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Savageat
Real Eel 40 cm
5 tarver.
Før 149,- Nu kun 75r-Kinetic

waterspeed G2
Andbart vadesæt
med taske
og vandtæt
mobil pung

4G

G4 Pro iakke
Når kun det bedste
er godt nok.
Pris 4699r-

Reiehou
til rejer eller tobis
2 stØrrelser
Pris
299,.
399,-

&b
Rapala Wobloro
stort og Orn61 561111ttill|l

KØb 3 stk. og Iå

den billigste til halv Prl.

Køb 200 metel
fireline til 280 kr.
i valg fri tykkelse
og få et par
poloraid briller gratis
(værdr 299,-)
Mcclbring evt spole
r,rg vi spoler det gratis på
rncl Bagline.

Sæt pris kun 1449r-
Mange stØrrelser.

0kuma Solterra
SLR 10 eller SLR 15 - Få tilbage!
Normal 1699,-
Frit valg nu kun 899r-!

Krebse Ruser
Pr. stk. 69r.
KØb 3 for 179r- ellcr 10 stk 499r'



OSFs bestyrelse:

Stiftet 1945
Klublokaler - Stampemøllen - Stampmøllevej 57
www.oddersportsf iskerforening. dk
www.sportsf iskeren. dk

Formand

l/larlin R ndom

29 8229 59

mlrindom@gmailcom

Næsdormand

Anders Fogh Knudsen

28 96 28 10

anden04@hotmail com

Kasserer

Peler Frederiksen

86160997-2921 4473
pl@roesgaard dk

86558517-30297967 86542470-50981661
deliinvel@holmail dk lhaugaardS9@gmail.com

Peler Rasml]ssen

40 45 35 41

oeler@tov.dk

Henrik Bøhme Rasmussen B ll Horney

2227 17 81 292t 1008
henrikrasmussendk@yah00dk billleeh@qmal.c0m

lvlailrn Kamner

93 91 14 10

kammerT2@live dk

Blad: Nre s Jør0en Nielsen, B6 54 03 52 - njng@oullook.dk Lars Aarø,86 54 56 /9 - 20 8/ 16 98 kalamasimo@mac com

Webmasler Jens K. Knudsen - d952704@gmail com

DREJ ET NUIVIVlER

Del er rnegel vi0tigl, at iå stoppet l0rureningen med det samme.

Hvrsderer nogelakul f eks fiskder I gger døde i åen, eller hvis

vandet har en mrslænkelig larve eller lugt (olie) . . .

Ring slraks tll
Tonny Jensen

Brandinspektøren

86554310 201151t4
86 54 05 29

Allan Rosenbæk Vagn Haugaard
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Søndag den 29. marts var det sa afsted til
Resenbro put and take, eller rettere Skellerup
fiskesøer. Der er to fine søer faktisk en tredjc,
men en lille børnesø, hvor de helt unge kan
forsøge sig. Det var de to andre fine søc'r,

hvor fiskeudfordringen blev taget op
Skellerup fiskesøer ligger smukl ogl rol

øde ude i naturen, et par kilomtltr:r frit

Resenbro put and takc, orl dct vilr rlr;l;n ltrll
af en udfordrinrt at Ittrcio slrtr]ttl, rttctt tlcl
lykkedes til sidst, [iirltirl ltrtl s;ltttl tttotl rirrlltt;
natur og ingen traf ikstø;. Gotlo Irtrltrlltl ftlr
kast oqsit vcd fluc{tskrt rotrl rtrl klarl vittlrl,
sil vi kunrre spolte rocltt[tLtrtør«tdc:rtt<t i

vandet Der udsættes ogsit kildeørreder i

de kølige maneder af ilret, sa der er flere

forskellige ørreder at fange.
Vi var et dusin pa tur fra foreningen og

havde et par junior medlemmer med, som
gav den max gas og fiskede fra start til slut
og fangede også fine fisk.

Det var ikke bare lige til og fange fiskene
i Skellerup fiskesøer den
solskinsdag sidst i marts
så alt grej blev stort set

anvendt for at
finde det helt
rigtige agn.

Sma sptnnorrt lt;tvtltr 1or;l;ulv',1 lr r ri'.lrt{'(i
og fik et ltltr lttttt llllk tttrrrl lrlrrttr | )r' lr.ll
ttnge, llitti«r Atttltrt'l; rrrlVtIlnl vrtt v,r'lr Itr;

opsill I)it rtl kttirrkko klrrirtt ltl ll',ltllVl,l,,' rrtl

<1tll lykkotktl; ot;ll;-t krt tlttttt ltlrlrlrr ,tl l,r
Itno llrtorl tttotl ltlrttt l11h1r;1llrr ltl. lt',1'. ',r'lv
nrlr;tttt ;tl tlo rylttvttt lt t rrr 1 r rlL rl r,,tlltr I r 1,r ll

lltt rr ;t:t tr kr ll ;kutt r lt; t lotoI ttt tt lr rt t I t tr tlll
t()lltIttoro lolttlt;rtttrirrl, llt()lI vl IlilvrhI lIr
rtr;ltry lttt rlrtt; tttrrtl r;orll vnlt ttt; tlotll ltttlttttt

I t lllrrttrll ;lr ottt,l;ttt ltit klttlrllntr lth

llrvcl trot lttl t ;r tt il ll;krrvtt loo, lt rl t lt tl lrtr l l tltlr t

1ll;r;k lr;r,lltrr, Irvrtr rlltttr; Itrttt k;tllltltio
strørcn tttl ,Jrtn ltitvcic lllLiltllolttol'ol ol
kamera for etrden ett ltnen ved sig agrt o(J

var meget spaendt pa sin optagelser frit
dybet i skellerup fiskesøer. 

Lars Aarø

/l nnnrn 6n^nrorrar/ rDrADrNttNtn



Tør til Gødenå
Vi har i flere år forsøgt os med en Gudenå
tur. De sidste par år har vi været ved
jernbanesvinget, nær Langaa, for at prøve
lykken efter de store laks. Da ingen af de
forrige år havde givet fisk, kom Vagn på
en ny god ide. Han syntes vi skulle prøve
lykken lidt tidligere på foråret og så tage til
det gratis fiskevand tættere på Randers,
lige opstrøms motorvejsbroen. Ved dette
stykke havde der været gode meldinger
om store blanke laks, som på dette
tidspunkt på året kaldes "elevator laks".
Disse laks vandrer op og ned af åen
uden, at have nogen faste standpladser,

Så da vi drog af sted mod Randers
søndag d, 12. april, var vi alle meget
spændte og gik nok alle med tanken i

baghovedet "hva nu hvis . , ."
Vi delte os hurtigt op, hvor nogen gik

nedstrØms og andre opstrØms. Det var lidt
svært med spinnere, da der var lav
vandstand og meget grøde, men man'
kunne sagtens finde nogle steder hvor
det var muligt.

Vi var B klubmedlemmer af sted, og vi
forsøgte med alt hvad vi havde lært af
forskellige fiskemetoder lige fra regnorm,
skalrejer, woblere, blink, spinnere og
spinflue.

Den eneste der fik bare en smule
gevinst var Søren Drasbæk. Han fik et par
hug af nogle gedder.

Efter en god dag ved Gudenåen
mødtes vi igen ved bilerne til en øl og
sodavand, inden vi vendte snuden
hlemad mod Odder. Alt i alt en super god
dag, med gode venner ude i naturen, hvor
vi igen kun fik vasket vores endegrej.
Selvom der ikke var gevinst denne gang,
kommer jeg helt sikkert igen' 

r iln Rindom
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etgøle Reu

Så kom den dag 1eg har ventet på i flere
mdr - min første havtur / torsketur med
kutter T248 på Det gule Bev.

Det startede med, at jeg var ovre ved
Lionfish og købe det sidste grej, jeg
manglede. Da jeg kom hjem, fandt jeg alt
det grej, jeg skulle have med. Det hele
blev lagt på spisebordet (det rodede lidt
meget, og familien rystede på hovedet).
Der skulle rulles snøre på hjulene, pakkes
pirke, og findes tøj. Da det hele var
pakket, fik jeg smidt det i bilen, og så var
jeg klar.

Så var det tid til en eftermiddagslur på
en time. Da jeg vågnede, havde jeg fået
en sms fra Lars Aarø. Han var blevet syg,
og spurte om jeg kendte en, der ville med
- så jeg ringede til Peder Brunsgaard. Han
havde dog ikke noget havgrej klar, så han
takkede ne1. Så slog det mig at min
kollega (Michael Gregersen) som for nylig
var meldt ind i klubben, måske ville med.
Han fik et opkald om han ville med på
havtur (på daværene tidspunkt var kl. ca.

17 30) og han sagdc ja rrrr:rl (lol samme.
Sa var der styr pa dot, or1 vi lrlivcr

enige om, jeg skulle ringe til lrirrrr inden
jeg kØrte hjemme fra kl 0.1 ,00, Vr skr.rlle
mødes på Kvickly's p-plads. Da 1cg ringer
til ham kl 01.00 for at sige, at nu køror jeg
fra Skanderborg holder han klar pa
Kvickly's p-plads. Vi aftaler, han skal køre
om på Stampemøllevej, hvor jeg vil mødes
med ham. Vi kører til klubhuset, hvor jeg
viser ham klubhuset, hvor han er for første
gang

Så kommer Tonny, Martin, Henrik, Bill
og Peter. Vi fik os fordelt i bilerne, og
læsset grejet. Så gik det mod Nr, Vorupør
Da kl. var ca. 04.00 holdt alle biler inrl lil
siden - vi skulle jo ha en lille pillo (rrøryr;t:
tablet). Da vi kom til Nr,Vortt;lør, Irrr;yttrllc
vi at tØmme vores grej tt<l prr p plrtt lr;nn
FUCK der var meget (,rol, l;lr hutrr Atrrlors
og Jacob, som havdrl ovot trttllol t rl
sommerhus 10 mitt rtrtltrt lirtrlt[
snakken igen, mrtttll vt vntllnt pl Vtklrtr
og hans far. Dir r lo hottt, l tlt lyttr lll vt

a ^nnrn



at slæbe vores grej ned pa stranden.
Vi fik spottet T248, som vi skulle med og

fik alt vores grej om bord på kutteren. Sa
kom skipper, og spurgte om vi var klar, og
det var vi allesammen. Klokken var nu
blevet ca. 5, og vi blev slaebt ud i vandet,
og sa gik det over dønningerne. Mens vi
sejlede der ud, fik vi rigget vores grej til, så
vi var klar. Efter at have sejlet ca .1 

,5 time
var vi ved vores fØrste plads. Vi fik smidt
snØren i vandet, og der gik ikke ret lang tid
før alle mand fik fisk på krogen. Vi fiskede
lidt mere, og så blev der ringet på klokken,
som betød at det var op med snøren og vi
sejlede videre til en ny plads.

Sa fik 1eg 3 torsk pa krogen pa en gang,
og det var lige før min Iille pirkestang på
1,20 cm knækkede. Så rabte Jacob "jeg
har også 3 torsk på" Jacob og Tonny fik
hver en tosk på ca.9 kg, som var dagens
stØrste. Viktor fik en på 7 kg.

Sa ringede klokken igen, og Anders
skreg "jeg er ikke klar, 1eg har fisk pa" - han
hev og han hev og troede, det var en stor
fisk - men han havde fanget bunden.

Da vi var færdige med at fiske og skulle
indad igen, spØrger skipper, om der er
nogle der skal have fileteret deres fisk, for
så vil han lige have et par mand staende
klar til at filetere vores fisk, nar vi kom ind,
og det ville alle gerne.

Da vi nærmede os land stod alle mand
og kiggede på, at vi blev trukket op pa
stranden. Da vi var kommet pa land, skulle
alle vores fisk læsses over pa en traktor,

som kunne køre fiskene op, hvor de skulle
fileteres. Vi gik bagefter med alt vores grej,
pyha det var hårdt.

Da alle havde faet fileteret deres fisk,
sagde vi farvel og tak til alle mand for en
god dag, og sa var det med at få vendt
næsen hjemad.

Da jeg kom hjem sagde konen til mig, at
jeg bare skulle bære fiskene ind i

køkkenet, sa pakkede hun fiskene for mig.
Da hun var færdig med at pakke dem fik
Jeg smidt liskene i fryseren, og sa var jeg
total brugt og gik pa hovedet i seng

Tak for en kanon tur til alle der var med,
haber i havde en lige sa god tur som mig.

Peter
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Optydning langs Odder Å (14.4. 2015)

Aktiviteter
2. halvår
201 5

&-il;r'i

Klubaften ved Kysing slrand (19.5 m15)

Tirsdag 11. Første klubaften efter sommerferien. Kasteinstruktion - Fluestang.

Tirsdag 18. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser.
Turleder Allan Rosenbæk, tlf . 30 29 79 67.

Tirsdag 25. Kystliskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

l',, '

Tirsdag 1. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

Tirsdag 8. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaitenen til Kysing strand
og slutter aftenen med grillpølser.
Turleder Allan Rosenbæk, tlf .30 29 79 67

Tirsdagl5. Hyggeaften.

Lørdag 19. Oprydning i bække med tilløb til Odder å
så opgangsfisk får lettere adgang til gydepladserne. Husk gummistøvler.

Søndag 20. Havtur. Det gule Reu
For yderligere informalion om turen kontakt Peter Rasmussen tlf. 40 45 35 41
Læs mere om turen andet sted i bladet.

Tirsdag 22. Hyggeaften. Allan viser billeder fra sin store samling af OSFs historie

Tirsdag 29. Hyggeaften. Optakt og tilmelding til Gerrild{uren.

o ^^^--



Fredag 2.-
søn.4.

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

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

Lørdag 10. Putandtake.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben
Arrangør: Peter Frederiksen, tlf . 29 21 44 73.

Tirsdag'13. Fluebinding.lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 20. Fluebinding. lnstruktion: Jens Knudsen.

Søndag 25. Sæsonafslutning i Odder Å.
Vi slutter dagen med servering af en gryderet i klubben.
Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben.
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61 - Allan Bosenbæk, tlf. 3 29 79 67

Tirsdag 27. Fluebinding.lnstruktion: Jens Knudsen

I

Tirsdag3. Hyggeaften.Film

Tirsdag 10. Fluebinding. lnstruktion: Jens Knudsen

Tirsdag 17. Fluebinding. lnstruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 24. Hyggeaften. Optakt til julefrokost

Fredag27. Julefrokost. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf . 3 29 79 67

Tirsdag 1. Bankospil.
Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at mØde talrigt op
Arrangør: Martin Rindom, Ilf , 29 82 29 59.

Tirsdag 8. Sidste klubaften før jul. Æbleskiver og gløgg
Arrangør: Martin Rindom,llt.29 8229 59.

I

Tirsdag 8. Nytårstaffel. - FØrste klubaften 2016, Arrangør: Martin Rindom, tlf. 29 82 29 59

Hold dig orienteret på OSFs hjemmeside: www.oddersportstiskerforen ing.dk



S køruderborg sØ

bød igen

påfskeri
og hlge

-[r rrorgenfriske fiskere fra OSF var mØdt op
for at udfordre Skanderborg sø's frsk, en

tid ig iørdag morgen lun Mange kilo

frskegrel, stænger, batterter, ellnotorer,
rradpakker, kaffekarrder og ikke nrrndst tØl

til lidt af hvert blev lastet I de fire bade, som
toreningen stod ud rned fra Vestermølle.

Velrudsigten havde ikke vaeret for god,
faktisk en rrasse regn og torden, men

dagen forblev næsten tør og fredfyldtl Men

det vindstillevelr, sonr selvfølgelig er

delligt, nar der skal fiskes. var ogsa stille
nrht. til fiskeoplevelser. For stille vejr er ofte
rkke forbundet med rnange fangede fisk og
heller rkke denne gang

Meget grej og forskellige fiskemetoder
trlev afprøvet, og der blev sellet etr del for

at afsØge "fiskebankerne", n-len det
kastede ikke nreget af sig. I gennemsnit
i:lev det til en frsk pr mand/kvinde, hvor
Mette fangede den stØrste gedde pa 5,5
kg pa kaste{iske. 'Jeg tror der er fisk pa",

kunne Mette begelstret udbryde, da
hendes fiskestang pludselig blev meget
levende Gedden blev fightet og landet i

baden, for efterfølgende at blive taget med
hjem og tilberedt til de herltgste frskefrika
deller En rigtig dellig og hyggelig

f iskedag blev det til, og godt
ve1'b,dt og lrætte verdte vi

hlent til Odder
- hen under
. af ten.
.,. Lars Aarø

,*?,
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Drøbergedder
i ycluestlysk å
En af OSF's yngre medlemmer,
folkepensionisten Gorm Pallesen (71 ar)
var for nylig under laksefiskeri r Sneum a
udsat for et groft og blodigt overfald Han
beretter til OSF's chefredacteur

"Om aitenen den 5. maj 2015 havde jeg
frsket et par timer t zone 2 tæt pa det sted,
hvor 1eg srdste ar fik en blanklaks pa 87.
kg. Vandstanden var hø1, sa 1eg fiskede
opstrØms med en ret tung Mepps spirrrrer
FJk et tur.rgt hug mrdt i aen. Blev srrart klar
over, at det ikke var en laks, men snarere
en gedde, fordi den blev ved at søge ir-rd r

tagrØrene Den arbetdede s g gennern
disse tii I2 rneter fra, hvor jeg stod,
hvorefter den søgte halvvejs op pa landl
Krogerr sad et stykke nede i svælget
Jeg nærmede rnrg forsigtrgt med
rnin pean/krogløser i højre hand,
mens damen kiggede mig
hvast r ø1nene. Min
venslre lrard va' f rt og /l n ,'
parkeret r god atsland 'llt/,'i,1", $h

sine lange katteagtige taender dybt r 3 af
mrne f ingre Biddet gik r dybden til knogler
og led, og clet tapblØdte Fik orrsrder
frig1ort krogen uden yderligere overlast
eller konfrontation med tænderne
Geddemadammen malte 92 cm (sv t en
vægt pa 7 B kg) og er mrn næststørste
nogensrnde Den blev genudsat.'

Fra redaktørens slde skal vi henstille trl

medlerttmerne. at de amgas rggress/ve
htinnet med varsarnhed

fra gedde
gabet. l\len i et
pludselrgt ryk drejede
den sig rurrdt og
kastede sig malrettet
over min venstre
lrand Den satte

Maskinfabrikken BEMI ApS
RØNH.ØJVEJ A - A3OO ODDEF|
TLF_ A6 54 14 50 - FAX a6 54 00 47

O Smedearbejde
O Maskinstativer
o Specialmaskiner
O Renoveringsopgaver
O Maskiner til stålindustrien
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77 år ingeru hindrirug
lgen i år blev det til en Samsø tur i et lejet
sommerhus for 5 dage.

Deltagerne Vagn Haugaard, Niels Jørgen
Nielsen, Elner Nygaard , Jørgen Klokker og
ham selv, altså nogle af de gamle samt
Jørgen, der er Vagns ungdomskammerat fra
Ringkøbing.

Afgang søndag den 19. april fra Hou med
ny færge, stille vejr med høj solskin - for en
time senere at anløbe Sælvig havn i det
rigtige færgeleje.

Dagen var kun halvbrugt, så efter en
hurtig udpakning, blev stængerne samlet og
af sted gik det ned ttl "sommerhusene", hvor
vi før havde haft heldet med os.

Ejner og jeg var først på stranden og i mit
tredje kast var der fisk. Det blev til en hidsig
fight med flere udløb, men ind kom en flot
havørred på 58 cm.

Da jeg kun var 100 m fra bilen gik jeg

tilbage til bilen med fisken. Ved min
ankomst her stod de tre stadig og rykkede i

selerne til deres vaders. Jeg skal undlade
at beskrrve deres ansigtsudtryk, da jeg viste
min fisk frem, men det var rigtig sJovt at se.

Med en sådan debut var vi alle sikre på, at
det blev en tur med masser af fisk, men som
så ofte før, så holdt det jo ikke stik.

Vi fiskede hele øen rundt fra morgen til
aften, men uden det store held.
Jørgen og Ejner fik hver en pæn havørred og
Ejner tilmed årets fØrste hornf isk.

Topscoreren blev Niels Jørgen med 3
flotte havørreder på 50, 55 og 43 cm.
Vagn fik fisk, men under målet. Han matte
desværre udgå et par dage pga en
f iberskade.

Jeg selv fik kun den ene fisk, og hvis ieg
ikke havde tabt en fisk på 3. dagen, ville jeg

have troet, at havet var tomt.
Turen havde det sædvanlige sociale

fundament, der var helt i top med Vagns
gode mad, der gled ned med en lille 6n til.
Med til historienhører, at Niels Jørgen på
turen fyldte 77 år, hvilket jo skulle fejres. Vi

ville overraske med rundstykker og basser,
men fødselaren stod op kl. 07, og ingen
forretning åbnede før kl 0B. Vi besluttede
os så for at overraske ham med en

1 2 ooorn sPoRTSFtSKERFoRENtNG



lagkage, men ak og ve Den lokale brugs
førte ikke den slags kage, sa lagkagen
blev til en nougat tærte, der blev forsynel
rned lys og flødeskr-rms "77".

Fødselaren blev glad og rørt, og da
Elner ogsa diskede op med kaffe (lrish), sa
var ikke et Øle tØrl.

Vi frk sunget for harn pa bade dansk og
engelsk.

Nrels .Jørgen bekendtglorde, at det var
hans bedste farrgst pa Sarrsø Sa han var
en glad mand

Dertil vil 1eg sige, at det godt kan være,
at ryggen laver vrøvl, og at du maske ikke
længere er den, der løber hurtigst, men din
lyst til fiskeriet er fortsat i top, dit ga pa mod
er r-rsvækket, og du er stadig den, der fisker
rriest af. skifter flest blink osv Derfor er dLr

et {lot eksempel for vr andre i klubben
Trllykke med de 77 ar. Jan Gregersen

Itrffi0il
83OO ODDER

.>-'.rr-a---
(-|

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

Søndag-mandag lukket

TLF: 86 54 70 20
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Nu har vr endelrg taet startet op pa en
separat lunior afdeling. Vr holder
klubaften lrver anden onsdaq (de ulioe
uger) Vi vil lave en masse sjove ting
som at brinde f luer, lave sprnnere. lære
om forskellige knuder til fiskerlet, kaste
træning og en hel del mere

Vi vii ogsa tage pa en del frsketure
f.eks put and take, ved kysten efter
havørreder. tur efter f ladfrsk eller fiske
efter søens gedder eller aborre.
Sa hvis I kender rrogle unge menne
sker der kurrne tænke sig, at deltage
sa bed dern endelig om. at kontakte
os.

Sa har vi ogsa faet lavet en
facebook gruppe, sØg efter Odder
Sportsfiskerforenrng og blrv medlern
Støt op og vær' med til at gøre det til
en god og underholdende facebook-
side

Mvh Martin Rindon.t

T-248 Skagerak sejler hver dag med
lystfiskere hvis vejret tillader det.
Baden blrver halet ud og trukket op
direkte pa stranden i Vorupør

I isketuren varer ca. 10 tirner

Der fiskes pa det gule rev, og arrdre
f rskepladser samt flere forskellige vrag

Pris: 650,- kr. pr person.

Bindertde tilmelding inden den 1. sept

For yderligere inforrnation om turen
kontakt Peter Basrnussen tlf . 40453541

Der er 12 piadser efter først til mølle
princippet



Tar til MossØ
Niels Jørgen inviterede i sidste uge på en

fisketur til MossØ, idet han kender en

lodsejer, som har et dejligt sted i skoven,
med søret på et længere stykke.

Vejret var godt, solen skinnede,
temperaturen var rimelig, men
blæsten var en smule frisk, men
alt i alt et godt fiske vejr.

Vi gik af små stier gennem

skoven og ned til søen, hvor
der var en vekslende bevoks-
ning, men der kunne dog
fiskes fra flere standpladser,

Jeg må sige, at heldet var
med mig pa denne tur, Niels
Jørgen havde end ikke faet krogen
i vandet, inden jeg trak en rigtig
flot sØØrred op pa bredden -

vægten var omkring 2 kg, maske

lidt mindre.

SpØttrup d. 17. juni 2015.

Vi gik herefter et par trmer, hvor der ikke
rigtig skete noget, udover at vi kunne nyde

fuglelivet på søen, ligesom
der var en kvidder af fugle fra
skoven - her i blandt nattergalens
sang

lnden vi gik tilbage til bilen,
prøvede vi lige igen, der hvor
ørreden blev fanget,- og i

anden kast fik jeg en ca. 60
cm gedde pa krogen.
Gedden blev landet, men

genudsat. Jeg kunne godt
se på Niels Jørgen, at nu syntes
han, at det matte være hans tur,

men heldet var ikke med ham
den dag, så jeg vandt over

"mesteren"med 2-0, og brugte
selvfølgelig håneretten lidt.

Erik Holm

DDER

Skovdalsvel36
8300 Odder
Ttf.86 54 07 35
v/ Kim Dam
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Regler for Odder Nnævs Å
Lodsejerne har gjort os opmærksom på:
fra sammcnlobct Oddcr A-Rævs A og ud til fjorden
hedder acn FÆVS A, Der ma fiskes lra broen ved
Tvenstrup og ud til reservatskiltet (lkke opstrøms).
Nar du star på broen altid til højre side.

Fredningstider.
Fra og med 1. november til og med 31 .januar.

Minclstemål:
Havørred ...40 cm
Bækørred ...........................30 cm
Åt ................ .. ...................45 cm

Fangstbegrænsning:
3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:
modhager på ormekroge skal være fjernet hele aret.

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

Vigtigt:
Bruger man parkeringspladsen ved Drilten, SKAL
der altid være en ledig P-plads. Når andeiagten
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 Bævs Å's udløb i Norsminde Fjord iå lad os
slå følgende fast: Rævs Å har to f redningsbælter.
der er 500 m f redningsbælte i Norsminde Fjord
hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig
fiskeri med faststående redskabeo. Der er 500 m
Iredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde
løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en lin.je
tværs over havneudløbet fra den nordre
havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

U lov I i ge f i s ke red s ka ber
Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige
fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til
Tonny Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74,
eller til liskerikontrollen 86 44 89 1 1.

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

Bådene
OSF har lavet en super aftale med Skanderborg
Lystliskerforening om, at vi gensidigt kan låne
hinandens både.

Skanderborg Lystliskerforening har til huse i

Veslermølle 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 Alro-dæmningen.

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

Reservation af både, motor og redningsveste
skal ske hos
Tonny Jensen fra OSF pa tlf. 20 11 51 74.

Vi kan kontakte
Leif Hansen, lll.27 42 31 19, eller
Niels Otto Madsen på tlf. 86 52 22 28,
for at resevere båd/e i Skanderborg Lystfisker
forening, der udover bådene har klubfaciliteter/
køkken, som vi kan gøre brug af.

lndmeldelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan henvende sig til formanden,
og lå et medlemsbevis. Fremtidig betaling sker auto-
matisk gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der
ogsa sørger Ior du modtager bladet Sportsliskeren.

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

Hold dig orienteret på

OSFs hjemmeside:
www.oddersportsf iskerforening.dk.

Kontingent 2016
Senior............... .................,...520,-
Junior................ .....................235.-
Familie .............. .....................690,-

Glad dine klubkammerater og dig seb!
konr mctl ct inrilæs til bladct

og (lcltall i konktrrrenccn om to flaskcr rødvin.
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Karpefiskeri - oplev vores støt voksende sortiment!
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Det rigtige grei
gennem 40 år
hos Eflektlageret!
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