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Pladebearbeidning
Rustf rit, aluminium saml alm. pladebearheidning eller
opgave. Darley kantpresse 80 ton x3000 mm
længde med digital automatisk bagstop
Max 5 mmx3000 mm.

Klippearbejde
Klippearbejde af pladedele max. 6x1500x3000 mm Fasti

Hoan Pladesaks med autobagstoP.

Drejearbejde
Drejebænke med digitalt udstyr Udboring ø 80 max dia.

ø 500 mm længde max 1250 mm.

Fræsearbejde
Supermax.f ræserplan 300x'l 300 rnm. Udlores på lræser rrted

digitalt udstyr.

Bukkearbeide
Bukkeopgaver i induslrirør til f.eks. borde, stole og reoler.

Cuvartubi rørbukker værktøier ø 16-22-25'32-38-44 mm.

Svejsearbeide
Svej§ning udføres i aluminium-stål-rust{rit stål- TIG/MlG

svejseudityr. Derudover kan vi tilbyde certilikatsvejsning på

rørdele med MIG sveisning på værksted Certifikat EN 287-1

135 TBW W01 . Rundbord for rundsømme.

Valsearbejde
Valseopgaver af svøb kan udføres på pladevalse

max §kkelse 5x1500 mm.

Maskinfabrikken BEMI er en ren ordreproducerende

Profiljernsvalsning
Profiljernsvalse max 10x25 mm lladstål samt runde rør op

til o 25 nrm.

Afkortearbeide
Alkortcoprlavcr tttctl ruttdsav Wahalen halvautomatisk

klirroe o 400 rrrrrr. Ilrttrd o 1 20 ttttn
Firkanlror 200x100 tttttt tllk:t 120x120 lnm.

Sand bl æs nl n g/met al I serl n g
liatrdbl;rr:;tttttt;r;ol)(litv0t :;,ttttl tttt:lltlll;tlrtttrl tttcrl rtttk tt11

llrtrnrniutn tttllott:r; t lttkktll krtlttltrt

I rrrtto:;tot t t:lr;r: rrurx ll{i0()xll500x{}(XX) tttttt
lrrllctr riclr: r:t lot :;ttui,

Glasblæsning
Glasblæsninq urlløres i lukket kabine.

Vi kan blæse rustlrit-aluminitttn-rnessing og andre metaller

Emneslørrelse max 1 500x2000x3500 mm.

lngen dele er Ior små.

Lakering
Lakeringsopgaver kan udføres i sprøjtekabine (Vådlak).

Grundfarve eller færdiglakering al emner. emnestørrelse

max 2500x2800x6000 mm.

7 
virksomhed som beskæftiger sig med en alsidig.prgduktion ...

inden for smedearbeide og ma;kinarbeide samt overfladebehandling

450x400x700 mm

@(

Brunering
Brunering al værktøjsdele. Karstørrelse

{ffi:tÅ?{{:";
!in'::n:":'l-

BEM\ er grundlagt i 1968 og er siden blevet
solgt til de nuværende ejere i 1980
som begge er tidligere ansatte.
Firmael beskæftiger idag I medarbeidere,
hvoraf de to indehavere begge er
m ed arbejd e n de i vi rksom hed en.

Rønhøjvej 8 - DK 8300 Odder -Tlf. 86 54 14 50 - Fax 86 54 OO 47

"f{ovAt'
Produkt- & Svej seforretning

Gersdorffsgade 4-6 - 8300 Odder
tlf. 86 54 11 54



0dder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSEN

Formand og ungdomsudvalg:

Søren Kvist.......... 86 55 90 93
86 54 67 09

Kasserer:

Jens Knudsen ...................86 93 7"1 58
23 27 05 64

Bådene:

Tonny Jensen

Odder Å:

Erling Bentsen..... 86 55 1B 28

Kystudvalg:

Lars Aarø ......... 86 54 56 79

Havudvalg:

lb Sejersen

Klubben:

Lars-P. Jensen

Niels Jørgen Nielsen
Lars Aarø

Fiskeribetjent:

Magnus Johansen ..

.. 86 54 03 52
.. 86 54 56 79

... 86 55 17 51

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoppet
forureningen med det samme.

Hvis der er noget akut f.eks. fisk der
ligger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve ller lugt (olie) . . .

Ring straks til
Fiskeribetjenten.................. 40 36 .1 

1 93
Brandinspektøren ... BO 54 05 29

O d d e r S po rtsf i s kerfo re n i n g s
bestyrelse 2000

Søren Kvist
/brmand

Jens Knutl.sen
kctsserer

Ti;nnv Jenscn llrling Bentsen

llt S,:iertett

Lors-P Jensen Magnus Johqnsen
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Torvet6-8300Odder
Tlf.86 54 03 33

Tobak - Blade - Aviser -

Billigbøger - Film - Papirvarer -
Toiletartikler - Tips

Bager og kiosk afd.
åben 6.30-22 alle dage

r KØKKENUDSTYR
o GLAS
. PORCELÆN
o GAVER

Kildegade 25 ' 8300 Odder
Tlf. 86 54 03 99 . Fax 86 54 37 60

E- mai I : kjoff set @ kjoff set. d k

www.kjoffsett.dk

___l

Torvet3A-Odder
Trf. 86 54 00 48

Gardid
fagmanden

Benyt Dem

af vor
GARDINSERVICE

ilt. m [4 28 04
GARDINER
SENGEUDS TYR

ODDER 
'SENKR 

AM

HOLSTEINSGADE 8 . 83OO ODDER

4 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENTNG



Tunø 2000
Nu nærmer tiden sig igen vores åriige week-
endtur til Tunø.
Vi vil i den anledning stærkt opfordre med-
lemmerne til at slufte op om denne forrygen-
de tur, hvor det sociale samvær rned gode fi-
skekammerater er en vigtig del af turen. Men
det er selvfølgelig også det fine havøred- og
rnultefiskeri, der er med til at gøre disse ture
til perler. Det er nok svært at finde personer
blandt tidligere turdeltagere, der ikkc vil skri-
ve under på, at der er en ganske særlig stern-
ning på disse ture.

For de læsere der endnu ikke har gæstet
Tunø, kan vi nævne at både havørrederne og
multene lader sig lokke til hug på både blink
og flue. Så der er rigtig fine chancer for fisk,
uanset hvilken lonn for fiskeri du dyrker. Er
du til både og. så tag det hele med. Cyklen er
i hvert fald en ting du ikke bør lade blive
h-iemme. Tunn er som bekendt en bilfri ø, og
Itrr at oprrii ct bcvægcligt Ilskeri cr cyklen
iclccl.
Indkvartcrinu skcr som slrdvanligt på Tunø
skole, hvor vi sover i gyrnnastiksalen på de

rnadrasser der I'indes her. Du skal bare selv
medbringe sovepose. Maden ordner vi i klub-
regi, og tilbereder den i skolens køkken.
Kort fbrtalt, en luksusweekend med fuld pen-
sion, hvor du bare skal flske og nyde den
l'antastiske natur og det gode kammeratskab.

Lur.s Aarø rry lh Sejer,ren

ODDER SPORTSFISKERFORENING 5



SøREN MADSEN
Rosensgade 28 - 8300 Odder

Ttf.86 54 08 55

O KØKKENUDSTYR

. PORCELÆN

. KUNST

Fotograf DJ/PF
Lars Aarø
Søkrogen 115

8300 Odder

Privat 86 54 56 79

Mobil 20 87 16 98W!fr.lTllsl sg

0dder
Dækcentel

RøNHØJVEJ 14 - 83OO ODDER

Åben mandag til fredag
kt.7.30-17.00

a Alt i nye dæk,

slidbaner, slanger

O Lapning, afbalancering

og reparation

Arndt Specialoptik ApS

BRILLER & KONTAKTLINSER
Rosensgade 33 - 8300 Odder

Tlf. S6 s4 23 13
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Claus
Eriksen
gav
fra
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Et par og tyve havde fundet vej til klubben
tirsdag den 22. februar, hvor Claus Eriksen
skulle holde foredrag og vise lysbilleder orn
det kystnære fiskeri efter havørred.
Det blev en god aften med mange nyttige tips
fra en meget erfaren herre.
Først og fremmest gælder det om at komme
ud at fiske, men lad være med at fiske dig
selv ihjel. Her mener han, det er vigtigt at
være selektiv ved ikke at stå flere tirner og fi-
ske på samrre sted, rnedmindre der er mær-
ket eller set tegn på liv. Affisk dit vancl, hold
pauser og flyt til en anclen plads sålicrnt dcr
ikke viser sig noget.
Vinterfiskeri er også meget undervurderet, og
ClaLrs mener. at dette fiskeri kan være særde-
les givtigt, specielt på lawandsområdeq der
oven i købet ofte er endnu bedre, hvis vandet
tilmed er uklart.
Husk at affiske ved dræn-udløb, da ørreder
gerne vil være i disse områder, med det mere
ferske vand. Men vær opmærksom på fred-
ningsbælter ved egentlige vandløb.
Natfiskeri dyrker Claus meget, da det er et
spændende fiskeri og intenst, når man står i
rnørket og fisker til en fisk man har set i
overfladen, for ofte kommer ørreden helt ind

under land. Man kaster til den med flue eller
blink, mærker fisken hugge, for derefter at
opleve en fight, der virkelig kan få adrenali-
net frem i kroppen.
Natfiskeri starter som hovedregel den anden
uge i maj og slutter den første weekend i sep-
tember. Også ved natfiskeriet gælder det om
at f-rske koncentreret i en kort periode, for
derefter at holde en pause. eller tage en lille
lur. For dette fiskeri er meget krævende, men
det er også forbundet med store oplevelser og
kan give mange og store fisk.
Claus har lbricret klubben en æske med de

llucr, dcr cr dc store Iåvoritter, og disse kan ses

i klubben og der kan bindes kopier afdisse.
Af blink nævner han den fynske kystwobler i
orange, Sømmet, Jensen blink i de forskel-
lige varianter og et langt mørkt blink anbefa-
les til at emittere børsteorm med.
Ved fluefiskeri benytter Claus oftest et skyde-
hoved på fluestangen, og der fiskes med
klasse 6-6.
Et af de mere sjove tips fra Claus var, at så-
lremt du skal tisse, så lad det ske med udsigt
udover vandet for ikke at miste den fisk der
eventuelt viser sig i overt'laden.

Ib Sejersen og Lars Aarø

ODDER SPORTSFISKERFORENING 7



Søndag den 28. november 1999

til Fyel Mose r 73325_w
-7ty;tprr*_

Put and take tur

Foreningens put and take ture er meget popu-
lære, her trives det gode kammeratskab og
sociale samvær. Bestyrelsen har derfor be-
sluttet at arrangere en put and take tur forår
og efterår.
For at endnu flere medlemnler skal få kend-
skab til disse ture, er her en lille beretning lia
foreningens efterårstur til Fyel Mose.
Afgangstidspunkt kl. 9.00 fra Stampernøllen.
Hjemkomst (aftales med den man kører med).
Vel ankommet til Fyel Mose, havde vi aftalt,
at vi kunne få fiskekort til 5 timer, men vi
skulle kun betale for 4 timer, dette gælder så

snart man er en gruppe på 8 personer.
Jeg spurgte om Jens, Tony og lb ville med
over at fiske i den lavvandede sø, nej de ville
lrske i den store sø, hvor dybden var ca.9-12
meter.
Så jeg kom til at fiske alene i vindsiden, der
var ikke andre der ville prøve der. Jeg starte-
de med en god gammeldags rød haveflue, fi-
skeriet foregik med et lille flåd og blybelast-
ning hvor krogen var anbragt ca. 45-50 cm
under blyet.
Efter en times fiskeri forsvandt mit flåd, og
jeg gav tilslag, efter en lille, men hård fight
fik jeg den første regnbue på land, en fisk på

,-., : _,w.tTøer4o,
VF nI >,.

x 
*'( fko tf,ir.o*]- .7tt hose

?b;::ur 7.8r,.^
å,;,r;;: 

it!;;1r;;,"

3 kg, og så fangede jeg endnu en regnbue på
11/2k9.
Ca. ll2 time senere forsvandt flåddet atter og
jeg råbte over til de andre: "hvor mange fisk
må man egentlig fange inden kl. 12.00".
Så kom der nogle sjove bemærkninger: "vil
du låne en trillebør til at køre dine fisk hjem
i" (vist nok Anker), eller "tror du ikke du skal
tage hjern nu" (Keld).
Nu skal vi jo ikke glemme den fine fisk
Jørgen fik på sin cocktail af powerbaits og
regnorrn (ca. 5 pund).
Lars-Peter kom nu også over for at prØve
lykken på vindsiden, her var Ib begyndt at fi-
ske ved siden af mig, men heldet var ikke
med ham med hensyn til fangst af ørreder,

8 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENTNG



han fangede en lille fin aborre, eller skal vi
kalde det for en flyvefisk, den lettede helt fra
vandet, da han gav tilslag.
Nå jeg må hellere fortælle om den sjove
måde hvorpå Lars-Peter fik sin pæne regnbue.
Han stillede sig op ud for Ib og mig, men hvor
mærkeligt det end lyder, lykkedes det for ham
at lægge sin flue ud over vores liner.
"Jeg forsøger lige at ffi linen fri", sagde Lars-
Peter. Han løftede sin line og forsøgte så at få
styr på den løse line. Men hvad skete der så:
jo Lars-Peter havde fået sin flue til at provo-
kere en fisk. således at den lri af vandet
havde taget fluen, da han fbrsøgte at få or-
den på linen.
ib og jeg blev enige om at forsøge i den an-
den sø. Her stod den "gamle formand" og
råbte op om, at har-r havde fisk på. Det var
spændende at se, hvordan han fightede fi-
sken, han sagde: jamen jeg har jo lige kastet
min spinner ud. og så er der allerede bid.
Ib hjalp Peter med at få flsken i nettet og op-
dagede, at Peters spinner havde fat i en line,
hvor der var bundet en f'lue på, og denne flue
havde fisken taget. Peters l'isk blev beLrrrdrct
inden den blev sendt til himmels alt irnens
han røg på sin pibe, han var yderst tillieds
med fangsten.
Jeg mener, at der blev fanget fire fisk af de
andre.
Jeg glemte forresten at fortælle, at Ib legede

samarit, jeg havde skåret mig i langefingeren
og tommeltotten, det blødte meget, men Ib
sagde: "den klarer jeg".
Han havde isoleringsbånd i tasken, og jeg
havde servietter, så han fik lavet en forbin-
ding: Men nu fik Ib også besked på at
Gunnar havde skåret sig, og så måtte Ib i
aktion igen.
Jeg håber interessen nu er blevet vakt og at

de som endnu ikke har prøvet at deltage vil
tilmelde sig når forårsturen løber af stabelen.

Erling

e%trå5iffiår.J"o
§s'

Rosensgade 40 . 8300 Oddei".,
Tlf. 86 54 14 60 . Fax 86 54 14 31

www.brillesmeden.dk

Fordele ved fiskeriet
i Fyel Mose:

l. Det er pæne fisk med hele finner
it<[i§,m'oderf,rsk,, som,, tydelig.b..ærer

, præ§ af tiOehs tånd, , , , 
' ,:

2. Der er god plads til fiskeri med flue,
agn og spinnefiskeri.

3. Det er til en rimelig pris : ,

(se andet steds). 
r , ,,,
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Arhusvej 58 - 8300 Odder
Tlf. g6 54 1g 22

Åbningstider:
Mandag-torsdag 9.30-1 7.30
Fredag 9.30-19.00 - Lørdag 9.00-13.00
2 lange lørdage 9.00-16.00

GULDSMEDEN
I ODDER
JANSEN GI]LD. SøLV.URE
Rosensgade 43 - 8300 Odder
Telefon 86543633
Eget urmager- og
guldsmede værksted

Stort udvalg i
fodtøj
til hele familien
til hverdag
og fest

Rose
r Dn Gnøxur §rosffir
nsgade 31 - Odder - Tlf. 86 54 04 02

o
*ODKØB HOS

FAGMANDEN

ffir:{l}Er S*l*y:lis

Rådhusgade 5 - 8300 Odder
Ttf. 86 s4 03 72

JACOB NIELSEN
Rosensgade 24
8300 Odder
Tlf. 86 54 01 76

FISKEHATLEI{
Holsteinsgade 5 - Tlf. BO 54 1217
v/ Ruth og Erland Jensen
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Grønland 2002
Overskriften rummer det, det hele drejer sig Nogle af dem er noget dyrere, end det vi har
om, en fisketur tilGrønlandiT\}z. afsat. Det kommer også an på, hvad nran for-
Ved sidste julefrokost i klubben blev nogle venter. Det dyreste er med permanent fiske-
sfykker enige om, at det kunne være morsomt, camp, kok og lignende. Det billigste vil
om vi kunne lave en klubtur trl Grønland. være, at benytte sig af de kontakter vi allere-
Der har været en del artikler om fiskerier i de har til herboende grønlændere og folk, der
forskellige lystfiskerblade de seneste år. Så har været der før. Men i den sidste ende bli-
hvis man vil deltage, inden det bliver lbr ver dct cn fælles beslutning.
"turistpræget", så skulle det være nu. l)u kan sp!)rge or-n der er plads til dig, og det
Det koster jo lidt penge og lbr at alle skr-rlle er cler. l)ct kræver kun, at du indbetaler det
have muligheden lor at deltage, startede vi samrrre beløb som vi etndre har glort og der-
indbetalinger til en fælles pulje l. febuar. Det elter fortsætter med de månedelige indbeta-
vil sige, at der er 30 måneder til vi skal af linger.
sted. Med en månedelig indbetaling på 300 Det er klart at man skal ville det, og deltage
kr. pr. prs. giver det i alt 9000 kr. pr. delta- på lige fod rned de andre. Vi har ingen rejse-
ger. Der er i øjeblikket 9 der betaler. leder under planlægningen og selve turen, så

Pengene indbetales på en gevinstopsparings- evt. fustration over et eller andet. kan man af
konto, evt. gevinst tilfalder dem der rejser. gode grunde kun vende rnod sig selv.

Vi regner med at turen tager ca. 14 dagc, i Selvfølgelig kan man springe fra og få det
rnånedsskiftetjuli/augr-rst. beløb, man har indbetalt tilbage. Men på et
Hvor skal vi så hen i Grønlancl'l Det vcd vi eller andet tidspunkt Lrd i frerntiden, skal der
ikke endnu, der er rnuligheder både nordpå indbetales rrogle penge, så må man tage den

og sydpå. Lrigenkaldelige beslLrtning.

En gang efter jr,rl vil vi indkalde til et møde I'[ar dLr på trods af de lbrmanende ord, stadig
med dem der har betalt for evt. at tage den lyst til at deltage på en lbrhåbentlig ufor-
eridelige beslutning. glemmelig tur, er du velkotnmen til at

Som man kan læse i Sporlsfiskeren, , :::::=:-=r-:=--__ kontakte Allan og Peter i

er der flere udbydere --,.;..-'§;ir-- 
-';;t;;--."='qli;*q.1"-:Ef,-;o- klubben eller Peter på

tlf. 86 55 71 82.af fiskerejser. .4.t:, .'.. ", {.fi- -tri,:ir.rfirii-ffi.ij;ij,i:iillxi

-- \ A \ Z'lt:l!:!!.:r':::::!j:an:l!jljl::!lr::a::i':ir:jllirlili:Iijiil$li/// / /'- \ ?,i\ r r.{nli:rrr:ii:i:i:::i:::1:!r:i!::ii:fli:ii:!,r,:ilij'ri:r:i:l:r1lir:l
?-:- '.::. \ ..":llii:rjn . l.':i:i1-::::ir:1i_:i':ijilil:i;ji:i:iti:i:,::r!!!ll!:jrircfli:

?/ ! , - /- ,, \i":.r,,:::r:-:::'Fr.r\ -.; \r:A.ri.:r.j:,.r..:_..:.r.:.:::.::!:i:il!:i::l!!::!:l:1i:.:i:i::

,,'',,' i .,, i. * " jiin{ .r- to. i;,..l,,r,t.t,..,i.f.,li,.'it*li.rtl,.

/ : !i* ,lr :r',.'.) 
'//'la 

;ll!'r';{::.iri,:;ir::::i':',:..ni,1:,,.

,'1"," .,'.-*- .' .- _ ikii,'...,r,t,lj ,' nr ri}ffi..,i

'.1':i i ;:::,,:,.,,l;.,..,.r,,,rr" r -,. \e=,Æ1.ti ; i i /..,r,.i.,.irlr,,,,i..i i Å: \"exf I\

iii | ;, .Å,ii."1;*1U;'*,-u^" §\å*
; r i ----' Lri,:i.t!,1:liiiiu,trr{riri#iia,lii.,r-:;;.4:,-lS'€fi} (.1 r?,1
't l.-1 I Æ!,i:l:;j::'ri:i:i::i:,jri:r:ri::::,lr:if+;ilil/ili'i:.}}tr./,t.O^''{;:;iii, I t, t ! ,:!Xn'!rlil!!1:r,,::: i::i1,::ril:r:iil1:ril+rillliil l:i:Iili:|Za V;!I Å....t , ./t i irai:t:!::jii:i:ii,it.irijjil:j:jll+i:,.;t::r:1i!i:i:ji,1*qit,,i t:i;) *;:t{j,ti:/

: \ /+:..il.11i.rr:.:r..:.:r.r:1..:r+!:?:1::::r:11i.1:..r:r:.:r::...:r.:.:i.r.-u.1.r.1!.T #§t w rirjjr.:n/ , -!

i , ./liii:lrlirili:,1!Xlli:iri:r!1:iriXi:+,i.:!.!i:iIi!!::l:irl.+i!:.ti!'i+!,IrtE2t* 6tiii:ii7
iiji$ii.liilj."ll:i::i.iiililf \ / qÅ ;r,fijii.'Å
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v. John Jensen

Ballevej 25 - 8300 Odder

Ttf. g6 54 2g 2g

oAutolakering
.Specialkabine for lastvogne

- busserikassevogne
o lndustrilakering
oSandblæsning
oSpecial effekter
oBilplejecenter

3?@ITIA3TEI
Nørregade 4 B - 8300 Odder

Ttf. 86 54 43 30

0DDER KABOSSERI- og
UNDERVOGNSCENIER

HansJacobsen
Knudsmindevej 18, Odder

8656 0244
Opretning af
person- og
varevogne.
SUVO-Rustbeskyttelse

f'.K-
Unibank

Banegårdsgade 2
8300 Odder

Rosensgade 27 - 8300 Odder
Tlf. B6 54 00 45

Velkoilrmen til
lidtiysk forntrft

1 2 oooEn sPoRTSFTsKERFoRENTNG



Det beskidte
dusin
Et dr"rsin fra OSF havde fundet vej til Odder
Å tirsdag den 9. rnaj for at sarnle affald langs
med og i åen. Det var en dejlig aften med
klart vejr og der var rigtig meget liv ved og i
åen. Skaller og bækørreder ringede og
enkelte tilbageblevrie havørreder lavede
bLrler på overtladen, så der er meget liv i
vores lille å.

Vores mission denne aften var nu ikke så

meget for at studere fiske- og fugleliv, så

bevæbnet med affaldssække blev vi opdelt i
små enheder, der rykkeder fiem langs med
åen, for at indsamle det affald, der desværre
ligger langs med åen, eller flyder i den.

Det biev til en vellykket aften rned højt
humør og en velfortjent øllsodavand til at
slutte af med. Kun et lille uheld havde vi, da
vores delingsfører Tonny Jensen med stor
entusiasme i kamp mod de flydende øldåser,
vadede for dybt i Odder Å og blev våd om

Lars Aarø

oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG 1 3
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ryerårsprogram
2fifi,0

fiirl H§ff
Første klubaften efter ferien.
Familiearrangement, hyggeaften med grill og rØgeovne til fisk.
lnteresserede familier medbringer selv kød og pølser.
Mødested: Stampemøllen kl. 18.00.
Børnene kan lege på pladsen og ved bækken.

I

ifirsdåg 1.

Tirsdåg,22, , Optakt til havtur. §e opslag.

Lørdag 26. Aletur tilTange sø (ved Magnus.)
§ønAåg:27',i,',"' Overnåtning på Ans Søcamping i hytter/hytte.

Tilmelding hurtigst, for booking af hytter.
Nærmere vedrørende tid og sted se opslag i klubben.

Søndag 3. Makreltur fra Grenå (ved Søren Kvist)
Turen er arrangeret gennem Søren Kvist. Se opslag i klubben.
Læs også artikel i btadet.

Tirsdag 5. Optakt tilTunøtur ( ved Lars Arøllb Sejersen)
Pokaltur.
Se også artikel i bladet. I

LØrdag:..:1,6',
søndå§,,1,7.

Tunøtur (ved Erling Bentzen/Magnus)
Maden arrangeres af ovenstående.
Ov-ernath[ng på skolen i gymna§tiksalen, :,,,'
Madrasser findes på skolen, medbring sovepose.
Prris p,r:, pers.,cå, 220,00,inclusiv tiansport,o§ ;p§{. : ,

Af hensyn til billetter færge/mad er hurtig tilmetding nødvendig,
senest d.22.-08.

14 oooe n sPoBTSFTsKERFoRENTNG
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Lørda§7, Åtur til Gudenåen (ved Tonny/Magnus)
Turen gar til Bjerringbrostykket. Se opslag vedr tid og sted.
Hurtig tilmetding påkrævet på grund af bestilling af flskekor:t.
Pris ca 100,00 + kørsel.

I

Tirsdag 10. Filmaften (ved Tonny/lB Sejersen)
Overraskelse + evt. ekstra film.

Søndag 22. Atur Præmietur"(ved Lars Peter/Magnus)
Odder A/RævsA
Mødesled: brpen kl g.0O - Afslutning og vejning kl. 15,010.

N..0,VE:fiil'BEH

Lørdag 4. Fladfisketur (ved Søren Kvist)
Tid og sted se opslag i klubben. Forslag. Bønnerup/Djursland.

Tirsdag2l. Generalforsamling
' Vi håber der mødes talstærkt op, da der skal tages stilling tit brug

Søndag e0. Put and take tur til Fyel mose (ved Erling Bentzen)
Algang fra Starnpemøllen kl: 8.00
Ved minimum 11 deltagere kan prisen holdes på ca 80,00+kørsel
Se også artikel fra sidste tur i bladet.

Tirsdag 5. Banko (ved Lars ÅrølMagnus)
Stampemøllen kl 18.00.

Tirsdag 12. Julefrokost kl 19.00
Medbri ng forskellige retter f isldvarm retter
Vedrøren-de koordinering af mad henvendelse tilTonny,
så vi ikke kommer med ået samme allesammen

.i.'il$#Niuj 
$Fiii'111i11lr11iiil1::ir:,:,.:,.",1,,.::'il,:'tilli1i:iiltlii

tiisua' -i ., .i.,i;iåiå.*liluattdn efter n tår:.
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ma[evfirma7t
Kurt'Mørc[1

Skovdalsvej 30 - 8300 Odder
Tlf.86 54 30 20
Bil 30 82 91 64

Vi slår på kvaliteten

o Miljørigtig lakering

. Auto- & industrilakering

KVIK BILLAKERING
Ballevej 23 - 8300 Odder

TLF. 86 54 4277

ODDER AUTOMOBILHANDEL

SKOVDALSVEJ 2 B

83OO ODDER

T1F.8654 1033

FAX B6s4 1693

Din lokale el-installatør
Vi tilbyder hurtig og effektiv service

ved enhver el-opgave:
Alm. el-installation Antenneinstallationer
Landbrug & industri Hvidevare salg & rep.
Tele & data Tyverialarm

.DDER ELe sERVrcE A/s

Solbakkevej 9 - 8300 Odder

TIf, 86 56 00 32

Affaldscontainere til enhuer lejlighed
oÅbne og lukkede affaldscontainere
o lndustrirenovation
oGenbrugsindsamling af pap, papir m.m.
o Firmakørsel
aKraner indtil 36 tonsmeter
oBortkørsel af affald med grab
olevering af sand, ral m.m.
.HUSK! Totalløsninger det er osas iver pedersen

vognmandslirma
ballevei4.AsOoodder

1 6 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENTNG
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Vejledning til brug ved fremstilling af

skydehoveder
Materialeliste:
a 1 stk. skydehoved der passer til flue-

stangens aftm klassificering (gerne en
klasse over så længden af line uden tbr
topøjet ikke bliver for lang og denned
besværliggør kastet).

o I stk. runningline efter eget valg.

o 1 tube liqusole eller lign. lim.

o 1 stk. trådholder, bibdetråd, saks, fluestik
(gerne to så du kan spænde linen op
mellem dem), en sjat acetone, en tut fra
fotofilm (spørg Lars).

o 1 stk. præcis brevviegt.

Fremgangsmåden er l'ølgende:
Afvej den nøjagtige rriængdc skydchovctl pri

vægten. For at lå koatingcn al. dyppcr tlu crr-
den, ca. 5 cm. (på linen rraturligvis) i aceto-
ne, her bruger du loto tutten sii der kan korn-
rne låg på, det tager ca. l0 nrin. at opløse
koatingen, når det er g;ort kan du skrælle den
af med en ikke for skarp kniv, ligesom når
man afisolerer et stykke ledning. Lav nu et
loop, læg den frie linekæme dobbelt, sæt den
i klemme i det ene stik, afstanden mellem
stikkene skal ikke være for stor da det er
svært at holde linen strarn, gør fluelinen fast i
det andet stik, ikke klemrne for hårdt da man
sagtens kan beskadige linen.
Start nu med at gøre bindetråden fast ,det er
her du bestemmer hvor stort dit loop skal
være. Lav en bevikling ca. 1,5 cm, få det til
at passe så du klipper overskydende kærne af
der hvor koatingen begynder, lav en pæn

overgang. Det er nok at give to lag bevikling.
Afslut rned vipfinish eller hvordan du plejer
at afslutte en flue. Så skal der limes i et jævnt
lag, ikke for tykt eller klumpet så det giver
modstand i stangøjnene. Tørretid fremgår af
limtuben.

Aftm line klassificeiing:

Kl I 3,9g + 0,4g

K\2 §?o
")- b

Kl 3 6,5 g

Kl4 7,7 g

Kt5 9,1 g

Kl 6 [0,4,9 0r5'.§

Kl7 LZ,A g

Kl 8 13,6 g

KI 9 15,5 g 0,6 g

Dette er så den måde jeg laver skydehoveder
og samler hoved og running line med loops.
Vægt angivelserne i skemaet er vejledende,
da det kan være individuelt fra lystfisker til
lystf,rsker hvor hårdt han eller hun ønsker at
det rykker. Det kan være klogt at tage det
rigeligt til at starte med, når man først har
lavet et par loops, er det ingen sag at nappe et
stykke af skydehovedet, hvis det er
blevet for tungt.

Knæk og bræk
rned jer alle
Svend Sørensen

oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG 17



Der er bid i os!

Skift til den lokale SPAREKT\SSE....

---rr) 
==(-

ServiceSparekassen
ODDER.
Rathlousgade 6, 8300 Odder, tlf. 8656 0700

I

i
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Havfiskeri
Så er der endelig nyt orn havllskcriet. Vi
har elter en længere paLlsc hesluttcl, at vi
nu igen vil gøre noget ved havf iskeriet. Vi
håber sir i den anledning, at der er nogle
interesserede rnedlemmer. der vil være
nred til at løfte denne form for fiskeri til
nye højder.
Vi starter med at hægte os på de ture, sol11
Søren Kvist arrangerer gennem sin butik,
så vi på den måde kan lodde stemningen
blandt klubbens medlemmer. Det vil der-
for være fint, hvis I lige lavede en påteg-
ning på jeres tihnelding, så vi kan se om
det er medlemrner der deltager. på den
måde har vi så en fornemmelse a1', hvor-
dan tilslutningen til havflsketLrrc cr i Iur-
eningen. Det er så meningcn. hvis der er
tilslutning nok, at vi i fremtiden vil arran-
gere ture i klubregi.

Dcn I'ørste tur der er mulighed for at del-
tage i, er en [Llr elter makrel og torsk fra
Grenå. 'l'uren løber af stablen den 3. sep-
tember, og der er tilmelding hos Søren i

grejbutikken i Odder, eller hos mig på tlf.
86 18 94 40, eller i klubben om tirsdagen.
Nærmere information ang. afgang, pris
osv. kan ligeledes hentes hos ovenstående.
Der vil i klubben den 12. augusr kl. 19.30
være mulighed for at høre lidt om fiskeriet
og lære et par små fif.
Der er udover ovennævnte også arrange-
ret 2 ture til Lillebælt i løbet af efteråret.
Ring og hør nærmere.

Skulle der være interesse omkring en tur
til Det gule Rev eller andet, lader I
selvfiølgelig er ord falde.

Ib Seiersen

ODDER SPORTSFISKERFORENING 1 9



LørdaglSøndag I 5.- I 6. april 2000

Tur til Diursland

Afgang Stampemøllen i Tonnys bus kl t3,00
Deltagere: Jesper Juniormedlem, Jørgen Lj-
strup, Erling Bendtzen, Arne Skibsby, Søren
Jensen, Iørn Mortensen, Tonny Jensen,
Mateo Jensen.
Overnatning skulle foregå i Tonnys sommer-
hus, så turen gik dertil først over Århus,
Hornslet, Auning, Allingåbro, Ørsted og St.
Sjørup hvor sommerhuset ligger. Søren skul-
le komme og støde tit her, inden vi skulle ud
på fiskeri.
Efter Søren Jensen var kommet, og vi havde
fået os installeret, gik turen til udmundingen
af Randers Fjord ved Udbyhøj færgeleje.
Her er der gode muligheder for at fange
mange forskellige fisk, for eksempel hav-
ørred. Dette blev bevist ved, at der kom en af
de lokalkendte, som vi talte med. Han havde
en havørred i bagagerurnmet, dog ikke en
særlig flot fisk nærmest en" Odder Å fisk",
men der er meget flotte fisk i fiorden, det er
ganske vist!

20 oooen sPoRTSFTsKERFoRENTNG

l-irks karr dcr ogsii llngcs, tlu ( irrrlc:ruien jo
tudnttutrlcr i ll:rrrtlers Ii;or tl.
Naturcn cr rnegct llot i og orrrkrirrg ljorden.
Når man lisker hcr, gi\r rrran rrtl trl sc.jlrcnden
og nærmest fisker i dcnnc, rnarr kan også gå
længere mod øst, så er der nrcrc rcgulu:r kyst
med revler.
Vi fiskede ca. 4 timer uden at have lået kon-
takt med nogen fisk.
Dog er man ved at træde på flere skrubber
der drøner afsted, enkelte flotte hsk.
Vi besluttede at køre til Alling Å og forsøge
os her efter aborrer og andet.
Først skulle fiskekort indløses i Q8 iAllingå-
bro. Kr. 25,00 pr. prs.
Efter dette til åen, men vi havde irrgcn orm,
så Tonnys omformer i bussen ntåttc: i gang.
Vi fik da en lille portion ontl (nok). Irrling
havde dog lidt også.
Først fangede vi en del skirllcr', lirrtli vandet
faldt ud i Iorden, rncn errkcltt. rrlrorrer var
der også.



Der kom en lokal fisker og sagde, vi skulle
længere op ad åen ca. 300 m, så var der
sLØrre chancer.
Det skulle vise sig atyære rigtigt. Vi fangede
ca. 50-60 stk. total, vores junior Jesper var
ikke til at stoppe. Jørgen Ejstrup fik en virke-
lig flot aborre på ca. 500 g, vi tog ca. 25-30
stk. rned hjern,
lnden vi kørte hjern fra åen kont dcn lokalc
lra Udbyhø.j og sir vi var rlcr, hitn kunnc ikkc
dy sig lbr at visc cntlrru cn hilvr.rr.rcrl. dcn var
til gcngir:ltl stor og l'krt blarrk.
Vi var ikkc spor rnisLrnclcligc!
Indcn tilbageturen til sornmerhuset skulle vi
have handlet, men butikkerne havde lukket,
sir vi måtte tilbage til Q8, der købte vi bikse-
mad og æg.

Tilbage i sommerhuset fandt Tonny ryge-
ovnen frem og vi røgede alle aborrene og spis-
te dem sammen med biksemad og spejlæg.
Aborrer smager ganske godt røget, var vi alle
enige om, og enkelte antydede, at det ikke
var sidste gang de var i Alling å.
Næste dag skulle Jørn Mortenscn konrrnc
med rundstykker om mogencn.
Efter morgenmaden blev vi klar over trrling
Bentzen var syg, så vi ntåttc eficrlatlc hant i
sommerhuset.
Turen gik til Voer færgcleje ud lirr kanaløcn,
men der var for mange fiskere, sitr vi kørtc til

Udbyhøj igen, men resultatet var det samme
som sidst - ingen fisk.
Vi kørte ribage til sommerhuset til middag og
spiste.
Erling var liisk igen og havde ryddet op i
sornrncrhusct, så dct var jo dejligt.
Irlicr dcltc krrrte vi til Sletterhage. Meget flot
ve'jr, vantlct var spc.jlblankt og klart, alt for
godt!
Vi llsketlc, l.ncn r-rdcn resultat, så kom et
rrrcdlcrn al' klubbcn, Karsten Nørgård, han
havclc prøvet hcle dagen fia Kalø vig til Slet-
terhage uden resultat.
Vi mødte også 2 mand fra Ålborg. De havde
dog fået fisk om morgenen på Sletterhage .

Hen under aften kørte vi hjem uden de
mange fisk, men mæt af mange andre gode
naturoplevelser.

Tonny.

En aborrefilet
med tilbehør
er ikke at
foragte
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ENry,T, ,,@
8300 Odder

ODDER BIL.CENTER NS
TLF. g6 54 15 11

www.fiat-odder.dk

Banegårdsgade 27 - 8300 Odder
ilf.86 54 00 99

Åbningstider:
Mandagtorsdag g-18

Fredag 9-19
Lørdag g-16

CITROEN
Aut. forhandler

Lindgaard & Kristiansen ApS
Horsensvej2 - 8300 Odder

Tlf. g6 54 40 55
Fax 86 54 45 56

KIM's GARAGE X
ELBAEK PRODUCTS DIVISION

Alrøve154 - Falling
8300 Odder
ilf. 86 55 12 00

$weil

Støt annoncØrerne
de støtter dig
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Bådene

Foreningens jolle og motor på trailer
henstår ved Magnus,
Hovedgaden 6, Gylling
tlf 86 55 17 s1

Ved Hov sydstrand ligger foreningens anden
jolle rød no 7O
Årer er ved jolle.
Motor samt redningsveste er hos
Svend SØrensen, Skolegade 1g
tlf 86 556462.

Ved Alrø-dæmningen til høire (førstfor)
ligger Hov sydstrands jolle
som vi også må benytte i år
den er mærket med HSJ.
Må kun benyttes i

tidsrummet
k.l 10,00-18,00
af hensyn til
garnfiskerne.

Redningsveste
medtages selv.
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Vi er også gerne din
el-kontakt!

86 5429
har altid en
specialuddannet
elektriker
med servicevogn
klar til hurtig
og effektiv service
ved enhver
el-opgave

O VILLA.
O LANDBRUG
o EDB
O INDUSTRI
. TELE/DATA
O ALARMANLÆG

Hvidevarer - Salg og service

! vrcco RAsMUssEN EFTF.
vl Finn Christensen
Thornøgade !0 - B3OO Odder
Tlf./Fax 86 54 04 03 rri4o4o3 

ffi
h cvrr-en æl^J OG KNALLERTER 

æ

uNo-t<tost<EN
Rådhusgade 79 - BS00 Odder

Ttf. 85 56 03 00
oTips & lotto
oHotdog-bar
oBagerafdeling
oVideoudlejning

Mandag- fredag 6.30-21 .00
Lørdag-søndag 7.30-21.00

I

Hvor handler du?
- selvfølgelig hos annon cørerne

I
o

TorvetT-8300Odder
Ttf. 86 54 01 31

Banegårdsgade 14 - g30O Odder
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ODDEn,
TR^TELASTHANDEL A.S

Banegårdsgade 2T - Odder
Ttf. 86 54 00 88

ALTTIL BYGGERIET!
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Regter for Odder at Rævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder Å-Rævs Å og ud til fjor-
den hedder åen RÆVS Å, og der må fiskes fra
sammenløbet og ud til fjorden som normalt.
(lkke opstrøms).

Fredningstider:
Fra den 16. november til søndag den 21 . .januar.
Vi mødes i klubben kl. 9.00 til kaffe og rundstykker,
derefter kører vi til åen og starter fiskeriet kl. '10.30.

Mindstemål:
Havørred
Bækørred
År ........

.......40 cm

.......30 cm

.......45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fjernet hele
året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Gæstekort kan kun udstedes til
personer uden forÅrhus Amt, med mindre væg-
tige grunde taler imod. Dette afgøres af den af
bestyrelsen udpegede gæstekortsælger, der er
kassereren.
Kortet koster 20 kr. pr. stk.
På næste generalforsamling foreslås ændring
vedrørende regler for gæstekort til også at om-
fatte personer inden for Arhus Amt.

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

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs A's udløb i Norsminde Fjord så lad os
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slå følgende fast: Rævs 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 linle
tværs over havneudløbet fra den nordre havne-
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

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 kassereren
bestille et eksemplar, det er gratis, dog må der
forventes en leveringstid på ca. en uge.

OSF på lnternettet
Odder Sportsfiskerforening er kommet på lnter-
nettet. I samarbejde med andre østjyske sports-
og lystfiskerforeninger, har vi fået oprettet vores
egen hjemmeside, med oplysninger om forenin-
gens virke og det som vi ellers kan tilbyde evt.
nye medlemmer.
Nye medlemmer kan samtidig tilmelde sig via
vores elektroniske postkasse hvis adresse er flg.
jenskrk @ post9.tele.dk.
hjemmesidens adresse er
h ttp ://home8. i net lele dk/s I i n d kvi/dsf/osf . h tm.
Hjemmesiden opdateres efter behov, så hvis der
er nogle medlemmer, der har et eller andel de
gerne vil have med pa siden er de velkommen til at
kontakte kassereren.

Støberu m met bliver blyfrit
Da det alligevel kun er et spørgsmål om tid før
det bliver forbudt ved lov at bruge bly i Danmark,
har bestyrelsen beslultet, at komme denne i

forkøbet. Det gør vi ved at forbyde bly i klubbens
støberum. Der vil fra bestyrelsens side blive
anskaffet et passende alternativ. Desuden vil der
blive opsat en båndpudser så bearbejdning af
kobber og messingblink bliver noget lettere.
Forbudet træder i kraft den 1. jan. 2000.

Kontingent
Senior .............kr.365,00
Junior .............kr.230,00
Pensionist ........kr.280,00
Familie ............kr.565,00



Hos Bosch Autoteknik
har viden om alle biler
- s€lv de mest krævende...

a

VI

l)u skal ikkc overlade din bil til hvenr sorn helst. Som
kurrdc hos ct Bosch Aut«.rtelqrik værksted er du sikret
.[, klasscs nrbdde. V<rr viden bygger på et tæt samarbejde
rrrt:cl ljosclr *. _ Ins stØrste leverandører til auto-Fu*ar

rrrdustricrt. f "':i\\'.'-,'rnsiv skolin's hos Bosch har vi drrrdustricn. f " -:-1i-,' nsiv skolin§ hos Bosch har vi den
krtowhow c L :. t r"r * , midler- som kræves til moderneknowhow c L : 't lrpj : midler, som kræves til moderne. .*lr*,§..
biler.

Velkommen hos:

H6r kan du bruge
Bosch AutoCredit kort

E. J. AUTO
5IATV1PMøILEVU 48 totcx O

E
5l{ ( l{ t]c,t.Ol, votvo, NlssA}.J



OK. er altid billig med benzin. Så vil du
ikke betale mere for benzin end højst
nødvendig, betaler det sig at tanke hos

OK. Bruger du et OK Benzinkort, betaler
du kun for dit for,brug 6n gang om
måneden helt uden renter og gebyrer.

Vil du have et gratis OK Benzinkort, så tag
en bestillingsfolder på et af vore anlæg eller
kontakt os på 80 200 300 eller www.ok.dk

Husk o§§å"Optiffiå.iiHfotorolie fra OK.
- fås i Brugsen, LokalBrugsen, Dagli'Brugsen, SuperBrugsen,

Kvickly og OBS!

Med kortet kan du tanke mere end 460
steder i Danmark. Billigt og nemt hele

døgnet.

zoosriÆ!ø W OI<
Gylling Odder ALTID BILLIG BENZIN


