
Det rigtige grej igennem mere end 40 år hos .., 
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Predatorfiskeri 
- drømmen om 
de store 
rovfisk 

Kystfiskeri 
- sølv på krogen 

Put & take 
- succes med 
det rigtige grej 

Karpefiskeri - oplev vores støt voksende sortiment! 
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Formand 
Christian Kjeldsen 
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kjeldsenc@gmail.com  

Odder Sportsfiskerfirening 
Stiftet 1945 
Klublokaler - Stampemøllen - Stampmøllevej 57 
www.oddersportsfiskerforening.dk  
www.sportsfiskeren.dk  
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Næstformand 
Anders Fogh Knudsen 
28 96 28 10 
anden04@hotmail.com  

Allan Rosenbæk 
86 55 85 17 - 30 29 79 67 
delfinvejOhotmail.com  

Vagn Haugaard 
86 54 24 70 - 50 98 16 61 
lhaugaard59@gmail.com  

Kasserer: 
Peter Frederiksen 
86 16 09 97 - 29 21 44 73 
pf@roesgaard.dk  

Martin Kammer 
9391 1410 
kammer720livedk 

Søren Drasbæk 
25 62 20 24 
sorendrasbaek@yahoo.com  

Henrik Bøhme Rasmussen 	Bill Horney 
22 27 17 81 	 29 27 10 08 
henrikrasmussendk@yahoo.dk  billleehOgmailcom 

Stefs... 
lystfiskergrei) 

• 

Savageac~, 
3D 
Suicide Duck, 	Pris fra 

eller Rat flere str. 129,- 

-~e.• 

Kæmpe udvalg af '‘ 

Rapala woblere \Nt 4;› 
køb 3 og få ‘<a'på den 

billigste 

Fisker Rørflue boks 
Vandtæt med flytbare rum 
Før 199,- 	Nu kun 50, 

pr. stk 

Sufix Performance 

7 J //11 
flelline  

‘4141~1  0,12 - 0,16 
0,18 samt 0,23 
Før 249,- Nu kun 99,- 

Geoff Anderson ws 4 

Vadejakke 
Grøn eller grå 

Tilbud 1999,- 
Braid 

Simms Solar 
Sombrero 
solhat 299;.= 

Shimano Sienna 
2500, 3000 eller 400 
Før op til 899 

Nu kun 455,- 

Håndbundne vietnamesiske 

Silde /tobis samt 
makrel forfang 

priser fra 50, 

Carson Fiskevest 
før pris 399,- Nu kun 199, 

Stort udvalg af 

Ahrex Fluebindings kroge 
pr. pk. 59,- 
Ta' 3 pakker for 150, 

Køb tilbuddene online og se mange andre gode tilbud på www.stefs-lystfiskergrej.dk  
Eller kig forbi butikken - Fredensgade 29, 8000 Aarhus C - 86 18 33 33 

Åbningstider: Man - tre: 10.00 - 17.30. Lørdag: 10.00 - 14.00 
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Stort Program i Westin spinne stænger 
F.eks. Westin W3 serien, 7-9 fod 3 delt 

Frit val 
nu kun 

899,- 
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Det er meget vigtigt, at få stoppet forureningen med det samme. 	Ring straks til 
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Besigtigelse af den genslyngede Odder Å 
Af Lars Abel 

Det var med en hel del forventninger og 
stor nysgerrighed, at vi seks mand høj 
troppede op ved broen i Assedrup for at 
besigtige resultatet af genslynwingen af 
vores lokale fiskeperle, Odder A. Turen var 
arrangeret af Anders Fogh Knudsen og vi 
samledes kl. 12:00 ved broen for herefter 
at begive os opstrøms ad brinken mod 
Odder by på Assedrupsiden af åen. 

Solen skinnede denne lørdag fra en 
skyfri himmel. Vinden var svag og ret mild 
efter årstiden. Hvad angår nedbør havde 
januar været temmelig tør, så engene var 
ikke oversvømmet som de ellers ofte er 
derude på denne tid af året. Med nysger-
rige øjne iagttog vi brinkernes beskaffen-
hed og kunne ret hurtigt konstatere at de 
var vokset godt til med græs og andre 
vækster. Det så i hvert fald ud som om 
planternes rødder allerede har fået rigtigt 
godt fat i jorden og dermed har fået 
etableret solide skridsikre brinker på 
begge sider af åen. 

Til vores glæde så vi, at store sten nogle 
steder er lagt ud langs brinkerne på begge 
sider af åen, for at bryde strømmen og 
agere skjul for dennes eftertragtede 
beboere. Vi gik videre og kunne overrask- 

ende se og glædes over at vandstrømmen 
i de nyetablerede slyng allerede er 
begyndt at skære dybe render under 
brinkerne. Der var overraskende mange 
slyng, så vi opgav hurtigt at tælle, men vi 
kunne dog let blive enige om at der vil 
være fiskevand nok til alle, også selvom vi 
nogle gange er mange ved åen på 
premiere- og afslutningsdage. 

Åen havde en fin vandføring uden dog at 
være svulmende. Derfor kunne man visse 
steder se bunden og de overskårne 
markdræn der nu stikker ud af brinkerne og 
ligger på bunden flere steder. Andre steder 
var der ved at opstå regulære stryg med 
rislende vand. Til vores udelte begejstring, 
viste det sig at de vandranunkler der er 
blevet plantet, lever endnu og har det godt. 
Dog er det kun dem der er blevet fastgjort 
under en sten der er tilbage. Resten må 
være skyllet væk under flom. Andre arter 
af vandplanter er visse steder også 
begyndt at etablere sig af sig selv. 

Vi nåede til et sted hvor en nu fritlagt 
bæk løber ud i åen fra vest siden. Ved 
sammenløbet af Odder Å - Rævs 'Å er der 
nu lavet en overgang. Vi valgte at gå over 
og fortsætte mod Odder. Her kunne vi 
straks se at vandet nu var blevet meget 
klarere. Lidt tidligere, havde vi på et stykke  

nærmere Assedrup, set en skarv lette fra et 
slyng med dybt vand under brinken. 
Skarven havde ikke taget ophold i åen for 
sjov. Den var der af en årsag. Det fandt vi 
ud af, da vi pludselig så en 30-35 cm ørred 
pile op ad åen og gemme sig bag et skjul. 

Det blev ikke den eneste ørred vi kom til 
at se denne solrige middag. Et par gange 
var der røre i overfladen fra ørreder der 
enten var skræmt af vores støvletramp eller 
af vores glidende skygger hen over 
vandoverfladen. Pludselig så vi to fine 
ørreder svømme over bunden i fuld fart. Der 
var enighed om at den ene nærmede sig 

Havtur til 
Det gule Rev 
Da havture-arrangementer tidligere har 
været en succes i OSF med hensyn til 
tilmeldinger forsøger vi igen at lave en tur 
til havs. 

Denne gang kommer det til, at forløbe en 
lille smule anderledes end tidligere. Dette 
er for at sikre, at ingen er økonomisk 
ansvarlig for andre i forbindelse med 
tilmeldingen. 

Turen går til Det gule Rev på en 
14-timers tur d. 26. august. Tilmelding 
kommer til at foregå via www.lystfiskerture.dk. 
Da der er rift om pladserne til dette populære 
rev, vil jeg anbefale de der har interesse, at 

Forlænget weekendtur 
Den første weekend i september (d 1/9-3/9) 
drager vi atter til huset i Gjerrild. 

Turen til Gjerrild er efterhånden ved at 
være en fast tradition med en 
vis popularitet. De sidste 
par år er knap 20 mand 
hvert år mødt op til 
fiskeri og ren råhygge i 
hele weekenden. 

Nogen deltager kun 
en enkelt dag, andre 
3. Men længden 
betyder ikke noget.  

halvmeteren i længden. Den anden var lidt 
mindre. Det var derfor i opløftet stemning at 
vi igen vendte næsen mod Assedrup med 
posen fuld af naturoplevelser og med en 
tilfredsstillet nysgerrighed på vores nye 
fantastiske fiskevand. 

Der var bred enighed blandt os alle, om 
at dette skønne fiskevand vil give mange 
nye fiskemuligheder og et hav af gode 
oplevelser, for alle os der i fremtiden 
vælger at lægge fisketuren her forbi. Hvad 
enten det så er for at bade en orm, kaste 
en spinner eller for at udfolde sig med en 
fluestang. 

holde et vågent øje med, hvornår turen 
bliver lagt op på deres hjemmeside. 

Skibet (M/S Albatros 1) kan medtage 
25 personer og sejler først, når der er 
tilmeldt minimum 13 personer. For at 
optimerer chancen for at turen bliver en 
succes, har vi valgt en løsning hvor alle 
(også udefrakommende) i princippet kan 
tilmelde sig. Christian "Crede" Kjeldsen 

til Gjerrild 
Formålet med turen er at blive rystet 
sammen og lære hinanden bedre at kende 
imens vi hygger. Om aftenen er der fælles 

spisning og til sidst er der 
en præmie for den 
største havørred. 

Hold øje med 
facebook og opslag i 
klubhuset for 
yderligere informa-
tioner og tilmelding. 
Christian "Crede" 
Kjeldsen 
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Beplantning af OdderA 

1 

Det hele startede med, at Martin Kammer 
og jeg længe havde snakket om, at vi ville 
have plantet noget vandranunkel ud i 
Odder Å. Samtidig med kunne vi også 
godt tænke os, at få fordelt nogle flere sten 
rundt omkring, således at der kunne 
komme lidt mere liv i vandet. 

Stenene giver ligeledes også skjul til 
yngel og opholdssteder til fisken der 
trækker op i åen for, at gyde. 

Vi har længe snakket om dette projekt, 
og i starten af juni fik vi så endelig tid og 
vigtigst af alt motivationen, til at gøre noget 
ved det. Med lån af trailer fra familien, sten 
fra stenbedet i forhaven, en gammel 
trillebør overtaget fra naboen og et par 
nyindkøbte baljer til vandranunklen var vi 
klar til kamp. 

Vi fik læsset stenene op på traileren og 
kørte ud til rensningsanlægget hvor Odder 
Å sniger sig forbi. Derude i den nordlige 
del af Odder er der nemlig en stor naturlig 
forekomst af Vandranunkel, og det har vi 
også tidligere udnyttet i forbindelse med 
det nye slyngningsstykke af Odder Å 
(imellem Odder By og Assedrup). 

Da vi havde fyldt en balje, tænkte vi, at 
det måtte være nok til dagens mål med 
beplante gydestrækkene ved Åparkerin-
gen og det nye stykke ved Kirkecentret. 
Men ak, vi skulle blive klogere. 
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Vi startede ud med at få fordelt sten ved 
Åparkeringen. Mens vi gik og plantede 
vandranunklen stoppede flere og flere 
borgere op og spurgte interesserede til 
arbejdet. Da vi fortalte, at det var til glæde 
for havørrederne åbnede det ellers op for 
lokalhistorier. 

Borgerne fortalte lystigt om fiskene de så 
og havde hørt i efteråret. Der kom flere 
historier om store fisk langt over en halv 
meter, som de havde set, filmet og taget 
billeder imens havørreder var på vej længere 
op for at gyde eller som allerede var i gang 
med det lige nede i deres forhaver. 

Inden vi fik set os om, var vi løbet både 
tør for sten og planter, og vi havde kun fået 
lavet Åparkeringen. Fulde af motivation 
blev vi derfor hurtige enige om, at gentage 
hele processen en gang til. 

I løbet af et par timer (eller 4 - tiden fløj 
af sted) fik vi ordnet både Åparkeringen og 
Kirkecentret. 

Her i løbet af det næste halve år har vi 
lagt vandpleje ind i vores foreningspro-
gram og vi håber på, at flere har nydt 
denne historie og vil tage del i det frivillige 
arbejde til glæde for både fiskene, men 
også byens borgere. 

Der findes videoer af arbejde på 
Facebook. 

Christian "Crede" Kjeldsen 

Norsminde 
For Fuld Sejl 
Hvert år deltager foreningen med frivillige i 
diverse arrangementer rundt omkring i 
Odder Kommune. Dette gør vi af flere 
årsager. Dels fordi vi gerne ville se flere 
deltagere til vores arrangementer som 
f.eks. planlagte fisketure, klubaftner og den 
årlige julefrokost. Men også fordi, at vi 
gerne vil vise fanen, som en aktiv forening 
blandt byens mange motionsforeninger. 

NFFS som det også bliver kaldt er en 
friluftsdag ved Norsminde Havn den anden 
lørdag i juni måned. Her er der bl.a. 
mulighed for at komme ud og sejle med en 
båd, opleve livemusik og få en drik for de 
voksne. Imens der for børnene bl.a, er 
mulighed for at fange krible kravl med net i 
havnearealet. 

Dette er blot nogen af tingene. Som en 
friluftsforeningens er Odder Sportsfisker-
forening selvfølgelig også repræsenteret 
med telt og udlevering af diverse blade her 
i blandt vores program for året. 

I år var jeg afsted med fanen og fik 
placeret teltet rigtig godt. Det var nemlig 
lige midt på gangbroen imellem slusebas-
sinet og havnebassinet. Med et telt der 
fyldte det meste, tvang det nærmest folk til, 
at gå igennem teltet, når de skulle passere. 

Der var lagt op til en god dag med 
mulighed for mange kontakter. 

Seatrout Open 
er en kystkonkurrence, der bliver afholdt d. 
6/10-8/10 langs kysterne omkring Fyn og 
øerne. Indvejer man en fisk over 45cm, 
som er mindstemålet for havørreder i 
denne konkurrence, vil man have mulighed 
for deltage i lodtrækningen om et gavekort 
på 12.500kr til en Go-fishing 
grejbutik. 

Sidste år var det en Odder-
mand - nemlig Niels Jørgen's 
nevø som løb med 1. præmie. 
René vandt en lystfiskerrejse til 
Maldiverne på 25.000kr 

Det blev også til masser af snak med 
diverse godt folk. Børn, sejlere, ældre, 
nyslåede lystfisker og folk der ville i gang 
med at genoptage denne fantastiske sport 
efter flere år med fokus på arbejde eller 
børnefamilien derhjemme. 

Der blev vist billeder af grej, fangster og 
andre finurlige oplevelser i forbindelse med 
udelivet. 

Tiden fløj afsted, og inden jeg nærmest 
fik set mig om, var det igen tid til, at få 
pakket teltet og mit ophængte grej sammen. 

Imens kunne jeg reflektere over en rigtig 
positiv dag. En dag hvor jeg havde fortalt, 
hørt og set en masse. Med et kig i de 
medbragte kasser kunne jeg også se, at 
jeg med stor glæde havde fået uddelt en 
masse eksemplarer af sportsfiskerne. Men 
allervigtigst så havde jeg fået uddelt en 
masse eksemplarer af vores klubblad. 

Jeg håber, at vi i fremtiden - måske 
allerede her i efteråret kommer til, at se et 
par stykker af dem mange mennesker jeg 
fik snakket med. 

Christian "Crede" Kjeldsen 

Jeg har tidligere deltaget i samme 
konkurrence og har oplevet den 
hyggelige stemning der er ved den, både 
ude på pladserne, men også ved 
indvejningen i Odense. Den stemning vil 
jeg gerne opleve igen og inviterer jer 

derfor med på tur. 
Så har du lyst til at komme med 

- så lad mig høre fra dig enten via 
mail, facebook eller sms. 
Yderligere informationer jo 
nærmere vi kommer på datoen. 

Christian "Crede" Kjeldsen 
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Aktiviteter 
2. halvår 
2017 

Tirsdag 3. 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. 

Fredag 6.- Seatrout Open. Tilmelding senest tirsdag 3. oktober. 
Søndag 8. Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50. 

Tirsdag 10. Vandpleje foredrag med Niels Åge Skovbo. Yderligere information senere 

Fredag 13.- OSF afholder kystkonkurrence. Se nærmere på opslag i klubben. 
søndag 15. Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 6550. 

I  44'jj-L, 
Lørdag 5. 	Odder Kræmmermarked- OSF deltager med en stand ved Citroën. 

Tirsdag 8. 	Første klubaften efter sommerferien. Hyggeaften. 

Tirsdag 15. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand 
og slutter aftenen med grillpølser. Turleder. Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Tirsdag 22. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand. 

Lørdag 26. Havtur. Direkte tilmelding: 
M/S Albatros - www.lystfiskerture.dk  - Hirtshals - Tlf. 23 26 1366. 

Tirsdag 29. Hyggeaften. Optakt og tilmelding til Gjerrild-turen. 

Fredag 1.- Forlænget weekendtur til Gjerrild. 
søndag 3. 

	

	Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben. 
Turleder: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 7967. 

Tirsdag 5. Åfisked. Vi henlægger klubaftenen til Odder Å og mødes ved 
Assedrup broen kl. 18.30. Turleder: Anders Fogh Knudsen,Tlf. 28 96 28 10. 

Lørdag 9. Kulturfestival I Odder midtby. 
- En markedsdag for friluftsfolk, kultur- og naturelskere. 
Vi opfordrer OSFs medlemmer til at møde op. 

Tirsdag 12. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand 
og slutter aftenen med grillpølser. Turleder: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Tirsdag 19. Oprydning I Stampmøllebækken. Vi mødes i klubben kl. 19. 

Lørdag 23. Oprydning I bække med tilløb til Odder Å. 
så opgangsfisk får lettere adgang til gydepladserne. Husk gummistøvler. 
Turleder: Martin Kammer, tlf. 93 91 14 10. 

Tirsdag 26. Hyggeaften. 

Tirsdag 17. Hyggeaften - Netfremstilling. 
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67 - Vagn Haugaard, tlf. 50 98 1661. 

Tirsdag 24. Hyggeaften - NetfremstillIng. 
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67 - Vagn Haugaard, tlf. 50 98 1661. 

Søndag 29. 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 Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Tirsdag 31. Hyggeaften - Netfremstilling. 
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67 - Vagn Haugaard, tlf. 50 98 1661. 

Tirsdag 7. Hyggeaften - Fluebinding. 

Lørdag 11. Put and take. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben. 
Turleder: Anders Fogh Knudsen, tlf. 28 96 28 10- Peter Frederiksen, tlf. 29 21 44 73. 

Tirsdag 14. Hyggeaften - Fluebinding. 

Tirsdag 21. Hyggeaften. Optakt til julefrokost. 

Fredag 24. Julefrokost. Yderligere oplysninger og tilmelding se opslag i klubben. 
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Tirsdag 28. Se gydende fisk. Vi går på opdagelse langs åen. Husk lommelygte. 
Vi mødes ved Åparkeringen kl. 19.30. 

Tirsdag 5. Bankospil. 
Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at møde talrigt op. 

Tirsdag 12. Sidste klubaften før jul. Æbleskiver og gløgg. 
Arrangør: Anders Fogh Knudsen,Tlf. 28 96 28 10. 

Tirsdag 9. Nytårstaffel. Første klubaften 2018. Arrangør: Søren Drasbæk, tlf. 25 62 2024. 

Hold dig orienteret på OSFs hjemmeside: www.oddersportsfiskerforening.dk  
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im 
	eldtur med min ældste søn Martin 

Jeg har været der så mange gange før, 
på fjeldet i Sverige for at fiske og vandre 
rundt i den storslåede natur, som er 
uendelig, for der synes næsten ingen 
grænse at være, det er så stort og 
uendeligt, som jeg plejer at sige, "det er 
fantastisk at få strakt synet ud" med de 
store vidder, og så er der højt til "loftet". Og 
vi kan opleve en ro og en stilhed, som er 
så stille, at jeg fra tid til anden må lave lyde 
for at bekræfte, at jeg ikke er havnet i et 
univers uden lyd. 

Kun meget lidt lyd høres fra de 
vandrere, som du fra tid til anden kan 
møde der oppe på fjeldet. En gang blev 
det kun til tre andre personer på én uge, 
så du skal være god til at være alene uden 
mobildækning og internet og andre 
bekvemmeligheder, vi er så vant til i 
dagligdagen. Men det er også meget 
derfor, jeg søger derop. Mine børn har tit 
fået fortalt historie om fjeldet og de mange 
store oplevelser, det har givet mig. 

Og ikke så overraskende spurgte min 
ældste søn Martin, som nu er 25 år og 
studerende, om han ikke kunne komme 
med og opleve naturen og fiskeriet  

deroppe. I 2016 drog vi sammen til Sverige 
for at vandre rundt med telt og fiske i 
søerne på fjeldet og ved Storåen. Helt 
præcis kører vi op til GreSvelsjon's Fjeldsta-
tion, som ligger 35 km nord for Idre i 
Sverige, 650 km nord for Göteborg. Vi 
stiller bilen og vandrer ind på fjeldet med 
al vores oppakning i rygsækken og 
vandrer op til nogle fjeldsøer, som ligger 
over trægrænsen. Fantastisk område med 
store vidder og smukke afrundede 
fjeldtoppe. Ofte er der enkelte sneklatter at 
finde på disse, selvom vi kommer hen på 
sommeren. Vi kan også risikere at få 
nattefrost, selvom det er sommer, og en 
slud eller snebyge er heller ikke uvant. 

Det at vandre ud i naturen som vi gør, er 
en fantastisk måde at komme ned i tempo 
på rent mentalt, og det er god medicin 
mod hverdagens stress og jag, som vi alle 
er blevet slave af. 

Det at dele en fjeldtur, i dette tilfælde 
med sin ældste søn, er en fantastisk 
oplevelse, og giver et nærvær og en 
kæmpe glæde ved at være sammen, og 
bare opleve de ting, som naturen skænker 
af oplevelser i en mangfoldighed, som  

er enestående. Fiskene, som fanges, er så 
flotte og perfekte, hvis man kan bruge den 
vending, men de er meget lidt påvirkede af 
mennesket og menneskeskabt forurening 
mm og er utrolig smukke i tegninger og 
med gyldne farver. 

Insektlivet kan opleves massivt i form af 
store klækninger, hvor alt bliver levende, 
for så totalt at forsvinde, lige så hurtigt som 
det opstod. Og så går der måske en dag, 
eller flere dage før der igen er de rette 
betingelser, og det hele eksploderer, og 
fiskene vågner for at æde løs af det store 
tagselvbord i form af insekter. Tilvæksten 
for fiskene på fjeldet er ganske langsom, 
fordi der i mange perioder af året ikke er 
megen føde til dem. Så når der endelig er 
føde tilgængeligt, gælder det om at spise 
så meget som muligt. En fisk, jeg engang 
tog skælprøve på, var 48 cm lang, og det 
viste sig, at den var 8 år gammel, så 
tilvæksten er ikke stor på fjeldet. 

Der findes selvfølgelig også masser af 
fugle, rensdyr, elge, gnavere, ræve og 
bjørne i området, hvor vi vandrer rundt. 
Bjørne har vi ikke selv set, men kun spor 
og ekskrementer efter disse, og det er nu 
godt nok, vi ikke er løbet ind i en af disse  

store dyr, som man helst ikke skal komme 
på tværs af. 

En fantastisk oplevelse med sin ældste 
søn var det, at vandre rundt i en uge på 
fjeldet med fiskestang, telt og masser af 
rigtig god mad på bålet blev det til, samt 
de mange gode samtaler om dagens 
oplevelser under den mest fantastiske 
stjernehimmel, man kan forestille sig. For 
der er ingen lysforurening, og jeg har også 
oplevet nordlys så smukt og fortryllende 
deroppe. 

Og lige så sagte og stille vores vandre-
tur var ind på fjeldet, ligeså højlydt blev 
vores tur ud af fjeldet i form af Oskar på 
svensk, eller torden på dansk, som vi fik 
lov til at opleve. Voldsomt var det, vi var 
nærmest midt i lynene og bragene da 
uvejret føg hen over os. Og det var en 
speciel og stærk oplevelse vi der fik med, 
men vi er besluttet på at vende tilbage og 
opleve flere fantastiske oplevelser derude i 
det vilde fjeldliv. 

Jeg kan varmt anbefale at tage på en 
sådan tur med sine børn og det har været 
med til at knytte os meget mere sammen, 
Martin og jeg. 

Lars Aara 
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Sejltur blev til Sommerhustur 

Husqvarna 
Skov Have & Park 

DDER 
PLÆNEKLIPPER-

SERVICE 

Skovdalsvej 36 
8300 Odder 
Tlf. 86 54 07 35 
v/ Kim Dam 

Kystkonkurrence i Odder 

I foråret havde Tonny planlagt en tur til 
Æbleø - planen var lagt - 6 mand i hans 
båd og afsted på weekendstur. 

Men der er bare lige en enkelt faktorer, 
man ikke kan tage højde for på forhånd 
ved sådan en tur. Nemlig vinden - den 
kan være lumsk, og det var den også 
denne weekend. Derfor endte Æbleøtu-
ren desværre med at blive aflyst for 
denne gang. 

Det skulle dog ikke stoppe os, for de 5 
af os havde nemlig allerede fået fri af 
konerne til at tage af sted, og derfor var 
der selvfølgelig ingen tur tilbage. 

Heldig for os har Tonny også et 
sommerhus på Norddjurs, og det skulle 
selvfølgelig udnyttes! Vi mødte derfor, 
som planlagt ved klubhuset lørdag 
morgen. Tonny, Hans Erik, Anders K, 
Kammer og undertegnede Vi kørte mod 
Djursland, og det gik fint, lige indtil en 
krise opstod. Ved et kig over skulderen 
registrer jeg, at jeg har glemt min 
vadejakke i Odder. Ikke det heldigste 
med det vejr weekenden ville byde på - 
masser af vind og mulighed for regn. 

Dog var jeg så heldig, at vi aftenen  

forinden havde haft pasning af sønneman-
den og jeg fik lokket barnepigen til, at tage 
jakken med hjem til Hobro. 

Herfra skulle de andre blot overtales til, at 
vi lørdag startede ud med, at fiske i 
Mariager Fjord. Mit hjemstav er tæt ved 
Bramslev Bakker, og her kørte vi til efter at 
have læsset af i sommerhuset. 

Her ventede alle et utrolig flot syn udover 
store dele af fjorden. Vi fik startede fiskeriet 
og inden længe var Anders K og Tonny 
vadet et godt stykke imens jeg ventede på 
jakken. Da jakken endelig kom var de 2 
vadet så langt, at Kammer og jeg efter at 
have fisket et kendt stykke af flere gange ud 
succes skiftede til anden plads. 

Dette gjorde vi flere gange på nord-
siden, men fisk fandt vi ingen af. Mere held 
havde de andre, som nu også talte Hans 
Erik. Det lykkes Anders K af fange en 
undermåler og mistet en fin fisk - alt imens 
Hans Erik fik en flot +45 med hjem. 

Om aftenen ved ankomst tilbage i sommer-
huset blev der hygget med fælles madlav-
ning og snakket oplevelser igennem dagen. 
Det havde været en hyggelig dag trods de 
få fangster. Men vi vender sikkert tilbage til 
Mariager Fjord en anden gang. 

Søndag morgen startede rigtig fin og der 
blev planlagt at kører til Gjerrild Klint. 
Desværre havde vi et lille uheld på vejen 
derud og vi måtte splitte op. Kammer og jeg 
var på grund af problemer med bilen 
nødsaget til at søge imod Odder. 

Her skiftede vi bil og prøvede et par 
lokalpladser, som desværre kun gav et par 
undermålere. Men alt i alt en rigtig fin 
weekend i fiskerietstegn. 

Christian "Crede" Kjeldsen 

Der har tidligere været afholdt fiskekonkur-
rencer i foreningsregi. Det er efterhånden 
ved at være nogle år siden, det sidst har 
været tilfældet. Men vi synes, at det er på 
tide, at det skal ske igen. 

Derfor vil Odder Sportsfisker-
forening til oktober (d. 13/10-15/10) 
afholde en kystkonkurrence til 
glæde for vores medlemmer og 
lokal befolkningen. Vi har endnu 
ikke alle detaljerne på plads ved 
skrivningen af denne artikel. 

k 	) 	I de gamle dage hvor midler 
var små og generel tiden en 
anden lavede mange 

I lystfiskere selv deres grej. Der 
blev lavet hjemmelavede flåd, støbt blink, 
samlet spinnere og mange andre ting. 

Til oktober går vi tilbage til rødderne, da 
garvede lystfiskere vil lære fra sig. I 
forbindelse med dette vil der over tre 

Men der vil henover sommeren og efteråret 
blive arbejdet på et koncept, som tilgodeser 
så mange af medlemmer som muligt. 

Vi håber, at så mange som muligt vil 
støtte op omkring dette arrangement enten 

ved deltagelse i fiskekonkurren-
cen eller med frivillig arbejde i 
forbindelse med afholdelsen af 
den. 

Vi ses til en weekend med 
forhåbentlig masser af fisk. 

Christian "Crede" Kjeldsen 

tirsdage være mulighed for, at komme ned 
i klubhuset ved Stampmøllen og lave sit 
eget fiskenet. 

Vi opfordrer selvfølgelig så mange som 
muligt til at komme og deltage i denne 
lærerige proces. Det vil være nødvendigt 
at møde op alle 3 gange for at lære mest 
muligt, og for at kunne nå det over afsatte 
tid. 	 OSF Bestyrelsen 

(1---) Kom og lav dit eget net 
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Et halvt år er brugt 
Det er ikke længe siden, vi sad i 
klublokalet og sagde god jul og godt nytår 
til hinanden. 

Første klubaften i det nye år var som 
traditionen har været i snart mange år med 
boblevand og kransekage. 

Vi drømte om det nye fiskeår, om mange 
fiskedage og den store fisk. 

Foråret forsvandt, det var blevet grillaften. 
Den gamle grill blev hentet ned fra loftet og 
pudset op, så den kunne klare en omgang 
mere. Med Vagn som arbejdsleder, og 
nogle pensionister som hjælpere, lykkedes 
det igen i år at lave velsmagende grillmad 
til de desværre for få deltagere. Sidste år 
havde vi deltagerrekord med over 40 
deltagere, men i år var der kun 22 tilmeldte 

Da vi startede med forberedelserne om 
middagen, sagde vejrmeldingen byger om 
aftenen, så det blev besluttet, at vi for en 
gang skyld skulle sidde inde. 

En god beslutning. Vejret var ikke med 
os som det plejer - hvor skyerne forsvin-
der medens vi spiser, og vi får de sidste 
solstråler inden de forsvinder bag trætop-
pene. 

Efter nogle hyggelige timer i klubhuset 
ønskede vi hinanden en god sommer. 

Ejner 

Regler for Odder Å/Rævs Å 
Lodsejerne har gjort os opmærksom på: 
fra sammenløbet Odder Å-Rævs Å og Ud til 
fjorden hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes fra 
broen ved Tvenstrup og ud til reservatskiltet (Ikke 
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 
Ål 	 45 cm 

Fangstbegrænsning: 
3 ørreder pr. medlem pr. dag. 

Kroge: 
Mindste krogstørrelse er 2/0. 
Modhager 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 andelægerne, der ligger på stand fra 
broen og ud til hvor reservatet starter. Området 
skal forlades en halv time før solnedgang. 

Fredningsbælter ved Rævs Å 
samt Norsminde Fjord 
Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet 
for Rævs A's udløb i Norsminde Fjord så lad os 
slå følgende fast: Rævs Å 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 linje tværs over havneudløbet fra den 
nordre havnemole og næsten ud til Næsset er 
ulovligt. 

Ulovlige fiskeredskaber 
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 fiskerikontrollen 86 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: Største laksefisk - Største 
laksefisk fanget i Odder Å - Største anden fisk 
fanget i Danmark. 

Bådene 
Information om OS's både og låne muligheder: 
I foreningen har vil båd til rådighed. Den er 
placeret permanent ved Alrø dæmningen. 
Hvis man ønsker at låne båden kontakter man 
formanden på: tlf. 28 55 65 50 eller Tonny Jensen, 
tlf. 20 11 51 74. 
Skanderborg sø: 
Udover vores egne båd har medlemmer af OSF i 
form af vores samarbejde med Skanderborg 
Lystfiskerforening også mulighed for, at kunne 
leje en båd ved Skanderborg sø. Båden der kan 
lejes har både el- og benzinmotor. Samtidig er 
den udstyret med ekkolod. Det koster 50 kr. at 
leje båden igennem Skanderborg Lystfiskerfor-
ening. 
Ønsker man at leje deres båd kan man kontakte: 
Lennart Frederiksen 41 97 45 56 eller Niels Otto 
Madsen 40 42 81 06. 

Indmeldelse af nye medlemmer 
Nye medlemmer kan henvende sig til formanden, 
og få et medlemsbevis. Fremtidig betaling sker 
automatisk gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, 
der også sørger for du modtager bladet 
Sportsfiskeren. 

Kom på klubbens mal! fistel 
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 før 
turen, så du kan nå at tilmelde dig. 

Hold dig orienteret på 
OSFs hjemmeside: 
www.oddersportsfiskerforening.dk. 

Kontingent 2017 
,Senior 	  585,- 
Junior 	  275,- 
F3milie 	 ..  

Glæd dine klubkammerater og dig selv! 
- kom med et indlæg til bladet 
og deltag i konkurrencen om to flasker rødvip. 
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