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)( Fritidsbeklædning
)i( Fiskegrej
)l( Redninqsveste

I^H,GT & rrsKERr
På l. sal har vi over 300 m'med stort udvalg i

I

I kl
8300 Odder

FISKERI .
Norregode 59 .

Tlf. 86 560677
Kom og hent et gratis katalog
og se alle nyhederne

Aq"rÅSr*^
20.000 km kon få
dio til ot olemme,

huoidon kåmlort og
sikkerhed [øles...

W
Banegårdsplads 7 - Odder

Tlf.86 54 01 37

4UDAF§VlL
TJENE PA AT
SKIFTE TIL
JYSKE BANK
Kom ind og hør hvor
meget De tiener...

@

STAMPMøLLEVEJ 48
TLF.86 54 47 34
SPEC. PEUGEOT, NISSAN, VOLVO



Krøm6ofen
r^"Vl Hæle- & nøglebar &A

M' 
Antikvaå, W

Låsearbejde
Omkodning Oplukning

24 timers service

Rådhusg ade 24 8300 Odder

86 54 31 44

Ring efter den rullende
gardinforretning og se et
stort udvalg hiemme hos
Dem selv

mUlsKov
G  .F!DINIEFi

ilf. 86 54 31 55 - Bil 30 98 88 99

GARDINER - PERSIENNER -

RULLE- OG LAMELGARDINER

Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER:
STAMPEMøLLEN
STAMPMøLLEVEJ 57

BESTYRELSEN:
Forman*
Michael Kvist Pedersen................86 55 10 36

Kasserer:
Jens Knudsen............... 86 93 71 58

Å-udvalg
Egon Marcussen............................86 54 33 47

Michael Sonne ...........8618 33 95

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

Praktisk arbejde:
Inge Jensen ................86 54 05 65

Klubben:
Peter Brunsgaard .....86 56 00 07

Blad:
Niels Jørgen Nielsen... 86 54 03 52

Børge Hoberg

)+
Fiskeribetjent:
Magnus Johansen ......86 55 60 51

r*
Indmeldeker: Skal ske til kassereren Jens

Knudsen. Nye medlemmer optages kun
efter henvendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt at få stoppet forurening
med det samme.
Hvis det er noget akut ieks. fisk der ligger
døde i åen, eller hvis vandet har en
mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:
Brandinspektøren........ 86 54 05 29
eller Falck.. ..................86 542222

Fonston: Bred og deilig
- Vagn Høugaørd med sin flotte
havØrred på 5 kg
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Hip hip
QøNnac den 11. februar 1945

L) blev Odder Sportsfiskerfor-
ening stiftet.

hurra
I anledning af halvtredsåret for denne
begivenhed, afholdt OSF fgdselsdags-
reception på Stampemf,llen lørdag den
28. januar kl. 10.
Det kræver en del forberedelse, at fylde
rundt. Bestyrelsen havde derfor haft nogle
travle uger op til receptionen. Der blev la-
vet udstillinger på biblioteket og rådhuset,
og klublokalerne fik en ekstra overhaling.
Det blev lørdag og mad og drikkelse

ankom rettidigt. Nu manglede
vi bare gæsteme. Vi behøvede
ikke at vente længe, allerede

kvart i ti kom dc førstc, og derefter gik det
slag i slag. Vi fik bespg af DSF, amtskred-
sen, Østjydsk Ørredsammenslutning samt
foreninger fra Horsens, Århus og Silke-
borg. Selvfølgelig kom mange af vore egne
medlemmer også, så det f6g med gensidige
lykpnskninger. Da dagen var omme, havde
der været et sted mellem 120 og L50 gæster.

Tak for det . . .

Michael Kvist

ffi..*s.1..:,.

*.* o.s .

,- :;iW

,,t 1§f,
åri
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Både og motorer iOSF

. \'

-- <l

Både:

Motorer:

Årskort

Nøgler

Den rØde Rudkøbing jolle ligger for svej på

Strandvejens Svejplads i Hou.

Bananen ligger på fast liggeplads ved den gamle mole på AlrØ
(Egehoved).

Den "Gule" ligger på traileren som står ved Stampemøllen.

5 hk Mariner ligger hos
Svend Post, Skolegade L9, Hou, tlf. 86 55 64 62.

Benzin købes hos Svend.

2 hk Honda ligger hos
J6rgen Møholt, Gersdorffs gade 17 , Odder, tlf. 86 54 47 15.

Benzin 96 oktan blylet.

tit bådmotorer kan købes hos kasseren for kr.25,-
og skal fornyes hvert år.

til bådene kan købes hos kasseren for kr.25,-
og skal afleveres ved udmeldelse/fornyes efter bestyrelsens

anvisninger.
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-så behøver du kun at handle et sted

Søstetbageriet
86 54 31 33
Åben mandag trl lredag
kl. 7.30-1 7 00
Lørdag kl 8 30-12 00

BøNHøJVEJ 14

8300 0D0ER

ti[ fiaerdøg og fest
i 6itog tifftest

er søsterbageriet's

6rød og Kagrr 6efst

Dækcenter

Alt inye dæk, slidbaner,
slanger.
Lapn i ng, af bal ance ri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87

Bierre & Thøger
Ejendomsmæglerfirma-

Banegårdsgade 4
8300 Odder
Tlf. 8654 2666
Fax 8654 2666

..sammen med Nykredit
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Havtur fra
Grenå

føn»ac 26. november t994 var vi på

t-J havtur med "Amigo" fra Grenå. I
ugen op til turen blæste der kuling fra syd-

lige retninger, men som ved et mirakel
lagde vinden sig fredag, og lørdag blæste
kun en let vind fra syd med st@vregn.

Afgang fra Grenå havn kl. 8 med retning
nordpå. Fiskeriet skulle foregå på en stor
stengrund ca.12 mil nord for Grenå. Da vi
havde sejlet knap en time, tog skipper
pludselig farten af båden. Han havde lige
en knold, vi skulle prØve, inden vi var helt
fremme. Han cirklede langsomt et par
gange, inden han ringede med klokken.
Strømmen rendte L,7 mil, så drevet blev
meget kor, men gav til gengæld nogle fine
fisk på 2-2,5 kg, en på 4 kg og en på 5,4 kg.
Vi affiskede stedet et par gange mere, men
uden resultat, og skipper fortsatte op til
stengrunden.
Fiskeriet foregik på dybder fra 7 til 15 me-
ter, og fiskene stod jævnt over det hele. Det
gode var, at vi kunne tage nogle meget
lange drev, uden at skulle flytte. Vi præste-

stort set fisk over det hele. Desværre kunne

H:* 
ikke holde vores mindstemål på 45

Dagens oplevelse var så absolut, at se skip-
per Finn Olesen tonse torsk op. Han fi-
skede vel alt i alt en times tid, men han
nåede at fylde 2 spande. Han fiskede i ka-
stesiden med en meget stiv pirkestang, en
110 g pirk og ingen ophængere. Han ka-
stede kun pirken 10-15 meter ud fra skibs-
siden, nØkkede den ind og havde fisk i
hvert kast.
Torsken pL 5,4 kg fra første drev blev da-
gens stprste, og Magnus scorede 106 point
til klubmesterskabet for 8 torsk på i alt 9

kg renset vægt.

I alt havde L4 OSF-fiskere 60 torsk og 1

skrubbe med hjem.
Vi var godt tilfredse med turen, båden og
skipper, som forlængede turen med en halv
time uden beregning.

T.t.H.
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Cykler - Knallerter - Barnevogne
RADHUSGADE 5

B3OO ODDER
TLF. 86 54 03 72

( ftison fugten)

Hvor handler du?
- selvfplgelig hos annonc@rerne!

Rosensgade 49
8300 Odder

Tlf. 86 54 2275

0llDER XARO§$ERI- og
U]IIIERYOGil§GETTER

Hans Jacobsen
Knudsmindevej 18

Odder

86 56 0244

FISKEHATLEil
Holsteinsgade 5 - Tlf . 86 54 12
v/ Ruth og Erland Jensen

17
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Nytårstorsk
f\ Ns»ac den 28. december 1994 skulle

L/ vi på havtur med "Peder Most" fra
Århus. Efter denne tur, og den forrige fra
Grenå, bør vi nok overveje at tilbyde vejr-
guderne et gratis medlemsskab af OSF

Tirsdag middag blæste det hård kuling fra
vest, ca 20 sekundmeter, men om natten

Iagde vinden sig. Under hele turen var der

ca. 5 sekundmeter vind, og onsdag aften
var der igen kuling i de danske farvande.
Vi sejlede fra Århus kl. 7 og var ved Samsø

ved 9-tiden. Vi startede fiskeriet på ca' 20

meter vand, og der var næsten ingen strØm.

Vi drev kun ca. 100 meter på en halv times

tid. Fiskeriet var rigtig godt, men på grund

af den svage str@m, var det næsten kun
dem, der stod i kastesiden, der fik fisk- De
2 f.ørste timer gav mange fisk, mens der

næsten ikke blev fanget noget i de sidste 2

timer.
Jens fangede dagens stØrste torsk på 3,3 kg

og J@m Ejstrup havde glemt alt om horn-
fisk og fangede 9 meget fine torsk. I alt

havde vi 60 torsk over 45 cm med hjem.

Skipper Henning gjorde som sædvanlig et

godt stykke arbejde og "Peder Most" har
meget fine indendØrs forhold.

T.t.H.

O dder Sporrsfiskerforening 9



2, halvårs
aktiviteter

Tirsdag den l. Klubstart efter ferien - Åletatningskursus

Lørdag den 5.
søndag den 6.

Weekendhavtur fra Hov
med "Peder Most"

Tirsdag den 8. Aletatningskursus

Tirsdag den 15. Kasteaften - Hvor langt kaster du egentlig?

Tirsdag den 22. Fiskesti - Kom og test din viden om lystfiskeri

Tirsdag den 29. Filmaften

Tirsdag den 5. Optakt til å-tur

Lørdag den 9. A-tur - Tid og sted se opslag i klubben

Tirsdag den 12. "Kingfisher" viser grejnyt

Lørdag den 23.
søndag den 24.

Kystkonkurrence
Tid og sted se opslag i klubben

Tirsdag den 26. Filmaften

10 Odder Sportsfiskerforening



Tirsdag den 3. Forberedelse til fladfiskesæsonen

Lørdag den 7. Havtur fra Grenå med "Amigo"
Tilmelding fra 12. september

Søndag den 15. Præmietur til Odder A

Tirsdag den 24. Fremstilling af Put & Take-fluer

Søndag den 29. Put & Take tur,
Tid og sted se opslag i klubben

Tirsdag den 31. OSF-open idart

Søndag den 5. Fladfisketur - Tid og sted se opslag i klubben

Tirsdag den 7. Debat aften om Odder Å

Tirsdag den 14. Bankospil

Tirsdag den 21. Generalforsamling kl, 19.30 på Starnpemøllen

Tirsdag den 28. Filmaften

)

)
Tirsdag den 5. Sidste klubaften inden jul

Tirsdag den 12. J ulefrokost for seniorer

Fredag den 29. Havtur fra Århus med "Peder Most"
Tilmelding fra 21. november.

Grejdag og åbent hus på StampemøllenLørdag den 27.

O dde r Sp o nsfiskerfo rening L1



DanBolig
Odder

Rosensgade 5, 8300 Odder
Ttf. 86 54 32 66

Fax 86 54 03 36

Maskinfabrikken
Bemi Aps.

v. Keld Mikkelsen og Tonny Jensen

RøNHøJVEJ 8 .8300 ODDER

TLF: 86 54 1 4 50

Metallisering med ZIN K/Alum in ium

Sandblæsningsopgaver
Kapacitet på emner ca.
3600x8000x3500 mm

Ring os op oq forhør nærmere!

Vi tilbyder os derudover med:

t Konstruktion af specialmaskiner
r) Fremstilling af rullebanerikædebaner

efter opgave

t Drejearbejde - Fræsearbejde

t Bukkeopgaver i industrirør
Ø 1 6-22-25-32-38-44 m m.

t Klippearbejde i stålplade
max.6 x 1500 x 3000 mm

<} Kantpresse 80 tons x 3000 mm

t Mindre lakeringsopgaver (vådlakering).

t Arbejde i rustfri stål

t Endvidere tilbyder vi os med
kleinsmedearbejde

t Certifikatsvejsning DS 322 på værksted
t Spec.: Svejsearbejde i støbegods,

aluminium og rustfri stå|.

lngen opgave er for lille

Kontakt os venligst for nærmere
oplysninger

Stort

udvalg i
grej til
lystfiskeren

v/ Finn Christensen
Tornøegade 10
8300 Odder

Cykelhandleren giver service !

86 54 04 03

Cykler - f,nallerter I
Bep*ationer KIPÆS"O-.E§

Uiggo Rasmussens Eftf .

Støt
annoncØrerne
- de støtter

dig
'+:9.*
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\ I var 10 mand, der l6rdag den 6. maj
Y sejlede til Tirnø, alle med en ukuelig
optimisme om, at vinden ville dreje eller
lægge sig, men da vi kom til øen, var vinden
i det værst tænkelige hjøme, nordvest.
Folk spredte sig rundt på 6en, men ret hur-
tigt klumpede de sig sammen de få steder,
det var til at fiske, dog uden at fange noget.
Egon og Børge kørte ned på havnen og
satte sig godt til rette på den lille mole,
hvor der var en smule læ. De fangede
dagens eneste 2 fisk, hornfisk. Bgrges
hornfisk var den tungeste, og han var der-
med dagens rekordindehaver.
Efter aftensmaden (slagter Lindgårds gode
biksemad), skulle der igen fiskes. Der gik
mange og vilde rygter om store Ørreder ved
Stenkalven. 2 mand cyklede derud, den
ene kom dog hurtigt hjem igen, han kunne
ikke kaste ud over brændingen. Men Egon,
der har bestilling på Ørreder til 150 mand,
fortsatte stædigt, dog
uden resultat.
I løbet af aftenen samle-
des vi til den sædvanlige

hygge med gode historier og hvad dertil
hører.
Næste dags fiskeri startede tidligt for de
morgenfriskes vedkommende, og da de
kom hjem ved halvottetiden, fik vi kafle og
friske rundstykker fra købmanden. Heref-
ter var alle klar, og nu skulle der fiskes, vi
fordelte os rundt på hele Øen, vinden havde
efterhånden lagt sig så meget, at man
kunne fiske, stort set hvor man ville.
Anker og Michael S. havde dog andre pla-
ner med formiddagen, de bevæbnede sig
med kikkert og små gummistØvler, de
skulle ud at se på dyr.
Efter forkost tog pokker ved Michael S.,

han begyndte at fiske hornfisk, Bgrge
skulle ikke have præmien, det skulle han
nok sprge for, og det gjorde han, der blev
dødt løb, så præmien grk videre til åturen
her i maj.
Alt i alt en god tur, med godt kammerats-

kab og højt hum@r, en tur
flere af OSFs medlemmer
skulle unde sig selv.

B.B.H,
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Forårstur
til Horneland
ved Fåborg

Deltagere:
Jørgen Klokker, Erling Hansen,
Vagn Haugaard, Niels Jørgen Nielsen,
Max Nielsen.

Fangstresultat:
5 havØrreder fra 5 kilo ned til ca.l ll2kilo,
25 småtorsk der alle blev udsat.

Turbeskrivelse:
23/4. S6ndag eftermiddag ankom vi til
"Hytten" - et dejligt sommerhus med god
plads til 5 lystfiskere og al deres grej. Den
var beliggende tæt på Dyregorg og Knol-
den, hvor der var fine fiskemuligheder.
Efter en dejlig middag tog vi på aftenfi-
skeri. J@rgen fiskede med flue og fik et par
torsk på krogen.
24/4. Solskin hele dagen - sommeragtigt. Vi
gik hele dagen ved "Knæet", der ligger nær
Bøjden færgehavn. Ved aftenstid fik Niels
Jprgen en lille havørred på krogen, men
tabte den igen på grund af utålmodighed.
25/4. JØrgen og Vagn var listet af til Knol-

den kl. ca.4.30. Fiske-
riet er lunefuldt - Iør-

'-.--. gen fik kun t hug på
Hingsten"(blå), hvor-
imod Vagn havde 6

hug - mistede de fire,
men fik en smuk

- Ørred med fyldig bug
på 5 kg og 1lille Ørred
på 42 cm, alt fanget på
en grøn Gladsaxe
wobler.
Niels Jørgen, Erling
og Max var først klar

r/\ rr.

Hlllotr.
voslot(
Hærlnr

ved
8-tiden
og fiskede
hele formiddagen
ved "Knæet" uden noget
resultat. Vejret startede gråt,
men kl. ca. l-0 kom solen igennem og det
blev strålende vejr.
Om aftenen tog vi ud til Helnæs Fyr. Her
var rigtig mange lystfiskere, de stod med
ca.20 meters afstand, de fleste fiskede med
flue, sjældent har man set så meget udfol-
delse uden det mindste resultat. Jprgen
fangede en smuk 2 kg ørred i sit 3. kast på
"Guf" wobler. Erling, Niels Jørgen, og
Max fik til sammen 1,0 torsk der alle rØg ud
igen. Vi var hjemme til natmad ca. kl. 23.
26/4. Alle startede fiskeriet kl. 4 ved
"Knolden". Niels lørgen smed en under-
måler ud og tabte en kæmpe (alt er rela-
tivt), J@rgen smed også en undermåler ud
og havde hug af en stor fisk. Max havde en
Iidt mindre på krogen langt ude i kastet,
den tog et vældigt spring, og væk var fi-
sken.
Til middag donerede lØrgen sin 2 kilos
Ørred og Vagn sin lille Ørred. De blev tilbe-
redt efter vestjysk kogekunst, og der blev
ikke levnet et gram.
Om aftenen tog Jflrgen og Niels J@rgen ud
til "Knæet", hvor mange store ørreder vi-
ste sig i overfladen. Niels Jørgen fangede
en flot Steelheat på ca. 2 kg. Vagn, Erling
og Max gik ud på "Knolden", hvor de hver-
ken så eller mærkde noget til fisk.
27/4. KL.4,30 ved "Knolden" var alle klar

14 Odder Sportsfiskerforening



til at starte fiskeriet. Pragtfuld solopgang
og havblik. Ingen fik hug, og vi så kun en
enkelt fisk vende i overfladen.
Om eftermiddagen kl. ca. 15 tog vi til
"Knæet". !'ejret skiftede hurtigt - blæst og
overskyet. Tiods det at vi fiskede ivrigt til
kl. ca. 20 mærkede vi intet til fisk.
28/4.HLrd vind fra nordvest. Vi startede fi-
skeriet ca. 5.30 og fortsatte til ved middags-
tid uden nogen fangst.
Kl. ca. 15 tog vi igen til "Knolden", men
denne gang gik vi til højre mod camping-
pladsen. Ved solnedgang kl. ca. 21.30 så

Jørgen og Vagn en ørred springe ud af van-

det, J6rgen kastede to gange og fangede
den, en meget smuk fisk på godt 2 kg.
Da alle var godt hjemme hyggede vi os

med alt hvad "hytten" kunne præstere. Er-
ling og Niels Jøryen havde forberedt mid-
dagen for os, og i stedet for at fiske, havde
de set dameboksning i TV. Enhver har jo
sin forn6jelse.
29/4. Pakkede vi, gjorde hytten ren og som
kendetegnende for hele ugen hjalp alle til
uden at vi behØvede nogen til, at lede og
fordele arbejdet. Det var så afslutningen
på endnu en dejlig fisketur.

Max

4?-#'

O prydningsaften ved åen
OpenartoN oprydning ved åen, var ikke
programlagt, men blev dog gennemf6rt al-
ligevel. Seks medlemmer var mØdt op
denne smukke april aften, og efter en god
spadseretur langs vores å, havde vi samlet

Debat aften
Hvap vil vi med Odder Å/Rævså?
Skal vi have flere lodsejere, eller skal
vi bare lade stå til med dem der er?
Skal vi finde os i at Rævsåen er som den er,
eller har du en ide til, hvad der kan gØres
ved den?
Kan vi blive ved med at holde andre fore-
ninger fra Odder Å?

en trailer fuld af skidt og skram-
mel. Hovedsageligt plastic, fla-
mingo, mælkekartoner og glas
og flasker, en enkelt presenning
og et gelænder, var hvad affalds- _.

mængden bestod af Det var op-
løftende at se, at der var et mini-
mum af lystfisker-affald.
For eftertiden vil dette arrange-
ment blive programfast, og
skulle flere medlemmer vise in-

Hvor meget skal der elektrofiskes i åen, og
er åens Ørreder værd at avle på til kystud-
sætning?

Skal Odder Ungdomsskole have lov til at
fiske i åen en til to gange om året for et
symbolsk belØb, eller gratis for at få nogle
nye medlemmer?
Kom ind og sig din mening om Odder Å, så

vi kan få nogle nye ideer!

teresse for arrangementet til næste år, be-
des de venligst if6re sig langskaftede gum-
mistØvler eller lign., så det ikke går dem
som det gik BØrge E., for han fik da vist
våde sokker. Kasseren

O dder Sp onsfiskerforening 15



10.07

3.08
9,08

6.1 1

1.7-1.9

45 cm

44 cm

47 cn
54 cm

Spinner
Spinner

Spinner

0rm

Dan Christiansen Bækørred

Havørred

Havørred

Havørred

Åt

1,3 kg

2,15 kg

14 stk,

Niels Otzen Havørred

Bjarne Jensen

lb Sejersen

Niels Jørgen Nielsen 2 havørreder

Fladfisk
FtsrnnIar efter fladfisk i
oktober og november 1994
var forrygende. Kysing
Strand var som sædvanlig i
top. Boulstrup Strand var virkelig god, og
der blev også fanget skrubber ved Rude
Strand. Derimod er det som om, at der
ikke rigtig er fisk nord for Norsminde
Fjord. Fiskeriet ved Kysing var så godt, at
Vagn og Niels Jørgen, der ikke har fisket
flade i 30 år, lod sig lokke til kysten med
sandorm og bundsnØre.De bedste fangster
blev som sædvanlig gjort i pålandsvind og
stigende vand, men dagen efter en kraftig
pålandsvind kan også være god.
I jubilæumsgave fik vi en stang og et hjul af
Ørredklubben Fremad fra Silkeborg.
Dette grej er fortrinligt til det kraftige
brændingsfiskeri efter fladfisk. Grejet kan
lånes på vores ture af medlemmer, som har
lyst til at prøve fiskeriet efter skrubber.

T.T.H

L6 Odder Sportsfiskerforening

konkurrence
1995

Sou noget nyt, ville vi i år pfive at arran-
gere en forårs-kystkonkurrence, men
dårlige vindforhold, for lidt fisk og for få
tilmeldte deltagere, gjorde at det ikke lige-
frem blev nogen suæes. Forventningerne
var ellers store, da der i dagene op til kon-
kurrencen, var blevet landet en hel del fisk.
Men dagen fØr dagen, vendte vinden til
Østlig retning, og med en hård vind fra den
retning går det meste kystfiskeri i vore lo-
kale vande i vasken. Dog lykkedes det Tor-
ben Juel Hansen at fange seks gode skrub-
ber ved Kysing, som indbragte ham blde2.
og 3. præmie.
1". præmien blev således ikke uddelt i år, så

den står over til næste år, d.v.s. at til næste
år er L. præmien dobbelt så stor, det kan
være at det kan lokke nogle flere deltagere
til. Kasseren



Nyt fra Ø-Ø
I1994 satte Ø-Ø ca. 30.000 Ørreder ud i
Århus Bugt. Dette er ikke gratis, og hvis
Ø-Ø skal bibeholde dette antal fisk år efter
år, har de brug for din hjælp.
Som medlem af OSF giver hvert medlem
10 kr. til Ø-Ø om året, det er ikke meget,
når man tager i betragtning, at en enkelt
udsat fisk koster 5 kr.
Har du lyst til at give Ø-Ø en ekstra skil-
ling, kan du få et girokort ved at henvende
dig til kasseren for OSF. Kasseren

Bøger
OSF har efterhånden fået opbygget et
pænt bibliotek ang. fiskeri i alle metoder.
Disse bøger udlånes til alle medlemmer,
dog kun efter henvendelse til kassereren.
F6lgende bøger er på lager:

Småbådsfiskeri (Niels Vestergård)
På kystfiskeri (Niels Vestergård)
HavØrred på spin og flue i saltvand
(Jan GriiLnwald)
Fluer til havØrred og laks
200 sportsfisker finesser
Ådetfisk (Jens Ploug Hansen)
Håndbog i fluebinding
(Mogens Espersen)

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

Regler for Odder Å
Fredningstider: Fra den 16. november til
første sØndag efter den 15. januar kl. 9.00.
Fiskeriet begynder med morgen-kaffe i
klubben kl. 8.00

M in dst emdl' Se indbetalingsk ort.

Fangstbegrænsning: 3 øneder pr. medlem
pr. dag.

Krogstørrelser Mindste krogstØrrelse er
stØrrelse 2. Modhager skal være fjernet
hele året. Ålefiskeri undtaget.

Gæslekorl: Der kan udstedes op til 3
gæstekort til hvert seniormedlem.
Gæstekort kan kun udstedes til personer
uden for Århus Amt, med mindre vægtige
grunde taler imod. Dette afgøres af den af
bestyrelsen udpegede gæstekortsælger, der
er kassereren.
Kortet koster 20 kr. pr. stk.

Vigtigt!
Bruger man parkeringspladsen ved Driften
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. Især
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.

O dder Sp ortsfiskerforeøng 1'/



REN MADSEN
Rosensgode 28, 8300 Odder

Tlf.: 86 54 08 55

SUPER KIOSKEN
Torvet 6 - Odder

86 54 03 33
TOBAK - BLADE

AVISER
BILLIGBØGER - FILM

PAPI RVAR ER

TOILETARTIKLER. TIPS

Bager og Kiosk afd.
har åben 6.30-22 alle dage

Statsaut. ejendomsmæ gler,
MDE

Boliggruppen
Rosensgade 15 - 8300 Odder

^-,
EtsG\qry

Tll 86 54 22 77

HrI..rs
§UL'.D';*5','5,

_e$ens,ffi
-o

ODDER APOTEK
Rosensgade 14 - 8300 Odder

Tlf. 86 54 10 o9 - Fax 86 54 45 44

SUNDHED & VELVÆRE

Maling, lak
træbeskyttelse

og tapet
køber

man med fordel
hos

Fl0gger byggefinish

FlUgg.el
byggetrnrsh
Tornøgade 6, 8300 Odder
Telefon 86 54 03 88

SLAGTER LINDGAARI)
Randlevej 5
8300 Odder

Ttf.86 54 11 56

AUT O EL.INSTALUTøR
Banegårdsgade I 4 - 83fi) Odder - Tlt. 86 54 29 1 1
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Rosensgade B

8300 Oclder
Telef on B6 54 10 50

\ieldseru

SI ,U
Gøp Der Nerør...

Banegårdsgade 27 - 8300 Odder
TLF. 86 54 00 99

Vi ønsker til lykke med jubilæet

MotorcompasnietOPELe
Rådhusgade 54 - 8300 Odder
Tlf . 86 54 12 44 OtrItr'EtrI
KVALITET - TILLID SERVICE



Unibank

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med
alt inden for

KOSMETIK,
HUDPLEJE OG
HELSEKOST

Klor besked om sund lornuft

Arndt Specialoptik
Briller & kontaktlinser

Rosensgade 33 .8300 Odder

Telefon 86 54 23 13


