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Formandi
Lars Aarø.... 86 54 56 79 - 20 87 16 98
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saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Jørn Mortensen........... 86 55 BO 73 - 22 65 15 11

jornmortensen @ mail.tele.dk

Klubben:
Vagn Haugaard............ 86 54 24 70 - 50 98 16 61

haugaard @ postl 2.tele.dk

Allan Rosenbæk...........86 55 85 17 - 30 297967
ingrid.allan. rosenbaek @ ad r.dk

Jens Knudsen,,............. 86 93 7'1 58 -2327 05 64
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Kim Jacek... B6 54 19 06 - 61 70 6312
kim@jacek.dk

Ejner Nygaard Jensen 86 54 35 66 -24 47 97 66
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Blad:
Niels Jørgen Nielsen...,... 86 54 03 52
njn@it.dk

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

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at lå 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 ...............86 55 43 10 - 20 11 51 74

Brandinspektøren............ 86 54 05 29
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Vi begyndte året med et rigtigt nytårstaffel
med tilhørende bobler og andet rnundgodt.
En ny hyggelig tradition, der ser ud til at være

kommet for at blive.
Forårsprogrammet var fuld af udmærkede

beskæftigelser på vores klubaftener lige fra
knivfremstilling, fluebinding til rygning af
fisk. Samlet set for året har der været mange
aktiviteter i klubben, men visse aktiviteter har
ikke rigtigt kunne trække andet end nogle få
deltagere, hvilket arrangementerne ikke
fortjener. Men vi er også i stærk konkurrence
med medlernmernes sParsolnme tid og de
mange andre tilbud/pligter der spiller rned i

dysten om det bedste tilbud. Jeg syr-res stadig,
det er flot, at vi har så mange tilbud i en helt
frivillig forening, men jeg har før efterlyst
dialog omkring input til at gøre det endnu
bredere og bedre med aktiviteter i OSF

S ka n de rbo rg Ly stf i s ke rto ren i n g
Vi har også gjort brug af samarbejdet med
Skanderborg Lystfiskerforening i form af
arrangerede ture til Skanderborg sø. Ture der
har været med til at lære os mere om sø-

fiskeri og kendskab til de lokale forhold.
Fangst af fisk har det også kastet af sig, så

der er kun positivt at sige om denne gensidige
aftale med Skanderborg Lystfiskerforening. Ib

Sejersen og Allan Rosenbæk er nok de to der
har fisket mest på Skanderborg sø, så der kan
hentes gode ideer og tips hos disse erfarne
herrer. Vi har gennem de seneste to år haft en

gensidig aftale med Skanderborg
Lystfiskerforening, hvor vi låner både af
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hinanden og derrned t'tt lt'ttt'rt'lrtlgarrg til
fiskeri på Skanderborg, sø, og tlt' lrar clet til
kysten, hvor vi har bt\tlt' liggt'rrtlt'. Det ser ud
til at dette sarnarbt'jdt' [rlivt'r styrkct/udvidet
i fremtiden. Der sttlr prirktiskr' «rpIysrriI-rger,

samt telefolt lr..lrtlr(' pil kolrtirktlx'rs()rler både i
OSF og i Skanclerhorg Lystliskt'rlort'ttitrg
bagerst i vores ftlretti ttgsblrttl.

Nu når vi er ved vtlrt's lort'ttirrgstrlacl, skal

det siges, at det ftutgt'rt'r b.ltlt'gtxlt i tirrhold
til vores arrangem(frttt'r/prtlgrilIIl, IIl('ll der er

også interessautt: artiklt'r; tlt'r lrt'skrivt'r alt fra
ulovligt fiskeri i Ritvs Å/(lr.l,lr.'. Å sarnt på

kysten deslige.
Men det er også deiligt t'rrkt'lt og lrt'l'riende

oven på alt clet nøc'lvt'ttrligt', ill tlt'r ogsll bliver
lavet artikler af lystfisk,'11', tlt't' t'ttlt'rt itlt'tttl
eller sammelt tnttcl gtltlt' kattttttt'ritlt'r lrar haft
en god clg spa:ndenc'le tttr t'llt'r olrlt'vt'lst', der
så bliver fortalt i blaclet. Stl stor tak lor tlet,
men samtidig skal der også lytlt't'rt stttr
opfordring til nye skribenter otl at skrive til
bladet, for det er meget vigtigt at få sli ltteget
forskelligt i bladet.

Lodsejerne!
Vi har nu gerulem de seneste to år haft et gocit

samarbejde med de nye lodseiere, dcr t'r
kommet til på vest siden af Rævs A tttt'llt'ttt
Assedrup og Malling, efter vi har rttistt'l
retten til fiskeri på østsiclen af Rit'vs A l.t'rrgst

ude mod fuglereservatet. Og clt't kitrt

glædeligt konstateres, at de tttltttt'ltlirrgt'r vi
får fra alle vores lodsejere, vi sitttl.trbt'itler
med, nye som gamle er, at tlt't l'rrrrgt'rt'r godt.



Men vi er også med til at holde øje med
naturen, og vi har en årlig oprydningsdag,
hvor vi samler affald, vi har lavet aftaler om
at være med til at beskære beplantningen
visse steder og holde øje med bjørnekloen,
der er blevet et stigende problem i den
danske natur.

Fremtidens natur
Jeg har i2007 afsluttet et projekt i samarbejde
med en lang række andre frivillige, som har
været med til at kortlægge naturen i Odder
Kommune. Hensigten har været, at gøre
opmærksom på de mange naturværdier, vi
heldigvis stadig hal samt komme med
anbefalinger til, hvordan vi i fremtiden bedst
sikrer naturen, for at den fortsat vil være
kommunens stærkeste kort. Et stort projekt
har det været, og ieg har hovedsageligt
beskæftiget mig med vandløbene, hvor vi i

kommunen har mere ende 150 registreret,
men de fleste er små grøfter og bække. Åtjær
Å og Odder/ Rævs Å skiller sig ud ved at
være de mest vandrige. Ca. 60 pct. af
vandløbene opfylder målsætningen, der er
sat for vandkvaliteten, men der mangler
stadig ordentlig rensning af visse steder.
Navnlig i de mindre bysamfund hvor
rensningsanlæggene ikke fungerer optimalt.
Udvaskning af kvælstof fra landbruget
bidrager også til forurening af vandløbene og
ikke mindst Nordsrninde Fjord, der ikke
opfylder EU's krav til næringsstoffer i
vandmiljøet. Så Odder kommune og ikke
mindst kommunens miljøafdeling har nok af
arbejdsopgaver at gå i gang med.

Vi har i2007 haft et rigtig godt møde med
Odder Kommune og den nu udvidede
miliøafdeling, hvor vi blev enige om at bruge
hinanden i fremtiden omkring kommende
arbejdsopgaver. I den forbindelse vil jeg
nævne, at vi er blevet kontaktet af Danmarks
Fiskeriundersøgelse, der i samarbejde med
OSF ønsker at lave registrering af udvalgte
vandløb i Odder Komrnune, for derved at
kunne kortlægge fiskebestandenes niveau og
trivsel. Denne registrering skal OSF hjælpe
med til, og kommunen har givet tilsagn om at
de meget gerne vil være med til at tølge
registreringen nøje, hvilket vi i OSF er meget
interesseret i. Kommunen har i andre sager

været meget effektive til at rykke ud i .
forbindelse med en affaldssag i Rævs A og en
sag om afspærring af Stampemøllebækken.

Så dialogen mellem OSF og kommunen er
glædeligt tilstede.

Omløb og parkanlæg fik miliøpris
Kommunen tildelte i2007 miljøpris til
parkanlæg og omløbet ved stemmeværket
En miljøpris. Argumenterne var bl.a. at
omløbet og anlægget er et samarbejdsprojekt,
hvor brugerne og ejere har været inddraget
meget tidligt i planlægningsarbejdet.

Resultatet er et sammenhængende 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 museet!

Ulovligt fiskeri
Vi har desværre igen i 2007 få'et meldinger
om ulovligt fiskeri og afspærring af
Odder/Rævs Å, og fiskerikontrollen har også
været på kontrol for at tilse situationen,

Vi er i dialog med Danmarks Sports-
fiskerforbund omkring denne uholdbare
situation, og der vil blive gjort tiltag, der gerne
skulle være med til at løse dette problem.

Men ser/oplever man sådanne tilfælde,
skal vi fra bestyrelsens side, appellere til ikke
at gribe til selvtægt, men orientere "fiskeri-
betjenten" Tonny Jensen eller andre fra
bestyrelsen.

Afslutningsvis
Vil jeg gerne byde nye medlemmer velkommen
i OSF, og ieg håber på en masse fine oplevelser
for dem og de øvrige. Jeg vil gerne takke den
flittige skare af frivilligt arbejde, der bliver lagt
i foreningen, i form af alt lige fra bladproduktiory
kaffebryg, rengøring og til store komplicerede
projekter såsom renovering af både mm.
Uden denne hjælp og støtte ville klubben ikke
være det store aktiv, som den er i dag!

Desuden er det rart at opleve den store
fiskerejselyst, der er i foreningen, hvor større
eller mindre grupper arranger ture til nær og
fjern, hvilket er med til at give indspark og
fornyelse til foreningen, med ideer og nye
projekter.

Vi har et meget konstant medlemstal i OSF,

hvilket er glædeligt, til dette skal der dog
lyde en opfordring til, at vi gerne ser flere og
nye medlemmer og meget gerne yngre/unge
så gennemsnitsalderen kommer lidt ned.

God fiskelyst i 2008 Lars Aørø.
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Tirsdag d.3 / 6 var vi 9 mand fra klubben, der
efter lidt startvanskeligheder tog en tur til
Skanderborg sø. Vi ville se om vi kunne
overliste en af søens sandarter.

Vi havde to både med på trailer og lånte 6n

af Skanderborg klubben. Så med 3 mand i
hver båd var vi klar til afgang. Vi fordelte os

lidt på søen for at finde fiskene. P.g.a. det
gode vejr, med solskin fra en skyfri himmel,
valgte "min" båd at satse lidt på gedderne det
første stykke tid, medens solen stadig stod
højt på himlen. Vi sejlede om til et
"hemmeligt" sted i Hylkesø, hvor jeg ved flere
lejligheder har haft gedder i båden.

Vi havde da heller ikke fisket længe før Larc
spottede en fisk, der vendte i overfladen. Jeg
fiskede med en lille Buster jerkbait, som jeg
kastede hen over stedet. 3-4 jerk's og der var
fast fisk! Det var en fin gedde på70+, som jeg

desværre var nødt til at aflive, da den var
kroget så dybt, at en af gællestavene blev
revet over under fighten. Vi fortsatte fiskeriet
i troen på, at der var flere fisk, der ville lege

med. Det blev for mit vedkommende til
yderligere til en lille pindgedde og en følger,

6 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENtNG

der vendt helt inde vec{ bt\clen. Lars og Andy
mærkede desværre ikke noget.

Det var nu begyr-rdt at skttmre liclt, så vi
lagde gedderne på hylden, og verrdte os mod
sandart fiskeriet. Da vi kom rld på Hylkesø
igen, så vi de to andre båcle. Vi lagde os
samrrlen for at sludre liclt og høre orn evt.
resultater. Der var desværre ikke fanget mere,



og en af de andre både ville sejle hjem ad.
(Lidt for tideligt skulle det vise sig!)

Så var det tid til sandarterne. Vi søsatte en
flok woblere efter båden, og begyrrdte at
dørge lidt rundt. Efter en times resultatløs
fiskeri var det efter hånden begyndt at blive
temmelig mørkt, og vi kunne se på lysene
over ved slæbestedet, at også den anden båd
havde givet op. Vi besluttede, at vi ville
dwge over til slæbesteddet og kalde det for
en dag! Der gik nu ikke lang tid før Andys
stang bøjede dybt og begyndte at hugge op
og ned. Han greb
resolut stangen og
krogede fisken. Efter
en god fight kunne
jeg håndlande en fin
sandart på3,1kg. Så

kunne turen
pludselig kaldes en
succes. Der var
fanget sandart som vi
kom efter. Og endda i
en rimelig størrelse.

Vi satte woblerne
ud igen og fortsatte
over med Vester
Mølle. Kort efter
Æbelø var der så min
wobler der var bud
efter. Jeg mærkede
først et hårdt stød i
stangen, og nåede
lige at sige " så er der
....", før der kom et
seriøst hug. Jeg
smækkede stangen
hårdt tilbage, og
kunne med det

samme konstatere at der var tale om en fisk i
der-r rigtige ende af vægtskalaen. Elmotoren
blev stoppet og de andre stænger taget ind,
så der var plads til at fighte fisken.

Den fulgte pænt med ind til båden, men så

var det også slut med "Mr. nice guy". Fisken
gik tungt nede ved bunden og lod sig nødigt
løfte her fra. Jeg fik den løftet et par meter (

vi lå på 10 meter) men den kom hurtigt der
ned igen. Sådan blev det ved en 5 min. Men
så var den også ved at være træt. Jeg fik ført
fisken hen over det ventende net, og Andy

kunne løfte en meget
grov sandartpå 6,2
kg. ind i båden. Der
var vild jubel. Ny
PR. og så på en
klubtur!Efter
behørig
fotografering fra
vores egen
paparazzi,løftede
jeg forsigtigt fisken
tilbage i vandet, og
holdt den der i 5-10
min., før den var
frisk nok til at slå
med halen og vinke
farvel og på gens)m.

Det var med et
stort smil på, at vi
dørgede det sidste
stykke over til
slæbesteddet for at
få båden på trailer
og vende næsen
hjem mod de
ventende dyner.
En glad søndartfisker.
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Aktirziteter r Efterår zOOa

Tirsdag 12. Første klubaften efter sommerferien.

Torsdag 14. Tattetur til Odder Å. Et fæltes arrangement med Odder Museum
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til museet.

Tirsdag 19. Rygning af fisk, lnstruktion: Frank Frydenlund,

Tirsdag 26. Kystfiskeri, Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand

Søndaq 31. Fisketur til Grindsted Å, tørftuefiskeri,
Turleder: Jens Knudsen, tlf. BG 93 71 58 - 23 27 05 64.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 2. Hyggeaften med sommerens ferie- og fiskebilleder.

Tirsdag 9. Tur til Skanderborg sø.- 
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 16. Hyggeaften. Optakt til Gerrild{uren

Lørdag 20. Weekendtur til Gerrild
sønOag 21. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag2S. Hyggeaften.

Lørdag 27. Weekendtur til EndelavelÆbelø, Turleder: Tonny.Jelgen, tlf . 20 11 51 74

søndag 2e. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

TirsdagS0. Hyggeaften,

B oDDER SPORTSFISKERFORENING



Tirsdag 7. Fluebinding. lnstruktionl Lars Aarø - lb Sejersen.

Søndag 12. Tur til Gudenå.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

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

Tirsdag 21. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø - lb Sejersen

Tirsdag 28. Filmaften. (Fotos fra Canada),

ffi.. 'ffi§' .il

Tirsdag 4. Foredragsaften. (Mere herom senere ved opslag i klubben),

Søndag 9. Put & take tur. Arrangør: Kim Jacek, tlf. 61 70 6312.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 11. Hyggeaften. Kryddersnaps - prØvesmagning af egne produkter.

Tirsdag 18. Grejbytteaften

Søndag 23. Geddetur, Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 25. Bankospil.- Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at møde talrigt op

Tirsdag 2. Ølsmagning. Vi vilforsøge at få en lokal brygmester til at fortælle om ø1.

Tirsdag 9. Hyggeaften

Fredag12. Julef rokost

Tirsdag 16. Sidste klubaften før 1ul. Æbleskiver og gløgg.

itt"='"'Ølfl'i.\.-*i\\ , ''", I f ,, =i" 1

Tirsdag 13. Nytårstaffel. - Første klubaften 2009.
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Ølsmagning, røgel laks og fødselsdag
Der er et garnrnelt ordsprog, der sigeq, at rnan
ikke kender dagen før den er omme. I
fiskeklubben kan vi sige, at inger-r kender en
klubaften før den er omme.

En lille flok på 17 var mødt op til en aften
med røgning af fisk. Vi skulle have besøg af
en, der vidste en del om emnet, men pga. en
farniliefødselsdag blev dette arrangernent
flyttet til august.

Vi havde ventet på smagsprøver af
hjemmerøget fisk. I stedet blev det til
smagsprØver af hjemmebrygget ø1 fra
fotografens og præstens hjemmebryggerier og
dertil serveret røget laks rned en stærk
dressing fra formandens køkken.

Øllet blev prØvesmagt med stor begejstring,
og det blev hurtigt foreslået, at de to
brygmestre skulle levere øl til der-r kommende
julefrokost.

Det blev også til et stort tillykke til Niels
Jørgen Nielsen som har rundet de 70 år. Han
lader sig dog ikke mærke af det skarpe hjørne,
idet han kunne fortæIle om hans flotte fangst
af en havørred på over 5 kilo fra Cudenåen.

Røgning af fisk lærte vi ikke noget orn
denne lune somrneraften. Men hvad gør det,
når man er i godt selskab, og når der serveres
hjemmebrygget øl og godt brød tilført en god
fiskehistorie.

Lørs Berg Thomassen

Kære medlemmer.
Efter sommer ferien, starter vi op på noget, som vi kalder OSEs
SMS tjeneste, d.v.s. at du nu også får muligheden, for at modtage
en sms senest tre dage tør ordinær klubaften eller andre
arrangementer i klub regi, som en reminder, på linie med de
e-mail's du allerede modtager nu.
Er du interreseret i at være med fra starten, så skal du sende dit
mobil nummer til webmaster Jens K. Knudsen:jenskrk@gmail.com.
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I perioden 1.-5. rnaj var jeg i Tyskland for at
fiske gedcler i et ornråde ud for den gamle
østtyske handelsby ved navtt Stralsund.
Området heddr:r Riigen og er en ø der ligger
ude i den rnegert brakke ckrl af Østersøen.
P.g.a. det meget brakke vancl nr der en stor
koncentratiorr af geclcler, sartclart, aborre, samt
skaller og brasen.

Der har i den st:nert: tid vi"trret skrevttt
meget om dette omrt'ir'le i cklr cltrnske
fiskepresse, clg beskrivelst'rne af de mange
10+ gedder virkede rlegt:t lokkende.

Jeg har fået kontakt til en tysker, der bor og
arbejder i Danmark, lnell soln kommer fra
Rostock, som ligger tæt på dette spænclende
område. Han har fisket der meget og har
hvert år en tur i starten af rnaj.

]eg var så heldig at få mulighed for at
komme med på denne tur. Og chancen, for at
komme til fiske med nogle der kendte vandet,
var ikke til at sige nej til.

Efter 7 timers kørsel rned bådtrailer ankom
jeg til Rugen, og var klar til at fiske. Fiskeriet
bliver hovedsageligt dyrket rned jerkbait og
softbait, men også mere traditiorrelle agll sorn
spindere og blirrk far-rger fint. Det var dog
primært for at dyrke jerkbait fiskeriet, at jeg
var kørt derr larrg,e vej.

Det skulle da også vise sig at denne form
for fiskeri var meget effektivt i det brakke
vand.

For at gøre en lang historie kort, så kan jeg
blot nævne at jeg fangede 35 gedder op til ca.

90 cm. Jeg fik dog ikke nogle af de helt store,
men var ved to lejligheder spændt for en af de
rigtig seriøse. Den ene mistede krogholdet

efter 15 sek., hvor stangen havde været ved at
blive flået ud af hær-rderne på mig. Den anden
indhalerede min wobler + 25 crn. stålforfang,
og bed linen over!

Det var et utroligt spændende sted, der
bestemt rurnmer potentiale til noget seriøst
geddefiskeri.

Jeg vil i løbet af vinteren vise nogle billeder
og fortælle lidt fra turen. lb Sejersen.

ffi

Åbningstider:
Tirsdag - fredag 9.00-18.00

9.00-13.00

lffimrfit
HOLSTEINSGADE 6B

83OO ODDER

Lørdag
Søndag-mandag lukket

TLF: 86 5470 20
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En Sepiablæksprutte (sepiø fficinalis) er tiørmet.
Den har blåt blod. Man kan af og til finde blæk-

spruttens sepiasknller oed nogle af de dønske lryster.

Blækket frø sepiablæksprutten har tidligere aæret

anaendt som skrioeblæk.

Foranstående lyder som afskrift fra en skole-
bog, og hvad har det med en fiskehistorie at
gøte?

Jeg starter det, fordi jeg vil være sikker på,
at alle ved, hvad det e{, jeg vil fortælle om.

Jane og jeg har været på ferietur til
Kroatien, hvor vi tilbragte 4 uger i Rivinjpå
Istria halvøen.

Vi var heldige at få en plads til camping-
vognen i første række lige ud til Adriaterhavet.

Efter nogle dage fandt jeg ud af, at der blev
farlget blæksprutter fra en bro i nærhed.
Rejsefiskestangen og en blæksprutte wobler
fra et tidligere besøg blev fundet frem, og så af
sted til broen.

Det gik rimeligt den første aften med 4
blæksprutter i spanden, men vi ved af
erfaring, at der skal 6 til 8 stk. til et godt
rnåltid. Næste aften gav 5 blæksprutteq, og så

var aftensmaden hjernme.

Jeg fiskede nogle aftener sammen med en
lokal fisker, og da han "tØede" op viste det sig,
at han kunne lidt engelsk. Jeg fik en rnasse
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tips om tidspunkter, gode fiskesteder og
teknik, og det endte med, at vi nærmest havde
konkurrence om, hvem der fangede flest. Jeg
havde een gang fornøjelsen at vinde 9 - 8.

Han var arbejdsløs, jeg tror frivilligt. Han
fortalte, at rnan fik 4.000,- danske kroner om
månederr for at arbejde 5 dage om ugen, og at
understøttelsen var 2.000,- kr. om måneden.
Ved at fiske kunne han tjene de sidste penge
ved at sælge blæksprutterne til
restauranterne. Prisen på Sepia blæksprutten
var ca.70,-kr. pr.kg. og calamare
blæksprutter, som jeg også fangede et par
stykker afvar ca. 120,- kr.

Det bedste tidspunkt for fiskeriet er
omkring solnedgang, og bunden skal være
sand eller bund med småsten.
Fiskeriet foregår med en wobler, der synker
langsorn ned gennem vandet og stiller sig på
næsen ved bunden, hvor den står og svajer.
Wobleren er ved halen forsynet med 2 kranse
af kroge.

Wobleren fiskes nærmest som en jig.
Når blæksprutten angriber griber den om

byttet med armene, og bliver derved viklet
ind i krogene.

I løbet af ferien fangede jeg over 50 blæk-



sprutter, oB I lil 2 gitngt'()rll ullert stttcl tle på
aften menrrt,rr. I)t'rtt vi ikke fik spist hlttv lagt i
fryseren, rlcr rt.r'stt'rt [rlt'v l'yldt ttp.

Vi skifttrlt's lil irt litvt'rttadt'tt fttr ttt prøve
nye måclt'r rtt tillrt'retlt'[rlrr.'kspnrttente på, og
det Iykkt'tlt's os itt lirrtlc rtoglt'spa:trclende
retter rrtl ovt'r risotto, rlt'r er cletr tuest kendte
anvenrlt'lst'. Vi lik rit'rn grillet rned fyld og
svøbt i bat'orr, lrvirlløgsrnarinerede og grillet,
pantlestt'gt sti rk,var helt sprøde.

lrfter ct par uger mistede jeg min lokale
fiskekarrrrnerat. Han havde fået "arbejde" -
noget med at hjælpe en kammerat i en
restarrrarrt. Jeg tmr nok, det er det vi kalder
sort arbt'jde.

Jt'g lravrlt, mallge sjove oplevelser på broen.
Mit l'iskt'rrtlstyr var et par shorts, en T-shirt og
sarrclalt'r. Stirrrgt'rr var en billig teleskop stang
og et garrrrn('lt AIlL.l hiul.
En aftt'rr, lrvor it'g rt't hrrrtigt have fanget 8

blækspruttcr korn tlcl't'rt f.iskt'r llttre. Han var
udstyrt,t s()nl \/,n lt,trt tttotlt'l i t't af cle store
fiskekatirlogcl t'rtItvt't' gn'f prrsltt'rs clrøl'u.

Vi konr t,ltcr rro,,t'rr lirl lrtlt i srrirk prli tysk. Han
var italit'rrt't; o1,, lorl,rllr', ,tl ltittt liskt'tltt t'tr cltll

omkring l'tt Ihrrlcrt, Irvot' It,trt l.tttgt'tlt' gt'tltlt'r
og ørrecl.

jeg bk,v vr'rl ,rl l,rrr1,,r'1,,otll, og ltittt lirrrgt'clt'
ikke nogct. I l,tn lrt'l,yrrtlt s,i ,rt srttitlt'sitt
wobler trti ltvol jt'1i liskctlc rr.ir rrtirt wtlblt'r
var inclt'vt,rl lrrt,t'rr, ('n ()l)l(tl'..i('l |t'g ikke
bryder tttig ortr.

Jeg valgtc s,i,rl 1i,i lrcrr 1r,t tlt't stt'tl, ltvtlr lltllr
sidst havrlt'st,rt'l t't liotll stt'tl ilølgt'tttill
lokale v('ll, ()1,, rct ltttt lilil l,utgctlt' ;t'g et par

stykker rnere. Da han så det, blev han tavs i
rnindst en halv tirne. jeg fik efterhånden 17

blæksprutter i spanden, og han far-rgede ikke
noget.
Pludselig kom han hen og slog rnig på
skulderen og sagde, at jeg var en god fisker,
og at han gav op.

Som afsked - og måske lidt for at redde at
han ikke havde fanget noget - begyndte han at
fortælle mig, at til september skulle han til
Canada og fiske efter store laks.

Jeg spurgte nysgerrigt hvo1, og fik at vide, at
han skrrlle til Vancouver BC, hvor han skulle
fiske i bl.a. Fraser river og ved Chilliwack.

Jeg fortalte hatn, at jeg de første 2 uger i
september skal fiske på Vancouver Island, og
at det var tæt på, at vi kunne rnødes igen.

Jeg er stadig i tvivl orn hvad han tænkte, og
orn han troede på hvad jeg fortalte, tnen han
gik stille i,d ad broen. 

Ejner

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

Smedearbejde
Maskinstativer
Specialmaskiner
Flenoveringsopgaver
lllaskin e r til stål industrien

o
o
o
o
o
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Grillaften ved Stampemøllen
Medlernmerne i OSF er ret selskabeligt
anlagte. De gør sig store anstrengelser og
kommer med de mærkeligste undskyldninger
for at mødes de mærkeligste steder på de
mærkeligste tidspunkter - "Der er lawande
ved Hølken kI.21:30." "Der er fanget sild i
Norsminde Havn!" "Tonny sejler en tur til
Æbelø på søndag?" "Allan har ringet..." osv.

osv. Det er ikke småting, man rnå lægge øre til
mellern år og dag, og så alt det grej, der skal
til! For slet ikke at glemme, at der er streng
'dress code': Waders - neopren eller åndbare
alt efter årstid - vadejakker, uldne ur-rderhylere
- Fjellråven-bukser og ditto skjorter, grirnme
hovedbeklædninger, der kan beskytte bærere
rnod at'få fluer i hovedet'm.m.

Alt efter temperament kan man betragte
disse udflugter enten som en kærkommen
anledning til lidt fred i huset eller som et

udslag af mandens urtrang til at skaffe mad
på bordet. Det er nu ikke så tit, der kommer
rnad på bordet, men næsten hver gang
'manden'har været på fisketur, beretter han
om lange, dybsir-rdige samtaler (eller den
seneste blondinevits) med så den ene og så

den anden af gutterne fra klubben. Da er det
jo rart at se dem, gutterne, en gang imellem,
det kan dæmpe ethvert tillØb til begyndende
mistænksomhed!

Det er her den årlige grill-aften viser sin
berettigelse. Her får man ansigt på navnene,
finder ud af, at ens gemal vist ikke er ved at
rode sig ud i noget decideret snavs, mell
tværtimod omgås nogle ganske flinke fyre,
der også er omsorgsfulde familiefædre og
kærlige ægtemænd.

På denne, den måske sidste sommeraften i
år (1,0 /6), har de sat alle sejl til: slagtet
fedegrisen og stegt på den i mange timer,
skåret salat i lange baner, stillet borde frem,
hentet øl og vand, ja, endda skrevet tale, i al
almir-rdelighed sørget for en hyggelig
stemning og fremtryllet smukke og idylliske
omgivelser. Til dette overdådige'Logens
Sidste Mødeaften Inden Ferien'er kvinder og
børn gavmildt inviteret. Der bliver kræset for
ganen, og snakken går - i sobert sprog
naturligvis, der er jo kvinder og børn til
stede!

Det var rigtig, rigtig hyggeligt, og tak, fordi
vi måtte være med!
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Regter for Odder a/Aævs Å
Lodsejcrnc lrar gjort os opmærksom på:
fra sarnrncnløbct Odder A-Rævs A og ud til fjorden
hedder åen RÆVS A. Der må fiskes fra broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider
Fr;r or; rncd 1. november til og med 31.januar.

Minclsternål:
Havorrorl
Bækottrtrl
År

......40 cm

......30 cm

......45 cm

Fa n gst bo gt r l: rt s n i n g :

3 ørro<lot lrt tttcrllcttt pr. dag.

Kroge:
modhar;rrr 1r;'r ornrrkror;c skal være fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kartr trrll,!rrIr, op ttl lJ gæstekort til hvert
seniorrrrorlkrrn Kork:l L\s ved henvendelse til
kassototott

Vigtigt:
Brugor rnirn prrrkorrrrt;spladsen ved Driften, SKAL
der altrtl v,rr(! orr krrlig P-plads. Når andejagten
startor lrl :,oplcrrrlrrlr, rnå du ikke genere ande-
jægorrro, rlor lrr;t;cr på stand fra broen og ud til
hvor ro:;or v;rkrt stitrtcr. Området skal forlades en
halv ltrtto lor l;olrtcdgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å
sarrrt Norsminde Fjord
[)or hirr lrr,,rskct cn del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord så lad os
slå følgende fast: Rævs Å 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

frcclningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løbcr u«l i havet. Det betyder at fiskeri i en linje
tværs ovrlr havneudløbet fra den nordre havne-
mole ut; n;uslr..n ud til Næsset er ulovligt.'

U I ovl i ge f i s keredskabe r
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 11.

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 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 51 74.

Vi kan kontakte
Leif Hansen ,llf.27 42 31 19, eller
Niels Otto Madsen på tlf. 86 52 22 28,
for at resevere båd/e 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 tilformanden,
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: jenskrk@ gmail.com.

Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Kontingent 2008

- krtm nretl t't irrtllir'1,, til lrlirtlt'l
og cleltag i kortktu'rr'rt('('rl ()rrr to ll;tskcr' t'otlvirtl!ta,,t,tittr l,,lubkømmerøter og dig seht!
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Vi har et kæmpe udvalg

til fiskeriet efter
rovfiskene i søen.

Kig ind og få en snak

om dette
spændene fiskeri.

Følg med i en af Donmorl<s største online grejbutikker på www.lystftsk dk
lystfisk.dk . Rosensgade l3 .8300 Odder .Tlf.87 80 00 65 . e-mail: info@lystfisk.dk


