


OSFs
Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www. odderspo rtsf isker.odderweb.d k
www.sportsf iskeren.dk

Formand:

Lars Aarø.. 86 54 56 79 - 20 87 16 98
kalamasino @ mail.tele.dk

Næstformand:

lb Sejersen . BO 54 7472
saloparken @ mail.dk

Kasserer:

Jørn Mortensen........ 86 55 BG 73 - 40 30 05 92
jornmortensen @ mail.dk

Bådene:

Tonny Jensen........... BO 55 43 10 - 20 11 5174

Klubben:

John Nedergaard..... BO 54 59 99 - 23 30 59 05
a.grand@privat.dk

Allan Rosenbæk......... ..86 55 8517
ingrid.allan. rosenbaekadr.dk

Vagn Haugaard.........865424 70 - 50 98 16 61

haugaard @ postl 2.tele.dk

Jørgen Rasmussen ...... BO 54 40 63

Blad:

Niels Jørgen Nielsen... . 86 54 03 52
boegevej2 @ nielsen.mail.dk

Lars Aarø... 86 54 56 79 - 20 87 16 98
kalamasino @ mail.tele.dk

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

Fiskeribetjent:

Tonny Jensen...........86 55 43 10 - 20 11 51 74
Brandinspektøren........ .86 54 05 29

bestyrelse

2004

ffil
rÆ
[b Sej ersen, næstforma n d

ffi
Tonny lensen

ffilffi
lohn Nedergaard

M
Lffi

I I r t t Mo| I t t ttt t t, Lt t:;:;( rcr

Allnn ll.nnrl,,vlt

Vagn lluuøurd

Niels lørgen Nielsen

2 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENtNG



Generalforsamling i OSF tirsda g 10.02.04
fA det er noget helt nyt at vi nu skal holde

J ordinær generalforsamling i februar,
tidligere har vi jo afholdt den i november
måned, men for atfølge regnskabsåret i
henhold til kommunens krav har vi ændret

§ 3 og § 5 i foreningens love og vedtægter.
Dette blev gjort på en ekstra ordinær general-
forsamling d. 21.01.03.

Det har på mange områder været en omtumlet
periode siden sidste ordinære generalforsam-
ling. På brutal vis mistede vi en god fiske-
kammera! da Jørn Ejstrup blev dræbt i en
meningsløs ulykke.

Jørnvar en altid glad, hjælpsom og aktiv kollega,

og han vil længe blive savnet i klubben.
Der foruden er vores formand Peter Sasser,

blevet ramt af en meget alvorlig sygdom, som

han kæmper en brav kamp for at overvinde.
Han har været meget langt nede, men er i
øjeblikket inde i en positiv bedring og stabili-
sering og er begyndt at tale om fremtidery
hvilket er meget glædeligt.
Dette har betydet at Peters formandsarbejde
har ligget meget underdrejet i det forgangne

å1, og vi i bestyrelsery har taget over. Jeg selv

er konstitueret formand for Peter Sassel, der
ønsker formandsposten endelig overtaget af

en anden person i OSF ved naturligt valg.
Vores forening har derfor i mere end en for-
stand været ramt af tungtvejende omstændig-
heder, hvilket også har præget foreningsåret.

Men vi har forsøgt efter bedste evne at holde
sammen på klubben med et attraktivt
program for begge halvår. Og jug er meget

tilfreds ined vores lille foreningsblad, som er

med til at kommunikere vores aktiviteter ud
til medlemmerne og der skal rettes en stor tak
til alle der bidrager med dette arbejde. Det
optager også megen tid og kræver energi at få

lavet vores lille blad, og derfor skal også lyde
en stor opfordring tilalle, om at
være med til at komme med
indlæg eller være med i debatten
omkring vores program, eller
forslag der er med til at styrke
klubben.
Vi startede året med en fin
grejdag i februal, der blev godt

besøgt af medlemmer og gæster der havde
fået lyst til at komme forbi.
I løbet af året har vi haft en masse gode aktivi-
teter i klubben, bl.a fremstilling af blink og
spinnere, knive og fluebinding. Det har været

positivt med det høje aktivitetsniveau.
Det er også blevet til fine ture til de lokale
vande. Vi havde en succesfur til Astrup mose
ved Solbjerg i maj, hvor der blev fanget
gedder og de yngste af vores medlemmer fik
fine topplaceringer i landede fisk. Denne tur
understregede igen nødvendigheden af, at vi i
klubben skal forsøge og lave så interessante

arrangementer for medlemmerne.I relation til
dette må det seneste arrangement i klubben
nævnes som en ubetinget succes.

Men jeg vil gerne i en dialog omkring de frem-

tidige arrangementer i klubbery samt hvilke
ønsker og behov vi har med OSF, da jeg ikke
er helt tilfreds med forløbet af foreningens
forgangne arrangementer. Jeg efterlyser mere

målrettethed og ansvar ved fremtidige
arrangementer samt tilbagemeldingel, så vi
kan gøre dem endnu bedre i fremtiden.
Vi har i klubben taget beslutning om at få den

ene af vores både gjort i orden og flyttet til
Skanderborg sø for at dyrke det gode søfiskeri,
der gør sig gældende derovre. Vi har i sensom-
meren istandsat båden der 1å i Hov og flyttet
den til Skanderborg sø ved golfbanen. Båden er

siden blevet benytte af flere medlemmer og
Fortsættes næste side

ODDER SPORTSFISKERFORENING 3



givetanledningtileventyrligeberetningerom",.:""
storfangstogheltege.ninger. -''':'":

Vi vil i den kommende sæson arrangere en
foreningstur derovel, så alle interesserede kan
få indblik i hvor den liggel, samt retnings-
linier om brugen af den. I den forbindelse skal
jeggøre opmærksom på foreningens love
omkring brugen af redningsvest, når der sejles

i foreningens både. Den anden båd ligger pt.
ved Magnus |ohansen, i Gylling.
Med et mere nationalt rettet blik, hvad angår
vores miliø og vandpleje kan det konstateres i
et nyligt udgivet tema nr. fra Danmarks Sports-
fiskerforbund, at selvom der de sidste 20-30 år

er gjort en stor indsats for de danske søer og

åer via især bedre spildevandsrensning er

vandkvaliteten specielt i de danske søer stadig
for ringe. De er alt alt for næringsrige og
værdier af både kvælstof og fosfor er for høje.

Dette medfører ofte store alge fore-komster og
dermed uklart vand, så dyr og vandplanter
har svære forhold. I Danmark er der 120.000

søer med størrelse over 100 m2 og kun L/3 af
søerne over 30 hektar lever op til amternes
målsætning. Men hvad har det med OSF at
gøre, jo jeg finder det af overordentlig vigtig
betydning, at vi gennem vores forbund og

medier bliver indformeret omkring naturens
sande tilstand, så vi gennem foreningen kan
være med tll gøre en forskel, bl.a ved at
færdes i nafuren med om-tanke og give viden
fra os omkring bevidst færden i den.

)eg vil gerne takke for et åt, der har været
noget spcielt og hårdt, men jeg synes vi har
udvist et fint sammenhold og samarbejde,
Det er jo også det, der er afgørende for en
forenings eksistens. Selvfølgelig er det nød-
vendigt med justeringer for at få tingene til at
køre mere optimalt i OSF, men vi har alle et
medansvar herfor. Lars Aarø.

f iskeskole
Søndag den 16. majvar fiskcskolc/lrorrr-
fiskedag. John Needergård og urrcle rtcgnet
skulle mødes ved Kysing strand kl. ti.30, så

vi kunne være klar, når dc ungc knagtc
skulle komme kl.9.00
Der var tilmeldt 6 juniorer. Der vatr k«rmmct
afbud fra ery han havde været vcd at gørc sit
grejklar om aftenen, og var kommet til at

skære sig i fingeren, så han måtte på skade-
sfuen for at syes.
Da tiden nærmede sig mødte der to knægte
op, det var Michael og Mads, vi fik greiet
rigget til, så vi kunne komme ned og fange
hornfisk. Vi forsøgte med bobleflod og sild,
uden resultat og skiftede om til blink. Først
over middag lykkedes det mig at få en

hornfisk på land, det var den eneste, der blev
fanget på hele turen. Jeg kunne godt have
tænkt mig at der havde været noget mere liv,
så vi alle kunne have fanget en fisk eller to.
Vi havde en god tur og fik snakket en masse
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Iløbet af foråret har vi haft
hele tre afteneq, hvor der er
blevet fortalt fiskehistorier
fra det store udland. Undertegnede startede
ydmygt ud på første klubaften efter jul. )eg
fortalte kort om fiskeri efter bonefish på Los
Roques ud for Venezuelas kyst men manglen
på gode fiskebilleder gjorde, at det kun blev
til en kort gennemgang af fiskeriet.
Næste foredragsaften var den 3. februal, hvor
vi havde besøg af islandske Bjarni ]onsson
som fortalte om lakse- og ørredfiskeri på
Island. Det var et arrangement med rekord-
stort fremmøde.Da aftenen var slut, var der
bred enighed om at Island var et mål for en
fremtidig fiskerejse.
Sidst i rækken af fiskejunkies kom så Niels
Åge Skovbo, der viste en stribe forrygende
dias fra hans mange ture til Caribien på jagt
efter bonefistr, permit og tarpon. Vilde udløb
og masser af fantastiske scenerier var det
gennemgående tema. Det var en god og
spændende aftery der uden tvivl gav blod på
tanden.
Som det fremgår af programmet, har vi allerede
"hyret" Nieh Åge igen. Så har du lyst til at se

øned- og stallingfiskeri i verdensklasse, så mød
op og find en plads. Vi vil også prøve at lokke
med Bjarni for at høre om ikke han vil komme

og fortælle lidt fra denne sommers lakse- og
ørredfiskeri på Island. Han har lovet mig at
tage en masse billeder. Der vil komme opslag i
klubben når den endelige dato er sat.
Så glæd dig til endnu et par gode aftener i
OSF, og husk også aftenen
med naturvejleder
Terkel Kristensen, der
fortæller om havørre-
dens liv i saltvand.
Kom og lær! lb
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Hj ,mme hos...
Hvad er en rigtig fiskehule? Vi har det vel alle
sammen sådary at vi gerne vil have et rum i
hjemmet, hvor vi kan indrette os med fiske-

stænge1, fiskehjul og fIucbindcrmaterialeq, der
vel at mærke kan Iigge i frcd, oll som ikke altid
skal ryddes op for at tilfredsstille kravene fra
hjemmets andre beboere.
Forleden dag var jeg et såclan sted, et sted
med enormt mange fiskesta:ngcr og fiskehjul
på række og geled i glasskabc. Væggene var
fyldt med plader med blink, spinncre og pirke
i så stort antal og i så mange variationer, som
jeg slet ikke anede fandtes. Ind i mellem er

der gamle plakater og billeder.
Alt dette fortalte om et langt liv med fiskeri og

en glæde ved at samle på gammelt og nyt
grej. Værelset fortalte historier om lystfiskeri
tilbage fra den spæde start. Med grej vi i dag
nok vil kalde ubrugeligt og frem til det fineste
moderne grei.

De fleste har nok gætte! at jeg har været og
besøge Gunnar Kolling og mor Karen.
Gunnar ved alt, jeg mener virkelig alt om
gammelt grej. Han har samlet på fiskegrej i en
menneskealder.
Han kender til fortællinger og anekdoter om
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meget af det gamle grej og fortæller gerne
historierne. Gunnar er medlem af Dansk
Grejsamlerklub, ja man kunne vel nærmest
sige, at han er synonym med Dansk Grejsamler-
klub.
Dansk Grejsamlerklub har ca.200 medlemmer
der ud over i Danmark, har medlemmer i Tysk-
land, Sverige, Norge, Finland og sågar USA.
På Museet er der i øjeblikket en udstilling om

tu

lystfiskeriet og dets udvikling i Danmark. Det
er en fin og godt fortællende udstilling hvor
Gumar har en del af sine egne ting med.
Udstillingen er et besøgværd. Og hvis du
mangler baggrunds viden om lystfiskeriets
udvikling i Danmark skulle du prøve at få
Gunnar til at fortælle. Det sværeste vil nok
være at få ham stoppet igen.

Peter Sasser
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Tirsdag 10. Klubstart - Hyggeaften.
Tag dine fiskebilleder fra sommerferien med.

EfterArs-
program
2004

Fredag 13. Tattetur til Odder Å.
Et fælles arrangement med Odder Museum.

Tirsdag 17. Klubaften - Hyggeaften.

Tirsdag 24. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til stranden.

Lørdag 28. Weekendtur til Djursland, Tonnys sommerhus. Ålefiskeri.
søndag 29. Se opslag i klubben for tilmelding.

Tirsdag 31. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til stranden.

Tirsdag 7, Klubaften. Optakt tilTunø-turen.

Lørdag 11. OSF s årlige tur til Tunø.
søndag 12, Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

l

I

Tirsdag 14. Klubaften - Hyggeaften.

Tirsdag 21. Filmaften.

Tirsdag 28. Klubaften - Hyggeaften.
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Fredag 1.- Forlænget weekendtur til Endelave.
søndag 3. Se opslag i klubben for tilmelding og yderligere oplysninger.

Tirsdag 5. Klubaften. Hyggeaften.

Tirsdagl2. Fluebinding.
lnstruktion: Lars Aarø og lb Sejersen.

Tirsdagl9. Fluebinding.
lnstruktion: Lars Aarø og lb Sejersen.

Søndag 24. Fisketur til Gudenå.
Se opslag i klubben for tilmelding.

Tirsdag 26. Filmaften evt. foredrag.

Søndao 31. Odder Å - Præmietur.
Vi mødes i klubben kl. 9.00 til rundstykker og kaffe.

Tirsdag 2. Vi mødes k1.19.00 ved Odder Museum.
Foredrag ved Therkel Kristensen: Havørredens liv i saltvand.
Senere ser vi den fine udstilling: "Tosset med Fisk".

Tirsdag 9. Klubaften. Optakt til knivfremstilling.

Søndag 14. Put & take tur. Hvor vi skal hen - se opslag i klubben.

Tirsdag 16. Klubaften. Fremstilling af knive

Tirsdag 23. Klubaften. Fremstilling af knive

Fredao 26. Julefrokost.
Se opslag i klubben for tilmelding.

Tirsdag 30. Foredrag. Niels Aage Skovbo.
Europæisk tørflue- og nymfefiskeri de kendte steder.

Tirsdag 7. Kl. 19.00 bankospil.
Sidste klubaften før juleferien.

Tirsdag 4. Første klubaften 2005-
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Fredag den 28. maj åbnede Odder Museum
dørene for deres nye udstilling "Tosset med
fisk". De har i samarbejde med Danmarks
Sportsfiskerforbund og Dansk Grejsamlerklub
stablet en fin udstilling på benene. Den for-
tæller om lystfiskeriets historie. Man 6ølger
udviklingen fra overklassens fornøjelse til
moderne friluftsliv og man får et fint blik ind
i de forskellige perioders grej og fiskemetoder.
Sammen med museets eksisterende udstilling
om jagt og jagtvåben supplerer den nye ud-
stilling om lystfiskeri nærmest perfekt.
Udstillingen blev åbnet af Odders borgmester
Elvin Hansery men der havde inden da været
åbningstaler fra både museumsleder Ove
Sørensery etnograf og ph.d. stud. Klaus Heine
Jensen og forretningsfører for Danmarks Sports-
fiskerforbund Jens Thygesen.
OSF var repræsenteret af seks medlemme4
der havde medbragt en meget fin forstørrelse
af et af vores gamle billeder fra arkivet. Lars
Aarø havde tryllet lidt i mørkekammeret, og
havde lavet en meget fin kopi, som museet
modtog med stor glæde. Nu håber vi så bare,
at museet finder plads til billedet i udstillingen.
Det vil vi dog med selvsyn kunne konstatere,
når vi tirsdag den2l1L kl. 19 flytter vores

1 0 ooorR sPoRTSFTsKERFoRENTNG

klubaften til Odder Museum hvor vi i fred og
ro kan studere den fine udstilling. I|i4ød op,
det bliver helt sikkert en spændende aften.
Der er flere små bidrag fra OSF på
trdstillingen. lb



Ja vejret var hundekoldt udenfol, og det var
hverken vejr for mennesker eller dyt, som
W. C Fields ville have sagt. Men inde i
klubben var der varmt og dejligt, så der var
lagt op til enhyggelig formiddag med nyt og
gammelt fint grej. Der blev drukket en masse

kaffe den formiddag, nok som en garanti for
at kunne holde sig varm, når man nu igen
skulle ud i den bidende kulde. Flere gode
kendinger var forbi med grej, og een fiskeven
solgte næsten alt sit fiskegrej den formiddag.
Det var ikke fordi det var noget skidt grej,
tværtimod var det meget fint grej. Og i"g
spurgte mig selv og vores fiskevery der kom
ind fra kulden, om han nu var helt ved sig
selv, for man sælgeq, da ikke alt sit grej sådan
uden videre. Det var nu heller ikke en
manglende fiskeinteresse, der 1å bag det
næsten totale ophørsudsalg, men fordi
fiskevennen ikke havde plads til den megen

Brej, samt at han forsøgte at begrænse sit
fiskeri til kun laksefiskeri.
Men der gik nu ikke ret langt tid førlyst og
fornemmelse igen blev pirret ved den ivrige
sælger. For knap havde han set og hørt et
forrygende foredrag i klubben omkring
ørredfiskeri på Island, fortalt af islændingen

Bjarne Jonssory førhan igen blev ramt af
fiskefeber og fik lyst til indkøb af grej til en
sådan tur. Lars Aarø

ffi
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En klubøften i storbyen
I januar havde vi programlagt en
tur til Scandic Angler i Århus. En
ny grejbutik der ligger i Arkaden
på Silkeborgvej, og som drives af

|ohn Andersen, der tidligere har
gæstet klubben og bredt ud af sin
store viden inden for al form for
fiskeri til foreningens medlemmer.

John Andersen har før arbejdet i
Jagtsfuen, men valgte i efteråret
at gå egne veje med en ny butik.
Vi var en gruppe medlemmer
der havde valgt at bruge en
klubaften i Århus. Det blev til et
fint besøg, hvor der var demon-
stration i fluebinding af to
kyndige instruktøreq, der viste
mange fine fif ombinding og
valg af materialer.
Der blev kikket på stænge4 hjul,
endegrej og meget mere i de par
timet, vi var påbesøg i butikken.
Butikken har et fint udvalg
inden for grej til alle former for
fiskeri, men en meget vigtig ting
er den rådgivning, personalet er
i stand til at give i forbindelse
med køb og brugen af fiskegrej.
Forretningen tilbyder også
kurser til interesserede.
Vi har i klubregi tidligere haft en
god tilknytning til Søren Kvist,
der har drevet forretning i
Odder, men efter Søren Kvist's
jobskifte har vi ikke haft til-
knytning til nogen butik. At det
blev Scandic Angler med John
Andersen, skyldes hans store
lidenskab for fiskeri og relation
til klubben i forbindelse med
foredrag/kurser.
En detalje omkring køb af fiske-
grej hos Scandic Angler er den
rabat OSF-medlemmer får i kraft
af medlemsskabet af OSF.

Vi får 10 % på ikke nedsatte
varer ved fremvisning af vores
medlemskort. Lørs Aørø
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Den første søndag i maj var afsat til klubtur til
Astrup mose. Cirka en halv snes af klubbens
medlemmer mødte op med madpakkeq,
thermokaffe og godt humør.
Fiskekortene til mosen var i år problemfrie at
få fat i, da kiosken på hovedgaden overfor
kroen i Solbjerg nu sælger dem.

Jeg havde bestemt, jeg ville satse på at fange
å1. Så vel ankommet til mosen blev de to
stængeq, som fiskekortet giver ret til at bruge
rigget til ålefiskeri. Det vil sige bundsnøre,
gennemløbsbly, fine ålekroge samt store fede
regnorm. Bøjlen på hjulet blev slået fra så ålen
ingen modstand ville mærke når den tog
ormen - jo, jo man ved jo godt hvordan en
prof takle skal være, så nu var det bare at
sætte sig på putstolen og vente.
Ved siden af mig stod Tonny og fiskede efter
gedder med spin. Efter et stykke tid bestemte
han sig også for at fiske å1. Lidt overbærende
så man han riggede stangen til med et kilotung
flåd der med et plask blev sendt ud i mosen.

Efter få minutter siger Tonny, han har bid og
giver tilslag, stangen krummer sig godt. Da han
får kalorius ind, viser det sig at være en rigtig

pæn ål - nå ja alle kan jo have begynderheld.

|eg haler mine takler ind for at kontrollere
dem, men ormene er fine og uberørte, alligevel
bliver de skiftet ud med nye, man ved jo aldrig.
Mens jeg er i gang med dette, ser jeg Tonys
stang krumme sig kraftigt igen. Da han får
halet fisken ind, viser det sig at være en
endnu større å1. Nu må det snart være min fur
til at få bid. Det sker da også, lidt efter
bevæger stangspidsen sig ganske lidt og
snØren forlader stille hjulet. Et kraftigt tilslag
og der er modstand, det viser sig desværre at
være en knap 10 cm lang aborre. En halv time
senere piller jeg åletaklerne af, jeghar siddet
og tænkt på at ålene sikkert smager af mudder.
Nu skal der satses på de helt store gedder.

Flere af juniorerne kommer i dagens løb forbi
mig slæbende på pæne gedder - begynder-
held selvfølgelig.
Da dagen er omme, og vi skal pakke sammery
er jeg i den heldige situation, at jeg ingen
gedder har fanget, for ved nærmere eftertanke
er jeg sikker på, de nok smager af mose.

Hvem snakker om sure rønnebær.
Vøgn
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Weekendtur til
Djurslønd
Weekendturen 17 .-18. marts til Djursland
startede fra Stampemøllen kl. 8.00. Vi kørte til
Tonnys Sommerehus i St. Sjørup ved Ørsted,
nær Randers Fjords udmunding som kun
ligger ca 8 km nordligere.
Efter proviantering og indlogering startede vi
fiskeriet i Allingå i Lunden inde i byen. Åen er
rig på stort set alle fiskearter, dog udpræget
med aborrer, og store gedder. Efter 3-4 timers
fiskeri har vi fanget ca. 60-80 store aborrer
langt over mindstemålet, der er 25 cm. Den
største aborre målte 47 cm og vejede ca.1,4kg.
Herefter bestemmer vi os til at køre til Udbyhøj
Færgehavry og fortsætte fiskeriet der. Vi går
efter havørreder. Man fisker direkte ud i
sejlrenden det første stykke.Vi mærker flere
hug, John får især et der krøllede stangen helt
sammery men den slap desværre!Vi fiskede
videre ud mod mundingen og mærkede flere
hug. Efter et par timer er vi enige om, at det er
tid at stoppe og køre tilbage til sommerhuse!
der er jo en ordentlig sæk aborreq, der venter
på at blive filleteret. Mens Vagn og et par
andre filleterer aborrerne, fremtrylles den
fineste aftensmad i køkkenet.
Alle bliver kaldt til bords, og sikken appetit!
Det må være den friske luft. Der hygges og
skåles, så de aborrer der er i røgeovnery
glemmes lidt for længe. Fiskene kunne
bruges, men smager bedst med en bidbrød,
og en lille en til.
Efter endt opvask og aftenhygge, var alle
trætte, og vi gik til køjs, en oplevelse rigere.
Næste morgen efter morgenmad og
oprydning går turen til Gjerrild Nordstrand,
her fangede vi to havørrede1, men der var lidt
for meget brænding så efter en times fiskeri
fortsatte vi til Begtrup Vig. Først fiskede vi på
østsidery hvor der var blank vand og læ ved
skrænterne. Her var der ingen fangst så vi
blev enige om at tage til den anden side af
vigen. Det skulle vise sig at være en god ide,
der gik ikke lang tid, før der var fisk på land,
ikke store, men de kunne bruges.
Vi fiskede et par timer og så gik turen hjemad
godt trætte og en oplevelse rigere. Tonny
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Regler for Odder A/ 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 til [orden som normalt.
(lkke opstrøms). Når du står på broen altid til
højre side.

Fredningstider:
Fra den 1. november til 1. februar.

Mindstemål:
Havørred ,....,........,40 cm
Bækørred ..............30 cm
At .............. ............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. Kortet 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
1. november, når fiskeriet slutter.

Fredningsbælter ved Rævs A
samf 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 kereds ka ber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
fiskeribetjenten Tonny Jensen.
Husk du må aldrig flerne 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.

Bådene
Foreningens jolle og motor på trailer henstår ved
Magnus, Hovedgaden 6, Gylling, tlf 86 55 17 51.
Foreningens anden jolle er efter istandsættelse
placeret ved anløbsbroen i Hylke nær golfbanen
ved Skanderborg sø. Nærmere information ved
henvendelse til Tonny på telefon 20 11 5174.
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 2OO4
Senior ...................400,-
Junior ......................................'.. 260,-
Familie ..................590,-

Glæd
dine klubkammerøter
og dig selv!
- kom med et indlæg
til bladet og deltag

: i konkurrencen
'::,om to flasker rQdvin
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