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0dder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSE
Formand og ungdomsudvalg:

Søren Kvist.......... 86 54 20 93

Kasserer:

Lars-P. Jensen

Bådene:
Tonny Jensen

40 49

Kystudvalg:
Lars Aarø ......... 86 54 56 79

10

Havudvalg:
lb Sejersen 547472

55 86 73
Klubben:

Jørn Mortensen

Blad:

Niels Jørgen Nielsen ......... BO 54 03 52
Lars Aarø ......... BO 54 56 79

Odder Å;

Erling Bentzen..... BO 55 18 28

Fiskeribetjent:

Magnus Johansen 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
Iigger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Fling straks til
Fiskeribetjenten........... ....... 40 36 1 1 93
Brandinspektøren 86 54 05 29

OSFs
bestyrelse
2001

Lars-P. Jensen, kasserer Tttnny Jcn.se n

Soran Kvist, fitrmand

Erling Benlzen Lqrs /urø

Ib Sejersen Magrurs Johansen

Niels Jørgen Nielsen Jørn Mortensen
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Kystkonkurrence 2001
Årets kystkonkurrence blev afholdt søndag

den 6. maj fra kl. 9.00-14.00.
At dømme efter de fremmødte til indvej-
ningen på parkeringspladsen ved Kysing
Strand, var der ikke mange medlemmer, der

havde valgt at bruge deres sØndag med en

fiskestang i hånden. Det kan dog ikke være

vejret, der afholdt folk fra at tage på tur, da

solen skinnede fra en klar og skyfri himmel
med en let frisk vind fra NØ.
Fisk var der også, både havørred og hornfisk.
De havørreder der huggede, var fanget uden

for konkurrence tidspunktet, men det blev da

til to på henholdsvis 56 og 57 cm.

Hornfiskene blev selvf6lgelig fanget af Jørn

Ejstrup. Han havde valgt at starte fiskeriet på

AlrØ oB havde her kontakt med to ørreder
inden hornfiskene indfandt sig.

Den første blev dog fanget før konkurrencen,
men fire pæne med den stØrste pL74 cm blev
det da til. Da disse fire hornfisk var de eneste

der blev tilmeldt konkurrencen, gik alle præ-

mier samt pokalen til Jørn.

Der var præmier for følgende: største, smuk-
keste og flest fisk.
Kl. 14.30 kørte de fire fremmØdte medlem-
mer hjem efter en fin dag på kysten. L5.
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flUyf klubhus til OSF
Så blev det endelig en realitet, at vi kunne
komme i gang med at få indrettet nye klub-
lokaler i staldbygningen ved Stampemøllen.
Det holdt hårdt, for kommunen havde ikke
travlt med at give os lov, og da vi sammen

med fjerkræavler foreningen endelig fik lov,
trak fjerfolkene fjerene til sig, hvilket
medførte en tilba-eetrækning af det ellers

lovede klubhus fra kommunens side. De
ændrede så igen standpunkt efter flere for-
handlinger, og gav os det endelige grønne
lys, ved at støtte projektet med 8000 kr. til
istandsættelse af de rå lokaler. Grunden til at

vi længe har ønsket vores eget klubhus er, at

vi gennem en længere årrække har delt hus

med andre foreninger og dagplejere, hvilket
ikke altid er problernfrit!
Udover de 8000 kr. som vi glædeligt fik af
kommunen, har Tonny flot solgt annoncer
for ca. 10.000 kr. hos gode og forstående
annoncører, som godt ville støtte projektet
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omkring et nyt klubhus til OSF. Desuden har

der været en lang rzekke andre imøde-

kommende sponsorer, der har skænket

materialer og inventar.

Alle laug med
Det første vi gjorde i det nye år var grundigt
at besigtige de 60 kvm. store lokaler og lave

en god arbejdsplan, bestille materialer til
vægge, gulve, isolering, elektriske installa-

tioner, vvs, loftsbjælke til afstivning af loft
og meget, meget mere. Derfor har det været

af afgØrende betydning for projektets succes,

at vi blandt foreningens medlemmer kan

tælle håndværkere fra næsten alle laug, der

lægger en kærnpe ind^sats i at få lavet et godt

klubhus. Ingen ting bliver overladt til
tilfældighederne, og udover klubaftenen orl
tirsdagen er der medlemmer der møder op på

andre tider og knokler, så der bliver ikke så

megen tid til fiskeriet, men vi får altid en



snak om det mens vi bygger. Der hersker en

god ånd når vi mØdes for at tumle på bygge-
pladsen og færdiggørelse af det nye klubhus
styrker sammenholdet i klubben.

Klubprogram
Men det skal understreges, at det også er

nBdvendigt at holde fri for byggeri, og de

klubaftener der if6lge vores program bliver
afholdt et eller andet, vil vi fplge vores
program, for det er jo ikke alle som har den

store interesse for renovering af gamle byg-
ninger, forståeligt nok, eller har ti tommel-

fingre. Det er jo en kendsgerning, at det er
kommunens lokaler og vi har ikke kunnet få
nogen garanti for, hvor længe vi kan blive

"boende" i huset, men jeg regner med at vi
kan få lov til at blive der i mange år, når vi nu

har brugt så mange penge, materialer og

arbejdstimer i projektet.

Be gode histonier
Når det står endeligt færdigt, har vi nok selv

skudt 15.000-20.000 kr. i klubhuset. På

nuværende tidspunkt er vi færdige med at

bygg. vægge, tapetsere, afstive loft, gulv,

men mangler belægningen, indlagt vand og

el.

Men der er stadig et godt stykke arbejde at

gØre før vi er færdige, så har du lyst så er alle

altid velkommen. Vi har som mål at vi skal

holde vores traditionsrige julefrokost i de nye

lokaler. Dette mål er langt fra urealistisk,
også selvom vi nu går den gode fisketid i
mBde, og den må vi for alt i verden ikke gå

glip af, for så bliver der jo ikke nogen gode

historier at fortælle til vinter, når vi skal

mØdes til de mange kommende klubaftener i
det nye klubhus.

l,rtrs AarØ
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Tiisdag:7. FØfste, kl ubaftBn.:efter ferieh.

Lørdag 18. Åletui.Tur,leddi:tMeEnus, tlf,86 55 60 51'
Se op§lå§ri.klubben for tid og sted.

Fredag,,,24,
lØrda§,,.,25
søndåg,26;

SVeri ge§tu r, til, Gøteborg§ put, &, :take søer.
Turledere: Erling, tlf.86 55 18 28i, ' .' T-ohn ..itlf 86,55 ,a3 ,10 - 2A::7,,.,tr"'51 ,74. 

,

Ca,,35:km,ast.i6'i'Gøie5oi,g..ii ei,uer et ijeldområde
m ea .,ri §ti§e rbjåigbtei:,ivilkAl ig,it ot,,

se 
'i,.ø*[ibi 

.årtikail..,ii.btåUe-t,, o§,,,o§§låg, i k!trbben.
Piis cå. 800:1000,i,kf.,;., ,,, ,i 

'

Tii§dåg:4; O ptakt,,tit.T.u nfi u r',.,,Pdkal t u r,

Ved Erling/Magnus.

L6fdå§1
sbndag

8.
9.' r;,tiåG';å:..gtiing;.iti,,,86,,,5s,..1.§.,.ås,..-,,Mffie;1ttt.s6.5s.,6o,st

Overnatning t§regår på §kolen,i hvor derier madrasser.
Tilmelding skal ske hurti§t,på grund af færge og mad.
Se opslag i klubben. Pris 224 kr, pr. pers.

lø aCI.i2sr Gud,enåtur.til,,,Bj iingbio§trkkev[angå. . :

Tuiledei6;: .lVlåg1:1u,§r,,.ttt,. 4e,.55., 60.51,..,,, ., _,,: .-,.:,,,,:,i,..' nV;iitfl.86.55,43,,,:10': 20i:1.'1i'51,l..7 .

Afgang klubben k1,,8,00. :
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SøndaEriil,4' Odder Åi FråmiåtuQ.

Vi mødes ved broen kl. 10.00. , .. : ., . .

Fiskeriet itutter H. 15.00 med vejning, hvorefter vi tager til klubbeh

og.far gule ærter samt hyggeli§t samvær'
Pris pr: pers:,25 kr.

Søndag 24.,Fladf isketur]. fUjlæer; r,Søi,åfi,:K*i§t;i,t[,.ffii,54,20,:93
Se opslag i klubben,

§øndag +. Put & take tur.Turfeder: Erling, tll: gg IS 18 28'
, Y 

Vi vil denne §an§ prøve:en ny lokålitet. ,' ' i,

Søndag f e. Grejdag samt åbånt hus på Stqnpemølten kl. 10-14:--- --o - 
Ryd op"i dit gamle grej; d'år vilforhåbentli§ vaere rig lejlighed

-ir§deg.i4. Banko.

Tir.sdag 11. JUlgf flOkOSt;: i:, ,:,!:i:liir:iii:,,i ,, iii:',,',.|',.,,;,,,,,,r, ': , : :r ', :i rl :'i' i

Der medbringe§ Iorsfåltige retter.
Vedrørende kOordinering af mad

så vi ikke kommer: r"6 6s1 ,

samme allesamm'en. 
'

itt.S6,.56.*å..j,0,,;,20 ii, Sll. 7 :..,,.ii...i:,,

Tii§dåg:i8,i
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Tur tit Diursland
Afgang fra klubben kl. 10.00 i Tonnys bus.

Deltagere Erling, Jgrn, Jesper, Jan og Tonny.
Med ankomst til Allingåbro hvor vi købte

fiskekort til Alling Å (t.. 25,00 pr. pers.) og

indkøb af div. madvarer.

Efter dette kørte vi til Tonnys sommerhus,

hvor vi skulle overnatte og fik alle tingene på

plads.

Så blev grejet fundet frem og vi kørte til
Alling Å. Først pr@vede vi ude ved pumpe-
huset uden den store succes. Derefter fiskede
vi opstr6ms mod byen. Da vi kom op mod
Lunden, som en lille park hedder i Alling-
åbro, kom der gang i sagerne.

Der stod i forvejen en knægt på omkring 9-
10 år og han skulle snart vise os hvordan det
skulle gøres, han hev den ene fine aborre på

ODDER SPORTSFISKERFORENI NG

Urdas/søndog 3 I /3 - I /4 200 I

land efter den anden, så vi måtte lure ham
kunsten af. Han fiskede med jigs i brune og

røde farver, og det virker!
Orm fangede også ganske udmærket.

Mindstemål er 25 cm, men der var mange

fine fisk omkring 30 cm.

Vi fiskede vel i et par timer i Lunden og alt i
alt havde vi en ca. 30 fisk på land, hvoraf vi
beholdt ca. halvdelen.
Efter middagen blev vi enige om at prøve

efter gedder, som der er mange af i åen på

den anden side af byen. Vi parkerede ved

byens rensningsanlæg og gik opstr@ms, men
der var nu ikke mange, der gad bide på.

Tonny fik en enkelt ph 72 cm på en stor
wobler.
Sådan en dag går alt for hurtigt, det var



meningen, vi også skulle have været i
Gudenåen på det gratis stykke ved Randers,

men det må blive en anden gang.

Vel hjemme ved sommerhuset skulle vi have

lavet aftensmad og have røget aborre-
filetterne. så det blev rimeligt sent inden vi
fik aftensrnad.

Mæt af den fiiske luft og maden slumrede vi
ind i drønrrneland.

NzESte dag rengjorde vi sommerhuset og

kørte til Udbyh6j, hvor det var hav6rredeme
vi gik efter. Vi fiskede på det yderste stykke
af fJorden udcn det store resultat, men vi
havde også en nærgående sælhund der
iagttog os dct meste af vejen, så det var jo
nok ikke det bcdste.

Derefter kørte vi til Gjerrild Nordstrand, hvor
vandet var roligt, «rg der var fint solskin i
gvrigt det første i år.

Vi fiskede om langs klinterne på virkelig fint
vand og bund, men heldet var ikke med os

denne gang, vi sir I'isk springe ovenud af
vandet, men gad de bidc, nej !

Efter dette var dagen ved at være slut og vi
besluttede at tage hj ernacl.

På vejen kom vi forbi Grenå Havn, hvor vi
ikke kunne nære os, stangen skulle lige
afpr@ves en sidste gang elier sild og andet

godt, men vi måtte erkende, havet ville ikke
kaste noget af sig i denne omgang.

Derefter kørte vi hjem. Tbrtrtv Jensen
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I Knebel Vig fangede jeg på en times tid, tre
viltre sølvblanke 6rreder, men de to satte jeg
tilbage så de kunne hente deres mor, det
gjorde de imidlertid ikke. I Kalø Vig var der
også småfisk og det samme var gældende i
Lerdrup bugten ved AIrø og på ydersiden,

langs sejlrenden.

Ingen af pladserne skuffede, alene det at

færdes i de smukke landskaber med deres

rige dyre- og fugleliv, er en oplevelse, hvis
man ellers har øjne og ører åbne for hvad der

sker omkring os.

lnd imellem østenvindene var der da også
gode timer ved Kysing, Mariendal og
Fl6jstrup, hvor det blev til en enkelt fin Øred
over mål samt en der egentlig skule have
været retur om jeg ikke havde skadet den

dgdeligt, men som spisefisk var det ingen
nydelse.

Dem fiskerigeste oplevelse havde jeg ved

Jernhatten den første uge i april, da var
vinden svag fra nordvest og stigende vand

Fra kyst til kyst
Forårssæsonen har været præget af en

fremherskende østenvind som har gjort
fiskeriet ved mine vanlige favoritpladser
noget besværlig. Hvem gider fiske fra en

kyst hvor to meter høje bølger, skraber
bunden tre meter ude og en strid kold vind
suser om øterne på en.

Intet er nu så galt, at det ikke er godt for
noget. Det fik mig til at spge alternative
fiskepladser, fra Knebel og Kalø Vig i nord
over Lerdrup og AlrØ til As Vig i syd, dog

ikke på en dag, men fordelt over en periode
på seks uger.

Overalt var der fisk, både at se og mærke og

et par stykker målsfisk kom der da også i
tasken. Ved As Vig var jeg for fØrste gang i
karrieren, det var Jens, der tog mig med

derned. Han med fluegrejet og jeg med blink,
som altid har været min foretrukne metode

ved kysten. Jeg så en følger, mens Jens havde

en god fisk på fluen, desværre lykkedes det

ikke at lande den.
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frem til middagstid. Jeg fiskede med blink
hen mod revet, der gik i forvejen en gut og

fiskede energisk. Han viste sig at hedde

Christian og var fra Hpjbjerg, en rigtig flink
fyr som var vild med bobleflod og flue. Mens
vi drak kaffe sammen, spottede vi en Ørred i
overfladen. Den snuppede Christian med

fluen i fbrste kast og da det samme skete et

øjeblik eftel var det min tur med blinket. Der
skete ikke noget før fluen igen var i vandet

og ørreden igen tog fluen i første kast. Han
lånte rnig nu et flod og en flue og gav mig

det råd at fylde flodet helt med vand, således

at det går under vandfladen, trækker fluen

med ned og ikke streamer i overfladen.

Vandet var nu faldende og den næste times

tid fangede vi otte store ørreder, den største

på 60 cm, men kun to blev godkendt, alle de

andre var åbenlyse nedgængere, sikkert fra
den nærliggende å.

Men der kan man se: et vandfyldt bobleflod

gav fisk den dag. Man skal lære så længe

man lever og færdes fra §st til §st.
Helge i Beder øpril200l

Grejdag - vi prøver igen!
Som noglc sikkert ved, afholdt OSF en

grejdag spndag dcn 4. marts. Der var
desværre ikke sir:rlig stor tilslutning til denne
dag, men det al.skrækker os ikke fra at prøve

igen. Vi talte mcd nogle af de fremmødte om
problemet og kom frem til, at det nok
skyldtes manglende annoncering i div. blade
og aviser. Gre.idagen var kun nævnt i
klubbens eget blad, hvilket sikkert har
forhindret mange udenbys (ikke medlemmer)
i at have kendskab til arrangementet.

lnden næste grejdag vil vi derfor indrykke en

Iille annoncå i nogle lokalaviser + Århus
Stiftstidendes lystfiskertillæg. Det vil lige-
ledes blive nævnt i Sportsfiskeren under
klubaktiviteter.
Vi håber derfor på et bedre fremmøde sBndag

den 18. november kl. 10.00. Det vil samtidig
være en god anledning til at se vores nye
klubhus, for dem som ikke har set det endnu-

Ryd op i dit gamle grej, der vil forhåbentlig
være rig lejlighed til at bytte, k6be og sælge.

Tur til Sverige
fredag den 24. til søndag den 26. august 2001
Afgang fra klubben fredag tormiddag ca. kl. 10.00
Hjemkomst søndag ca. k|.22.00

OSF har tidligere været på denne tur sidst i

august 1998.
Vi kører fra Odder til Frederikshavn, hvor vi
tager færgen over til Gøteborg, derfra kører vi
ca. 35 km øst for Gøtebrog hvor fiskesøerne
ligger. Dette er et meget smukt område med
fine fjelde og kan overhovedet ikke sammen-
lignes med vore hjemlige put & take vande.
Man bliver ligesom helt væk i naturen, dette
skalopleves.
Der er virkelig flotte fisk isøerne, rigtige
vildfisk er der også + udsatte regnbuer ikke
med flossede finner.
Der er i wrigl også aborrer og gedder.

Vi skal forhåbentlig overnatte i Gøteborg
fiskeklubhus, der ligger tæt ved søen.
Der er også mulighed for at overnatte i

sovepose ved søerne i vindskjul hvis dette
ønskes.
Prisen vil blive ca. 800-1000 kr. pr. pers.

Tilmelding skal ske senest første klubaften
efter ferien.
l(ørsel vil foregå iTonnys bus hvor der kan
være maks.9 pers.
Skulle der være flere tilmeldinger kører vi i 2
biler.
Vi håber på mange tilmeldinger så vi kan få en
hyggelig tur sammen.

M.h.v. ErlinglTonny
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Nye frednin"gstider
for Odder A
For at beskytte de udlegede ørreder blev
der på sidste bestyrelsesmøde enstemmigt
vedtaget at udvide fredningstiden for
fiskeriet i Odder Å.
Den nye fredningstid bliver med virkning for
2002.

Starttidspunkt 1. marts og indtil
fredning indtræfter 15. november.

Man skal veere opmærksom på, når man
går opstrøms, skal man blive på højre side
når man står på broen ved Assedrup. Når
man går nedstrøms og står på broen, er det
fortsat højre side, der må fiskes på.
Man er altid velkommen til, når man selv
har sit medlemsbevis og fisketegn med, til
at foretage kontrol af de medfiskere man
møder, men ikke kender.

Regter for Odder A/ Rævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A 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 1 . marts.

Mindstemål:
Havørred ...............40 cm
Bæl<ørred ..............30 cm
Åt .............. ............45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skalvære fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Kortet koster 20 kr. pr. stk. og fås
ved henvendelse til kassereren.

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 Flævs Å's udløb i Norsminde Fjord så lad os
slå følgende fast: Rævs Å har to fredningsbælter.
der er 500 m fredningsbaelte 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 be§der at fiskeri i en linje
tværs over havneudløbet fra den nordre havne-
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U lovl i ge f i ske red skabe r
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
fiskeribetjenten Magnus Johansen.
Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Fangstjournal for Odder Å
skal afleveres inden generalforsamlingen uanset
om der er fanget fisk eller ej. Dette er vigtigt for
at få et overblik over åens ørredbestand.
Der vil blive trukket lod om et års gratis medlem-
skab af OSF blandt de indsendte fangstjournaler.

lndmeldelse af nye medletnmer
Nye medlemmer kan henvende sig tilformanden,
der har girokort til indmelding. Kvitteringen er gyldigt
medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk
gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også
sørger for du modtager bladet Sportsfiskeren.

OSF på lnternettet
Odder Sportsfiskerforening er kommet på lnter-
nettet.l 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 ://hom e8. i n et. te I e. d k/sl i n d kvi/dsf/osf . h tm.
Hjemmesiden opdateres efter behov.


