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TISKERT
På l. Eal har vi over 300 ml
med stort udvalg i

o Fritidsbeklædning
o fislre grei
o Redn ingsveste
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Odder
Sponsfislærforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

BESryRELSEN

Formand:
PeterSasser. ..

Kasserer:
Jens Knudsen .

Både:
Allan Rosenbæk

Odder Å:
Erling Bentzen . .

Praktisk arbejde:
lngeJensen ,...
Kystudvalg:
DanSvendsen.,.

Klubben:
Magnus Johansen

Blad:
Niels Jørgen Nielsen
Lars Aarø

Fiskeribetjent:
MagnusJohansen ...

lndmeldelser: Skal ske
Jens Knudsen
Nye medlemmer optages
henvendelse i klubben.

DREJ EI NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoppet
forureningen 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) . .

Ca.35 km Øst for Gøteborg ligger der
et tjeldområde, hvor en sportsfisker-
klub har nogle søer med udsatte fisk.
Jeg skriver med vilje ikke P&T, for
det har en helt anden betydning her
i Danmark. Det kan ikke sarlmen-
lignes.
Vi skal bo i hytter - fiske i et rigtigt
naturområde vi kan få lokale
fiskere til at hjælpe os - ja, kort sagt
få en rigtig god tur.
Vi skal afsted fredag den 28. august
ved middagstid og kommer hjem
igen spndag den 30. august om afte-
nen (sent).
Tirren vil incl. alt koste 800-900 kr. pr.
person.
Tilmelding skal ske den første
klubaften efter sommerferien - tirs-
dag den 1L. august.
Vi håber at rigtig mange vil være
med, så tuen kan blive rigtig god.

FORSIDE

To deilige .forårsØrueder
fra Øland

86 55 71 82
20 33 71 82

86 93 71 58
30 96 31 58

86 55 85 17

86 55 18 28

86 54 05 65

86 92 64 86
40 56 36 14

4036 11 93

86 54 03 52
86 54 56 79

4036 11 93

kassereren

kun efter

Ring straks til
Fiskeribetjenten
Brandinspektøren

40 36 11 93
86 54 05 29
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Havørreder

Lørdag den 25. april - sanune
dag som der rrar "Spis mere
fisk" i fiskerihavnen satte
Østj"vdsk Ørredsammenslutning
19.000 ørredsmolt ud i nærvandene

omkring Arhus.

støde på dem. så beder vi dig om at flytte
et andet sted heq så du ikke volder mere

krogskade end højest nødvendigt på disse

små ryudsatte fisk.
For dem der ikke ved det. kan vi fortælle
at Østj1,dsk Ørredsammenslutning er en
sammenslutning" hvis eneste formål er at
si;tte småørreder ud i de salte vande

omkring Århus. Sammenslutningen bli-
ver stottet af \,sfiskerforeningerne i
Storårhus med sattelitb.ver som Odder
m.v. Langt det største beløb nemlig kr.
83.250 har vi fået gerurem fisketegns-
nridlerne. M har dog selv via overurævte
lvstfiskerforeninger og tilsluttede en-
keltmedlemmer betalt kr. 17.000. såle-
des at vi er nået op på de magiske kr.
100.000 til indkøb af fisk.
Lige før påske satte vi 12.000 etårs

ørreder ud som mundingsudsætninger
langs Århusbugten og Kalø Vig. Vi har
derved sat i alt 31.000 små ørreder ud i
de salte vande ved Århus. Og allerede
om l år kan vi have vægtige ørreder på

linen. når vi er ved §sten.
Dette har vi iøvrigt netop i år gjort i 30

hr, så også derure havørredsæson er
Østjydsk Ørredsammenslutning absolut

På nuværende tidspunkt næsten en ,, "-}ffmåned efter er disse fisk selvfølgelig tx"" 
-p

godt spredt. Men skulle du alligevel /-Z
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direkte medvirkende til. at der ikke så

sjældent er en havørred for enden af
linen her i området.
Der skal inridlertid 2trngtil for at opleve
en spændende dyst med en har,ørred.

Der skal penge til indkøb af ørreder og
du skal have linen i vandet. Du skal altså
yde en indsats på begge fronter.

Jo flere penge vi ffir at gøre med - jo
flere havørreder kommer der ud i Århus-
området. Selv om din forening støtter
sammenslutningen kollektivt, kan vi
stadig bruge endnu flere penge til udsæt-
ningen. - Mindstebeløbet pr. enkelt-
medlem er kr. 25 pr. år. - Mange giver
heldigvis mere.

Vores glronr. er 7 0l 22 33 Østjydsk
Ørredsammenslutning, v. kasserer Mo-
gens Enevoldsen Edelhofuej 15, 84(t2

Harlev. Hertil kan du indbetale dit lille
eller store bidrag.
Vil du vide mere om sammerslutningen
er du iøvigt velkommen til at kontakte
formanden Torury Hansen. Holmevej
110 A, 8270 Højbjerg, tlf. 86 27 47 66.
Få mere bid i din hobby - støt Østjysk
Ørredsantmenslutning
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120 nytårstorsk
OSFs efterhånden traditionelle harrhr efter
nyrårstorsk fandt sted 28 december 1997
fra Grena havn med kutteren "Amigo" og,

skipper Finn Olesen ved roret.
De 2 foregående rytårstuie havde tilsam-
mengivet 16 torsk, sådet varudende store
forventringer vi sejlede ud kl. 8 i bælg-
ravende mørke. I forhold til de sidste års

is,intre var dertale om ren hedebølge med
2 graden varme og ca. 5 sekundmeterrzind
fra qyd. På vej nordpå imod fiskepladserne
fik vi melding om en erhvervsfisker, der i
20 garn luvde fået7 små torsk, og skipper
supplerede med. at der sikkert ikke var fisk
at fange. Så vi var ligesom indstillet ph, at
alt der bare luglede af fisk. og samtidig
nærmede sig mindstemålet. ville være lidt
af en sersation. Fiskeriet foreglk dagen
igennem på et stort fladt område med hard

bund og ca. 18 meter vand. De første par
drev gav enkelte torsk under mind-
stemålet, rnen pludselig gik det meget

bedre. Alle fangede jævnt med torsk på

kiloet og det hele kulminerede, da vi ramte

en ordenflig stak torsk, og folk havde 3 på

af gangen fft dem landel sænkede pirken
ned igen og fik 3 mere. Detvar som om. vi
kunne holde stimen ved båden selvom vi
drerz temrnelig rneget. Fiskeriet ebbede ud
ved middagstid. sa de sidste par timer var
lidt sløje. Jørn fik dagens største torsk på

3,5 kg og i alt fik vi 120 torsk med l1iem.

Der blev også fanget mindre eksemplarer

af sej, hvilling. knurhane og rødspætte.

Klokken 15.30 r,arvi tilbage i Grena havrl
efter en dagpa et dejligt skib med en god
skippe4 rrESSer af fisk og ikke mindst
masser af frisk havluft. T.J.H.

På grund af manglende tilmelding og
sviglende interesse for OSFs havture i
det hele taget, har vi valgt at aflyse
nrakrelturen fra Grenå lørdag der 22.

august 1998.

For at OSF ikke skal komme i klemme
økonomisk, er det vigtigt, at man
tilmelder sig i god tid, og dette har ikke
været tilfældet. Hvis ikke der viser sig
større interesse for havfiskeri i fremti-
den kan vi ikke længere leje kutterne
alene og må enten booke enkelte
pladser, eller helt stoppe med havfiskeri
i OSF-regi. Det håber vi ikke vil ske.

T.J.H,

Amdt Specialoptik
Briller & kontakdins€r

Rosmsgade 33 . 8300 Odder

Telefon 85 54 23 13
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Kystkonkurrencn 1998
Efter opfordringer fra nogle af vores

medlemmer, havde besty relsen besluttet,

at vores inteme §strisker konkurrence,
i år skulle aftroldes over en enkelt dag og

i lokalt område.
Søndag den 26.april. mødtes 13 forvent-
ningsfulde lystfisker på Stampmøllen
klokken 5.30, for at sætte hinanden
stævne ved de lokale §ster.
Man kanio ikke ligefrem sige at det var
de bedste forhold for §'stfiskeri. vinden
var frisk fra qvd og det regnede en del de

første par timer men efterhånden som

dagen blev ældre lagde vinden sig en del

og drejede mere til s,v-dvest. det klarede

op og troen på fast fisk steg en smule.

Men det skulle desr,ærre vise sig. at

vores forventninger ikke holdt stik. da

der ved K-vsing kun blev landet to
undermålere. begge taget på blink. Da vi
star-tede fiskeriet. fiskede de fleste med

blink, lnen efterhånden som vinden
tagde sig. var der et par

s§-kker der be-grndte al

fiske med flue" men heller

ikke det fik vi noget ud af. Tre mand

havde taget turen til A1rø, men det var
åbenbart også forgæves, for de havde

heller ikke heldet med sig. I løbet af
formiddagen valgte formanden at skifte
plads, så han kørte en tur til Boulstmp
og da han kom tilbage. kurure han

berette om fisk i 3 kilos klassen" men

han havde dog ikke fået dem med ind. Vi
havde aftalt om morgenen før fiskeriets
start. at der skulle være indvejning ved
Kysing klokken 13:00. men da der ikke
var en eneste fisk til indvejning, blet,
pokalen overrakt til den tidligere inde-
haver (Søren Jensen 1997), med den

besked, at han kunne beholde den til
næste år.

Til sidst, viljeg godt lige komme med en

bemærkning om" at jeg synes det er for
darligt. at en forening der tæller ca. 100

medlemmer, kun kan mønstre 13 mand

til en §stkonkurrence i lokalt vand.
Havde vi været 10 mand
mere, var pokalen måske

blevet uddelt. Jens
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til en dejlis Hobby
Den rigtige vej

Stort udvalg i grej
til alle former for fiskeri
Levende agn hele året

LYSTFISKERGREJ

Gref
Rosenvangsall6 202 - Højbierg
Ttf. g6 27 03 44

'DDER 
SP.RTSFISKERF.RENING 

P 
7



Efterhrsprogri
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Tirsdag den 11. Første klubaften efter sommerferien

Fredag-søndag
28.-29.-30.

Foreningstur til Sverige
Se andet sted i bladet

Lørdag den 5. Tur til Skjern A - Se opslag i klubben

Lørdag-søndag
19.-20.

Weekendtur til Tunø.
Vi fisker om æren og den nye Tunø-pokal.
Se opslag i klubben

Søndag den 4. Søtur efter aborre og søørred
Se opslag i klubben

Lørdag den 24. Tur til Djursland efter fladfisk og ørred

Lørdag den 14. Den årlige præmietur til Odder A

Tirsdag den 17. Generalforsamling

8 
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Tirsdag den 1. Bankospil iklubben

Tirsdag den 8. Foreningens årlige julefrokost

- Tilmelding senest 1. december

)

)

Tirsdag den 15, Sidste klubaften samt foreningens
årlige grejbyttedag.
(Grejbyttedagen er f lyttet fra januar.

Se iøvrigt opslag i klubben)

Mandag den 28. Havtur efter nytårstorsk
Se opslag i klubben

Tirsdag den 5. Første klubaften efter juleferien

.DDER sPoRrsFrsKERFoRENrN" §tB g

§



86 54 31 33
^bon 

m8n{l8o tiltr.deo
kt.7.«r.t7.(xr.

I Lerdag kl.8.3Gr2.00

imntuEJr
m00DEn

Alt i nye dæk, slidbaner,
slanget.
Lapn ing, albalanceri ng
og reparation.

Privat:
Leif Andersen, Hundslund 86 55 04 87

Pjqrre & Thøger
Ejend.onsmdglerfirma

Rådhusgade 2
8300 Odder
Tn 86il 2666
Fax 8654 2566

,..tamrrcnnd Ny'ad;it

titfrverdag ogfut
i 6itog tttfust

er søsterhaSeriet's

6rød og (ogcr 6cdst

Søsterbcgeriet

-så behøver du kun at handle 6t sted
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Put & ta tur
Søndag d. 29. Marts, var der
ni medlemmer af OSF. der
havde sat hinanden stævne rred

Fvel mose.

Dagen begyndte ikke for godt. da
det regnede en del. da vi modtes
ved Stampmøllen. uren på r'ej ned
til Vestbirk søerne, klarede det
heldigvis nogenlunde op og i løbet
af formiddageq blev det faktisk helt
prent vejr. Nå men vi havde regnet
med at vi nærmest skulle ned og
tømme soerne for fisk. men sadan blev
det desværre ikke. Der gik et par timer
for Jan Maj kume hale den forste fisk
af vandet. en fisk pa et par kilo. havde
ladet sig narre af et 16 grzmls rod Mking
lcr stblink. Den næste der fik fisk var
Allan Rosenbæk, der soln sædvanlig
fiskede med Montana nvmfe og da han
på et tidspunkt skulle rulle linen ind pa
hjulet, huggede en fisk pa ca, et kilo
hans flue.
Folk blev efterhånden nlere eller mindre
desperate. da der ingenting skete, uanset
hvad man fiskede med. så midt på efter-
middagen. begvndte folk så småt at
darnpe hiemad. Svend fablede noget om
at det var bcdre at sidde hjemme foran

fierneren og glo på Fonnel 1 løb.
Men de standluftige blev til det sidste"
vi havde jo trods alt betalt fisketid til
klokken halv seks, så Erling, Klaus. Jan
Maj og undertegnedc bcluttcdc at vi
ville prøve den sø der lii pa den anden
side af vejen og det skullc visc sig at
være et godt valg. Vi fandt Lrd af at

fiskene gik ude ved en lille o ude mrdt i
soen. og da vi ikke n$ig kurure få r,ores
fluer langl nok ud, foreslog jeg Jan han
skulle prøve. i løbet af en 20 minutters
tid havde han tre fisk på land og gæt

hvad han fangede dem på, nemlig, en 16

grams rød Viking xv'*stblink, utroliE
ikke. Nå men fluefiskerne fik da også
fisk. Klaus kiogede en fisk på et par kilo
eller tre på en Guldhovedet hareøre-
nymfe, og undertegnede tabte tre fisk
(den ene sprang forfanget) og fik en
enkelt med hjem, den havde ladet sig
narre af en Soldier Palmer str. 10. Alt i
alt en god tur, godt vejr og fint selskab. i
andre skulle prøve at tage med næste
gan.g. Jens
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Øland - en spændend
En strid NV kuling med regn star ind tia
Grankullavigen og får os skyndsomt til
at trække inden døre. Vi må konstatere at
s§orte og bukser ikke er den rette på-
klædning til dette vejr.
Vi - JØrn, Max, Niels J6rgen og Vagn -
er på Ølands nordligste ende i en hytte
ved Grankullavigens bred, soln skal
danne base for en lille uges kysttiskeri.
Med kuling fra NV er de gode pladser på
vestsiden umulige at fiske fra så der er kun
at prøye på Østsiden. Vi vælger at tbrsØge

Bødabugten, der også viser sig furt fiske-
bart med store blØde dønninger - men
desværre ingen fisk. Ved middagstid tager
vi tilbage til hytten for at få frokost.
Frahyttens vinduerkan vi se en livlig trafik
langs vigens vestlige bred. Grankullavigen
er jo bergmt. for sine flumge gedder, så da

t-rokosten er fbrbi, bestem-
mer vi os lbr at lbrsØge med
geddeme.

Ude på P-pladsen ved fyrer er
der nænnest traf-lkkaos al biler
med bådtrailere. Vi taler med et
par danskere, sotn har været ude på vigen
i båd. De havde fået en gedde på 3 kg og
en flot sØlvblank havørred på 6 kg, så vi
trk tiisk mod på hskeriet igen.
Vi tisker hele vejen ud til den rrordligste
odde, flere steder med rigtig spændende
bund, men fisk er der ingen af, så dagen
ender resultatlØs for os alle fire.
Mandag morgen blæser det stadig godt
fra NV. Vi bestemmer os fbr at prøve
vestsiden på vigen igen. I{en mod mid-
dag tager vinden at, og da vi ikke har
mærket fisk, bliver vi enige om at

,, 
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forspge på klippotcnasseme pa vest-
siden lidt nord for Byxelbroks.
Jeg har et enkelt torsigtig hug, som den
eneste oplevelse, ingen uf de andre har
mærket eller sct nogen lisk, så det er ikke
det vilde fiskeri vi lur oplevet endnu. Efter
vi har spist aflerrsmad, taler Niels lgrgen
med tre lyrc lia Danmark, de havde
være[ elt lur orune i Bødabugten og
langct rigtig godt. Den stØrste fisk var en
havØrred på 6,5 kg.
Tirsdag er vejret blevet helt perfekt, der
blæser en let vind fra NV og en himmel
rned vekslende skydække. Nu kan de
gode pladser ved Enerum fors@ges.
Kysten her veksler mellem store sten og
klippeterrasser.
Jeg fisker med et h.iemmegfort blink af
kobber med panittet hvidmetal, et blink
jeg synes har en tin gang i vandet.
Efter kort tids tiskeri mærker jeg en
6ned ved blinket, så næste kast bliver
lagt ud, hvor jeg tror Ørreden er. Efter få
omgange på hjulets håndtag, kommer et
kraftigt hug og en herlig fight begynder.
Det er en rigtig kanonfisk, kort og
krattig, som tager nogle herlige luftture
og lange udløb.
De andre er kommet til tbr at overvære
fighten, og etter et stykke tid kan JØrn
sikkert lande fisken, en smuk sØlvblank

Øned på godt 5 kg. Jeg far et par firreder
mere, der er lige under 50 cm, de må
tilbage i deres rette element, mind-
stemålel på Ølands-kysten er 50 cm.
Lidt senere får jeg bevis på styrken i min
nye spundne line, en Fireline. Jeg havde
monteret en ophængerflue med en
glideknude. Jeg får et godt hug og kroger
en ørrred pit2,5 kg, og en god fight begyn-
der. Under fighten sætter Ørreden sig tast i
bunden, men efter noget rykkeri far jeg den
løs igen. Da jeg senere kan nette ØrreÅen,
ser jeg at glideknuden har revet alle på nær
en ffåd over, så Ørreden bliver fightet på en

tråd, der faktisk var tyndere end et hår.

Onsdag morgen tager vi igen ud til
Enerum, jeg tager en enkelt fisk. Niels
Igrgen far en flot 2 kg gned, som bliver
vores frokost. Efter vi har spist, mØder vi
et dansk ægtepar, som vi har talt med et
par gange tidligere. Manden har dagen
fØr taget en rigtig kanonfisk på 10,3 kg
længere nede ad kysten. Konen havde
optaget hele fighten på video, som vi fik
lov at se. Flot fisk.
Torsdag fbrsøger vi os igen på Enerum

§sten, og Niels Jprgen tår en flot fisk på
godt 3 kg, og da han har fødselsdag (han

blev såmænd 60 "det gamle liv") var det
den rigtige mand, der fik turens sidste fisk.

Vagn

Det ta'r på
liræftene
at fange
store fisk

ODDER SP.RTSFISKERF.RENIN" 
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Regter for Odder Å
Fredningstidzr: Fra den 16. novemer til første
søndag efter den L. marts kI.9.00. Fiskeriet begyn-
der med morgenkaffe i klubben kI.8.00

40 cm
30 cm
45 cm

Fongstbegrænsning: 3 ørreder pr. medlem pr. dag.

KrogstØrrelser: Mindste krogst@rrelse er stØrrelse
70. Modhager skal være fjernet hele året.
Alefiskeri undtaget.

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

Vigtigr
Bruger man parkeringspladsen ved Driften,
SKAL der altid være en ledig P-plads
Når andejagten starter til september, må du ikke
genere andejægerne, der ligger på stand fra broen
og ud til hvor reservatet starter. Så fisker du om
aftenen efter solnedgang, SKAL du gå op ved
parkeringspladsen ved Driften. Dette gælder helt
frem til 15. november. når fiskeriet slutter.

Frebingsbæher ved Odder Å
samt Norsmindz Fiord
Der har hersket en del tvivl om tredningsbæltet
for Odder Å's udløb i Norsminde fjord så lad os

slå f6lgende fasL Odder Å har to fredningsbælter.
Der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord
hvor Åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
fiskeri med faststående redskaber.) Der er 500 m
fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linie
tværs over havneudløbet fra den nordre havne-
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

Bådene
Båden på traileren samt motor står fremover hos
formanden, Gosmervej 119, Halling. Den anden
båd ligger i Hou, for svaj, den har nummer 70.
Motoren står hos Svend Sørensen, Skolegade 19.

Ang. medlemslister
Der er nogle af vores medlemmer, der har udtrykt
ønske om at få udleveret en medlemsliste, over
medlemmer i vores forening. Hvis man Ønsker
det, kan man ved henvendelse til Kasseren bestille
et eksemplar, det er gratiE dog må der forventes
en leverings tid på ca. en uge.

OSF på lnternettet
Odder Sportsfiskerforening er kommet på Inter-
nettet. I samarbejde med andre fttjyske sports- og
lystfiskerforeninger, har vi fået oprettet vores egen
hjemmeside, med oplysninger om foreningens virke
og det som vi ellers kan tilbyde evt. nye medlemmer.
Nye medlemmer kan samtidig tilrnelde sig via vores
elektroniske postkasse hvis adresse er flg.
jenskrk@post9.tele.dk.
Hjemmesidens adresse er
http://home8.inet.tele.dk/slindkvildsf/osf.htm
Hjemmesiden opdateres efter behov, så hvis der er
nogle medlemmer der har et eller andet de gerne
vil have med på siden er de velkommen til at kon-
takte kassereren.

SIMIU
Gøn Der Nerør..

Banegådsgads 27 - 83{D Odder

TLF. 86 54 00 99
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Rosensgade I
8300 Odder

Telelon 86 54 10 S0

\ieldsen
i
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FISKEHALTE
Holsteinsgade 5 - Tlf. 86 54
v/ Ruth og Erland Jense n

MASKINFABRIKKEN
Bemi oo,

Rønhøjvei 8 - DK-8300 Odder
Tlr. 86 54 14 50 - Far 86 54 OO 47

Metalliserlng med ZlNlVAlumlnium

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

Rino os op og icrhør nærmere!

Vltilbyder os derudowr med:
I Konslruktlon at speclalmaskiner 0 Kantpresse 80 tons x 3O0O mm
O Fremstllling al rullebaner/kædebaner O Mindre lakerlngsopgarær (vådlakerlng)

elter opgave o lroe;oe I rusilrl stål
C Drelearbelde - Fræsearbelde O EnOvidere titbyder vt os med
O Bukkearbelde llnduslrlror klelnsmedearbeJde

ø 18-22-25-32-38-44 mm I CertilkatsræJsning OS 322 på værksted
O xttppoaroepe I slålplade O spec.: sve;searuJpe tstøbegods,

max. 6 x 1500 x 3oo0 mm alumlnlum og rustirl stål

lngen opgavs er lor lille
Kontakt os venligst lor nærmere oplysninger



20.000 km kon få
dio til ot olemme,

hvdrdon kåafort og
sikketed føles...

SIAIAPMøI.TEVEJ 48
ru. 86 s4 47 34
S?EC. 

'CIJGEOT. 
NISSAN. VOLYO

Unibank

Velkommen
- kig ind til os!

Vi hjælper dig med
alt inden for

KOSMETlK,
HUDPLEJE OG
HELSEKOST

fkr bcdod orn rundlorilrft


