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MMffiKK OPTI MAL
Den bedste træbeskYttels e,

vi nogensi nde har udviklet
Flolder i op til 12 år

5er n;,rnalet ud i længere tid

Tørrer hurtigt du kan male 2 gange samme dag

Med nyeste AMA teknologi

Deekker fremragende

DEMIDEKK
æTIMAL
9,0 liter SPAR 200,-
NU vejl. kampagnepris: 1.398-

4,5 liter SPAR 100,-
NU vejl. kampagnepris: 768,-

DEMI DEKK DEKKBEIS ELLER CLI EDEKKBEI S

Træbeskyttelse

FRIT VALG
9,0liter SPAR 200,- 4,5liter SPAR 100,-

NU vell. kampagnepris gg8,- NU vell. kampagnepns 598,-

Lars-Peter Jensen

Nørregade 59

8300 Odder

Trf 86 53 16 30

E-mail : lpj@farver-striber.d k

FARVER

& STRIBER

HUSK! Ale medlemmer af OSF får 10 % vpdIABVE&&§IRIBER

&JOrUil
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Demidekk Optrmal Altid nYnralel
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Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www.oddersportsf isker.odderweb.dk
www.sportsf iskeren.dk

Formand:
Lars Aarø.... 86 54 56 79 - 20 87 16 98

kalamasimo @ mail.tele.dk

Næstformand:
lb Sejersen. 86 547472 - 251217 62

saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Jørn Mortensen... .. .. 86 55 86 73 - 40 30 05 92

jornmortensen @ mail.tele.dk

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

haugaard @ postl 2.tele.dk

Allan Rosenbæk..... ,..., BO 55 85 17 '287811 67

ingrid.allan. rosenbaek @adr.dk

Jens Knudsen............... BO 93 71 58 -23 27 0564
jkkn @webspeed.dk

Kim Jacek... 86 54 19 06 - 61 70 63 12

kim@jacek.dk

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoppet lorureningen 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

Tonny Jensen
Brandinspektøren..........

-20115174
.86540529

Efner Nygaard Jensen 86 54 35 66 - 24 47 97 66

ejner.nygaard @ mail.tele.dk

Blad:
Niels Jørgen Nielsen ..., . BO 54 03 52

boegevej2 @ nielsen.mail.dk

Lars Aarø.... 86 54 56 79 - 20 87 16 98

kalamasimo @ mail.tele.dk

OSFs
bestyrelse

Lars Aarø,.fornmnd

tt,t'sl/ontnttrl

Vagtr HatLgLtnrtl

r---:-'--_!i-------

1@
.:I __t_

lens Knudscn

Einer Nrlgaard lerrsen Ntels Jøryett Ntetsen
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Beretning for 2005
Vi startede året festligt med at fejre OSF's

60 års jubilæum i klubbens egne lokaler,
hvor vi bød medlelrlmerne og gæster

velkommen til et hyggeligt arrangement.
Det blev fint besøgt, tlg vi fik meget fin
omtale i de lokale medier. Vi fortsatte på
Odder mlrseum, der meget venligt havde
stillet lokaler til rådighed for vores fest.

5o feststemte deltagere fik sat liv i museets
bygninger. Og sjælclent har foreningeu
været forskønnet i en sådan grad af de

kvindelige gæster. Vi fik rigtig cleilig mac1"

Selvfølgelig el1 lnitsse fisk og andre gode
ting der festligt blev akkompagneret af Mac
Pejsen, der spillede folkenlusik med irske
undertoner. Sikken en god fest med sLlper

stemning og masser af dans. Der var
festlige indslag i form af sange, taler og
fluebirrder-konkurretlce, hvtlr damertre
skulle votere om den flotteste flue. Vi var
en delder kom meget sent i senS; deune
jubilæumsdag/nat, men det var meget
hyggeligt og budgetterne blev holdt.

Gylleudslip!
I april var det nær gået helt galt med et

gylletrdslip i Odder A, da en tYldt
gyllevogn væltec1e på markerne vest ftlr
Odder. Men en hurtig og effektiv indsats
fra Odder brandvæsen forhindrede etr

kraftig forurer-ring af åen, som kut-tt-tt: have
fået store konsekvenser for dyre og plarrte-
livet. I fremtiden i forbindelse med de ny
regioner, bliver det rnere de enkelte
kommu-ner der skal stå for kontrol af natttr
og rniljø.

Det har hidtil været el1 opgave, amtertte
har varetaget i stttr udstrækniug, og i den

forbindelse har Aarhus amt været et godt
kontrolorgan, der har holdt et vågent øie

til miljøet i Odder kommune. Amtet har
bistået med kyndig veiledrring, f.eks. ved
etablering af ornløbet ved stemrnel'a:rket.
Men i fremtiden blive rniljøkontrolleu mere
et kommunalt anliggende, og det kan
frygtes, at vi kommer til at opleve en

stigning af miljøbelasteude hændelser, fordi
kommunen ikke har den fornødne
ekspertise, samt at vores politikere og
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embedsfolk nernt bliver inhabile i
na:rrniliøet!.

Aarhus amt htrr derior også haft travlt
med at fti etableret ornløLret ved ntuseet,

indeu vi får cle rtye regiotler. Det skulle
have været gjort itrden stttllmerferiett, mett
p g.a.indsigelser, httr clet trrrkket utl, og

blir.er først f;erclig lrer i Lregyndelsen trf

2006. Vi glæder: os til, at clct står' f.erdigt. Og
Odder kornmune h.rr i s.ttlttt(' ( )rttt.tt'ltl

beslttttet, at tlpretrse trløllccl.rttttlltlll ()g gØre

clen i perfekt starrcl . Netop-r tltt er tler Lrle'r'et

lagt sten ttcl i serPetltirre rsvilrg vcd
stemmeværket. Og rlølledi.ttllt't'tetl er sat

utrolig flot istarttl. Srtl.ttrl'tclt rlret-l Odder
mllseLrnl holder vi il[t'lrt lltrs .trrilt'tgemetlt
den 19. nlarts, hvilke t t'i st'r ire rll till

Ny lodseier ved Revs å

Vi lrar f;iet ert rry lotlst'ie r pii stykket l;engst
ude ved r-rc1løbet til Norsrllirltlc Nors på

syclsiden af tierr. l)e t lrar bctytle t, at vi har
mistet stykket irit rest'l'r'itte t og trclefter' da

den nye lodseier ovt'rfot'()SFr ytret, at han
ikke ønsker, at give ittrt'ltittgerls
medlenttner lov til at fi--rdcs lilrlgs r-ued åen

desvierre'l Vi har ftlrsøuI t'tl tliirloq tlred

vetlkotltnettcltl, tttetI t1e t IIirr v;r:rct
resultatløst. Da flere trf vorcs tlreclletlmer
havde haft trheldige oplt'r't'lser tlrecl deu
rryc lodsejer; r'itlgte Lrcstyt'clserl i efter.iret at
orientere gelltertt Pressell onrkrir-tg tabet af
fiskevanclet.

Nyt fiskerranrl, eller rettert'sagt samme
vancl bare rnttdsat sicle!

Ved besøg htts vores lodseiere i december
rnårred mødte vi kulr forsttielse og alrgelse
or,,er, at vi liavde tt-tistet v()res fiskevancl, og

vi blev meget htrrtigt tilbuclt elstatnings-
,n and af andre lodseiere, hvilket Lretyder at

vi stort set ikke har LtlisteL fiskevatrd, meu
det er bare forctelt pti trrrclert r''is ou sic1e. Det
yderste af Revs å skal iclag fiskes pii
nordsiden, og der er visse konditiol-rer m.1rl.

omkrir-rg dage, hvor ja:gertre har cleres

jagter. Men alt ialt er det en fantastisk generØs

måde, OSF er blevet behandlet på i de'nr-re

situation, hvilket vi er utrolig glade for.
Derfor skal vi også passe på vores mulighed



for at færdes vecl Oclder og Revs å. Så clet
handler orn altid at opføre sig høfligt og
orderrtligt overfor alle. Ikke jage nogen
væk overhor,,edet! Og hvis der forekomrrrer
rroget forkert ved fiskevarrdet i forrn af
fomrening eller fiskeredskaber, der ikke
står i henhold til de gældende regler må
der ikke gribes til selvtægt, men Tonny

Jensen kontaktes for opfølgning af sager.r!

Samarbejde med Skanderborg
lystfiskerforening
Vi har i efter'året lavet en aftale med
Skanderbolg lystfiskerf«rreniug, orn at vi
gerrsidigt kar.r lårre hirratrdens både. Så OSF
kan tilbyde Skar.rderborg mulighed for at

komme på havet i vores både, ttg ntodsat
karr vi ber-rytte dc'res btide ved Vesternlølle,
så r,i får mulighecl for søfiskeri pti
Skanderbc)rg sØ. Desudeu har de klubhtrs
ved Vestermølle, som l,i karr gøre bmg af
under besøgerre. Fiskekort til søen karl
rekvireres i OSF gratis til foretringens
medlemmer.

Vi er begge parter meget possitive
overfor denne aftale, som gensidigt 1øber

over et år.

Aktiviteter iOSF!
Vi har et rigt og godt r.rdbr-rd af aktiviteter i
OSF, der er med til at give os fitte
oplevelser og udfordre medlemrlerne i

forskellige færdigheder eksempelvis
knivfremstillirrg, kryd dersnapse
fremstilling m.m. Og det har været rigtigt
godt, men det er vigtigt tled en dialog
omkrir-rg foretringetrs aktiviteter og det sktil
ikke være bestyrelsen, sorn skal sætte
dagsordnen, hver garlg. Det enkelte'
medlern i OSF skulle geme være med til at
pår,irke de beslutninger, vi foretager
ornkring disse arrangemertter, som vi skal
afvikle i fremtiden.

Vi har i det forgangne år lavet
natfisketur, prim;ert fot l,ores jr-u'rior-

medlemmer med sLrcces, og vil følge
op med ligner-rde arrangementer.

Udbuddet af foreningsture har
været varieret og stort. Nogle er der
stor deltagelse til, og andre er der
for få e1ler ringe deltagelse till Her

tænker j"g på de klassiske gengangere med
åbning og lukning af vores å. Som tidligere
altid var godt besøgt, men har haft dårlig
tilslutning de seneste år. Derfor har vi i
bestyrelsen talt om at gøre tingene
anderledes i fremtiden, men her er det igen
vigtigt rned en dialog nedefra, om
hvorledes vi skal afvikle sådanne
arrangelnenter i frerntiden.

OSF Bladet
Jeg synes vi har et rigtigt godt klubblad i
OSF, og der bliver brugt rnegen tid og
energi i og lave et sådant blad. Merr det er
en stor fornøjelse at følge med i de
forskellige artikler og udtalelser, der bliver
trykt og det er overordentligt vigtigt at vi
får fortalt, hvad det er vi går og laver i OSF.

Så igen skal der lyde en stor opfordring til
r-nedlemnrente ()rn at veere rned til at gøre
vores blad endnu bedre rned dine
fiskehistorier eller synspunkter.

Afslutningsvis
Vil jeg gerne byde de nye medlemmer i
foreningen velkommen. Og jeg håber I vil
få en masse ud af at være rned i OSF og
r,ære med til at præge den i err god retning.

I{erefter vil jeg gerrle takke for det super
fine samarbejde vi har haft i OSF, samt det
store frivillige arbejde mange har bidraget
rned. Uden dette ville vores forening ikke
være det aktiv, som den er idag. Men jeg
håber at jeg selv i 2006 får meget mere tid
til at fiske og drørnme om fiskeril

Lars Artrø. Februar 2006.
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En ualmindelig grejbyttedag !
Ja, det blev og var en ikke helt aln-rindelig
grejbyttedag, cla vi i år havde valgt at flytte
vore grejbyttedag fra de vante omgivelser
til Odder Museurn, hvor vi sammen med
museet havde valgt at lave et fælles
arrangelnent i anlednir-rg færdiggørelsen af
clmløbet ved stemme"rærket'u,ed muset.

Det var ikke en officiel åbning, mett det
lignede, da der var mange interesserede
g"æster, der ikke kttn korn for at kigge på
grei, men som også kotn for at høre Arhus
Amts udsendte medarbejder Ole Helgren,
der er manden, som har ført ornløbs-
projektet ud i livet. Ole Helgren har i tnere
end tyve år arbejdet med at lave såclattue
projekter. Et af de stØrste han har stået
fzrdder til, er stryget ved den garnle
papirfabrik i Silkeborg, der er ble'n,et rigtig
flot og velfungerende. Ole Helgren holclt et
langt og uddybencle foredrag om vores
omløb r,,ed museet, og derefter var vi i
samlet flok ude og se på selve projektet i
strålende flot solskin, helt symbolsk.

Idag er det na:ste rr fa:rcligt. Der er igetr
vand i damrnen, der er blevet opretrset, og
har fået etableret nye sider ntecl egeper:le og
lyng, og errdelig er blevet iyldt Ilecl varrd
igen. Der er c'tableret trye Lrroet' ()\'er

stryget, og vi veuter ttu kutt pti, trt cler

kommer grars og nndetr vegetatiotr ved
anla:get. Det skal ticlen nok sørge forl
Det er blevet et fantrtstisk proiekt ikke kun
for fiskene, lnen også err sarrd fryd for
øinene, fordi det er s.i snrukt og harmonisk
udført, og er blevet et stort aktivt for Odder.

På Odcler rrluseLlnt taler tnatt tlm, at det
hele haelrger nreget rnere sturltlell, og er
blevet til een helhecl. M.rtr pait.ettker fra
museetes side at flytte vippebrøndhtrset ud
i ;rrrlægget, for at forbeclre udnyttelsen af
trrealerne.

Il<ker kr-rn naturen, fiskeue, C)SF, rnen
hele Odder har vundet en stor sejr, med
dette fantastiske aktiv, der nu er blevet
"genetableret""

Lttrs Attrø
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Søndag den 2. april
var der afgang til
Samsø. Niels Jørgen,
Vagn, Jørgen og Ejner
(skribent) havde lejet

somrnerhus i Norclby for at prøve om
srlccesen fra november kunne gentaS;es.

Da vi var flyttet incl, blev det til en lille
frokost, og så kunne vi ikke vente længere,
fiskene sktrlle prøves.

Vi valgte trt starte lidt rrord for Ballebjerg.
Eftermiddagen gav en ørred på 48 cm til mig,
og en sjov oplevelse.

Medens vi gik og fiskede, kom Tbrny i sin
båd, som jeg kurrrre kencle, og gav sig til at
fiske på 19 rneter pollen nogle 100 meter fra
land. Jeg ringede l-rarn op og spttrgte: "Tror

du, at du kan fange fisk der". Thvshed ira
Tcrnny, og så indtil flere opklarende
spørgsmålorn hvem hvad hvor. Vi vinkede til
hinanderr og fiskede videre.

Næste dag gik turen ned syd for Ballen.
Niels Jørgen lagde ud med 2 fisk på over 50

cm, og i løbet af formiddagen fik iørgen 5 fisk
(på fluestang) og Vagn 3. ieg holdt mig
beskedent tilbage.

Aftenturen gik til Mårup. Der var godt rned
vind, og fiskene ville ikke rigtigt noget. Jeg
gik mig tur langs stranden, og fik øje på en

fisker, der var ved at binde en Mepp 3

spirrder på linen. Jeg tænkte mit, men grinet

forsvandt hurtigt. Fiskeren var Vagn. I 1. kast
fangede han en pæn ørred, og i 3. kast havcle
han den næste.

]eg lærte, at det godt kan betale sig at va"re
utraditionel.

Næste dag ville vi prøve Vesborg fyr, men
en halv dags fiskeri gav ikke noget. Jørgen
rnente han så en flok Multe, men han kttnne
ikke komme i kontakt med dem.
Vi kørte forbi Ballen på lrjernvejen, en god
plads, hvor der igen blev fanget et par fisk.
Vi rejste tilbage ti1 fastlarrdet igen fredag
aften, og kunne se tilbage på en god uge mecl

blandet vejr, og godt fiskeri.
Hovmesteren, Vagn havde som sædvanligt

lrygget om os med masser af god mad, c'rg

drikke.
Gernemsnitsstørrelsen på fiskene var

væsentlig større end i november hvor vi
farrgede næsten 30 undermålere ud af 50 fisk.

Denne gang fangede vi22 fisk, hvoraf kun
4 var undermålere.

Det samlede resultat blev 10,2 rneter fisk
næsten ligeligt fordelt.

På turistkontoret vidste vores kontakt-
pemon, at vi var på fisketur, så da vi
afleverede nøglen skulle hun høre resultatet.
Hun var forbavset, for i øjeblikke mistede de
turister fordi der ikke var ret mange fisk.

Vi var tilfredse, og leg er sikker på, at vi
gentager turen. Ejner

ODDER SPORTSFISKERFORENING 7



Efterårsprogram
2005
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Tirsdag 8. Første klubaften efter sommerferien.
Allan serverer sin yndlingskage.

Tirsdag 15. Fisketur til Skanderborg Sø. Turleder: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61 .

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 22. Kystfiskeri. Vi starter fra klubben kl. 19,

Lørdag 26. Fisketur til Grindsted Å. Turleder: lb Sejersen ,llt.25 12 17 62.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 29. Hyggeaften/Sommerferieoplevelser.
Tag dine billeder fra sommerens fisketure med.

fiii" .'' "')';" '

I ;.*:,-;-...,...-.

Tirsdag 5. Kystfiskeri.Vi starterfra klubben kl. 19.

Tirsdag 12. Hyggeaften. Optakt tilTunø{uren.

Lørdag 16. OSFs årlige tur til Tunø. Turleder: Allan Rosenbæk, tlf. 86 55 85 17.

søndag 17. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 19. Oprydning i og langs Stampemølle bækken. Husk gummistøvler.

Fredag22. Kysttur. Natfiskeri. Juniorer er særdeles velkomne.
Turleder: Lars Aarø, llt.20 87 16 98.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Søndag 24. Friluftsarrangement på Odder Museum kl. 13-16
i samarbejde med Odder Jagtforening.

Tirsdag 26. Foredrag ved John Andersen: Fluefiskeri.

8 oooEn sPoRTSFTsKERFoRENTNG
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Tirsdag 3. Hyggeaften.

Lørdag7. Weekendtur til Æbelø. Turleder: Tonny Jensen, tlf. 20 1 1 51 74.

søndag 8. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 10. Hyggeaften.

Tirsdag 17. Hyggeaften - Filmaften.

Tirsdag 24. Hyggeaften.

Søndag 29. Odder Å - Præmietur.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.
Efter fisketuren serverer Vagn gule ærter på sprængt and.

Tirsdag 31. Hyggeaften.

Tirsdag 7. Oplevelser fra Mexico.
Gorm Pallesen viser billeder og fortæller om fiskeri i Mexico.

Tirsdag 14. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø og lb Sejersen.

Søndag 19. Put & take tur. Turleder: Kim Jacek, tlf. 61 70 63 12.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 21. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø og lb Sejersen.
Sidste aften for tilmelding til klubbens julefrokost.

Fredag 24. Julefrokost. Se opslag i klubben for tilmelding.

Tirsdag 28. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø og lb Sejersen.

Tirsdag 5. Bankospil. (Klubbens medlemmer med husstand
opfordres til at møde talrigt op denne aften).

Tirsdag 12. Hyggeaften. (Sidste klubaften før juleferien).

.:.
*i;qAi{rir-;*r&,i;.4;";';;l1 . .--"r----*44-r1y:ry+1*y.:14!§1*rei:111.,ryfffrtllr:.yrf19r:,,,

Første klubaften 2007.Tirsdag 9.
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fiskestang. Kort cfter ble,', der landet err

gedde pt1 cu. 5 kg. Sai der var altså størrt'
htrtvillige gedcler i mosen dentrer rlug.

AIt i alt l,trr clet en firr geddettrr ntccl

farngst af fisk ()g ffrasser af sol prl rt.t'scn.
Astrup Mose er et firrt g;eddevantl rrtccl

gocle nrtrligl"reder for kontakt ttred strtrc
gerlcler pri spinnegrejet i n-raj-jtrrri, itttlet't
vegetatiorren ior alvor tager tlvt'r i tnosett.
Til nitste tlr ktrntre det overvejcs at lirvt'en
geddettrr en tidlig majmorgen, for.tt prØ\re
om vi kan rantrne en rigtig gir,,tig "hrr*

periode" i rnosen.
Peter V. Frnltril;sur

Fiske- & jagtdag
på Odder Museum
Søndag d.24. sept. kl. 13-16 er der
arrangement på Odder museum, hvor
der vil være fluebinding,
fluekast, falkoner opvisning, vildt på

bål og meget, meget mere.
Mød op til denne spændende dag og

tag familien med. Der vil være
aktiviteter til børnene. OSF

Geddetur til Astrup Mose
Søndag den7. maj gik turen til Astrup
Mose med henblik på at dyste rned nogle af
mosens store og (forhåbentlige) sulhre
"krokodiller". Vi var 8 deltagere, der
mødtes ved Stampernøllen for at starte
dagen rned kaffe og rundstykker. Herefter
kørte vi til kiosken i Solbjerg for at indløser
fiskekort. Efter lidt polemik ved kiosken
(dagskortene var udsolgt), var vi fremme
ved mosen. Vi fandt et r.elegnet "base-

camp" på sydsiden af mosen og klargjorde
stængene med diverse klassiske gedde-
isenkram såsom Refleks spinnere, flydende
woblere og brede skeblink. Herefter
fordelte vi os rundt i mosens mange små
sØer og jagten kunne indledes.

Det var en dejlig forårsdag, hvor soleu
stod højt på en skyfri himmel. Om dette
havde betydning for resultatet af vores
anstrengelser, skal være Lrsagt. Resultatet af
dagens fiskeri vat, at det ikke denne gang
lykkedes, at overliste nogle af mosen store
"krokodiller". Fisk fik vi dog op på land.
Det blev ialt til2 gedder på ca. 1-2 kg samt
kontakt med yderligere nogle stykker.

Mosen havde denne dag også andre
gæster end OSF, hvilket nogen blev
opmærksorr på, da der pludselig lødråb
og skrig fra en af de andre sØer, og nogle
fiskere blev samlet omkring en bøjet

10 ooorn sPoRTSFTsKERFoHENTNG



Hornfiskedag med Odder Museum
Søndag den 28. maj havde Odder mnseLrm
og OSF et fælles arrangement, hl,or vi
skr-rlle r-rd og fiske hornfisk ved Alrø fra
klokkerr 10-13.

En lille flok rnotiverede lystfiskere l,ar
møc-lt op ved d;enrrringen, for at blive
guidet i kunsten at fiske efter hornfisk. De
yngste var omkring 10 år og korn helt fra
Silkeborg, og den ældste var l1ær de 70 år.
Deltagererr var spændte, og lyster-r til at
spØrge løs var stor hos deltagerne. Enkelte
af de voksne havde stort set aldrig fisket,
så der skulle startes helt fra bunden. Men
alle korn godt efter det og der blev fanget
hornfisk af flere af delttrgeme. To drenge
fra Silkeborg, cler alclrig l.ravde fisket
lrornfisk før, fik fire lisk. Alle fanget på
silketråc1, cler er r-neget velegnet til at fiske
hornfisk med, da der ikl<e er spidse kroge,
nran kan kournre gtrlt aistecl nred.

En glad dreng Andreas fra Mårslet fik en
fin havørred, han var ikke med i selve
arrangementet, men gik og fiskede de
sarrme steder sofiI os. Jørn Mortensen fra
klubben fik også en fin portion hornfisk
med hjem. Et rigtigt fint arrangement vi
nok vil gØre om til rræste år. Lttrs Aarø.

Fluer
Hvad er det der er ved de fltrer? Og tiden?
Hver gang jeg s.ttter ntig for at ili Lrunclet
nclgle stykker (nogle gange nri'lnge stykkerl),
er det sc)m orn iit tirleu Lrare Lrliver pist væk!

Nu her i rir for eksernpel. Vi er nogle
stykker der skal til lsltind og fiske lidt
ørreder. "Der skal v;ere rigeligt med
nymfer!" lød det frar vores islandske ver-r.
"På en dårlig clag ryger der let en 10-15
stykker!" fortsatte har-r. Så selvfølgelig
skulle der fylcles crp i æskerne.Og der var
jo rigelig nied tid!

Så af sted til c1e forskellige grejbutikker -

nu skulle der købes ind til clen store
guldmedalje. Der blev indkøbt kroge i alle
afskygninger, og fjer og hair svarerrcle til en
halv zi-rologisk have. NU skulle der f.......
produceres.

Men noget gik galt! Nu er der kr-rn 1%

måned til vi skal af sted og cler er gabende
htrller i mine a:sker.

Jeg l-rar bundet liclt nogle aftener der
hjenrrne. - Serrt - når korre og barn er gået i
seng. For at få arbejdsro.

Jeg har bundet i klubben nogle torsdag
aftener. Sammen med nogle af de andre

der skal med på turen. Og jeg har sågar
smuglet lidt bindegrej med på sommer-
hustur med svigerftrmilien. Men der er
stadig enorille huller i rnine æsker!

Hvad er: det der er med de fluer og tid?
Jeg begynder at få en mistanke om at fluer
måske er i stand til ligefrem at stjæle tid?
Hvem ved! Måske har fluet særligt
nbundne fluer, en endnu ukendt evne til at
få tiden til at flyve!?

Jeg har nævnt det over for ligesindede
og der er klart en tendens der peger mod
ovennævnte udsagrr. Jeg er bestemt ikke
den eneste der har oplevet dette fænomen.

Så det er altsti ikke bare noget jeg firrder
på. Bare for at have en god undskyldnirrg
over for konen, når jeg skal forklare
hvorfor ieg er nødt til at bestille fluer på
nettet for mange hundrede kroner. Og det
endda selvom jeg har skabe og skuffer der
bugner med kroge, hår og fjer nok til
mange tusinde fluer.

Og tiden. Ja den flyver stadig af sted,
som om nogen eller noget har stjålet denl
Men købefluer kan da ikke stjæle tid!? -
Eller kan de? Mrtlt. "Fluebintleren"
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Karup å-fisker:

Seks års erfaringer
og lidt lommestatistik.
Af Gorm Pnllesen, Byngeruænget 72, 8330 Beder

( gorrnp alle s en@w ebsp e e d. clk )

Karup Å har ry for at være et af verdens
allerbedste havørredvandløb, i hvert fald
hvad stor havørred angår. Den noterer sig
sammen med svenske Emån og
Morrumsån for nogle af verdens stØrste
sportsfangede havørred. Men totalfangsten
a] havørråd i Karup Å findes der vist iirgen
sikre tal for. I dette spørgsmål holder
danskerne kortene rneget tæt til kroppen.
Ornvendt bestræber rnan sig i Norge for
hvert år at opr-rå pålidelige tal for
totalfangsten af laks og havørred fra alle
betydende elve. Uden sådanne tal bliver
det vanskeligt at anlægge statistiske
betragtninger over f.eks. effekten eller
manglen på effekt af dir.,erse faktorer, der
kan påvirke bestandene. Dermed bliver det
også vanskeligere i tide at argumentere for
iværksættelse af forarrstaltninger, der kan
hjælpe bestanden af laksefisk. Egentligt har
jeg aldrig helt forstået, hvorfor man her i

landet ikke i det mirrdste kan forsøge at
skaffe nogenlunde pålidelige tal for der-t

årlige sportsfiskede totalfangst af laksefisk
fra danske vandløb?

Karup Å havørrederne har ord for at
være knibske, det er ganske vist og en ofte
fastslået kendsger.rrirrg. Det årlige elfiskeri
ved KÅS (Karup Å Sam,nenslutningen)
viser rneget store forekomster af
har,ørreder, også i de sæsoner, der har givet
et sportsfiskennæssigt ringe afkast. Så fisk
er der i Karup A, rnen statistisk skal der
ganske mange ture til at fange en havørred
over målet (-retfærdigvis: der er ikke
mange fisk under målet).

Jeg boede i Skive i næsten 6 år (2000-
2005) og har i den tid været en p;anske
hengiven åfisker. Jeg boede således ret tæt
på de nedre zoner og dyrkede især zone 2

og 3. De fleste fisk fanges i zone 3 og 4,
men zone 4 (nedstrøms Hagebro Kro) er
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noget overrendt. På zone 3 er der altid god
plads morgerl og forrrriddag pti hverdage,
og på zoneZ (-hvor fisker-r er nrest
hugvillig, men åerr nrere reguleret) er der
som regel god plads. I sommerferien er der
oftest garrske nrange mennesker ved åerr,
merr kender rran stecle.rne og vil gå lidt,
kan rnan alticl fincle god plads.

Jeg skal redegøre for mine
resultater/erfaringer nedenfor, men tr.rrst

knytte nogle kommentarer til min fiskcstil.
Mirre ture var oftest af kortere varight,ti
(.- 3 timer), lne1-r på gunstige tirle r (rlcn
gyldne aftentime; morgen før jeg sktrlle
møde på arbejde; gr-tdhøi/ falrlt'rtt1e
vandstand; gerrle blæsevejr). liørstt' sa'solr
(år 2000) havde jeg årskort, tle
efterfølgende 5 sæsoner (2(X)l-2(X)5) r'ar ier:
fuldt medlem af LFSO
(Lystfiskerforeningen for Skivc orl ()rncsn).
D.r,.s. at jeg kumre tage på fiskt'trrr til rierr

når som helst og med kort varst'I.
Fiskernetoder.e var r,ådfltrc, s1_rinflue,

småblink, wobler og spinrrer'. Jeg iik alclric
praktiseret ormefiskeri. I de førstt, scns()uer

anvendte jeg ofte spinflue (r-ner'l rørilue på
sl.ejtserbly) med godt resultat vetl høi
vandstand. De sidste 3 sæsoncr fiskcde jeg

næsten udelukkende med 1 -liå rrdsfI tresta rrg
klasse 7-8, oftest med rørflue mor-rteret på
sink-tip line. T opgørelsen nedenfor lrar jeg
ikke medtaget nedgær1gere, havørreder <
40 cm., eller bæk- eller regnbueørred.

En sammenfatr-ring af mine resultater
gennem de sidste 6 sæsoner ved Karup Å
viser fangst af totalt 26havwreder over
måIet på i alt 226 ture. Det vil med andre
ord sige, at man (-jeg) statistisk over
perioden på 6 år skal regne med at aflrolde
9 åture for at lande en havørred > 40 crn.



Fordelingen på enkelt-år viser interessante forskelle: '

År 2000 - 27 lure, t havørred (27 lure for at fange t havørred)

År 2001 - 39 ture, 5 havørred ( 8 ture for at fange t havørred)

Ar 2002 - 40 ture, 3 havørred (13 ture for at fange t havørred)

År 2003 - 16 ture, 0 havørred (16 ture for at fange 0 havørred)

Ar 2OO4 - 62 ture, 15 havørred ( 4 ture for at fange t havørred)

År 2005 - 42lure, 2havørred (21 ture for at fange t havørred)

År 2(X)5 (n.r'stclårligste år) gav dog i tilgift
en steel-lrearl pli 2,2 kg. /55 cm. på Green
Highltr Ir ri t' r ro r l l r rt' l-rri il trestar-rg.

De berlstt'lir'[rlt'r, l.or nris sriledes 2004 og
2001, de tliirligslt'itr'2(XX) ou 2(X)5. Af de26
fangede htrvorrt'tlcr virr l(r stk. > 2 kg. med
den største pi\ 7,,ri5 k1i. pii fltre (persgr1lig
rekord 5/10-2()()2) or i itlt (r stk. , 4 kg.
Gennemsnitsvilgtt'rr i tlt'rrrrt' grtrppe lå på
3,6kg.

Af de restercrttlt' l() lr,rvorrt'rlt,r var 5 stk.
rnellem 1 og 2 kg., or4 5 stl.. ., I k,{.

Min eneste "Itt.tjsPriI111t'r" (Ii11Iir:

opgær-rger) genrr('rrl rlisst't, ,ir tog jeg sidste

år i12. time, nemlig orn aftenen d.31. maj i
zone 3. Den tog en rørflue ("Den Grå Kat")
forsynet med roterende plasticpropel!
Fisken var helt blank/sr.agt purpur med
havlus og vejede 5,0 kg. Det var en dejlig
aften med horsegøgen (dobbeltbekkasinen)
vrinskende i luften over fluebagkastet,
rned gøg og nattergal i pilekrattet, og med
store bevoksninger af dueurt,
la:gebaldrian, mjødurt, brøndkarse og
mange andre vådplanter langs bredderne.
Når der så i tilgift komrner err flot fisk med
hjem, bliver mån for alvor en Karup Å
freak.

Besøg af Skanderborg Lystfiskerforening

Tirsc-lag c1e rt 21. lebrutrr havde vi foredrag
og filnrafterr ved Niels Aage Skovbo, der
iorttrIte orn eksotisk fiskeri.

OSF lravde derne aften inviteret
Skanclerborg Lystfiskerforening til at
cleltage. l)e nrødte talrigt op, og vi havde
en gocl itftcn, hvor tler blev udvekslet
mange criirrirrgcr. nin
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Grillaften
På forårets sidste klubaften, tirsdag derr 6.
juni, var der grillaften for OFS's
medlemmer med familie. Der deltog ca. 30
personer i alle aldre. Vejret var med os, det
blev en virkelig dejlig og hyggelig aften
med god stemning, store bøffer og de
traditionelle pølser og hvad der dertil
hører af drikkelse.

Bestyrelsen ønsker alle en god
sommerferie med gode fangster og
oplevelser og siger på gerrsyn i klubben
tirsdag den 8. august. rtjtt

*rdl
$rii,
.,;;,:,
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Regler for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
lnr sumrncnlobet Odder A-Rævs A og ud til fjorden
hcrkkrr itr:n BÆVS A. Der må fiskes ira broen ved
Tvorr:;lrtrp or1 rrcl til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Nrlr rlrr :,1;rr prt lrrocn altid trl højre side.

Frednirtglstider
Fra dctt I ttov,.nrlrcr til 1. februar.

Mindstetntll:
Havortcrl .......40 cm
Bækoltt'tl ........30 cm
Al ...... 45 cm

Fang stboqt irrt:ir urrrf -'

3 ørrothtt lrt tttlrlllttt pt rl, tr1

Kroge:
rTlodh;rr 1r'r

Gæstekott
Def k;ttt 1rl.,lrrrlr,., o1r lrl I r;,r::;lck<tr-t til hVeft
Sertiotrrrorlllnr l\or lll l,r:, vcrl lrorrvcndelse til
kasst)rorlrr

Vigtigt:
Brug0t iltiltr lr,11ftrr1111r;,,1rl,rrl:,on vcd Driften, SKAL
der altrrl v, r:rr ! { 'rr llr lri I I ' Pl, rtls. Når andejagten
Startot lrl ',1; rlr !n rl ,'r, n r,t r llt rkke genere ande-
jægorrtr,. rllr lr, l,lr.t lr,r ,,l,rnrl lra broen Og ud til
hvor ror,r'rv.rtr,t ',l.rrlr,r ( )rrrradet skal forlades en
halv ttrrrn lor ',,,lrrr.r lr;,rrrr;.

Fredninqslt;t,llct ved Rævs Å
samt N<tr strrt rrde Fjord
Der lr;rr lt,,t:,hcl r:tttltll tvivl Om fredningsbæltet
for ll;rrv:, A':, rrrllolr r Norsminde Fjord så lad os
sli\ krk;r'rrrL: l;r;l: llicvs A har to fredningsbælter.
dcr cr l,oo rrr lrcdningsbælte i Norsminde Fjord
hvor ;ioil krl;cr ud. (Undtaget er erhvervsmæSsig
Ir:;kcrr rncd fastslående redskaber). Der er 500 m
lrcdningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
lober 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 f i s ke red s ka be r
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, BO 55 43 10 - 20 11 51 74.
Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til f iskerikontrollen 86 44 89 1 1.

Fangstjournal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største lakse-
fisk fanget i Odder A - Største anden fisk fanget i

Danmark.

Bådene
OSF har lavet en super aftale med Skanderborg
Lystfiskerforening om, at vi gensidigt kan låne
hinandens både.

Skanderborg Lystfiskeforening har til huse i

Vestermølle ved Skanderborg sø hvor forenin-
gens Iire både ligger. Vi kan så tilbyde dem at
låne vores både, hvor en båd bliver opbevaret på
trailer her og den anden
bliver placeret ved Alrø-dæmningen.

Når vi benytter deres både, bruger vi vores
egen motor og redningsveste, og de deres!

Reservation af både, motor og redningsveste
skal ske hos
Tonny Jensen fra OSF på tlf.20 11 5174.

Vi kan kontakte
Ragner Sørensen på tlf. 86 52 30 68, eller
Niels Otto Madsen på tlf. 86 52 22 28,
for at resevere bådle i Skanderborg Lystfisker-
forening, der udover bådene har klubfaciliteter/
køkken, som vi kan gøre brug af.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig til formanden,
medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk
gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også
sØrger for du modtager bladet Sportsfiskeren.

Kom på klubbens mail liste!
Er du interesseret i at få en mail, når klubben har et
arrangement, kan du sende din mailadresse tilvores
webmaster Jens K. Knudsen: alje@webspeed.dk.
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Kontingent 2006
Senior ..425,-
Junior ...260,-
Familie .590,-

I t JI,r,r/ tlinc khrbleatrunerøter og dig sela! - kom med et irrcllæg tii blarlet
og cleltag i konkurrencen onr tir flasker røc1vilL. l

l
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OkumaVS

Det ultimative hjul til alt spinnefiskeri!
Resultatet af mange års forskning og udvikling mod det perfekte spinnehjul.
Suverænt lineoplæg med alle superliner og selvfølgelig også nylon.

. Solidt aluminiums hus og rotor

. 0p til 16 rustf ri lejer

. E2BB: Keramiske saltvandsbestandige lejer

. HPB: High Performance
saltvan d sbe stan d i g e I ej e r

. Patenteret
E1S Eliptical 1scillation system

. Maski nskåret al u-håndtag

. Ekstraspole i aluminium

* Præcist bagstop

* Stærk og silkeblød
f rontbrense

* 7 størrelser

VORES
PRIS KUN 899,-

Vejl. pris 1.299,-

lystfisk.dk . Rosensgade 43 . 8300 Odder . Tlf. 28 96 27 73 . e-mail: info@lystfisk.dk


