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KLUBLOMLER:
STAMPEMøLLEN
STAMPMC'LI"§VEJ 57

BESTYRELSEN:
Formand:
Potor Sa6§er... . 86 55 71 82

Kaæcrer:
Jens Knudsen . 86 93 71 58

od&rÅ:
Svend Sørensen..................... 86 55 64 62

Hav og mob:
Torben Juel Hansen............... 86 55 88 91

Pnl«llskerbal&:
Allen Rossnbæk..................... 86 55 85 17

Ktubben:
Peter Brunsgeard.....,,............ 86 56 O0 07

Jwionr
Michael Kvist.......................... 86 55'17 42

Blad:
Niels Jørgen Nlelsen 86 54 03 52
Børge Hoberg

lndmeldeleer: Skal ske lil kassereren Jens
Knudsen. Nye medlemmer optages kun
efter hen\andelse I klubben.

DREJ ET NUMMER
D€t er mege! vlgtlgt at få sloppet
lorurenlng med det sbmme.
Hvls det er noget akut f.eks. flsk der ligger
døde I åen. eller hvls vand€t har en
mistænksom larve eller lugt (olle) . . .

Rlng staks tl:
Brandlnspsktøron....................86 54 05 29
eiler Få|ck....... *æ il 2222
demæst tll vandpleJeudvalget:
Pcbr Saeser........................i...86 55 71 82

tlvls drl kan, bsr du l4ge on vandprøve på
stedst.

Er det lhte:åkut, mon f. aks. mistanke om
splldevands-udtednlng, der har toregået
orrel en længEre tid, ring til miljøaldelingen
Oddor Kommune, 86 54 11 3i|. Demæst til
vandpbJeudvalget.

Rlng hellere en gang for meget end en
gang ,or [dt.

En tur i
SVømm(Pt
haIIen

Tirsdag d 8. marts var vi en tur isvømme-
hallen lor at afprøve leorierne om det med
at være iført waders når man falder over.
bord fra en båd.
For nogle år siden var der en artikel i

Sportsfiskeien om samme €mne, den
aflivede myten om at man, hvis man falder i

vandet med sine waders på vil ligge med
bsnene op ad. Men lad os se På, hvad vi
oplevede den aften.
Vi havde et par alm. waders og 6t par n9o-
prenwaders med. Neopreneme hav-de vi
fået al firmaet GO FISHING i Odense.
Der stillede ca. 25 mand, men kun fire med
badebukser, resten var med på en kikker, i

grunden for dårligt.
Der var ingen forskel i resultatet med de to
par waders.
Vi hoppede i på hovedet, for at beholde så
meget luft som muligt, i bukserne. Hvis man
har prøvet at ligge udstrakt og flyde, ved
man at benene, hvis man ikke bevæger
den, langsomt begynder at synke. Med
waders på bliver man oppe. Det er raktisk
ret behageligt. Grunden er selvfølgelig at
man, hvis man ikke er druknet har en del luft
i lungerne, det var helt umuligt at komme til
at ligge med hovedet under vandet.
Hvis man samtidig har sin redningsvest på,

kunne man om sommsren lige så godt lort-
sætte liskeriet.
Vi prøvede at tage en svømmetur iført et par
cowboybukser, det er næstsn umuligt. Har
man waders på er det takti§k lige så let at
s\rømme, som var man iført badebukser.
Et par waders fulde al vand, veier ikke no-
oet når man er i vandet, oroblemet kommer
iørst når man skal op f.eks. i en båd, er de
lulde af vand, er det næslsn umuligt. Hvis
man kan få seleme af er det let at komme

Fors*la: -
Stemningsbillcd,c tra Akø
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ud af dem, man kan storl set svømme lra
dem.
En ting vi opdagede, og som vi ikke viste,
var hvis man lå i vandet og wadersen var

fyldt med luft, kunne vi komme op n;rr:;torr
helt tørre. Lad os foretage ot eksporrrrorrt
Du står op i båden, får ov-erbatanco og; varl
ter i vandet, det gælder om at komnro r på
hovedet. Dine waders er fulde af lufl, riu
lægger dig på ryggen og bruger armeno lor
at komme hen til båden, når du når båden,
tæller du til tre, tvinger benene nedad, ali
luften bliver presset opad, du kravler hurtigt
op og vil opdage at der næsten kun er van-d
nede i dine støvler, den bløde delvil være
presset helt sammen om din krop og det
vand der er kommet med ind vil være pres
set med ud.
Alt dette her gælder selvfølgelig fint i orr
svømmehalmed opvarmet vand og; ikko lor
meget løi på, værre er det når vancJot rir
koldt, der har du ikka mange minuilor lør
det er for sent.
Konklusionen må være at dot rkko or l;rrlrrlt
at have vaders på når man fiskor lr;r lr;1r1,
men at man skal sørge for al l;olon,ro or
yderst på tøjet og at man skal havo :;trr rorl
ningsvest på.
Men tag og mød op næsto (lan(l vt l;rvor rlcl
samrne, men tag dine barlobukl;or rnntl, vi
der havde det Iølor o:; rrror;ol rnoro
fortrolige med waders og varr«lrrrr /,.5

4 Odder Sponsfukcrforcning
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Åners l«?tftptrl
sKAL I Ån ronec

KURRENGE
Å pÅ ruxØ

Vi skat afsted fra Hov lørdag den 24. september kl. 9.00
og er hiemme igen søndag kl. 17.45.

Vi skal bo på skolen - her er køkken og madrasser. Der er fælles aftensmad
og morgenmad, masser af råhygge og store mutigheder for fisk.

Hvad du ellers skal medbringe, kpn ses på tilmeldingslisten

Weeketld.
havtur
Den 10. og 'l 1. september har vi arran-
geret en weekend-havtur fra Hov med
'?eder Most'. Fiskeriet skal foregå i

farvandene syd og øst for Samsø. Vi sej-
ler fra Hov lørdag morgen kl. 8. Om afte-
nen går vi ind i Ballen havn, hvor vi over-
natter på skibet. Fiskeriet starter igen
søndag morfren og vi regner med at
være i Hov ved 17-tiden.
Der bliver tale om vragfiskeri, alm. tor-
skefiskeri, liskeri efter fladfisk og Rubby
Dubby fiskori efter makrel. Prisen for
turen bliver 30G360 kr. TJ.H.

Maskinfabrikken
Bemi '/s

v/ lGld Mild<elsen og Tonny Jensen
RøNHøWEJ8.83OO ODDER

TLF. 86 &l 14 50
NYT.NYT.NYT.NYT
ZtllKcpt{bmetelhcrlng.

Sbrrc rrndbbrnlngrtnhg. (Blllgcn prlrcrl.
Kapecf,ct pl cmncr cr.20001150012000 mm

Rlno or op oo forhlr nrrmcrcl
Vltlbydu os dxudowr mcd:
Ko nstruktion af spech lmaskiner.
Fremstilling af rullebaner/kædeban er efter opg.

Drejearbej<Je - Fræ sea rbejde

industrirør ø 16-22-23 -32.38.44 mm.
Klippearbejde i stslplade
max.6I1000x2000 mm.
M indre lakeringsopgaver (vådla kerin g)

En dvidere tilbyde r vi os me d klein smedea rbejde.
Certifikatsvajsn ing DS 322 ø vætksbd.

lnoen omave er for lille.
Kgntaf/. os vanlbstlu narmere oolysninaeL.

Oddcr Sponsfiskerforeniag 7



Efterårs pr@,
)

Tirsdag den 16. Klubstart efter ferien

Tirsdag den 23. Forberedelse til weekend-havtur

Tirsdag den 30. Forberedelse til weekend-havtur
3.

Tirsdag den 6. Forberedelse til weekend-havtur

l-ørdag-søndag
10.-11.

Weekend-havtur fra Hov
Tilmelding fra 16. august

Tirsdag den 13. Fælles hyggeaften med jagtforeningen

Lørdag-søndag Weekendtur med den årlige
24.-25. kystkonkurrence til Tunø

se omtalen andet sted i bladet

Søndag den 9. Åtur - Tid og sted på opslag i klubben

Tirsdag den 11.1

Tirsdag den 18.1
Tirsdag den 25.)

Stangbygningskursus i klubben.
Har du en gammel stang, der trænger til nye
øjne - eller hvad med at tune din
Ron Thomson om til en Sage?

Søndag den 30.

8 O&tcr Sporulskcrlorcniag

Præmietur til Odder Å.
Vi mødes ved Assederup-broen kl. 9.00



gram fl994
Tirsdag den 1. Oplæg tilfladfisketur

Søndag den 6. Fladfisketur
Tid og sted påopslag i klubben

Tirsdag den 15. Bankospil

Tirsdag den 22. Generalforsamling kl. 19.30 præcis

Lørdag den 26. Havtur fra Grenå
Tilmelding tra 1. november

Tirsdag deq 29. Filmaften
f)<c

Tirsdag den 6.. Sidste ordinære klubaften inden.iul

Lørdag den 10. Grejdag.
Denne gang fælles med iagtforeningen.
Vil du købe, sælge eller bytte brugt grej,
er det her du skal møde op

Tirsdag den 13. Julefrokost, kun for voksne

Onsdag den 28. Havtur fra Århus
Tilmelding tra 29. november

Tirsdag den 3.. Første klubaften efter julen

O ddcr Sp ortfskforcnhg 9



§amsø Jur igen
opbaknlng. Vinden blæste frisk tra sydvest,
men lunø gav så meget læ, at turen kunne
gennemføres. Luft temperaturer omkring fry-
sepunktet og vand t€mporatur på 3 grader, så
det var en køtig omgang. Bprne havde været
til lidt for meget Julefrokort om fredagen, så
han nåede slet ikke med. Fiskeriet foregik på
de sædvanlige pladser, og der var pænt med

fisk, men for mange kunne ikke holde de 45
^m. B€nt fik dog en pæn torsk på ca. 6

rund, og han føltB sig tilsyneladende
helt ovenpå, for han begyndte at

qenudsætte fisk over målet.
Jan brækkede dog først

nakken på dem, for at
være sikker på at vi an-

dre ikke fangede
dem. Ved mid-
dagstid havde vi

over de
fleste pladser og
liskeriet ebbede
ud. Så Michael

loreslog, al vi skulle tage op på hans hjemme-
bane ved "Lillegrund'. Skipper var med på
den, og efter en halv times sejlads, starlede
fiskeriet igen. Der var ikke så mange fisk, men
til gengæld var de større 6nd ved Samsø.
Michael fiskede som besat, og minsandten
om han ikke frk et godt hug. Fisksn gik hurtigt
på tværs i strømmen, og Michaels røde ABU
fastspolehjul (der havde fået at vide, at det var
sidste tur, det var med på) havde store prob-
lemer. Men fisk€n kom op. En fin torsk på 9
pund som indbragte Mlchael præmien til da-
gens starste fisk. I konkurrencen om klub-

mesterskabet scorede Jørgen Møholt 95

ooint lor 5 torsk på i alt 8,5 kg renset
vægt. Et meget fint gennem-

snit. Jørgen Eistrup fangede
en fin sei (det var ikke lige
årstiden for hornfisk) og
tilsammsn fangede 13
mand 38 fisk På i alt 44
kg renset vægt og
mindst lige så mange
lisk blev genudsat.

Torben J. Hansen

Den 18, december var vi igen på havtur tjl
Samsø. For anden gang på bare 3 uger blev
"Ternen' fyldt med håbefulde OSF{iskere.
Dejligt at kunne arrangere havture med så lin

I O O ildcr S p o rrspskrlo rcning
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i{ffi:?*j*{å T U hl ØffåiT*tTi,åif:høit solskin og en Æ vejret t:ågefte:-. Under
ilord-øsilrg vind. Vi *ffittjy* der mosG ai midda-var '1 5 mand og en geit nrangiede lnge.
quinde der drog afsied. rned lærgen ki. g der var månge forsrag {remi-ne om år"
{ra Hou. sager. cie flJsle nc:nå at hun *ox varvi havde besiilt over(åining på skolen, iaåt vric. eiiei aa hu: rr:ec vr1;e korn loi
[4aer:dene skul]e sove i gymnasliksale* senr,roi jrke si blive sai larbejde,
Inge {ik olerladt skolesluen Vr havde pga, tor Elegei rTlad bestil; en
E{ter s0isning af madpakkerne, begai; traKior lil at [ører o= ud"t,i sierkåivet, de-
iolk sig ';d på liske pladserne der vai jiig tur, en uirolig inasse yildt å1. så på
næster inger vind, men alligevel viiie Der biev ixxe iar,ge: jisk deir afien vejret
alie ned på den a:den side af øen. var simpel§ren folgodt ragde nrar.
onrknng stenkalverr. der var iei over- Etter allenkaffen kiøb aiie i soveposei:
skyet, dei var nok cierfor ai der b,isv undiagen Børge ha* håvde gic:Tlt siir
fanget fiest lisk på dette tidspurki. sovepbse der-hlemrne - Før kå*:,er;*1,
Bjarne langede siir førtte havørreu på sneg lormanciensig co isiøjiisaien, mec
kyste*, et sxukl. ekse:rplar pe 47 cn sir Åadras haii gi[glip aidetmeste, al
Det blev sarntidig trrers stør§le fisk Dei det må h,avae våel'"gait opriagece *an
blev iali iangei 4 ørreder inden v; skuile r;ed ai i-lenrine lå odsov ud*i gargeii
niemåd til rien varme mad der skulle sei- meilern de silri ivadåi.s
veres k1. 17 Samilige navde snoi.ket så røjt og veci-
Vi IaYde bestili biksei',rad hos siågiei'en I r.,arencje a.i Sverrd urdfedo sig or.,e:a: :o,
f oY 1.3 kg. I ait Der var {oilrme1 io ef- ger overhcveclet yar : stand iii ai lals cis-
bud, så der var mad nok, §er: eiier', pgå irdrØrisde siir:,hirdei

I 2 <Tdac.Tporrrrii kerfor,niti4
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Michael S. snorkede ikke, han nøjedes
med at tale i søvne, alt imens at han fes,
sådan ligesom for at lægge vægt bag or-
dene. Et par stykker prøvede at vende
Anker når han kom lor meget ud af taK.
Ved firetiden havde nogle stykker forladt
orkestergraven, den ene var Jens, han
var skide sur, nærmest hysterisk, næste
år må han altså finde melodien og lærer
at lyde som et rigtigt mandfolk.
Søndag skinnede solen fra en skyfri him,

mel, der blev igen fisket efter alle kun-
stens regler, formanden havde lagt sin
fluestang væk, og med spinnestangen
fangede han dagens eneste ø«ed på 43
cm. Det kom der en hel del dårlige be-
mærkninger ud af.
Hen på eftermiddagen var alle godt
trætte, og vi kunne med sindsro tage fær-
gen tilbage igen.
Alle var enige om at vi vil afholde vores
årlige kyst konkurrence på Tunø. P.S.

tøsyge
Søsygen er noget, der rammer mange
fiskere på havture. Når den er værst, kan
den ødelægge hele dagen. Der er dog
mange ting, man kan gøre for at undgå
den, eller i det mindste sørge for at den
ikke bliver så slem.
Hvis du på forhånd ved, at du skaltil fest
aftenen før, så lad være med at melde
dig til turen. Det gælder om at møde ud-
hvilet ved båden.
lnden båden sejler ud, skal du sørge for
at spise så megel som muligt. Din mave
skal være helt fyldt, inden du tager på
havet. Er båden først bogyndt at rulle,
mister de fleste appetitten.

Er du bange for at blive søsyg, så hold
dig langtvæk fra alkohol og tobak,
Så vidt muligt skal du opholde dig, hvor
der er lrisk luft.
Vær rigtig påklædt. Det er bedre at have
det for varmt end for koldt.
Søsyge piller skal tages ca. 1 time før
turen, og ikke først når man er ved at
blive dårlig. Nogle piller giver døsighed,
så prøv dig lidt frem.
Bliver du dårlig under fiskeriet, gælder
det om, at'hænge på'og fiske videre. En
god fangst fjerner ofle søsygen hurtigere
end de fleste søsygepiller. 

T.J.H.

1'.'als
r r. i' 'rir,r,];{.

RAOHUTGIADG 6a - asx, OOCTER - TLF. - Ga 12 raa

FISKEHALLEN
Holsteinsgade 5 - Tlf. 86 54 12
v/ Ruth og Erland Jenten

O ddcr S p otrsftske rlorcting 1 3
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Bøger

OSF har efterhånden fået opbygget et
pænt bibliotek ang.liskeri i alle metoder.
Disse bøger udlånes til alle medlemmer,
dog kun efter henvendelse til kassereren.
Følgende bøger er på lager:

Småbådsfiskeri (Niels Vestergård)
På §stfiskeri (Niels Vestergård)
Havørred på spin og flue i salNand
(Jan Gr0nwald)
Fluer til havørred og laks
200 sportsf isker f inesser
ÅdetRsk (Jens Ploug Hansen)
Håndbog i fluebinding
(Mogens Espersen)

Slofmærker
Der er indkøbt nye forenings-stofmærker,
som sælges for en beskeden pris af 40 kr.
ved henvendelse til kassereren.

Nyt fia Østjysk Ørrdaammenslutning
Der blev i 1993 udsat 28.375 stk. ørred-
smolt iÅrhus Bugten til en pris af
138.627,50 kr.- så sig ikke at vores støtte
ikke hjælper.

REOLER FOR ODDER Å

Frednlngetkler.' Fra den 16. november til
første søndag efter den 15. januar kl.
9.00. Fiskeriet begynder med morgen-
kaffe i klubben kl. 8.00

lllndctem ål: Se ind betalings kort.

Fan gctbcgræncning : 3 ørred e r pr. med-
lem pr. dag.

Krogcbrrclær.' M indste krogstørrelse er
størrelse 2. Modhager skal være fjernet
hele året. Ålefiskeri 

-undtaget.

Gæs|trftDrr,' Der kan udstedes op til 3
gæstekort til hvert seniormedlem.
Gæstekort kan kun udstedes til personer

t h o aau spå*Tukrforcniag

uden for Århus Amt, med mindre vægtige
grunde taler imod. Dette afgøres af den
af bes§relsen udpegede gæstekortsæl-
ger, der er kassereren.
Kortet koster 20 kr. pr. stk.

Vtgtlgt!
Bruger man parkeringspladsen ved Drif-
ten SKAL der altid være en ledig plads.
Når fiskeriet starter i åen til august er der
andre, der også starter, og det er ande-
jægerne. 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.

Ros*rdc 15 - 6300Odds

Tlf.86 542277



Lørdag k|.8.3G12.00.

Bgf,HG'IÆJ II
tiltr 0D0tR

Dækcenter

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap ni ng, afbalanceri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87

ROSENSGADE 33 B3OO ODDER.
TLF 06-54?3 t3

ROSENSGADE 8 .83OO ODDER

TLF, 86 54 10 50

BOGHANDEL §
KONTOFlFOFISYNING

20.000 km kon få
dio tilor olemme.

hrr#don kimfort oo
sikkerhed føles... 

-

STAMPMøLLEVEJ 48
TtF.86 54 47 34
SPEC. PEUGEOT, NISSAN, YOLVO

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annoncørerne!
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