
Se nyheder og aktuelle tilbud på www.effektlageret.dk  

Det rigtige grej igennem mere end 40 år hos 

nitEnIMILAGERETI 
Predatorfiskeri 
- drømmen om 
de store 
rovfisk 

Kystfiskeri 
- sølv på krogen 

Put & take 
- succes med 
det rigtige grej 

Karpefiskeri - oplev vores støt voksende sortiment! 

J IG• FISKEIRO ••• FFtellrOD 

EFFEKT LAGERET 
-ud i det fri 

Holmboes Alle 14 (front mod Høegh Guldbergs Gade) - Horsens - 75 62 49 88 
- Gode parkeringsmuligheder! 



• 
.6611~ ~MW 
Mo Coast Gennemløber 
16 g ell. 24 g. Første blink 
med fangst garanti. na  
Mange fede farver fra 35,- 

tiARHU S  Nu kun 99,- pr. spole 

FISHING GEAR 

Dansk håndlavede 
Vietnameser forfang 
til Makrel, sild ell. tobis 
Fås ikke bedre fra 50,- 

Durado Stripper 
10, 12 samt 15g. Made 
in Denmark. 	Pris 45,- 

Elka pvc 

Skritstøvler 
Pris kun 249,- 
Elka pvc 

Junior waders 
Pris kun 349,- 
Elka pvc 

Waders 
Pris kun 399,- 

Shimano Sienna 
spinne hjul - 

str. 2500, # 
3000 
ell. 4000 
Pris kun 

399,- tilb 

HUSK! vi altid har 
levende orm på lager, 
børsteorm, regnorm, 
tigerorm. 
Frosne tobis, sild 
samt smelt. 

Sufix performance 
braid 135m. 
0,16 0,18 0,20 0,23 

Frit valg før 249,- 

FREDENSGADE 29 - 8000 ÅRHUS C 
TLF. 86 18 33 33 
Mail: info@fishinggear.dk  

Mandag-fredag 10.00-17.30 - Lørdag 10-14.00 

Komplet Fluebindings sæt 
med Fisker Rotations flue stik. 

Vild pris 
før 1700,- 

NU KUN 
400,- 

Vi har altid 
åbent på: 
www.fishinggear.dk  

Kinetic Warrior spinne sæt 
2 delt 7, 8 ell. 9 fod 
incl. 100 m. fletline 
Før Pris 999 

Dunlop 
Gummistøvler 

Str. 36 - 48 
Skarp 
pris 
kun 150,- 

~~01~1 .~011 1111% 

OSFs bestyrelse: 

Odder Sportsfiskerfirening 
Stiftet 1945 
Klublokaler - Stampemøllen - Stampmøllevej 57 
www.oddersportsfiskerforening.dk  
www.sportsfiskeren.dk  
Følg os på Facebook: www.fb.com/odderfisker  

Formand 
Christian Kjeldsen 
28 55 65 50 
kjeldsenc@gmail.com  

Næstformand 
	

Kasserer: 
	

Allan Rosenbæk 
	

Jens Knudsen 
Søren Drasbæk 
	

Peter Frederiksen 
	

86 55 85 17 - 30 29 79 67 
	

86 93 71 58 - 23 27 05 64 
25 62 20 24 
	

86 16 09 97 - 29 21 44 73 
	

delfinvej@hotmail.com 
	

jenskrkegmail.com  
sorendrasbaek@yahoo.com 
	

pf@roesgaard.dk  

Anders Fogh Knudsen 
	

Allan Haslam Nielsen 
	

Bill Horney 
	

Martin Kammer 
28 96 28 10 
	

28 14 91 83 
	

29 27 10 08 
	

93 91 14 10 
anden04@hotmail.com 
	

kate.sandal@hotmail.com 
	

billleeh@gmail.com 
	

kammer72@live.dk  

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 22 97 36 36 - njng(§oullook.dk  . Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 87 16 98 - kalamasimoOmac.com  
Webmaster: Jens K. Knudsen - dg52704@gmail.com  

DREJ ET NUMMER 
Deler meget vigtigt, at få stoppet lorureningen med det samme. 	Ring straks til 
Hvis der er noget akut f.eks. fisk der ligger døde i åen, eller hvis 	Tonny Jensen 	 86 55 43 10 - 20 11 51 74 
vandet har en mistænkelig larve eller lugt (olie) ... 	 Brand i nspektøren 	  86 54 05 29 
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Forårstur til Gjerrild 

De seneste mange år har foreningens haft 
en tradition for at tage til Gjerrild i det 
tidlige efterår. Det er en rigtig hyggelig tur, 
som formår at bringe de 20+ deltagere 
tættere sammen på det sociale plan. 

Når vi normalt besøger Gjerrild på den 
tid af året er mulighederne for at fange 
mange forskellige fiskearter til stede. Der 
fiskes bl.a efter fladfisk, fjæsinger, makrel-
ler og havørreder. Særlig havørred er jeg 
interesseret i at fange og gerne en med 
noget størrelse på. 

Men de seneste par år hvor jeg har haft 
fornøjelse af at deltage på denne tur, har 
det være trængt med dem. De første år 
blev der fanget: 

År Deltagere Antal havørreder Over mål 

2016 23 2 1 
2017 22 9 0 

Det er ikke ligefrem en statistik der over-
taler havørredfiskere til at tage med. Men 
det vigtigste ved turen er vel også hyggen. 
Så må fangsterne komme i anden række. 

I år kunne jeg dog godt tænke mig, at vi 
forsøgte os med en forårstur. Da Gjerrild 
særligt er kendt for, at fiske rigtig godt i det 
tidlige forår, samt at der er store fisk på 
stedet. Det skyldes blandt andet, at der i 
Vinter/Forårs månederne ofte er varmere 
vand tæt på land end for eksempel ved 
vores lokalvande. 

Den 20.-22. april drog vi så 13 mand af  

sted på weekendtur til næsen af Danmark. 
Her stod det hurtigt klar kort efter ankom-
sten til stedet, at det ville blive en weekend 
med fisk på bordet. 

Der var ikke gået mange halve timer 
inden, at jeg spottede de første følgere 
efter blinket. Et par stykker af de andre 
fandt hurtigt ud af, at jeg afsøgte et lille 
områder for fisk grundet min systematiske 
bevægelse og stødte til. 

Store dele af fredagen bød på krystal 
klart vand og det stod ligeså hurtigt klar, at 
fiskene vi afsøgte ikke ville meget mere 
end blot følge efter vores agn. Dog skulle 
det ændre sig henne imod aftenstid hvor 
vinden vendte på et kort øjeblik og i løbet 
af en time gjorde vandet grumset. 

Denne vendingen havde en tydelig 
effekt da Lars Aarø senere kunne lande en 
havørred på 65 cm. Lars første fisk i år var 
en realitet og aldrig før har jeg set en mand 
løbe så hurtig på stranden - begejstret 
over sin fangst og fuld af glæde der skulle 
vises til de andre deltagere. 

Resten af fredagen gik med fællesspis-
ning og hygge ved huset. 

Lørdag morgen startede tidligt. Solen 
stod højt på himlen og værelserne blev 
hurtigt varmet op af den brændende sol. 
Udenfor stødte jeg på folk, som havde 
sovet udenfor hvad enten det var i telt, bil 
eller skur - her berettede næsten alle om et 
par gøende hunde på den nærliggende 
gård, som havde holdt dem vågen. 

Der blev inden morgenmaden tænkt 
skumle planer for hvordan dette kunne 
ophører til den kommende nattesøvn. 
Heldigvis blev ingen af dem udført. 

Ved første øjekast på kysten mistede et 
par stykker hurtigt modet på at fange fisk. I 
løbet af natten havde det grumsede vand 
taget til og nu var der en bræmme, som gik 
ca. 70-80 meter ud fra vandkanten. Det fik 
nogen til at søge andre kyster i håbet om at 
fange fisk. Men det havde de ikke behøvet. 

Størstedelen blev ved Gjerrild og med 
god grund. Der var nemlig masser af fisk til 
trods for det meget beskidte vand. Det 
hele kulminerede, da Jan Gregersen 
vendte tilbage efter en længere gåtur. 

Flere af os sad ved huset med en mistet 
tro, da han pludselig dukkede op og 
smækkede en rigtig pæn havørred på 64,5 
cm og 3 kg på rensningsbordet. 

I et blev diverse kameraer og mobiler 
taget frem for at dokumenterer hans utrolig 
flotte fangst. Fisken skulle foreviges. 

Herefter var det atter blevet tid til 
fællesspisning. Da vejret fortsat viste sig 
fra en flot side var det muligt, at vi 
dækkede op på de tilhørende bordbænke-
sæt og vi kunne sidde udenfor og nyde 
maden som var blevet lavet over Allan 
Rosenbæks hjemmelavede grillsæt. 

Vi havde en skøn forårstur til Gjerrild. 
Solen og varmen var til stede hele 
weekenden, dog kunne man godt have 
tænkt sig, at vandet måske havde været 
blot en anelse mindre grumset. Men igen - 

Vandpleje 
I oktober måned starter gydningerne i hele 
Odder Å systemet og det er derfor vigtigt, 
at ørreder har mulighed for frivandring i 
vandløbene, samt har mulighed for at finde 
grus til at gyde i. 

Derfor står sidste del af september på 
vandpleje i udvalgte områder. Der skal 
bl.a. spules tidligere anlagte gydebanker, 
og vi skal have kigget på at få fjernet nogle 
spærring, som enten er opstået ved 
drengestreger eller ved naturens virke. 
Lørdag d. 29 september står i vandplejens 
tegn. Kig endelig forbi og gi en hånd med.  

der blev jo alligevel fanget en masse fisk. 
Listen over havørredfangster i løbet af hele 
arrangementet falder således ud: 

p 
To Længde Deltager 

(cm) 
Vægt 
(kg) 

Dag 

1 Jan Gregersen 64,5 3,0 Lørdag 
2 Lars Aarø 65 2,3 Fredag 
3 Hans Erik Hansen 60 1,8 Lørdag 
4 Lars Aarø 57 1,6 Lørdag 
5 Hans Erik Hansen 53 - Lørdag 
6 Anders F. Knudsen 52 1,4 Lørdag 
7 Allan Rosenbæk 47 - Lørdag , 

Udover dette lykkes det Søren Fuglsang 
at fange både en Ulk og Fladfisk på flue. 
Fladfisken havde en fin størrelse og blev 
en god middag for Søren om lørdagen. Det 
lykkes ligeledes Søren at fange en 
halvmeters havørred efter de fleste havde 
forladt Gjerrild om søndagen. 

Alt i alt må vi anerkende, at turen var en 
succes både på det fiske- og socialplan. 
Jeg tør også godt sige allerede nu, at det 
helt sikkert ikke er sidste gang, at vi har 
haft en forårstur til Gjerrild. 

//Christian "Crede" Kjeldsen 

Odder Kystkonkurrence 2018 
I 2017 blev der afholdt kystkonkurrence 
med de lokale kyststrækninger som 
fiskevand. I år gentager vi succes fra 
sidste år og afholder kystkonkurrence igen. 

Konkurrencen vil blive afholdt i 
weekenden d. 12.-14. oktober 
I opløbet til konkurrencen vil der 
løbende komme informationer 
om regler, præmier og meget 
mere på hjemmesiden. 
Så hold dig opdateret og 
book allerede nu 
weekenden til at deltage. 
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En lektion i geddefiskeri 

4F 

Af Lars Abel 

Der skal viden om tre ting til, for at opnå 
succes i lystfiskeri: Fiskested - Tidspunkt - 
Metode/agn. Har man styr på disse tre 
ting, er der en rimelig god chance for at 
man bliver en dygtig (nogle mener heldig) 
lystfisker. 

Det hele startede med at min kollega 
Claus, kom til mig og sagde at han havde 
brug for min viden om lystfiskeri til at 
hjælpe ham med at få en gedde på 
krogen. Hjemme havde han en opskrift på 
geddefrikadeller fra 1916 som var gået i 
arv i familien. For ligesom at få ringen 
sluttet, ville han nu fange en gedde og lave 
en pandefuld fiskefrikadeller efter denne 
gamle familieopskrift. Jeg skulle bare finde 
et godt geddested og et tidspunkt, samt 
købe ham noget geddegrej, så ville han 
være parat på pletten. Som sagt, så gjort. 
Jeg købte ham nogle allround gedde-agn. 
Et geddeblink, en indstillelig skewobler, en 
pakke med to gummifisk samt nogle 
geddeforfang. Som fiskeplads havde jeg 
udvalgt Det Blinde Løb ved Gudenåen. 
Stedet er en afsnøret del af et tidligere 
sving på åen, som nu er rettet ud. Stedet 
ligger lige ved banebroen før motorvejen 
ved Randers. I dag henligger det som en 
krum aflang åkande-bevokset sø, der dog 
stadig har forbindelse med Gudenåens 
hovedløb. Stedet fungerer som gydeplads 
for mange af åens 
store gedder. Der 
er frit fiskeri, hvis 
man ellers har 	\ 
betalt sit nationale „‘• 
fisketegn. 

Claus hentede 
mig om morgenen, 
fredagen efter Kr. 
himmelfartsdag, 
som jo blot er en 
god uges tid efter 
at fredningen 
af gedderne er 
ophørt i april. 

Allerede da vi stod ved vandet og 
riggede til, begyndte fiskefeberen at stige 
dramatisk. Der var røre i vandet. Vi så 
ryggen af en stor gedde komme ud af 
overfladen som var det et rent Loch 
Ness-uhyre, mens vi med famlende fingre 
forsøgte at få linerne igennem de alt for 
små stangøjer. Så gik fiskeriet endelig i 
gang. Claus valgte en komfortabel 
ståplads nær vores base og et geddeblink 
som agn. Jeg selv valgte at prøve 
forskellige pladser samt forskellige agn af. 
Vi kastede begge to til de fisk som vi så, 
enten i overfladen eller som store 
dønninger på søen. Desværre var 
gedderne ikke lige så opsatte som os på 
at få gang i noget action. På trods af vores 
store indsats, som bestod af ca. 4 timers 
fiskeri med flere hundrede kast fra os hver, 
så gav det ikke så meget som et nap fra 
geddernes side. Da vi efter nogle timer 
indså, at det nok ikke ville blive så let som 
først antaget, satte vi os ned og kogte 
vand til noget kaffe. 

Mens vi sad og nød kaffen (gedderne 
hånede os stadigvæk, ved jævnligt at 
vise deres tilstedeværelse) så dukkede 
der pludselig en mager yngre mand, iført 
åndbare waders, op ved siden af os. 
"har i mærket noget?" spurgte han. Vi 
kunne bare sige det som det var: "Vi har 
set en masse, men gedderne vil ingen-
ting". "Det er også nogle meget små agn 
i benytter" sagde han. "dem kan i kun 
fange smågedder på". Ja, jeg skulle 
hilse og sige at vores agn var små i 

forhold til hans. 
Manden var 
udstyret med en 

I 	 - -,kort, ret kraftig \ 
• fiskestang med 
• Tnultihjul. For 

enden af stangen 
:̀>•`'hang der i linen 

• • •ø en leddelt 
e •%."' 	gummi-bækørred 

på størrelse med 
en granvoksen 

mands underarm. Ørredmonsteret var 
forsynet med to kroge, der hver især ville 
kunne forankre en mindre robåd i en stiv 
påskeøsten. Det viste sig at manden var 
lokal geddeekspert. Han havde fisket her 
fra barnsben og kendte derfor stedet og 
fiskene som sin egen bukselomme. 
Heldigvis var han ikke fedtet med at dele 
ud af sin store viden om geddefiskeriet på 
stedet. Adspurgt om jeg havde valgt det 
rigtige sted og tidspunkt for fiskeriet, kunne 
han bekræfte, at det fejlede i hvert fald 
ikke noget. Min notesblok blev herefter 
fyldt op med nyttige detaljer om de enkelte 
fiskepladser, deres bedste tidspunkter, 
agn, vejrlig osv. Manden viste os også 
nogle billeder på sin telefon, hvor han 
poserer med to gedder som han havde 
fanget, netop på dette sted, på hhv. 15 og 
18 Kg. Den største af fiskene var næsten 
lige så stor som manden selv. 

Så er det at Claus spørger manden ud 
om gummimonsteret: "Hvorfor bruger du 
sådan en stor ørred til dit fiskeri?" "Det er 
fordi at store gedder gerne vil have store 
agn" svarede han. "Desuden så har ørreden 
her, en ganske fabelagtig naturlig gang i 
vandet". Claus: "Kan du ikke prøve at lave 
et kast så vi kan se dens fortræffeligheder". 
Det kunne han da godt. Stående præcis der, 
hvor Claus havde stået hele dagen og 
kastet flere hundrede kast, foretog manden 
et yndefuldt glidende kast til den anden side 
af søen, og begyndte at spinne ind. Iført 
vore polaroid-solbriller, kunne vi nu følge 
ørredens gang hen over de fra bunden, 
opvoksende åkander. Manden havde ret. 
Gummidyret så overordentlig livagtig ud i 
sine ålende bevægelser igennem de klare 
vandmasser. Så pludselig, da der kun var 
ca. 8-10 meter tilbage til bredden, skete der 
det som Claus og jeg havde gået og håbet 
på hele dagen. Op fra bunden imellem 
åkanderne, skød der en torpedo i skikkelse 
af en gedde frem, og slugte den stakkels 
gummifisk i &I enkelt mundfuld. Claus og 
jeg, der nu var blevet kronvidner til dette 
dramatiske overgreb, tabte begge under-
kæberne så de næsten ramte jorden under 
os. Fighten var kort, og måbende så vi til 
mens han af-krogede den ca. 70 cm lange  

gedde. Da han gjorde antrit til at skulle 
sætte fisken tilbage i søen, fik Claus samlet 
sig sammen: "Sætter du gedden ud igen" 
spurgte han. "Ja, jeg sætter alle mine 
gedder ud" sagde han og gav slip, alt 
imens gedden forlod brinken og svømmede 
tilbage i sit rette element. "Den kunne jeg 
ellers godt have brugt til at lave frikadeller 
af" sagde Claus med underkæben 
hængende ned ad maven for anden gang. 
"Det er for sent nu" måtte jeg tørt oplyse 
ham om. 

Så brød latteren ud. Vi var grundigt blevet 
sat på plads. Flere hundrede kast fra vores 
side direkte hen over geddens gemmested, 
var blevet slået til vægs af M eneste kast 
med den rette agn. Vi havde nu fået en 
lærerig lektion i geddefiskeriets hemme-
ligheder. På vej hjem i bilen kunne vi hurtigt 
blive enige om at en ny tur til næste år måtte 
lægges i kalenderen. Denne gang kan vi nu, 
meget klogere, og udstyret med 
monsterørreder af gummi, sætte gedderne 
på plads hvor de hører hjemme. Hvad 
pokker. Et år fra eller til fra 1916 og til nu. 
Det betyder vel ingenting? Næste gang, 
bare vent. Næste gang, så kommer der 
geddefrikadeller på tallerkenen. 

as 
Forlænget weekendtur 
til Tunø 
I weekenden d. 14-16 september går 
efterårets weekendtur til Tunø. Her vil vi 
have base på Tunø skole hvorefter der 
enten vandres eller sejles til diverse 
fiskepladser. 

Tunø er en forholdsvis lille (og bilfri) ø. 
Her vil der være muligheder for at fiske 
uanset hvilken retning vinden måtte 
komme fra i løbet af weekenden. Det 
siges, at man i efteråret kan opleve en 
ganske fortrinligt makrelfiskeri omkring 
Tunø. 

Flere informationer og tilmelding vil 
være at finde på hjemmesiden. 
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Tirsdag 2. 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. 

Tirsdag 9. Hyggeaften - Fluebinding m.m. 

Fredag 12.- OSF afholder kystkonkurrence. Se mere på hjemmesiden. 
søndag 14. Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50. 

Tirsdag 16. Hyggeaften- Fluebinding m.m. 

Tirsdag 23. Hyggeaften - Fluebinding m.m. 

Søndag 28. Sæsonafslutning 1 Odder Å. 
Vi slutter dagen med servering af en gryderet i klubben. 
Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden. 
Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 7967. 

Tirsdag 30. Hyggeaften - Fluebinding m.m. 

Tirsdag 6. Hyggeaften- Fluebinding m.m. 

Lørdag 10. Put and take til Fyel mose. Yderligere oplysninger og tilmelding 
se hjemmesiden. Turleder: Peter Frederiksen, tlf. 29 21 44 73. 

Tirsdag 13. Hyggeaften - Fluebinding m.m.. 

Lørdag 17. Foreningstur. Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50. 
Læs info på hjemmesiden. 

Tirsdag 20. Hyggeaften. Optakt til julefrokost. 

Fredag 23. Julefrokost. Yderligere oplysninger og tilmelding se hjemmesiden. 
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Tirsdag 27. Hyggeaften. 

DECEMBER 
Tirsdag 4. Bankospil. 

Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at møde talrigt op. 

Tirsdag 11. Sidste klubaften før jul. Æbleskiver og gløgg. 
Arrangør: Anders Fogh Knudsen,Tlf. 28 96 28 10. 

2019 

Tirsdag 8. Nytårstaffel. Første klubaften 2019. Arrangør: Søren Drasbæk, tlf. 25 62 2024. 

Aktivitete 
2. halvår 2018 

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

t- 

Lørdag 4. 	Odder Kræmmermarked - OSF deltager med en stand ved Citroën. 

Tirsdag 7. 	Første klubaften efter sommerferien. Hyggeaften. 

Tirsdag 14. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand 
og slutter aftenen med grillpølser. Turleder. Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Tirsdag 21. KystfiskerL Vi henlægger klubaftenen til Mariendal strand. 

Lørdag 25. 	Foreningstur. Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50. 
Læs info på hjemmesiden. 

Tirsdag 28. Hyggeaften. 

Tirsdag 4. 	KystfiskerL Vi henlægger klubaftenen til Alrø. 

Lørdag 8. 	Odder Gadefetival 2018 
En markedsdag for friluftsfolk, kultur- og naturelskere. 
Vi opfordrer OSFs medlemmer til at møde op. 

Tirsdag 11. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand 
og slutter aftenen med grillpølser. Turleder: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Fredag 14.- Forlænget weekendtur til Tunø 
søndag 16. Yderligere oplysninger og tilmelding se hjemmesiden. 

Turleder: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 7967. 

Tirsdag 18. Vandpleje I Stampmøliebeekken. Vi mødes i klubben kl. 19 
og slutter aftenen med øl og pølser. 

Tirsdag 25. Hyggeaften. 

Lørdag 29. Vandpleje 1 Odder Å 
så opgangsfisk får lettere adgang til gydepladserne. Husk gummistøvler. 
Turleder: Martin Kammer, tlf. 93 91 14 10. 
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Husqvarna 
Skov Have & Park 

DDER 
PLÆNEKLIPPER- 

SERVICE 

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

De gamle fiskefilm 
Af Lars Abel 

Hvem har ikke i ny og næ siddet en mørk 
vinteraften og nydt en god fiskefilm, enten 
derhjemme eller i klubben på en af vore 
mange hyggelige filmaftener? Fiskefilm kan 
bruges som tidsfordriv, men også som 
optakt i forbindelse med planlægning af en 
god fisketur. 

De fleste lystfiskere har i tidens løb 
samlet sig et større eller mindre videotek af 
diverse film omhandlende lystfiskeri. selv 
er jeg ingen undtagelse. Jeg har ikke 
voldsomt mange film, men nogle af dem 
udmærker sig ved, at de efterhånden har 
fået en hel del år på bagen. De moderne 
fiskefilm på DVD, der er under 10 år 
gamle, ejer jeg ikke mange af. Til gengæld 
har jeg en lille samling af fiskefilm på 
VHS-videobånd. Nogle er købebånd, mens 
andre er film optaget fra TV. 

Disse gamle film, fra ca. 1988 og frem til 
først i nullerne, udmærker sig ved at man 
tydeligt kan fornemme at de stammer fra 
en helt anden tid. Dengang var sådanne 
film lavet meget anderledes end de er i 
dag. De fleste film man ser nu om dage er 
klippet i et hæsblæsende tempo. Den ene 
fight afløser den næste og kampen med 
fisken er ofte akkompagneret af rockmusik 
eller en anden form for musisk støj. I dag 
er der masser af drone- og undervand-
soptagelser i filmene. Ikke et ondt ord om 
det, bare det ikke tager overhånd. I de 
gamle film foregår tingene i et lidt andet 
tempo. Der er brugt lange klippetider for 
hvert billedskift. Dengang var der tid til at 
dvæle ved naturen og dens skønhed - tid 
til at forklare tingene så alle kunne følge 
med og forstå det. Nogle gange lidt for 
langtrukkent, men hvad. 

Jeg har ikke længere en VHS-båndoptager, 
men mine gamle VHS-bånd har fået lov at stå 
stand-by på reolen i snart rigtig mange år. 
Forleden blev jeg tilbudt en gammel 
harddiskoptager af en kammerat. Først sagde 
jeg pænt nej tak, men jeg kom så til at tænke 
på om sådan et vidunder mon kunne optage 
alle mine gamle VHS-bånd digitalt og brænde  

dem over på DVD-skiver. 
Så tog jeg ja-hatten på og 
hentede maskinen alligevel. 

Jeg lånte en VHS-båndoptager og så gik jeg i 
gang. Allerførst skulle jeg gnave mig igennem 
HDD-optagerens 78 siders manual. Dernæst 
gjaldt det om at få et overblik over 
opgavens omfang. Som sagt er de ældste 
bånd fra 1988, og til min store overraskelse 
var der ingen nævneværdige forringelser 
at spore på nogen af optagelserne. 
Båndene kan sagtens ses endnu. Dog er 
det sin sag at se sådanne film på et 
moderne 16:9 fladskærms- TV. Filmene i 
4:3 format og fremstår i analog VHS kvalitet 
selvom de er digitaliseret. Jeg vil dog sige, 
at man ikke skal se på sådan en film i 
mange minutter, før man lever sig 
fuldstændigt ind i fiskeuniverset og 
glemmer alt om format og billedkvalitet. 

En hurtig gennemgang af båndene, 
afslørede at jeg havde tre stk. 4 timers 
bånd med programmer optaget fra TV. 
Båndene indeholder bl.a. flere udsend-
elser fra DR-TV der hed "Derude med 
snøren". Værten, Line Arlien-Søborg, tager 
flere af de gamle danske lystfiskerfisker-
koryfæer med på fisketur og udfritter dem 
for alle lystfiskeriets gåder. Der er afsnit 
med bl.a. Mogens Espersen og maler og 
lystfisker Svend Saabye, samt Preben Torp 
Jacobsen (den gale dyrlæge) m.fl. 
Båndene indeholder også et par film med 
isfiskeri. Bl. a. en med Jørgen Skouboe på 
Glenstrup Sø. Der er vildmarksfilm, trolling, 
skærgårdsfiskeri og laksefiskeri på Island. 
Her er også en udsendelse med Poul 
Thomsen, der besøger fiskeguruen Børge 
Munk Jensen og interviewer ham om hele 
hans lystfiskerliv med alle hans 
fiskerejser,verdensrekorder osv. Disse 
gamle udsendelser kan sikkert ikke skaffes 
i dag, og DR vil sikkert aldrig sende dem  

igen. Derfor er det vigtigt for mig at få dem 
foreviget på DVD. 

På reolen stod også nogle gamle Jens 
Ploug Hansen VHS-fiskefilm. Bl.a. Ørred-
fiskeri, Havfiskeri, Fluefiskeri, Laksefiskeri 
mfl. Disse film er fra 1988 - 1991. Da jeg 
ikke længere ejer en VHS båndoptager, 
tænkte jeg at det nok ville være ok at tage 
en "sikkerhedskopi" af båndene til eget 
brug. JPH's film udmærker sig især ved 
hans usnobbede tilgang til fiskeriet og 
hans utrolig store viden om alle slags 
lystfiskeri. 

Nu tænker jeg, at du måske vil spørge 
mig om hvilke film jeg så synes er bedst af 
dem alle? Det kan jeg svare dig på uden at 
blinke. Filmene er de engleske BBC-
klassikere "A Passion for Angling" fra først 
i halvfemserne, med de to lystfiskerikoner 
Chris Yates & Bob James i hovedrollerne. 
Disse to herrer er nok Storbritanniens 
dygtigste lystfiskere. Dette kombineret 
med verdens bedste kamera- og lydfolk fra 
verdens førende naturfilmselskab BBC, har 
givet en række fiskefilm i virkelig 
særklasse. Yates og James er samtidig et  

par utrolig lune fyre der gemytligt driller 
hinanden under fiskeriet, med anvendelse 
af deres veludviklede britiske humor. 
Filmene er underlagt med musik, der 
passer perfekt til de flotte naturscener der 
vises. Hvis ikke man var lystfisker i 
forvejen, så bliver man det efter at have set 
disse fantastiske film. Intet under at serien 
er udråbt til "The greatest fishing series 
ever made." af Angling Times i 2003. 
Udpluk af filmene kan ses på Youtube og 
filmene kan faktisk stadig købes på DVD. 

Sluttelig vil jeg lige gøre opmærksom 
på, at de gamle VHS fiskefilm som du selv 
måtte have liggende derhjemme, skal 
digitaliseres mens tid er. Der bliver færre 
og færre funktionsdygtige 
VHS-båndoptagere til rådighed, og 
magnetbåndene degenereres med tiden. 
Hvis du har nogle film som du synes er 
"bevaringsværdige" så se at få det gjort 
snarest. Harddiskoptageren er blot en 
mulighed for overspilning. Det er også 
muligt at købe digitaliseringsudstyr til PC 
og Mac for ganske små penge. 

God fornøjelse 	 
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Konstruktion - smedearbejde 
plade- og maskinbearbejdning 

overfladebehandling, sandblæsning 
glasblæsning. metallisering, maling 

- og meget mere for erhverv og private 
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Fællestur til Kysten 
Når vi rammer april måned begynder 
foreningskalenderen om tirsdagen at være 
fyldt med fællesture til kysten. I det meste 
af april oplevede vi generelt dårligt vejr, 
hvor vi måtte slås med kraftig vind. 
Men da det blev maj måned lykkes det 
endelig at ramme jackpotten! 

Turen gik tirsdag den 1. maj til stræknin-
gen ved Kysing. Da en del deltog denne 
aften, havde vi valgt at sprede os udover 
hele området. Jeg valgte at tage Frank 
Jørgensen og Martin Dybbroe med ud på 
tur, for at vise dem rundt i området. 

Vi har knap nok startet fiskeriet da 
Martin udbryder, at han har fast fisk! Det 
var en rigtig fin tyk lille havørred på 42 cm. 
Det var længe siden (næsten 2 år) at 
Martin havde fanget en havørred, så det 
var tiltrængt. 

Frank og jeg står på hver side af Martin 
med vores fluestænger og lykønsker 
fangsten imens vi håber, det forhåbentlig 
er vores tur næste gang. Men vi skulle 
blive klogere. 

Knap har Martin atter påbegyndt 
fiskeriet inden han igen udbryder: Fiiiiisk!! 
Denne gang lander han efter en mindre 
kamp en rigtig fin havørred på 56cm og 2 
kg. Virkelig en flot fisk! 

Sejrsrusen er ovre Martin og jeg spørger 
efter en 10-15 min, om fiskelysten er blevet 
tilfredsstillet - han har nemlig ikke 
genoptaget fiskeriet endnu. Svaret var, at 

han lige skulle prale over telefonen. Helt 
iorden med sådan en fisk. 

Da Martin genoptager fiskeriet på ny, 
har vi andre endnu ikke fanget noget. Vi 
joker lidt med om det er i dag, at han skal 
lave et hattrick. Pludselig bliver joken til en 
realitet - for Martin har fisk på igen! En fisk 
omkring de 42-44cm. 

Det blev en fortrinlig aften for Martin og 
vi andre var glade på hans vegne. Måske 
en endda også for glade - fordi han skulle 
da lige prale lidt. 

Martin fiskede denne aften med UL grej 
og en meget lille 9 g - 360 gennemløber i 
neon grøn/lyserød. 

// Christian "Crede" Kjeldsen 

Aftentur til Mosso 
En dag i MAJ ringede Niels Jørgen for at 
høre, om jeg ville med en tur til Mossø 
sammen med ham og Vagn, jeg skulle 
være klar med fiskegrej og madpakke sidst 
på eftermiddagen. Vi lavede en aftale. 

Vi har før været ved søen, i et område der 
nærmest ser ud som om, der aldrig kommer 
mennesker, og det er en kæmpe naturop-
levelse hver gang. Sidst på eftermiddagen 
står solen lige på, på det stykke, vi har 
adgang til, og med østenvinden, der har 
været fremherskende i hele måneden, er 
der fralandsvind og blank og klar vand. 

Der er en vandretur på ca. 800 meter 
gennem skoven fra bilen til vandet. Turen 
gennem skoven er ren fornøjelse med alle 
de forskellige fuglestemmer vi hører. 

Ved søen er der forskellige vandfugle, 
der lige er ude og strække vingerne, når 
de har fri fra reden, og der er et svanepar, 
hvor hannen kommer og skælder os ud. 

Vi fiskede et par timer inden madpakken, 
og det lykkedes for Vagn at fange en 3 kilo 
gedde. Niels Jørgen havde en søørred på 
krogen, men han tabte den igen. 

Efter madpakken fiskede vi igen nogen 
tid, uden at der skete noget, og det endte 
med, at vi satte os i skovbrynet og nød en 
øl i det gode vejr. Niels Jørgen mente at vi 
godt kunne stoppe. Hans erfaring var, at 
det var umuligt at fange noget ved 
solnedgang. 

Jeg havde mod på at fiske lidt mere i 
solnedgangen, og gik ud i søen igen. Jeg 
fiskede i et område, hvor der var en del hug 
i grøden på bunden. Jeg fik et af disse hug, 
det føltes nærmest som om jeg ramte en 
træstamme. Jeg lagde stangen ned og trak 
til, men den gav sig ikke. Jeg prøvede igen 
med et kraftig ryk, men så rykkede det igen. 
Jeg blev klar over, at det var en fisk, og det 
var noget stort. Senere under fighten blev 
jeg klar over, at det var en gedde. 

Efter en del udløb var den ved at være 
træt, og jeg fik den kanet ind mod bredden. 

Vi havde hverken fangstkrog eller net, så 
den kom på land ved at jeg trak i linen, og 
Vagn fik fat om halen og skubbede. 

Vi blev alle 3 forbavset over størrelsen på 
fisken - det var den største fisk jeg selv har 
fanget i Danmark. Længde 113 cm og 10 kg. 

Jeg ved, at det er en hel videnskab med 
kunstagn til gedder. Begge gedder den dag 
blev fanget på en hvid stripper. 	Ejner 

Odder Kræmmermarked 
Vi gentager succesen fra sidste år og 
deltager endnu engang ved Odder 
Kræmmermarked. OSF stand vil være at 
finde ved Citroen for enden af boulevarden 
ved rundkørslen. Her vil man kunne finde 
informationer om OSF, DSF og DTU Aqua 
Fangstjournal. De der melder sig til frivilligt 
at stå i vores telt denne dag vil samtidig 
med have mulighed for at sælge ud af 
deres gamle grej til de forbipasserende. 

Så kig forbi til en hyggelig stund lørdag 
den 4. august. 
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OdderA-premiere 
Den første søndag ['februar er vores årlig 
premiere dag for fiskeriet i Odder Å. 

Til trods for en noget kold omgang var en 
6-7 stykker mødt op for at give den et skud. 
Men kulden fik hurtig fat i de fleste, og efter 
et par timers fiskeri var det stor set ovre. 

Det lykkes Lars Juhl Thorsen at fange 
en MEGET lille ørred. Men vi kan da sige, 
at der har været fisk på land i forhold til 
tidligere premieredage. 

Den korte fisketid betød, at vi var samlet 
hurtigere end planlagt i klubhuset. Her blev 
der hygget med debatter, historier og tips 
imens de gule ærter fik lov til at simre 
færdig. Alt i alt en meget hyggelig dag. 

// Christian "Crede" Kjeldsen 

Oprydning langs 
Odder Å 
Tirsdag den 17. april var det blevet tid til 
vores årlige forårstur til åen for at give 
den i forårsrengøring. 

Heldigvis viste det sig i år, at der ikke 
var så meget affald som tidligere. Om det 
skyldes at byens borgere er blevet bedre 
til at få styr på deres affald, eller det med 
det nye vådområde blot bliver spredt 
udover et større areal er ikke til at sige. 
Men det er jo kun et positivt tegn, da det 
må betragtes som bedre for naturen. Det 
skal dog nævnes, at vi er begyndt at tage 
en smule affald med hjem når vi går 
tilbage langs åen efter en endt fisketur. 

Efter endt arbejdsaften blev der grillet 
pølser ved Stampemøllen. Her nød de der 
havde bidraget med moralsk opbakning 
fra sofaerne i klubhuset også en pølse. 

// Christian "Crede" Kjeldsen 

Julefrokost 2018 
Fredag d. 23. november afholdes den 
årlige Julefrokost i OSF regi. Dette plejer at 
være en ganske fornøjelig aftnen hvor der 
plads til at tingene går lidt i fisk. I løbet af 
aftnen bliver der spillet pakkespil hvor alle 
deltagere har haft pakker med til puljen. 
Når vi når tidspunktet, vil der være flere 
informationer at finde på hjemmesiden. Det 
er også på hjemmesiden, at man tilmelder 
sig til at deltage. 

Odder Gadefestival 
Vi slutter årets sæson "Ude med teltet" af 
med Odder Gadefestival, som er et 
endags arrangement i Odder Midtby hvor 
der vil være mulighed for at stifte bekendt-
skab med diverse Udendørsaktivitet 
såsom; Lystfiskeri, Jagt, Sport og meget 
mere. Det vil også være mulighed for at 
lave et godt køb fra en af lokalsamfundets 
mange små hjemmebryggerier og 
køkkener. 
Dagen for arrangmentet er lørdag d. 8 
september. 

Endags foreningsture 
2 lørdage i efteråret vil Crede stå for 
endags foreningsture til endnu ikke 
udpeget fiskevande. Hvor turen går hen vil 
vejrudsigten i den kommende uge optil 
bestemme. I øjeblikket spekuleres der bl.a. 
i at tage en tur til Lillebælt, Djursland, 
Samsø eller lignende steder. Følg med på 
hjemmesiden. 

Kystfiskeri 
I august og september udnytter vi, at det 
fortsat er muligt at fiske hen i de sene aften 
timer. Derfor har vi i disse måneder 
arrangeret endnu en omgang Tour de 
Odderkyst. Over 4 aftner besøger vi 3 
forskellige kyststrækninger som alle er 
kendt for at kunne kaste en fisk af sig i ny 
og næ. 

Regler for Odder ÅlRævs 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 ved agnfiskeri. 
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 ande-jægerne, 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 Å'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. 

Fangstfoumal 
Tilføj din fangst på OSF's hjemmeside eller i 
fangstjournalen der foreligger i klubben og 
deltag i konkurrencen om præmier, der uddeles 
på generalforsamlingen 

Bådene 
Information om OSF'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. 
Læs mere om indmeldelse på hjemmesiden. 

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: 
jenskrk0gmail.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 2018 
Senior 	  595, 
Junior 	  25, 
Familie 	  790,- 

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