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BESTYRELSEN:
Formandl
Peter Sasser

Jens Knudsen
K ubsager:
AllanRosenbæk...
Odder Å:

SvendSørensen...

Sportsfiskerforening
STIFTET 1 945

KLUBLOKALER:
Stampemøllen,
Stampmøllevej 57

86 5s 71 82

86 93 71 58

. .86558517

.... 86 556462

...86540352

K ubleder:
PeterBrunsgaard ......... 86560007
Hav og n'ro e:

TorbenJuel Hansen ...... 86558891
Kyst:

Børge Hoberg
Juniorarbejde:
Michael Kvist... .. 8655 17 42
Juniorrepræsentant:
Rasmus Bendix
B ad:
Niels Jørgen Nielsen

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

DREJ ET NUMMER
Det er meget vgtgt at få stoppet forurening
med det samme.
Hvis det er noget akut f.eks. fisk der ligger
døde r åen. eller hvrs vandet har en mistænke-
ig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:
BrandinspektØren .....86540529
eller Falck . . . 86 54 22 22

dernæst til vandpleleudva getl
Peter Sasser . 86 55 66 82

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

Er det ikke akut, men f.eks. misianke om sprl-
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-
plejeudvalget.
Bing hellere en gang for meget end en gang
for lidt.

FORSIDE

Hjemmelavet flue
gav resultater
Den 1114 1993 - påskedag * startede
dagen, som så mange andre "fiske-
sØndage", alt for tidligt, Men op og af-
sted kom jeg da, og JØrgen.og William
(to f iskekammerater f ra Arhus) var
også på pletten, da det rØde lyn ankom
til mødestedet kl. 05.00. Derfra videre
til Helgenæs, dagens må|.
Jeg startede dagen med en Tasmanian
devil i sort, og inden for en times fiskeri,
hvor en kyststrækning på ca. 500 m
var blevet fisket af, havde jeg haft to
"tØlgere"l
Nu var gode råd dyre Et velkendt pro-
blem fra netop denne plads var kom-
met igen. Så tilbage til kaffen for at
tænke lidt over problemet Det blev
boblen og en hjemmegjort flue, der
blev løsningen, og ikke nogen dårlig
løsnrng endda.
Resultat: 25 minutters fiskeri - en ly-
nende blank steelhead på 52 cm og
1,8 kg som sidegevinst. Og som ho-
vedpræmie en havørred på 68 cm og
3,3 kg.
For øvrigt kun min anden havørred tra
kysten nogensinde.

Fluen, jeg brugte, havde følgende
mønster:
Krog: Streamer str. 6
Hale: Røde hacklefibre
Krop: Sølvtingel, flad
Vinge: Sort egern
Hackel: Røde hackelfibre,

bundet under krogen.

"o 
o lb Seiersen
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"Døde med dei"og
undermåler
Weekenden 27.-28. februar drog OSF s
elite af kystfiskere lil Ærø. Godt nok
manglede der et par stykker eller flere,
men det var de rigtig se1e, der tog af-
sted. Det med sejheden skulle det se-
nere vise sig at blive god brug for Vi

tog 10 mand af sted, Tonny i bussen og
Allan i firehjulstrækkeren med bagage.
Vi havde rndlogeret os på vandrer-
hlemmet i Ærøskøbing. Stedet holder
normalt lukket om vinteren, men kan
åbnes for forudbestilte grupper.
Efter en god nats søvn (for de fleste)
spiste vi tidlig morgenmad. Nogle styk-
ker havde misforstået det med mor-
genfiskeri, de troede vist, det var i april.
Efter et par timers morgenmad, lysne-
de det så meget, at vi kunne konstate-
re, at vinden blæste hårdt fra NV Den
værste vindretning på Ærø. Tempera-
turen var omkring frysepunktet. Først
på dagen prøvede vi lhærdigt at fiske
på de lokales vinterpladser på NØ-si-
den af øen. Men uden resultat. Ved
middagstid efter madpakken og den
kolde thermokaffe kørte vi mod Marstal
for at fiske i bugten, hvor vejen følger

vandet. Her blev der fanget en enkelt
undermålsfisk, der skulle blive turens
eneste. Sidst på eftermiddagen blev vi
enige om at drage til Marstal for at
droppe ned på øens enste åbne grill-
bar. Det lokale, hvor maden skulle spi-
ses, var mindre end toilettet på Stam-
pemøllen (uden yderligere sammenlig-
ning). Dem, der bestilte Kentuckymå-
ger med fritter, fik lov at sidde ned i

køkkenet for at spise. Trl resten var der
ståpladser, men de skulle også kun
have "døde med dej" og "døde i overf-
rakker".
De indfødte tog det meget pænt, men
f remover bør man nok, af hensyn til om-
givelserne, medbringe aftensmaden
hjemmef ra

På vandrehlemmet var temperaturen i

opholdsstuen oppe på 12o. Der blev
taget beslutning om at indkøbe et antal
stearinlys for ligesom at hjælpe den
halvkolde radiator. Et par poser med
franske kartofler røg også i indkøbskur-
ven, Dette, sammen med nogle kasser
ø1, halvkold kaffe og Dirty Harry på flim-
meren, var grundlaget for en hyggelig
lørdag aften.
Næste morgen var vinden gået i V så
nu skulle der rigtigt fiskes på de lokales
vinterpladser. Kedeligt nok var det be-
gyndt at sne, Vinterpladserne levede
fint op til navnet. Snestorm, is i havstok-
ken og en vandtemperatur på under 20
gav os det hele, undtagen fisk. Mærke-
ligt nok så vi heller ikke noget til de
lokale fiskere, men de var nok enten for
pivede eller for kloge.
Ved middagstid besluttede vi at tage
en tidligere færge, de seje havde fået
nok.
Trods vejret og manglende fisk var det
en fin tur. Næste gang skal luft- og hav-
temperaturer nok være nogen grader
højere, inden vi igen tager lll Ærø. PS.

@Strell
N/. & B Damsholt
Rådhusgade 13

86 54 11 88
Benzin - Kiosk

Autovask

4 O dtl.er .\porttfis ker;forutirtg



Ærø 15.-19. marts .l993

Fra vor udsendte medarbejder
Mund til mund-metoden er meget brugt
inden for lystfiskerverdenen. Hermed
menes de utallige legender, som cirku-
lerer om storfangster, som er fanget
her og der. Det var kommet vor korres-
pondent for øre, at 4 midaldrende
mænd her fra Odder var hoppet på
denne limpind. Vi refererer:
Drsse 4 gutter tog til lystfiskernes Mek-
ka, som skulle ligge på Ærø, hvor hav-
ørrederne ifølge de hørte beretninger
ligefrem måtte skubbe til hinanden for
at få plads.
Forventningerne var enorme, og vejr-
profeterne havde lovet strlle vind og op
til 18 grader med fuld sol. Grejerne
blev pakket og det Iejede hus i Marstal
var i orden - og dog - thi problemet
opstod allerede første dag. Fryserum-
met i køleskabet var for småt. Gode råd
var dyre, men en flink uddeler i den
lokale brugs lovede velvilligt at stille sit
store fryserum på 100 kvadratmeter til
rådighed Det gav ro i sindet. Man kun-
ne komme i gang. Men ak og ve - Vold-
borg må have været beruset - for det
regnede og stormede alle dage, så
den forventede storfangst kiksede. Kun
fem styk, der ved lidt taktiske manØvrer
kunne holde målet, blev det til. Fryse-
rummet i køleskabet kunne sagtens
klare det småkravl.
Selvfølgelig var der noget i vejen, og
alle var enige om, at det kun kunne
være det forbandede vejr, for grejerne
var up to date og alle 4 skulle, efter
hvad de selv fortæller, være blandt
klubbens bedste og mest erfarne. Så
det måtte være vejret.
Hvis man skal danne en konklusion af
denne tur, må det være, at man ikke
altid skal høre og tro på, hvad andre
fortæller.
Det værste af det hele var, at da de kun

var ca. 50 km fra Odder hØrtes eI brøl i

bilen * fiskene, hvor var fiskene - jo, de
dveelede stadig i det lille fryserum på
Marstal. Tilbage igen. Det var en dellig
tur. Kan der fanges fisk på Ærø? Hvis
nogle i klubben har prøvet det hører vi
det gerne.

Bemi r/s
v/Keld Mikkelsen og Tonny Jensen

Rønhøjvej 8, 8300 Odder, tlf. 86 54 14 50

NYT. NYT. NYT. NYT
Zl NK-sprøitemetalisering.

Større sandblæsningsanlæ9. (Bllllgere
Kapacitet på emner ca. 2000 x 1 500 x 2000 mm

Ring os op og forhør nærmere I

Vitilbyder os derudover med:
Konstruktion af specialmaskiner.
Fremstillin g af rullebaner/kaedebaner efter opg

Drejearbejde - Fræsearbejde
Bukkeopgaver i

industrirør Ø 1 6-22-25-32-38-44 mm.
Klippearbejde i stålplade
max.6x1000x2000mm.
Mindre lakeringsopgaver (vådlakering).

Endvidere tilbyder vi os med kleinsmede-
arbejde.
Certifikatsvejsning DS 322 på værksted.

lngen opgave er for lille.
Kontakt os venligst for nærmere oplysninger.
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Aktivitets-
kalender

Søndag den 29.

Tirsdag den 17. Klubstart efter ferien

Lørdag den 11.
søndag den 12.

Åtur til Haderis Å
Vi starter fra klubben kl. 6.
Se opslag i klubben

Den årlige kystkonkurrence til Gjerrild
Se opslag i klubben

Tirsdag den 28. Oplæg til put and take tur

Lørdag den 2. Put and take tur
Se opslag i klubben

Tirsdag den 5. Filmaften

Tirsdag den 19. Tema om fladfisk

Tirsdag den 26.

6 oddtr,spnrtsfiskerforening

Tema om fladfisk



Tirsdag den 2. Bankospil i klubben kl. 19.30

Søndag den 7. Fladfisketur
Se opslag i klubben

Søndag den 14. Præmietur til Odder Å
Vi mødes ved Assedrup broen kl. 9.00

Tirsdag den 16. Generalforsamling kl. 1 9.30
)

» Tirsdag den 23. Filmaften

Lørdag den 27. Havtur til Samsø efter nytårstorsken
Se opslag i klubben

Tirsdag den 7. Sidste klubaften

Tirsdag den 14. Julef rokost for sen iorer
Se opslag i klubben

Lørdag den 18. Havtur til Samsø efter nytårstorsken

Tirsdag den 4. Klu bstart efter juleferien

Lørdag den 22. Grejdag med køb, salg og bytte i klubben
Gem allerede nu dine "gamle" grejer så du kan
være med til at gøre dagen festlig

iffiffi' ffi Vi har haft fok [å fluekåst-kursus
ved Goran Andersson så de,kan lære

#;aiiffi:$ld'.å**åtffi*6# ffi#dld ii rø,*t+ffii;,5'1,t1
den 7. september. * Vi mødes i klubben kl. 19.00 og aftaler nærmere

Odder Spttxsfiskerforning 7



Niels Erik Hvillum
Rosensgade 4 - 8300 Odder - fU. 86 54 42 76

Flad-
fiske.
tur
Den 7. november har vi arrangeret en
tur, hvor'vi vil forsøge at snØre de flade.
De sidste år har der i efterårsmåneder-
ne været et forrygende fiskeri efter
skrubber, når man ellers har fisket un-
der de rigtige forhold. Turen vil enten
gå til Kysing strand eller til Sletterhage
på Helgenæs.
Er du interesseret i bundsnørrefiskeri,
bør du nok allerede nu tænke på, om
dit grej kan bruges. De bedste fiske-
resultater opnår man næsten altid i på-
landsvind. Det betyder, at man skal
bruge stænger, der er fra 9 til 13 fod
lange. Det skal være stænger, der kan
kaste vaegte op tilca. 100 gram. Det vil
sige, at det skal være en forholdsvis
stiv stang. Heldigvis er disse stænger
også de billigste på markedet. Har du
en stang med kastevægt "op til 60

gram", vil den sikkert også være ud-
mærket. Hjulet kan være et almindeligt
fastspolehjul eller et multihjul. Linen
skal have en tykkelse på ca. 0,35 mm
Har du spørgsmål vedrørende turen og
grejet, er du velkommen til at ringe eller
henvende dig i klubben . Torben J. H.

fra den store verden:-

Fisk bider hund
Amsterdam: En hollandsk hund,
bullterrieren Mahruss, har fundet
ud af, at det ikke kun er dens
artsfæller, der bider. Hunden
blev bidt af en gedde, da den
sprang i en sø for at fange en
pind. Rovfisken satte flere gange
sine sylespidse tænder i den for-
bløffede hund, før den endelig
opgav at få det uhåndterlige offer
trukket ned. Hunden blev bagef-
ter syet med seks sting i poten.
Den er ikke til at drive i nærheden
af søen efter den særegne ople
velse.

." j.*li . 14
ti*. . .' r'

FISKEHATTEII
Holsteinsgade 5 - Tlf. 06 54
v/Ruth og Erland Jensen

8 Odder SPort:fiskerforening



Havtur til
Samsø
Den 30. januar lykkedes det endelig at
komme på havtur Efter flere aflysnin-
ger var forventningerne store til denne
havtur. Det var også ekstra spænden-
de, fordi vi stort set var de første, der
kom til Samsø efter fire uger med kuling
og storm, Der havde også været frost i

nogle dage, så der kunne virkelig være
sket noget med fiskene. Vi var nogle
stykker, der havde snakket om, at det
kunne være spændende at forsøge
med forfodring, Rasmus, der havde
været i byen hele natten, syntes også
det lød spændende, så inden vi nåede
Tunø, havde han fodret med alt, hvad
han havde i mavesækken. Kim var
også med på ideen, og inden vi fik afle-
veret aviserne i Mårup, havde han
også ofret alt Vi startede fiskeriet på
dybt vand. Uden resultat Vi sejlede
nord på og undersøgte 10-15 fiske-
pladser med vanddybder fra 10 tll 25
meter, Ekkoloddet viste absolut intet
Meget mystisk. Vl gik lidt syd på igen
og prøvede at fiske tæt under land. Det
gav nogle enkelte torsk. Vi var nu flere,
der "talte svensk med Ulrik" for at få lidt
gang i fiskeriet, men lige lldt hjalp det.
Skipper tog en rask beslutning og sej-
lede op til "Lillegrund",

Her var der enkelte fisk på skrænter-
ne, men ingen på 40-50 meter vand.
Strømmen var som sædvanlig nordgå-
ende, og da det blæste ca. 10 sekund-
meter fra syd, var forholdene meget
vanskelige. Vi beslutiede os for at af-
slutte dagen med lidt fiskeri på vraget,
der ligger ud for Tunø Havn, Skipper
havde en perfekt pejling, så vi fandt
vraget med det samme. De første to
gange, vi var over vraget, fik de fleste
hug ... bundhug Egetræsplankerne i

vraget er stadig ganske solide. Tredje
gang gik jeg ind for at se vraget på
ekkoloddet Der var fyldt med sild over
vraget, og under dem stod enkelte
større fisk. Men der var ingen, der kun-
ne få dem til at hugge. Det var tid at
sejle hlem efter en frisk dag på havet.
Præmien for dagens stØrste torsk gik til
Børge Hoberg,

Vi vil i fremtiden forsøge også at pla-
cere nogle havture i de lidt varmere pe-
rioder. Der kan også blive arrangeret
havture ud over dem i programmet.

Forhør dig herom i klubben T. J. H.

O tld e r,\pot t :j t A ctfo re n i n g I



Til brugere af bådene
Husk den nye regel ang. redningsveste
eller se i vore love og vedtaegter, para-
graf 9, hvor der står, at alle skal bære
redningsvest ved brug af bådene.

Regler for Odder Å
Fredningstider: Fra den i6. november til
første søndag efter den 15. januar kl 9.OO
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 vaere fjernet hele
året. Alefiskeri undtaaet.

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

Mgtigt!
Bruger man parkeringspladsen ved Driften
SKAL der altid veere en ledig plads.
Når fiskeriet 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 gælder helt frem til fiskeriet slutter den
15, november.

Fangstrapport - Odder Å tggz
Dato Navn Art Vægt Laengde Agn

19t1

1012

Troels Morgen Havørred
Havørred
Navørred

45 cm
45 cm
42 cm

Orm
Orm
Orm

1t4
215

1415

Dan Christiansen Bækørred
Bækørred
\ækørred

0,9
0,6
0,4

Spin
Spin

Wobler

17tB Morten Mark Østergård l,avørred
Havørred

13
1,5

Spin
Spin

22tB
25tB

Hasmus Hasselbach Havørred
l,avørred

1,8
0,9

5Bcm
43 cm

28hA Niels Otzen I'avørred 11 4/ CM Orm

5111 Magnus Johansen Havørred 45 cm Spin

Vr kunne godt bruge nogle flere rapporter, det kan da ikke
bliver fanget flere fisk end der er opførl i denne rapport,

1O Odd,r.\1,u, r'Jisl.et1',tenin,

passe, at der ikke
M.v.h. kasseren



SPECIATISTEN

Sorro
v/ Erik Jørgensen
Stampmøllevej 48,
8300 Odder

Ttf. 86 54 47 34
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83(N ODDER
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86 54 31 33
Åben mandag til fredag
kt. 7.30-1 7.00.
Lørdag kl. 8.30-1 2.00.
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Dækcenter

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap n i ng, af b al an ce ri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund BO 55 04 87

)Li
DER,

k
FOSENSGADE 33 83OO
TLF 06-5423 13
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, BOGHANDEL & 
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nosr*scooJa æoo .DDEB

Ttf. 54 10 50

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!
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Banegårdsptads 7, Odder I Reparationer på eget værksted
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