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Premiere "ued Odder Å
Af Lars Abel

Søndag 2. tebruar kl. 8.00 mØdtes B-10
morgenfriske OSF{iskere i klubben for at
deltage i åbningspremieren i Odder Å. Der
var rundstykker på bordet og kaffe på
kanden, så snakken kom hurtigt i gang.
Hvad var forventningen? Det blev ivrigt
diskuteret om nogle af de undslupne
'BurhØns'fra Horsens Fjord havde fundet
vej op i vores eget fiskevand. Muligheden
burde absolut være til stede, så vi så frem
til måske at kunne rense åen op for denne
uindbudte gæst. Håbet var naturligvis
også at få en af vore ganske almindelige
havørreder i tale.

Lystfiskerne fordelte sig ved både
Assedrup- og Synnedrup-stykkerne. Os
der tog til Synnedrup kom endelig frem
efter at Gorm havde givet os en længere
guidet tur på det sydlige Mallings mange
(og for mig helt ukendte) små og snoede
grusveje.

Vejret denne dag var fantastisk. Januar
havde været den mest solfattige i 45 år, og
dette var den første dag I år med fuld sol.
Abrinken var belagt med kridhvid sne som
reflekterede det skarpe sollys op i Øjnene,
så ens koglekirtel blev bombarderet med
UV-stråler. Det var lige det man trængte til
efter de to mØrke måneder der var gået
forud.

Snart var alle i gang med fiskeriet. Der
blev prøvet til med både spinner, reje,
Bombarda{lue og wobler. Selv prøvede
jeg med en lille klynge ørredrogn. Som
tiden skred frem måtte vi sande at fiskene
ikke var i bidehumør denne søndag. Der
var ingen hug. Selv så jeg en enkelt ørred
slå smut under brinken, men den ville ikke
lege tagfat.

Tiden ved åen var dog overhovedet ikke
spildt. Der var en dejlig forårsstemning. En
svane, der havde taget ophold i åen, blev
på et tidspunkt presset sammen mellem
mig og en anden fisker. Den virkede ikke
helt tilfreds med situationen, og den blev
faktisk lidt truende da den følte sig

allermest presset. Heldigvis lykkedes det
den at passere forbi, så den kunne
svØmme ud og søge tilflugt ude i fjorden,
mens disse fredsforstynende Iystfiskere
hærgede åen.

Senere på dagen mødtes vi igen i

klubben. Mens vi andre var ved åen,
havde Ejner stået og lavet gule ærter med
flæsk, sennep og medisterpØlse til de
sultne fiskere. Vi kunne så sætte os til
bords til en dejlig middag med tilhørende
øl samt en lille snaps til dem der havde
lyst.

Alt i alt en dejlig dag, selvom fiskene
glimrede, ved deres travær.
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Åbningstider:

Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 5470 20
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Den 26.-27 . april var vi på OSFs årlige tur
til Tonnys sommerhus. Det er en kombine-
ret kystfiskeri og åtur.

Deltagere var Henrik Rasmussen, Kim
Christensen, Anders Knudsen, Allan Dich,
Jan Nielsen, Søren Kalmayer, Peter
Frederiksen og Tonny Jensen.

Vi startede fra klubben kl 9.00 til
Lystfisk.dk i Randers,hvor der var nogle,
der skulle have nyt grej. Butikken kan helt
bestemt anbefales, det bugner af grej, der
var flere der nok købte mere, end de skulle
bruge den pågældende tur.

Efter en times tid i butikken kØrte vi til
Allingåbro og sonderede terrænet. Der var
lokal fiskekonkurence, så vi blev enige om
at vente til næste dag med fiskeriet og
kørte videre til Ørsted og provianterede til
turen og herefter videre til sommerhuset og
fik os indlogeret. Så var der tid til fiskeri. Vi

kørte til Randers fjord nærmere bestemt til
stenrevet ved Udby, en plads jeg ikke
havde prøvet før, men havde hørt meget
om af lokale lystfiskere. Vel ankommet til
fjorden hvor vi parkerede ca. 500 m fra

fjorden og gik den sidste vej til stenrevet,
der ligger ca. 20O m ude i vandet. Det skal
siges, at det bestemt ikke er sidste gang,
jeg/vi kommer her, det er helt perfekt med
mange sten og god strøm, ydermere ligger
revet helt ud til sejlrenden. Mens vi fiskede,
kom der en coaster, som man næsten følte
kom helt hen til en, Der blev ikke fanget så
mange fisk, de er nok ikke rigtigt kommet
ind i fjorden endnu, men Søren Kalmaier fik
dog 2 undermålere. Når man fisker, går
tiden alt for hurtigt, og vi skulle jo hjem til
sommerhuset og have grillen gjort klar
samt tilbehør, så vi kunne få noget at spise.

Efter en god nats søvn startede næste
dag med morgenmad og oprydning i

sommerhuset, hvorefter turen gik til
Allingåbro for at fiske aborrer. Efter køb af
fiskekort var vi klar til flskeri i åen. Der blev
fanget en del skaller, dem er der rigtig
mange af. Aborrene var der ikke så mange
af , men der blev da fanget en del alligevel
også pæne store.

Alt i alt en rimelig tur.
Tonny Jensen
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Jeg tror jeg har haft mit bedste forår
nogensinde når det gælder store fisk.
Aldrig før har jeg under forårsfiskeriet
fanget tre fisk, der hver især var over 6n
meter.

Det hele startede med en tur på
Østersøen i min kollegas trollingbåd den
16/4. Samme dag som fiskeriet startede i

Skjernå efter laks. Det var samme fisk, vi
var efter på de salte våger, og det skulle
vise sig at lykkedes ganske godt. Vi havde,
da dagen var omme, haft kontakt med 6
fisk, og landet de fire. Dagens største, blev
en fin laks på 105 cm og 10,5 kg.

Næste fisk var præcis en måned senere.
Nemlig den 16/5. Efter at have været på en
resultatløs bukkelagt om morgenen, kørte
jeg op til Randers Havn for at mØdes med
en kollega (ikke den samme!), og smide
hans båd ivandet. Vi ville en tur på
Bredningen, den inderste del af Rander
fjord, for at fiske brakvandsgedder. Det var
premiere for fiskeriet efter gedder i

brakvand, som starter lidt senere end
fiskeriet efter deres ferske fætre.

For at gøre en lang historie kort, fik vi et
forrygende fiskeri, hvor jeg var så ubeske-
den at fange dagens stØtste gedde på 105
cm. og 10,7 kg. Så næsten samme mål
som laksen en måned tideligere.

Den 3. fisk fik jeg den 116, dajeg var på
sandartpremiere med Søren D. og Allan R.
Vi fik ingen sandart, men havde tilgengæld
et super geddefiskeri om formiddagen.
lgen (pral!! ?) fik jeg dagens største fisk,
Denne blev dag ikke målt og vejet, men
den var helt sikkert over en meter! Den var
tilgengæld noget slank, så den nåede
næppe over de 10 kg. Men hvad den
manglede i vægt, havde den så i vildskab.
Den leverede en helt fantastisk fight, som
ieg sent vil glemme.

Om der er specielt held ved premiere-
dage ved jeg ikke, men det er da lidt
påfaldende at alle tre fisk er fanget på en
premieredag. Er der ikke? lb
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Kort og godt: webstedet, hvor man som
lystfisker og person med interesse for
natur og vandmiljø ønsker viden om
elementære forhold i vandmiljøet og
opskrifter til at forbedre forholdene for fisk,
insekter, planter m.m.

Det er Jan Nielsen og Finn Sivebæk fra
DTU Aqua, tidligere Danmarks Fiskeri-
undersøgelse, der blev til DTU Aqua i 2008
De to herrer er uddannede som biologer,
og ved stort set alt, hvad der er værd at
vide om vandmiljø og vandpleje, de
brænder totalt for deres arbejde. Det
oplevede Allan Rosenbæk og underteg-

nede, da vi i weekenden 23.-25. maj var
på vandplejekursus med Danmarks
Sportsfiskerforbund og DTU Aqua betalt af
fiskeplejemidlerne. Det er også fra disse
midler, Jan Nielsen og Finn Sivebæk får
deres løn. Uden fiskemidlerne havde vi ikke
disse to kompetente og entusiastiske
biologer til at varetage naturen og vores
interesser. De kæmper hver dag mod
lodsejere, landmænd, myndigheder og
kommuner, som ikke ved nok om de faktiske
forhold, regler og muligheder.

De har lavet en hjemmeside, der hedder
fiskepleje.dk, hvor man stort set kan søge på

alt inden for vandmiljø, og få svar.
Der er mange gode videoer,

som nøje beskriver forhold, eller
anviser, hvordan man kan løse
en problemstilling f. eks.
hvordan man laver en gyde-
banke. Og det var netop det,
Allan og jeg var på kursus i.

Sammen med 20 andre
kursister var vi samlet i Vejle til
kursus i vandløbsrestaurering.
Her lærte vi om, hvad der er af
betydning for et godt og varieret
vandløb. Der må ikke være
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spærringer, så fiskene ikke frit kan vandre
mellem gyde- og opvækstområderne i

vandløbet og havet. Fiskene kræver kort
sagt det samme af vandløbene som
miljølovgivningen, herunder EU's vandram-
medirektiv der tilgodeser fisk, vanddyr,
insekter og planters behov.

Vi fik indsigt i, hvad der gør et godt
vandløb. Nødvendigheden i at der er rent
vand og ikke mindst ordentlige gydeforhold
for øneden. For hver enkelt ørred, der er
gydt naturligt, går der fire udsætnings-
ørreder, så tallene taler deres eget tydelige
sprog.

Fredag eftermiddag og aften var det
teori og videoer, der blev brugt i undervis-
ningen

Lørdag var vi ude og besigtige en
etableret gydebanke i en bæk i Vejle Ådal.
Elektrofiskning i Kvak Møllebæk, der viste
sig at være fuld af yngel, der væltede frem,
når elektroden blev sat i vandet.

Om eftermiddagen var vi i Egtved Å,
hvor vi sammen med Vejle Sportsfisker-
forening skulle etablere to gydebanker på
hver 10 meter og 1,5 meter i bredden.

I Egtved ventede Vejle Sportsfiskerfor-
ening på os med to maskiner. En dumper
til at fragte og udlægge grus på gydeban-
ken og en gravemaskine på larvefødder, tll
at udlægge eller grave, hvor der måtte
være behov for dette. Efter tre timer havde
vi etableret to nye gydebanker, som det
bliver spændende at følge effekten af.

De gydebanker, Jan Nielsen og Finn
Sivebæk for mere end 20 år siden
etablerede i Kvak Møllebæk, fungerer i

dag stadig.

Søndag var dagen, hvor kursisterne i

grupper selv skulle stå for et gydebanke-
projekt, hvor vi skulle beregne, fald på
vandløbet, mængde af grus/håndsten,
prlsfastsættelse, lodsejeraccept, ansøg-
ning fra fiskemidler, dialog og endelig
godkendelse fra kommunen.

Det lyder langhåret, men er utrolig
enkelt, og alle oplysninger og vejlednin-
ger er tilgængelige på Fiskepleje.dk, og
er de retningslinjer som Miljøministeriet,
(hvor under DTU Aqua hører), anbefaler
bliver fulgt.

Fulde af ny viden og praktisk erfaring
sluttede Allan og jeg af søndag eftermid-
dag med et fantastisk kursus i vandpleje,
som vi kun kan opfordre medlemmer i OSF
til at deltage i, og vi er allerede i dialog
med Odder kommune om snarlige
projekter i kommunens potentielle vandløb,
Et fantastisk kursus i vandpleje, som kun
varmt kan anbefales.. Lars Aarø.

Maskinfabrikken BEMI ApS
RØNH-ØJ\/EJA-A3OOODDER
TLF. a6 54 14 50 - FAX 86 54 00 47

o Smedearbejde
O Maskinstativer
I Specialmaskiner
I Renoveringsopgaver
I Maskiner til stålindustrien
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Åktivit,
2. ltøktå
2014

§,1

Tirsdag 12. Første klubafien efter sommerferien.

Tirsdag 't9, Hyggeaften. Op:akt til GerrildJuren

Frcdag?2,.-
søn.24.

Forlænget weekendtur til Gerrild.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben
Turieder Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.

Tirsdag26. Hyggeaften.

a{"i- f-,rlr
Tirsdag 2. Kysttiskeri, Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand

og slutter aftenen med grillpølser.
Turleder Allan Rosenbæk, tll. 30 29 79 67.

Tirsdag 9. Hyggeaften med sommerens terie- og fiskebilleder.
Har du nogle gode billeder og måske en lille historie fra feriens fiskeri så mød
op denne alten og del dine oplevelser med klubbens øvrige medlemmer.

Tirsdag 16. Kystflskerl. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser.
Turleder Allan Rosenbæk, tlf . 30 29 79 67.

Tirsdag 23. Reparatlon og vedligeholdelse af OSF'I både.

Tlrsdag 30. Oprydning i småbækkene
så opgangsfisk får lettere adgang til gydepladserne.
Husk Gummistøvler

B onorn sPoRTSFTsKERF()RENr N(l



Ir§:§..-'-'
Lørdag 4. Turtil Put and take.

Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.
Arrangør: Allan Knudsen, tlf 28 96 28 10.

Tirsdag 7. Oprydning i småbækkene
så opgangsfisk får lettere adgang til gydepladserne"
Husk Gummistøvler

Tlrsdag 14. Fluebtndlng. lnstruktion: Lars Aarølib Sejersen.

Tirsdag2l. Fluebinding.lnstruktion: Lars Aarølib Sejersen

§øndag 26. Sæsonafslulning i Odder Å.
Vi slutter dagen med servering af en gryderet i klubben.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben"

Tirsdag2S. Hyggeatten.

kt,.-,'.

Tirsdag4. Hyggeaften.Film

Tirsdag I l. Fluebinding.lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 18. Fluebinding.lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 25. Hyggeaften. Optakt til julefrokost,

Fredag 28.

§,',

Juletrokost.Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.

Tirsdag 2. BankosPil.
Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at §øde talrigl op.

Tirsdag 9. $idste klubalten tør jul. Æbleskiver og gløgg.

Tirsdag 6. Nytårctaffel. - Første klubaften 2015.

Hold dig orienteret på OSFs hiemmeside: www.oddersportefiskertorening.dk
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Forårsfskeri zted Kørup Å
Midt i maj ringede vores fiskekammerat
Jørgen fra Ringkøbing og fortalte, at der.
var tidlig opgang af havørreder i Karup A.
Han foreslog, at vi hurtigst muligt mødtes
ved hans fiskehytte oppe ved åen.

Tirsdag den 20. maj kl. 06.30 kørte
Vagn, Niels Jørgen og undertegnede af
sted med oppakning og proviant til 3
dages fiskeri. Vejret var nærmest
sommeragtig med drivende hvide skyer,
og vejrudsigten lød på varmt og lil veir
de næste 3 dage.

Da vi ankom kl. 08.00, havde Jørgen
dækket op på terrassen, og sad og
ventede på os.
Efter en gang kaffe med rundstykker, en
hjemmelavet snaps og en snak om, hvad
der var sket siden vi fiskede sammen
sidst, blev der pakket ud. Der skulle
f iskes.

Vi blev enige om at starte fiskeriet på
stykket fra Hagebro til Vridsted, og vi
delte os 2 og 2. Vagn og Niels Jørgen
startede ved sommerhusene, og Jørgen

1 0 ooorn sPoRTSFTsKERFoRENTNG

og jeg startede oppe ved Hagebro.
Jørgens fiskehytte må betegnes som

en luksusfiskehytte, som han selv har
bygget og indrettet gennem snart 25 år.
Hytten er ikke stor, men den er vel
indrettet, så der er plads til 4.

Hytten ligger på 3000 m2 gammel
mosejord - en rigtig naturperle. Siden vi
besØgte ham sidst, har han gravet ud til
en sø med et vandspejl på ca. 100 m2.

Der var allerede begyndt at vokse
vandplanter i søen, og der var et godt
dyreiinsektliv med bl.a. frøer og salaman-
der. Det bliver spændende at se, hvad
det udvikler sig til.

Vi foreslog ham at udsætte lidt ørreder,
så vi kunne hyggefiske fra terrassen, men
den var han ikke helt med på. Han havde
haft ideen, men kun til børnebørnene.

Da jeg første gang besøgte Jørgen i

hytten, bemærkede jeg i stuen en flot
drejet messingstang, hvorpå der hang
mange papsilhuetter af ørreder med
vægt, fangststed, tidspunkt og endegrej



noteret. Jørgen fortalte, at han havde lavet
papsilhuetter af de fisk han havde fanget
siden han lavede hytten. Jeg begyndte at
tælle de mange papstykker, og nåede til
52. Jørgen har nok kunnet høre på mig, at
jeg var imponeret over at han havde
fanget så mange ørreder gennem tiden.
Så kom det beskedent fra ham: "Ja, jeg
har jo kun hængt dem op, der har vejet
over 5 kg."
Jørgen kender Karup A, og vi har en god
guide når vi besøger ham.

Engene var utroligt flotte så tidligt på
året. Engblomsterne stod i fuld flor i hele
ådalen. Fuglene var i forårshumør, og der
var fuglesang døgnet rundt. Om dagen
sang kukkeren, duer, Iærker og en masse
småfugle jeg ikke kan skelne fra hinanden,
og om natten sang nattergalen. Køerne
var på græs i engene, og det hele gav
minder om min barndom på gårdene ved
min bedstefar og min onkel.

I løbet af de 3 dage vi var ved åen, blev
der brugt meget tid på at sidde og nyde
naturen.

Vi fik ikke landet fisk. Den eneste der

var tæt på var undertegnede, der den
fØrste dag i "slagterhullet" krogede en
ørred på 3-4 kg. Fisken opførte sig som en
luftakrobat, og efter 10-15 sekunder var
den fri igen.

Om aftenen var der hygge i hytten, og
der blev selvfølgelig snakket lidt fiskeri.

En af historierne skete for snart mange
år siden. Vagn og Jørgen havde været ved
åen, og Vagn havde fanget en ørred på et
par kg.

Da de kom tilbage til Hytten, sad på
terrassen og slappede af. Skolelæreren
der har en fiskehytte i nærheden af Jørgen
kom forbi. Han standsede op og spurgte,
om de havde oplevet noget. Vagn fortalte
vidt og bredt om sin ørred, og hvor stor en
fight han havde haft. Skolelæreren lyttede
og sagde tillykke, og kørte videre - ca. 50
meter, stoppede og bakkede tilbage til
Vagn og Jørgen. Han stod ud af bilen, gik
om og åbnede bagagerummet, og sagde:
"Jeg glemte forresten at fortælle noget". I

bagagerummet lå en sølvblank 7 kg ørred.
På det tidspunkt følte Vagn, at han havde
fortalt nok om sin ørred. Einer
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Udpløntning øf
vandranunkel
i Odder Å
Niels Aage Skovbo, som flere gange har
gæstet OSF, var sammen med Andreas
Svarre og undertegnede i foråret med til at
udplante vandranunkel i Odder Å på stykket
ved Odder Rådhus og ved Å-parkeringen.

Det var ifølge aftale med Odder Kommune
at der blev udplantet vandranunkel. De er
meget interesseret i at følge hvorledes det
går med projektet fremadrettet.

Vandplanter og i sær vandranunkel er
rigtig godt for fisk og insekter, de skaber
skygge og skjul, hvilket er meget vigtigt.

Vandranunkel er meget nem at
udplante, men man skal sørge, for at det
er vandplanter fra samme vandsystem, så
man ikke smitter og spreder sygdom ved
udplantningen.

Selve udplantningen sker ved at man
blot udlægger en sten af god håndstør-
relse på selve roden af planten på bunden
af vandløbet. Det er ikke nØdvendigt at
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grave dem ned i gruset/bundmaterialet.
Sol og lys er også en forudsætning for

at de trives godt i vandløbet til gavn for,
insekter og fisk og så er det kØnt at kigge
på særligt når de blomstrer med deres
hvide blomster netop nu. Lars Aarø



Sammen med juni udgaven af Sports-
fiskeren fik vi alle en indbydelse til at
deltage i indvielsen af Sportsfiskeriets hus
den 21. 1uni.

6 mand fra "seniorafdelingen" blev
enige om, at vi ville ned og se, hvad vores
kontingent var brugt til, så vi tilmeldte os
arrangementet.

Lørdag den 21. kl. 09 30 var der afgang
fra Odder, og godt en time senere var vi
ved Vingsted. Allerede ude fra landevejen
fik vi øje på det nye hus, der er ret
karakteristisk med den brune træbeklæd-
ning, Ved åen, der slynger sig forbi huset,
stod der mange tilskuere, og da vi kom der
hen, viste det sig, at de fulgte med i

elfiskeri for at se, hvad åen gemte. Vi

stillede op og fulgte med, og det var dejligt
at se, at der var en del smolt i åen.

I løbet af dagen blev der vist praktisk
fiskeri i åen med både blink og flue. Det
lykkedes for spinne fiskeren af fange en
ørred på ca. 15 cm. Der var i Øvrigt meget
vanskelige fiskeforhold for både letspin og
flue, idet der blæste en lille kuling igennem
å dalen.

Der var forskelllge aktiviteter i løbet af

dagen ud over praktisk fiskeri. Der var
moderne fluebindlng, hvordan du laver
din egen superspinner, behandling og
grilning af fisk, film om ørredens univers
og fiskeri efter åens byttedyr.

I en udendørs kantine var der kaffe,
sodavand, øl og pølser ad libitum.

Lystfiskeriets hus er en flot bygning, .
der har en unik beliggenhed ved Vejle A.
Alejet er blevet flyttet, så det nærmest
slynger sig op ad huset, og åen er
bygget med både en pool og et stryg,
der kan ses fra huset.

Selve huset med kontorer på 1 sal har
panoramaruder ud mod åen. Stedet vil
være en drømme arbejdsplads for enhver
sportsfisker.

Til dem der ikke i løbet af dagen var
nede til indvielsen vil jeg sige: Vores
hovedforbund har fået et flot domicil, der
er et besøg værd. Ejner
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Tirsdag den 10. juni var der afslutning, der
traditionelt stod på ribbenssteg og tilbehør.
Hvem er det nu lige, der arrangerer mad til
ca. 40 personer plus/minus.

Ja, hvem andre end Vagn stiller op og
foretager indkøb af kød og tilbehør, henter
grill på loftet (bærer den op igen), tænder
op, sætter kød på grill og laver tilbehør m.m.
Jeg hørte nu også en 75 årig, der sagde, at
nu var det også sidste gang . men lidt

senere . . Nå, ja, vi har jo tid til det.
Det blev som sædvanligt en god

oplevelse. Kødet var perfekt, tilbehøret i

top og vejret supert.
Derfor blev denne artikel til, idet du

Vagn skal vide, at vi virkelig værdsætter
det store arbejde, som du yder, for at et
sådant arrangement forløber, som det skal
God sommer til alle.

Jan Gregersen

KUTTE RTUR
Hej alle OSF-medlemmer.Vi arbejder i bestyrelsen på, at lave en

havtur med kutter/turbåd, efter f.eks. torsk, sej, fladlisk eller andre

sjove arter. Turen vil lormentlig blive afholdt engang i loråret 2015.

Vi ved endnu ikke med hvem vi sejler ud med eller hvornår, men

det vil være rigtigt dejligt, at få en tilbagemelding lra mulige

interesserede, så vi ved om der er grundlag for sådan en tur.

I er meget velkomne til at kontakte mig på

mtrindom@gmail.com eller på telelon eller sms på 29822959
Med venlig hilsen Martin Rindom
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Regter for Odder Nnævs 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 rnod I . rrovcrilbcr til og mcd 31 .januar.

Mindstemål:
Havørred ...40 cm
Bækil(ed ........... ...........30 cm
Åt .................... ...................45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. mo«lkrttt pt rl;rr1.

Kroge:
StØrrelse 2,0. Modltiu;ot []ar ornokrogc skal være
fjernet hele året.

Gæstekort:
Der kan udstedos ol) lrl lJ t;;rr:;lckorl lil hvert
seniormedlem. Korkrl lir:; votl lrorrvcnriclse til
kassereren.

Vigtigt:
Bruger man parkorin(Iil)lil(l:;()tt vcd Drilten, SKAL
der altid være on krrlrrl l' pliuls. Ni\r andejagten
starter til septomlx)r, ilr'r rhr rkkO gcncre
ande-jægerno, dor lrr;t;or l)i'l sland fra broen og
ud til hvor resorvillol :;l;rrlrlr. Områdcl skal
forlades en halv ltnto lrrt :xrlnr,'dqang.

Fredningsbælter ved Bævs Å
samt Norsminde Fjord
Der har hcrskol on (lol lvivl oltt f rt-'drtingsba-'ltct
for Rævs Å's ucllob i Norsmindo t'jord så lad os
slå lølgcndc fast: Rævs A har to Ircdnrngsbæltcr.
der er 5OO m fredningsbælte i Norsminde Fiord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
Iiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m
fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje
tværs over havneudløbet lra den nordre
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U lov I ige f i s ke red ska be r
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskabcr (ruscr eller andet) så ring til
Tonny Jensen, tl6 1)5 43 10 - 20 1'l 51 74,
eller til fiskerikorllrollorr BG 44 89 11.

Fangstjournal
Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der
ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence
om de 3 pokaler: Størstelaksefisk - Største
laksefisk fanget i Odder A - Største anden Iisk
fanget i Danmark.

Bådene
OSF har lavet en altale med Skanderborg
Lyslliskerforening om, at vi gensidigt kan låne
hinandens både.

OSF har en båd opbevaret på trailer ved
Stampemøllen og en anden placeret ved
Alrø-dæmningen.

Reservation af både, motor og redningsveste
skal ske hos Tonny Jensen på tll. 20 11 51 74.

Skanderborg Lystriskedorening har til huse i

Vestermølle ved Skanderborg sø hvor forenin-
gens 3 både ligger.

Ønsker du at låne en af bådene, kan du ringe
til Niels Otto Madsen, 40 42 81 06, eller Lennart
Frederiksen,4l 97 45 56.

Når vi benytter deres både, bruger vi vores
egen motor og redningsveste, og de deres!

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 Ior du modtager bladet Sportsfiskeren.

Kom på klubbens mail liste!
Er du interesseret i at lå en mail, når klubben har et
arrangemenl, kan du sende din mailadresse til vores
webmaster Jens K. Knudsen: d952704@ gmail.com.
Så vil du modtage en "remindea' en uge eller to før
turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hold dig orienteret på

OSFs hjemmeside:
www.oddersportsf iskerforening.dk.

Kontingent 2014
Senior............... ....................520,-
Junior................ ....................260,-
Familie .............. .....................690,-

Glad dine klubkammerater
og dig sela!
- kom med et indlæg til bladet
og deltag i konkurrencen
om to flasker rødvin.
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Stef'
lystfiskergr

Mustad Silde og
Makrelforlang
De bedste forfang,
efter vores mening
Mange varianter.
Pr. stk. 29,95
Ta'4 stk. for

!6ltoo''

Kæmpe udvalg i
§imns produkter t 

"x"
Simms Freestone
Waders Sæt
Waders samt Freestone
boots med vibram så|.

Simms Headwater
Fu!! Ilay pack

Farve: Lead eller
Simms orange.

nris 1399,'

Bombarda
0rganizer
lncl. 3 flåd samt
svivler og perler

199,-
Spar 100,-

Fluebindings
sæt
i eksklusiv Træ æske
Regal Copy*''iO 

4ee,-

Stort udvalg i
Scott fluestænge
F.eks. Scott Radian til

5999,-

Silkekrogen
19,95 pr. pk.

Eller 6 pk. ror 100r'

Ron Thompson
tyran
spin 3 delt eller 4 delt
i 7-B-9 eller 10 fod.

@"oli;


