
m,',n'ij'r 
,i

, :.';i.i ll t....ri....,.....................,i

iili:illii.iii,irii.r:ii:liliii!ii!ii!iiiriiiiirii
iir:iiiiiiiiiiiiiiiiiii:i:i::lili:ili;1it!,::i,ri,i

E, ::.ti,iii:lii!i!i!,:iritt..:,i:,:;i:iiiiiiiii.iiiii:iiiiiii

+ ...,:::i::::i::i:i:1i,t,,,:,,iitlt
ri::rts:1:trljj"iir 

lliiiiii:l1i:i:iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiirti:iiiilrri:liiriri!



"Ud i dct tri"
Læg vejen forbr vore

fdeling

s butik og se det store udvalg ind
til Jagt - Fiskeri og Friluftsliv.

en bugner med spændende varer

enfor udstyr og

og gode tilbud!

tilbehør

Fiskea

Se ogs å det unikke Syens ke Sameo fluegrei
som vi forhandler med eneret i Danmark.

Holrntroes A116 14 - 87OO Hc»rsens - Tlf- 75 62 49 AB

Lfi§§HET
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Odder
Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www. odde rspo rtsf isker.odde nryeb. d k
www. sportsf iskeren.dk

Formand.
Tonny Jensen. 86 55 43 10 - 20 11 51 74
sepia. gosmer @ jensen.tdcadsl.dk

Næstformandl
lb Sejersen... . 86 54 74 72 - 25 12 17 62
saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Peter Frederiksen .. 86 16 09 97 - 29 21 44 73
pf @ samvi rkende-revisore r. dk

Vagn Haugaard..... BO 54 24 70 - 50 98 1 6 61
haugaard @ postl 2.tele.dk

Allan Rosenbæk........... 86 55 85 17 - 30 29 79 67
in g rid. allan. rosenbaek @ adr.dk

Jens Knudsen . 86 93 71 58 -23 27 05 64
jenskrk@ gmail.com

Søren Dragsbæk.... ......86 92 65 02 - 25 62 20 24
sdsol@ mail.dk

Ejner Nygaard Jensen BO 54 35 66 - 24 47 97 66
ej ne rogjane @ familie.tele.dk

Blad:

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

Lars Aarø. ...... BO 54 56 79 - 20 Bl 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 11 51 74
Brandinspektøren.. .86 54 05 29

OSEs
bestyrelse

TonnyJensen,formand

Ib Sejersen, nastformand Peter Frederiksen, kasserer

Vagn Haugaard

Jens Knudsen Søren Dragsbak

Ållan Rosenbak

Ejner Nygaard Jensen Nicls./ørgcn Nielsen
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General-
forsamling
iOSF
201 0
Generalforsamlingen blev
afholdt tirsdag den 9.
februari klublokalerne
på Stampemøllen.
Der var mødt 18 foruden
bestyrelsen.

Pkt. 1: Svend Post blev
valgt til dirigent.

Pkt. 2: Formanden Lars Aarø aflagde
beretning for iret, der var gået. Beretningen
blev godkendt

Pkt. 3: Kasserer Peter Frederiksen gennemgik
regnskabet, der blev godkendt.

Pkt. 4: Udvalgsberetninger Tonny Jensen (båd
udvalget), Ib Sejersen og Lars Aarø (kyst og
havørred), og Niels Jørgen Nielsen (bladet)
havde ikke noget særligt at berette.

Webmaster Jens Knudsen fortalt e, at det gik
godt med den nye hjemmeside, der allerede
havde været besøgt 4.000 gange.
Han efterlyste artikler og billeder, der kan
sendes til ham som mail.

Lodtrækning om 2 flasker vin til 2, der har
bidraget med artikler til bladet.
Vinderne blev Peter Frederiksen og Ejner
Nygaard.

Pkt. 5: Forslagfra Lars Aarø offi, at OSF
deltager med 1 mand ved Sportsfiskerforbun-
dets kongres i marts. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra Lars Aarø om, at OSF bliver
medlem af det nystiftede Hølken Bådelaug.
Han oplyste, at Arne Filbert var valgt ind i
besryrelsen for bådlauget på den stiftende
generalforsamling. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra Lars Aarø om, at OSF kontakter
Ø stjy sk Ø r r edsam m e n slutni ng
om sam arbejde/stØtte fremover.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen
tager kontakt og undersøger
mulighederne. Der blev
vedtaget et max. årligt beløb på
500,- kr for et eventuelt
medlemskab.

Pkt. 6: Præmiering af fisk:
Største laksefisk fanget i

Danmark: Karsten NørSåId havørrcd pri 5 kg.
Største fisk fra Odder A: Tbnny Jcnsen

Havørred.
Ualmindelig/spændcndc fisk fhngct i

Danmark: Ingen rapprlrtcr.
Pkt. 7:Yalg af ftrrmand: Lirrs Aurø ønskede at

stoppe.TonnyJcnscn virr villis til at tagc over.
Han blev ensternrnigt vtrlgt.

Pkt. 8: Valg til bcstyrclscn: Allrrn Rt>scnbæk,
Vagn Haugaard og Ejncr Nygaanl blcv
genvalgt.

Pkt. 9: Valg af supplcirntcr: Nicls Jørgen
Nielserr ogJørgcn Mrlrtcnscn lllcv gcnvalgt.

Pkt. 10: Valg rrf rcvist)rcr: Lirrs llcrgThomas-
sen blev genvalgt, og Hrik I lolrn lrlcv virlgt i
stedet for Tonny Jcnscn.

Pkt. 1 L: Fastsættclsc rrl' k«rrrtirrgcnt:
Peter Frederiksen fbrcslog crr gcrrcrcl præmie-
forhøjelse på 15,- kr. firr 2011, tlc,r lrlcv vedtaget.
Kontingentsatserne for 2011blcv lhstsat til
følgende: Familie 670 kr. -
Senior 505 kr. - Junior 225 kr.

Pkt. L2: Fredningstid for Oddcr Å'
Forblev uændret 1.1 1 til og rncd 31 .1.

Pkt. 13: Eventuelt: Lars Aarø orntirltc planer
om reetablering af Kysing Sø, og arbcjdct rned
at fe et forbud mod garnfiskeri i N«rrsrnindc

f ord.
Vagn Haugaard takkede på
klubbens vegne Lars Aarø f<>r

hans store arbejde som formand
for klubben og overrakte ham 3

flasker vin.
Svend Post sluttede derefter

generalsamlingen.
Ejner

- Læs formandens beretning
på OSFs hjemmeside
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Svend' 1

Saabyes
Lystfiskerliv
på Odder
Museum

Sa blev flere års forberedelser og hårdt arbejde
endeligt færdigt. Og nu kan udstillingen om
Svend Saabyes (191,3-2004) lystfiskerliv opleves
på Odder Museum.

Uffe Ellemann der gennem mange ilr var
fiskekammerat med Svend Saabye, og har fisket
sammen med ham ikke bare i Danmark, men
også pil ture til Norge og Island, åbnede
udstillingen 30 april, sammen med Marianne
Saabye, datter af Svend og Grethe Saabye.
Marianne Saabye har haft afgørende betydning
for denne udstilling og omfanget af den, da hun
som ønske har haft, at de mange tegninger,
beretninger, fotos, fiskeudsryr m.m. skulle
forblive samlet og ikke deles mellem hende og
hendes to brødre.

Nordmændene der opfatter Svend Saabye som
landsmand grundet de mange år Svend Saabye
besøgte Norge gennem et helt liv, var meget tæt
på et køb af de mange effekter til en fast
udstilling på Skovbrugsmuseet i Elvrum. Men
det blev heldigvis aldrig en realitet. Derfor er det
i dag muligt at opleve en fantastisk levende
udstilling 

^f 
Svend Saabyes lystfiskerliv. Lystfi-

skerliv blev også tiden på Svend Saabyes nok

mest kendte bog fra 1957 , der er kendt i store
dele af verden og ikke kun i lystfiskerverdenen,
men er et sfykke litteratur, der i sit sprog og
fortællinger er i meget høj klasse.

Svend Saabye skrev gennem sit liv flere bøger
om lystfiskerliv og natur. Pe udstillingen ses

mange fine effekter, men en særlig genstand på
hele 20 meter er en papirrulle med aftegninger
af mere end 80 laks og havørreder, fanget i
Lærdalselven i 7968 på bare 28 dage. Svend og
konen Grethe var der sammen med fiskekam-
merater, og de formåede at fange over 190 laks
og havørreder på bare 28 dage. Helt utroligt og
de mange fisk kunne ikke alle tegnes ind på de
20 meter papir, som slap op. En anden sjov ting
fra udstillingen er Svend Saabyes fiskestang som
grundet størrelsen (16 fod) blev døbt telegraf-
pælen.

Der er selvbundne fluer og insektfortegnelser,
malerier og meget mere på denne udstilling som
er i særklasse. Abningen d. 30 april havde
trukket gæster og interesserede trl fra hele landet,
der blev kigget, studeret, drømt og grint meget
den særlige sidste dag i april 2010.

Lars Larø.
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Min tørste
danske laks
Jeg var taget til Skjern å for at prøve, om det
endelig skulle lykkes at fange min første danske
laks efter flere års forsøg.

Jeg startede fiskeriet ved Æbæk enge tidlig
om morgenen den 29. maj. Starter man tidligt,
håber man, der ikke er så mange andre. J.g
kom til at gå som nummer 3 rundt i nogle
fine sving. Vandet var fint, det virkede ikke
som om der var fisk i vandet, man ser ikke ;i

fiskene ret tit. Men så kunne jeg se, at ham Æ
der gik foran mig, begyndte at gå, rundt på
brinken, og der kom en fisker
nede fra der fulgte med ham. Der
gik lidt tid, før det gik op for mig,
at han havde fisk på. De fik fisken
i nettet og taget billeder af den, en
flot nystegen laks på 7.5 kg. J.g
sagde tillykke og fiskede videre og
var lidt ærgelig over, det ikke var mig der fik den.

Efter jeg havde fisket forbi det sted, hvor han
fangede fisken og der ikke skete noget, gik jeg
lidt opstrØms og satte mig i græsset for at give det
lidt fred. Efter en halv time kunne jeg se, der var
en fiske r p^ vej ned mod mig med en spinner.
Inden han kom for tæt på,, prøvede jeg igen, og
der gik ikke længe før jeg mærkede et lille nap i
fluen, jeg kastede igen det samme sted og tog
stangen under armen for at tage dobbelt træk ind
for at få mere fart på, fluen. Da flue n var midt i
åen, blev den taget med et plask i overfladen, og
linen var ved at blive rykket ud af hænderne. Jeg
holdt fisken hårdt, for krogene skal være uden
modhager, når man skal fiske i Skjern e. Den
rullede i overfladen flere gange, men den blev på
krogen og efter 10 minutter kunne jeg begynde at
kikke efter et sted at lande den. Jeg fik den kanet
op på en mudderbanke i tredje forsøg og så kunne
jeg tage den i halen ogløfte den goJt op pa land.
Den var helt ny med havlus.

Det var en god oplevelse at få,lov at fange en
dansk laks i åen. Søren Fuglsang

6.5 kg
BB cm

A\ Maskinfabrikken BEMI ApS

W i 3J i?iY :'-', ; :',K"J. oå*o 
o 4 7

O Smedearbejde
t) Maskinstativer
I Spec ialmaskiner
,) Renoveringsopgaver
I Maskiner tit ståtindustrien
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2 x Jakob
Ud over navnet til fælles, har de
også interessen for fiskeriet til
fælles.

Begge har de fundet stor
glæde ved de oplevelser
fiskeriet giver, i form af fine
naturoplevelser og masser af
spænding når fisken hugger og
bider på.

Jakob Mortensen på 8 år har
få,et interessen bl.a. gennem
sin morfar, der er flink til at
tage Jakob med på fisketure til
§sten for at fiske efter
ørreder, sild eller hornfisk. En
put and take tur bliver det også
til fra tid til anden, og er der fanget fisk, er
Jakob ikke sen til selv, at fe fisken aflivet
ordentligt og fe den renser, måske med lidt
hjælp fra morfar. Oven på en god fisketur får
de gerne en sodavand sammen og en snak om
fiskeriet og alle de andre oplevelser, der følger
med når man kommer ud i naturen.

Jakob Johannsen på 1,5 tu har også fisket en
årrække, og Jakob synes det er rart at komme
ud i naturen, selv eller i selskab med sin onkel,
som også har en lille jolle, der flittigt bliver
benyttet til fiskeri langs de nære §ster, men
også til ture til Randers fiord, hvor de sammen
har fanget godt med sild i år. Og sild er en af de
arter, som er nemme at fiske, og godt til begyn-
dere, når de er til stede i de danske farvande.

Sildefiskeriet kræver ikke så megen erfaring.
En stang, et hjul og så et sildefo rfang, og så er
det bare ud med snØren i de havne eller forde,
hvor sildene viser sig, siger Jakob med et smil.

Når han ikke er ude og fiske, bliver der
samlet appetit til næste fisketur, ved læsning af
fiskeblade og bøger, for det er dejligt atlære af
andres gode ideer og meninger omkring denne
forunderlige verden.

I de mørke efterårs- og vinteraftner ses de
ofte begge i OSF's lokaler, hvor de flittigt
deltager med fluebinding eller andre aktiviteter.

Det er også blevet til mere end 50
selvbundne fluer i vinter sigerJakob Johannsen,
så det er bare med at komme ud og bruge dem,
for i æsken fanger de ikke noget.

På den seneste geddetur her i maj, fangede
Jakob Johannsen også en fin stor gedde på en
selvopfunden metode. Først en orange wobler

på linen efterfulgt af et gedde stålforfang,
efterfulgt af et orange Atomblink, og wupti
blev det til en flot gedde pi2,5 kilo. En metode
de andre fiskekammerater ikke havde set før,
hvilket også gav anledning til en del skepsis hos
dem. Men deres skepsis blev giort til skamme
med denne fine fisk. Lars Åarø.

$t

Abningstider:
Tirsdag - fredag 9.00-1 8.00
Lørdag 9.00-13.00

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 54 70 20
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Fiskeri fra strand,r.) e d Pes cadero

på B aja Calfornias Stille ltavskyst.

I dønningerne sås ofte yellowtail
på omkring 10 kg, rlr.en det

lykkedes ikke atfange denr.

Maritime
oplevelser
iMexico
201 0

Gennem årene har jeg foretaget en del såkaldte
eksotiske rejser med familie, ikke målrettet efter
fiskeri. Egentlige fiskerejser til "eksotiske
områder" (dvs. udenfor Skandinavien) er det kun
blevet til fire gange: Lake Nasser, Ægypten, efter
nilaborre i januar 2002 (fik 13 stk., største på 30,5
kg); British Columbia, Canada, i 2003 og 2007
(efter Stillehavslaks); og Mexico (Zihuatanejo)
efter sejlfisk, marlin, tun m.m. i 2006 (fik flere
sejlfisk, 1 gulfinnet tun m.fl. arter). Mine øvrige
rejser har været "familiære", og p.g.a min gode
opførsel, gode udseende etc. etc. havde jeg forud
scoret points nok til at tilkomme en bette
halvdagstur efter tropiske fisk!

Således også på vor årlige tropiske vinterrejse,
der i år gik til Mexico (5 uger ultimo januar til
primo marts). Vi har været i Mexico 4 gange
tidligere, men besøgte for første gang Baja
California (Den Californiske Halvø), der
strækker sig 1600 km sydpå fra USA og er
omgivet af Stillehavet mod vest og Cortlzhavet
og fastlands-Mexico mod øst.

Fiskemæssigt er sydspidsen af Baja California
(Los Cabos) særdeles kendt for fiskeriet efter
især "billfish" (næb- eller sværdfisk såsom diverse
marlin- arter, sejlfisk m.fl.). Byen Cabo San Lucas
pi sydspidsen af halvøen kaldes "the Marlin
Capital of the World". Her landes årligt > 40.000
marlin, hvoraf langt hovedparten genudsættes,
ofte efter mærkning. Hovedsæson her er juli-
primo oktober. Der skal ikke sejles langt fra
harmen, så man behøver ikke anvende de avance-
rede og dyre sportsfiskerbåde, men kan (ligesom
i Zihuatanejo, Mexico) nøjes med de langr

B ODDER SPoRTSFISKERFoREN ING

billigere panga'er (hvilket kan reducere dagspri-
sen pr. person til ca.900 kr.). Da vi besøgte byen,
blev der ikke fanget væsentligt; fiskeriet var gilet
dødt p.g.a. en lang og kold vinter også på det
nordamerikanske kontinent. Jeg var derfor ikke
ude at fiske her.

Vi besøgte også Los Barriles ved Cortezhavet
syd for La Paz. Dette er ligeledes en meger
velkendt sportsfiskerby. Kørte herfra i vor lejede
bil af grusveje mod syd på østsiden af halvøen og
nåede Cøbo Pulmo for at snorkle/dykke ved det
eneste levende koralrev, der findes på vestkysten
af N.Amerika. Dejlig maritim atmosfære i et lille
fiskerleje med smukke montane, ørkenagtige
omgivelser bebo et af skæve humane eksistenser.
Fiskefaunaen her er frodig og mangfoldig, og
fiskene er (som sædvanligt på Stillehavssiden i
forhold til Atlantsiden) meget store. Ustandse-

En af mange sportsfskerforretninger og turoperatører
i Cabo San Lucas. Fisken er en dorado



ligt så vi store rokker (Mobula rokker), der
sprang 1.-2 meter ud af vandet og landede med
ordentlige plask. I horisonten regelmæssige
vandsøjl er fra prustende hvaler. I Cabo Pulmo
var der tillige enkle faciliteter for havture efter
bl.a. marlin (sæson juni-juli) og gulfinnet tun
(sæson okt.-nov.). Her blev min fiskekvote/score
så omsat til en halvdagstur med en discount-
panga. Dagen før var der taget en tun på 10-15
kg, så jeg var tændt. Vi gik ud om morgenen og
skalGde først levende agn (en slags sardiner). På
fiskepladsen vrimlede det fra starr med sardiner,
der efterstræbtes af sierra (= spanish mackarel),
der har knivskarpe tænder. I 9 af 10 tilfælde
klippede de den tykke nylonline over uden at
man knapt mærkede det! Jeg havde stålfor fang
liggende i land, men ikke i båden. Tåbeligt. Efter
nogen tid med indtag af enkelte 1-3 kg sierra'er
(som huggede uafbrudt) kom der pludselig en
stime af tunfisk, og det lykkedes mig at kroge og
lande 1 stk. gulfinnet tun på ca. 15 kg efrer omkr.
1/z times fight. Tun er ufatteligt stærke, næsten
ikke til at trætte. Kg-til-kg er de vel 3-4 gange
stærkere end de laksefisk, vi kend er fra Skandi-
navien. Stimen af tun forsvandt igen efter et godt
indhug i sardinerne. Vi afsluttede turen med et
par timers kedsommelig dørgning efter marlin,
dorado and what else, men uden resultat.

EfterføLsende l<ørte vi nogle hundrede
kilometer nordpå til Bahfa Møgdølena ved byen
Puerto San Carlos på Stillehavskysten, der er et
hotspot for kontakt med gråhvalerne. Disse 15 m
lange hvaler migrerer hvert hr 5-6.000 miles fra
Alaska og Bering Strædet til nogle relatiw
lawandede laguner i Magdalena bugten, hvor de
ankommer fra slutningen af december. De føder
deres unger her, hvor de er i fred for spækhrg-
gerne. Vi så snesevis af hvale r pe nært hold, og
især to af disse gnubbede sig vedvarende op af
vore små både. De kunne både kysses og klappes,
og det blev de. I denne bugt er der også et
veletableret sportsfiskeri efter yellowtail, en
meget estimeret sportsfisk, men jeg fiskede ikke
her. Vi så i hele området omkring bugten utallige
fiskeørne, heraf mange på rede. I øvrigt så vi også
både hvaler (forskellige slags) og fiskeørne, men i
noget mindre tal, ved næsten alle kystområdeE
hvor vi færdedes i Baja California.

Landskabet på Baja California er et meger
smukt ørkenlandskab med bjerge. Anderledes på
Mexico's Yucat an halvø på Atlant-siden mellem
Caribien og den Mexikanske Gol{, hvortil vi nu
flrj fra La Paz tll Cancun. Her er landskabet
fladt med ret lav jungle. Vi lejede atter bil og

l<ørte fra Cancun rundt til steder, hvor vi ikke
havde været ved tre tidligere besøg på, halvøen
gennem 1,9 ilr. Vi besøgte saledes for første gang
Maya-tempelruinerne ved Uxmal og Ekbalaam
og de smukke gamle spanskkoloniale byer
Campeche og M6rida. Afvelkendte sportsfisker-
destinationer, hvorfra der har været publiceret
mange fiskeberetninger også fra danske sportsfi-
skergrupper, bes Øgte vi Punto Ælen og Xcalac
(Caribien-kysten) for at dykke, og desuden Rio
Lagartos og Isla Holbox på Golf-kysren. Her
kommer folk efter bonefish, tarpon og permit.
Der er fine båd- og guidefaciliteter til stede på
disse destinationer, men jeg fik ikke lejlighed til
at benytte dem.81.a. fordi en noget kold norden-
vind gjorde fiskeri vanskeligt, hvilket ofte er et
problem på denne årstid for området. Dog
fangede jeg lidt bonefish og barracuda (havde nu
husket stalforfang) fru bådebro i lagunen
indenfor revet både ved Punto Ælen og ved
Xcalac (sidstnævnte grænser umiddelbart op til
Belize, hvor vi var for nogle ilr siden). Ved
snorkling/dykning samme steder, men længere
ude mod barriererevet, så j.g velvoksne
barracuda'er på,10-15 kg på, tæt hold. Fuglelivet
på disse lokaliteter samt forekomsten af tilrige
ynglende dolkhaler på Isla Holbox var en
betagende oplevelse. Gorm

Hovedet af sierra skeletteret aif Fern sierra 0g en tun parat til
fuglene på stranden aed flettering aed Cabo Pulmo.
Cabo Pulmo.

"Klap bøalen" i Bah{a Magdalena.
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Tirsda§ 10. Føl§te klubaften ettel sommerfeiien.

FTHNA
\

,/

Tirsdag :17. Hyggeaften ; Optakt til Gerrild-turen

Fredag 20.- Forlænget weekendtur til Gerrild.
søndas 22',lffl[??x,i#'H#:?3x,1 

lilH%tr;se 
opsras i krubben

Tirsdag 24. Hyggeaften Film

Tirsdag 31. Kyst{iskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand
, o§ slutter aftenen med grillpølser.

Har du nogle gode billeder og måske en lille historie tra feriens fiskeri så mød
op denne aften og del dine oplevelser med klubbens øvrige medlemmer.

Lørda§ 'l 1.- Weekendtur til uggrerby Å, Nordjiiland.
søndag 12' En af Danmarks virkelig gode åer med store havørreder.

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.
Arran§ør: Tcnny,ttf.?OrIs1T4. 

v I v

Tirsdag',1,4' Ky§tfisksrr.,V:L h,enlægger klubaftenen til Kysing strand

Tii§då§ 21 *,''H,yggeaffe,i,,'optakt,:til::Endelave-turen.

søndag 26. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

T:i.f$dåg.,.:.,28il'llrrll:.::.::,..:'f, AV i ikeV'1';.j,,,' l Ai i§A;
havfiskeri i Norge,

. Torben Juul, der fleie gan§e har'væiet på §st- og
viser billeder o§ fortæller om sine oplevelser;
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Lørdag 9. lyl ti! Midtiysk put and take.,. , ,.Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i ktubben.
ArrangØr: Tonny, tlf . 20 11 51 74.

Tirsdag 12. Fluebinding.lnstruktion: Klubbens garvedefluefiskere.

Tirsdag 19, Fluebinding.lnstruktion: Klubbens garvedefluefiskere.

Tir§dag 26. Hyggeaften,

SønOag 31. Sæsonafslutning i Odder Å.
VlslUtterdagen_medserveringafengryderetiklUbben.
Yderligere oplysninger og titmetOing se opslag i klubben.

'' "t'"" ';åi1åaaiit;:fur;* ;p'....r..r»'111t12; ,,

Tirsdag 9. Fluebinding. lnstruktion: Klubbens garvede fluefiskere.

Tirsdag 16. Fluebinding.lnstruktion: Klubbens garvedefluefiskere.

Tirsdag 30. Hyggeaften. "Evaluering" af og billeder fra julefrokosten

--."-. ,:
Tirsdao 7. Bankospil.I I'svqr' ' 'i Klubbeås medlemmer med husstand opfordres-li.! at møde takigt op.

Tir§dåg,:,1!';, " "'Hyggeaften. Optakt til ju|efrokost.

Fredag 26. Julefrokosf. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

trølB tns,:,a*,
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Fenwick lron
'i''::§i$S::::i'i':::: 

""

...,,.,:,r+ii:.jl .*,*+d--*,-
$uperlet og sr.rpedæ kker splnnestang.
Fås i 9 - 11 fCId" Kasfeyægt {ra 6 - 64 g
4-delt. Før ap til 2.9§9,-kr.
Frit valg - nu kun 2.299,- kr

D.A"M. Quick Finessa
Snekke drev i branze, der sr
næsfen uopstidetigt .r''

$kydehoveder CIg running line
til kystfluefiskeren

1 flydende + 1 intermidiate
+ 1 running line - Samlet 400,- kr
.Supertrlå u d ti I kysffluefiskeren. Skyde-
haveder fra #6 - #9 og running line
4.029" Hver for sig 150,- kr.

Ou spa rer 5A,- kr.

1 .00a - 2.CI00 - i
3 CI00 & 4.a0a I

.!i 

i:

Frit valg'|.6§§,- kr.

LOOP Opti Coast

"'Wffi*
+,;,),i;i$p 6ci aldesrgnef til at klare vindøn

§avage Gear lækkerier.
§auage Gear har I årsendt en række
spændende nyhed*r på marksdet.
Fr"øy P*n*il Prey på kysfen yed (ysing

Fat Pecil Prey * 49,- kr

Fencil Prey * §$ ;:"fstl

andre af andre sn:åfisk. §ka/ prøy#s

§imm§
Vefrical Vest
1,04§,* kf.

fularkedefs
korfesfe yesl
/dee/ til dyb
uadning på ftysfen og frl frske ri med
u nde rhåmds/speyfrasf på fofiånds fl uæ -

sfang

pa de åbne kysfer - #S *ller #7
Frit valE 3.8§9,* kr

Lamsan Guru

ÅFTIIÅA 3 - 10
Pris fra 1.4§9.- kr

Æ

Stef's .#+H
,ii:.;t:...

Iystfisker§reiJ
Fr*densgade 29, 8000 Arhus C

Telefon; B6 1B 33 33
M a i I : rnfo@ sfe fs-/ys tf i s ke rg rej. d k

Vi har altid dbent på:
www. sfefs-/ysffrs k* rg r*j . d k
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Tur til Skanderborg
Tirsdag d. 8 juni gik turen til Skandcrborg sø.

Vi startede ud nede ved klubhusct, hvc>r kun 8
mand var mødt op. Vi fik lidt infirrnrati«rr) onl
hvor vi skulle hen, og så skullc vi sc t>ur vi h:rvde
både nok til alle mand.

Vi kørte til Vester Mølle, hvor dcr er et
slæbested til vores både. Først konr Virgn, Niels
Jørgen og Allan Dt båd ud og dc tøf1cde stille
ud. Ib og Allan R., var nødt til at hente en ekstra
båd. Så der gik en halv times tid, inden Ib, Allan
R. og min båd kom i vandet. Derefter fik Martin
og Henrik deres båd ud.

Ib, Allan og jeg startede efter lidt problemer
med el-motoren, med lidt geddefiskeri. Vi
sejlede frem og tilbage ved nogle siv og efter godt
10 min. fik Allan et hrg. Den røg uheldigvis a{
og igen efter 5 min. fik Ib også et ret heftigt rIk,
men igen rØg den af. J.g indså at mit lille
Atom-blink ikke fangede noget, og skiftede det
ud med et 35 g grønt atom i stedet. P1udselig var
der en gedde oppe at tage noget i overfladen, og
jeg skyndte mig at trække ind. Og der, lige foran

sø
nrig kunne vi se en gedde.Jeg dyppede mit blink,
og så sad den der ellers. Efter 5-10 minutters
fight landede vi den op i båden. I)en blev
fotograferet og så blev den hurtigt genudsat. En
flot 3 kilos gedde til junioren, min største gedde
endnu. Efter fangsten skiftede vi over til død
agn. Allan havde skaller med og vi riggede hver
sådan en til. Ude på søen mødte vi de andre, der
ikke havde haft held endnu. Efter halvanden
time, uden at havde mærket noget, skiftede vi
om til wobler.

Solen begyndte lige så stille at gå, ned, og efter
en time var den helt forsvundet. Nu var det godt
at fiske sandart og sØØned. Vi sejlede forgæves
rundt, lige indtil kl. 1 1. Vandet var helt stille
uden en eneste krusning, det havde været en
perfekt aften med super vejr, men uden de største
ångster.

Inde på land, indså vi at jeg, junioren, var den
eneste der havde ånget noget. Jeg takker for en
dejlig aften med klubben, og en god fangst.

Jakob C. Johannsen

ODDER SPORTSFISKERFORENING 
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Drømmen om storlaks
Den 29.-30. maj 2070 var jeg med nogle gode
kollegaer på en forlænget fiskeweekend ved
Morrumsåen i Sverige. Her går nogle af
Nordeuropas største laks op fra ØstersØen for at
gyde. De kan veje op til over 20 kilo.

Den sidste dag pil fisketuren - 1, time før vt
havde aftalt at stoppe fiskeriet - så jeg at fiske-
pladsen i det såkaldte "Akvarium" i pool 1 lige
ud for Laksens Hus og neden for Kongsfossen
var ledig.J.g vadede ud i poolen, og efter kun et
par kast med fluen ud i den stærke strøm lige
nedenfor Kongsfossen mærkede jeg et sejt træk i
linen.

Jeg har aldrig fisket laks før, men havde læst

Jan Gninwalds bog "Kunsten at fiske laks" et par
gange, og jeg fulgte hans rild fra bogen. Jeg hev
line af hjulet for at undgå at fluen skulle gØre
modstand.

Efter ca. 50 meters "udløb" neden-
strøms stoppede trækket, du fluen
var ca. ved et hul. Som Jr.
Grtinwald foreskrev i sin bog, så

rejste j.g stangen op til lodret,
hvorved linen blev strammet op.
Krogen sad helt fast og
klingen på min laksestang stod
nu i en stor bue.

Jeg strammede bremsen og var mentalt klar til
mit livs fight. Nu banede en medfisker sig vej ud
til mig, og sagd e, at jeg skulle løsne bremsen -
for ellers ville jeg miste den, hvis laksen tog
udløb videre nedenstrØms gennem pool 2 og 3.
Han spurgte om jeg gerne ville have fisken på
land - og jeg spurgte ham om han havde prøvet
det før. Svarene på begge spØrgsmål var Jr' - og
så var vejen banet for et spændende samarbejde
de næste 15 minutter.

J.g havde fortsat strammet
kraftigt op, og han opfordrede
mig til at s1ække lidt af. J.g
kiggede rundt for at se hvor hvor
jeg kunne bevæge mig, og hvor
fisken evt. kunnen landes. Jcg
så til min overraskelsc, rrt rrllc
andre fiskere i hclc poolcn
havde t^get deres lltrcr ()g
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liner op af vandet og alle stod på land og kiggede
over mod mit hjørne. På min side stod også en
del turister. Der var nærmest, som at stå pir
scenen i et bedre provinsteater. Så nu var der
ligesom lagt i kakkelovnen til, at det bare skulle
lykkes og j.g ikke skulle lave elemenrære
begynderfejl.

Dagen forinden havde jeg talt med Ulf Sill,
som er ophavsmanden til Morrum Beiss-fluerne.
Ulf havde været venlig at give *ig feedback på
de Beiss-fluer, som jeg selv havde bundet. Nu
stod jeg så «rg drømte om en spændende fight
med err stor Lrks p:i land - og efteffølgende et
fbtos mcd l:rkscn, nrig, min beiss flue og Ulf Sill
på.

Men tilbagc til virkclighcden - den erfarne
medfisker nykkcdc n«rglc giurgc i linen, hvorefter
han sagde, at han ikkc unriddclbart troede, at
der var laks på.Jeg skullc g:i i sivcnc lirngs kanten
og ned på siden af "fiskcn" nrcns jcg holdt stram
line. Men hele tiden skullc .icg værc parat, hvis
der nu alligevel var en stor l:rks pii. Jcg bcvægede
mig nedenstrØms og da jcu var ud fi>r hv«>r lirkscn
skulle have været, så løsncclc krogcrr sig og der
var en lille klat grøde på trckrogcn.

Men som den erfarne fiskcr sirgclc til nrig, s:i
havde j.g da lige haft nrinc 10 rrrirurmcrs
"berømmelse" i Morrum.

Da jeg fortalte denne hist«rric til grillaficn i
vores fiskeklub, var der en sorn vcnlist uf«rrdc
mig opmærksom på, at der rcnt lirl<tisk sotlt
kunne have været en laks son) huvdc tirgct I'ltrcrr -
og da laksen havde sluppct sit tag i lhrcn, sri

havde fluen sat sig i grøclcrr. l]cstcrrrt cn
mulighed, som jeg har tænkt nrcgct ovcr. Og.jo
mere jeg tænker over dct, jo rr)crc sirnclsynligt
forekommer det mig Sørcn Kalmeycr

Det var sommer. - Det havde i alle tilfælde været
sommer i hele to dage.

Mandag morgen vågnede vi så op til en stille
silende regn, som ikke så ud til at ville få nogen
ende.

Manden kastede sig derfor i Toyotaen og kørte
ud til Steff efrer er VigtigtStykkeTilbehørTilFisk-
estangen (VSTTF). Hurtigt hjemme igen
forsvandt han ned i kælderen og dukkede først op
hen på eftermiddagen, da regnen også var stilnet
af.Han havde væretved at tilpasse VSTTF til den
p.t. foretrukne model en ud af utallige
fiskestænger - og manglede lige en nænsom
kvindehånd til 

^t 
fe lukket en surring på VSTTE,

Da det og aftensmaden var besørget, forsvandt han
igcn som et forsinket lyn, thi nu skulle praksis så

visc, om teorierne kunne holde.
Fuldt koncentreret om sit projekt vandrede

mandcn hen langs sin strand, men pludselig blev
hirn opmærksom på en underlig lyd bag sig - som
cn hund, der peb, eller noget i den retning. Han
vcrrdte sig om. Og der lå den så, helt alene, t læ af
cn bunke tang: En lille plettet sælunge med store
tros§ldrge øjne.

Som den hensynsfulde mand han er, smed han
sig igen i Toyotaen og ilede hjem efrer fruen, for
den lille fyr skulle hun da også se. Og tak for det!
Den var ikke til at stå for!

En venlig dame i nabolaget havde sat et skilt ud,
hvor der stod, at man skulle holde sig fra den. Hun
fortalte, at dens mor kom og gav den mad, at den
havde været ude at svØmme , og at den havde taget
weekendens varme vejr og mange folk på stranden
i stiv luffe. Nu 1å den så og så ud som om den gerne
ville have et godnat§s, inden den luffede sig
længere op på stranden for at sove. Den måtte dog
nøjes med et kærligt Godnat, inden vi drog hjem
igcn i dcn stillc sommcrafien.

Nu cr spØrgsrl):ilct sti, r>rn srrlungcr) og især dens
rIX)r cr rirsug til, irt vi sii sjirlc{cnt flir fisk på bordct
hcr i husct? Kuren' l)osl' lLasmussen
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OSF har indgået aftale og medlemskab
at Høl ken ny Bådelaug
Det indebærer, at vi kan have en båd placeret på
arealerne, og kan bruge slæbestedet på stranden.

Der er ligeledes sat en ny bro op i forbindelse
med dette, og den kan benyttes til at proviantere
fra, samt kort ophold, der er jo også andre, der
skal kunne komme til.

Jollen vi hidtil har haft placeret ved Hou
Sydstrands Jollelaug, vil blive flyttet hurtigst,
denne skal efterses inden brug, og vil blive færdig
lige efter ferien. Det anbefales ikke med flere end
2 mand i denne. Indtil da kan jollen, der er
placeret på trailer ved StampemølTenbruges, den
er også noget mere sødygtig.

Der vil blive sat mærker på jollerne, så man
kan se at der er betalt kontingent for året.

Motorer kan lånes fra klubben se medlems-
blad.

Der er tvungen brug af redningsvest, disse er
ligeledes i klubben.

Vil man kontakte slæbestedet, kan man ringe
til formand Knud Hansen , tlf'20 23 B7 41.

Eller M ail norskovg aar d@hansen. mail. dk
Ønsker man eget medlemskab er kassererens

nummer 23 24 25 59
El1er mail: ulrik@denki.dk

Tonny Jensen
Formand for OSF
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Klubaften blev
Så har vi haft cn l)ut :rrrrl t:rkr.trrr t.n
delig tirsdag aficrr i ( )S l,l

til put and take
lrclt rrlrnin- vcd dcn nregct flotte og anvendelige hytte, man

Tirsdag dcn 25. rrrrri, v:u' tlcr' :rrnrrrgcrct
kirn brugc, når der skal holdes en pause fra
fiskcrict.

fisketur til PiIrds Mollc, rrrctr vi v;rlgtc i st('(lct :rt En rigtig fin fisketur, der vil blive gentaget en
køre-til H^arlcv put atr,l t;rkc, rl:r vi lr:rvtlt. lrørt at andcn god gang LarsÅarø.
vand og fisk vur rrl crr lurrgt lx.rlrc kv:rlitct rlcr.
Det blev et drrsirr lirrvt.rrtrrirrgsfirltlt. lystlisl<crr:,
som tog af'stcrl li'lr Strtrnl)t.rrrøllcrr rrrt:tl grr:j ol4
thermokandcr.

Vejret vrtr tørl, tkrg nrr.gt.l bl:rsr.rrrlc, sli vi vitr
noget spærrtlt l,x tirrlroltlcrrc. Mcrr tlct kunne
snildt laclc' sig uør't'. l)rrr vrrr ris rnulighcd fbr at
findc lrr.

Harlcv put and t akc cr flot, velholdt med
rcnt virncl og fk>tte blanke ørreder. Vandet i de
t«> søcr cr lidt mere end et par håndboldbaner
str>rc, sØerne er op til 3 meter dybe og rene, da
der hclc tidcn løber frisk og iltet vand igennem
fra Årlrt,r Å.

Et g«xlt tricl< dcn aften var at fiske i vindsiden.
Der var cn lokirll<tndt fisker, der fik 8-10 fisk
mens vi vur tlcr.

Peter firr I(lrrlrlrt,n virr dcn eneste dygtige
fisker, sorr) lil( to lLrnr. orrcrlcr på land,'b.g[.
taget på en 8 crrr l:rrr11 (,r'r'('(l wolrlcr.

Aftenen blcv slrrtlt.t rrl nr(.(l t.rr srrrrg grilhygge
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Afslutning ude
og inde
Godt 40 glade og forventningsfulde lystfiskere,
koner, kærester og børn var mødt op til den
traditionsrige afslutning i OSR hvor vi spiser
sammen under bøgen.

Eller rettere sagt t ilr var vejret lidt lunefuldt,
for da Vagn og Arne ved 16 tiden skulle til at
grille selskabets mad, stod regnen ned i torve.
De havde ellers ikke lovet regn i Odder på selve
Valdemarsdag, men det fik vi og i rigelige mæng-
der. Regnen holdt dog inde, og vi fik rigtig fint
veJr.

En del af selskabet var dog mest for at holde
afslutning indendørs, så vi blev lidt delt i år tll at
starte med. For efte r at aJle vi andre var færdige
med den gode mad og hyggelige snak i det fri,
blev Karens dejlige chokolade kage serveret i
klubbens lokaler, med en varm kop kaffe/te
ledsaget af hyggesnak og store smil.

Der blev ønsket god sommer til alle fra
formanden Tonny Jensen, der samtidig ønskede
os "skidt fiske" frem til vi igen, skulle samles til
klubaften i august' 

Lars Åarø

DDHR
PIÆHfrt&IPp§§-

§§nwfi§

Skovdalsvej 36
8300 Odder
Tlf. 86 54 07 35
v/ Kim Dam
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Regter for Odder Atnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet Odder A-Rævs A og ud til fjorden
hedder åen RÆVS A. Der må fiskes ira broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider.
Fra og ntcd 1 . novcmber til og med 31.januar.

Mindstemål:
Havørrorl .... .......40 cm
Bækørrcd ... ....30 cm
At .......45 cm

Fa n gstbegrdrPnir n i n q :

3 ørreder pr. nr(:rlk rrrr ;rr tl;rr;

Kroge:
modhager på t)nnrrhror;rr :,h;rl v;rlr: flcrrrot hcle året.

Gæstekort:
Der kan udstotlr!:. ()f ) lrl ll r;;n:;lckorl til lrvcrt
SeniOfmedlottt. Kr lltnl f '",:, v(?(l ltcttvcrrtlolsc til
kasse re ren.

Vigtigt:
BfUgef marl I: tt kt ry i71r;:.;rl, tr l:;r )n v( xl t)rrf tcrr, SKAL
der altid virltn ctr lr',lrrl l' ;rl;rrl:; Ni'rr irlrrfttj;tgtert
Starter til solllntttl,(!r, f tri'r tltt tkkc (l()ncro
ande-jægonlc, rlnt lrr;r;cr ;ri'r :;t;urrl llir llror..rr rx;
ud til hvor tc:;( !f vr rk rl :,1, u loI ( )rnlårlct l;k;rl
forlades ott lr,rlv ltrrru lor :;ollrcttr;lurr;.

Fredningsbætter ved Reævs Å
samt Norsmirrdo Fjorcl
Der hirr lrcll;kul urr rlol tvivl olrr lrcdlrrrt;l;lrirrltct
for Rluvs; Å's utllob i Norsrrrintftl ["jorcl iri lercJ os
slå følgorrtlr,. fast. Fllcvs Å har to fredningsbæltcr.
der cr 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 ovor travneudløbet fra den nordre
havnemolr; «rr; rræsten ud til Næsset er ulovligt.

U lovl i ge f i s ke re d skaber
Når du går l;ur(l:i ;ir:rr og evt. opdager ulovlige
fiskeredskrrlxrr (rrr:;cr cllcr andet) så ring til
Tonny Jertscrr, ll{i lrl, ,11} 10 - 20 11 51 74,
eller til fiskortkoltlrolllrr ll(i 44 Bg 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
laksefisk 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 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 ttf. 20 11 51 74.

Vi kan kontakte
Leif Hansen, tlt.27 4231 19, eller
Niels otto Madsen på ilf. 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,
mcdlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk
gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også
sørgcr for du modtager bladet Sportsfiskeren.

Kom på klubbens mail liste!
[-r tJu irrtcrcsscrct i at få en mail, når klubben har et
;rrrangorrront, kan du sende din mailadresse til vores
wr..lrrnastcr .Jons K. Knudscn: jenskrk @ gmail.com"
liå vil rltr rnocJtago cn "rorninder" cn ugc cllcr to før
t(rrr:n, så du kan nå at tilrneldc dig.

Hold dig oricnterct på

OSFs hjemmeside:
www. odde rspo rtsf iske rfo re ni n g. d k.

Kontingent 2011
Senior ... S0S,-
Junior ..225,-
Familie 670,-

Glad dine klubkømmerater og dig selw!
- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.
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