrrelse afhænger af hvor store flsk
man er ude efter, men det kan vejledende anføres,
at en drage på en kvadratmeter vi1 være passende

ti1 fisk på 2-3 kg. Dernæst skal man have en

Cod nylonline på 500 meter, og den må være af

Odder Sportsfskerforening 9



ret god kaliber. 0mkring 0.50 e11er sværere endnu.
Ti1 at opbevare 11nen på må man naturligvis have

et fiskehjul, og det behøver lkke at være af
den kostbare s1ags. Dog iil det være en fordel
med en justerbar slirebremse for det t11fæ1de
at man må give line for en stØrre fisk.
0g så er fremgangsmåden i øvrigt følgende:
Man sender dragen tilvejrs på ganske normal
måde og med nylonlinen bundet ti1 dragen.
Når den er kommet omkring 100 meter ud, fastgØres
blylodder og madding til nylonlinen, oB man

må selv eksperimentere sig frem ti1 blyloddernes
vægt. Er de for tunge, trækkes dragen ned,

og er de for lette vi1 dragen holde dem over
vandet. Men er vægten rigtig tilpasset, vi1
dragen, når der glves yderligere 1ine, trække
b1y og agn ud i vandet, og så er der kun at vente
på, at fisken skal bide. Når det sker, vil det

nemt kunne ses på dragen.

Sku11e nogen efter at have læst artiklen få lyst
til denne utvivlsomt morsomme form for flskeri,
så husk, at det naturligvis kun kan praktiseres
i f ralandsvind.
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BC]GHANDEL &

ROSENSGADE 8 B3OO ODDER

flt. 54- 10 50 -/. //orrrr, .l/zr4
Rosensgade 48, 8300 Odder

Ttf. 06 54 00 35
Ll NN EI & GIESELMAN l.i ApS

Ballevej 23, Odder

06 56 01 44

Alt i hjemmelavet pålæg og saiater
Varerne bringes overalt i byen

Varerne opbevares i kølevindue

POUL SUHR
SLAGTERFORRETNING

Rådhusgade 4 telefon 06 54 02 87

ODDER APOTEK
EJVIN MADSEN

Håndkøbsudsalg:

toulstrup - Gylling - Hou - Malling
Saxild - Solbjerg - Tunø - Øning

rLF.06 - 540045

SmørrebrØd

og anretninger

ud af huset

WILSON CAFETERIA
Gågaden - Odder - Tlf. 06 - 54 10 16

tr,OTOliItAF OTZEIII
Holsteinsgade 28 . 8300 Odder . Ttf. (06) 54 1 I 22

SUPER KIOSKEN
Torvet 6, Odder

54 03 33



Erdu ude med snønen?

-qø;/

-ptøuSDSrvi
er lidt friskere

5401 37

Blomsterhandler

Handelsbanken
i Odder
Rosensgade 4
83OO Odder

06 54 11 11

ALFRED SøRENSEN
Banegårdsplads 7, Odder

IIANDEIJSBAI\rKEN
*øm.dibl|.&


