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IONTO 25

Konto 25
- for dig mellem

18 og 25.

Ung og på vej...

@Pih*.gn*
NØrregade 6 C,8300 Odder

Tlf. 86 5427 rL
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Wkanlscrlng

øSTERGADE 26
8300 oD0ER

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger
Lapn i ng, albal anceri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 06 55 04 87

Linnet & Gisselmann ApS
ITOLI'IO EENAUTT
Batletej 23 - 8300 Odder - Tll. 86 56 01 44

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!

LYSTFISKER. JÆGER
JAGTGEVÆRER

PATRONER

RIFLER

LERDUER

LUFI'GEVÆRER

FRITIDSTøJ

REDNINGSVESTE

HJUL

BLINK

PIRKE

STÆNGER

LINE

NET

WADERS

Vl har altld masser af
gode tllbud

Jægeren og lystliskeren mødes hos

I{IKOLAJ
lagt,fiskeri &fritid

Nønegade 59
8300 Odder - Tlf. 86 56 06 77



Efterårsprogram 1990
Tirs. d. 2. aug Klubstart

Lør. d.25. aag. Havtur fra Skagen. Ti melding i k ubben - kun få pladser.

Tirs d. 28. aug. Klubmøde lor juniorer, hvor vi planlaegger
vinterens aktiviteter.

Søn.d. 2. sep. Put-and-take tur for juniorerne.
Sted, transport og pris aftales på juniormØdet.
O.S.F. giver pølser og sodavand.

Tirs. d. 18. sep Film og lysbilledaften
Har du nogle gode billeder fra sommerens f iskeri
er du velkommen trl at kontakte Allan R. i klubben

Søn. d.14, okt Foreningens år ige åtur.
Sted og afgangstidspunkt står på tilmeldingslisten
iklubben.

Tirs d 23 okt. Filmaften. Vi prøver at skaffe et par gode videof ilm.

Tirs.d. 1.nov Bankospi i kiubben kl 19.30
Mød tal'igl op - der er'ine pr41is1

Søn. 1 1. nov. Præmietur til Odder Å Vi mødes ved broen Assedrup
kl. I 00 og fisker ti kl 15 00

Tors. d.15, nov. Afs utning af f iskeriet i Odder Å

Tirs d 20 nov Generalforsar-n ing iklubben k1. 19 30 prc.
Dagsorden ifølge lovene.

Tirs. d. .l 
B. dec Afslutning. Sidste klubaften.

Kun for seniorer - vi får ve et stykke mad igen i år?

Lør.d 29.dec Havtur fra Skagen. Tilme ding i klubben. Kun få pladser.

Der vil hænge ti meldingssedler i klubben f ra k ubstart den 2 august.
På sed erne vil der stå priser og praktiske oplysninger, afgangstidspunkter og
hvor turen går hen.

LØr.-sØn.
d. 18.-19. aug

Lør.-søn.
d. 15,-16. sep

Weekendtur til en å. Hvor aftales af deltagerne
Afgang f ra klubben lørdag kl. 15.00.
Husk tilmelding. Se opslag i klubben.

O.S.F.s åbne kystkonkurrence ved Gjerrild Strand
Se annoncen i bladet.
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E rfari n ge r tra hav ørred-
fiskeri ved kysten
I denne beskrivelse, vil 1eg som kystfi-
sker prØve at korme ino pa, unde'
hvilke forhold og omsteendigheder, det
bedst lader sig gøre at overliste kystfi-
skerens f avorit havørreden.
Erfaringerne, som leg sØger aI gue
rede for, henter jeg fra mln dagbog,
som jeg skriver i hver gang, jeg har væ-
ret på tur Jeg noterer altid vind- og
vejrforhold, idet jeg mener, at det nok
er det vaesentligste ved fiskeri efter
'havørred. Hvad vindforhold angår, er
det min opfattelse, at fralandsvind eller
sidevind er det bedste. Der må gerne
være skyplettet himmel, endnu en for-
udsætning er stigende vandstand eiler
tidspunktet lige omkring hølvande.
Vandet skal helst vaere klart, med nogle
små bølger eller krusninger på overfla-
den, Jeg har til dato ikke fanget en ene-
ste havørred ved havblik, men derimod
har jeg fanget ørred i staerk pålands-
vrnd og beskidt og grumset vand, men
det er jo nok undtagelsen, der bekræf-
ter reglen. Metoden, jeg anvender, er
ganske enkelt blinkfiskeri Alle de fisk,
jeg har fanget inden for de sidste par
år, er fanget på blink i størrelsen I O-18
g, Farverne mener jeg bestemmes af
årstrCen. Om vinteren er rød fluorece-
rende min favorit. Forår-, sommer og
efterår er det mest sølv og kobber, jeg

bruger. Stangen er for det meste en 'l 0
fods kulfiber med fastspolehjul og 0 25
line Jeg kaster gerne langt (så lanot
som jeg nu kan) og skiftevis mod højre
og venstre og ligeud,
Når leg har gennemfisket et stykke, f lyt-
ter jeg mig sådan, at de næste kast
overlapper halvt det stykke, jeg gen-
nemf iskede før, og derefter går jeg ger-
ne i modsat retning, og sådan bliver
jeg ved skiftevis mod højre og venstre
Denne metode er dog kun anvendelig,
hvis man har en laengere kyststrækning
for sig selv,
Denne korte beskrivelse er ikke ment
som nogen rettesnor til andre kystfiske-
re, men som en erfaringsudveksling,
for vi har trods alt alle vore egne erfa-
ringer og favoritvåben . I øvrigl mener
jeg at fiskeri efter havørred ved kysten,
de senere år er tiltaget voldsomt, men
det hænger nu nok sammen med, at
der er blevet en del flere fisk, som nok
er et resultat af de massive udsætnin-
ger fra flere foreningers side, I øvrigl
mener jeg også, at man burde udvide
fredningen med I måned tll 15 febru-
ar, og at den også skulle gælde for
b lan kf isk

Med venlig hilsen
og ønsket om stram ltne

Jens K n u d se n, "kystf i s ke r',

r'a. , t ':m
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FISKEHATTEN
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54 L217 ..
v/Ruth og Erland Jensen
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SOMMERENS GYSEE

Dem som hader gyserlaesning skal ikke
læse videre * for dette er en grumme
historie,
En af klubbens fiskere - vi ved ikke
hvem - men denne person er vist klub-
bens skrappeste storfanger. Utallige
havørreder er røgel på krogen i denne
sæson. Episoden, som der her skal be-
rettes om, skete på en kølig forårsdag
ved Alrø, der havde kun været en smu-
le ryk i snØren, men pludselig lød en
kæmpeplask, der var bid. Man skuede
en bredbuget fisk hen over vandspej-

Vigtigt - læs her!
Når fiskeriet starter i åen til august er
der andre, der også starter, og det er
andejægerne,
Det er meget vigtigt at vi ikke generer
dem, der ligger på andetræk lsær fra
broen og ud til hvor reservatet starter,
Vil du fiske om aftenen efter solned-
gang, SKAL du gå op ved reservatet.
Du må ikke gå tilbage tit broen.
Dette gælder helt frem til fiskeriet slut-
terden 15. november.

let, uhyret havde kæmpekræfter og
trak ud ad og skønt vor omtalte person
kæmpede, som en hel Mike Tyson, var
der intet aI gøre - snØren sprang. Det
var synd, men utallige vidner kunne be-
rette, at dette ikke kun er en lystfiskerhi-
storle. Fisken er i farvandet endnu, og
redaktionen vil gerne høre nærmere,
hvis nogen ser den eller fanger den,
hvis det altså ikke er Loch Ness uhyret
fra Skotland, som er på afveje.
- Hvem var fiskeren? - Rygtet taler om
en hvis hr, Hobergl

Krogstørrelse
Når der fiskes med naturlig agn, må der kun
bruges langskaftede kroge stØrrelse 2 eller
større uden modhage (gælder hele året).
Åiefiskeri undtaget.
NB, Kroge kan erhverves i klubben.

At prale bringer måske nok ikke lykke,
men ingen mand, som har fanget en
stor fisk, går hjem ad en sidegade,
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FLUETI PS
Gode råd og tips til fisketuren i Norge

Bladudvalget har optordret mig tit at
skrive lidt om mine erfaringer omkring
aksefiskeri med flue i Norge.
Fluestørrelse og mønstre tilpasser jeg
efter vandtemperaturer, vandstand,
'ysforholo og vanoets farve.
Vandets temperatur er afgørende for,
hvilken størrelse flue jeg bruger og
hvor højt i vandet den skal fiske. Ved
Vandtemperatur under 10' bruger leg
sink-tip eller synkende line, over 10'fly-
dende line, Jeg har meget få erfaringer
med synkende line, Jeg fisker helst ijuli
måned, der er chancen for fiskeri med
flydende line størst.

Grundreglerne for laksefiskeri med
synkeline er nogenlunde sådan her:
ved vandtemperatur på 6' og derun-
der, skal der fiskes langsomt helt nede
ved bunden og med store f luer i størrel-
ser fra 510-110 eller rørf luer på 3 4" Er
vandet lidt varmere 7'-9' skal der fi-
skes i de mellemste vandlag med f luer i

størrelse 110-2 eller mindre rørfluer
1'/,"-2" .

Fluemønstre til synkeline fiskeriet, min-
der meget om de havørredmønstre,
som bruges om vinteren herhjemme.
F eks. Mickey Finn og andre spraglede
fluer, gerne med flouriserende hårvin-
ger i rød, gul og orange,
Når elvens temperatur kommer op på
10' eller derover, fisker 1eg altid med
fiydende line og med fluer i størrelser
fra2-12.
Vandtemperatur 1 0"-l 2"'. sIr. 2- 4

12"-14"'. str.4- 6
l4'-.16': str.6-10
.l 

6'-.1 8': str. 8-l2
Bliver vandtemperaturen over 1B', bli-
ver laksen træg og meget svær at få i

tale,
Når jeg fisker om natten, hvilket jeg ofte
gør, når der er højtryk og elven har lav

(
(

R6dhusgode lO. Odder.Tlf. 54 ll 53
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vandstand, bruger 1eg mest sorte fluer,
som er større end de fluer, jeg bruger
om dagen. F.eks. hvis elven er 'l 6"
fisker jeg med fluer i str, 4
Hvis elven har høj vandstand bruger
jeg også en større flue end normalt.
Modsat en mindre flue ved lille vand
føring. F.eks,
vandtemperatur 16o høj elv, str, 4- 6

I6" lav eiv, str. I O-12
Valg af fluemønstre afhæger af vejret,
Solskin lyse fluer Silver Doctor, Heg-
geli osv,
Skyet, men lyst: Mellemfarvede fluer:
Mach Brown, Grey, Heron, Rusty Rat
OSV,

Mørkt vejr og nat: Mørke fluer: Jans lille
sorte, Red Butt, Black Heron osv.
Jeg har imidlertid gjort den erfaring, at
rnørke fluer fisker udmærket i solskin.
Sidste sommer fik jeg flere laks på mør-
ke fluer i hø1t solskin.
Mine egne favorit fluemønstre begræn-
ser sig til 5 mØnstre.

Half and half er en god flue til hurtigt
vand.
Krog: Treble s|r 4-12
Hoved: Sort
Hale: Topping
Krop. Bagerste halvdel orange

flou uld
Forreste halvdel sort uld

Rib Oval sølvtinsel
Hackle: Sort høne eller egernhale

(bundet ned)
Vlnge: Sort egern+junglecook
Omvendt fluen er god i al slags vejr og
vand,
Krog: Dobbelt str, 2-12
Hoved: Sort
Hale: Ingen
Krop: Bage'ste tredleoel

sort flossilke
Forreste to tredjedele
orange fluo uld

Rib: Ovalsølvtinsel
Hackle: Sort egernhale
Vinge: Sort egern+junglecook

Red Butt er også en god flue, specielt i

skumringen og om natten.

Tag+butt: Ovalsølvtinsel,

Dobbelt slr.2-12
Sort
Ingen

rød fluo flossilke
Sort flossilke
Oval sølvtinsel
Sort høne bundet ned
Sort egernhale

Krog:
Hoved
Hale:

Krop:
Rib:
Hackle
Vinge:

Hale
Krop
Rib:

Jans lille sofie er en god natflue
Krog Treble eller dobbelt

s|r. 2-12
Hoved: Sort
Hackle. Sort egern i krogens

længde
Vinge: Rød fluo egernhale der når

ud over enden af krogen.
Derover sort egernhale
dobbelt så lang som kro-
gen Ovenpå 3-4 påfugle-
herl dobbelt så lange som
krogen. Sidst sort egernha-
le i samme laengde som
krogen.

Flomfluen er god i uklart vand.
Krog Treble eller dobbelt str 2-

10
Hoved Sort

Topping
Orange fluould
Oval sølvtinsel

Hackle Rødhøne (bundet ned)
Vinge: Sort egernhale

Ovenstående regler for laksefluefiskeri
jeg her har fortalt om, skal kun tages
som nogle retningslinier, der er gode
for en begynder at holde sig til.
Det er vigtigt ai holde Ø)ne og uer
åbne og gøre sig sine egne erfaringer.
Det har lært mig meget atJære lokale
laksefiskere at kende, De ligger tit inde
med en masse viden om fiskepladser,
fluemønstre osv.

Knæk og bræk
Carsten Nøroaard
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Dårligt vejr og få fisk på kysten!
Hvis den overskrift vil passe til efter-
året, vil der nok møde mange medlem-
mer op til vores klubaften hver tirsdag.
I forsommeren har vejret og fiskeriet
været formidabelt på kysten. Det har
bevirket, at klubben har været næsten
affolket. Alle de medlemmer man har

haft behov for at møde, har man måttet
køre lil kysten for at træffe.
Så kære venner, hvis klublivet igen skal
nå op på fordums storhed, Åå man
håbe at overskriften vil komme til at
pqsse for efteråret.

KYSTKONKURRENCE
afholdes igen iår ved Gjerrild Strand

iweekenden d. 15-16. september
Der er plads til 23 per-
soner. Huset ligger 50
m fra kystens bedste fi-
skepladser.

Konkurrencen løber fra
lørdag kl. 12.00 til søn-
dag kl. 12 00.

Vi har lejet huset såle-
des, at det er muligt at
tage derop allerede fre-
dag aften.

Turens pris er 150 kr. pr. pers. For denne lave pris får du:

- KØRETUR TUR/RETUR
_ PRÆMIEPULJE FOR STØRSTE FISK_ AFTENSMAD LØRDAG
- MORGENMADSØNDAG
- OVEBNATNING I RIGTIG SENG

Du skal selv sørge for mad til lørdag (evt. fredag) samt til søndag mid-
dag.

Se iøvrigt opslag med praktiske oplysninger i klubben.
I tilfælde af stærk pålandsvind tager vi afsted alligevel, men kører så
søndag morgen til en anden plads og afholder en konkurrence der
Du kan tilmelde dig i klubben fra den 2, august.
Du er tilmeldt når du har betalt

8 Ot)der .\poxfi.tketforening
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- Har du spist (med fingerne) - brug
skjorten.

- Har du renset fisk - brug skjorten.

- Brug havegrillen tll at lave mad på
Men sørg for, altid at opholde dig i

vindsiden.
- Ryger du pibe, en sjat pibesovs på

kraven gør underværker.

Når ugen er gået, har du med garanti
en skjorte der holder alle myg på flere
meters afstand.
Sørger du desuden for at vedligeholde
lmprægneringen medens du er afsted,
har du alle muligheder for at nyde en-
somheden på fjeldet.

God tur

Kun for rigtige mandfolk
Nu nærmer sommeren sig. For de af
medlemmerne der skal til Norge og
Sverge, venter der en stor oplevelse
og mange mykkestik.
Som alle ved, indeholder de mygge-
midler der kan købes, forskellige glft-
stoffer. Her er derfor et giftfri middel
mod myg, der med garanti virker (har
selv prøvet det) Ca. en uge før du skal
afsted, udvælger du den skjorte du
skal have med, Den skal være af den
kraftige type (Skorrmands).
Den skal nu imprægneres på følgende
måde:

- Du skal beholde den på dag og nat.

- Sørg for at svede så meget som mu-
ligt

Kun for mænd af blandet køn
Nu nærmer sommeren sig. For de med-
lemmer der skal til Norge og Sverige,
venter der en stor oplevelse og mange
myggestik.
Som alle ved, indeholder de mygge-
midler der kan købes, forskellige gift-
stoffer. Her er derfor et giftfri middel
mod myg, der med garanti virker (har
selv prøvet det).
På apoteket i Norge kan man købe et
lægemiddel der hedder EURAX 10 %.
Det kan købes i flaske eller på tube.
Det er et kløestillende middel. Forsva-
ret i Nordnorge har prØvet det og fortalt
at det er det bedste og bllligste middel

på markedet. Det både beskytter mod
stik og lindre når man er blevet stukket.
Midlet kan ikke købes i Danmark, men i

både Norge, Sverige og Tyskland.
God tur

TLF. 54 10 35

Rosensgade 41

8300 Odder
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0dder
SportsJiskeforuting
STIFTET 1945

KLUBLOKALEF:
Stampemøllen,
Stampmølievej 57

BESTYRELSEN:
Peter Sasser
Vagn Haugård ..... .

AllanRosenbeck......
Ole Thomasen
SvendSørensen......
Jørgen Møholt
Ib Sejersen
FreddyAndersen .....
Niels Jørgen Nielsen . .

FISKERIKONTROL:
SvendSørensen......

BLADUDVALG:
Niels Jørgen Nielsen . .

Vagn Haugård

INDMELDELSER:
Skal ske til kassereren Vagn Haugård.
Nye medlemmer optages kun efter hen-
vendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt at få stoppet forure-
n ng med det sanme.
Hvis det er noget akut f.eks. fisk der lig
ger døde i åen, eller hvis vandet har en
mistænke ig farve eller lugt (olle) . . .

Ring straks til:

Brandi nspektøren
ellerFalck......

..86556682

.. 86542470

.. 86544954

..86936441
.86543935

865447 15
.86560856
.86135890
.86540352

.86543935

.86540352

. 86542470

86 54 05 29
86 54 22 22

dernæst til vandpleleudvalget:
PeterSasser .....86556682
Jørgen Møholt ... 865447 15

Hvis du kan bør du tage en vandprøve
på stedet.

Er det ikke akut, men f.eks. mrstanke om
sprldevandsudledning der har foregået
over længere tid, rlng til mi 1øafdelingen
Odder Kommune 86 54 11 33. Dernæst
til en af dem f ra vandpleleudva get.
Ring hellere en gang for meget end en
gang for lidt.

UESERBREV

Sandheden er ilde hørt
Jeg vil gerne her i mit indlæg pointere,
at jeg ikke er lystfisker. Jeg er ham, der
må høre på vennernes store bedrifter
ved å og hav, hvor kolossale store
fangster de hjemtager samt alle dem,
der lige smuttede, skønt de kære fisk
havde snust til krogen.
Man lytter gerne på disse legender,
men en episode, hvor et medlem af
denne udmaerkede klub fik mig til at
tømme min fryser, fordr han skulle til
Sverige, hvor man fangede usandsyn-
ligt mængder af aedel fisk, bragte mig i

harnisk
Skuffelsen stod malet i mit ansigt, han
havde lovet mig en af de store laks, da
han stod hjemme ved min bopæl uden
det mindste af noget der lugtede af
fisk. Og det er endda en flot kummefry-
ser, der kan tage 430 liter, som var
fuldstaendig tømt.
Det er måske til at bære, men så kom-
mer alle de sædvanlige årsager til, at
det gik så skidt. Der var for lrdt vand,
der var for meget vand, det var for
varmt, det var for koldt, det regnede,
vinden var i den forkerte retning, blin-
kene skulle være kobberfarvede, men
de havde kun i messing og sølv. Fluefi-
skeriet var også mislykket, de havde
ikke de lokale fluer kun nogle misfarve-
de, som de store laks deroppe i nord
ikke kendte - uha uha da.
Ja, det er rørende aIhØre på disse mis-
lykkede eventyr. Se her er det, at jeg vil
opfordre alle klubbens lokale medlem-
mer til at stoppe disse undskyldninger,
som man næsten kan få knopper af.
Hold det inden for rammerne i klubben
for fremtiden, for min fryser står i hvert
fald ikke til rådighed mere. Her er en
opfordring til den samlede bestyrelse -
en lille løgn kan tolereres - men pas på
overdrivelserne og undskyldningerne,
Tak for indlægget Stone

1 A O tl tl t r,\; p o r t.sfi.s l; e r.foreni n g
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oDDER APoTEK a
Apoteksudsalg: Malling og Solbjerg

Håndkøbsudsalg: Gylling - Hou
Saksild-Tunø-Ørling

' Boc=r-rÅx-F-L & 1

KONToFFOBS>-NiTei

flf. 54 10 50

Alt i hjemmelavet pålæg og salater
Varerne bringes overalt i byen

Varerne opbevares i kølevindue

POUL SUHR
SLAGTERFORRETNING

Rådhusgade 4 telefon 06 54 02 87 Hvor handler du?

- selvfølgelig
hos annoncørerne!

BOSENSGADE 33
TLF 06-5423 13

SUPER KIOSKEN
Torvet 6, Odder

s4 03 33 I'TITOI;IIAF OTZDN
Holsteinsgade 28 . 8300 Odder . TIf. (06) 54 1 1 22
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Erdu ude med snøren?

414*ÅSr**
ørtfitl.rlrt rrlt t"A

Banegårdsplads 7, Odder

TLF.86 54 01 37

o
*Ot

GI.JLDSMEDEN
IODDER
JÆ{SEN GLiLD.SøLV. URE

Rosensgade 43
Tlf.86 s43633

Reparationer på eget værksted


