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FISKERI
På l. sal har vi over 300 m'?

med stort udvalg i

o Fritidsbeklædning
o fiske grei
o Redningsvesfe

IA'GT &

Norregode 59 . 8300 Odder
Tlf. 86 560677

Kom og hent et gratls katalog
og se alle nyhederne

I

I

SLAGTER LINDGAARD
Randlevej 5
8300 Odder

Ttf. g6 54 11 56

Velkonrmen til
lidtiysk fornuft



Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER:
STAMPEMØLLEN
STAMPMøLLEVEJ 57

BESTYRELSEN:

Formand:
Michael Kvist Pedersen ..86 55 10 36

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

Å-udvalg
Egon Marcussen ..............86 54 33 41

Michael Sonne..................86 1tt 33 95

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

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

Klubben:
Magnus Johansen............86 55 60 51

Blad:
Niels J6rgen Nielsen....... 86 54 03 52
Lars Aarø ....... 86 54 56 79

+
Fiskerihetjent:
Magnus Johansen.............86 55 60 51

r+
lndmeldelser: 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 f.eks. fisk der
ligger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:

Brandinspektøren........ tt6 54 05 29

Både og motorer i OSF
eÅor:
Bananen ligger på fast liggeplads ved den gamle
mole på Alrø (Egehoved).
Den"Røde' ligger på traileren som står ved Stampe-
møllen.

MOTORER:
5 hk Mariner ligger hos Svend Post, Skolegade 19,
Hou, tlf . 86 55 64 62. Benzin købes hos Svend.
2 hk Honda ligger hos Jørgen Møholt, Gersdorffsga-
de 17 , Odder, tlf. 86 54 47 15. Benzin 96 oktan bly-
let.

ARSKORT
til bådmotorer kan købes hos kasseren for kr. 25,- og
skalfornyes hvert år.

NØGLER
il bådene kan købes hos kasseren for kr. 25,- og
skal afleveres ved udmeldelse/fornyes efter besty-
relsens anvisninger.

Regler for Odder Å
Fredninostider: Fra den .16. november til første søn-
dag efter den 15. februar kl. 9.00. Fiskeriet begyn-
der med morgen-kaffe i klubben kl. 8.00.

Havørred 40 cm - Bækørred 30 cm

Fanostbeorænsnino:3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Krogstørrelser: Mindste kroqstørrelse er ptørrelse
2/clilodhager skal være fjeÅet hele året. Ålefisxeri
undtaget.

Gæstekort: 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.

Viotiot 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 andelægerne. Det er meget
vigtigt, at vi ikke generer dem, der ligger på andet-
ræk. 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 bro-
en. Dette gaelder helt frem til fiskeriet slutter den 15.
november.

FORSIDE:
Egon rned sinfine Samsø-ørred

på 3,6 kg
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lskold tur til "Lillebælt"

L:f vAD gor man. når klub-
I I bens forste havtur i

1996 bliver aflyst p.g.a. 30
cm is i de danske farvande?
Intet problem, når der er et

medlem, der gider hente et
isbor i Silkeborg inden
weekenden - på klubbens
regning forstås! Og en masse

"inside information". og en

flok fiskeliderlige medlem-
mer der vil have snøren
dyppet lige meget hvad!
Havturen til Lillebælt blev
fl1'ttct til Mossø. Lørdag
morgen tog vi så afsted for at
slå et par timer og en snes

4 t l,trtu Spttrt.s/iskctlbn,ning

aborrer ih-iel. men det skulle
gå en smule anderledes.
Og hold da k... hvor et
udstyrsstykke for " special-
grej". Det var ikke forgæves,
at den folkekære Storm P.

levede. Allan R. havde vir-
kelig været produktiv, og
konstrueret et "køretøj" for
kendere. Med så "enkle"
midler som 250 kg rustfri. 8

euro-paller. 2 pakker syv-
tommer søm. en skovhugger-
økse og en motorsav. havde
han fiedag atlen lavet en

slæde. der nemt kunne rum-
me ca. 100 kg af det aller

mest nødvendige. Også Jorn
E. og Gunnar havde lavet
slæde. dog ien lidt mindre
kaliber.
Efter at have fordelt gre jet på

de medbragte slæder. 213 pir
Allans, gik det så ud over
isen. Det vil sige Vagn stor-
mede afsted, da han havde
"tunet" sine støvler med
brodder (skruer i sålen),
mens vi andre lagdc lidt
mere forsigtigt ud. Isen var
spejlblank. og der lå et tyndt
lag vand oven på" så det var
"Bambi på glatis" indtilvi
fandt rytmen. (iunnar måtte



dog op at køre.
Vel ankommet til f'ørste

fi skeplads, blev klubbens
nyindkøbte isbor fundet frem
og gjort klar. Vagn havde
også taget sit isbor med, og
Allan en motorsav. Det viste
sig dog hurtigt at boret var
motorsaven langt overlegen.
Det tog ca. 30 sek. at lave
hul i den 25-30 cm tykke is
med boret og næsten det
dobbelte med motorsaven.
Og så blev der ellers fisket
og boret huller i lange baner.

Omkring middag. og efter at

have perforeret halvdelen af
Mossø. var resultatet lidt
skuffende. Gunnar havde
den eneste fisk der var kom-
met på isen.

Men med eftermiddagen for-
an os, vores toptrimmede
grej. begyndende frost og
vores "inside infbrmation"
kunne det kun blive bedre.

Vi skulle videre ud over
isen, men Allan må være

blevet træt" for han begyndte
at eksperimentere med at
motorisere sin slæde ved

brug af motorsaven. Men det
var vist hurtigere at gå!

Fiskeriet fortsatte, og trods
de manglende hug, skete der
alligevel mange spændende

ting. Der var isbåde og biler
der susede rundt, j4 selv en

sportsflyver landede på isen.

Hen på eftermiddagen havde
alle efterhånden fået isfiskeri
nok. Vi giorde dagens resul-
tat op og vendte næsen mod
bilerne. tilbage på p-pladsen

så dct således ud: Ca. halv
mio. huller, en masse frisk
luft- en god dag med gode
fiskekammerater og I aborre.
Det erjo heldigvis ikke
antallet af fisk. der afgør. om
det har været en god dag. Og
jeg tror vi alle var enige om.
at vi er klar til at tage på isfi-
skeri igen. næste gang chan-
cen byder sig.

Med tystfisr;i:;:;;

ii;ir...,'.i:li:riit+jl:ifr ,il
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til en dejlig Hobby
Stort udvalg i grej

til alle former for fiskeri

Levende agn hele året

7-- t'-\--<
o cit

Den rigtigevej

Oo

LYSTFISKERGREJ

E,B. Gref
Rosenvangsall6 202 - Høibierg
Tlf. 86 27 03 44
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Bjerre & Thøger
Ejmdomsmæglerfumø

Rådhusgade 2
8300 Odder
TIf.8654 2666
Fax 8654 2566

, ..satnr,ennd Nyhrdit

RøIIIHøJVEJ 14

83M ODDER

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanger.
Lap n i n g, afbal ance ri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87 ti[ fraerdag og fest

i 6it ag ilf fiest

er søsterbageriet's

6rød og Kager 6edst

Søstetba,geriet
Nørteesde12
83oo bdder

TLf.BAæ0222

-så behøver du kun at handle 6t sted
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Lørdag den 3. Havtur fra Sletterhage med "Freia 2".
Tilmelding i ferien på tlf. 86 55 88 91.

Tirsdag den 6. Første klubaften efter ferien.

Søndag den 25. Åben kystkonkurrence ved Kysing.
Tilmelding i klubben og på turistkontoret.

Tirsdag den 27. Forberedelse til åletur.

Lørdag den 31. Åletur til Odder A.

Tirsdag den 10. Forberedelse til åtur.

Lørdag den 14. Åtur. Se opslag i klubben. I
ITirsdag den 17. Havfiskeri for begyndere.

Der bliver en grundig gennemgang af teorien bag
kaste- og pirkefiskeri på havet.

Tirsdag den 24. Havfiskeri for begyndere.
Der bliver en grundig gennemgang af teorien bag
kaste- og pirkefiskeri på havet.

Lørdag/søndag
den 28./29.

8 Oaau Spon sfi .ske forcntng

Weekend-kystkonku rrence på Tu nø,



Tirsdag den 1. Havfiskeri for begyndere.
Der bliver en grundig gennemgang af teorien bag
kaste- og pirkefiskeri på havet.

Lørdag den 5. Havtur fra Grenå med "Amigo"
Tilmelding fra 10. september.

Tirsdag den 15. Filmaften.

Søndag den 20. Præmietur til Odder Å.

Søndag den 27. Put & take-tur til Pinds Mølle.

Tirsdag den 29. Forberedelse til fladfiskesæsonen.

Lørdag/søndag
den 2./3,

Fladfiske-weekend.
Tid og sted: Se opslag i klubben.

Tirsdag den 5. Diasforedrag om fluefiskeri på New Zealand.

Tirsdag den 12. Bankospil.

Tirsdag den 19. Generalforsamlino kl. 1 9.30.

Tirsdag den 3. Sidste klubaften for juniorer.

Tirsdag den 10. Julef rokost for seniorer.

Lørdag den 28. Havtur efter nytårstorsk med "Ternen" fra Hov.
Tilmelding fra 19. november.

Tirsdag den 7. Første klubaften efter julen.

Grejdag og åbent hus på Stampemøllen
fra kl.10.00-14.00.

Lørdag den 1.

Odder Sp ort sfi ske rl orening 9



20. april 1996, havtur med "
Freja II" fra Kongsgårde.

Havkat
og
lange

TIN hard vinter var slut.

E tr.n var lettet fra de

indre farvande. Glemt var en

elendig ny,tårstur med l3 gra-

ders fiost. overisning af gre-
jet og ingen fisk. Glemt var
også en aflyst Lillebæltstur.
l)er var fuldstændig
havblik. da vi sejlede fra

Kongsgårde, så betingel-
seme for en god tur var
ideelle. Skipper fortalte at

fiskeriet skulle foregå på
dybt vand. fordi vandet s

tadig var så koldt. at fiskene
ikke var trukket op på
grundene.
Fiskeriet startede på 36
meter vand ud for Sletter-
hage Fyr og midt i sejl-
renden. Fiskene huggede
fbrsigtigt. men med små
pirkebevægelser fik vi man-
ge torsk på dæk. Fiskene
var fra 2 til 5 kg. Så det var Efter et par timers fiskeri

mente skipper, at pladsen
skulle have lidt ro. så vi sej-
lede videre, ca. l5 minutter.
til "Raketrampen".
"Raketrampen" er en stejl
skrænt med grottelignende
vandrette huller ind i skræn-
ten. Fiskene står inde i hul-
leme og skal lokkes ud.
Vanddybden er fra 35 til 60
meter.
Der var næsten ingen strøm,
og Søren. som konsekvent
fi skede med sildestrimler.
havde et forrygcnde fiskeri.
Han fangede 4 langer pil2-3
kg og en stribe fine torsk.
Det var også her Villy fik

I 0 Oaa", Sport sfi s ke rf<t ren in g



hvilket er helt uhør1.
Fiskeriet fbregik hele dagen
på dybder omkring 40 meter,
så kastestængerne kom
aldrig rigtigt i gang. De gode
langster skyldes de gode
vindforhold, og så det utro-
ligt ihærdige arbejde skipper
Arne udfører. Mange gange.
mens folk har linerne i van-
det "skubber" han lige båden

dagens største torsk på 6 kg.
Sensationen var dog, da Wil-
liam fangede en utrolig flot
stribet havkat på 3 kg.
I alt fangede vi 70 torsk. 8

langer og I havkat. Søren
var dagens topscorer med
22 kg renset fisk. Mange af
torskene var fra 3 til 4 kg, og
der blev kun genudsat I fisk,

5-10 meter, for at man kon-
stant ligger lige oven i fiske-
ne. Dagen igennem var han
behjælpelig med bundbid,
indviklede liner og med at
gaffe fisk. Vitøver ikke med
at kalde ham for Århus-bug-
tens bedste skipper og glæ-
der os meget til næste tur
med "Freia II". T.J.H.

MASKINFABRIKKEN
Bemiop,

Rønhøjvei I - DK-8300 Odder
Tlf. 86 54 14 50 - Fax 86 54 OO 47

Metallisering med ZlNlOAlumlnium

Sandblæsningsopgaver
Kapasitet på emner ca. 3600 x 8000 x 3500 mm

Ring os op og forhør nærmere!

Vi tilbyder os derudover med:
O Konstruktion al specialmaskiner O Kantpresse 80 tons x 3O0O mm
O Fremslilling af rullebaner/kædebaner O Mindre lakeringsopgaver (vådlakering)

elter opgave

0 Drejearbejde - Fræsearbelde

i BuffearOelde I industrirør
ø 16-22-25-32-38-44 mm

O t<tippearbejde i stålplade
max.6x1500x3000mm

I RrUelOe i rustlristål
0 Endvidere tilbycler vi os med

kleinsmedearbelde

0 Certilikatsrrejsning DS 322 på værksled
O Spec.: Svejsearbejde i støbegods,

aluminium og rustlri slål

lngen opgave er tor lille
Kontakt os venligst for nærmere oplysninger

Odder Spoil s.fi , k e rforen i ng I I



Forlænget weekendtur
til Samsø

\ ft var syv forventningsful-
V a. lysifiskere. som skulle
på forlænget weekendtur til
Samsø fredag den 26. aPril
til søndag den 28. april.
Jeg må hellere nævne de 7

personer, der deltog:
Michael. Claus. Jens Jøm.

Dan. Egon. Lars og Erling.
Mødetidspunktet var fredag

kl. 17.45 idet vi skulle have

vores bagage pakket i en stor

bil. nemlig Lars'VW.
Da klokken var 18.00 mang-
lede vi. ja, gæt engang -

Egon. Han havde 2 gode

undskyldninger, han kunne

ikke selv komme til Hov
(afhængig af Magnus) og

desuden skulle han have

spist forinden.
Nå" vi blev da tærdige. såle-

des at vi kunne gVkøre
ombord på færgen Wesborg
til tiden, men der var dog et

lille problem. vi blev pludse-
lig itvivl om hvor vi skulle
købe billetter. de skulle dog

kobes på tærgen.
Forventningeme til turen var
store, således at vi allerede

nu drøftede om fryseren var
stor nok til alle de fisk som vi
ville fange. Endvidere aftalte
vi, at der skulle fiskes så snart

vi havde fået bagagen tømt
ud af bilen og læsset ind i
vandrehjemmet" ja. tænk sig
vi havde hele vandrehjemmet
tbr os selv og udlejeren hav-

de.io rcgnet med at vi blev

ca. 14-16 personer.

l 2 t Uau Spo rrs/ i.t ke rl oren i ng

Vi pakkede herefter bilen og

hoppede ind o-e var klar til at

udforske Samsø by night.
Vi kørte ud til den hvide
gård. Det var her der skulle
foregå noget helt vildt, men

vi erfarede dog også at der

var massevis af småtorsk op

til ca. l5-17 cm. men ingen

ørreder.
Lørdag morgen blev vi væk-

ket kl. ca.4.45 af Egon som

havde lavet morgenkaffe og

varmet rundstykker i ovnen.

Efter at have sundet os og så

småt være kommet til live.
var det faktisk dejligt at

komme i gang med noget
virkeligt rart, nemlig fiskeri
efter fedtfinner.
Vi prøvede nede ved Marup
Havn og derefter vandrede vi
langs med stranden, der var
lang tid til kl. I1.00, hvor der

skulle handles, idet menuen
skulle bestå af biksemad med

tilhørende gl. dansk eller kar-
toffelvand fra Aalborg.
Nå. vi var igang nede ved

havnesiden. det var temme-
lig varmt i neoprenwaders,

så vi skulle nok have lyttet
til Egon, som sagde at vi
kunne have nøjedes med at

tage almindelige gummi-
støvler med.
Aldrig så snart var vi
begyndt. før Egon forsvandt
langt væk. vi andre fiskede
og fiskede. men fangede
ikke noget som helst.
Til sidst besluttede fire af os.

at vi ikke ville spilde mere

tid på frskeri den formiddag.
Vi var derfbr gået tilbage til
Lars' bil. hvor vi så småt
pakkede vores udstyr sam-

men, og sad og nød det

dejlige vejr.
Så var det, at vi så en person.

som kunne ligne ja hvem
tror I, rigtigt gættet Egon
med syv mile støvler på, det

så ud som om han havde

brækket højre arm. Så fik vi
kommentaren: "Her skal I
bare se. hvad far har tanget.

nu skal der sgu fiskes. se at



Stort

udvalg i
grej til
lystfiskeren

fåieres kluns på igen."
Det skal jo lige nævnes. at
det var en havørred på 3,6 kg
og med en længde på 68 cm.
Lørdag eftermiddag var vi
afsted igen. denne gang ude

ved Wesborg Fyr. det var flot
vejr" men ingen fisk. Det
eneste. der var lidt træls at
høre på var når Cat-Link
katemaranfærgen kom forbi"
den sendte nogle vældige
bølger ind mod land.
Den eneste. der ikke troede
på dette var Lars som blev
stående og fluefiskede, men
pludseligt gik det stærkt med
at komme ind da nogle mas-
sive bølger rejste sig i det

f,erne. jo nu har Lars fået
respekt for færgen.
Lørdag aften var hyggelig
med masser af gl. dansk og
brændevin" øl m.v. og en

pokkers masse gode vittighe-
der med landmænd og dyr.
dette vil dog ikke blive nær-
mere belyst her.

Søndag morgen kaldte jeg

(forfatteren til artiklen) på de

andre kl. 4.30 idet der var
varme flutes og kaffe.
Vi besluttede os til at prøve

ude ved Besser Rev. idet vi
kunne få medvind og solen
skinnede pragtfuldt.
Egon forsvandt som sædvan-
ligt ud af syne langt borte,
mens vi andre fiskede og
fiskede uden at fange noget.

Jeg begav mig afsted for at
se hvor Egon egentlig var
henne, det lykkedes mig at
finde ham ved et stenrev" det

så meget fint ud og Egon
sagde. at det var lige et egnet

sted til at få en lur.
Til sidst gad de andre dog
ikke fiske der mere. så Egon
og jeg måtte begive os den

lange vej tilbage idet for-
manden kom løbende imod
os. vi kunne kende ham på

de hvide tennissko. Jo, vi
skulle fiske, der hvor Egon
fangede sin fisk lørdag for-
middag" idet Claus ikke gad

være der mere.

Vi fortsatte videre, men hvor
Lars' bil dog lugtede af den

ækle fisk som Egon havde
fanget (vi var da slet ikke
misundelige på Egon, jo gu'

var vi da det).
Da vi havde spist tidlig mid-
dagsmad udenfor i haven var

vi bare seks trætte mennesker.

som meget geme ville trjem.

Den eneste der ellers ville have

fortsat var, jA gæt engang,

ham med fisken, hvem ellers.

Vi ringede til udlejeren, og
derefter bestilte vi tid til kl.
13.45 i stedet for kl. 16.45.
Vi var heldige at komme
med som chancebilist.
Det var en god tur synes vi
alle (tror jeg nok).
Men det var bare dejligt at

komme hjem og blive vasket

efter at have vadet rundt på

Samsø i2'1, dag.
Jeg fior ikke det er sidste

gang. vi prøver på denne dej-
lige ø, men næste gang må
der geme være flere deltagere.

Erling B.

FISKEHATTE
Holsteinsgade 5 - Tlf. BO 54 12 17
v/ Ruth og Erland Jensen
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Mindstemål = totallængde målt lra snudespids til halens bagkant (spids):

Laks,.., 60,0 cm

Havørred 40,0 cm

Søørred .. 40,0 cm

Bækørred 30,0 cm

Stalling 33,0 cm

He|t....,,. 36,0 cm

Helt (ninsrøbins Fjord) 34,0 cm

Gedde (rerskvand).,.. 40,0 cm

Gedde (saltvand) 60,0 cm

Sandart 50,0 cm

Aborre 20,0 cm

Gule ål (ferskvand),... 45,0 cm

Gule ål (Limrjorden) 38,0 cm

Gule ål (øvriserarvande) 35,5 cm

Kulmule 40,0 cm

Torsk (Nordsøen/Skagerak). 40,0 cm

TOrSk (Østersøen/Kattegat/Bælterne)..... 35,0 Cm

Kuller (Nordsøen) 35,0 cm

Kuller (Skagerak/Kattesat)., 32,0 cm

Kuller (Østersøen/Bælterne),. 35,0 cm

Sei ........ 40,0 cm

Rødspætte 27,0 cm

Pigvar 30,0 cm

Sletvar,, 30,0 cm

Tunge 24,5 cm

Rødtunge 26,0 cm

Skrubbe , 25,5 cm

1sin9......... 25,0 cm

Skærising. 28,0 cm

Hestemakrel ,,.,.....,.., 15,0 cm

Hvilling 23,0 cm

Hvilling (Nordsøen) . 27 ,0 cm

Mørksej.... . 40,0 cm

Sild (t'torosøen)............ 20,0 cm

Sild (sxaserak/Kattesat) 18,0 cm

Makrel (Nordsøen) 30,0 cm

Makrel (Skagerak/Kattegat),...........,. 20,0 cm

Bars.. 36,0 cm

Havål, 58,0 cm

Lubbe... .. 30,0 cm

Stamsild... 30,0 cm

Multe 20,0 cm

Havrude . 23,0 cm

Byrkelange 70,0 cm

Malle.... 15,0 cm

rx SCOT GREJ
Frederiks Atle 64 - 0OOO Århus C

Faxltlf. S6 18 00 31

LYSTFISKERUDSTYR
FOR ALLE KVALITETS- OG PRISBEVIDSTE

Stang bygn ing, reparatione r,
og renovering af stænger

Åbningetider:
ll a n d ag -ti redag -o nsdag -tored ag 9.0 G I 7.3 0

Fredag 9.æ-18.00 - Lørdag 9.N-B.N
Søndag GONE FISHING

| 4 oaau Sporrsfiskerlbrcning



Rosensgade B

8300 Odder
Telelon 86 54 10 50

\ieldsen

fll^rÅSr*^
W
Banegårdsplads 7 - Odder

Ttf.86 54 01 37

SUPER KIOSKEN
Torvet 6 - Odder

86 s4 03 33
TOBAK - BLADE

AVISER
BILLIGBØGER - FILM

PAPIRVARER

TOILETARTIKLER - TIPS

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

20.000 km kon få
dio til ot olemme.

hvJrdon kåmfort og
sikkerhed føles...'

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



«-

Unibank

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med
alt inden for

KOSMETIK,
HUDPLEJE OG
HELSEKCST Arndt Specialoptik

Briller & kontaktlinser

Rosensgade 33 .8300 Odder

Telefon 86 54 23 13

Klor besked om sund fornufi


