
| -' .-- .-- ..a /r)lJ()Jdrffi



Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www.oddersportsf isker.odderweb.d k

www.sportsf iskeren.dk

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

Næstformandi
lb Sejersen. 86547472-251217 62
saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Peter Frederiksen......... 86 16 09 97 -2921 4473
pf @ samvirkende-revisorer.dk

Vagn Haugaard............ 86 5424 70 - 50 98 16 61

haugaard @ postl 2.tele.dk

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

Jens Knudsen............... 86 93 71 58 -23 27 0564
jenskrk@gmail.com

Søren Dragsbæk.... ......80 92 65 02 - 25 62 20 24
sdsol@mail.dk

Ejner Nygaard Jensen 86 54 35 66 - 24 47 97 66
ejne rogjane @ fam i I ie.te Ie. dk

Blad:
Niels Jørgen Nielsen....... 86 54 03 52
njn@it.dk

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

DREJ ET NUMMER
Det er meget vigtigt, at få stoppet forureningen med det samme.
Hvis der er noget akut f.eks. fisk der ligger døde i åen, eller hvis

vandet har en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til

Tonny Jensen ...............86 55 43 10 - 20 115174
Brandinspektøren............ BO 54 05 29

Mffi
Lars Åarø, formand

[ffi]
I r$i!*ffi .W;, .W&' Il.ffil
ffi"1

[,*]]

Æk
Søren Dragsbak

MI
tffimffi I

W
NielsJørgen Nielsen

OSFs
bestyrelse

[er-]

L

I b S ej er s e n, na s formand

@
Vagn Haugaard

[M
l§w Itffit
t"',lffi |trt
Jens Knudsen

t--N-_-]
l ..'i';wffisffi I

ffi
2 oDDER SPORTSFTsKERFoRENTNG



Beretning 2008
J«;r.r'r 

begyndte vi med et hyggeligt
I nytårstaffel med bobler og Lransekage
kydret med spændende lystfiskerhistorier fra

.iulcferien eller samtaler om nye

fisketure/rejser i det kommende år. Og der er

heldigvis altid en masse nye planer og rejser.

Vores program for foråret og efteråret har
igen været fuld af mange tilbud til
foreningens medlemmer, i form af weekend
tur til Djursland, Skanderborg Sø og ikke
mindst weekend turen til Gjerrild, der trak
fint med medlemmer, hvilket også er

formålet med vores arrangementer.
I foråret havde vi også røg i "køkkenet".

Frank Frylund fra Fiskehallen i Odder kom
og gav os en masse tips om rygning af fisk.
Stor succes og måske skulle vi lave et
rurrangement med Sushi? Vi fik også besøg af
cn lokal ølbrygmester - en sand

tryllekunstner - og vi blev alle meget
"1'riivirket" af Knud Pedersens historier oø

ikkc mindst ø1.

Derudover har vi i foreningen en lange
rt:kke andre tilbud, som både afuikles på
vores klubaftner om tirsdagen og i

weekenderne. Og her må vi konstatere en

manglende interesse og deltagelse, hvilket ofte
har ført til aflysninger af arrangementer. Det
er lidt træls, men ikke mere alvorligt end at så

må der planlægges anderledes - og måske er

der for mange tilbud i foreningen i forhold til
den tid vi har til rådighed, eller også rammer
vi ikke altid lige plet med vores arrangementer.
Men jeg finder det selv rart, at vi kan tilbyde
så mange forskellige tilbud og aktiviteter som

muligt. Jeg ser det som en styrke, men

seh,{ølgclig cr vi hele tiden nød til at være i
dialog med vores medlemmer omkring
muligheder og ønsker. Derfor vil vi også i
foråret d.72. maj lave en aften i klubben, hvor
vt drøfter et muligt kommende Norges

arrangement, men en sådan aften skulle også

gerne danne grundlag for debat omkring
kommende eller eksisterende arrangementer i
klubben. Jeg har gennem min formandstid,
altid ønsket dialog med foreningens
medlemmer omkring vores "liv" i foreningen -
og kan igen kun sige, at jeg mener OSF ik*e
skal være top-styret, men en bred forening med
plads til alle, og hvor alle kan komme til orde!
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Skanderborg Lystfiskerforening, som vi for
flere år siden fik en god aftale om, at vi
gensidigt kunne låne hinandens både! - den

aftale fortsætter heldigvis! OS j.g kan kun på

det kraftigste opfordre medlemmerne til at

gøre brug afdenne aftale, for det har været

forbundet med fine natur- og fiskeroplevelser!

Lodsejerne
Vi har nu gennem de tre senestc år haft ct

godt samarbejde med de nye lodsejere, dcr cr

kommet til på vestsiden af Rævs A mellem

Assedrup og Malling, efter vi har mistet

retten til fiskeri på østsiden af Rævs A,
længst ude mod fuglereservatet. Og de

meldinger vi fhr fra disse, samt vores gamle

"samarbejdspartnere" er at vores samarbejde

og samspil fungerer godt. Vi har fortsat vores

projekt omkring oprensning af iler. - hvor vi
indsamler affald - holder øje med

Bjørnekloen der er ved og være et stort

problem mange steder og ellers holder øje

med naturen /ilen,og melder tilbage til
myndigheder og bestyrelsen i OSF om

nødvendigt.
Vi har i 2008 haft olicudslip i åcn to

gange, hvor det har værct nødvcndigt med

assistancc fra bcrcdskabct. Vi har desværrc

også et par gange i 2008 fundet døde fisk i
vores vandl øb, der ikke har været helt

naturlige, og det er sådanne forhold vi skal

være meget opmærksomme på.

Ulovligt fiskeri
Vi har desværre igen i hr fiet meldinger

om ulovligt fiskeri og spærrring af
Odder/Rævs A, og vi er også i kontakt med

fiskerikontrollen, som har opsynet med

kommunens vandløb, og de har også senest

været på besøg i sep.2008, hvor de ikke

kunne konstatere ulovlige redskaber.

Så fikvi fisketælling
Ikke siden 1.987 er der giort status over

vores fiskevand og bestand i Odder
Kommune, men i foråret blev vi kontaktet af
DTU Aqua - tidligere Danmarks
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Fiskeriundersøgelse i Silkcb«rrg vt'tlt. t'tt

registrering og et ønske om ll vi r ( )SIi sl<rrlle

bistå DTU med en kortlægnirtr-l rrl

kommunens vandløb. En ugcs rtrlrt'itl,' [,lcv

det til for to-tre frivillige OSF-rnctll('rrrrr)(:r)

der skulle ud til ca. 50 ru1e udvirlgtt:

kontrolsteder. A1t dette skal dannc grttrrtllrtg
for en reel kontrolvurdering der mundcr trtl i

en rapport, som vi i OSF og Odder
kommune får i hånden i løbet af forårct

2009, og kan bruge i vores fremtidige arbejdc

med vandløbene.

I den forbindelse skal bl.a. nævrlcs Sl<rt'qs

Mølle, der er en direkte spærritrtr sotn

hindrer ørreden i at vandrc frit - cllt'r' lrrrr'

mulighed for at kommc op til tlt' srrrii

gydebække oven f<rr Skrcss Møllt', lrvill<t't

konflikter med dcn natiortrtlt' vrtrttll,lrtrl, ,lt't'

er ved at blivc vedtagct - «rg ltvot rlt'r' strit'

skrevet, at allc spærrintcr sl<ltl v:t't't' r'rrl<

inden 201,5.

I forbindclsc tnctl histrit'lst' rtl tlt'llc rrll,t'itle
vil jcg gcrnc rcttc (:rr stot' trtl< ril tlt' ( )Sl"

mcdlcmmcr, tlcr ltrtr v:r'r('t rtt('(t til rrt lrirt'lpc

DTt] i tlcnnc vigt igt: tL rl<tt t t rt' t rl :t( iot t.

I lvis vi i frcrntitlt:rr slitrllr.' vrt'tt' s:i liyqtliuc
rrhclrligc tn,.:tl t'rt t'vl. lirrtrtt'ttittq :tl r',,tt's
vrtttilløb, stlir' vi st:t'rl<t't t' i t'tt ct sl:tlsttitt!1ssttg,

fordi vi ltar t:tt ortlt:rtlliu tlol<tttttt'rtl:rtiorr ljrt

DTU.
Jeg har cftcrf-ølgcntlc trtlt rrrt'tl lri,,l.rq

Knud Jørgenscn fra D'l'I J, tlt:t' firt't'stotl

optællingen i efterårct. I-ltttt vrtr, posiliv t,tl
der er pænt med fisk i vorcs vatttlløb, tttt'tt vi

kan gøre flere ting for at få optirr-utlc lirrlrolrl

for vores fisk i vandløbene. Vi afucntcr tlct

endelige resultat afundersøgelsen i forårct

2009.

Kontakt til Danmarks Sportsfiskerforbund
I forlængelse heraf har vi i OSF i 2008

været i kontakt/dialog med Danmarks

Sportsfiskerforbund omkring et totalt opltør

med garnfiskeri i Norsminde Nor. Dir tlt'
tilkendegivelser, vi flr fra lystfiskcrc os

lodsejere gennem de seneste år cr, rtl tlt'r'

fanges færre og færre fisk og, fisl<t:ri



kontrollen kan suplere med det faktum, at de

godt kan forstå, at den trækkende ø:rr.edhar

svært ved at komme uhindret op i Rævs og
Odder Å, fordi der står så mange garn i
Norsminde Nor.Ikke at de står ulovligt, men

de er sat strategisk, der hvor ørreden trækker.
Og det er næsten altid nedgarn, der bruges.

Normalvis bruges nedgarn tilfladfisk, men
der er er næsten ingen bestand af fladfisk i
Norsminde Nor, så det er havørreden der
fanges i disse redskaber. Vi ved at der fiskes

på havørreden året rundt- trods
fredningstider. Derfor mener jeg, at vi i OSF
er nødsaget til, at lave modtræk i form af at

arbejde for et totalt forbud mod brugen af
garnredskaber m.m. i Norsminde Nor. Da
garnfiskerne ikke forstår situationens alvor,

og de signaler de bliver konfronteret med.I
den forbindelse skal nævnes, at stort set alle

andre åer iJylland de seneste år har haft
fremgang i fiskebestanden. Men det er ikke
det, vi kan konstatere udfra de meldinger, vi
får fra lystfiskere og lodsejere langs Odder og
Rævs A.

Derfor mener jeg, vii 2009 skal skrive til
Danmarks Sportsfi skerforbund og

fiskeridirektoratet omkring at arbejde hurtigt
med envedtagelse, af et totalt forbud for
brugen af garnredskaber i Norsminde Nor.

Vi har aftaTt, at vi skal til møde med
Odder Kommune i løbet af foråret for, at

holde kontakten og samarbejdet ved lige, og i
den forbindelse vil disse

forhold, samt fremtidens
natur-debat, som jeg

redegjorde for i
beretningen 2007 er også

forhold der vil blive fulgt
oP på.

Afslutningwis
viljeg gerne byde nye

medlemmer velkommen i
OS$ og jeg håber på en

masse fine oplevelser for
dem og de øwigc. Jeg vil
gerne takke dcn flittigc

skare af frivilligt arbejde der bliver lagt i
foreningen, i form af aTtlige fra
bladproduktion, hvor Niels Jørgen gm et
fantastisk stykke arbejde- uden ham ville vi
ikke have et super medlemsblad, men der skal
selvfølgelig også lyde en stor opfordring til
skrivelystne fiske- og evenq/r-skribenter om at
skrive deres indlæg til vores lille foreningsblad.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og
en altid god dialog.

Tak til hov- og kaffebrygmester Vagn og
nytiltrådte Arne,Jens webmaster med info og
hjemmeside, aktive medlemmer ved
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 rafi at opleve den store
fiskerejselyst, der er i foreningen, hvor større

eller mindre grupper arranger ture til nær og

{ern, hvilket er med til at give indspark og
fornyelse til foreningen med ideer og nye

projekter.
Vi har et meget konstant medlemstal i

OSF ca. 100, 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 - meget gerne kvinder og familier i
fremtiden, så OSF kan blive endnu bedre og
brcdcre ....

God fiskelyst i 2009. Lars Åarø
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Første møde med OSF
En forårsdag i 2008 blev vi enige om, at det

der med hornfisk skulle PrØves. Så vi drog

ned til Lystfisk og investerede i et spinnesæt

og lidt endegrej. Herefter gik turen til Alrø-
dæmningen, med start kl. 6.00-1,4 timer

senere, uden at have set en eneste hornfisk,

men til gengæld solbrændte og udmattede,

var vi alle tre klar til at starte et nlt liv som

lystfiskere.
Efter næsten et helt år med fisketure ca. 6n

gang om ugen, var det ligesom om at

udviklingen af fiskeriet gik i stå.I længere tid
overvejede vi, hvad der skulle til for at få

fiskeriet et skridt længere. Bl.a. ved at kigge

på hjemmesiden fandt vi frem til OSF, og

overvejede længe om dette var en mulighed

for os. Endelig en dag tog vi os sammen og

ville udforske, hvad det hele nu gik ud på.

Første gang vi mødte frem i klubben en

tirsdag aften, faldt det os i øjnene at

gennemsnitsalderen i klubben måske lige er

en smule over vores egen. Det viste sig nu

hurtigt, at denne aldersforskel ingen

berydning havde, da det alligevel er en fælles

interesse, nemlig fiskeriet, vi alle er der for.

Efter en kort introduktion, blev vi

præsenteret for aftenens tema: fluebinding.

Hvilket var noget ingen af os nogensinde

havde stiftet bekendtskab mcd. Eftcr at have

fået udleveret et fluestik med tilhørendc

værktq, må vi nok indrømme, at det var

meget svært at gætte sig frem til hvordan

noget af dette skulle bruges. Men heldigvis

var alle meget hjælpsomme og efter nogle få

gange med fluebinding, mestrede vi allerede

nogle af teknikkerne indenfor fluebinding.

Efter fluebindingen blev bordet rettet til med

brød og piiæg.Under indtagelse af dette

udsøgte måltid, fik vi hørt mange rigtigc

lystfiskerhistorier.
Efter flere gange med flucbinding blcv det

næste skridt atlære at fiskc mcrl fltrcstang.

Her har det været en rigtig st<>r h.i'ælp at lrave

klubbens erfarne medlemmcr, s()ln har været

meget gode til atlæte fra sig, «rg cficrhrindcn

er vi alle ved at have ct acccptahclt fltrckast.

Når vi ser tilbagc kan vi gotlt rergrc os over

at vi ikke har meldt os ind i OSlr tr«rgct før,

alt skepsis er blevet giort til sktttrtttc, og nu

glæder vi os hver tirsdag til, nrir vi sl<al mødes

i klubben. Hvis der t:r nogctl, s«rtrl «rvcrvcjcr

at melde sig ind i OSF, kitn vi l<rrrr anbcfale at

komme ned i de ftrrncnrntc l«rl<rlcr ()l{ sc,

hvad det hele handlcr orn.

Knæk og bræk
Hcnrik, Murl irt oc Tobias
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Der er.masser af bjørneklo langs Odder og
Rævs A.I maj måned var vi en gruppe
fiskere, der var blevet på land, for hidsigt at

bekæmpe den langs med vores vandløb. Vi
fik ikke helt bugt med den, for det var en

meget stor opgave, og det er nødvendigt med

vedholdende bekæmpelse af bjørnekloen,
hvis man skal komme den til livs.

Bjørnekloen er en invasiv art, der

fortrænger næsten alt anden vegetation,
breder sig hurtigt, er giftig og kan give eksem

og forbrændinger på huden. Så efter endt
arbejde var det en tur under den kolde bruser

for at blive ordentligt vasket, for det sviner
noget, når man rydder bjørneklo med

buskrydder. Vi har indledt dette samarbejde

sammen med vores lodsejere, i bestræbelsen

pi at få bekæmpet bjørnekloen langs med

Odder og Rævs å. Den aften i maj fikvi
ryddet et areaJ, på størrelse med en hel
fodboldbane - så der er desværre megen

bjørneklo.
Odder kommune har også i 2007 vedtaget

en indsatsplan mod bjørnekloen for at få den

bekæmpet, da den er blevet et stort problem

mange steder. Lodsejerne skal flere gange

om året bekæmpe bjørnekloen for at få den
reduceret. Den er især glad for våde områder
og vi ser derfor også store koncentrationer af
den langs med vandløbene i kommunen.

Man kan med nogen held skære/hugge

den 10 cm underjorden ogved at blive ved

med gentagende gange at skære den, for på
den måde at stresse den. Brugen af
ukrudtsmidler er svær, da de står så tæt ved
vandløb, og dermed er der risiko for
forurening og fiskedød til følge. Kommunen
har også haft held med brugen af
eksperimenter med pianteekstrakt i
bekæmpelse af bjørnekloen. Og i OSF er vi
også parat til at trække i arbejdstøjet igen

senere på året når der bliver behov for det.

Lars Åarø
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Tirsdag 11. Første klubaften efter sommerferien.

Søndag 16. Fisketur til Skjern Å. Turleder lb Sejersen, tlf, 25 1217 62

Tirsdag 18. Tur til Skanderborg sø.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag25. Hyggeaften.

Fredag 28.- Forlænget weekendtur. Vi kører til Thy og forsøger fiskeri efter havbars,
søndag 30. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Turleder Arne Filbert, tlf. 40 36 85 81.

[ffo *L---- ',.-S:ffi"*-
@ii;i@iiiarei

Tirsdag 1. Rygning af fisk. lnstruktion Frank Frydenlund.

Tirsdag 8. Kystfiskeri. Vi henlægger turen til Kysing strand.
og slutter aftenen med grillpølser.

Fredag 11.- Forlænget weekendtur til Gerrild.
søndag 13. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Turleder Allan Hosenbæk, tlf . 30 29 79 67 ,

Tirsdag 15, Hyggeaften med sommerens ferie- og fiskebilleder

Tirsdag22. Hyggeaften.

Lørdag 26- Weekendtur til EndelavelÆbelø. Turleder Tonny Jensen, tlf , 20 11 51 74.
§øndag27, Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 29. Klubaften. Vi lær"er om knuder, forfang m.v. lnstruktion Lars AarØ.
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Tirsdag 6. Fluebinding. lnstruktion Niels Aage §kovbo.

Tirsdag 13. Fluebinding.

Tirsdag20. Fluebinding

Søndag 25. Tur til Gudenå. Turleder Vagn Haugaard, tlf . 50 98 16 61.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

il

Tirsdag2T. HYggeaften.

Lørdag 31. Sæsonafslutning i Odder A.
Vi slutter dagen med servering af en gryderet i klubben.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 3. Hyggeaften.

Søndag 8. Put and take tur. Turleder Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 10. Filmaften..

Tirsdag 17. Knivslibning. lnstruktør Arne Filbert.

Tirsdag 24. Bankospil.- 
Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at møde talrigt op.

Fredag27. Julefrokost.

Tirsdag 1. Hyggeaften.

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben,

Tirsdag 8. Hyggeaften

Tirsdag 15. Sidste Klubaften før jul. Æbleskiver og gløgg.

I

l
Tirsdag'12. Nytarstaffel. - Første klubaften 2010
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Den21,. marts mødtes vi i klubben ved
nitiden og kørte i samlet flok til Flyel
mose, som ligger i et naturskønt område
ved Vestbirk sydvest for Skanderborg.

Vel ankommet fik vi lov af Lars, som
ejer søen, til at parkere nede ved
søbredden, så vi kunne have det lidt
socialt, alle fik rigget grejet til i en fart.

Martin, Henrik og A1lan ville prøve
på den anden side af søen. Der gik ikke
lang tid, før den første fisk blev landet,
en ørred ph 1,3 kg taget på powerbart af
Martin. Så gik det slag i slag, Henrik
med en ørred ph L,3 kg også fanget på,

powerbait, så Ælan med en ørred pil 3/4
kg fanget på sort meps. Så slog Martin
igen til, denne gang med en gedde på
1,2 kg, fanget på hvid jighale.

10 oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG

Michael,Jan og Arne havde ikke
fiskeguderne på deres side, det blev kun
til lidt grøde og prøvning af forskellige
agntyper.

Vejret var koldt og blæsendc, mcn
ellers var det en dejlig dag, vi blcv cnige
om at pakke sammen ved totidcn.

Årne



En lille hilsen fra mig, Jakob, 7 år, og

kommende "storfisker".

Jeg er meget glad for, at min morfar kom i
OSR da han nu er begyndt at tage meget på

fiskeri ved §sten - og ikke kun på Det Gule
Rev - og når det ellers passer, tager han mig
med.

Det startede med en tur til Æling å v/
Allingåbro, sidste år i april måned, sammen

med Ejner og Vagn, det blev en rigtig god

tur, hvor jeg var ham, der fangede flest fisk,

det kan selvfølgelig være fordi, at Vagn og

Ejner fiskede efter aborrer, mens jeg fangede

skaller, men 24 stk. blev det til. De små blev
sat ud igen, mens min
mor lavede frikadeller
afresten, dajeg kom
hjem.

En anden gang var
mig og morfar med

Ejner ude for at fiske

makrel, og det blev til
et helt lille eventyr ude

ved Hou Røn, hvor

jeg igen fangede mange fisk, flere end min
morfar.

Som en anden oplevelse var jeg inviteret
med til fluebinding i klubhuset, hvor Vagn og

jeg lavede 5 fluer, og den ene viste sit værd,

da jeg fangede en meget frnhavørred, om
aftenen den 19. maj ved Kysing, det var
morfar, der på sin 10 fods stang fik bid langt
ude, men mig, der straks trådte til, og

landede den sikkert på stranden.

Jeg har enkelte gange listet min mor og far
med til "Put and Take" og har dog også

fanget 3 øteder, men det bliver nu aldrig det

samme, som at fiske i en rigtig å- eller i havet.

Kærlig hilsen:

Jakob Holm Mortensen,

Falling.
P.S: Jeg glæder

mig til at blive så

gammel, at jeg kan

blive medlem af
klubben.

'Jeg skulle hilse

fra morfat" .

ODDERSPORTSFISKERFORENING 1 1



"tå

Den 17. april rejste Niels Jørgen, Vagn,

Jørgen og Ejner af sted mod Øland til en
uges fiskeri. Et gensyn for de 3 førstnævnte,
og et nlt bekendtskab for mig. Jeg havde
hØrt meget om de store fisk på.ØIand, så jeg
var nok den, der havde de største
forventninger.

12 ttmer e{ter afgans fra Odder var vi i
Løttorpt ca.25 km fra øens nordende, hvor vi
havde lejet et hus.

Øland er en flad klippeø beliggende i
Østercøen ca.250 km. nord for Bornholm.
Øer er ca. 10 km. bred og 200 km lang i
retning nord/syd. Øen er forbundet til
fastlandet med en 8 km.lang bro, der indtil
vi fik Storebæltsbroen var Europas længste.

Øen var tidligere kendt for et godt gedde-
og ørredfiskeri, men det fiskeri er ikke
længere, hvad det har været på grund af
overfiskeri af især fiskere fra Polen og
Tyskland.

Der har været eksempler ph, at de har haft
frysere med, og når fryseren var fuld, kørte de
til hjemlandet, solgte fiskene og vendte
tilbage for at fortsætte. For at begrænse noget
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af den trafik, er gedde og aborre fredet i april
og maj måned.

Yrvar heldige med vejret, skyfri himmel
hele ugen, men koldt morgen og aften med
lidt frost om natten. Vi havde et par dage

med vind direkte fra nord, der gjorde, at en
kold vind og bølgerne løb langs kysten på
hele øen, og gjorde fiskeriet lidt barsk og
besværligt.

Vi startede ud med at besøge nogle pladser
på nord spidsen, som de tre andre kendte fra
tidligere besøg. Det blev til nogle få
kontakter med fisk. Vagn havde et par
undermålere på land, og i Tioldskoven havde

Jørgen en gedde på ca. 70 cm. oppe til
fotografering.

Senere på dagen flyttede vi over på den



anden side af øen, hvor Niels Jørgen havde

fat i en meget stor ørred, som han skønnede
til omlring 10 kg, en rigtig Østersø ørred,
kort og tyk om livet.

Han havde fornøjelsen af ørreden i over 15

minutter, og han havde gjort klar til landing
med fangstkrogen da den slap fra ham. Han
indrømmede senere, at han var helt bange
for, om han kunne holde til spændingen
medens det stod på, og da vi andre skulle

høre beretningen gentog det sig med røde

kinder og lidt dirrende røst i stemmen. Hans
vnrdering va\at det var den største fisk han
nogensinde havde haft fat i. Dagen efter
skulle et nyt sted prøves. Vagn ogJørgen
startede ud på en pynt, og Niels Jørgen og jeg
gik ned på en stenet §st. Kort tid efter vi var
begyndt råbte Niels Jørgcn "her er fisk".

Han havde ret, og i nrrstc kast havde jeg
kontakt til en fisk. Dct vrr cn sølvblank
havørred pe 54 cm. olJ 1,tl l<g, rlcr blcv landet
i stenene.

Vi blev enige om næstc rlrrg rrt prøvc rtt
finde nye fiskepladscr, s()nr inge rr rrf os havdc

besøgt før.Yr kørtc cn trrr lrrrrgs l<ystcn, og

fandt en tilgængelig plarls, lrv«rr rlcr vur rlct,
vi kalder leopardbuncl.

Vi spredte os ud pii l<ystcrr, rncn cftcr ct
par timer kom de anrlrc tilblut: til rlig og

meddelte, at der ikkc vur fisl< lrii tlcnnc placls.

Det var jeg ikkc hclt cnig rncil dcrn i. Jcg
havde haft bid irf cn ørrt'rl pii ikkc undcr 80
cm og en ansliict virgt pii 6-tl kg Hugget
kom ca. 40 mctcr rrrlc, og straks dcn
mærkedc pirkcn gik dct ud af. I løbet af
ingcn tid røg c'lcr 20-
25 metcr line af hjulet.

Jcg cr rct sikker i min
bcdømmclsc af
udløbct, frrr jcg vidste,

atjeg havdc cn knude

på linen vcd 6-5 mctcr.

De næstc 15-20
minutter gik r:rctl

fight dels noglc lrtngr:

udløb, og dels rncrl

vandretur langs §sten. Den begyndte at

svØmme langs med kysten når den træt efter
et udløb kom ind på, ca.l meter vand.

Det var en ret vanskelig \yst at lande den

på. Det var lawandet, så først skulle den
kanes ind over noget tang med ca. 5 cm vand

over, og så skulle den igennem et lille
badekar ca. 3 meter bred, inden den kunne
landes i stenene.

Da den begynde at vise tegn på træthed,
Iykkedes det at få den ind over tangen, og
strande den ved stenene.Jeg stod på det
tidspunkt 5-6 meter oppe i stenene.

Et øjeblik efter den mærkede stenene

begyndte den at rotere, og det lykkedes den

at få pirken i klemme mellem 2 sten og vride
sig fri afkrogen. Jeg sprang ned og fik foden
på den, men jeg kunne ikke holde den. Den
fandt et sted hvor den kunne komme ud
over tangen, og svØmmede derefter væk med
rolige bevægelser.

Det blev ikke til flere fisk på turen, men

det var en stor naturoplevelse. Når man har
været på, øen forstår man hvad Ølandsbrud
er. Jeg er ikke geolog, men jeg vil tro, at øen

cr en drøm for en sådan. Når man ser Øen

fra kystcn, cr det som om, at den er lagt op i
lag bcståcnde af forskelligt farvet sten, skifer
og.jcrnmalm. Markerne er meget

særprægede med store sten spredt ud, og så

er der et utal af vindmøller.
Aftenerne gik med Vagns gode mad, og

tilhørende rødvin.
På hjemturen lavede vi sightseeing i

Borgholm og Kalmar, hvor vi kunne opleve
lidt af historien, og

bygninger fra den

gang Danmark
regerede Sverige.

Æt i alt en god

tur, hvor i alt fald
mine forventninger
blev indfriet, og jeg

kunne godt finde på
at besøge øen igen.

Ejner
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Søndag den 10. maj var det blevet tid til
OSF's årlige geddetur. Turen var lige som
sidste år henlagt til den lokale mose ved
Solbjerg "Astrup Mose". Vi var t alt 4
deltagere, der i konkurrence med hornfiskene
på §sten og andre mulige aktiviteter i det
flotte maj vejr, havde valgt at prioritere
geddefiskeriet i mosen. Det skulle vise sig at
være et udmærket valg, idet gedderne på trods
af 25 grader fra en slcyfri himmel, i perioder
var ganske hugvillige. Det blev samlet til i alt
5 gedder på land og en mistet gedde, der i
parentes bemærket, var ved at svømme væk
med min gamle glasfiberstang, der i dagens

anledning var fundet frem til lidt passiv
medefiskeri og halve sildefileter som agn.

Ib havde medbragt et helt "arsenal" af

Jerkbait woblere, der efter en kort
indkøringsperiode, hurtigt skulle vise sig, at
kunne få gedderne ud afstarthullerne. 3 gedder
måtte op at vende på land, inden de fik
friheden igen og kom tilbage i mosen. Aile 3

gedder blev fanget på store'Jerkbaits" ud fra
den samme plads på bredden. Undertegnet
havde ingen succes med mine flydende woblere,
men havde derimod helt undtagelsesvis held
med medefiskeriet, idet jeg kort tid herefter
fangede en gedde på en gammel prop og en lil1e

krog der var agnet med en halv sildefilet.
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Gedderne var herefter tilsyneladende "lidt
op at køre", idet vi herefter fik et par sjove

episoder med som en "bonus", ovenpå denne
lidt korte hugperiode. Ib havde ladet sin
flydende Jerbait wobler ligge i ude midt i
sØen, mens han hjalp mig med at afmontere
medekrogen, som sad lidt dybt nede i
geddens gab. Der gik måske 15 sekunder,
hvor wobleren 1å passivt i overfladen.
Derefter lød der et voldsomt plask og en
gedde havde angrebet wobleren. Desværre
blev den dog ikke kroget i dens angreb, så vi
måtte nøjes med overraskelsen over, at denne
"fisketeknik" muligvis også kunne finde
anvendelse. Lidt senere fik Arne et
tilsvarende angreb på en stor rødhvid
geddeprop, der lå og passede sig selv ude i
sØen sammen med den agnede regnorm.

Herefter døde fiskeriet lidt ud. Der blev
derfor gjort forsøg i de omkringliggende
mosehuller, dog uden at flere gedder lod sig
narre. Undertegnet fik dog senere på dagen
en pæn gedde at tage hjem på. Denne gedde
lod sig narre af en død skalle.

Hen på eftermiddagen vendte vi næsen

hjemad efter en fin tur i mosen, som havde
fisket ganske fint, særligt under hensyntagen
til den meget varme, vi havde denne dag.

Peter V Frederiksen



En af iircts storc bcgivcnhcclcr (i hvert
tilfældc firr «rs lystfisl<crkoncr) - ncmlig den
hyggeligc grilllftcn s«rrn afslutter vinterens
klubaktivitctcr. I)ri rk:r'rnc rrftcn må kvinder
og børn fii lov ut rlcltirgc i rlcn cllcrs lukkede
mandeverdcn. Vcjrt:t vlrr rrrcrl os, vi kunne
sidde ude undcr hclc spisningcn. Grillholdet
stod for en dcjlig lrcrfi'l<t s«rrnrncrmiddag,
som alle nød, dc hirvrlt, virl<clig lt14t sig i
selen, der manglctlc irrtt:t. I)u rlct cftcrhånden
blev for koldt at sirklt' rrtlc, gil< vi ind i dct
hyggelige klubl«rkalc og rlnrl< l<lffc. I)cr var
også underholdning, s()ltr lnr(.1)(lenc st<ld for:
Spændende lystfiskcrl r ist orit'r.

Som altid en hyggclig .rs rlt:ilig aficn som
forhåbentlig fortsu.ttcr i tie rntidcn. Gitte

Maskinfabrikken
BEMI ApS

RØNHØJVEJ8.83OOODDER
TLF. 86 54 14 50 - FAX 86 54 00 47

O Smedearbejde
I Maskinstativer
I Specialmaskiner
I Renoveringsopgaver
O Maskiner til stålindustrien

83OO ODDER

Abningstider:
Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 5470 20
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Regter for Odder NAævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud tilfjorden
hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes fra 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 skalvære 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 florO Jå lad os
slå følgende fast: Bævs 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 S00 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.'

il ili-:t;;

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 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 Å - 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 titbyde 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 i1 51 74.

Vi kan kontakte
Leif Hansen , tlt.27 42 31 19, etter
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 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 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 2010
Senior ...490,-
Junior.......... ..............219,-
Familie ..650,-

Glæd dine klubkømmerøter og dig sekt! - kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencetl om to flasker rødvin.


