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Designed by Ahglers for Anglers - Feel the effect!
Effekt Lageret har isamarbejde med Savage Gear udviklet en serie eksklusive højkvalitets stænger. Srxiutt lrr::,lru ;tl

seks specialstænger med hver deres anvendelsesområde; en B" stang til spinnefiskeri efter geddcr; ()tt lltrtt;r:t:;litttt;

tilfiskeri med kunstagn, levende agn 0g trolling; en B,3" soft lure og allround spinnestang, der blatttll ;tttrhrl r:r :;ulx)r

til P&Tfiskeri;og sidst, men ikke mindst, tre spinnestænger på henholdsvis 9 og 10", s0m e0n()r sit; ;rntkrkl lrl;i

og kystfiskeri efter havørred og laks.

Stængerne er baseret på nøje gennemarbejdede og finjusterede kvalitetsklinger, og de er forsyrtet

med de allerbedste komponenter. Herudover har fokus især ligget på at optimere kastevægtene (xl

følingen, så du får maksimal fiskeglæde for pengene.

Stængerne er på lager og kan købes på www.effektlageret.dk eller i butikken.

SG Effect B'3 fod B-1Bg lnkl Okuma hjul RTX Stang kr 799,- Sætpris kr 1399,-

SG Effect 9'2 fod 5-1Bg lnkl 0kuma hjul RTX Stang kr. 999,- Sætpris kr. 1499 -

SG Effect 9'2 fod 10-28g. lnkl Okuma hjul RTX Stang kr 999,- Sætpris f<r 1a99,- OkUma
SG Effect 10'1 fod 12-349. lnkl Okuma hjul RTX Stang kr. 999,- Sætpris kr 1499,-

SG Effect B fod >509 lnkl 0kuma hjul RTX Stang kr 799,- Sætpris kr. 1399,-

SG Effect 8'6 fod 30-80 g. trigger lnkl 0kuma Cold Water 203 Stang kr.B99,- Sætpris

Kig ind i butikken pg få en snak, vi ved hvad vi gnakker om!

%,*ffiffi M-_f,tA6ERET
W

Holmboes Alle 14 - 8700 Horsens - Telefon 75 62 49 88
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OSFs BESTYRELSE:

O dder Sp or tsfis kerfore ning
Stiftet 1945
Klublokaler - Stampemøllen - Stampmølleve157
www. odders portsf iskerforen in g. dk
www. sportsf iskeren. d k Formand:

Tonny Jensen

Næstformand:

lb Sejersen

86 55 43 10 -2011 51 t4 86 54 7472-251217 62

sepia gosmer@jensen tdcadsl.dk saloparken@mail dk

Kasserer: Allan Rosenbæk

Peter Frederiksen 86 55 85 17 - 30 29 79 67

86 16 09 97 - 29 21 44 73 rosenbaek@it,dk

pf@samvi rken de-revi sorer, d k

86 54 2474 - 50 98 16 61 86 93 /1 58 -2327 05 64

vhaugaard@email dk jenskrk@gmail,com

I

I

I

I

Søren Dragsbæk Ejner Nygaard Jensen

86926502 -25622024 86543566 -2447 9/66
sorendrasbaek@yahoocom ejodder@gmail,com

Martin Rindom

29 82 29 59

mtrindom@gmail,com

Henrik Bøhme Rasmussen

2227 17 81

hen r i krasmussend k@yahoo.d k

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 86 54 03 52 - njn@it dk , Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 B7 16 98 - kalamasimo@mac,com

Webmaster: Jens K Knudsen - jenskrk@gmail com

DREJ ET NUMMER

Det er megetvigtigt, at få stoppet forureningen med del samme.

Hvis der er nogetakutf.eks. fisk der ligger døde iåen, eller hvis

vandet har en mistænkelig farve eller lugt (olie) .

Ring straks til
Tonny Jensen BO 55 43 10 - 20 11 51 T4

Brandinspektøren 86 54 05 29

Vagn Haugaard Jens Knudsen
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I maj måned var jeg på vandplejekursus i

Giber A med Niels Aage Skovbo og Jonas
Høholt. Begge har et nært samarbejde
med Danmarks Sportsfiskerforbund og
DTU-Aqua. lnteresserede fra andre
lystfiskerforeninger, kommuner, regionen
m.m. var mødt op for at opleve, hvor enkelt
man kan lave vandpleje med en meget stor
effekt. Et af værkIøjerne hedder en
spulepumpe, som forud for ørredernes
gydning kan løsne gydegruset i vandlø-
bene. Et arbejde, hvis det udfØres efter
den gængse metode med greb og rive, er
hårdt, tungt og meget tidskrævende.

Hvorfor ska! man spule / rive gydegruset?
Det er vigtigt med gydebanker, som
fungerer. D.v.s at gydegruset ikke er sandet
til eller kittet til, som det er mange steder.
Under disse ugunstige forhold har ørred-
æggene ikke store muligheder, for at blive til
reel yngel Qg øget fiskebestand til følge

I Trend A, hvor Jonas Høholt har været
med til og gennemføre vandpleje efter
lignende metode, har biologer målt en
effekt på 16 gange mere yngel efter
vandpleje af gydebankerne i åen. Så med
en spulepumpe, en dunk benzin, en greb
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og to-tre hjælpere kan man hurtigt og
effektivt rense op i dårligt fungerende
gyde-banker.

Anden del af kurset handlede om
udplantning af Vand Ranunkel i de dele af
vandløbet, hvor der er få eller ingen
vandplanter. Planter i vandløbet har en stor
betydning ikke kun for fiskene i vandløbet i

form af skjul og gemmested, men også for
insekter, og andet liv i vandløbet. Og så er
det bare smukt med planter i vandløbet

En herlig og lærerig dag med store
perspektiver for vores van dløb i Odder
Kommune. Det er bare med at komme i

gang Lars Aarø.



Skønderborg Sø
Lørdag den B juni kl, 9 00 var der
foreningstur til Skanderborg sø. Vi var 9
deltagere der blev fordelt i 4 både. Vejret
var rigtig fint bortset fra en lovlig kraftig
vind. Der blev ikke fanget nogen sandart,
men alle fangede fisk enten gedde eller
aborre.

Ved middagstid samledes vi gå øen,
der ligger lige over for Vestermølle, til
fælles frokost bestående af små pizzaer og
kager doneret af Saxildbageren, og
medbragt af Allan.

Vi sluttede fiskeriet ved 1B-tiden, en
dejlig oplevelse rigere med vejrbidte
kinder og godt ømme i bagdelen efter de
mange timer i båden. /Viels Jørgen

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

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 54 70 20
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Vintersysler
Som det er sket før, har "de gamle": Vagn -

Niels Jørgen - Ejner - Jan - Tommy og
undertegnede haft gang i fluebinding
vinteren igennem - Udover lignende
arrangementer i klubhuset. Det var
selvfølgelig for at lære det sidste nye, men
det selskabelige islæt var nu heller ikke
uden betydning

Det hele sluttede af med et møde hos
Ejner, hvor vi mødte kl. 10.00 og bandt
fluer til kl 12.30, det skal bemærkes, at
under vejs blev der foretaget en undersØ-
gelse af adskillige whisky mærker, for at
finde ud af , hvilket mærke, der var bedst til
f luebinding.

De frembragte fluer skulle bedømmes af
et uvildigt dommerpanel, som Ejner havde
udpeget og som viste sig at være meget
kompetent (tror jeg nok), nemlig vores
hustruer, der mødte kl. 13.00 til frokost.

Forinden var de om formiddagen
fremstillede f luer - nøje udvalgt med to fra
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hver deltager - sat op på en papskive og
nummereret, så dommerne havde ingen
mulighed for at vide, hvem der havde lavet
de respektive fluer.

Efter dommerpanelets nøje vurdering,
blev mit nr. udtaget som vinder, hvilket var
en stor overraskelse, tkke mrndst for mig
selv, da det normalt ikke er min store
kompetence at binde fluer.

Førstepræmien var: En flaske snaps og
et meget fint diplom.

Det skal bemærkes, at jeg et par dage
efter fik besøg af vores barnebarn Jacob,
der plejer at binde fluer for mig i klubben,
Jacob troede simpelthen ikke på, at
udvælgelsen var gået rigtig til, og hans
kommentar var: Morfar dommerne har
syntes, du skulle vinde. Erik Hohn



Ir{øtørbej de på kysten
De fleste mennesker har det bedst når de
befinder sig i sengen om natten. Jeg har
åbenbart en kromosomfejl, for jeg har en
indre trang til natarbejde med min
fluestang på kysten. Når det er sommer, og
nætterne bliver lyse, må jeg ud til revet ved
Norsminde eller andre steder, hvor der er
god bevægelse i vandet.

Det er dog ikke altid jeg fanger en
havørred. Men jeg har altid gode oplevelser
med mig hjem. På min sidste tur så jeg ikke
en eneste havørred. Vejret var ellers perfekt.
Stort set ingen vind og ikke en sky på
himlen. Klokken 24.A0 var det så lyst, at jeg
næsten kunne sidde på kysten og læse
avis. Lyset gjorde, at jeg kunne se, hvad der
skete ude i vandet. Der skete en del. Men
det var ikke havørreder, jeg så
i overfladen, det var små sej. I

løbet af natten fangede jeg
ca. 20 små sej som huggede
ivrigt på min sorte cigar. Alle
fiskene blev nænsomt
genudsat da de var langt fra

mindstemålet. På et tidspunkt fangede jeg
også en stor flot sild. Det var min første
fluefangede sild på cigar En vild lille
fætter, som kunne have lavet meget
ballede, hvis den havde vejet et kilo mere.

En vigtig del af oplevelsen ved at fiske
på kysten i de lyse sommernætter, det er at
give sig tid til at sidde på en stor sten og
bare nyde stilheden og det smukke syn fra
den røde himmel. Der er ingen speedbåde
eller andre larmende både på vandet. Bare
stilhed og dufte fra græs og blomster. Det
kan dog hænde, at der er en nattergal, der
har slået sig ned i nærheden og bryder
nattens stilhed med dens smukke sang.

Sommeren er heldigvis lang endnu,
og der venter forhåbentlig mange gode

oplevelser ude i de lyse
sommernætter.
Forhåbentlig er der på et

" tidspunkt også en
havørred, der vil vise
interesse for min sorte cigar

Lars Berg Thomassen
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Tirsdag 13. Førete klubaften efrer sommerterien.

Tnsdåg20ffiffiffiI:qtrffJ;H::',.gstrand
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Tlrsdag 3, Hyggeatten. Optakt til Genild{uren.

Fredag 6.- Farlænget weekendtur til Getild.
søndag 8. Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67 .

Tilmelding på opslag i klubben senest 3. september.

Tirsdag 10, , Foradragt Niels Aage Skovbo: Vand,m|li -

- Har du nogle gode billeder og måske en lille historie fra ferrens fiskeri så mød

Lørdag 21. lur til Gudenå-

T.i rs cl ag 24.1;.,;|, ;,;.;,t" ; ;,' Hy g g g Aft e n.



Lørdag 5. Fladftsketur tll Djui§land ellCi mte,d b i :påL L;, bb,li.

Tilmelding på opslag i klubben senest 1. oktober.

Tirsdag 8. Fluebinding, lnstrulatiCIn:,,L,ar$ Aåriø:

Tirsdag 15. Fluebinding. lnstruktion: Jens Knudsen.

Tlrsdag 22. Hyggeaften.

Søndag 27 Sæsonafslutning i Odder Å.
Vi mødes i klubben kl. 9,00 til kaffe og rundstykker
Kl 13.30 mødes vi igen iklubben, hvor Vagn serverer gule ærter,
Tilmelding på opslag i klubben senest 23. oktober.

Tirsdag 29 " Vl laver I fællesskab programmpt:fatr trt'hi l:Våir 2014, Film.

Lørdag2. Put and take. Arrangør; Peter Frederikgen, tlfi§§'i1§.,W.,W' W$

Tirsdag 5. Fluebtndlng. lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 1 2. Fluebtnding. lnstruktion: Jens Kn uros6.n,

Tirsdag 19. Flueblndlng. lnstruktion: Lars Aarø.

Tirsdag 26, Hyggeafien.Optårktrrrti,lrr}UlefrOk0$t.

Fredag 29. Julefrokost.
Arrangør/julemand: Atlan Hosenbæk, tlf, 30 29 79 67 .

Tilmelding på opslag i klubben senest 26. november.

Tlrsdag 3. Bankospil.
Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at møde talriEt op,

Tirsdag 10. §idefe klubaften før tul. Æbleskiver og gløgg.
Arrangør: Vagn Haugaard.

fiirsdag 7. Nytårstaffel; -,, Førs,ter, klu braft en 2A1 4 :

Arrangør: Tonny Jehson.:, 
:

l,Ialcl dig orienteret på Os,Fg hjatnmesldo: vt$i{li,.odclel8,porlsflskørtorqnirrg.€l*



ffiffi

I slutningen af april/begyndelsen af maj hvert år
fejrer man i Randers "Sildedage".

Årsagen hertil er klar nok: Det gælder om at
fange nogen af de gode Sild, som hvert forår i

stort tal svømmer ind i Randers Fjord for at
gyde, hvorefter den del af dem, der ikke bliver
fanget på halvvejen, svØmmer tilbage til

Kattegat for der at nyde livet resten af sæsonen.
Niels Jørgen og undertegnede drog 1. maj

i år til Randers Fjord i håb om at nappe et par
af de højt besungne, og som det fremgår af
billeddokumentationen, så lykkedes det da
også i et vist omfang !

Selv er jeg naturligvis ikke helt tilfreds med,
at N.J. fangede 30 af de blanke, medens jeg
måtte nøjes med ca. halvdelen, eller for at
være helt nøjagtig 17 stk.

lnden jeg kunne nå at hale ind på NJ's
forspring, lykkedes det for ham al ødelægge
sit - i øvrigl under et år gamle - fiskehjul, så vi

måtte afbryde og tage til grejbutikken i

Allingaabro. Her fik jeg turens lektion nr, 2'.

"Hvordan hjemtager man et 800,- kr.'s

fiskehjul til 300, - kr. ?"

Jeg skulle blive vildt imponeret. Først ville
sælgeren let klynkende gå ned til 500,- kr.,

men i løbet af et par minutter var prisen aftalt
til 400,-kr., og vi gik alle tre (jeg med store
øjne) til kasseapparatet.

Uheldigvis for sælgeren kunne han ikke
netop denne dag tage imod dankort, men NJ
rystede ikke på hånden og viste uden videre
sælgeren, at der kun lå sølle 3 krøllede
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100-kronesedler itegnebog, så 300,- kr. blev
prisen, selvom sælgeren så ramt ud.

Lektion nr. 3, "At sætte en 65 år gammel
novice på plads ved at fange ørred i 4, kast!"

Vi ville ikke fange flere sild denne
solbeskinnede flotte 1 . maj, hvorfor vi aftalte
at tage videre til Gjerrild Klint.

Fra mine pensionist-venner har jeg hørt ret
meget om dette ophøjede næsten religiøse
sted, når det gælder om at fange "Den rigtige
fisk", så mine forventninger var naturligvis
tårnhøje. Nu fik jeg måske chancen for at
bringe balance i regnskabet, men nej!

Vi startede begge med blink for enden af
linen, NJ fiskede forrest, og jeg fulgte i en
ærbødig afstand af 25 m bag ham.
lnden der var gået 2 minutter, havde NJ hug,
og han landede en flot fed regnbueørred på 1

kg. Vi diskuterede, om den kunne stamme fra
de undslupne masser i Grenå havn en
måneds tid tidligere, men den var "fuldtakket"

på halefinnen, hvilket skulle kunne tolkes,
som om den ikke har levet som "sild i tØnde",
som tilfældet er med andre fisk i fangenskab?

lnden for de næste 5 minutter havde NJ en
hornfisk på krogen, men den sprang af, inden
han kunne trække den på land.

Behøver jeg at sige, at jeg ikke havde så
meget som et eneste hug de 2 timer, vi var på
dette i øvrigt gudeskØnne sted, der - som jeg
kan bedØmme det - oser af fisk, og som jeg

ser meget frem til at besøge igen.
Tommy Jørgensen
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For 3. år I træk drog Niels Jørgen, Vagn og
jeg cle 1 50 km vestpå i højl humør. I år
skulle det være. De to foregående år
lrarvde kun været forberedende øvelser. I år
var der bundet optimale bundtakler, og der
var friske hornfiskestykker klar til at blive
sirt på krogen . I år skuller der fanges
pi1;virr Jo humøret var i top.

Vi korr lidt sent af sted, idet NJ lige
skulle have sendt hustruen Gitte på ferie
surnme dag Det gjorde, at NJ.s madpakke
pludselig blev et mandeprojekt, hvilket jo
er uvant for ham.

Vi ankom til Børsmose kl. 11 og gik
straks i gang med fiskeriet. Andre var i fuld
gang, men Vestkysten er jo rummelig,
ligesom der er hø1|til loftet.

Et par timer senere mødtes vi til frokost.
lngen af os havde mærket så meget som
et lille ryk. Vi var dog sikre på, at det
skyldtes, at vi var ankommet på det
tidspunkt, hvor der var laveste vandstand.

Resten af dagen gik. Sent på eftermid-
dagen havde Vagn bid, idet en ca. 20 cm
stor pigvar tog krogen 2 meter fra ham.
Efter behørig fotografering, blev den
nænsomt genudsat med besked om at
hente sin moder.

Vi fiskede videre til ca. kl. 19.30, uden at
oplevede noget.

Vi så en lystfisker komme gående med 3
pigvarer hver på ca. et kg. Han havde

brugt gummidyr på 2 ophængere og
havde været i gang fra kl. 10.

Da vi var ved at pakke sammen kom
Gorm gående. Han havde fisket hele
dagen på kysten fra Nymindegab til
Blåvand og havde i Børsmose fået 1 pigvar
på ca. 1,5 kg samt 2 under målet. Endvi-
dere nogle skrubber. Nå, men han er jo
også næsten lokalkendt på den strækning.

En lokal lystfisker havde fortalt Vagn, at
pigvarfiskeri var det nemmeste fiskeri i

verden, idet man blot skulle smide et og
andet ud med en krog på, så gik resten af
sig selv. Vi syntes ikke lige, at det var det,
vi oplevede.

Det sjove ved vor tur var, at uagtet det
magre resultat var vi alle tre enige om, at det
havde været en god tur. Jan Gregersen

ODDER SPORTSFISKERFORENING 
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Fiskegrej -a.ktion
Tirsdag den27. august kl. 19.30 afholder vi en fiskegrei-aktion i klubhuset hos
Odder Sportsf iskerforenin g.

Foreningen har modtaget en del fiskegrej fra familien til afdøde Hans Erik Harboe. ldet
vi ikke har plads og hpller ikke finder det forsvarligt at opbevarer alt dette fiskegrej hos
os, har vi besluttet at udbyde grejet på en lille aktion. Fiskegrejet omfatter såvel ubrugt
som brugt fiskegrej og der er fiskestænger, fiskehjul og en masse
endegrej samt tilbehør. Samlingen omfatter herunder nogle
ældre fiskehjul såsom Cardinal 55, 60 og 66, Ambassa-
deur 5000 og 5500 og et Ultra Mac XL2 fiskehjul.

Kom ned og giv et bud, så vi kan få grejet ud
at fiske. Tag gerne en fiskeven/veninde med.
Det er ikke nØdvendigt at være medlem
af Odder Sportsfiskerforening for at
deltage i grej-aktionen.

Såfremt du selv har noget
fiskegrej du ikke længere
bruger, har foretaget et
fejlkøb m.v. er du velkommen
til at tage fiskegrejet med
ned i foreningen og forsØge
at få det afsat på grej-
aktionen.

Bestyrelsen ={æ*

ND§N
PLfrH§Tff-TPPTR.

§§§HCE

Skovdalsvej 36
8300 Odder
Tlf. 86 54 07 35
v/ Kim Dam
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Vi har i foråret udmeldt os af Hølken
bådelaug, idet vores båd ved Hølken
Strand endnu ikke har været benyttet.

Båden er derfor fjernet fra Hølken Strand
og ligger nu i stedet for ved Egehoved
(sydspidsen af Atø ved molen). Det derfor
nu en mulighed for alle medlemmer, at
tage en tur ud på yderfjorden for at dørge-
eller spinnefiske efter havørreder i "Draget"
(det smalle stykke mellem Borre Knop og
Alrø) eller måske tage ud og fange en
håndfuld makreller ude i sejlrenden midt i

sommervarmen. Husk dog at være
opmærksom på trafikken derude, idet der
ind imellem sejler store skibe ind og ud af
det smalle farvand.

Status for OSF's 3 både er herefter
følgende:

. En båd er placeret ved Alrødæmningen
(ved bådpladsen neden for sommer-
h usene).

. En båd er placeret ved Egehoved
(på stranden ved molen).

. En båd er opbevaret på bådtrailer
ved klubhuset på Stampmøllen.

Bådmotorer og redningsveste kan lånes
af foreningen. Reservation af både skal ske
hos Tonny Jensen (20 11 51 74)
eller alternativt
hos Peter Frederiksen (29 21 44 73)

Bestyrelsen

Maskinfabrikken BEMI ApS
RØNHØJVEJ A A3OO ODDER
TLF_ a6 54 14 5() FAX a6 54 00 47

) Smedearbejde
O Maskinstativer
O Specialmaskiner
O Renoveringsopgaver
O Maskiner til stålindustrien
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OSFs sommerarrangement for medlemmer
med medfølgende kvinder og børn er
efterhånden ved at vokse sig stor. Hvis
udviklingen fortsætter på den måde, vil
man omføje år have et langbord, der
strækker sig fra klubhuset langs bækken
helt op til Vennelundsvej. Men det forud-
sætter nok flere medlemmer. Og flere
medlemmer forudsætter nok flere fisk i de
lokale (far)vande.

Tilbage til dette års grillaften, der bød på:
. Rekordstort deltagerantal - flere end 40.
. Velstegt midterstykke.
. Overdådige mængder af salat.
. Dåsekartoffelsalat, som selv en skeptisk

dåsekartoffelsalatspiser fandt absolut
spiselig.

. Dejlig dessert.

. Billige bajere.

. Hyggelig snak med bordfællerne.

. Formidabelt sommervejr.
Som det vel fremgår af ovennævnte, var

det et vellykket arrangement, som også
kan anbefales til folk, som ellers ikke plejer
at være med - der er stadig langt til
Vennelundsvej, og der er ikke faste
pladser !

Tak til grillmesteren og hans hånd-
gangne mænd (og kvinder?) for den gode
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mad. Tak til de medlemmer, der året
igennem betaler en lille smule for meget for
deres øller til klubaftenerne. Thi uden
overskuddet i ølkassen kunne to mand ikke
slippe med at betale 42 kr., alt inklusive
(gæt selv, hvor man ge øller vi f ik).

Så min opfordring må lyde: Drik til I

segner hele året (og husk at betale), og
inviter så konen på fin, næsten gratis
middag til sæsonafslutningen !

Karen Rasmussen



Regter for Odder NAævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
f ra 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 cmRri::::I ?3:H

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
Størrelse 2,0. Modhager på ormekroge skal være
fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan udstedes op til 3 gæstekort ti! 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 reservatot starter. Området skal
forlades en halv time før solnedgang.

Fredningsbætter ved Rævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hersket en de! tvivl om fredningsbæltet
for Bævs Å's udløb i Norsminde Fjord så tad os
slå følgende fast: Rævs Å frar 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 havneudløbel i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje
tværs over havneudløbet f ra den nordre
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U I ovl ige fi skered s kaber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, BG 55 43 10 - 20 11 51 74,
eller til fiskerikontrollen 86 44 Bg 11.

Fangstjournal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største
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 Lystfiskedorening 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 tlt.20 11 5174.

Vi kan kontakte
Leif Hansen, tlt.27 42 31 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,
og få 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.
Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to tør
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hold dig orienteret på

OSFs hjemmeside:
www. odde rsportsf i ske rfo ren i n g. dk.

Kontingent 2013
Senior ....... 520,-
Junior 245,-
Familie 690,-

Gled dine klubkømmerater og dig selw!

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

ODDER SPORTSFISKERFORENING 1 5
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