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TISKERI

På 1.sal har vi over 300 m2
med stort udvalg i ..........

o Fritidsbeklædning

o Fiskeqrej

o Redningsveste

FISKERI .
Nønegode 59.
Ttf. 86 s60577

kf
8300 Odder

KOM OG HENT ET GRATIS KATALOG
OG SE ALLE NYHEDERNE
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Etterars--nrogram

issz
Tirsdag den 18. august
Klubstart efter ferien

Tircdag den l. septenber
Lysb i I led- og f i I malten

Her kan du vise drne billeder
fra sonnerens fiskeri.

Lørdag den 12. og
søndag den 13. sePtenber
Den årtige kystkonkurrence ved Gierrild

Se opslaget i klubben 
-

Lørdag den 26. septenber
Den årllge fisketur til en å

Hvor og hvornår - se opslaget i klubben

Urdag den 3. oktober
Havtur især for iuniorer

Men vi fylder båden oP ned seniorer

Hør nærnere hos Torben

Se andet sted i bladet

0m v0res nye

undervi sn i ngsform

Søndag den 8. novenber
Put and take tur for juniorer

Andre kan også deltage

Tirsdag den 10. novenber
Bankospi !

Søndag den 15, novenber
Pokaltur til 1dder Å

Vi mødes ved broen kl. 9.00

Tircdag den 17. novenber
Generalforsanling i klubben kl. 19.30

firsdag den 8. december
Sidste kluballen inden iuleferien

Tirsdag den 15. decenber
Julefrokost i klubben kl. 19.00

Kun for seniorer - Tilneldlng i klubben

Lørdag dem 19. decenber
Havtur til Samsø efter nytårstorsken

Se opslag i klubben

firsdag den 5. januar

Kl ubstart efte r i u I efe ri en

Søndag den 17. ianuar
Fiskestart i 0dder Å

Vi nødes i klubben kl. 8.00

til fælles norgenkaffe
Fiskeriet i åen nå først starte elter kl. 9.00

Havture ud over juleturen, vil blive afholdt
når interessen er stor nok,

Så henvend dig til Torben hvis du er

interesseret i havfiskeri



0ddu
Sportsfiskerforening
STIFTET 1 945

KLUBLOKALER:
Stampemøllen,
Stampmøllevei 57

BESTYRELSEN:
Formand:
Peter Sasser
Kasserer:
JensKnudsen .......
Vandp eje:

Jørgen Møholt
Fiskeriopsyn:
SvendSørensen..-...
Lodselerkontakt:
Ole Thomasen
K ubleder:
PeterBrunsgaard .....
Hav og mole:
Torben Juel Hansen . . .

Kyst:

Børge Hoberg
Juniorafdeling:
Michael Kvist.........
Blad:
NielsJørgen Nielsen ...... 86540352

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

DREJ ET NUMMER
Det er megei vigtigt 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 mistænke-
lig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:
BrandinspektØren .....86540529
ellerFalck ...86542222
dernæst trl vandpleleudvalgetl
Peter Sasser .86 55 66 82
JØrgen l\4Øholt ........865447 15

Hvis du kan bØr du tage en vandprøve på ste-
det.

Er det lkke akut, men f.eks. mistanke om spil-
devandsudledning, der har foregået over læn-
gere tid, ring til miljØafdelingen Odder Kommu-
ne 86 54 '1 1 33. Dernæst til en af dem fra vand-
pleleudvalget.
Ring hellere en gang for meget end en gang
for lidt.

..86557182

..86937158

.. 865447 15

..86556462

..86936441

..86560007

..86558891

865517 42

REGLER FOR ODDER Å

Fredningstider: Fra den 16. november til
første søndag efter den 15. ianuar kl. 9.00
Fiskeriet begynder med morgenkaffe i klub-
ben kl. 8,00

Mindstemål: Se indbetalingskort,

Fangstbegrænsning: 3 ørreder pr. medlem
pr. dag.

Krogstørrelser: Mindste krogstørrelse er
størrelse 2, Modhager skal være fjernet hele
året, Ålefiskeri undtaget.

Gæstekort: Der kan udstedes op til 3 gæ-
stekort til hvert'seniormedlem. Geestekort
kan kun udstedes til personer uden for År-
hus Amt, medmindre vægtige grunde taler
imod, Dette afgØres af den af bestyrelsen
udpegede gæstekortsælger, der er kasse-
reren.
Kortet koster 20 kr. pr. stk.

Vigtigt!
Bruger man parkeringspladsen ved Driften
SKAL der altid være en ledig Plads,
Når f iskeriet starter i åen til august er der an-
dre, der også starter, og det er andejæger-
ne.
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 solnedgang,
SKAL du gå op ved reservatet.
Du må ikke gå tilbage til broen,
Dette gaelder helt frem til fiskeriet slutter den
15. november.

FORSIDE:

Ste m n i ng s b i I led e f ra Ene bæ rod d e
Jens med sin fine "frokost.-ørred

Grøn Madsen l2tal
Bang & 0lulsen Center

Rosensgade 4, 8300 Odder

Tlf. 86 54 04 99 Fax 86 54 05 19

4 O dtler,sportsfi sl;erforening
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For at kunne lave en undervisning til dig, der
har et formål, vil vi i næste sæson prØve
noget nyt.
Vi har ikke mulighed for at give dig en kvalifi-
ceret undervisning i alle vintermånederne.
Det er også spØrgsmålet, om du vil have
fordel af at sidde en hel vinter og binde
f .eks. fluer, hvis du ikke kommer til at bruge
dem.
Vi har til naeste vintersæson lagt tre ture. En

havtur, en put and take tur og en kysttur.
Det vil for dig se sådan ud'
O Tirsdagene den 15., 22. og 29. septem-
ber vil du få undervisning i havfiskeri. Un-
dervisningen afsluttes med en havtur til
Samsø lørdag den 3. oktober. Du skal selv
betale turen (pt 120 kr.), men undervis-
ningsmaterialet vil være gratis. Du skal til-
melde dig til turen senest tlrsdag den 22.
septenrber, hvor du også skal betale. Naer-

mere oplysninger om turen får du senere,
O Tirsdagene den 20. og 27. oktober samt
tirsdag den 3. november vil du få undervis-
ning i put and take fiskeri Undervisningen
afsluttes med en tur sØndag den B. novem-
ber. Turen vil koste dig ca. 75 kr. + trans-
port, Vi er nØdt til at få nogle forældre til at
køre, men det vil du høre nærmere om.
O Tirsdagene den 2., 9., 16. og 23, marts vil
der være undervisning i kystfiskeri. Under-
visningen afsluttes med en kysttur lørdag
den 27. marts. Hvor vi tager hen, har vi ikke
bestemt endnu. Det er også et spørgsmål
om transport, så derfor kender vi heller ikke
prisen.

VINTERSFCNJ"

Ud over disse tre perioder, kan du ikke for-
vente, at der foregår nogen egentlig under-
visning. Hvis du evt, har en god ide til en
ekstra periode, er vi til at tale med, Du er
naturligvis velkommen på alle vores klubaf-
tener, hvis du har brug for et par gode råd,
vil hygge dig med os andre eller evt. selv vil

fremstille noget grej.
Det skal lige nævnes, at weekenden den
23.-24. januar 1993, vil vl lave en aktivitets-
weekend i klubben. Her vil vi bl.a. lave et
marked for brugt grei. Så er der noget du
mangler, er det nok en god id6 at kikke ind.
Men det kan du ogsa læse mere om i vores
vinternummer af bladet.
Tirsdag den 30. marts holder vi afslutning
for juniorerne i klubben.

/'!tt§

Nødråb :

fra
kasss.fsren

tii *r*ttig* :

medlemmer 
,

af o.s.r.
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Havtur til Samsø
Lørdag den l, februar havde OSF arrange-
ret havtur fra Hov med postbåden "Ternen".
Klokken 6,00 sejlede 12 håbefulde fiskere
ud på det frlske hav. (Tonny ville hellere
slagte høns). Efter indtagelse af rundstykker
og kaffe var det tid at aflevere posten (ikke
Svend) i Mårup Havn. Derefter glorde vi gre-
jet klar.
Uden for Mårup havn viste ekkoloddet bun-
ker af sild, men folk ville have torsk, så vi
sejlede nordpå. Efter et kvarters sejlads rin-
gede skipper med klokken. Nu skulle det
vaere. De hjemmelavede pirke drønede til
bunds, og adskillige fik fisk i første kast.
Næsten alle mærkede f'sk i tørste drev, sa
stemningen var hurtig rigtig god. Forman-
den og hans faldskaermsmakker uden lange
underbukser havde deres eget mindstemå|,
så de fik hurtigt en spand fuld. Allen fik det
første gode hug. Hans kastestang krøllede
sammen, inden han fik torsken til overfla-
den. Fisken havde taget en rød Jensen pirk
og vægten viste 3,7 kg. Jens havde stor
succes med sine blanke sekskantede pirke,
så Børge ville låne en af dem. Det var en
god ide. Han var kun lige kommet til bunden

med den, da han fik et fint hug. Børge gav
sig god tid, så Allan var godt nervøs for sin
førstepræmie, Endelig fik Børge fisken op,
og vægten viste igen 3,7 kg, så de måtte
dele præmien.
Dagen igennem huggede de største torsk
på pirkene, mens sej og mindre torsk tog
ophængerne.
I alt havde vi 45 torsk og 1 1 sej med h1em,

og mindst lige så mange blev genudsat.
Alle havde fisk med hjem, og ingen blev sø-
syge. Så det var nogle trætte og tilfredse
fiskere, der klokken 15,30 var tilbage i Hov.

TJ H
il

I

På gensyn
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Gjerrild-turen
For at bruge en stor statsmands ord, bare
på en anden måde, så vil jeg sige, at aldrig
har så mange brugt så meget tid og fanget
så få fisk. Vi var 14 mand, der en silende
våd fredag, lørdag og søndag brugte sådan
rundt regnet 350 timer på at fange t\re ørre-
der, og så måtte vi endda sætte de to ud
ingen,
Bevares, der blev da fanget andet end ørre-
der, men ikke rigtig noget at skrive hjem om.
Der var ikke den, af nuvaerende kendte fi-
skemetoder, der ikke blev brugt. Alt f ra orm
til fluer, ja sågar rovigler, men fiskene ville
ikke, det var som vandet var forhekset.
Og vand var der nok af, både det vi skulle
drikke, og det der kom ned fra oven, ja og
så selvfølgelig det vi fiskede i,

ffi

)

)

Men turen var vellykket som tur betegnet,
ikke nogen der råbte op, ikke nogen der svt-
nede ved morgenbordet, så der var ikke en,
der mistede appetitten på grund af grim op-
førsel ved bordet.
Alle mand holdt sig tørre indvendig, sådan
dal
Der var ikke nogen, der havde vaeret i haen-
gehovedernes land denne gang, 1a faktisk
så var det den bedste tur iil Gjerrild, vi til
dato har haft, når man lige ser bort fra det
lit e Iaktu'n. at der blev Ianget ior få *isk.

B.B

@ DEN ,ANSKE BANK
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Vellykket havtur
Lørdag den 7. marts var der igen arrangeret
havtur til Samsø, og 10 senior- og 3 junior-
medlemmer tog kl. 5,45 fra Hov.
Velret var roligt, så alle kunne sidde under
dækket og nyde deres morgenmad. Efter
den sædvanlige pause i Mårup var vi kl.

7,45 klar til flskeri. De første timers fiskeri
gav mange, men små fisk. Men så lød der et
brøl lra Keld. Havde han stor fisk? Nej, han
havde fået fingeren i klemme i lineføreren på
sit nye multihjul.
De to juniorer Kim og Dan var på havet for
første gang, og de havde virkelig tur i den.
De havde hurtigt en spand fuld med de stør-
ste på et par kilo. Desvaerre var der mange
garn ved Samsø, så ved 11-tiden foreslog
skipper, at vi tog op til "Lillegrund". Her var
strØmmen meget kraftig, så fiskeriet var
svaert. Der var store stimer småhvilling, og vi

havde et enkelt godt træk med torsk. Men
da vi kom tilbage, var de væk, Vi sejlede
Østpå til en l7-meter grund. Her skete det
samme igen. Vi havde et fint drev, men da vi
kom tilbage, viste ekkoloddet, at fiskene var
væk, Tiden var ved at være knap, men skip-
per mente, at vi kunne nå lidt vragfiskeri i

nærheden, Da vi nåede vraget, viste ekko-
loddet torskebuler, og det skulle vise slg at

,.>
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vaere fine fisk. Der var 32 meter dybt, så det
var hårdt arbejde at få flskene op. Der blev
taget adskillige på 2 og 3 kilo. lb syntes, vi
skulle have et ordentlig punktum, så han
sluttede med dagens største på 4 kilo,
I alt havde vi 5l torsk og 6 sej med hjem.
Makrelfjerene var gode både til sej og torsk,
og det var imponerende, hvad Bent fange-
de på sin sorte og gule ophængerflue,
Skipper forlængede turen med 3 kvarter
uden beregning, og vi var godt tilfredse
med det arbejde han og hans hjælper udfør-
te. De kan li'det.
På gensyn.

i
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FISKEHATTE}I
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54 12
v/Ruth og Erland Jensen
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Frokost
i det
grønne

Det er i dag nølagtig et halvt år siden, at jeg
har fået en havørred over målet på kysten.
Sådan tænkte jeg dog ikke, da jeg stod op
klokken 9 fredag den 3. april, men det var
faktisk rigtigt. Jeg havde ikke fået fisk siden
den 5, oktober sidste år, så jeg havde næ-
sten opgivet håbet. Men så i dag skete der
noget, som vil gå over i min egen lystfisker-
hlstorie som det mest pudsige hidtil. Jeg
skulle først møde på arbejde klokken halv
et, og jeg var sådan set færdig til at køre
allerede klokken halv elleve, Hele ugen hav-
de vi haft østenvind, så jeg bestemte mig for
at køre ned til Marlendal, for at splse frokost
og kigge lidt på forholdene. Da jeg drejede
ned af grusvejen ved Naturskolen, mødte
jeg Gunnar, som var på vej hjem over, Vi

hilste på hinanden, og han gav udtryk for, at
her var ikke noget at komme efter, da det
var blaest op fra nord-vest, Jeg fortsatte alli-
gevel ud til vandet, og da jeg sad og drak
kaffe, var det, ieg kom i tanker om, at der jo
lå noget grej bag i bilen, Støvler og waders
var der ikke noget af, ikke andet end en
stang (ABU 8 FT)og et hjul (det lille Daiwa)
og så et par hjemmelavede blink af tobis-
slagsen. Jeg samlede grejet, og satte kur-
sen hen mod stenhøften, den vi alle kender
så godt. Jeg balancerede ud på stenene i

mine flade brune Ecco-sko, og begyndte at
kaste i vifteform, f ra venstre mod højre og da
jeg nåede ud til yderste kast til højre og hav-
de spinnet halvvejs ind, var der pludselig
fast fisk at mærke. Jeg fornemmede med
det samme, at der var tale om en stor ørred,
da den lagde ud med at tage et kraftigt ud-
løb, tor derefter at gå fra side til side og så
igen et udløb. Jeg indså hurtigt, at leg ikke
havde en chance for at få den ind, så længe
jeg stod ude på stenene, kun iført flade sko
og uden fangstnet. Den tog atter udlØb, og
jeg måtte slække bremsen af frygt for, at
den ville knække linen. Jeg fik efterhånden

kæmpet mig ind på stranden, og da jeg nå-
ede ind, var det mig der overtog styringen af
begivenhederne. Jeg måtte nærmest bakke
den ind, og jeg nåede helt op på græsset
før den var sikkert landet. Det er den flotte-
ste og stærkesle Ørred, jeg hidtil har fået, og
kors hvor var jeg glad, da det var den første
over målet i et halvt år, 3,2 kg og 63 cm
sølvtøj med løse skæ|, Jeg var nu pludselig
ved at være i tidnød, så Preben Juncker, der
også var ude med snøren den dag, har nær-
mest troet jeg ikke var rigtig klog (hvilken
sportsfisker er det), da jeg smed ørred,
stang og hjul lnd i bilen og nærmest fræse-
de hjemad, ryddede en hylde i køleskabet,
efter at have målt og vejet og fotograferet
dyret, for dernæst at fraese på arbejde, hvil-
ket jeg dog nåede i god tid.
Jo, forårsfiskeriet er sandelig kommet i gang
her i april, men det er noget lunefuldt, som
denne historie også giver udtryk for.

Kystf iskeren

Niels Erik Hvillum
Rasensgade 4, 830() Odder

nf.86il4276

'Ålffzn,'gerne 'l'
Har du noget du gerne vil
frem med, fanget den store
fisk eller haft nogle spæn-
dende oplevelser, så aflever
dit bidrag til bladet i klubben
eller til Niels Jørgen.
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Enebærodde på Fyn
Lørdag den 21. marts tog en flok glade lyst-
f iskere f ra OSF til Enebaerodde for sammen i

en hel weekend at dyrke den eedle kunst at
fange havørreder.
Oplægget til turen havde været helt I orden.
Engang i efteråret havde vr vist en videofilm
om det fantastiske fiskeri omkring Fyn. Vi sa
den ene fisk efter den anden blive trukket på
iand, Drivende skyer, bølgende kornmarker,
fynske p ger, kort sagt en film der oste af
atmosfære. Det var derfor heller ikke svært
at kalde sammen trl en uforglemmelig ople-
velse.
Men virkeligheden er næsten altid en an-
den. Der var en masse drivende skyer, de
var bare sorte, der var ingen piger, det var
koldt, og så regnede det. Fiskene, ja, de
blev næsten væk.
Der var dog et par fangster. En junior fange-

de næsten med det samme en ørred, den
holdt målet, det bevirkede, at gejsten hos
de 7 juniorer holdt sig, til vi skulle hiem, Det
skal I have tak for, dejligt at se, at de unge
kan holde modet oppe trods vejrgudernes
vrede.
En af de 12 "gamle" Iangede en enkelt ør-
red Alran Rosenbæk prøvede sig igen som
erhvervsfisker, I ved - fluestangen i hånden
og den evindelige prop med regnorm, som
faststående redskab, Efter han med dette
usportslige redskab fangede den omtalte
ørred, lod han den ligge på en sten i vand-
kanten, hvor den blev liggende, til tidevan-
det var ved at forbarme sig over den.
Vi havde ad snørklede kanaler fået fat i spej-
derhytten til overnatning og fiskebase. Den
lå ligesom ved Gjerrild kun 500 meter fra
vandet. Hytten viste sig at være en gammel
4 længet gård med stuehus indrettet med
opholdsstue, stort kØkken, gas- og petrole-
umslys samt brændeovn.
To af længerne var tndrettet til sovesale med
køjer i 3 etager,
Juniorerne indtog den ene sovesal. Børge
Hoberg, der som pensionist betaler kontin-
gent som en junior og stadig føler sig ung,
mente, at der nok var plads til ham der. Det
varede dog kun kort tid, Iør man i "juniorhu-
len" havde opdaget fejlen og smidt ham ud.
Efter aftenfiskeriet der sluttede ved
B{iden, fik vi aftensmad, Forloren skildpad-
de fra dåse * selv med to flasker portvin
blev det ikke nogen kulinarisk oplevelse.
Juniorerne gik tidligt i seng, men støjede
dog videre til omkring midnat. Efterhånden
sivede seniorerne også over på "buffen" -
en enkelt blev båret. Om søndagen regnede
det hele tiden. Så det var ikke sveert at slutte
fiskeriet ved middagstid, Synd at vejret ikke
var med os.
Foreningsture der her, ligesom ved Gierrild,
kan samle alle deltagere under et tag tæt
ved vandet, bliver uanset vejret altid gode.
Problemet for os er, at det kan være meget
svært at fincie steder, der ligesom oven-
nævnte kan rumme 20-25 medlemmer,
Hvis nogen I klubben falder over sådan et
sted ved en god fiskeplads, vil vi meget ger

HVER
TIRSDAG
KL.
19.30-22.00 .a

\.\^ft$odø
Vi: Hygger os

Binder fluer
Støber pirke
o.m.m.
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ODDER APOTEK
Apoteksudsalg:
Malling og Solbjerg
Håndkøbsudsalg:
Gylling - Hou - Saksild -

funø - Ørling

SPECIAT!STEN

AUTO
v/ Erik Jørgensen
Stampmøllevei 49,
8300 Odder
Ttf. 86 54 47 34

86 54 31 33
Åben mandag til fredag
k1.7.30-17.00.
Lørdag kl.8.30-12.00.

RøNHøJVEJ 14

83OO ODDER

Dækcenter

Alt inye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap n i ng, afbal anceri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87

ROSENSGADE 33 B3OO ODDER-
TLF 06-5423 13

' BCIGHANDEL & 
iIKONTOFFOFlSYNING,

_ _ __-_f

ROSENSGADE 8 83OO ODDEF

Ttf. 54 10 50

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!
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GI.JLDSMBDEN
IODDER
JÆ..ISEN GIJLD. SØLV. UR E

Rosensgade 43
Tlf. 86 54 36 33

o
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W
Banegårdsplads 7, Odder

TLF.86 54 01 37
Reparationer på eget værksted


