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0 d de r S p o rtsfi s ke rfo r ening
STIFTET 1 945

KLUBLOKALER:
Stampemøllen, Stampmøllevej 57

BESTYRELSEN:
Peter Sasser . . . . BO 55 66 82
Vagn Haugård ... 86542470
Allan Rosenbeck ...... . . 86 54 4954
Ole Thomasen . . . 86 93 64 41

Svend Sørensen .. . ..... 86543935
Jørgen Møholt . . . BO 54 47 15

lbSejersen ..... 86560856
FreddyAndersen ....... 86 135890

FISKERIKONTROL:
Svend Sørensen ........ 86543935

BLADUDVALG:
Niels Jørgen Nielsen . . . . . 86 54 03 52
Vagn Haugård ... 86542470

INDMELDELSER:

Skal ske til kassereren Vagn Haugård.
Nye medlemmer optages kun efter
henvendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER

Det er meget vigtigt at få stoppet for-
urening med det samme.
Hvis det er noget akut f.eks. fisk der lig-
ger døde i åen, eller hvis vandet har en
mistænkelig farve eller Iugt (olie) . . .

Ring straks til:

Brandinspektøren ....... 86540529
eller Falck 86542222

dernæst til vandplejeudvalget:
PeterSasser ..... 86556682
Jørgen Møholt . . . 86 54 47 15

Hvis du kan bør du tage en vandprøve
på stedet.

Er det ikke akut, men f.eks. mistanke
om spildevandsudledning der har fore-
gået over længere tid, ring til miljøafde-
lingen Odder Kommune 86 54 11 33.
Dernæst til en af dem fra vandplejeud-
valget.
Ring hellere en gang for meget end en
gang for lidt.

Kreds-
generalforsamling
Torsdag den 13. april havde Århus
Amtskreds sin årlige generalforsamling.
Fra dette møde er det vist på sin plads at
fortælle lidt om bladet Sportsfiskeren.
Som alle 1o ved, kommer bladet kun 4
gange i år, fordi der var et meget stort
underskud.

Et udvalg, der er nedsat af forbundet,
har barslet med nogle forslag. Det er
nødvendigt, at bladet bliver et medlems-
blad, der sendes til alle medlemmer.
Hvis alle medlemmer får bladet bliver
det billigere for medlemmerne, fordi vi vil
få flere annoncer i bladet. Formatet på
bladet bliver mindre end det gamle.
Kvaliteten af papiret bliver billigere. Des-
uden vil der være afsat en del plads til
foreningsmeddelelser, det vil spare for-
bundet for en del penge til porto.

I vores klublokale findes der et par prø-
vetryk af det blad, man tænker sig at
lave.

Der er endnu et par uafklarede punkter
omkring bladet. Dels omkring det at få
bladet ud til medlemmerne, således at
de kun får 6t blad, uanset hvor mange
foreninger de er medlem af. Det kan
lade sig gøre, hvis vi får oprettet et cen-
tralt med lemskartotek i Vejle.

Tirsdag den 15. august holder vi et fore-
ningsmøde i klubben. Her skal vi drøfte
vores holdning til bladet, således at be-
styrelsen kan aflevere en indstilling fra
os til et møde, der afholdes i kredsen se-
nere på året.

Hele problemet skaltages op på forbun-
dets kongres, der afholdes sidst på året.

Danmarks Sportsfiskerforbund er inde i

en krise. Mød op i klubben tirsdag den
15. august og vær med til at forme for-
bundet de næste 50 år.

O dlu S Po rtsf s kerforøting 3



lW*

ØLAND
Efter 300 km igennem de svenske sko-
ve kørte vi over Kalmarsund-Broen, vi
har endnu 100 km tll hytten, der ligger
på øens nordvestlrge kyst, få km f ra fy-

ret. En uge på Øland, forventningerne
var store, vi havde alle hørt om de store
ørreder på øen, så da vi kørte nordpå
talte vi om alle de store ørreder vi skulle
fange og om der nu var frysekapacitet
nok på øen. Da ugen var gået skulle
det vise sig, at det ikke var noget pro-
blem.
Da vi læssede grejet af ved hytten kun-
ne det undre, at vi ikke var blevet stop-
pet i tolden, vi kunne have åbnet en
grejbutik på øen.
Øland er et fantastisk og fascinerende
stykke natur, første gang man står ved
øens vestkyst er man klar over, at det
er alt andet end det, man er vant til, her
er det klippekyst, store sten, skiferfla-
der der ligger som terraser ud i vandet.
Herfra kan man visse steder fiske ud
på meget dybt vand, nogle steder,

Rådhusgode lO. Odder.Tlf.54 ll 53
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ØLAND
Efter 300 km igennem de svenske sko-
ve kørte vi over Kalmarsund-Broen, vi
har endnu 100 km til hytten, der ligger
på øens nordvestlige kyst, få km f ra fy-

ret. En uge på Øland, forventningerne
var store, vi havde alle hørt om de store
ørreder på øen, så da vi kørte nordpå
talte vi om alle de store ørreder vi skulle
fange og om der nu var frysekapacitet
nok på øen, Da ugen var gået skulle
det vise sig, at det ikke var noget pro-
blem.
Da vi læssede grejet af ved hytten kun-
ne det undre, at vi ikke var blevet stop-
pet i tolden, vi kunne have åbnet en
grejbutik påøen.
Øland er et fantastisk og fascinerende
stykke natur, første gang man står ved
øens vestkyst er man klar over, at det
er alt andet end det, man er vant til, her
er det klippekyst, store sten, skiferfla-
der der ligger som terraser ud i vandet.
Herfra kan man visse steder fiske ud
på meget dybt vand, nogle steder,
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hvor vi fiskede på kanten af skiferfla-
derne, var der et lodret fald til 3-4
meters dybde.
Men var der fisk? Ja, men der gik fire
dage før vi fik den tørsle ørred over mål
(50 cm) Vi fangede ca 10 stk, under
må|, mange var på 45-48 cm, fisk i god
kondition, vi fik også 7 gedder mellem
2-6 kg, de blev alle genudsat, på nær

6n som Vagn tilberedte, der var regnet
med at vi en dag skulle have fisk til
middag, og det blev altså ikke ørred,
men en gedde på 5 kg, som forresten
smagte udmærket. Han kan bare det
der ham Vagn.
Denne sidste uge i april hvor solen
skinnede fra en skyfl himmel og vin-
den næsten konstant var i øst, var ved
at være forbi. 2 ørreder over mål blev
det til efter at fire mand havde fisket
koncentreret i en uge, men var det
småt med fisk, var der til gengæld
masser af hygge og godt kammerat-
skab. Tak til Jørgen, Eigil og Vagn, tak
for jeres måde at være på,

Overskrift til denne lille artikel kunne
passende have været "Og solen går
sin gang" eller "Øen og havei", men de
er blevet brugt af en anden stor lystfi-
sker, han skød sig i 1961

Ole Thomasen

Odd u Spo rt s fi s k erJornri n,g 5



Ef_tefårsprogram
1 989

Tirsdag den 1. august:
Kl u bstart efter sommerferien

Tirsdag den 15. august:
Foreni n gsm øde om bladet Sportsf iskeren.

Lørdag-søndag den 19.-20. august:
Weekendtur til Kongeåen
Afgang f ra klubben lørdag kl. 15.00.
Husk tilmelding

Søndag den 3. september:
Juniortur til Gunnars put-and-take
Vi mødes ved søerne kl. 9.00 og fisker til kl, 16.00.
Turen er gratis for juniorer,
Der serveres pølser og sodavand kl. 12.00.

Lørdag-søndag den 1 6.-1 7. september:
O.S.F.s åbne kystkonkurrence v. Gjerrild Strand.
Se annoncen i bladet.

Søndag den 8. oktober:
Åtur. Vi aftaler sted i klubben,
Vi mødes i klubben kl. 7.00. Husk tilmelding.

Tirsdag den 17. oktober:
Bankospil i klubben kl. 19.30.

)
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Tirsdag den 2. november:
Film-lysbilldeaften i klubben,
hvor vi viser film f ra vores sommerferiefiskeri.

Søndag den 12. november:
Præmietur tll Odder Å.
Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 9.00
og fisker til kl. 15.00.

Onsdag den 15. november:
Så slutter fiskeriet i Odder Å.

Tirsdag den 21. november:
Generalforsamling i klubben kl. 19.30 prc.
Dagsorden ifølge lovene.

Lørdag den 25. november:
Torsketu r til Lillebælt.
Se tidspunkt i klubben. Husk tilmelding.
Begrænset antal pladser.

Tirsdag den 12. december:
Sidste klubaften. Kun for seniorer.

- Var det noget med et stykke mad og en enkelt øl?

Tirsdag den 9. januar:
Første klubaften efter juleferien.

Vi har fremover lavet det sådan, at der vil hænge til-
meldingssedler til de enkelte ture i klublokalet fra
det tidspunkt bladet udkommer. Så er der en tur du
gerne vil med på, så tilmeld dig i god tid.

I løbet af efteråret vil der flere tirsdage blive arran-
geret film eller lysbilleder. Du kan holde dig oriente-
ret på opslagstarrlen i klubben.
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TYSTFISIGH JÆGEB SEJTER
Vi har altid masser af

gode tilbud

Jægeren og lystfiskeren mødes hos

CARI HERMAl{SEil
Nørregade 59. Odder. Tll. 5403.19

Både- og påhængsmotorer

EåTffi,P,TF,#
HAV

SØ

Å

JAGTGE VÆRER

PATRONER

RIFLER

TERDUER

LUFTGEVÆRER

FRiIIDSTøJ

xas lNraÅor !
roplrut JeeraÅcs

REDNINGSVESTE

HJUL

BLINK

PlRKE

STÆNGER

LINE

NET

I^IADERS

Jørgens
hemmelighed

Min.mangeårige, gode ven^Jørgen Krokker fra Ringkøbing er en eminent fisker,der har mange store fisk på bagen Et af hans favåritvåbån 
"i 

i«-ttr"n, en flue
han selv har fundet frem til efter mange ture i de vestjyske åer. 

- -

Sådan bindes fluen:
Krog: Low water (streamer) Rib: Sort kraftig trådKrop: Brun floss silke Vinge: Grisley ha"ckle
Bagkrop: Flad sølvtinsel Hackle: Brun franehact<te

Vagn

FISl(E}IAtHil
Holsteinsgade 5 - Ttf. 06 54 12,t2
v/Ruth og Erland Jensen
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Fiskerikontrollen
Fiskerikontrollen har fået en ny struktur,
og hvad betyder det for os i O.S F.?
Det betyder, at kontrollen har flyttet sit
hovedsæde til Randers, Herfra skal der
foretages kontrol fra Hals v. Aalborg til
Horsens Fjord. Det siger sig selv, at
med den enorme kyststrækning er mu-
lighederne for at blive opdaget med et
ulovligt garn meget lille,
Det er derfor vores pligt at hjælpe fiske-
rikontrollen ved at anmelde de ulovlige
garn, vi ser på kysten. Det der i første
række kan have vores interesse er:
1. Nedgarn der er sat mindre end 100

m fra kysten.
2. Nedgarn der står uden mærker.
3. Nedgarn der står for tæt på åudløb
Der har hersket en del forvirring om-

kring hvad nedgarn er. Det er garn der
står ved løse bøjer i vandet - altså ikke
faststående redskaber såsom ruser,
der er sat mellem pæle.
Hvid du ser et ulovligt garn, skal du
melde det til fiskerikontrollen i Randers
på |f 86 40 13 00

Rosensgade 41

8300 Odder
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Automobirer A'/s

Preben Kristoffersen
Nørregade 18
Tlf. 06 54 22 33
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Kystkonkurrence
M har flyttet vores årlige kystkonkurrence

til weekenden 16.-17. september

Vi har lejet Randers Lystfiskerforenings hus v. Gjerrild Strand.
Der er soveplads til 23. pers. Huset ligger 50 m fra en af ky-
stens bedste fiskepladser.
Vi kører fra klubben lørdag kl. 10.00 og ankommer til huset ca.
kl. 12.00.
Konkurrencen går fra kl. 1 4.00\ørdag til kl. i 4.OO søndag,
Turen koster 100 kr. pr. pers. For denne lave pris får du:

O Køreturen tur/retur
O Præmiepulje for største fisk
O Aftensmadlørdag
O Morgenmad søndag
O Overnatning i rigtig seng

Du skal selv sørge for madpakke og drikkevarer til lørdag mid-
dag samt noget til søndag middag. Der er nok køleplads i hu-
set. Desuden skal du selv medbringe sovepose, fiskegrej, va-
ders, skiftetøjsamt godt humør.
I tilfælde af stærk pålandsvind tager vi af sted alligevel, men
kører så søndag morgen efter morgenmad til en anden plads
og afholder en konkurrence der.
Vi håber på at denne tur vil blive et tilløbsstykke så alle senge-
pladser kan fyldes op.

Du kan tilmelde dig i klubben fra 1. august. Du er tilmeldt når
du har betalt.

1 0 O dder Sportsfrkerforening



Hvor handler du?

- selvfølgelig
hos annoncørerne!
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flt. 54 10 50

-vi er
også dine
vgnner...

Alt i hjemmelavet pålæg og saiater
Varerne bringes overalt i byen

Varerne opbevares i kølevindue

POUL SUHR
SLAGTERFOFIRETNING

Rådhusgade 4 retefon 06 54 02 87

ODDER APOTEK
EJVIN MADSEN

Håndkøbsudsalg:

Eloulstrup - Gylling - Hou - Malling
Saxild.Solbjerg - Tunø - Ørting

rtF. 06-540045

MATERIALHANDET

Rosensgade 27, Odder FOSENSGADE J3 B3OO ODDER.
TLF 06-5423 13

Smørrebrød

og anretninger

ud af huset

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

B'TITOGRAF OTZEL'
Holsteinsgade 28 . 8300 Odder . Ttf. (06)54 t1 22

SUPER KIOSKEN
Torvet 6, Odder

54 03 33
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ALFRED SøRENSEN
Banegårdsplads 7, Odder

Handelsbanken
i Odder
Rosensgade 4
8300 Odder

06 54 11 11

IIANDEIISBANKEN
.iid m.d i Urlcda


