


Spar over 30 %
på alle Fishpond produkter der er på lager
Feks. Fishpond Gore Range Tech Pack Barnwood.

Normal pris 1299,- Nu kun 749r-

Top sælger
Vacum Starr«;ltolr lcI

kun

Shimano Exage
FC Spinnehjul
str. 1000-2500-3000 d*

og 4000 il
Før pris op til 899,-
Frit valg
nu kun 549r-

1,

Loop Opti
Flueve§l
Olive/grey eller
orange.
Før 1119,- Frit valg
nu kun 899r-

Petzl E-lite
Pandelampe

uun( lv;r'tlrr l ltl
: ;( )l lll l l{'l(,1 l', I r; tllllt',1.1I l

l lllr , ;ttlt trrr lt
kun 199,-

zI
Loop lncite Kit kl. 5 - 6 eller 7

Til den kræsne nybegynå'år'eller lettere Øvede, er her kommct ct lltto:;;rrl lt;r I ln1 r r lolt
kvalitet. Stangen er 3-delt med medium til top aktion, hjulet et det kcrtrllc I volrr, (;l W, :,1nr

har fået et facelift. Hjulet er monteret med wf flueline tilpasset til sættet. Lcvcro:; r r;orr lurir r(rl

med plads til hjul. Super kvalitet til pengene.

*;r' ';ii,

Shimano Biocraft Sfc,
Rejse fluestang
B-9', kt 314 & 5/6
2 stænger i .1 

, kan både fiskes som B fod
samt 9 fod.
6 delt leveres i transport venligt cordura rØr.

Før pris 2099,- Nu kun 799r'

Pris 1699,-

*{,.Stefs I

fi sffilg*)
Fredensgade 29 - 8000 Århus C - Ttf . 86 lB |l|l |l:l

Mai l : i nfo@stefs-lystfiskerg rej, rlk

Mandag-fredag 10.00-17.30 - Lørdag l0 0() l,l 00

-Yi,l{,!l!:i,3?,iixi!å;,,
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OSFs
bestyrelseOdder

Sportsfiskerforening
STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

www. odderspo rtsf iskerfore n i n g. dk
www. sportsf is ke ren. d k

Formand:
Tonny Jensen . BO 55 43 10 - 20 11 51 74
sepia. gosme r @ jensen.tdcadsl. dk

Næstformandl
lb Sejersen... . 86 54 7472 - 25 12 17 62
saloparken @ mail.dk

Kasserer:
Peter Frederiksen .. 86 16 09 97 - 29 21 44 73
pf @ samvi rkend e- reviso re r. d k

Vagn Haugaard..... 86 54 24 70 - 50 98 1 6 61

vhaugaard @email.dk

Allan Rosenbæk. ... BO 55 85 17 - 30 2979 67
rosenbaek@ it.dk

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

Søren Drasbæk ......86 92 65 02 - 25 62 20 24
so rend rasbaek @ yahoo.com

Ejner Nygaard Jensen 86 54 35 66 - 24 47 97 66
ej ne rogjane @ fam i I ie.tele. dk

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

Lars Aarø. ...... BO 54 56 79 - 20 BT 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 5174
Brandinspektøren ... 86 54 05 29

Tonny Jensen,formand

lml lffil
| :l::i:: ''.:::::::::::i#til::.,::':. :ir\!*E|Bs§ffiå* I I :t!:;lr'Siii#i!, . i!§N:!r, .:,i..!i!ir'Cffi.ll.1 lI +'++ffitrffi I llt+[u+ lffiffi
Ib Sejersen, nastformand Peter Frederiksen, kasserer

Vagn Haugaard

Jens Knudsen Søren Dragsbak

Ejner NygaardJensen Niek Jørgen Nielsen
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En dejlig oftrn med stang, grill o,q t't'/rot d.fisk
Jeg havde spurgt min søn Morten om vi

skulle tage ud og fiske sandart med
Asger og Asgers far. Jo, det kunne vi
godt, men ikke for længe.

Computeren og lpoden har et godt
tag i ungdommen, nærmest et fænc;s-
lende tag

Vi fik pakket fisketasken, handlet r;otk:
pølser fra slagteren og grillen ind i clct i

forvejen tætpakkede bagagerum
Klokken 16 00 var der afgang med

jollen på slæb til det offentlige slæbe-
sted Fregerslev ved Stilling, som ligger
et meget, meget
smukt sted med
skov og stejle
skrænter ned mod
sØen, der strækker
sig med syv
kilometer mellem de
to byer, Solbjerg og

lir;c tttl«lt:ttlrlt It,:rlr 'r',llV r'l

rlCr k;rrr li:;kc:; lovlt,ll rllr ( )r

o(,:;r r rlrr Iir;[rt lttrt vr v; tr l, rr 1, 
,1

Vi l;tix:vttr lr lr l ttr I lt; r I tr :r llt',llv
rjcrt lytlll,l:;() ol ttrolor, r;()lr vt lrrrrt
:tt4on. [)cr tnir rotnlirlrlikt:I)lr(l(): ,

bertzirtrnotor [)i I l;[]ot I ( )vcr I rovcr lcI Mcr I

el-motorens svagc sunrrlrcrr glr:r 1 vr

ubesværet afsted i den dejlige sornrnor
varme, min sØn Morten og Lars Berg

Thomassen lå
nærmest som sinlrlr I

stævnen o(; rtør I

solen og ru tl t tt r :t r

Asgero(I ir:r;r,; ttI
Samrlton ( )( | :,lytct lrt
dert lrllc ynllr t r lcI

f rctllylr ll. v, ttrr I
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Pludselig midt i al stilheden blev
Lars's fiskestang rusket kraftigt i den
ene stangholder. Der var bid på den
store wobler i fire meters dybde. En
sulten gedde kunne ikke stå for det
lokkende agn, som strøg gennem
vandet. En god fight blev det til. En flot
gedde blev landet i båden, beundret
med sine flotte farver og aftegninger,
fotograferet og nænsomt genudsat.
Sådan blev vi ved i nogen timer inden vi
sejlede ind til slæbestedet i Fregerslev
for at få gang i vores medbragte grill.

Og der blev grillet og hygget en god
times tid inden vi igen, satte kursen ud
mod et af de dybe steder lige uden for
Fregerslev, hvor vi havde tænkt at
forsøge os med kastejig-fiskeri, som kan
være ganske effektivt overfor sandarten.
Vi havde ikke sejlet længe før Asgers
spinkle fiskehjul lød som en hidsig
vinkelsliber, hvor der manglede flere
kuglelejer. Asger havde fået en stor

sandart på tre kg til at bide på wobleren
og en kraftfuld og intens fight begyndte i

den tiltagende skumring. Efter en god
og kraftfuld fight blev sandarten landet i

båden og aflivet. Den stolte unge
lystfisker blev fotograferet med sin
rekordfisk. Og med det helt store smil og
ophøjet stemning i båden fortsatte vi
fiskeriet. lkke længe efter, bed endnu en
hidsig gedde på Lars's wobler, Gedden
blev landet, frigjort og genudsat til en
anden god gang, for klokken var nu
næsten midnat, drengene ville gerne
fortsætte, men uden lys i mørket var det
efterhånden blevet lidt af et problem at
orientere sig i båden, hvor der skulle
holdes Ø)e med kroge og liner m.m. Så vi
satte kursen hjemad mættet af gode
fiske- og naturoplevelser og de gode
grillpølser fra slagteren.

Drengene var trætte, men helt sikkert
klar til at tage afsted igen på en ny
f isketu r. Lars Aarø

$DHR
PXÆHEtflrFr§m-

Sf;ftYTC§

Skovdalsvej 36
8300 Odder
Tlf. 86 54 07 35
vi Kim Dam
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Efirrlysning
. Trådsigte, metal
r Kaffekværn, elektrisk
. Strikkegarn, fortrinsvis uld-

og/eller metallisk
r Broderegarn t

silke
"''#"*,. ..r Knappenåle,

almindelige og nipsenåle
r Perler, diverse størrelser og farver
r Hæklenåle, forskellige tykkelser
r FarveprØver i filt, mappe med

ca. 200 forskellige farver
r Gulvtæppeunderlag, skridsikkert med

små huller
r Neglelak, mange farver med eller

uden perlemorsglans
r Hårbørste, plastik med dupper op

piggene

Hvad har disse ting til fælles?
Nogen kunne måske forledes til at tro,

at de havde noget med fruen i huset og
hendes aktiviteter at gØre.

Det kunne det også have gjort, hvis ikke
det lige var, at de på mystisk vis er
forsvundet fra deres respektive rette
pladser.
lmidlertid er der blandt andet under
oprydning i kælderen dukket ting op -
ting, der i uhyggelig grad ligner oven-
nævnte, men adskillige af dem dog med
tydelige mærker efter voldelige
overgreb. I affaldsspanden ligger

d*,,',,,,,,S

xix

trådsigten, som mangler et stort stykke
trådvæv midtpå, og hårbørsten, som
mangler en del piggel
Ved grundigere eftersyn viser det sig, at
"Det store Fluebindingsgrejmonster"*
har slugt hovedparten af dct øvrige.

* "Det store Fluebirtclinc_;l;qrc:jrnonster"
er en slags kuffert gri størrelse med en
middelsvaer cJames r;;trrlt:robe, og den
indeholder 1O(X)-vis; ;tf :;rrtii cJimser, som
synes uundvrærlige, nlrr rrrirrrden laver
hobbyarbejcle verd køkkcnttordet, og
som efterlader sig tyclclir;c f rrullerspor.

Hittegods
"l stk . havørred, c)i'r. /? r',trr lrui snude til

halespids, funcJct ilryr;oron lige før
påske

li;tt t:r r I lltsrnussen

P.S. Vi har mattet investere i cn aller-
h------s stor grill for at kunne forarbejde
dyret i sin f ulde længde!

Maskinfabrikken BEMI ApS
RØNHØJVEJ A A3OO ODDER
TLF. a6 54 14 50 FAX a6 54 00 47

O Smedearbejde
O Maskinstativer
o Specialmaskiner

C Renoveringsopgaver
O Maskiner til stålindustrien
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Tinca, tinca kan lyde som en dans, men
er det latinske navn på suderen.

En fisk jeg aldrig før har fanget trods
mange fisketure til moser i min barndom
på Fyn, hvor jeg så til gengæld fangede
mange skaller og gedder.

Suderen er en fantastisk flot fisk
Gyldenbrun med knal drød ring om øjet,
flotte finner og en kraftfuld fighter måtte
jeg sande med fangsten af min første
Suder. Suderen, er en karpefisk, som
lever nær bunden i søer og moser.
Opholder sig især ved vandplanter, siv,
grene og trærødder. Lever af snegle,
muslinger og forrådnede plantedele og
bliver også kaldt mosens "Skraldemand"

Førhen blev den også
kaldt doktorfisken, da
man troede den kunne
bruges til medicinsk
brug. Den findes også i

en gylden variant,
guldsuderen, sorn bliver

brugt i havedamme. Egentlig var jeg i

mosen for at fiske efter skaller, et fiskeri
jeg ofte praktiserede som dreng. Stang,
hjul, krog og melklister eller majs, så var
man kørende. Men under mit fiskeri efter
skaller, hvor jeg havde fanget 12-15
skaller, flotte skaller på majs var der
pludselig noget helt andet, der var i den
anden ende.

Noget tungt og sejt, næsten
urokkeligt, men så pludselig var linen
helt levende og kørte rundt i mosen. Jeg
havde bare al følge med, da jeg havde
en tynd nylon-line på mit flåd. Efter en
god og spændende fight, fik jeg landet
en flot gylden brun Suder på omkring et

par kilo. Dejlig og
uventet oplevelse med
Tinca Tinca, flot hunfisk,
som nænsomt blev
genudsat til fangst en
anden god gang.

Lars Aarø.
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Lørdag-sØndag den 9.-10. april var der
weekendtur til Tonnys sommerhus. Turen
var en kombineret aborre- og kysttur. Vi

mødtes ved klubben lørdag morgen. I år
var der ny tilmeldingsrekord, desværre
var det en rekord i færrest tilmeldte
nogensinde. Vi var kun Allan Dich, Tonny
og jeg. Vi blev enige om at det lave antal
tilmeldte, muligvis skyldtes den ringe
aborrefangst sidste år. Det ville vi bare
gØre bedre, så vi var alle spændte på
hvad Alling A kunne byde på i år,

Vi var ved åen ca. 2A min . fØr,

grejbutikken, der sælger dagskort,
åbnede, Så det passede med, vi kunne
få vores morgenmad og kaffe, inden vi

tog på indkøb i butikken. Vejret var
stålende, masser af sol og stort set
ingen vind, Vi fiskede alle med regnorm
og prop, som de to andre havde gode
erfaringer med i netop denne å. Der gik
heller ikke mange minutter Iør de første
skaller var landet, men stille og roligt
kom der også gang i aborrerne. Dagens
første aborre, over mindstemålet, stod
Allan for. I alt blev det til 7 aborrer over

B ODDER SPORTSFISKERFoRENING

må|. Tonny fik dagens suverænt største
aborre. Desuden fangede vi store
skaller, et par stykker over 30 cm. Godt
brændt i hovederne efter dagens
solskin, tog vi til Tonnys sommerhus og
fik aftensmad Vi besluttede, at vi ville
slutte dagen af med havørredfiskeri i

Randers fjord ved Udbyh ø1. Forholdene
var perfekte, ingen vind, pæn solned-
gang og en smule uklart vand.
Desværre ingen fisk til os.

Søndagen stod igen på kystfiskeri.
Efter morgenmaden drog vi af sted til
altid spændende Gjerrild klint Vejret var
igen med os. Vi besluttede os at gå til



venstre ud forbi "Gjerrild hytten" og
videre ud forbi pynten. Lige nedenfor
Gjerrild hytten havde Tcnny en stor
følger, som vi alle så bryde vandet, lige
foran os. Nu var stemningen i top, for vi
vidste der var fisk. Trods det skete der
intet de næste fire timer. Efter middags-
maden prøvede vi at gå til højre, men
der var så mange andre fiskere, at det
ikke var til at komme til. Som et sidste
forsøg blev vi enige om, vi ville gå om til
"granskoven". Den ligger en lille
kilometer til hø1re for parkeringspladsen.

På vejen dertil mødte vi en fisker som
kom gående med en 74 cm. lang blank
havørred. Jeg var noget misundelig,
men lykken kom til mig få minutter
senere. Lige nedenfor grantræerne faldt
et kontant hug og en havørred var
kroget, Det var en megel nervøs fight fra
min side. Hjulet havde lavet en ekstra
løkke f ra kaslel før, så det havde meget
svært ved at give udløb, så fisken
sprang fri af vandet flere gange. Og ja,
jeg gjorde det eneste man ikke må gøre,
gik fuldstændig i panik og bakkede op
på stranden og væltede over en
muslinge banke. Heldigvis blev fisken
på. Til mit held havde Tonny forudset, at
det ville ende galt og løb ud i vandet.

Og som forudset hoppede blinket ud af
munden på fisken , da den kom op på
strandkanten, men Tonny fik den hurtigt
skubbet helt op på land . 57 cm og
blank, - Min rekord havørred!

Alt i alt en fantastisk tur - kan ikke
vente til næste årl Martin Rindom

OSF har desværue haft indbrud
i klubhuset på Stampemøllevej. Det
skete I weekenden op til den -1 , maj.
Tyven/tyvene har skaffet sig adgang til
lokalerne ved at udtage låsecylin-
deren af låsene, for derved at skaffe
sig adgang til lokalerne.

Tyven/tyvene har målrettet gået
efter klubbens fluebindergrej og
værkløj, som vi gennem mange, år har
samlet sammen og investeret mange
penge og timer i.

Fluebinding er et meget stort aktiv
for foreningens medlemmer som ofte

sidder og binder fluer på klubaften-
erne. Det er et meget stort tab for
foreningen, som vi her har været udsat
for, og det bliver svært at få genrejst
vores samling af fluebindergrej og
materialer til fluebinding. Desuden
blev der hugget et ekkolod til brug
ved f iskeri.

Det ligner bestillingsarbejde på den
måde, som indbruddet og tyveriet er
blevet udført på.

lndbruddet og tyveriet er blevet
anmeldt til politiet Lars Aarø

oDDER sPoRTSFTsKERFoREN rNG I
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Tirsdag,'l 6.,',,,,,,,.:,,Hysgeaften Optakt til Gerrild{uren

Fredag nl9.- Farlæpget weekendtur til Gerrild,
søndas 21 

Xi:i#:^i,?x'il*3:;Hn1Tfr 3s?å?s%?1il jlfå*nu*xo 
t o r

Ti,rsdag 20; Oprydhih§ Sta,mpmøllebækken, Husk gummistøvler.

rifsdag 30',:, 
ffiffi1;,Yå,l§il iffi333;il,lJåt[:n*n 

t Kvs ns srrand

Tirsdao 6. Hyggeaften med sommerens ferie- og fiskebilleder.
..Har du nogle gode billeder og måske en lille historie fra feriens fiskeri så mød
op denne aften og del dine oplevelser med klubbens øvrige medlemmer.

Lørdag
søndag

10.- Weekendtur til Gudenå.Vi overnatter på Langå Camping
'l'1. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsda§ 1,3. l{)/sff/,skerl Vi hohlåegger kl ubafteneh, til K,ysing §trand
og slutter aftenen med grillpølser.

Tirsdag 20.,, Hygg,,e,&ften,

Lørdag 24.- Weekendtur til Endelave.

1 0 oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG



Tirsdag 4. Fluebinding. lnstruktion: Lars Aarø.

Arrangør: Allan Hosenbæk - Tlf, 30 Zg 79 67 - Mail: rosenbaek@it,dk.

Tif§dag 11. Fluebiniding,, lnstruktioh: Allan,,Ro§eh,hæk,

Tirsdag 18. Fluebinding.lnstruktion; Jeh,§,,.,Knudsen.

Tifsdag"25';'' Hy§ige;aften,

Søndag 30. Sæsonafstutning i Odder A. : , ,,

Tirsdag 8, , , ,Fluebir]ding,,,,lnstru ktion: ,lb,,,,Sejer§en,

Tirsda§ i22. ' ",'Hy0§tea,ften, Optakt til iulefrokost,

ffi,tffi :lllffi ifff'lnåi§'5*q*1§lzurøru ffiii*1|,, -,;**-- eb*d

.,.:!..l:fl.-; -e_:
Tirsdag 6. Bankospil. , ,:...:.'.-.- Klubbens medlemmer rned.husstand opfordres til at møde talrigt pplå",' "

BEMÆRl(lxi-;'#',1i,å!{i#i#e t3[,;t'{:,2:,;fftr,'#f#;;:;;:'#fJfffi*[7*år,ii;i;

Tirsdag 1 0. Nytårstaffel,, - Første klubaftehtt',,t,,2}.,,1,::2',

ODDER SPORTSFISKERFORENING 1 1



Løksetur til SU,

I 2010 var Ejner, Vagn, Niels Jørgen og
jeg på en tur til Skjern å i 5 dage for at
fange nogle af de mange laks og
havørreder, der plasker rundt der. Vagns
ungdomsven Jørgen Klokker, der er
stedkendt og en erfaren fluefisker, stod
for turen. Vi fem residerede i et lejet hus i

Borris by, og de følgende dage blev der
fisket på livet løs med både flue og
spinder. Dog uden resultat. Som
nybegynder og bestemt ikke åfisker,
blev jeg noget skeptisk, og hvis ikke jeg

havde set en enkelt laks på ca. 5 kg, der
var fanget i åen, havde frustrationen nok
bredt sig. Nå, men det sociale var i top,
og det var en god tur på trods af de
manglende resultater.

Derfor var jeg heller ikke svær at
lokke, da en ny tur blev arrangeret i år.

Søndag den 22. maj drog vi igen til
Borris med fornyet optimisme for at
fravriste åen sit sølvtøj.

Den første og anden dag lignede en
gentagelse af sidste års tur, men den
tredje dag skete der noget. Vagn og
Niels Jørgen var taget ned til broen ud

12 oDDER sPoRTSFTsKERFoREN rNc

for Borris by og begyndte at fiske
nedstrøms. I en skarp kurve fandt Vagn
dybt vand helt inde under brinken, hvor
han stod. Han lod spinderen afsØge
kurven og fik kontakt - først en forsigtig
puffen til spinderen for derefter at få et
kraftigt hug og en efterfølgende voldsom
kamp med mange u dløb, hvilket strakte
sig over ca. 15 minutter, inden han fik
landet en f lot blank laks på 6,1 kg og
91,5 cm.

Vagn blev ved hjemkomsten behørigt
rost og fotograferet, og dagens fight
blev fortalt flere gange i aftenens løb af
en stolt fanger med store armbevægel-
ser og et stort grin, der overgik den lyse
aftenhimme[.

Næste dag var alle tidligt oppe og
optimismen var helt i top. Det blev igen
Vagn, der fik kontakt.

Han var ved at hale sin line ind, da
overfladen blev brudt af en stor havør-
red - over 5 kg jfr. Vagn - og som slugte
Vagns Meps, ca. 3 m fra ham. Han
nåede ikke at reagere, tør end fisken
forsvandt i et kraftigt ryk, der sprængte
linen . Ærgerligt, men sådan er lystfiskeri
jo også.

På fjerde dagen drog vi igen ud fra



morgenstunden. Ejner og jeg startede
med at fiske nedstrøms. Vi gik nogle
hundrede meter fra hinanden, da
mobiltelefonen gav lyd fra sig. Hvem
fanden kunne finde på at forstyrre en på
et så vigtigt tidspunkt. Man kunne jo
selvfølgelig bare lade den ringe, men
nysgerrigheden fik overtaget, og jeg
fiskede telefonen op af lommen dybt
nede i mine waders.

Det var Ejner, der noget stakåndet
bad om hjælp. Han havde fat i en
kæmpefisk, som han ikke selv kunne få
landet. Jeg ilede straks til undsætning
og fandt Ejner laengere fremme, hvor
han med begge hænder omklamrede
fiskestangen, der stod spaendt over
noget, der mest af alt lignede et solidt
bundhug. Ejner forsikrede, at der var f isk
i den anden ende, som han ikke var I

stand til at styre, da han stod på en
skrænt ca, .1 

,5 m over vandspejlet, Han
havde set fisken, der var det største, han
nogensinde havde haft på krogen.

Pludselig bevægede linen sig f ra
midten af åen og ind mod bredden, hvor
den igen vendte om og gik ud mod
midten igen. Ejner kunne blot holde fast i

stangen, der virkelig var spændt til det
yderste. Efter igen nogle minutter gik
fisken videre ud og mepsen rØg op af
vandet med et smæld, samtidlg med, at
stangen rettede sig ud. Satans - var vist
Ejners næste ord, og væk var fisken.

Ejner begyndte at fortælle om
kæmpefisken samtidig med, at hans
arme røg ud til siden for at angive
størrelsen. Han havde fået kontakt med
fisken midt ude i åen, hvor der angiveligt
var et dybt hul. Hugget havde været
hårdt og kontant, så han var ikke i tvivl
om, at der var bid. Da han havde
kæmpet med f isken i ca . 20 minutter,
hvorunder den havde været oppe og
vise sin imponerende hale - vist næsten
lige så stor som roret på Kalundborgfær

gen - var han klar over, at han måtte
have hjælp og havde ringet.

Der blev talt meget den aften, og
armene rØg igen ud til siden. Ak ja, det
er jo altid de største, der ikke bliver
landet.

Femte dagen var vi igen ude, og Ejner
kunne jo ikke dy sig for lige at se, om
der stod en stor laks i hullet - nu døbt
"Ejners hul", ligesom Niels Jørgen lige
var henne i "Vagns Sving" for at se, om
der var gevinst, men alt forgæves.

Det var min anden tur til Skjern å uden
et hug, Men jeg er klar igen næste år.

Drømmen om at fange en laks med en
hale så stor som . )a, den har vi jo
stadig. Jan G.

ODDER SPORTSFISKERFO REN I NG
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BEKENDTGøRELSE:

Jrg glemte mit
_frtkeltjul

Jeg fortæller dette, så de sidste også får
det at vide. Jeg ved, at Niels Jørgen og
Jan allerede har fortalt historien til dem,
de har været i nærheden af .

En dag i april besluttede vi ret
impulsivt alkøre på fisketur til Batterierne
på sydsiden af Horsens fjord. Vi

pakkede, og kort tid efter var der afgang,
Der var smurt en hurtig madpakke, og
bageren blev besøgt på turen.

Vel ankommet til Snaptun klædte vi

om til waders og gjorde klar til gåturen
på ca. en km ud til Batterierne.

Da fiskegrejet skulle gøres klar, måtte
jeg erkende, at jeg havde glemt mit
fiskehjul. Det er helt utroligt, hvad sådan

en lille ting kan udløse af spydigheder/
morsomheder

Hvad de ikke vidste var, at jeg har
leget i området Snaptun, Batterierne og
Hlarnø i en stor del af min opvækst, så
når nu situationen var som den var,
besluttede jeg mig for at lege turist for
en dag.

Efter fælles kaffedrikning ved
Batterierne gik de håbefuldt i gang med
f iskeriet.

Batterierne er næsten skyllet væk, så
man i dag kun kan fornemme, at det
engang var et forsvarsværk. Oppe i

skoven står de 2 gamle kanoner
stadigvæk og peger ud over sundet
over mod Hlarnø.

Jeg satte mig ved kanonerne, og
begyndte at drømme.

Når vi drenge roede og svØmmede fra
Åjarnø over til kanonerne, og "skØd" på
skibene, der sejlede forbi. Boede i et
simpelt telt på Alarnø Odde lige over for.
Levede af skrubber, som vi fangede
med tødderne i det lavvandede
område inde bag Odden, og
samlede mågeæg til kost.

Gik ud til skibssætningerne og
drømte, at vi var vikingernes
efterkommere,
Efter en uges tid på
Odden blev vi fanget
ind og taget med hjem
til tvangsvask.

Dagen gik hurtigt med
drømmerierne,
og så var det
hjemad igen.

PS: Jeg
glemte at
fortælle,
hvad jeg gik
glip af. Jan
og Niels Jørgen
fangede ingenting.

#
p
e
å
år

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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Det er så smukt p verfla:den

Men det er ikke smukt under den,
desværre. lgen i år, og som sidste år,

har det igen været et dårligt fiskeri på
kysten, katastrofalt dårligt og det er
meldingen i det meste af Danmark. Selv
Fyn som igennem mange år har fisket
utroligt godt, p g af massive udsæt-
ninger at ørreder, har de seneste år haft
markant tilbagegang i fiskeriet

Claus Eriksen fra GO-Fishing er en af
de personer, som ved mest om fiskeriet
på Fyn, dels fisker han selv meget, men
får også dagligt meldinger ind i grejbutik-
ken, hvor han arbejder. Og det er slemt
siger han. Der kan stadig fanges havørre-
der, men det er blevet hårdt arbejde.

På Fyn er der gennem de seneste
mange år udsat ørreder på kysten,
hvilket har givet mange fisk at fiske efter.
Men inden for de seneste fem år, har
man ændret udsætningstaktik ved at
udsaette de fleste ørreder i de fynske
åer, hvilket har resulteret i langt færre
fangede fisk pri kysten

Denne udsrntninqstaktik har også
været benyttet i dc jyske Der er ikke sat
færre fisk ud, nrun cicr sr-r;ttes nu mere
ud i åerne, ocJ Øtc( lr:rnr: lraekker ikke
rigtigt ud, eller nrir:;kc r;irr cle

lil, dør eller bliver spist af andre fisk. Vi

har for andet år i træk haft en hård
isvinter, og det påvirker selvfølgelig også
fiskeriet. Skarven som skal have 600
gram fisk om dagen påvirker også i

negativ retning, og i år har vores
farvande også været ramt af koldalger,
som dræber fiskene, hvis de ikke når at
komme i sikkerhed for algerne.
Derforuden er vores fjorde stærkt
påvirkede af iltsvind og dermed masser
at død bund. lngen vegetation som
ålegræs og tangbælter der kan danne
grundlag for biodiversitet og liv i det
hele taget.

Jeg har gået og vadefisket i det
kystnære, og der er forsvindende lidt liv,

og det er stærkt bekymrende. Derfor
mener jeg også, det er strengt nødven-
digt, at vi tager disse symptomer yderst
alvorligt og får skabt en dialog bl.a. med
Danmarks Sportsfiskerforbund m. m.

omkring disse forhold. Ellers kan jeg
frygte den fremtidige eksistens for
lystfiskeri og lystfiskeforeninger i

Danmark. For er der ingen fisk og en
sund og rig natur med masser at liv, så
kan lystfiskeriet på sigt uddø.

Lars Aarø
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Masse ,fpiglr,uar

Fredag aften ringede Vagn f ra

Vestjylland og fortalte, han havde fået at
vide, der var rigtig mange pighvar ved
Børsmose strand. Der var så mange, at
de gik på revlerne og fangede dem ved
at træde på dem. Rygterne sagde, at de
var helt op til 75 cm. Jeg havde nogle
dage i forvejen læst en artikel på en
fiskeside, hvor en f isker var fotograferet
med 12 pighvar, og han fortalte, at han
havde fanget i alt 35.

Jeg gik straks i gang med at finde ud af
højvande ved Børsmose og vejrmelding
for området. I løbet af weekenden blev der
arrangeret fisketur tirsdag med afgang
Odder kl. 0200. Holdet bestod af Vagn,
Erik, Jan og forfatteren.

lntet blev overladt til tilfældighederne.
Der blev skaffet køletasker og
fryseelementer så fiskene kunne holde
sig friske hjem. Flere kg sild og hornfisk
blev skrabet sammen til agn - der skulle
jo bruges meget.

Tirsdag kl. 02.00 var der opsamling,
og så af sted til Børsmose. Humørelvar
højl tidspunktet taget i betragtning. Vi

skulle jo ud på det store fiske eventyr.
Kl, 04.30 var de første forfang agnet og i

vandet. Det hele var perfekt med over-

1 6 oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG

skyet vejr, en let pålandsvind, og vandet
var lige begyndt at stige. Da alle B

stænger var rigget til, var der tid til en tår
kaffe, og en sidste aftale om, hvordan vi

opbevarede fiskene, indtil vi skulle hjem
Kl. 6 var der ikke sket noget, og vi var

også de eneste på stranden. Sad der
mon nogen og grinede oppe i klitterne.

Klokken godt 6 fangede jeg en
pighvar på ca.25 cm. Den måtte ud
igen, men nu var de der, og agnen blev
set efter. H umørbarometeret steg f lere
grader. Ca. en halv time senere fangede
Jan en skrubbe på ca . 25 cm.

Nu begyndte der at komme andre
fiskere på stranden, så vi blev enige om,
at vi bare havde været for tidlig på den.
Men nej, der skete ikke mere, og da
vandet ved 1O-tiden begyndte at falde
pakkede vi sammen og begyndte
hjemturen.

Vi har stadig lidt tillid til Vagn's kilder,
Vi har også mod på en tur igen næste år,
men så vil vi af sted en måned tidligere.

Efter grundig evaluering af turen, har
vi konkluderet, at et rygte som dette skal
bruge ca. en måned om at komme tværs
over Jylland.

- Vi kom for sent. Ejner



S ids te klu b aften fø, s o mmerferien
der traditionen lro r:r rlrillrrllcn for OSF mødte op for at indtage et overdådigt
medlemmer rrrr:«l lirrrrilie, lrlev sclm altid måltid bestående af sprængt svinekam,
en stor succes. kartoffelsalat, og bananasplit som

Vagn, Allan clcl I jrcr r;l;rrlr:clc ved
1 4-tiden forbererlr:lr;cr ro rncrJ klrrrqøring
af kød, salat, start ;rf ryrill rn v :;ir alt var
klar, da ca,40 dollir(lorc vcri 1tt,:10 tiden

dessert.
En hyggelig aften, der sluttede med

kaffe og kage i klubhuset,
tViels Jørgen

ODDER SPORTSFISKERFORENING 
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Regter for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammenløbet 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
Fra og med 1. november til og med 31.januar.

Mindstemål:
Havørred ..... ..40 cm
Bækørred .... ..30 cm
Al ....45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert
seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til
kassereren.

Vigtigt:
Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL
der altid være en ledig P-plads. Når andejagten
starter til september, må du ikke genere
ande-jægerne, der ligger på stand fra broen og
ud til hvor reservatet starter. Området skal
forlades en halv time før solnedgang.

Fredningsbætter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet
for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord så lad os
slå følgende fast: Rævs A har to fredningsbælter.
der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m
fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en Iinje
tværs over havneudløbet fra den nordre
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U I ov I i ge f i s keredska be r
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, 86 55 43 10 - 20 1 1 51 74,
eller til fiskerikontrollen 86 44 Bg 11.

1 B oDDER sPoRTSFTsKERFoRENTNG

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 Iavet 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 bådle i Skanderborg Lystf isker-
forening, der udover bådene har klubfaciliteter/
køkken, som vi kan gØre brug af.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig til formanden,
og fa et medlemsbevis. Fremtidig betaling sker auto-
matisk 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.
Sa vil du modtage en "reminder" en uge eller lo tør
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hold dig orienteret på

OSFs hjemmeside:
www. odde rsportsf iske rforeni n g. d k.

Kontingent 2012
Senior .......520,-
Junior 235,-
Familie ......690,-

Glad dine klubkømmerøter og dig selw!

- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.



Fangstrapport for Odder A 201 1

For at give bestyrelsen og dermed OSF's medlemmer et
fangster, bedes du udfylde nedenstående fangstrapport
eller til et bestyrelsesmedlem senest l. december 201 1

Navn

bedre overblik over åens
og aflevere den i klubben
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'tud I det fri"
Læg vejen forbi vores butik og se det store udvalg indenfor udstyr og tilbehør

til Jagt - Fiskeri og Friluftsliv.

Fiskeafdelingen bugner med spændende varer og gode tilbud!

Se også det unikke Svenske Sameo fluegrei
som vi forhandler med eneret i Danmark.

Hc»lrntroes A116 14 r aTOO Horsens - TIf. 75 62 49 AA
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