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med stort udvalg i
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Kom og hent et gratls kalalog
og se alle nyhederne
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O dder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945
KLUBLOKALER:
STAM PEMØ LLE N
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSEN:

Formand:
Egon Marcussen..... 86 54 33 4.1

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

Båd:
Michael Sonne BO 18 33 95

Odder Å:
Eling Bentzen...... 86 55 18 28

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

Praktisk arbejde:
lnge Jensen ........ BO 54 05 65

Klubben:
Magnus Johansen 40 36 1 1 93

Blad:
Niels Jørgen Nielsen 86 54 03 52

Lars Aarø BO 54 56 79

Fiskeribetjent:
Magnus Johansen 40 36 '11 93

lndmeldelser; Skal ske til kassereren Jens

Knudsen.
Nye medlemmer optages kun efter hen-
vendelse i klubben.

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt at få stoppet foruren-
ing med det samme.

Hvis det er noget akut f.eks. fisk der lig-
ger døde i åen, eller hvis vandet har en

mistænkeltg farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til:

Brandinspektøren. . ...86 54 05 29

Regler for Odder A
Fredningstider: Fra den 16. november til første
sgndag efter den 1. marts kl. 9.00. Fiskeriet be-
gynder med morgenkaffe i klubben kl. 8.00.

Mindstemål: Havøred 40 cm - Bækørred 30 cm -
Ål:5 cm.

Fanqstbeqrænsning: 3 ørreder pr. medlem pr.
dug.

KrogstØrrelser: Mindste krogst/rrelse er stør-
relse 2/0. Modhager skal vrere fjernet hele året.
Ålefi.skeri un«ltaget.

Gæsl.ekort: Der kan uclstedes 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 ud-
pegede gæste-kortsælger, 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 og.så starter, og det er adejægerne. Det er

meget vig-tigt, at vi ikke generer tlem, der ligger
pii andetræk, isrer lia broen og ud til hvor reser-
vatet 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.

Husk fangstrapporter
Husk at aflevere dine fangstrapporter, over
fangede fisk i Odder A, til kasseren inden gene-

ralforsamlingen, vi har jo stadigvæk et GRATIS
medlemskab på hpjkant til den heldige.
Er du løbet tør for rapporter, kan du få udleveret
nye ved at henvende dig til kasseren.

FORSIDE

Fra OSFs "åben hus og grejdag"
på Stampemøllen:

- d,ylt koncentration ved .fluestikken

.DDER 
'P.RT'FT'KERF.RENIN. 

e 
3



sædvanlig en succes med mange nye

ansigter og en del af de gamle. Der var
en del brugt grej, samt en smule nyt, og
Gunnar var der med sine hjemmelavede
knive (som han plejer at få solgt).

I&:. :ii
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et par splitcane stænger som blev beun-
dret, men ikke solgt (hvad er de værd i
dag). En del nyc fik et indblik i hvilke
fordele og mulighedcr, der er ved at
være medlem af OSF. Egon

'r !*#

Grejdag
Årets grejdag og åben hus blev som Næsten traclitionen tro kom der en med

WEEKEND.HAVTUR
Den 6. og 7. juni 1998 prøver vi at gentage
succesturen fra 1996:
En 2-dages havtur med "Neptun" fra Grenå.

På sidste tur fangede vi ca. 300 torsk over 2 kg samt sej,
lange, makrel og havkat. Fiskeriet foregik fortrinsvis på vrag
og vi overnattede i Anholt havn.
Prisen bliver ca. 800 kr. incl. kørsel. Turen kan eventuelt
forlænges med en dag. Fredag 5. juni er jo grundlovsdag.
Prisen bliver så ca. 1200 kr. Vi kan kun være 8 mand
ombord.Tilmelding hurtigst mulig. Torben.
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Bjerre & Thøger
Ejendomsmægl"øfirma

Rådhusgade 2
8300 Odder
TIf.8654 2666
Fax 8654 2566

. . . satnmen med Nykredit

ti[ fioerdag og fest
i 6itog ti[fiest

er søster,ageriet's

6rø[ og Kager 6efst

Søstetbageriet

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

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87

-så behøver du kun at handle 6t sted
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Weekend-
kysttur til
Vestfyn

Den 12. april 1997 drog 9 lystfiskere
afsted på weekendtur til Fyn. De 9 per-

soner var Søren, Egon, Magnus, E,rling,

Torben, Mik, Claus, Jørn og Jens Jgrn.

Afgangstidspunktet var kl. 7.00 og 1.

stop var i Balslev hos Hanne og Michael
Kvist, der meget tlot havde tilbudt logi.
Der blev hurtigt pakket ud og efter
indtaget morgenmad, som Hanne og

Michael havde klargjort, gik turen til
Ålehoved. Det skal nævnes, at landet

torsdag og fredag forinden var blevet
hærget af en kraftig storm tra nordvest.

Vinden var dog aftaget, men ikke nok,

så vi drog videre til Fønsskov, hvor der

var fralandsvind.
Klinten havde dog under stormen lidt så

meget, at vandet mange steder var helt

gul af ler. Erling, Torben og Michael gik
så langt ud, at SØren kom i tvivl om,
hvorvidt de også var medlem af Odder'

Vandrelaug. Der var en del andre

fiskere, men der var aldrig tvivl om,
hvor Claus og Erling befandt sig. Deres

hhv. gule og lilla "b6re" var meget let
genkendelige.

Vi mærkede ingen fisk, men vinden lagde

sig tilstrækkeligt til, at vi efter frokost
returnerede til Ålehoved, hvor vandet

stadig var lerfarvet, men kun 5-10 meter

ud. Midt på eftermiddagen meldte
havørrederne sig. .Tens Jørn lagde ud med
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en god målsfisk på 40,518! hvoretler
Søren 10 min. senere landede en på 41

cm. (iøvrigt Sørens fØrste havøned fra
kyst - tillykke). Ikke nok med blot at

kæmpe med tisken - Søren havde virkelig
også problemer med at holde kasketten

på hovedet - det lyk-kedes heiler ikke.
Den der dog havde mest travlt, var Claus,
der nettede begge fisk.
Dette satte gang i fiskeriet, ikke mindst
Michael, der vanen tro havde lagt sig til
rette op ad klinten med iukkede øine.
Men godt han efter nØje overvejelse
rejste sig, idet han en halv time senere
kunne lande turens største fisk på 46

cm. Herudover blev der kun taget nogle
enkelte undermålere.
Vi stoppede fiskeriet ca. kl. 19.00 og
drog til Balslev. Traditionen tro stod

aftensmaden på biksemad og øI med is til
dessert. L6dag aften var meget hyggelig,
ihvertfald for de fleste. I bakspejlet kan
undertegnede konstatere, at såfremt min
tisk ikke var blevet landet, havde det

Bvrige meget muntre selskab ikke haft
noget at snakke om - og hvorfbr være

skyld i en aften i tavshed! Mobning af
foreningens medlemmer er åbenbart

legalt - selv i 4 timer, en ved-tægtsæn-

dring kom i denne forbindelse på tale.

Nå, men trods alt blev der heldigvis

også fortalt en masse gode vittiglieder,
ikke mindst fra Mik der kunne en rnasse

"blØb "-historier.
Søndag morgen stod de fleste op kl. 6.00

til kaffe og varme fynske rundstykker.
Vinden havde desvæme igen taget til fra
nordvest, men alligevel besluttede vi at

prøve Alehoved igen. Vandet var endnu

mere lerfarvet end lørdag eftermiddag,
hvorefter vi gav op efter et par timers
fiskeri og drog til Gamborg tJord. Her

var vandet meget fint, hvilket også 10

fynske lystfiskere havde fundet ud af, så

der var mangel på plads.

Vi kørte herefter til Nordfyn, nærmere

bestemt Stavrshoved, men lervand
igen. Sidste chance var Strib Odden,
hvor der blev fisket meget lidt, idet de

fleste havde mistet ge.jsten efter al den

kØrse1.

Over middag kørte vi således mod Odci-

et, hvor vi ankom ca. kl. 14.00. En
enkelt episode skal dog sluttelig her
nævnes. Søren havde på turen fået opbe-
varet sin tisk i en køletaske, der stod i

den anden bil. Da han fik den udleveret,
gik han prompte hen til Egon og

spurgte: "Vil du prøve atløfte den?"
Til sidst en stor tak til Hanne og

Michael for jeres gæstfrihed.

Jens JØrn
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Efterårsprogra 997

Tirsdag den 5. Første klubaften efter ferien

Tirsdag den 26. Forberedelse til åletur v. Magnus.

Lørdag den 30. Åletur

Søndag den 7. Havtur "Gule Rev"med "Trille ll"

Tilmelding til Torben er startet.

Lørdag/søndag
den 20.-21.

Weekend-kystkonkurrence på Tunø

Pris 200 kr.

Tirsdag den 23. Klubaften v, Odder A. - Assedrupbroen kl, 19

Klublokalerne er lukket,

Lørdag den 4. A-tur, Se opslag i klubben

\
I

\
I

Tirsdag den 14. Filmaften.

Lørdag den 18. Havtur fra Grenå med "Amigo".

Tilmelding fra den 23. september til Torben,

Søndag den 26. Præmietur til Odder A kl. 9-1 5,

Vi mødes ved Assedrup-broen.

Tirsdag den 28. Forberedel se til fladfiskesæsonen,

8 *#.DDERSP.RT'FISKERF.RENING



Lørdag/søndag
den 1.-2,.

Fladf iske-weekend
Se opslag i klubben.

Tirsdag den 4. Fluebinding v. Jens og Lars.

Tirsdag den 11. Fluebinding v, Jens og Lars,

Tirsdag den 18. Generalf orsamlino
+ ekstraordinær oeneralforsamlino kl. 1 9,30,l

» Tirsdag den 25. Fluebinding v, Jens og Lars

Tirsdag den 2. Bankospil.
Sidste aften for juniorer,

Tirsdag den 9. J ulef rokost.

Tirsdag den 28. Havtur efter nytårstorsk med "Amigo" fra Grenå,
Tilmelding fra den 18, november til Torben,

Tirsdag den 6. Første klubafen efter jul.

Lørdag den 31. Aktivitetsdag + grejdag pa Stampemøllen,

»

»
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til en dejlis Hobby
Stort udvalg i grej

til alle former for fiskeri
Levende agn hele året

---

Den rigtigevej

a
O

LYSTFISKERGREJ

EB. Gref
Rosenvangsall6 2A2 - Højbjerg
Ttf. 86 27 0g 44
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lsfiskeri
Klubbens ekspert i isf iskcri. .llargcn

Møholt gav på et par klubaftcncr rnecl-

lemmerne instruktion i isfiskeriets sværo
kunst og viste tbrskellige stænger og
pirke som kunne bruges til formalet.
Det gav os, Gunnar og Magnus, blod pa
tanden, vi aftalte straks en flsketur til
Amstrup den efterf'ølgende torsdag for
at fange aborrer.
llfter at have talt med en af lodsejerne
og fået den n6dvendige tilladelse til
fiskeriet, startede vi med at bore nogle
huller i isen og begyndte fiskeriet med
hver sin agn. Gunnar med en lille pirk
og en rød tråd, Magnus også med pirk,
men med sild som agn.
Der blev bolet mange huller, men efter
ca. lialvanden times flskeri fangede

Magnus en lille aborre. Øjnene fra abor-
rcn satte vi nu på pirkens krog. Det var
lige det, der skulle til, Magnus fangede
f isk som barc pokker - Gunnar havde
lidt svrercre ved at komme i gang, men
I'ik dog 4 fine fisk. Ved dagens slutning
havde vi 26 fine fisk, som vi delte med 13

til hver. Gunner/Magnus

,,,^,*:-:.ffi
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Torsk
pa

Havturen fra Kongsgårde 26. aprtl blev gennemført i
utroligt flot vejr. HØj solskin og vindstille hele dagen.

sild

Vandet var stadig koldt, så fiskene stod dybt. Dagen igennem
blev der fisket på 35-40 meter vand. På grund af
vandtemperaturen var bidelysten ikke særlig stor, så mange
fisk var fejlkrogede, og vi mistede en del tisk. Skipper havde
rådet os til at fiske med sildestykker, og det var laktisk en

udmærket ide.Dagens største torsk på 3 kg fangede Niels G.
Hansen.Inge fik en torsk p:å2,9 kg samt en tin lange på,2,4
kg. I alt have 11 mand 55 torsk med hjem.

,, d# ODDER SPORTSFISKERFORENING
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Tur til Simested A
Weekenden d. 2.- 4. maj, havde vi sat i
bækørredernes tegn ved Simestecl A.
Vi forlod Odder kl. 18.00 fredag aften,
og ankom til nok nogen af de bedst
beliggende hytter, man kan tænke sig
som lystfisker, kl. ca. 19.30.
Omkring 50-100 meter fra en af Dan-
marks smukkeste åer, har Alestrup Lyst-
tlskerforening opfprt 4 hytter af meget
høj standard, som de lejer ud til meger
favorable priser. Hytterne er placeret
ikke ret langt fra deres klubhus, et klub-
hus, der får StampemØllen til at ligne et
lille skur, dette er ikke sagt for at forkle-
jne Stampem@llen, for det er da også
fine klublokaler, men det er nu noget af
en oplevelse, a[ se hvor langt de er nået i
Ålestrup Lystf i skerforen in g.
Men nu til det som hele turen drejede
sig offi, nemlig fiskeri efter bæk- og
regnbue@rreder.

Vi må jo nok erkende, at trods det gode
vejr vi havde haft op til denne weekend,
var det nok alligevel for tidligt på året, at
vi satte "bækkerne" stævne, lbr trods
ihærdigt fiskeri næsten hele lprdagen,
lykkedes det kun at få landet tre flsk over
målet, og så var det jo selvfglgelig, do
sædvanlige ormebadere, og en enkelt
spinnefisker, der havde heldet med sig.
For tluefiskernes vedkommende var det
så som så med fangsten, idet det kun blev

til nogle mindre fisk, fra ca. 8 cm og så

op til de knap 30 cm som er mindste
målet i Simested Å. Ikke engang da
dagen gik på hæld kom de srore
"bækker" på finnerne, så vi satte vores lid
til s6ndagens fiskeri, da vejrudsigten for
denne dag var mere lovende, hvad vind
angik (det blæste ad h. [il om l6rdagen).
Søndag morgen efter morgenmaden,
besluttede vi os for at rydde hytterne, og
så køre til andre steder ved åen for at
tiske, og op af formiddagen kom der
endelig lidt forløsning, i form af en lille
kiækning af Baetis Rhodani (en iilie
d6gnflue, der kan have stor betydning
for tØrfluefiskere), og under denne kiæk-
ning, lykkedes det undertegnede at
kroge en enkelt ørued på tørflue.
De ni mand der var med på denne tur,
blev alle enige om, at den skulle gen-
tages til næste år, og så vil vi forsØge at
lægge den en måned senere, så også
fluefiskerne får en chance for at gØre be-
kendtskab med de store bækØneder, der
utvivlsomt findes mange af i denne
flotte og sandsynligvis Danmarks smuk-
keste og måske reneste å. Til sidst vit
jeg rette en tak til de andre drenge, der
var med på turen, for godt kammer-
atskab og god lystfiskerånd, og så håbe
at vi får en ligeså god tur til næste år.

Hilsen "Fluefiskeren"

FLU EB IN DING
Da vi sidste vinter havde tre aftener med fluebinding, som der var en ret

stor tilslutning til, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi til næste vinter, vil starte
op med tre fluebinder-aftener allerede i november, og er tilslutningen stor nok,

vil vi fortsætte med endnu tre aftener i februar.
Jeg havde tænkt mig det gjort sådan, at vi etablerer to hold, et for nybegyndere og så et hold for de
lidt mere Øvede fluebindere. Jeg vil derudover, forsØge at få en uvildig instruktør udefra, så vi måske
kunne få lidt mere inspiration, for det er jo nok det os lidt mere Øvede fluebindere mangler. 

Jens
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Bådene
Efter at OSF har solgt RudkØbing jollen
og "Bananen" er slidt op, er der kun "den

r6de" på traileren tilbage. Den har fået
tag over hovedet, så den står nu på

Favrgårdsvej 196 sammen med de to
bådmotorer og et par nyindkpbte red-
ningsveste.
Da forbruget ikke har stået mal med

udgifterne, er det blevet vedtaget, at det
skal koste 25 kr. pr. d@gn at låne trailer
og båd.

Årskort til motorerne er stadig 25 kr. og

kan kØbes hos kassereren. Olieblandet
benzin koster 20 kr./kg.

Båden står hos:

Egon Marcussen,
Favrgårdsvej 196,

Morsholt, Odder,
rif. 86 5433 41,

Hvis der ikke er nogen hjemme pr@v da

Magnus Johansen, tlf. 40 36 ll 93.

Præmie ang. spørgeskema
I sidste nummer af vores klubblad, flk
hver enkelt medlem udleveret et spØrge-

skema, til brug for oprettelse af medlems

database i klubben.
Der blev udleveret ca. 125 stk. spørge-

skemaer, og af dem er der ca. 40 stk.

sendt retur i udfyldt stand. Det vil sige. at

ca.2l3 af medlemmerne i Odder Sports-
fiskerforening ikke ønsker, at vi skal vide
hvad vores medlemmer har lyst til, og

,O 

% 
ODDER SPORTSFISKERFORENING

hvad de ellers forventer sig af klubben.
Dette synes jeg er yderst beklageligt,
men okay medlemmerne har talt, og det
vil bestyrelsen så tage til efterretning.
Men nu til det mere sjove, for i for-
bindelse med udsendelsen af spØrgeske-

maet, udloddede bestyrelsen et gratis års-

medlemskab i OSF, og den heldige
vinder blev: Torben Juel Hansen.

Tillvkke med det. Kasseren.



Rosensgade B

8300 Odder
Telefon 86 54 10 50

\ieldsen

MASKINFABRIKKEN
Bemiop".

Rønhøjvei 8 - DK-8300 Odder
Tlf. 86 54 14 50 - Fax 86 54 O0 47

Metallisering med ZlNl(/Alum inium

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

Ring os op og forhør nærmere!

Vl tllbyder os derudover med:
I Konstruktion al specialmaskiner O Kantpresse 80 tons x 3000 mm
O Fremstllling af rullebaner/kædebaner 0 Mindre lakeringsopgaver (vådlakering)

elter opgave

I Drejearbejde - Fræsearbelde

O BufkearbeJde I industrirør
ø 16-22-25-32-38-44 mm

I t<tippearOeide i stålplade
rnax. 6 x.1500 x 3000 mm

0 RrOelde i rustlristål
I Endvidere tilbyder vi os med

klelnsmedearbejde

0 Certilikatsræjsning DS 322 på værksted
O Spec.: Svelsearbejde i støbegods,

aluminium og rustlri slål

lngen opgave er tor lille
Kontakt os venligst for nærmere oplysninger

FISKEHATLE
Holsteinsgade 5 - Tlf.
v/ Ruth og Erland Jensen

86 54



Unibank

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med

alt inden for

KOSM ETI K,

HUDPLEJE OG
HELSEKOST

Klor besked om sund lornuft

SUPER KIOSKEN
Torvet 6 - Odder

86 54 03 33
TOBAK - BLADE

AVISER
BILLIGBØGER - FILM

PAPIRVARER

TOILETARTIKLER . TIPS

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


