


Odder

Havudvalg:

lb Sejersen

Sportsfiskuforening

74 72

Klubben:

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

Vagn Haugaard.................. 86 54 24 70

Blad:

Niels Jørgen Nielsen .........86 54 03 52
Lars Aarø .........86 54 56 79

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 eller lugt (olie) . ..

Ring straks til

Fiskeribetjent:

Magnus Johansen 86 55 17 51
Brandinspektøren 86 54 05 29

STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMøLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

Formand og ungdomsudvalg:

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

Kasserer:

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

Bådene:

Tonny Jensen ..86 55 43 10
20 11 51 74

Kystudvalg:

Lars Aarø ............................ 86 54 56 79

OSFs besturelse 2003

FORSIDE:

Martin med sin flotte gedde frø Astrup Mosr

Peter Sasser, formand lørn Mttrtanstn, krcscrar

Tbnny Jensen

lb Sejersen lohn Nedergaard

Vagn Haugaard Niels |ørgen Nir'/sr'l
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Grej dog
Søndag den 23. februar var vi igen samlet i
klubben for at at sælge og bytte grej.
Det blev også til en god formiddag med et
pænt stort udvalg af gamle fine klenodier,
og helt nyt grej.
Klubben blev pænt besøgt ikke kun af gode

kendinge, men også ny ansigter og heraf en
del børn og unge, der fik fat i godt grej til
gode penge.
Et lille, men fint arrangement, som er en
god optakt til en kommende og forvent-
ningsfuld fiskesæson. Lars Aørø
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Ja så blev det endelig isvinter, det har vi
ventet på meget længe, det er fire år siden
vi sidst havde vores isbor i brug, det bor
Gunnar Kollling købte til klubben i sin tid.
Men nu skulle det være, og en søndag i
februar tog fire medlemmer fra OSF på
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isfiskeri på Solbjerg sø, isen var ca. 15 cm
tyk, så den burde være sikker.
Bevæbnet med meget varmt tøj, kælk,
pimpel (lille fiskestang) spirurere og jigs i
skrappe farver (rød gul orange er ofte
godt), kaffe og stor madpakke, drog vi ud
på isen for at fiske aborre. At fiske aborre
kan være lidt af en videnskab da fiskeri
efter aborren er meget afhængig af
barometerstanden, der påvirker svømme-
blæren og dermed fiskens bidelyst.
Men som hovedregel kan man sige, at der
kræves stabilt luftryk, ej for koldt i vejret,
da aborren ikke befinder sig særlig godt i
meget koldt vand
Vi havde ikke stabilt lufttryk, ej mildt vejr,
så det var ikke de bedst ods for turen.
Vi fik heller ikke så mange fisk den dtrg,
faktisk fik vi kun nogle enkelte i de mange
huller vi fik boret, vi fik vel lavet en 60-70
huller fordelt over et stort stykke sø.



I hvert hul fisker man fem til ti minutter i
varieret dybde. og har der ikke været
kontakt med fisk,laver man et nyt hul et
par meter fra det forrige hul, hvor man så

ptøvet samme metode.
Andre gange kan fiskeriet være så godt, at
der kun behøves at bore et par enkelt huller
i isen før der er kontakt. Det oplevede vi på
to andre ture i vinter til Amstup sø, hvor vi

oplevede meget fint aborrefiskeri med fisk i
fin størrelse, der endte med at blive til et

godt måltid mad. Aborrefillet er noget af
det dejligst fisk man kan spise. Så lad det
bare blive isvinter igen til næste vinter, for
det er rigtig spændende fiskeri og en stor
oplevelse og sidde ude på isen med stol,
pimpel, varmt tøi ogen termokande kaffe.

Lars Aørø.

Faktåbox
Aborren har striber næsten som en
tiger, den lever i åer og søer med
r*ntv. ;, hvis vandet ikke,er,i€r,lt,'
har,db wærtved at triv,p§, Åborren
ei,gn.r,ovfi§h der lever,bl,,a. &f: ,,:, :, ,

snegle, småfis og krebsdyr. Normalt
er aborren ca. 20 cm lange, men de
kanblive over 50 cm lange og veje
mere end to kilo.
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Norgesløks
2002
Midt på foråret sidste år, fik jeg en mærkelig
uro i kroppen, og det trak fælt i mit venstre
ben. Jeg var klar over, at jeg måtte nordpå
til de lyse sommernætter.

Jeg ville ikke alene på ørredfiskeri ved
Storåens Flugfiske, som jeg ellers har nydt
meget, de gange jeg har været der sammen
med Sasser og co. De skulle jo på en spæn-
dende tur til Grønland i slutningen af juli.
Efter 5 års pause fra laksefiskeriet ville jeg
prøve igen.
Med fluefiskegrejet i tagboxen kørte jeg i
midten af juli mod de norske lakseelve.
Fangststatistikkerne fra flere af de elve jeg
tidligere havde fisket i, viste fremgang. Så

jeg tog af sted med store forventninger.
Jeg havde aftalt, at mødes med to af mine
laksevenner ved den kendte elv Gaula syd
for Trondheim. Det var ikke ligefrem de
store smil, der mødte mig.
Søren og Nikolai havde fisket på et kendt
vald i halvanden uge, og kun fanget en lille
laks hver. Så mit humør sank også en anelse.

Efter to døgns resultatløst fiskeri sammen
med mine venner, valgte jegatkøre
længere op ad Gaula, for at lede efter bedre
fiskeri. Ca 80 km. oppe ad elven, mødte jeg
Hans og Elmer, to fluefiskere fra Arhus. De
havde haft et rimeligt fiskeri, så jeg besluttede
at købe et døgnkort og prøve lykken.
Det var en af de dejlige lyse lune sommer-
aftener, da jeg sammen med Hans og Elmer
startede mit fiskeri på et godt stræk af
valdet. Flere trækkende laks sprang fri af
vandet, så vi fiskede koncentreret.
Kort efter midnat blev drømmen til virke-
lighed. Min 14' laksestang blev nærmest
revet ud af hænderne på mig og hjulet gav
line med en høj snerrende lyd. En god laks
havde inhaleret min lille flue og drønede
ned ad elven. |eg vadede i land og kom
ned på siden af fisken, mens jeg fik det
meste af linen tilbage på hjulet. Hver
gangjeglagde pres på fisken, blev den
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fuldstændig vanvitti B, tog hidsige
udløb og sprang fri af vandet flere gange.
Efter ca. 15 minutters hård fight, svØm-
mede laksen i ekspresfart ned mod et langt
stryg med buldrende vandmasser. Jeg
lagde så meget pres på laksen, som jeg
mente, at stang og forfang kunne holde til.
Det resulterede i, at den blev presset ind
mellem stenene på min siden af elven. Her
rullede den rundt om sig selv mens Elmer
for af sted mod laksen, men desværre
nåede han ikke at få tag i fisken, før end
den mod stenene fik raspet forfanget over
og stille gled den ud i strømmen. Øv-øv,vi
gættede den til over ti kg, måske omkring
tolv. Jeg fik et par gode whiskeyår til at
falde ned på - det var hårdt tiltrængt. Efter
yderligere en times resultatløst fiskeri,
besluttede vi at gå til ro.
Tre timer senere vågnede jeg i min bil. Den
mistede laks stod klart på nethinden og



efter Zkopper stærk kaffe, begav jeg mig
på ny til elven. ]eg havde kun gjort få kast,
da en mellemlaks tog min flue. Men den
mistede jeg desværre også efter en kort
fight. Nåh jeg var vel bare lidt uheldig. Det
måtte vel lykkes, at få en på land senere/
men mit uheld fortsatte. Det hele var
ligesom forhekset. De følgende dag tabte
jeg flere laks, og efter fire dages fiskeri,
havde jeg ingen på land, og i alt mistet syv
laks. Så mit fiskegrej var billigt til salg!

På femtedagen sagde jeg farvel til Hans og
Elmer, deres ferie var slut.
Sidst på eftermiddagen lykkedes det
endeligt. Efter en meget rolig fight, kunne
jeg med et greb om halen bære en mellem-
laks op på det tørre. Vægten viste 6,7 kg.
Puh-ha det var en hård fødsel. Endelig gik
der hul på bylden, og de følgende dage
fangede jeg flere mellemlaks og grilse
mellem 2og6kg.
I slutningen af juli satte et massivt højtryk
ind, med lav og varm elv til føIge.
Fiskeriet gik stort set i stå, laksene blev
træge og ville ingenting.
Jeg fik et tip om at en Bomber (laksetørflue
med mudlerkrop og grizzle palmerhackle),
fisket på overfladeriflerne på siden af en
sten, måske kunne få en laks til at reagere i
det varme vand. Så det besluttede jeg at

Ptøve.
]eg ville prøve at fiske Bomberen ved en
stor sten som lå 15-20 m oven for et langt
stryg. Et typisk sted hvor en laks vil hvile
lidt, inden den fortsætter sin færd mod
brudesengen længere oppe i elven.

Jeg vadede ud på fossnakken og kastede
min Bomber op bag stenen. Da jeg efter en
times fiskeri uden resultat ville vade i land,
så jeg ud af den ene øjenkrog 4 grå skygger
mod bunden. Det var smålaks, der
svømmede forbi mig med retning mod den
store sten. Nu var chancen der. Jeg bandt
en frisk Bomber på forfanget, og kastede
den op bag stenen. Som en vuggende jolle
søgte fluen automatisk ud på riflerne. Det
var svært at bevare roen, da en grilse brød
overfladen og sugede fluen ind i kæften.

]eg krogede laksery da den med fluen i
munden gik ned mod bunden. Det er om at
have is i maven, og vente med tilslaget til

laksen er på vej ned med fluen. Som Sasser

siger: Man skal tænke som en dansker, men
reagere som en svensker! Det blev en kort
men hidsig fight, før jegkunne lande min
første laks fanget på tørflue.
Det blev min sidste laks på turen.
I alt fangede jeg 10 laks og mistede lige så

mange.
I august var jeg igen kørt til elvene omkring
Tiondheim. I slutningen af måneden mødte
jeg Ola, som er lodsejer ved Stjørdalselven
lidt nord for Trondheim. Han inviterede
mig tit at fiske på "halv fisk" på sit vald i
den sidste uge af sæsonen. At fiske på "halv
fisk" vil sige, at fiske gratis og dele fangsten
med lodsejeren. Desværre fik jeg kun 4

dages fiskeri, fordi en velhavende tysker,
de sidste 3 dage lejede Olas vald for L00

Euro/dag.
]eg fangede 5 smålaks og 1, mellemlaks, det
gav 7,5 kg til os hver.
Ola var vældig tilfreds, og inviterede mig
på "halv fisk" til næste år. Så jeg ved godt,
hvor jeg skal fiske den sidste uge af
sæsonen 2003.

Full flex Cørsten
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Tirsdag 12. Klubstart - Hyggeaften.
Tag dine fiskebilleder fra sommederien med.

Tirsdag 19. Kysttur med instruktion i fluekast.
Tirsdag 26. Vi starter fra klubben kl. 19.00.

Tirsdag 2. Filmaften (Vagn iFåborg)

Tirsdag 9. Klubaften (Optakt tilTunø-turen)

Lørdag 13. OSFs årlige tur tilTunø,
Søndag 14. Vi skal med færgen lørdag kl.9 og kommer hjem søndag kl. 17.44.

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 16. Klubaften.

Tirsdag 23. Klubaften.

$øndag 28. Fisketur til Gudenå.
Se opslag i klubben for tid og sted.

?

{,

i,
t

,a

Tirsdag 7.
Tirsdag 14. lnstruktion Vagn Haugaard.

Søndag 19. Put & take tur. (Hvor vi skal hen - se opslag i klubben.

Tirsdag 21. Klubaften, Fluebinding.
Tirsdag 28. lnstruktion: Lars Aarø og lb Sejersen.
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Tirsdag 4. Klubaften.

Søndag 9. Pokaltur til Odder Å.
Vi mødes i klubben kl.9.00 til rundstykker og kaffe.
(Se opslag i klubben).

Tirsdag 11. Ktubaften, Fremstilling af knive.
Tirsdag 18.

Søndag 23. Fladfiske- og havørredtur. (Se opslag i klubben).

Tirsdaq 25. Klubaften.
(Sidste frist for tilmelding til julefrokosten).

Fredag 20. Julefrokost. (Se opslag i klubben).

Tirsdag 2, Kl. 19.00 bankospil.

Tirsdag 9. Sidste klubaften før juleferien.

Tirsdag 6. Første klubaften 2004.

Tirsdag dsn 3. februar 2OO4
kt. 19.30

OSf ådige
generålforsarnling
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Weekendtur til Di ursl ønd
Afgang fra Stampemøllen kl.9.00 i Tonnys
bus.
Deltagere: Søren, Iohn, ]an, Erling,lørrt,
Arne og Tonny.
Vi kører over Århus-Hornslet-Auning-
Allingåbro.Vel ankommet til Allingåbro
kører vi til servicestationen på hoved-
gaden og køber fiskekort til Allingå, der
nok også er en af landets billigste, dagkort
kr. 30,00, årskort kr. 80,00 + indmeldings-
gebyr på kr. 50,00!

Åen byder på nok de fleste fiskearter, der
er i ferske vande, specielt mange fine
aborrer, og der er virkelige store basser her
op til2,4kg, og store gedder er der også en

del af.
Der er dog hensyn man skal tage ved-
rørende vandstanden/ som er meget
vekslende på grund af }:.øy og lawande i
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Grund Fjord, som munder ud i Randers
Fjord.
Det er ubetinget bedst ved højvande, men
kan dog fiskes ved lawande også, men så

er det bedst oven for byen.
Efter vi har fået købt fiskekort, går turen til
Brugsen i Allingåbro, hvor der købes

ind, så man skulle tro, det var til en hel
uge, både mad og øller.
Efter endt indkøb kører vi ud til broen og
sætter de første af der ville fiske.
Et par mand kører til Tonnys sommerhus,
pakker ud, og sætter varme på, så der er
klar, når vi kommer trætte tilbage med en
masse fisk, der skal renses, håber vi.
Vi kører tilbage til åen og parkerer ved
Lunden, som er en park i Allingåbro.
Her er det som regel et godt sted at fiske,
her møder vi nogle af de andre. Vi må



desværre konstatere, at der er usædvanlig
høj vandstand, der går helt ind over
parken.
Alligevel blev der fanget op tiI50-60
aborrer, hvor vi tog ca. 20 stk. med hjem.
Men en god fiskedag har det jo med at gå

alt for hurtigt, så vi må tilbage til
sommerhuset, hvor der skal renses fisk og
filleteres, så de kan ryges. Medens
Tonny ryger fiskene, laver resten
aftensmad, der er kartofler, grøntsager
samt bøf i flødesovs, det var smovs!
Bagefter fik vi de nyrøgede aborrefiletter,
der også er ganske gode på en bid brød, og
med "en lille en til."
Efter dagens oplevelser og god mad og
drikke, går fiskerne til ro.
Næste dag får vi
morgerunad, rydder op og
låser af for denne gang. Vi er
blevet enige om at køre til
Gudenåen, på det gratis
stykke ved Randers, hvor vi
bliver til godt middag. Der
bliver fanget lidt aborrer, og
pludselig bliver der råbt
hø1t, for nu er der virkelig
"flex på klingen", det er

John, der trækker ind, og det
viser sig at være en gedde
med rogn på ca. 4,6kg.Efter
endt fotomodel bliver den
sat ud igen, da den stadig
var fredet, det kunne den jo
være glad for.
Så bliver der samling til
middag, der bliver indtaget
på bordet i bussen. Der
beslutter vi os for at tage til
Sletterhage ogprøve
fiskelykken der. Men vel
ankommet må vi konstatere,
at vinden er rigelig hård,
men vi forsøger alligevel en
halv times tid uden resultat.
Vi kører videre til Begtrup

Vig, og kan se, at vi skal over på den
nordlige side, hvor der er læ for vinden.
Her møder vi en lokal fisker, der siger, det
er fint fiskevand.
Det må vi jo konstatere, for efter ca. 15 min.
var den første havørred på land, fanget af
Arne, men den var desværre for 1i11e, ca. 35

cm så retur med den. Efter ca 20 min.
fangede ]ørn den næste, den kunne holde
målet, ca.40 cm med strækøvelser.
Nu var dagen ved at være gået, så vi
samlede tropperne og kørte hjemad,
hvor vi fik læsset de forskellige af ved
bopælen.
En ting er sikkert, søvnen kommer hurtigt
efter sådan en weekend med blæst og sol i
ansigtet.

Tonny lensen.
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Søndag den 4. maj mødtes 10 gæve gedde-
gutter til en omgang næsten premierefiskeri i
Astrup-Bøgeskov mose. Forventningerne var
høje under indtagelsen af morgenkaffen i
klubhuset, og vejret tegnede sig fra bedste

side, så de sidste rundstykker blev hurtigt
slugt og der var afgang mod mosen. Efter at
have erhvervet fiskekort, gik det belæsset
med fiskegrej og havestole ned mod sØerne,

hvor vi fordelte os lidt over hele området.
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Undertegnede fulgte med Arne, Vagn, Martin
og Lars over den lille bro til den anden side af
mosen, hvor vi fandt en fin lille sø med åbent
vand. Der var kun en enkelt af os der havde
været så smart at gøre grejet klart ved bilen,
så mens vi andre riggede vores grej til, ville
Martin lige lave et par kast med en lille Jensen
Insekt spinner. Første kast og Martin havde
bundbid - troede han. Menbunden livede
gevaldigt op og det viste sig at en god gedde
havde taget spinneren. Efter en herlig fight
lykkedes det at få fisken sikkert i nettet, og
målebånd og fiskevægt afslørede, at det var
en gedde på78 cm o93,7 kg, der blev Martins

første. Resten af dagen gik slag i slag med 7
gedder på land, hvoraf endnu en blev landet
af en junior. Mads fik nemlig også fisk på
land, men satte sin gedde ud igen, i håb om at
kunne møde den igen til næste år. Vores tredje
junior på turen - Kristian - fik desværre ikke
fisk på land i denne omgang, men kontakt
havde han da et par gane, men det var ikke af
den samarbejdsvillige slags, så der er
revanche til gode, når vi til næste år gentager
succes'en. Jeg vil i den anledning opfordre alle
til at møde op - ikke kun til dette
arrangement, men til klubbens aktiviteter
generelt. Ib Sejersen

Lidt skidt og få folk
Tirsdag den 15. april er ikke en dag, der vil
gå over i historien, i hvert tilfælde ikke
OSF's historie. Det var godt nok en dag der
havde meldt om heftige kampe mange
steder i Irak, og mange civile og soldater
var blevet dræbt på meningsløs vis. Det
var svært at forestille sig, da vi stod for-
samlet på broen ved Assedrup, at noget så
voldsomt havde fundet sted, på den selv-
samme planet. For alt åndede fred og idyl,
fuglene var begyndt at synge på for-
underlig dejlig vis, åen løb stille og
fredfyldt med sin lave vandstand ud imod
Århus bugten.
Det var blevet forår og
dermed tid til den årlige
rengøring af vores å.

En dejlig aften ventede
forud for de fem og en
halwoksen, der havde
taget turen ud for at samle
skidt langs Odder Å.
Det sker altid noget nyt
når vi kommer ud til åen,
selvom dagsordnen er den
sarune, så byder vores
fælles arrangement med
åen på overraskende ting
og sager, en sjov historie,
en sjat vand i støvlerne, en
mudret bagdel, en god
snak om det der vedrører

folk bliver det også tiI. Og vi blev enige om
at næste år,laver vi om på dagsordnen, ved
at slutte af med at spise pølser og nyde en
enkelt vand/ øl efter indsatsen.
Forunderligt nok fandt vi ikke så meget
affald langs med åen i år som tidligere, om
det skyldes, folk er blevet bedre til ikke at
smide affaldet i naturen, eller om der er
andre faktorer der spiller ind, fik vi ikke
klarlagt denne 1S-ende april aften, men 6t
vidste vi - "det havde været turen værd". Vi
havde gjort en forskel denne dag i april".

Aarø
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Søndag dem 27. april havde OSF foreningstur
til Hvide Sande efter sild. Der deltog 7 mand,
og vi startede fra Stampemøllen kl. 9 i Tonys
bus. Første stop på turen var ved en bager, hvor
vi købte rundstykker og basser til
formiddagskaffen. Køreturen igennem
Ringkøbing blev lidt af en oplevelse, Vagn som

er født og opvokset her, underholdt os med
lokalhistorie og minder fra barndommen.
Vel ankommet til Hvide Sande, startede vi med
atkøbe ekstra sildeforfang, hvilket viste sig at

være fornuftigt, da der er temmelig mange

bundhug.
Optimismen var stor, vi havde alle mand spande

og køletasker med til hjemtransport af de

"mange" sild. Lystfiskere var der også mange af,

især tyskere. Vi stod med et par meters

mellemrum og fiskede hele havnen rundt. Det
eneste der manglede var sildene - dem var der

ikke mange af.

Efter frokost blev vi enige om at køre mod
Nymindegab. Her var et sted ved {orden, hvor
Tony tidligere havde fanget aborre. Heller ikke
her var heldet med os. Sidst på eftermiddagen
kørtevi tilbage til Hvide Sande for lige 

^tprøve
lykken endnu en gang. Slutresultatet blev ca.20
sild, så vi havde god plads i diverse køletasker.

På vej hjem gjorde vi holdt ved en grillbar, hvor
den værste sult blev stillet inden Tony kørte alle

hjem lige til gadedøren.
Til trods for den mindre gode fangst havde vi
en dejlig dag med godt kammeratskab og

mange gode historier.
Niels Jørgen
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Kystkonkuruence
både nøt og døg!
]a det er ikke løgn, det blev en kyst-
konkurrence der blev afholdt i tidsrummet
fra midnat natten til søndag den 11. maj og
frem til fælles indvejning og frokost k1..

13.00 ved Kysing strand. Vi fiskede på
strækket fra Kysingnæs og ned til den store
sten nedenfor Fiskekonernes hus.

]ohn Nedergaard var frisk, endog meget
denne nat/morgen, da han var på pletten
kl. 02.30 for at fange en rekordfisk.
Rekorden udeblev dog, ikke kun for John,
men for alle ti medlemmer, der havde valgt
at deltage i arrangementet. Det var dejligt
vejr, sol og næsten ingen vind, og vi kunne
gerne have ønsket os lidt mere vind, til at
bryde overfladen. Vi så en del fisk tæt ind

under land, de var langt fra store, men de
var der. Vinderfisken en havørred målte
heller ikke mere end 4L cm, fanget af Lars
Aarø. Den første havørred jeg fangede var
også over målet, menblev nænsomt udsat
igen, men den anden blev taget for at indgå
i konkurrence med Ib Sejersens fangst af en
hornfisk - ørreden vandt. Det blev i år ikke
til så mange fisk, men det siges, at der var
en dejlig solopgang. Vi var nogle der først
kom ved 5.30-tiden og ikke fik den
oplevelse med. Men vi er klar igen næste år
til en dyst om fangster og gode historier,
for dem var der mange af den morgen i
maj.

Lars Aørø.
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Regler for Odder N Rævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud til flor
den hedder åen RÆVS A, og der må fiskes fra
sammenløbet og ud tilf,orden som normalt.
(lkke opstrøms). Når du står på broen altid til
højre side.

Fredningstider:
Fra den 16. november til 1. marts.

Mindstemål:
Havørred .............,.40 cm
Bækørred .............30 cm
At .............. ............45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fiernet hele
året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til
kassereren.

Vigtigt:
Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL
der altid være en ledig P-plads. Når andejagten
starter til septembef må du ikke genere ande-
jægerne, der ligger på stand fra broen og ud til
hvor reservatet starten 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 A
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en deltvivl om fredningsbæltet
for Rævs A's udløb i Norsminde Fjord så lad os
slå følgende fast: Rævs A har to fredningsbælten
der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
flskeri 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 ge fi s kered ska ber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
fi skeribetjenten Magnus Johansen.
Husk du må aldrig flerne disse redskabe[ 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.

Bådene
Foreningens jolle og motor på trailer henstår ved
Magnus, Hovedgaden 6, Gylling, tlf 86 55 17 51.
Foreningens anden jolle vil vi efter istandsættelse
forsøge at få til Skanderborg sø. Nærmere herom
vil i løbet af foråret fremkomme på opslag i klubben.
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 2003
Senior ...................400,-
Junior .260,-
Pensionist .....,.......325,-
Familie ..................590,-

jiriirs dis selv!

i1{iri- t o* med et indlæg
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