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Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

wvrruv.oddersportsf isker.odderweb.dk
wurw.sportsf iskeren.dk

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

kalamasimo @ mail.tele.dk

Næstformand:
lb Sejersen. BO 54 7 4 72 - 25 12 17 62

saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Jørn Mortensen........... 86 55 86 73 - 40 30 05 92
jornmortensen @ mail.tele.dk

Klubben:
Vagn Haugaard............ BO 54 24 70 - 50 98 16 61

haugaard @ postl 2.tele.dk

Allan Rosenbæk........... 86 55 85 17 - 30 2979 67

ingrid.allan. rosenbaek @ adr.dk

Jens Knudsen............... 86 93 71 58 -23 27 05 64
jkkn @webspeed.dk

Kim Jacek... BO 54 19 06 - 61 70 6312
kim@jacek.dk

Ejner Nygaard Jensen BO 54 35 66 - 24 47 97 66

ej ne rogjane @ Iami I ie.tele.d k

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

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at tå 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

Tonny Jensen ...............80 55 43 10 - 2011 5174
Brandinspektøren............ 86 54 05 29
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Beretning for 2006
Vi startede året med at udvide vores

samarbejde med Skanderborg

Sportsfiskerforening, som vi havde

indgået en låne-af-hinanden-aftale

med, der betød, at vi kunne låne

deres både på Skanderborg sØ, og

de kunrre modsat bruge vores

både, dels den ved Alrø og den vi

Mogens Harboe, ftlfttt;trtrI Iot'

brændevinslavet besol', t t' i1',t' r r

klubberl og bredte getrt'rtrst trtl itl

sin store viden inden for krytltlt'r-

snaps og de mange sjove ltistorit'r,

der knytter sig til dem. En stor

fon-røielse ikke kun for øjne og Øre,

me.n også elr stor oplevelse for

Itr gte- og slttitllssilltserlte.

Et firrt itrrirtgertteltt tnecl Otltlt'r

Musettm, l'rvttr der var irttlvit'lst'irl'

$ 
omløbet ved stemme'vltrkt'tl - I).r'.s

ii::::::::::i; r ^, __^--,-,_ :l-l--, l---- -,rr:_.:-.ll-.

har på trailer. Til sidstnævr-rte har ,n1.," f W
der været eu hel clel, der skulle , / It
ordnes, også larrgt mere encl vi - 

-rl '.Æ
først arrtog. Vores daværende 

" r1 *ffi
båd var lige det mindste, så da {*r*ffi_' !.jffi=i det var nu ikke den offit'it'llt'

i'i=ffi»li indvielse, der først sktrllt'r'.r'vi blev tilbudt en større, og

næsten gratis, var vi ikke sene om at slå til.

Men både den og trailer trængte til mere end

bare almindeligt vedligehold - faktisk skulle

begge total-rerroveres, for at være lovlig og i
stand til at holde sig flydende.

Vi har lagt stort beslag på Tonnys værksted og

materialer, og der skal fra OSF lyde eu stor tak,

samt til de personer der har lagt masser af energi

og ekspertise, i at gennemføre dette projekt. Vi

har fra Skanderborg Sportsfisker-forenings side

fået forlænget vores samarbeide for 2007, og jeg

håber og opfordrer alle til at støtte op omkring

dette gode tilbud. Der er i hvert fald, mulighed

for at prøve et godt søfiskeri ikke langt fra Oclder.

Fine arrangementer!
Vi har haft en lar-rg række fine arrangementer i
OSF i 2006. En stor del af disse har medlemmer i

OSF selv stået for, eksempelvis knivfremstilling,

lysbilledforedrag ved Allan Rosenbæk og

fremstilling af fluer mm. Rigtig gode

arrangementer med aktive deltagere og god

stemning og respons. Men vi har også haft folk

udefra til at komme og fortælle om eksotisk

fiskeri - Niels Aage Skovbo har besøgt os flere

gange og Niels's fantastisk gribende måde at

fortælle på har været til stor glæde og gavn for os

i klubben. Han er igen sat på programmet i uge 8

med udgangspunkt i geddefiskeri! ]ohn
Andersen har også gæstet klubben og interessant

fortalt om insekter og fluefiskeri.
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indvielse, der først sktrllt' r'.r'rt' I il

august, men en lille indvielse for os i ( )iilr oll

andre med interesse herom. Årlrtts Artrl lrlt'r'

repræsenteret ved Ole Helgrerr, strttl ltitt sl,'1t'l

fadder til omløbet, han fclrtaltt' ortt ploilklcl, tlt'r
erblevet et stort aktiV ikke ktllt lot li';L o1' ,rrttlrt'

vanddyr, men også for hele lryt'rl. Srrrrrkl slvrrlit'r

omløbet sig gennem parkell vt'tl ttttrst'r'1.

Arrangementet blev også krytlrt't ttrctl t'tt slor

samlirlg nyt som gammelt grt'i, tlt'r sl.illt'r lt'

ejermærrd, da vi også afl'rolcjt gt'itl,r1',.

28. august var/blev derl ofl.icit'llt' tl,r1', ltrr

indvielse af omløbet, og dt't ltttvtlr' p,t crl llt'l

almindelig torsdag kl 14.00 sittttlt'l ('rr rrr,rss('

mennesker, men der var jo ttgsti ('ll rtlitss(' ,rt st' på.

Thler med en lang række persort('r, ilrtlvit'lst',

sejlads med små både lavet aI t'lcvt't' lrir

Rathlouskolen, elfiskeri med A r.tr tet s [r i o I o1' t' 1', 1 1 v,',.

både de og tilskuerne var possitivI ovt't'ritskt'I over

så mange fisk der var i omløbet. Err rigtig glrltles

dag, der lod sig spejle i det dellige solskirrl

Et andet fint arraugemet, vi havde i salllarbejcie

med Odder Museum, var hornfiskedagerl i rlrai

måned, hvor vi var taget til Alrø for at fiske

hornfisk, både med de garvede og de helt nye i

dette særlige fiskeri. Et lille fint arrangement,

hvor folk kom helt fra luelsminde, Århus,

Silkeborg og nære byer, for at lade sig itrstrtrere:

og medrive i denne kunst. Og der blev ogstl

fanget hornfisk, og for nogetl var det første gtrrrg

overhovedet, at der blev far-rget - så delr var stor

glæde og begejstring at spore!



Nyt fiskeri på modsat side af åen!
]a det blev en ker-rdsgerning, at vi i slutningen af

2005 mistede det yderste stykke fiskevand i

Rævs å ude ved fuglereservatet, da vi fik en ny

lodsejer på det stykke.

Selvom vi i foreningsøjemed havde været der

gennem mere end 60 år, var det ikke muligt at

fortsætte samarbejdet - desværre! Den nye

lodsejer holdt fast i sin private ejendomsret og

har forment os adgang til naturen og fiskeriet.

Vi har som tidligere omtalt i denne her sag om

tabt fiskevand, at lodsejere på modsat side har

været meget hjælpsomme og positive overfor

OSR hvilket har betydet at vi stort set ikke har

mistet fiskevand, da vi er blevet tilbudt
tilsvarende vand, bare på modsat side. Det er vi
meget taknemmelige for! Vi har her op til jul

været rundt og hilse på de tidligere og de mange

nye lodselere, vi har fået et samarbejde med, og

udover taknemlighed over gaven de fik, mødte

vi stor gæstfrihed og interesse for vores lille

forening. Det var med en glædelig fornemmelse

i kroppen, at vi gensidigt kunne ønske hinanden

er-r Glædelig jul og et Godt Nytår!

Det nye samarbejde med de nye lodsejere har

betydet, at vi har fået næsten dobbelt så mange

lodsejere som før, hvilket naturligvis er

økonomisk kræveude, da vi hvert år giver en

gave til dem for deres samarbejde og velvilje

overfor OSF.

Odder helt alene!
Ja det er ikke ør-rsketænkning, men en kends-

gerning, at vi nu som kommune står helt

alene, Men var vi ikke det før d.0L.01.2007?

jo - men før de nye kommuner og regioner,

havde vi på miljøsiden en kompetent medspiller

- Århus Amt, som altid har ydet stor erfaring og

interesse for vores miljø og har fungeret som et

kontrolorgan overfor Odder kommune. I

fremtiden bliver miljøet i langt højere grad et

kommunalt anliggende, hvilket jeg frygter, fordi

kommunen ganske enkelt ikke har de samme

muligheder og målsætninger for at

imødekomme naturen i samme omfang, som

Amteme havde med deres samarbejde og

kor-rtrolfur-rktion. Derfor har jeg også samarbejdet

med en miljøinteresse-gruppe, hvor vi i Odder

kommune har udarbejdet et katalog over, hvad

der er af natur og særlig natur i kommunen f.eks.

habitat områder mm. Vores katalog er en

tænketank og et ideoplæg til kommunens

politikere og tekr-rikere for at sikre en dialog

omkring vores fælles r-ntur og byplanlægninger.

Forståelse, dialog og indsigt er vigtigt i denne

debat - derfor skal vi i OSF også være med til at

præge denne debat og være opmærksom på tiltag

og forandringer, så vi bedst tjener vores miliø.

I der-r forbindelse skal også nævnes de ulovlige

fiskeredskaber, som fiskerikontrollen har

konstateret de seneste gange, de har været på

kontrol i Odder/Rævs å. I fire ud af fem tilfælde

blev der konstateret ulovlige redskaber og

far-rgstmetoder i Odder og Rævs å.

Det er dybt beklageligt og betænkeligt, da

afspærring af åer-r i bl.a. frednir-rgstiden kan

betyde, at havørredbestanden ikke i
tilstrækkeligt omfang kan reproducere sig selv.

Men vi skal iger-r fra bestyrelsens side appellere

til ikke at gribe til selvtægt overfor ulovligt

fiskeri m.m., men orientere "fiskeribetjenten"

Tonny Jensen eller andre fra bestyrelsen.

Er der tale om forureningsager, skal de lokale

myndigheder staks ur-tderrettes!.

Afslutningsvis!
Vil ieg gerne byde de nye medlemmer

velkommen i OSF, og jeg håber på en masse fine

oplevelser for dem og de øvrige. ]eg vil gerne

takke for det super fine samarbeide, vi har haft i
OSF. Det er svært og forkert at nævne navne og

enkelt personer i denne forbindelse, men der

bliver lagt megen energi, tid og ekspertise i
derure forening og uden dette vil vores forening

ikke være det aktiv som den er i dag.

Jeg fir-rder det dog nødvendigt at vilden
enkelte i fremtider"r forsøger at være endnu bedre

til, at komme med indspark/ideer til hvordan vi
kan gøre foreningen endnu bedre og med mere

bredde; her tænker jeg ikke mindst på

nødvendigheden i at få flere og yrlgre

medlemmer og måske styrke samarbejdet med

andre foreninger i lokalsamfundet!

God fiskelyst. Lars Aarø.
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Propperne sprang i OSF
Den. 9. januar startede OSF op på festlig vis ved

at afuikle et nytårstaffel, for det er jo noget

ganske særligt at indlede et nyt år i klubben, et år

der gerne skulle blive til et godt år med mange

fine oplevelser og fangster. Så vi afviklede

klubbens første egentlige nytårstaffel ikke i
gallauniform, som det ses ved Dronningens

Nytårstaffel, men med laugt mere s:erprægede

beklædningsdele fra lystfisker garderoben. Og

det blev til en sjov og hyggelig klubstart med

champagne og andet godt til mavell, krydret

med sjove historier fra det forgarrgne år. Err rty

festlig tradition i OSF var blevet født.

Lors Aarø

Maskinfabrikken BEMI ApS
P.ØNHØJVEJ A - A3OO ODDER
TLF. a6 54 14 50 - FAX 86 54 00 47

{ Smedearbejde
ilD Maskinstativer
*D Specialmaskiner
$| Penoveringsopgaver
D Maskiner til stålindustrien
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Geddetur med OSF
Stl var vi atter en gang en lille flok fra OSF der tog

på geddetur en af de første dage i maj. Vi havde

valgt at tage turen op til en stor mose ved Øster

Bjerregrav ved Randers for at prøve noget nyt i år.

Det var første gang undertegnede var på stedet.

Merr c1a Corm var med på tureu, havde vi i ham

err uæsten lokalkendt. Gorm har ved flere

le'jligheder i klubben talt højt og rosende om dette

geddevand, hvor man næsten selv kunne

bestemme hvor mange og store gedder, man ville

fange. Så der var lagt i ovnen til et brag af en tur.

Men det går jo som bekendt siældent som

præsten prædiker (hmmm Lars!), og geddeme var

da heller ikke videre samarbeidsvillige denne dag.

Mads lagde ellers hårdt ud med at få er-r lille

gedde med det samme, så forventningerne var i
top for resten af dagen. Men det blev kurl til
yderligere 6n gedde, og det flere timer senere, da

]acob smed en halv sild i hovedet på en fin gedde

på76 cm.

Det blev det sidste der blev mærket den dag,

og sidst på eftermiddagen vendte de sidste

næsen mod Odder efter en hyggelig dag ved

mosen.

Det skal dog retfærdigvis her til sidst siges at

det var et meget fint sted der har potentiale til at

give nogle fir-re gedder. Så enten var vi ikke gode

nok, eller også var gedderne ikke sultne denne

dag. - ]eg tror nok mest på det sidste! Ib.
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Efterårsprogram
2007

Tirsdag 14. Første klubaften efter sommerferien

Lørdag 18. OSF viser "flaget" - Vi vil lave en lille afdeling hos Søren, lystfisk.dk,
der fortæller om Odder Sportsfiskerforenig og det gode klubliv.

Søndag 26. Fisketur til Grindsted Å. Tørfluefiskeri.
Turleder: Jens Knudsen, tlf, 86 93 71 58 - 23 27 05 64,
Yderligere oplysnlnger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 21. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tirsdag 28. Hyggeaften.

Tirsdag 4. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand

Tirsdag 11. Hyggeaften. Optakt til Tunøturen.

Lørdag 15. OSFs årlige tur til Tunø
søndag 16. Yderligere oplysninger og tilmeldlng se opslag i klubben.

TirsdaglS. Hyggeaften.

Tirsdag 25. Filmaften,

Tirsdag 2. Denne klubaften henligger vi til grejforretnlngen lystfisk,dk.
', Her vil Søren vise og fortælle om forretningens mange gode tilbud.

Tirsdag 9. Hyggeaften.
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Lørdag 13. Weekendtur til Endelave. Turleder: Tonny Jensen, tlf, 20 11 51 74,
søndag 14. Yderligere oplysnlnger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 16. Fluebinding, Moderne hav- og laksef luer til å og elv,
Lars Aarø og lb Sejersen.

Tirsdag 23. Fluebinding. Moderne hav- og laksefluer til å og elv
Lars Aarø og lb Sejersen.

Søndag 28. Odder Å - Praemietur.
Efter fisketuren serverer Vagn gule ærter på sprængt and.
Yderligere oplysnlnger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 30. Fluebinding. Moderne hav- og laksefluer til å og elv.
Lars Aarø og lb Sejersen.

Tirsdag 6. Fluebinding. Moderne hav- og laksefluer til å og elv.
Lars Aarø og lb Sejersen.

Søndag 11. Put & take tur. Turleder: Kim Jacek, tlf. 61 70 6312.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben,

Tirsdag 13. Tørflueflskeri. Foredrag og film v. Niels Aage Skovbo.

Tirsdag 20. Laksefiskeri i Canada.
Oplevelser og billeder vist og fortalt af OSFs rejselystne medlemmer.

Tirsdag 27. Bankospil.- 
Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at møde talrigt op.

Tirsdag 4. Ølsmagning.
Vi vil forsøge at få en lokal brygmester til at fortælle om ø1.

Fredag 7. Julefrokost

Tirsdag 11. Hyggeaften.

Tirsdag 18. Hyggeaften. Æbleskiver og glØgg.

Tirsdag 8. Nytårstaffel. - Første klubaften 2008.
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Røg i

køkkenet!
Var der masser af, og

normalt er rØg noget der

ikke er godt for
helbredet. Men nye

svenske undersøgelser

fra Gøteborg Ur-riversitet

påviser en meget gavnlig

effekt på mennesker, der

spiser ting, der er rØget

med træ fra løvtræer, da

der opstår antioxidanter

ved at ryge mad, der

overføres til maden.

Så det var med stor fortrøstning, vi gik i
gang med at varmryge i klubben ved dette

"røg-arangement". Derudover havde jeg fået

fat i en tjæresnaps fra Finland, så der var
masser af røgede undertoner fra starten af.

Udgangspunktet var varmrygning i små

rØgovne (Kasper røghat) og i en kuglegrill, som

langt de fleste har. Vi havde tre menuer på

aftenens program. Først var der friske

sildefiletter, som helst skal have lagt på salt i
10-12 timer for derefter, at blive udvar-rdet i 3-4

timer i to-tre hold skift af vandet. Derefter skal

de tørres godt med papir, eller lufttørres.

Fisken lægges i røgovnen med 5 spsk.

røgsmuld i en lille ovn og dobbelt i de store

ovne. Husholdningsspritten tilsættes 5-10 %

vand for ikke at sode så meget. Lad fisken ryge
i1,5-17 minutter og de er super gode. Spis dem

med groft brød med lidt løg og du har et

herligt måltid.
Derudover havde vi købt en fersk saltet

torskesidde og hellesfisk hos den lokale

fiskehandler, begge skulle ryges i kuglegrillen

ved indirekte varme, d,v.s de 12-14 gløder-rde

grillkul fordeles ligeligt i begge sider af grillen.

Ved torsken blev der lagt helt tørre stykkerbøge

stykker oven på grillkullene, så de næsten

dækkede dem.
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Risten med

fisken lægges på

grillen ogryges/
grille 40-45 min,

hvorefter den er

færdig. Det

smagte dejligt,

men var meget

salt, da jeg ikke

havde fået vandet torsken ud i de ca 4 timer i
koldt vand, der skiftes et par gange undervejs!

Den tredje fisk vi fik, var hellefisken, hvor vi
havde smurt lidt olivenolie på fisken med 2-3

fed friskpresset hvidløg på ca 30 cm filet, på den

den anden halvdel blev der "krydret" med

saltede mandler, der var skåret/knust i små

stykker. Den blev røget med et stykke errebær på

størrelse med en knyttet hånd, der blev skåret i
mindre stykker og lagt ud over kullene. Og igen

ir-rdirekte varme.

Det blev et meget lækkert måltid, hvor alt blev

spist op af de fremmødte.

Det blev en rigtig god og hyggelig aften, som

vi vil følge op en anden god gang, formentlig

med en gæste kok, der evt. kan suplere med

koldrygning af fisk, for det er en helt anden sag

og smagsoplevelse. Velbekommel

Lars Aarø.



Det smagte dejligt, men var meget salt, da jeg

ikke havde fået vandet torsken ud i de ca. 4

timer i koldt vand, der skiftes et par gange

urrdervejs!

Derr tredje fisk vi fik, var hellefisken, hvor vi
havde smurt lidt olivenolie på fisken med 2-3

fed friskpresset hvidløg på ca. 30 cm filet, på

den den anden halvdel blev der "krydret" med

saltede mandlet der var skåret/knust i små

stykker. Den blev røget med et stykke enebaer

på størrelse med en knyttet hånd, der blev
skåret i mindre stykker og lagt ud over kullene.

Og igen indirekte varme.

Det blev et meget lækkert måltid, hvor alt
blev spist op af de fremmødte.

Det var overraskende få, der selv havde

forsøgt sig med hjemmerygning af fisk.

De fleste havde en stor lyst til at kaste sig ud i
kunsten at ryge fisk og anden mad.

Og det er ikke særligt svært!

Det blev en rigtig god og hyggelig aften, som

vi vil følge op en anden god gang, formentlig
med en gæste kok, der evt. kan supplere med

koldrygning af fisk, for det er en helt anden sag

og smagsoplevelse. Velbekomme!

Lars Aarø.

Kysttur med fotograt og Anne-Sofie
Sørrdag d. 25. marts var vi err hrtrrdfuld

forårskåde lystfiskere, som efter fællesspisning i
klubben drog til Alrø sammerr med Anne Sofie

på 10 åa der havde stor lyst til komme med på

denne klare solskinsclag i marts. Desuden havde

vi fået en forespørgsel fra en fotograf-studerende,

der havde et ønske om at følge err flok lystfiskere

i jagten på forårets forhåbc,ntlig bidelystne

havørreder. Og vi blev foreviget meget denne

dag i alle mulige positioner og i med og modlys.

Men bidelyst var der ikke meget af, derimod var

der masser af snak og solbadning på de varme

strandsten, som kærligt tog imod solens varme.

En god tur for alle og næste gang vi var på

foreningstur, var Anne Sofie der igen sammen

med hendes far. Lars Aarø
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Omløb og parkanlæg får miliøpris
Omløbet og parkanlægget ved Odder Museum
er blevet tildelt en miljøpris fra Odder
Kommune. Argumenterne var bl.a. at omløbet og

anlægget er et samarbejdsprojekt, hvor brugerne
og ejere har været inddraget meget tidligt i
planlægnings-arbejdet. Resultatet er et

sammenhænger-rde natur og parkprojekt, der
kommer dyr og mennesker til gode.

Nu skal fiskene ikke forcere stemmeværket

ved møllen, men kan nu frit svØmme uden om
mølledammen op til gydepladserne ovenfor
dammen, og som helhed har det bidraget til
forskønnelse af kommunen.

Museumsleder Ove Sørensen fra Odder
Museum har lovet, at museet har planer om

forbedringer med endnu mere beplantning, og

bænke ved åen og søe11, samt en lille terrasse ved

møllebygningen, hvor folk så kan sidde og nyde
udsigten over anlægget.

Anlægget og omløbet ved stemmeværket er

fortrinsvis blevet finansieret af Århus Amt, som

et gerropretningsprojekt. Herudover har Odder
kommune suppleret med broer over åen, samt

bænke, lys og ny lyngbefæstet brink i mølle-
dammen.

Ove Sørensen modtog prisen fra borgmester

Niels-Ulrik Bugge med stor tak og han kunne
fortælle om de mange positive tilkendegivelser
projektet har fået af daglige brugere og de

mange besøgende. Lars Aarø
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Spændende
fiskeri på
Skanderborg sø
Som tidligere omtalt har vi et fint
gensidigt samarbejde med

Skanderborg Lystfiskerforening om at

vi kan gøre brugaf hinandens både.

Det har vi gjort to gange i år, hvor
vi har haft to foreningsture til
Skanderborg sø.

I marts havde vi en tur over for at

fiske efter gedde inden fredningen. Det blev til
en fin tur og der er masser af mtrligheder i søen.

Ved brug af kort over sØen samt OSF's ekkolod

for at blive orienteret omkring

bundforholdene/dybdekurver i søen, kan det

betyde en langt mere effektivt fiskeri. Gedder

fiskes ofte langs med sivkarrter, men fouragerer

også på dybere vand i jagterr på føde.

Sandarten står tit på det clybe vand på

skrænterne. Og der er stor forskel på bundfor-

holdene i Skanderborg sØ..

Det blev ikke til gedde i april, men Ib Sejersen

fik en pæn søørued på et Atom-blink. Flot fisk!

Crur-rdlovsdag havde vi igerr en foreningstur til
søen. Men nu var det sandarten vi var på jagt

efter. Vi var seks fra klubben der var taget afsted.

Så vi havde booket en båd i Skanderborg-

foreningen og havde selv medbragt vores egen

nyrenoverede båd, som står på trailer ved OSF

klubhuset. En dejlig stille solskinsaften fik vi
søsat begge både ved Vestermølle, hvor deres

klubhus ligger. Vi trollede, pirkede og fiskede

efter sandart og hvad der ellers havde "lyst"

til at bide på. Men det var da mørket

faldt på, at der begyndte at

komme liv i fiskeriet, og

ved 23.00 tiden blev

det ti1 er-r fir-r gedde

på 65 cm ved Gorm
Pallesen, og kort efter

til en fin sandart på 50

cm 1,5 kg ved Arne Filbert,

der er helt nyt medlem af OSF. Så der var stor
glæde hos begge fangere, men glæden var også

stor for vandbærerne den aften.Super flotte fisk

og en fortryllende aften med flot solnedgang over

sØen og masser af hyggelig fiskeri og snak. Men

sørg altid for at have nok benzin med på turen,.

Vores små påhængsmotorere er meget

økonomiske i drift, men begge motorere løb tør

den grundlovsaften, Ved fælles hjælp og

mobiltelefoner fik vi dog løst dette problem.

Lnrs Aarø
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Grillaften på Stam pmøllen
Vores grillaften ramte i år den helt perfekte dag

med dejligt lunt og tørtvejr. Ca.25 personer

mødte op til en anderledes grillaften end de

foregående år. Et pænt overskud i kaffekasser-r

gjorde, at vi kun skulle møde op med bestik og

tallerkener til en menu der bestod af salat,

kartoffelsalat og grillet gris.

To*y leverede en stor motoriseret grill og

med Svend, der har en fortid som slagter, var
han den fuldendte grillmester, der sørgede for ,

det grillede kød blev super perfekt. ]eg tror alle

syntes, det var er-r rigtig god aften, som jeg

håber, vi kan gØre om igen næste år.

Vagn
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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 fjorden
hedder åen RÆVS A. Der må fiskes f1a broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider.
Fra og med 1. november til og med 31.januar.

Mindstemål:
Havørred ...............40 cm
Bækørred ..............30 cm
Al .............. ............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. Området skal forlades en
halv time før solnedgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord iå 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 f ra den nordre havne-
mole og næsten ud til Næsset er ulovligt.'

U I ovl i ge fi s kereds kaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74.
Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men
gerne ringe til fiskerikontrollen 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 vigensidigt kan låne
hinandens både.

Skanderborg Lystfiskerforening har til huse i

Vestermølle ved Skanderborg sø hvor forenin-
gens fire 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 båd/e i Skanderborg Lystfisker-
forening, der udover bådene har klubfaciliteteri
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 Sportsf iskerforbund, 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 til vores
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 2008
Senior ...455,-
Junior.......... .............. 260,-
Familie ..615,-
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rfish dh
ft Fiskegrej til den rigtige pris

HANSEN BLINK
Over 400 forskellige modeller, farver og vægte!

Kun kr. 19,95 Frit valg 6 stk. for kun 100,-

Kig ind og se vore stodig yoksende udvolg of
outdoor beklædning og vondresko og støvler.

Vi fører bl.o. Hoglofs og Locrosse.

Vi h.. ansat Ib Sejersen (Fluånørd) i butikken,
så nu bliver vi endnu bedre til fluefiskeriet!

Følg med i en of Donmorks største online grejbutikker på www.lystfisk dk

lystfisk.dk . Rosensgade l3 .8300 Odder .TIf.87 80 00 65 . e-mail: info@lystfisk.dk


