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Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

BESTYRELSE
Formand og ungdomsudvalg:

Peter Sasser....................... 86 55 7 1 82
Kasserer:

Jørn Mortensen .................86 55 86 73

Bådene:
Tonny Jensen

Kystudvalg:

43 10

Lars Aarø ......... 86 54 56 79

Havudvalg:

lb Sejersen ......86 547472

Klubben:

John Nedergaard............... 86 54 59 99

Blad:

Niels Jørgen Nielsen ......... BO 54 03 52

Lars Aarø ......... 86 54 5679

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.lisk der
ligger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til
Fiskeribetjenten.................. 40 36 1 1 93
Brandinspektøren 86 54 05 29
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.lørn M.rten.scn, ku1t1;L,n,t.'litrttry,lctr.st'tr

Peter Sas.sar,.fitrnont I

Magnus Johansen
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lndvielsen og den døde mand
Ja så kom dagen, der ikke kun vil gå over i
klubbens historie, men også over i den

danske kri mi nalhistorie.
For alt imens vi stod og lavede håndmadder

og kaffe til de mange gæster, der gerne

skulle komme til indvielsen, ankom en rigtig
receptionsl @ve, der fortalte med store Øjne og

voldsom gestikulerende om dagens fangst i
Hov havn. Han havde nu ikke selv gjort
fangsten af det, der senere skulle udvikle sig

til en rigtig gyser i alle medier og ikke
mindst hos lokal befolkningen, der blev

skræmt fra vid og sans og bekendtgjorde, at

det aldrig blev det samme igen!

Fangsten var blevet gjort afen bådejer, der

opdagede en død mand i havnen. Og denne

person, som ingen rigtig kendte, var ikke dØd

på hel almindelig vis, men havde et stort
skudhul i ryggen, overskåret hals, slået i
hovedet og sidst, men ikke mindst var han

druknet, som gæsten kunne oplyse. Den

sidste kommentar eller iagttagelse, må vi
nok sige, gjorde historien ret utroværdig blev

vi alle enige om, mens vi fortsatte med at

lave madder til de mange gæster.

Der kom dog ikke mange gæster, og slet

ingen fra Odder kommune, ærgerligt at de

ikke viser mere interesse for, hvad der

foregår i lokalsamfundet. Der har nok ialt
været 45-50 besøgende den dag, så der var

rigeligt med mad og drikke. Der var gang i
historiefortællingerne og dr@mmene om de

kommende storfangster. Skeptikerne af den

før omtalte Hov-sag blev giort til skamme,

mens dagen skred frem og oplysningerne
væltede ind i takt med dørens op og i
lukning, så et ærbødigt buk og undskyldning
til den professionelle budbringer er hermed

Lars
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Det er s@ndag den 3. marts, premieredag i
Odder Å. Oa.leg åbner døren til klubhuset,
mØdes jeg af kaffeduft og ivrigt talende

stemmer. Flere er allerede m@dt op, og er

gået i gang med rundstykkerne.
Diskussionen går på, hvorvidt det er muligt
at færdes langs åen på grund af den kraftige

nedbør, der har været i den seneste tid. Nogle
har været nede forbi åen for få dage siden og

har set massive oversvømmelser i
engområderne. Andre mener, at vandstanden

må være faldet i de seneste døgn. Det ender

med, at de fleste vælger atkøre til kysten.

Vi er dog tre, der på trods af megen mistro

og skepsis fra de andre finder optimismen og

pionerånden frem og synes, at åen skal have

en chance.

Vel ankommet til åen er det bare med at få
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nogle waders på og så komme af sted. Tonny
og jeg vælger at gå nedstrøms mod udløbet,

mens Helge går op mod sammenløbet Odder
Å / Rævs Å. nåOOet 16ber hurtigt derudad,

for der er rigtig meget vand i åen og rigtigt
meget strøm. Derimod er det ikke noget

problem med farbarheden på brinken. Vandet

er faldet så meget, at der er fast brink næsten

over alt. Enkelte steder skal man dog forcere

en mindre sø, men det er ikke noget at skrive
hjem om. Ude ved skoven vender jeg om,

uden at nogen Ørred har ladet sig friste af
mine orm. Tonny vil pr@ve lykken helt ude

ved fjorden, mens jeg vil tilbage og se på

fiskeriet på den anden side af Assedrup-
broen. Der er ellers ganske dejligt i engene i
dag. Trods de lette snebyger ses store flokke
af måger hvirvle rundt i den friske blæst,



Enkelte ænder suser forbi, og pludselig
glider et svanepar med hylende vinger hen
over mig som et par store jumbojets.

Halvvejs tilbage ringer min mobiltelefon.
Det er John, der kan meddele mig, at han og
Knud har taget hver sin ørred nede ved
Hølken. Alle tiders så ved vi da, at fiskene er
i hugget i dag.

På den anden side af broen m@der jeg Helge,
der kan bekræfte min teori, idet han også har

været i kontakt med ørred, og set en gå efter
fluen. Dette er et godt stræk for flueflskeren,
da vinden er i ryggen, og der også er god

plads til at kaste. Åen står så højt på dette

sted, så de ellers så høje skrænter er helt
væk. Dette kræver virkelig dybt flueflskeri.

Havørredteorier
Man hører ofte kystfiskere snakke om trske-

teorier. Der er også mange ord og vendinger
at holde styr på: Badekar, leopardbund,
dybdekurver eller hvad med hgjvandel
lavvande eller faldende/stigende vandstand.
Teorierne er mange, næsten lige så mange

som der er fiskere til.
Selvfplgelig er der helt lokalt, måske nogle
regler for den enkelte fiskeplads.

Hvis jeg tænker tilbage i tiden, lærte jeg fra
litteraturen, at man skulle se efter "leopard-
bund": Det var noget med lyse og m@rke

pletter og en bund bestående af sten. Den

beskrivelse har jeg brugt i mange år til at

afsgge de bedste fiskepladser. Om det har
givet flere fisk, kan jeg ikke sige, men det har

været lidt besværligt her på kysten, hvor der

ikke er så mange pladser med leopardbund.
Lad mig prøve at illustrerer hvad jeg mener
med et par eksempler:
På TunØ har jeg fanget de fleste og st@rste

havØrreder om vinteren, helst i en god

pålandsvind over sandbund ganske få meter
fra kysten. Sejler man i en båd rundt om øen

Efter en snak med Helge, starter jeg fiskeriet
igen. Et par hundrede meter nedstrØms

sammenløbet sker der endelig noget. Mit flåd
forsvinder under vandet, og jeg strammer op.
Ikke noget egentligt modhug, for det lignede
mest af alt en bundskraber, men sandelig om
der ikke er liv i den anden ende. Årets første

Odder Å 6rred ligger kort efter på brinken.
54 cm og 1,2 kg. Efter en kort pause tager
jeg fat igen, og 40 minutter senere kroger jeg
min fisk nummer to pil 44 cm. Helge er taget
hjem, men jeg går Tonny i mØde, og vi tager
et par billeder. Dette bliver så afslutningen på

en dejlig premieredag ved den lokale å.

Kaffen venter derhjemme, så jeg takker af og

lusker hjem. Lars Abel

ca. 50 meter fra land, er der kun sand og 3
meters dybde. De enkelte steder på nord-
skrænterne hvor der er leopardbund, harjeg
ikke fanget noget.
Sidste sommer var Svend og jeg ude at fiske
fra Dyngby med et par italienske fiskere. De
havde lejet et sommerhus og ville så gerne

ud og fiske. Vejret var håbløst, solen

skinnede fra en skyfri himmel, der var nok
25o varme og bprnene badede. Svend mente,

at vi på forhånd skulle fortælle vores håbe-
fulde gæster, at vi ikke ville fange noget. Det
blev ikke rigtigt til noget, for efter ganske få
kast landede han en havørred på45 cm. At en

af gæsterne ca.20 min. senere landede en

ørred på 52 cm gav os noget at tænke på.

Findes der overhoveder nogle teorier om
haveØrredfiskeri, der kan bruges?
Et godt råd må være, at man engang imellem
fisker det modsatte af det man noflnalt ville
gøre, og lade være med at fremsætte den ene

skråsikre teori efter den anden - især over for
"nybegyndere".

<___- Sasser

--
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Arensning
Tirsdag den23. april mBdtes 10 seniorer og

2 juniorer ved Assedrup broen kl. 19.

Dagens tema var årensning, vi delte os.

Nogle gik nedstr@ms mod fjorden.
Undertegnede fulgte med juniorerne og to
seniorer opstrøms mod Rævs å. (Det er den
korteste strækning).

Efter lang tids tørke var der ikke meget vand
i åen, der var ikke så meget affald på det

første stykke. Det blev til nogle flasker,
plastic, øldåser og lignende. Vi havde en

tang med til at samle affald op med, (sådan

en der gør at man ikke skal bukke sig).
Dejligt nemt arbejde indtil vi kom til
sammenløbet mellem Odder å og Rævs å.

Ovre på den anden side lå en sort flækket
affaldssæk fyldt med lortebleer, dåser,

flasker og papir, desvæme ingen papir med

afsender på. Det var ellers synd, vi brugte en

del tid til at udtænke, hvilke måder vi kunne
levere affaldssækken tilbage til ejeren på.

Sækken vejede nok 20 kg, så det var lidt af
et slæb at få den tilbage til broen.

Efter en times tid var vi alle vel tilbage ved

bilerne. Vi fik fyldt en 5-6 sække med div.

affald samt et lille juletræ på fod, men uden
pynt. Sasser
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Kystkonkurrencen.
I årets kystkonkurrence 12. maj deltog 6

mand. Vi startede med morgenkaffe og
rundstykker i klublokalet på Stampempllen.
Alle var enige om, at i betragtning af
vindretningen ville A1rø være det ideelle sted
for fiskeri denne dag.

Efter et par timers flskeri mødtes
vi til en kop kaffe
og en optælling af fisk.
Den eneste der ikke havde fanget noget var
Bill, hvad han ikke kunne forstå. Han gjorde
trods alt, alt hvad man skulle, det rigtige
blink, lille trekrog på en tafs, spinnestop når
han kunne mærke fiskene, ups spinnestop?
den blev der grinet en del af. Da vi fik ham

Dansk Grejsamler Klub
er en forening af samlere, der har I'undet
sammen om det at samle på gammelt grej,
gamle ting og litteratur omkring lystfiskeriet.
Klubben har henvendt sig til os fbr at fortælle
om fiskeriet og dets udvikling i Danmark.
Til dette formål medbringer de nogle effekter,
såsom et gammelt tunfiskehjul fra dengang
man kunne flske tunfisk i Storebælt.
Som i sikkert ved er Odder Museum gået i
samarbejde med grejsamlerne og Danmarks
Sportsfiskerforbund, om at lave en pefinanent
udstilling af gammelt fiskegrej i Danmark. Så

vi får snart et dansk lystfiskermuseum i
Odder, Det gør besØget fra Dansk Grejsamler
Klub meget aktuelt. Der vil være mulighed
for at stille spØrgsmåI. Vores klub vil være

vært med kaffe og en rullepølsemad. Vi håber
på stort fremmØde til en hyggelig og lærerig
aften.

overbevist om, at det var det modsatte,
der gjorde sig gældende ved hornfiskeri,
at der skal sættes fart på blinket i
stedet for,

ja så gik han hen og vandt
konkurrencen med en hornfisk
på 515 g. Et stort tillykke.

Der blev ialt fanget 30 hornfisk, både på flue,
spin og sildestrimler.
Der blev ikke fanget eller set havørreder, så

det endte med en ren hornfisketur, og det var
utroligt morsomt. Peter

Opråh
Klubben har den politik,
at vi gerne låner bgger,

blade og videoer
ud til medlemmerne,

til gængæld forventer vi,
at medlemmerne

afleverer lånt materiale
tilbage inden for
en vis begrænset tid.

Vi mangler
forskellige udlånte
materialer.

Vi er specielt kede af
at den svenske bog:

Flugbinding på mitt sett
mangler i samlingen.

Gør os den tjeneste at afleverer de

lånte materialer så hurtigt som muligt.

Bestyrelsen
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EFTERÅRS-
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Tirsdag 13. Klubstart.

Tirsdag
2O o927.

Lørdag 14.
søndag 15.

Fluekasterskole i klubben kl. 19.
Især for nye fluefiskere.

OSFs årlige tur til Tunø.
Vi skal med færgen lørdag kl. I og lommer hjem søndag kl. 17.40.
Vi skal bo på skolen. (Se opslag i klubben).

Tirsdag 24. Dansk Grejsamlerklub kommer og fortæller om deres arbejde
samt viser forskelligt grej. (Se andet sted i bladet).

§øndag 29. Tur til Gudenå. (Se opslag i klubben).

Tirsdag 8. Oplæg til vinterens aktiviteter.
Evt . bestilling af materialer.

(Se nederst i programmet).

Tirsdag 22. Filmaften.
Vi håber at film og billeder fra turen til Grønland er færdige.

Tirsdag 27. Put & take tur. (Hvor vi skal hen - se opslag i klubben).
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Tirsdag 10. Pokaltur til Odder Å. Vi mødes ved
(Se iøvrigt opslag i klubben).

Tirsdag 19. Kl. 19.30 OSFs årlige generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Lørdag23. Fladfiske- og havørredtur. (Se opslag iklubben).

Fredag 29. Julef rokost.
Vi har lyttet til medlemmernes ønske og prøver at lave vores
julefrokost en dag, hvor vi ikke skal på arbejde dagen efter.
(Se opslag i klubben).

Tirsdag 10. Kl. 19.00 bankospil. Derefter juleferie.

Lørdag 7. Klubben åbner igen.

Efter tirsdagens filmaften i oktober vil vi frem til juleferien,
de tirsdage hvor der ikke sker andet, prøve at lave aktivitetsaftener.

Kunne du
tænke dig

at lave din egen kniv?
at lave en fiskestang eller ombevikle den gamle?
at lave dit eget net?
eller bare binde et par fluer
der er mange muligheder.
Kom med dine ønsker, så vil vi se hvad vi kan gøre

Grejdagen har vi flyttet til søndag den 23. februar 1003.
Vi vil kombinere dagen med et åbent hus arrangement. Mere herom senere.
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Kys Fisken

Nej jeg er ikke som ham tåben fra fjernsynet,
der er blevet berØmt på at kysse alle de fisk,
han fanger. Men denne 3,5 kg havørred var
noget særligt.

Jeg ved godt, at det siger alle om deres fisk.
Men altså:
Vi var på Tun6 sidst på vinteren, der blæste
en stiv kuling fra vest, og det var faktisk ret
koldt.
Jeg havde gået og fisket et par timer og var
ved at være så kold, at tiden snart var inde til
en pause, men jeg skulle dog lige have et par

kast på Stenkalven (i pålandsvind) inden jeg
gik op.

Jeg havde fisket med forskellige blink uden
resultat og manglede kun en 18 g wobbler fra
æsken, for at have pr@vet det hele.
Den så nu noget rusten ud, krogen, men det
varjo kun et par kast, så-.

I andet kast huggede fisken. BBlgerne var vel
1 m hgje og fisken tog wobbleren i
brændingen. Det betØd, at den nærmest blev
smidt op på i strandkanten af bplgerne i

1 0 oooeR sPoRTSFTsKERFoRENTNG

samme sekund, den gik pii.

I det øjeblik fisken rarrtc
strandkanten knækkedc

krogen. Jeg smed stangen og
kastede mig over dyret, den korn

fri, jeg kastede mig efter den og fik en Iingcr
ind i gællerne og kastet fisken op på

stranden, den rullede ud i vandkanten igcn.

Jeg kastede mig for tredje gang over den.

Denne gang landedejeg oven på den og
mens jeg med hele min vægt pressede llskcn
ned i gruset hamrede jeg den gentagne gangc
i hovedet med en sten.

Efter slagsmålet kunne skaderne gøres op:
Jeg var våd fra top til tå (flsker ikke med

waders på Tung). Min blinkæske var smadret
og begge mine knæskaller var forslået (dagen

efter blå). Det skal lige indskydes at
havtemperaturen ikke var over 1 grad.

Krogspidserne fra to af de tre kroge sad

endnu i overkæben. Moralen i historien: gæt

en gang.

Efter at jeg havde skiftet tøj og fået varmen
igen, kom jeg til at tænke på, hvad der var
sket, hvis der havde været en til stede med et
videokamera, man havde jo været helt til
grin, og det er det, jeg takker fisken for, atjeg
ikke er blevet. Sa,sse r



Der har i det forløbnc lirriir vrut'ct goclt gang i

fluestikket i de nye lokitlcr. l)cr hitr vlt'rct ct

pænt fremmøde til clc plarrlagtc binclcalicner,

men der er også blcvct ['runrlct l'littigt dc

@vrige tirsdage al'biirlc r)yc og nrcrc øvecle

bindere.

Jeg syntes dog gcncrclt rrivcluct ltar været

rimeligt høit ogsii bllntlt clc nyc. Sii nicstc

gang der er flucbirrcling pii progranlrnct, vil vi

nok gØre det lidt anderledes. Vi vil pr@ve at få

lavet et lille hætte rned bindeopskrifter på

nogle fbrskellige fluetyper, som vi har

materialer til i klubben, og så lade folk selv

bestemme I'arten. Der vil selvfglgelig stadig

være fblk tilstede, der kan hjælpe med råd og

ve.jledning.

Pir gensyn i klubben efter ferien.
Lars Aarq og Ib Sejersen

*dLp- g.^. .''.§\.*
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Tirsdag den?l. maj blev den årlige kaste-
konkurrence afviklet i det bedst tænkelige
forårsvejr. Der var ikke den store opbakning
omkring affangementet, men der blev dog en

god dyst mellem de ca. 10 deltagende

Længdekast multihjul
Længdekast fastspolehjul

medlemmer. Nogle få "Roligans" var også
m@dt op, så det totale fremmøde endte på ca.

15 personer.

Der blev konkuneret i fglgende discipliner
med fPlgende vindere:

Niels Jprgen Nielsen
Ib Sejersen

Præcisionskast fastspolehjul Ib Se.jersen

Længdekast flue - skydehoved
Længdekast flue - hel line

lb_§qgry.l
Ib Sejersen

27,6 m
25,5 m

Præcisionskast

Vi vil til næste år overveje at lægge

konkurrencen en søndag, og så lave nogle
matchende aktiviteter. Det kunne måske lokke

Vagn Haugaard

nogle flere medlemmer ud af busken
for der må da være nogle, der kan gøre del
bedre. Ib Sejersen
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Multefiskeri
å Tunø

Hvordan l--- lungcr rnun clc rnulter. Det
spØrgsrniil har rttarrgc lystl'iskere vist stillet
slg gcnncrrr iircnc. Lacl os slå fast med det

silnnllc. tlcl cr svært, meget svært. Jeg tror
ikkc. lt rlc viscs sten er fundet endnu med

hcnsyn tiI rnultellskeriet.
Multcrr cr vcl nlcrrncst vegetar, der til tider
spiscr srnii arti rnalskc lbcleemner.

Spindcl'iske rcn lurr ikke rttangc chancer, selv

om en al'rrrirrc vcnn('r'cn gang lik et rent hug
(og fisk) pri cn l() I r:rr4n hlrnk.
Vi må altsii korrc'r'rrtrt'r't'r'()s onl l'luc- og

medestangcn.

Detkan vicrc svlr.'r't rrl lirrtlc rrrrrlterr. Mlrn scr

tit små stirncr lrl'nrullcr i lrrvrrc or vctl tttolcr,

men ofte cr rlc ikkc irrlt'rt'ssr'r'e t i tle t. vi

prøver at ovct'listt' tk'ttt tttt'rl.
Jeg kender cl l)lu'. tk't i t'l t)t('r,('l \l()tl
lavvandet orttritlt'. 1'.t'rrI;u,rrt' !irrr!.(' Iurvtlc scl

en flok multcr tk'r' svrrrrrrrt'tlt' rrrrrtll 1xi ct

bestemt stctl cl lxtt ltttttrltt't[' tttetcr ll'lt
kysten. Dc l'llcv t'ltr'r lt:ittrlt'tt sri ll'ttstt'crcrlc, itt

de en dag gik rrtl nrt'tl t'l llirrrr lirr langsotttt irt
omsluttet I'krkkt'rr. I)t' lrrntlt rrrrrltcrnt:. l'ik

nettet udctt ont llolrLt'tr. or sii vltt' tlcl bltt'c rtl

lukke ncttcl og lrrlc rlt'l irrrl. I)t't tik ogsri

godt indtil rlcrr litrstt' rrrrrlrk' lik øie 1xr ctt :rl'

dem. F'iskctte lirr i ltvr.'r sitt tclttittg, tvrurs

igenncrtt rllnlct oll vlu' v:r'k. 'l'ilblrgc stocl dc

to uhcltligc "l'iskcrc" nrccl cl. garn tned lige så

lnan[lc hullcr'. sonr dcr havde været multer.

Dct l'ortrller at multen er en uhyre stærk

l'isk.

Den er ikke vild med at springe, når den er

kommet på krogen, den går bare derud af
sonr ct "futtog" som en af fiskekammeraterne
udtaltc.

Når rrrarr rru skal bruge små fluer og tyndt
forfang pri sirr l'lucstang e1ler små kroge til
sin meclcstlrrg. rlcr skal sættes i en fiskemund
der ikkc e r hcrcgrrct til clct, ja så er den form
for fiskeri allsri il'l'c lel.

vvv

lt I

-l

-En formidabel plads er TunØ fra begyndelsen

af juni til slutningen af september. Man kan

gil øen rundt på ca. 3 timer. Det er en god ide

at have en cykel med eller leje en derovre.

Multerne kan træffes hele øen rundt, men

isie r ved de to store skrænter der findes mod
syd og nord samt på Stenkalven.

Girr rnan en tur på skrænterne har man en

storslået udsigt over det nære kystvand. Ofte
vil multcrnc visc sig som et glimt i vandet

niir clc vcnrlcr sitlcn til. cller man kan se dem

sonr skygucr' ovcr sanclpletterne, mellem
tangpliur tcrrtc.

II:rr rrrarr sct dcn fBrste, er det en god ide at

sruttc sig nccl. Vi har oplevet, at når vi går

ncdc 1-rii stranden og fisker, tager multerne
ingcn notits af os, men kommer der folk
oppe på skrænteme, bliver de urolige og

s6ger udad.

Har man så sat sig tilrette oppe på skrænten,

kan der vente 6n en stor oplevelse. Multer
med en gennemsnitsvægt på over 4 kg kan

vælte rundt indtil få cm fra strandkanten i
flokke på måske 100 eller flere.
Dette syn oplever man mest ved hgjvande.

Ved lavvande og ved vandskift kan man se

store flokke stå i strømmen på Stenkalven

med rygfinnen ude af vandet. Disse oplys-
ninger er værd at huske på, når vi skal se på

det praktiske flskeri.
Den der har haft mest held med multe-
fiskeriet i Odder Sportsflskerforening er
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Allan Rosenbæk, han er desuden den lykke-
lige ejer af et sommerhus på Stenkalven.
Allan forlæller: "Vi har i mange år vidst, at
der fandtes lidt multer langs kysten af TunØ,

men inden for de senere år er det lige som
om der er kommet mange flere, og at det
begyndte at blive interessant at fiske efter
dem. Den første gang, jeg fiskede efter dem,
var på Stenkalven. Der gik en stØrre flok i
str@mmen, og jeg satte mig med et
franskbrpd og smed små stykker ud i vandet
til dem. Det første stykke tid skete der ikke
noget, men så kunne jeg se, at multerne
begyndte at spise af brBdstykkerne. Jeg
prøvede så at agne en krog med brBd og
smed den ud i vandet. Det skete der
umiddelbart ikke noget ved, min tålmodig-
hed var vist heller ikke for stor. Jeg havde
taget min fluestang med. På den sad der en

flue st. 12 med gul krop, rØdhale og brun
hacker. Efter nogle kast faldt hugget. Min
klasse 5 stang b@jede helt sammen, samtidig
med at linen stødt og roligt blev revet af
hjulet. Da de 100 m bag line var ved at være

brugt op, var der ikke andet at gøte end at
sætte hånden på spolen, så forfanget kunne
springe.

Jeg flk ikke fisken, fortsætter Allan, men jeg
havde fået hul på bylden. Den f6lgende tid
var jeg vist en plage for mine omgivelser, det
hele drejede sig om multer på fluestang. Jeg

har senere pr@vet at forfodre fiskene med
brpdstykker for at få dem til at blive lidt
længere tid, indtil jeg har kunnet fange dem
på fluestangen. Når jeg så sprætter dem op,
kanjeg se, at de har spist afbrødet.

Når fiskene er inde på det lave vand, kan
man ofte se, at de glimter i vandet, det er
fordi de nærmest lægger sig på siden og
gnaver af stenene. Det er min oplevelse, at de

så er svære at få gjort interesseret i fluen.
De kommer helt ind til kysten ved h6jvande.
Og de er virkelig helt inde, pointerer Allan,
nogle gange er de under Vzmfra land. Så

sætter jeg mig på knæ et stykke oppe på
stranden og kaster til dem med korte
rullekast.
Jeg har et par måder at fiske multerne på.

Nogle gange tager jeg fluen ind med
nymfetag, det er især hvis de går over et
stØrre område. Andre gange lader jeg blot
fluen ligge i vandet indtil jeg kan se en multe
tæt på fluen, så sætter jeg speed på indtaget.
Har jeg lavet for meget uro i vandet med mit
kasteri, kan det ske, at de langsomt sv@mmer

udad, men efter en 5-10 minutter vender de
tilbage igen. Det kan til tider være noget
febrilsk, griner Allan, når man er omgivet af
måske 100 multer, der alle er inden for
kastehold. Tro endelig ikke, at fordi man har
så mange fisk omkring sig i måske en time,
at man så kan være sikker på fangst.
Jeg er begyndt at eksperimentere med andre
slags fluer. Vi kan se, at de går og tager små
tanglopper og hvide maddiker, der er i det
opskyllede tang. Dette tang bliver ofte
oversvømmet ved hBjvande, derfor ser vi nok
multerne helt inde ved kysten ved hBjvande.
Jeg har derfor lavet forskellige former for
flydende hvide maddiker og små brune fluer
til fiskeriet.
Den sidste multe jeg fangede, der i parentes
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bemærkt't vist vrrr cn rekordf,sk på hele 5,5
kg, Iik.lcg pri crr l'lue, jeg havde fået af min
fi skckatttrrrurlt Svend Sørensen," slutter
Allarr sin lirrtu:lling.
Har rnun lørst fået sin fangst på land og med

ct vclrcttct slag med en sten aflivet fisken,
skll rrran ikke blive forskrækket. Den bløder
nrcgct, og det er med en farve, så man kan

tro. at man selv var kommet til skade.

Nu lirrestår det næste arbejde, og det er at

llillc "lllr)torcn" ud af den. Da en multe som
slrgl lrurrrrcsl cr vcgctirr cr cJens tarmsystem

ikke som f.eks. en Ørreds. Hele bugen er på

det nærmeste en stor gang splat. Fisken har

desuden en lugt der ligner ferskvandsfisk,
nærmest i nierheden af en suder.

Den er på vores hin-unelstrøg en fin spisefisk.

I de sydlige lande hvor den normalt opholder
sig, har den ikke så fint et ry. Det skyldes, at

den ofie træffes i kloakudløbene.
Vi skal have tilberedt vores multe. Som sagt

lugter den meget af "fisk" og jeg vil derfor
foreslå at man tilbereder den på fglgende
måde:

MULTE MED HONNTNG OG MANDLER

Mrrllt'rr llrukkt's pri lrcggc sitlcr rrl'r'ygbcrrct til to lilctcr', bugbcncne skæres væk. Multen
r.'r hlurrklr'rislisk nrt'tl tlt'storc skltl, ilcrn skal vi have skåret væk. Læg flleten med

sk;r'lsrrk'rr rrctlrrtl og lrrlcrr pctcnrlc rrrod dig selv. Hold ved halespidsen brug en blød
lilclkrrv Sk;r'r lirrrrr lirrgrcrrc skrii ncd til skindet, lad så kniven glide fremad mens du
Itolrlt'r i lr:rlt'spirlscrr. rttcrl litlt Øvclse kan det gøres i et tag. Nu har vi to pæne flleter
rrrk'rr skrntl o1', lrt'rr. tk'rrr skal vi have tilberedt

1 kg multefilet
2 spiseskefulde honning
100 g mandelsplitter
% I piskefløde

l;rlt'lt'r rrt' sk:ures i 1'rlsscttdo stykker,

slt'pt's i nltt'11:tt'ittc pii cn pandc. Nirr
slykkt'tttt' r't' stt'gt liurtlig, llr:ggcs dc op i
t't l:rrl op, ltoltles vlu'nlc. lictltstol'lL't lt;rltlcs
v;r'k. Litlt n-y nurrglrrint' korrrrncs pii

1l:rrttlctt og llt'uncs lcl, tturtttllcrnc kortttttcs
pii, rislcs lct (pas pii rlct ikkc bntnrlcr)
Ixlnningcn kornnres på, nraudlcrnc

vendes lidt i, hvorefter fløden tilsættes

sammen med lidt salt. Sovsen hældes

ovcr fileterne og serveres straks.
'l'ilhchør: kartofler og salat.

llvis tlrr rrrod forventning efter denne
g,('nn('nrgrrrg af multeflskeriet, ikke får

crr rrrrrllt' lrcr til sommer, er opskrifien
ogsti t.otl rrrctl ltrredfileter.

\-
Eiiiiii::;:*]:!T:tt+
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Regler for Odder Å/ Rævs A
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud til fjor
den hedder åen RÆVS A, og der må fiskes fra
sammenløbet og ud tilfjorden som normalt.
(lkke opstrøms).

Fredningstider:
Fra den 16. novembertil 1. marts.

Mindstemål:
Havørred
Bækørred
AI

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. 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 Rævs A's udløb i Norsminde Fjord så lad os
slå følgende fast: Rævs A 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 linje
tværs over havneudløbet fra den nordre havne
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U I ov I i g e fi s kered s ka ber
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 A
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.

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.d k.
hjemmesidens adresse er
http : //h o m e 8. i n et. te I e. d k/s I i n d kvi/d sf/osf . htm.
Hjemmesiden opdateres efter behov.

Bådene
Foreningens jolle og motor på trailer henstår ved
Magnus, Hovedgaden 6, Gylling, tlf 86 55 17 51.
Foreningens "røde" jolle ligger yderst på Alrø.
Motoren står ved Magnus.
Ved Alrø-dæmningen til højre (førstfor) ligger Hov
sydstrands jolle som vi også må benytte i år den
er mærket med HSJ. Må kun benyttes itidsrum-
met kl. 10.00-18.00 af hensyn til garnfiskerne.
Redningsveste medtages selv.

lndmeldelse af nye medlemmer
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.

Kontingent 2002
Senior ...................385,-
Junior .250,-
Pensionist .............300,-
Familie ..................590,-


