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ODDER SPORTSFISKERFORENING

60-års jubilæum
lørdag 5. mmts 2005 på Odder Museum
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LØRDAG DEN 5. MARTS
er dagen hvor ui vil feire 0SFs 60 års iubilæum

Kl. 11.00-14.00: Åbent hus på Stampemøllen
Kl. 18.30: Festmiddag for OSFs medlemmer

I anledning af OSFs 60 års jubilæum vil klubben arrangere og indbyde
foreningens medlerrrner med ledsager til festmiddag.

Arrangementet vil finde stedlørdag den 5. mørts k\. L8.30 i Odder Museums

lokaler (den nye bygning m. jagtvåben).

Prisen for deltagelse i arrangementet vil være 125 kr. pr. deltager.
I prisen er inkluderet middag og efterfølgende kaffe/te.
Øl og vin er på deltagernes egen regning.

Vin 50 kr. pr. flaske, ø170 kr. og sodavand 5 kr.

Tilmeldingen der er bindende, og hvor der sarntidigt betales {or deltagelse,

skal ske senest tirsdøg den 8. februør til kasw,s,m {øn Mortcnæn-

I museets lokale er der desværre kun plads til 50 deltagere, hvorfor vi
br,uger princippet, første 50 tilmeldb deltager.



lille konkurrenoe"'

Bind den flotteste - sjoveste - skøreste
eller mest fantasifulde

FLUE/HATTENTÅT
Fluen/hattenålen samt en lukket kuvert med dit navn afleveres senest ved
klubaftenen tirsdag den 1. marts til et medlem af bestyrelsen.
Bedømmelse og præmieoverrækkelse vil ske på festaftenen.

Søndøg d. 27 /2-05 slutter indtil rsidere udstillingen
"Tosset med fisk" på Odder Museum

I den anledning kommer Poul Friis
og præsenterer sin nye bog "Danske

fluer'.'
Bogen viser en næsten komplet
samling af de danske fluer der er
blevet brugt til laks og havørred i
bl.a. Karup- og Skjernå.
Bogen kan købes på dagen signeret

af forfatteren selv, og det skulle så

kunne sikre underholdning de sidste
mørke vinterdage, hvor lænestols-
fiskeri kan være eneste udvej.
Mød op til en forhåbentlig spændende
dag på Odder Museum, og se eller
gense den flotte udstilling.

Ib Sejersen


