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Weekend-tur til Tung 

Midt i september måned var det tid til, at 
tage på vores årlige efterårstur med 
foreningen. I rigtig mange år har det været 
en fast tradition, at turen er gået til Gjerrild 
Klint. 

Men de senere år har fangster på bl.a 
havørred været udeblevet på turene og 
derfor lavede vi lidt rotation, således at vi i 
stedet for tog til Gjerrild i foråret 2018 - 
hvilket var med stor succes og derfor 
gentages turen her i foråret - læs mere 
andet steds her i bladet. 

For at prøve noget nyt havde vi valgt, at 
efterårsturen i 2018 skulle gå til Tunø, og 
det var bestemt ikke noget dumt valg! 

Fredag formiddag tog 5 af os med den 
første færge til Tunø for at klargøre øens 
skole, som vi havde fået lov til at låne af 
kommunen. Her skulle vi igennem hele 
weekenden have vores base til 
madlavning, hygge og overnatning. 

På grund af den daglige skolegang 
måtte vi efter ankomsten dog vente et par 
timer, før vi kunne overtage skolen. Derfor 
valgte vi, at blive fragtet til Allans sommer-
hus i den nordlige del af øen. 

Her blev der snakket og drukket en kop 
kaffe inden, vi bevægede os ud på turens 
første fisketur. 

Ved ankomsten til Stenkalven kunne vi 
konstatere, at vi havde kysten for os selv 
og vi spredte os ud over et større område. 

Allerede efter et par kast havde jeg de 
første følgere og 4. kast inde i turen på 
Tunø havde jeg den første havørred i 
hånden - det her skal nok blive en god tur 
tænkte jeg. 

Efter at have fanget et par stykker valgte 
jeg, at forsøge at finde de andre for 
hyggens skyld. De fleste fiskeabstinenser 
var aftaget med den hurtige succes. 

Sammen med Lars Juul fiskede jeg et 
større stykke af den nordlige side af øen af 
om fredagen. Her lykkes det os til sidst, at 
finde en større flok havørreder omkring de 
50 cm. Glade og tilfredse bevægede vi os 
ved aftenstid tilbage imod skolen på de 
medbragte cykler. Her kunne vi glædeligt 
fortælle de andre om vores første oplev-
elser på øen. 

Med aftenfærgen ankom en stor del af 
de sidste deltagere til øen og der blev 
hygget med biksemad og en lille en resten 
af fredagen. 

Lørdag morgen var de fleste indstillet 
på, at søge det samme område hvor vi om 
fredagen havde fundet fisk. Flere af de 
deltagende fandt dem da også igen, men  

små grønlændere og småsej havde 
indtaget pladserne fra dagen forinden. 

Dog er noget af det skønne ved Tunø, at 
man forholdsvis nemt og hurtigt kan skifte 
plads, såfremt man har medbragt en cykel. 
Det havde de fleste af os heldigvis gjort, 
og vi kunne derfor senere på dagen 
forsøge, at finde fiskene i let 
modvind/sidevind på sydsiden af øen. 

På grund af adgangsforholdene på den 
sydlige del af øen kræver det, at man 
vadefisker en del. Den nordlige side er 
tilgængelig på næsten hele strækningen. 
Hvorimod at den sydlige strækning kun har 
ganske få adgangsforhold. 

Men vi skulle jo være her hele 
weekenden, så det gjorde ikke så meget. 
Cyklerne parkerede vi nær Stenkalven, 
hvorefter vi begav os ud på en gang 
vadefiskeri, der strakte sig over et par 
kilometer. 

Længe gik vi uden at mærke det 
mindste, og det lykkedes os endda også at 
miste et par blink undervejs. 

Lige pludselig fandt vi dog fisk, og 
ligesom om fredagen var det her sidst på 
dagen pæne fisk. Flere fisk omkring de 
45-50 cm var oppe og vende, men de fik 
alle friheden igen. 

Da vi senere ankom tilbage på skolen, 
kunne flere berette om mange fangster, 
blandt andet havde Tonny fanget mindst 3 
omkring de 50 cm, som han havde taget 
med hjem. 

Lørdag aften var vi endelig fuldtallig, og de 
12 deltagende blev alle godt mætte af den 
gode mørbradgryde. Efter et par timer søgte 
vi til køjs - vinden der havde været aktiv hele 
dagen havde taget sin del af kræfterne. 

Søndag formiddag måtte jeg tænke 
anderledes, da min tunøkaret (modificeret 
cykel med stangholder) ikke længere 
kunne stå distancen - kæden var knækket 
og øens cykelforhandler havde lukket. 

Derfor søgte jeg til et nordlig stræk af 
øen, som jeg endnu ikke havde fået fisket 
af. Utroligt nok - fandt jeg også denne dag 
en stor flok af både mindre og større fisk 
inden for ganske kort tid. 

I løbet af dagen fik jeg selskab af flere. 
Blandt andet kiggede Lars Juul forbi og 
kunne kort efter ankomst lande turens 
største havørred. En flot tyk fisk på ikke 
mindre end 57cm. 

Turen var i sin helhed en rigtig god tur. 
Blandt de deltagende blev der landet over 
50 havørreder og 10 af dem var over 50 
cm. Dertil fangede flere også en god 
portion småsej. 
Til trods for, at Tunø er kendt for at være et 
enten eller sted. Så tør jeg allerede nu godt 
sige, at det er ikke sidste gang, at jeg har 
været på Tunø for at fiske. 

Tak for denne gang Tunø — jeg vender 
helt sikkert tilbage en anden gang. 

// Christian "Crede" Kjeldsen 
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Fluebindingsdag 
Lørdag den 19. januar mødes vi ved 

Stampemøllen og binder fluer eller rydder op i 
vores grejæsker. Formålet er, at skabe en 
hyggelig dag hvor vi kan blive klar til forårssæ-
son, der snart starter. 

Dørene ved Stampemøllen vil være åbne fra 
kl. 10:00 og nogle timer frem. 

Fællestur - Odder Å 
Søndag den 3. februar starter vi fiskeriet op i 

Odder Å. Vi mødes ved klubhuset kl. 8.30 til 
kaffe og rundstykker, hvorefter vi begiver os ud 
på dagens fiskeri. 

Kl. 13.30 mødes vi atter ved Stampemøllen til 
fælles afslutningsmiddag. 

Tilmelding skal ske senest den 29. januar. 

Grejdag 2019 
Lørdag den 23. februar vil OSF afholde en 

åben grejdag ved Stampemøllen. Her vil der 
være masser af muligheder for at sælge, bytte 
eller købe brugt grej. 

Denne dag er der åben for alle - både 
medlemmer og ikke-medlemmer. Kig forbi fra kl. 
10.00 og gør et godt køb. 

Ønsker man, at have en stand i forbindelse 
med grejdagen er sidste chance for tilmelding 
søndag den 17. februar. Tilmelding sker på 
kjeldsenc@gmail.com  

Kystfiskeri - fællesture 
Fra starten af april og frem til slutning af maj 

vil der være en række fællesture til de lokale 
kyststrækninger. Her vil der være en række 
muligheder foret lære de lokale pladser bedre 
at kende samt fange et kommende måltid. 

Det vil også være muligt at få gode råd til sit 
spinne- eller fluefiskeri. Første arrangement er 
ved Kysing Strand tirsdag den 2. april, hvor der 
vil være grillpølser. 

Skulle vejret vise sig fra en skidt side en af de 
planlagte dage vil dørene i stedet være åbne 
ved Stampemøllen. 

Weekendtur Gjerrild 
Sidste år havde vi stor succes med at 

planlægge en tur til Gjerrild i foråret. Vi håber på 
at kunne gentage succesen i dette forår og har i 
weekenden den 26.-28. april lånt huset ved 
Gjerrild Klint. 

Turen er en af foreningens store samlings-
punkter, og der vil være tilmelding på hjemmesi-
den. Her kan der også ses billeder af sidste års 
tur. Senest tilmelding tirsdag den. 23. april. 
Arr.: Allan Rosenbæk - tlf: 30 29 79 67 

Konstruktion  -  smedearbejde 
plade- og maskinbearbejdning 

overfladebehandling, sandblæsning 
glasblæsning, metallisering, maling 

- og meget mere for erhverv og private 

Bemi af 2017 salg©bemi.dk  Remhojvej 8 8300 Odder  • Tlf: 8654 1450 

Hvad gør man så? 
Af Lars Abel 

Nulture er normalt ikke noget som man 
går og praler med. Det er da altid sjovere 
at vise billeder og prale lidt af en rigtig god 
fangst. Alligevel handler denne artikel om, 
hvad man gør, når alt til fisketuren og til 
tilberedning af fisken er medbragt til 
fiskevandet, men fiskelykken udebliver. Ja, 
hvad pokker gør man så? 

En kammerat og jeg havde planlagt en 
tur efter havørred til Dragsmur på 
Djursland. Dragsmur er en smal 
landtange der forbinder halvøen med 
byen Kongsgårde og Sletterhage til resten 
af Djursland. Fiskepladsen udmærker sig 
ved, at der kan fiskes på begge sider af 
landtangen. Man kan derfor stort set altid 
køre derud og så regne med at der kan 
fiskes på enten den ene eller anden side 
af tangen uanset vindretningen. Ydermere 
kan man køre ind på et strandoverdrev 
imellem flokke af får og helt ned til 
vandkanten. Det er et rigtigt godt udgang-
spunkt for at medbringe grill, røgeovn og 
køletaske. 

Aftalen var enkel: Vi skulle mødes 
derude om morgenen, fange en ørred eller 
to, røge dem, spise dem sammen med en 
god special-øl og ellers bare nyde dagen 
på den smukke lokalitet. Sådan skulle det 
dog ikke gå! Vejret var fint, en lidt skarp 
vind fra sydvest, men så kunne vi jo bare 
fiske i Fuglsø Vig på læsiden af flanken. 
Fiskeriet gik planmæssigt, altså bortset fra 
at vi ikke fangede noget. Vi fiskede det 
meste af kysten af, 

og under en fiskepause blev vi enige om, 
at vi med udeblivelsen af ørred, da så 
sagtens kunne nå at fange en hornfisk 
inden middag. Langt oppe ad formid-
dagen var der stadig ikke skyggen af fisk. 
Hverken ørred eller hornfisk. Vi blev enige 
om at prøve på vindsiden i Begtrup Vig. 
Vi spadserede over på den anden side, 
hvor den manglende succes desværre 
gentog sig. 

Nu var gode dyr rådne, for det var blevet 
godt op ad middag og sulten var begyndt 
at melde sig. At køre til et nyt sted var der 
ikke stemning for. I desperation kunne vi 
selvfølgelig fange og slagte et af de mange 
får på overdrevet. Røget fårekød skulle efter 
sigende være en fin delikatesse. På den 
anden side set ville vi nok ikke være 
velkomne på stedet igen, hvis  

det blev opdaget. Så kom ideen: 
Muslinger! På den blæsende side, havde 
vi, da vi vadede, set at der var mange fine 
blåmuslinger på høfdernes sten. Vi 
vadede ud igen og plukkede samt fyldte 
en lille spand med de eftertragtede 
skaldyr. Røgovnen blev nu fundet frem, og 
bunden blev fyldt med saltvand fra vigen. 
Muslingerne blev nu først dampet. 
Derefter tilbage i spanden. Røgovnen blev 
tømt og tørret samt fyldt med røgsmuld. 
Derefter røgede vi muslingerne i nogle 
minutter. Så var der fest. Friskrøgede 
blåmuslinger smager bare himmelsk i den 
frie natur sammen med en god kold øl. 

Når vi taler om muslinger er der dog et 
par forholdsregler man skal holde sig for 
øje. Disse to-skallede bløddyr kan under 
uheldige omstændigheder indeholde 
colibakterier, virus eller giftige alger. 
Bakterier og virus kan man koge/dampe 
væk, men giftalger er fortsat giftige selv 
efter tilberedning, og kan gøre dig rigtig 
syg, måske endda livsfarligt. Til alt held 
har Fødevarestyrelsen et overvågning-
sprogram der holder øje med musling-
ernes tilstand i de danske farvande. På 
https://www.foedevarestyrelsen.dk  kan 
man finde information over de forhold-
sregler man skal tage når man samler 
muslinger. Her er der også et kort over 
overvågningsområder, hvor styrelsen har 
taget prøver for nylig, og en liste over, 
hvorvidt områderne er sikre eller ej. Tjek 
det hjemmefra på forhånd, eller på din 
telefon ude ved fiskevandet. 

Ud over dette tjek, er der også meget 
du selv kan gøre ude på stedet. Helt 
enkelt: Sørg for at vandet er klart og fri for 
synlige alger. Lad være at samle 
muslinger på steder eller ved udløb, hvor 
der er risiko for kemisk forurening. Nøjes 
med at samle i de koldeste måneder, der 
er risikoen for giftalger lav. Før tilbered-
ning: Bank på muslingen hvis den er 
åben, så skal den gerne lukke sig. Ellers 
skal den kasseres. Efter tilberedning: 
Muslinger, der ikke har åbnet sig efter 
dampning skal kasseres. 

Vær ikke bange. Tjek, brug din sunde 
fornuft, læs om emnet før du tager afsted, 
så er der her en åbenlys mulighed for at få 
en dejlig madoplevelse på en ellers 
begivenhedsløs fisketur. 
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hn  dagjegalcfrig 
glemmer 

Har du nogensinde haft fornemmelsen af 
at være i lystfisker paradis? 

Det havde jeg i august i år. 
Jeg tager hvert år i uge 31 til Norge for at 

fiske stallinger med tørflue. Vi er fem gamle 
løgnhalse, som i 20 år har fisket i Glomma og 
Folie i Østerdalen. Vi kender hvert høl og 
hver strømrende så godt, at vi hver aften kan 
spise stalling. Vi har tilberedt stalling på alle 
tænkelige måder: stegt, røget, gravad, kogt 
og som sushi. Min personlige favorit er klart 
gravad stalling. 

Mine våben er lette og simple: en klasse 
#2 St. Croix fluestang, en WF flydeline og to 
æsker fyldt op med tørfluer. Favoritterne er 
jeg ikke i tvivl om. Her er de i prioriteret 
rækkefølge: Klinkhammer, E-12 og Sedge 
hjortehårsimitationer. Sidstnævnte flyder 
godt, når strømmen er stærk. Vi binder 
fluerne i størrelserne 8-16. De bedste, efter 
min mening, er str. 12. Måske fordi den 
største udfordring ved fluefiskeriet efterhån-
den er at ramme hullet på de mindste fluer. 
Kender I det? 

Nå - til sagen. Vi havde fisket en hel dag, 
uden at de dumme fisk ville bide! Mine 
kammesjukker besluttede sig for at finde 
campen og øllerne, men jeg har det skidt 
med en dag uden fisk, så jeg bad dem om at 
holde øllerne kolde, og sagde, at jeg kommer 
med aftensmaden. 

Jeg fiskede det bedste jeg havde lært; 
men stallingerne ville bare ikke lege med 
mig. Så bliver man desperat, især fordi man 
har prøvet med alle favoritfluerne, og ikke en 
eneste af dem har været i stand til at rejse en 
stalling. Det skal lige nævnes, at vi fisker ikke 
efter vakkende fisk. Stallingerne tager 
sjældent insekter på overfladen på det 
tidspunkt af året. 

Nå - i min flueæske har jeg et rum med 
gennemtyggede og kasserede fluer, og i 
desperation valgte jeg en 
gammel blodig 
Klinkhammer str. 12 (se 
foto). Jeg troede ikke 
rigtig på den; men det 
skulle vise sig at være en 
fejl. 

Det efterfølgende 
fiskeri, blev det bedste 

stallingfiskeri, jeg har haft i de 20 år, jeg har 
været i Norge. Jeg fik næsten fisk i hvert 
eneste kast. De gik ganske enkelt grassat, og 
jeg kom ligefrem til at grine. Det var vildt, og 
min stakkels Klinkhammer blev grimmere og 
grimmere og vådere og vådere. Heldigvis har 
jeg noget "salt", som jeg bruger til at tørre 
fluerne med, for den skulle jo hurtigst muligt 
ud i strømrenden igen. Jeg prøvede skam 
med andre fluer, bl. a. en "Greenhammer", 
som jeg før har haft stor succes med. Ingen 
andre fluer virkede - stallingerne var denne 
dag ekstremt selektive - heldigt for mig, at jeg 

havde knækket koden. 
Jeg fangede 16 fisk 

over målet på 1,5 time. 
Tog 6 med hjem til 
aftensmaden. De blev 
røget - og jeg sov som 
en sten den nat. 

Knæk og bræk fra 
Martin Dybbroe 

Ude med teltet 2018 
I løbet af sommeren har foreningen 

været til stede ved mange af de udendør-
sarrangementer der finder sted i området 
fra juni-september. 

Det har været både sjovt, vådt og 
hyggeligt at møde de mange mennesker, 
som lægger vejen forbi - om det så enten 
hedder Norsminde for Fulde Sejl, Odder 
Kræmmermarked eller noget helt tredje. 

Vi har fået en masse historier og sjove 
oplevelser fortalt og hørt på endnu flere. 

Ved arrangementet i Norsminde forsøgte 
vi os i år med et "kigge og røre" akvarium, 
som indeholdt både krebsdyr, rejer og 
forskellige orme. Det var et sandt trækplas-
ter for de unge og dermed også deres 
forældre. 

Det har været en lærerig oplevelse at se, 
hvordan de især helt små har fulgt livet 
rundt i akvariet efterfulgt af en masse sjove 
spørgsmål. 

Det bliver absolut ikke sidste gang at vi 
laver den slags. 

Odder Kræmmermarked gav også et 
rigtig godt besøgstal, og vi fik delt en 
masse blade ude og nogle (især Jens) fik 
solgt ud af sit gamle grej. Dette vil for 
øvrigt være en mulighed, som vi tilbyder 
alle medlemmer i 2019 ved alle arrange-
menter - man skal bare selv passe sin bod. 

I år har vi også kunne høste frugten ved 
trofast at møde op og vise fanen. Da det 
ved flere af arrangementerne i år er lykkes 
at hverve nye medlemmer - selv i det triste 
vejr Odder Gadefestival bød på. 

I 2019 vender vi tilbage og vi håber 
selvfølgelig på, at I igen er med på at give 
en hjælpende hånd. 

// Christian "Crede" Kjeldsen 

Put & take tur til Fyelmose 

Lørdag den 25. maj forsøger 
vi at gentage successen fra efterårsturen til 
Fyelmose Naturpark. Her havde en god 
håndfuld seniorer samt en junior en rigtig god 
tur til parken, der rummer både en børnesø, 
familiesø og storfanger sø. Tag med og deltag i 
en hyggelig dag. 

Seneste tilmelding på hjemmesiden tirsdag 
den 21. maj. 

Bestandsanalyse af 
Odder/ Rævså 

I løbet af sommeren har foreningen i 
samarbejde med DTU Aqua været i gang 
med, at lave en bestandsanalyse af 
ørrederne i Odder/Rævs Å vandløbssyste-
met. Det vil sige, at vi har været ude og 
elfiske over 20 stationer rundt omkring i 
Odder og Rævs Å inkl, alle tilløbsbækkene. 

Det viste sig heldigvis, at til trods for 
dansk tørke og manglende nedbør så har 
vi en stor og sund bestand af ørreder i 
vandløbssystemet. 

Især Assedrup Bæk, Stampmølle Bækken, 
Sander Bæk og selve hovedløbet Odder Å 
indeholdt rigtig mange fisk. Det er bl.a. også 
i disse vandløb, at vi igennem flere år har 
lavet vandpleje i form af udplantning af 
vandranunkel og lavet gydebanker. 

Et sjovt lille funfact er, at der hvor vi fandt 
den tætteste bestanddel af ørred skulle vise 
sig, at være lige nedenfor vores eget 
klubhus ved Stampemølle vej. Her måtte vi 
stoppe med elfiske allerede efter 13 m ud af 
100, da vi allerede havde over 130 stykker 
yngel i vores spande. Meget imponerende! 

Generelt set så har de fleste af stationerne 
forbedret sig siden, at den sidste bestands-
analyse blev foretaget tilbage i 2007-2009. 

Hvis man kunne tænke sig at vide mere 
om hvordan selve tallene ser ud. Så kan man 
følge med her: https://kort.fiskepleje.dk/ 

I skrivende stund har jeg netop fundet 
ud af, at resten af kommunens vandløb 
står for samme tur i løbet af 2019. Så hold 
øjne og øre åbne - hvis du kunne tænke 
dig at komme med rundt og følge med 
eller endda deltag i optællingen af 
ørredyngel. 	//Christian "Crede" Kjeldsen 
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Tirsdag 8. Tirsdag 23. Hyggeaften. Nytårstaffel. Arrangør: Søren Dras bæk, tlf. 25 62 20 24. 

Søndag 3. Fællestur til Odder Å. 
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker. 
Kl. 13.30 mødes vi igen i klubben, hvor Allan serverer gule ærter. 
Yderligere oplysninger og tilmelding se hjemmesiden. 

Lørdag 2. DanIsh Fly Festival 2019 kl. 10-17. 
Arrangør: Jens Knudsen, tlf. 23 27 05 64. 

Lørdag 3. 	Odder Kræmmermarked- OSE deltager med en stand ved Citroen. ,t1  

AKTIVITETER 
1. HALVÅR 2019 

mer 
Tirsdag 2. 	Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand (grillpølser). 

Tirsdag 9. 	Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Mariendal. 

Tirsdag 16. Oprydning langs Odder A. Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00 
og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øl/vand. 
Arrangør: Martin Kammer, tlf. 93 91 14 10. JANUAR 

Tirsdag 15. Året Ibilieder. Allan Rosenbæk har lavet en billedserie 
med klubbens store og små begivenheder i 2018. 

Lørdag 19. Fluebinding v. Stampemøllen fra kl. 10.00. - Vi binder fluer hele dagen 
eller rydder op i blinkæsken. - Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50. 

Tirsdag 22. Hyggeaften m. fluebinding. 

Tirsdag 29. Hyggeaften m. fluebinding.. 

FEBRUAR 

Tirsdag 5. GENERALFORSAMLING kl. 19.30. 

Tirsdag 12. Effektlageret, Horsens. OSFs medlemmer er kl. 19.00 inviteret til en 
hyggeaften i forretningen. Vi kører fra Stampemøllen k1.18,15. 
Yderligere oplysninger og tilmelding se hjemmesiden. 

Tirsdag 19. Hyggeaften m. fluebinding. 

Lørdag 23. Grejdag - Åbent hus. - Køb/Salg/Bytte af gammelt grej. 

Tirsdag 26. Hyggeaften m. fluebinding. 

-mAht 

Tirsdag 5. 	Hyggeaften m. fluebinding. 

Tirsdag 12. Hyggeaften m. fluebinding. 

Lørdag 16. Fællestur til kyst eller fjord. - Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50. 

Tirsdag 19. Hyggeaften m. fluebinding. 

Tirsdag 26. Hyggeaften m. fluebinding. 

Fredag 26.- Forlænget weekendtur til Gjerrild. 
søndag 28. Turleder: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 7967. 

Yderligere oplysninger og tilmelding se hjemmesiden.. 

Tirsdag 14. Kystfiskeri. Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand (grillpølser). 

Tirsdag 7. 	Kystfiskerl. Hølken/Alrø. Vejret bestemmer. 

Lørdag 11. Fe3Ilestur til kyst eller fjord. - Arrangør: Christian Kjeldsen, tlf. 28 55 65 50. 

Tirsdag 14. Hyggeaften. 

Tirsdag 21. Fluekast/træning v. Hølken strand. 

Lørdag 25. Put and take til Fyel mose. Yderligere oplysninger og tilmelding 
se hjemmesiden. - Arrangør: Jens Knudsen, tlf. 23 27 05 64. 

Tirsdag 28. Kystfiskerl. - Kysing strand. Vi afslutter kystfiskeriet med grillpølser. 

Tirsdag 4. Hyggeaften. 

Lørdag 8. 	NorsmInde for fulde sejl. 
For 4. år i træk er sejlene hejst til en forrrygende dag i Norsminde. 

Tirsdag 11. Grillaften. Vi starter kl. 18,00. Sidste klubaften inden sommerferien. 
Yderligere oplysninger og tilmelding se hjemmesiden. 
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. 

Lørdag 15. Tur til Skanderborg Sø. Vi starter fra klubben kl. 9.00. 
Tilmelding se hjemmesiden. Arrangør: Anders Fogh Knudsen, tlf. 28 96 28 10. 

Tirsdag 6. 	Første klubaften efter sommerferien (grillpølser). 

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

‘å\ 
, 
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Odder Kystkonkurrence 2018 
- slår iy rekord 

1111' 	•_, • - 	̂ 

hf-  ' 

Den 12.-14. oktober afholdt OSF for 2. 
gang en åben kystkonkurrence for alle 
med trang til lystfiskeriet, det sociale ved 
at være fælles om en hobby og en lille 
teaser til konkurrencegenet. 

I 2018 versionen blev der slået flere 
rekorder i forhold til 2017 versionen. Det 
lykkes bl.a. at få hele 47 tilmeldinger til 
konkurrencen i forhold til de 35 i 2017. Ud 
af de 47 deltagere var 26 af dem ikke 
gengangere og 20 af dem var ikke 
medlemmer af foreningen. 

Det er heldigvis et tal, der er lavet om på  

siden da. Det lykkes nemlig at få flere af de 
deltagende og interesserede indmeldt i 
Odder Sportsfiskerforening. 

I denne omgang var det ligeledes 
lykkedes, at få al forberedning til konkur-
rencen færdig godt en måned inden 
konkurrencestart. Det betød, at der var et 
større potentiale for at markedsføre 
konkurrencen og det kom vidt omkring. 
Den lange planlægning gjorde det muligt, 
at få lavet en plakat, som var oppe og 
hænge i flere dagligvare butikker, grejfor-
retninger og konkurrencen fik endda også  

omtale på Danmarks Sportsfiskerforbund's 
hjemmeside. 

Sådan forløb fiskekonkurrencen 
Selve afholdelsen af kystkonkurrencen 

forløb rigtig fint. I år var der stor opbakning 
til at få indvejningens tidspunkter til at 
fungerer optimalt. Der skal selvfølgelig lyde 
en stor tak til alle, der gav en hånd med. 

Første indvejning var afsat til fredag 
eftermiddag, og vi mødte op ved Stampe-
møllen kl. 15.00 med store forhåbninger 
om mange indvejninger. Men ligesom i 
2017 lod fiskene vente på sig. 

Det var først ved indvejningen fredag 
aften, den første og eneste fisk blev 
indvejet. Michael Damgaard indvejede en 
fisk på 42,5cm og 750 g, dermed løb han 
med gavekortet på 300 kr for største 
indvejede fisk om fredagen. 

Lørdagen skulle vise sig 
at blive meget bedre 

Lørdag fra 13-15 var den første indvej-
ning, og her skete der endelig ting og sager. 
I alt kom 5 fisk til indvejning midt på dagen 
og hvilke eksemplarer der var imellem. Det 
blev også ved denne indvejning at konkur-
rencens største fisk blev indvejet. 

Jakob Nielsen havde valgt den helt 
rigtige dag til, at fange sin første havørred 
nogensinde og det var et flot eksemplar. En 
farvet hanfisk på 56 cm og 2040 g med en 
konditionsfaktor på 1,16- virkelig flot fangst. 
Men det var ikke kun middagsindvejningen 

Oversigt over største havørreder: 

der bød på fisk. Allerede igen om aftenen 
blev der indvejet 3 rigtige fine fisk - 
heriblandt en havørred på 45 cm fanget af 
junior: Nikolaj Jensen. 

Historien fortæller, at lørdag aften endte 
Jakob & Anders i romsmagning og de 
endte med ikke at komme op og fiske om 
søndagen. 

Søndag - en herlig dag 
Søndag var kystkonkurrencens sidste 

dag og der blev gået til det med fiskeriet 
fra alle fronter. En sydøsten/østen vind 
havde i løbet af weekenden taget modet 
fra mange af deltagere da vores lokale 

Nr. Deltager Fanget på Hvor Længde (cm) Vægt (g) Kondi 

1 Jakob Nielsen (L) Mørsilda Kysing 56 2040 1,16 

2 Michael Damgaard (L) Blink Horsens Fjord 55 1770 1,06 

3 Martin Dybbroe (L) Great Herring Fløjstrup 51 1410 1,06 

4 Ronni Jensen (S) Blink Horsens Fjord 47,5 1270 1,22 

5 Marck Friis Trøjborg (S) Bombarda Horsens Fjord 46,5 1230 1,23 

6 Karl Hansen (S) Blink Ajstrup Strand 45,5 980 1,08 

7 Søren Kvist (S) Blink Gylling Næs 44,5 940 1,1 

8 Jens K. Knudsen (S) Blink Fløjstrup 43 910 1,14 

9 Michael Vittrup Sørensen (S) Blink Fløjstrup 45,5 880 0,97 

10 Christian Kjeldsen (L) Snurrebasse Slim Kysing 41 970 1,06 
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1 	Nikolaj Jol isen Berklet Phazer 9" spinnestang 
'Lures gennemløbere 
Lædermappe 

Grejbiksen 
ilures.dk  
Lædermappen 

Juniorkonkurrencen 

Nr. Deltager Fanget på Hvor Længde (cm) Vægt (g) Kondi 

1 Nikolaj Jensen (L) Snu rrebasse Horsens yderfj. 45 970 1,06 

Fisk der er faldet udenfor konkurrencen pga. genindvejning: 

1 Jakob Nielsen (L) Mørsilda Kysing 48 1160 1,16 

2 Jakob Nielsen (L) Mørsilda Kysing 46 1070 1,1 

3 Ronni Jensen (L) Flaben Horsens Yderfj. 46 1010 1,04 

4 Michael Damgaard (F Blink Horsens Fjord 42,5 750 1,01 

Præmiefordeling: Største havørred 

Placering Deltager • Præmie Sponsor 

1 Jakob Nielsen Scierra Kinai Vadejakke 
'Lures gennemløbere 
Lædermappe 
2 ti vin 

Aarhus Fishing Gear 
iLures.dk  
Lædermappen 
Hagelguist Vine 

2 Michael Damgaard Fisker Mag Vice Rotations fluestik 
Whiting Spey Rooster (Bronze Grade) 
211 vin 

Aarhus Fishing Gear 
Fluebinding.nu  
Hagelguist Vine 

3 Ronni Jensen Shimano Nasci 4000 fastspolehjul 
iLures gennemløbere 
Lædermappe 
2 fl vin 

Sportshuset 
iLures.dk 
Læddermappen 
Hagelguist Vine 

4 Marck Friis Trøjborg Berkley Lightning Rod 
Komplet sæt (4. stk) Tour de France Snurrebassen 
211 vin 

Grejbiksen 
Grejbiksen 
Hagelguist Vine 

5 Karl Hansen Lædermappe 
iLures gennemløbere 
211 vin 

Lædermappen 
iLures.dk  
Hagelguist Vine 

Juniorkonkurrencen 

Lodtrækning på indsendte fotos 

ro »Yln.der Præmie Sponsor 

1 Nikolaj Jensen Kurv Chokoladehimlen.dk  

i 

Michael Kvist Pedersen Gavekort Fru Møllers Restaurant 

Mikkel Aarup Special øl Brandbygegaard Bryghus 

Lodtrækning på deltagerbevis 

2 

Nikolaj Jensen Gavekort Odder Sportsfiskerforening 

Klaus Fiedler Gavekort Odder Sportsfiskerforening 

3 Jens K. Knudsen Gavekort Lofina 

kyststrækning har det med at blive 
grumset under disse forhold. Det kan dog 
ikke betale sig at blive skidt til mode over 
den slags. For ligesom da foreningen var 
ved Gjerrild i foråret, så blev det alligevel til 
et godt fiskeri trods grumset vand. Det 
kunne tydeligt ses under den sidste 
indvejning, da hele 6 havørreder formåede 
at komme forbi indvejningsbordet i håbet 
om at tage en af præmierne. 

Den mest spektakulære fangst må siges 
at være gjort af Karl Hansen. Mange har i 
flere år været i tvivl om, at det trofaste 
medlem af foreningen overhovedet fisker, 
da ingen menes at have set ham med en 
stang i hånden. 

Det endte dog med, at Karl i den 
samlede stilling løb med en 5. plads. 

Opsummering  
Når man kigger tilbage på hvordan 

kystkonkurrencen i 2018 forløb sig, så kan 
vi kun være rigtig tilfredse. Det lykkedes at 
få flere deltagere, der blev indvejet over 
dobbelt så mange fisk over mål i forhold til 
2017 og flere af fiskene var over 50 cm og 
havde rigtig flotte konditionsfaktorer - den 
bedste på 1,23. 

Til historien hører det at fortælle, at 
junioren Nikolaj Jensen var en ganske 
heldig dreng denne dag. Først og 
fremmest lykkes det ham selv at trække sig 
op af posen blandt de 24 deltagere i 
fotokonkurrencen. Efterfølgende trak han 
sin fars navn: Ronni Jensen op af posen - 
Ronni mente dog denne præmie skulle gå 
til en anden. 

Efterfølgende blev trækningen foretaget 
af Jakob Nielsen søn. Men det ændrede 
ikke heldet for Nikolaj — for hans navn var 
det første der blev trukket op af posen med 
de 47 deltageres navne og hermed kunne 
Nikolaj ryddet bordet for både største 
junior, samt præmie i begge lodtræknings-
puljer. 

Det var en rigtig glad dreng der gik hjem 
denne dag, og der hersker ingen tvivl om, 
at en ivrig lystfisker er under opvækst. 

Tak for støtten 

Til allersidst skal der lyde en kæmpe tak 
til alle sponsorerne af Odder Kyst-
konkurrence 2018. Uden jer ville det ikke 
være muligt at kunne skabe sådan et 

arrangement som dette. Et arrangement 
som har vist sig at være et stort samlings-
punkt for vores medlemmer, udstillingsvin-
due for forening og sidst men ikke mindst 
en rigtig hyggelig weekend der skaber en 
masse nye minder. 

Tak til jer alle for opbakningen. 
// Christian "Crede" Kjeldsen 
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5 dage på 
Samsø 

J 9P 
LUI.< FR  
 

AKTIV' 	S\‘'?4--ENDEiiy, 

Fællestur til kyst eller fjord 
Lørdag den 16, marts og lørdag den 11, maj 

vil Christian "Crede" Kjeldsen arrangerer ture til 
enten kyst eller fjord. Alt efter hvordan vejret 
bliver i ugen op til, vil turen enten gå til; Lillebælt, 
Mariager Fjord, Tunø eller Djursland. Følg med 
på hjemmesiden i ugerne op til datoerne. 

Arrangør: Christian "Crede" Kjeldsen 
tlf: 28 55 65 50 

Tur til Skanderborg Sø 
Det er ikke altid, det går ud på at fange 

fedtfinner, og derfor har vi inden sommerferien 
planlagt en tur til Skanderborg Sø. Her vil der 
bl.a. være mulighed fange sandart, gedder, 
aborre og skaller. 

Turen foregår lørdag den. 15. juni og starter 
ved Stampemøllen kl. 9.00. Der vil være senest 
tilmelding på hjemmesiden tirsdag den 11. juni. 

Arrangør: Anders F. Knudsen 
tlf: 28 96 28 10 

I uge 44 sejlede 5 pensionister - Niels 
Jørgen, Vagn, Jan, Jørgen Klokker og 
undertegnede til Samsø for at prøve, om 
det ikke var muligt at fange en fisk. 
Optimismen var der, men forventningerne 
var ikke store. 

Vi har i mange år været på Samsø &I 
gang om året, og har tidligere haft rigtigt 
godt fiskeri. De to foregående år var 
nærmest nulture, og vi tog derfor i foråret 
til Limfjorden for at prøve noget nyt. 

Turen til Limfjorden blev ikke nogen 
succes fiskemæssigt. 5 mand fiskede i 5 
dage uden at mærke, at der var fisk i 
vandet. Vi prøvede mange spændende 
fiskepladser, men ingen fisk. 

Det positive var, at der er mange flotte 
steder rundt om fjorden, og vi boede i et 
godt sommerhus, der var velegnet til aften 
hygge. 

På Samsø drillede vinden os, der var 
nærmest østen- og søndenvind hele ugen. 
Vi var derfor henvist til at fiske på vest- og 
nordsiden af øen. 

De første 2 dage skete der ikke meget 
ud over, at der blev fanget undermålere 
og et par mørksej. 

I løbet af ugen fangede vi rigtig mange 
undermålere på 30-35 cm. Et rygte fra en 
fisker der boede i Mårup var, at der årligt 
bliver udsat 20.000 ørreder ved Mårup 
havn. Det kan måske forklare de mange 
undermålere 

Ugens resultat blev 4 fisk. En på 42 cm 
og en på 49 cm fanget af Niels Jørgen. En 
på 50 cm fanget af Vagn, og en på 59 cm. 
fanget af Ejner. Jan og Jørgen måtte nøjes 
med at beundre vi andre, der fangede 
fisk.. 

Den sidste eftermiddag oplevede vi, 
hvordan den grønne algeforurening kom 
med strømmen. Vi gik og fiskede øst for 
Mårup Havn. Undertegnede gik nærmest 
havnen vadende i vand til knæene i klart 
vand. Jeg bemærkede, at der skete noget 
- jeg kunne ikke se min pirk i vandet. 

Da jeg så ned i vandet, kunne jeg se 
min venstre støvle hel tydeligt. Den højre 
støvle var væk, dækket af uigennemsigtigt 
grønt vand. Algebræmmen stod som en 
mur i vandet. I løbet af et par minutter 
forsvandt den venstre støvle også i 
algerne. 

Jeg ringede til de andre, der var et par 
hundrede meter væk, og fortalte om 
algerne. De fiskede stadig i helt klar vand, 
men i løbet af et kvarter begyndte vandet 
også at blive farvet, hvor de var. 

Vi blev enige om at stoppe fiskeriet, 
som vi ikke troede på længere. 
Sigtbarheden i vandet var tæt på 0. 

Alt i alt en hyggelig tur selv om vinden 
drillede. Forplejningen var i top. 
Chefkokken (Vagn) havde på forhånd købt 
ind og forkælede os med god mad. 

Ejner 

Put and take tur 
til Fyel mose 

For engang skyld lykkedes det, at samle 
folk nok til en put and take tur i OSF regi, 
seks mand havde meldt sig og destinationen 
var Fyel mose. Put and Take fiskeri er ellers 
ikke det vi beskæftiger os mest med her i 
foreningen, men det skulle vise sig at blive 
en rigtig hyggelig tur, trods vejret (det 
regnede i en times tid mens vi var der), 
samtidig med fiskeriet, havde jeg den 
opgave, at jeg skulle fotografere portræt 
billeder til et foto kursus som jeg går på her i 
efteråret, så jeg havde nok at se til denne 
lørdag. Vel ankommet til fiskesøen, blev vi af 
indehaveren instrueret i hvordan fiskeriet 
foregik og hvilke fisk, der er eller var i de 
forskellige søer og jeg må sige at stedet er 
totalt forandret siden jeg var der sidst, men 
det er nok også mere end ti år siden, der er 
meget fine forhold, med læskure, toilet 
forhold, grejbutik og så om vinteren er der 
gratis kaffe og som prikken over iM er der en 
speciel børne sø og legeplads til de børn der 
ikke gider at fiske sammen med farmand. 

Vi fik os installeret i et af læskurene og 
gik herefter i gang med fiskeriet, nogle 
skulle fiske med flue, andre med spinnere, 
små blink og woblere, jeg selv startede 
med en sandwich af power bait og orm, 
fisket på en prop, så kunne jeg jo passende 
rende rundt og tage nogle portræt billeder 
samtidig med at jeg fiskede. 

Efter et par timers fiskeri, stod det klart, 
at det ikke var orm, de ville have, da både 
Frank og Michael havde fået fisk på flue, 
Frank havde endda fået ikke mindre end 
tre fisk og Michael en enkelt, det vil sige, at 
den ene som Frank fik var det faktisk 
Albert der fightede hjem på fluestang, så 
han fik også en god oplevelse. 

Jeg riggede om til bombarda med flue 
og det skulle vise sig at være en god ide, 
da jeg efter meget kort tids fiskeri, krogede 
en temmelig stor fisk, mens jeg stod og 
fightede den, kaldte jeg på Albert, han 
skulle være med til at lande den, jeg gav 
ham stangen for at løbe hen efter et 
landingsnet, da jeg kom tilbage, kunne jeg 
godt se at det net jeg havde var for lille, så 
kom Frank springende med et større net, 

men da havde Albert rykket så meget i 
fisken at den desværre hoppede af, nå 
okay tænkte jeg det var trods alt kun en 
put and take fisk og så havde han jo også 
prøvet at fighte en stor fisk, for øvrigt 
fangede han også en lille Aborre, så jeg 
tror nok han havde en god dag, det havde 
vi for øvrigt alle sammen, så jeg vil her til 
slut takke Frank, Martin, Jørn, Michael og 
Albert for en god og kyggelig oplevelse 
ved Fiskesøen, det er ikke sidste gang jeg 
tager i Put and Take. 	"Kystfiskeren" 
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Husqvarna 
Skov Have 8/ Park 

DDER 
PLÆNEKLIPPER-

SERVICE 

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

Sasonafslutning Odder /I - 2018 
Traditionen tro afholdes der den sidste 

søndag i oktober måned sæsonafslutning i 
Odder Å, og i år var ingen undtagelse. 

Knap 10 mand var mødt op ved Stampe-
møllen til kaffe og rundstykker kl. 8.00. 

Morgenstunden var ret så hyggelig og 
inden længe var tiden også fløjet. Det var 
blevet tid til, at jagte en sidste ørred i åen. 

Da vi gik ud af huset blev vi mødt af 
årstidens realiteter. Den første sne i denne 
vinter faldt uden for døren. Der var optræk til 
en kold dag ved åen. 

Imens enkelte fortrød deltagelsen og kørte 
hjem - holdt andre fast og bevægede sig 
imod åen. I år ville jeg udforske den yderste 
del af vores fiskevand, som jeg aldrig før 
havde set. 

Sammen med Hans Erik og Tonny ankom 
jeg til yderstykket. Her kunne vi hurtigt 
konstaterer, at det ville blive en svær dag at 
fange fisk på, da vi simpelthen har manglet 
vand fra oven i løbet af efteråret. 

Det betød senere opgang af fisk, klart vand 
i åen og nærmest ikke strøm i vandet til orme-
fiskeri. Men nu var vi kommet derud, og jeg  

ville gerne se dette stykke af vores fiskevand. 
I løbet af dagen blev det til et enkelt nap fra 

en 45-50 cm meget slidt opgænger. 
På min vej tilbage undrede jeg mig over, 

hvor Hans Erik var blevet af. Havde han 
bevæget sig ud i rørskoven og affisket små 
åbninger? 

Et kig på klokken fik mig lokket ud i rør-
skoven på jagt efter ham. Men jeg måtte 
senere blive skuffet, da jeg ingen Hans Erik 
fandt. 

Til gengæld fik jeg mødt Mikkel Ræv på 2 
meters afstand, skræmt et par rådyr, vandret 
2 km i svært tilgængelig terræn, forsøgt 
holdt tilbage af noget gammelt kreaturhegn 
og sidst, men ikke mindst konstateret, at det 
ikke er muligt at fiske på den sidste 
kilometer af vores fiskevand. 

Ellers var resten af dagen ganske 
fornøjelig. Vi mødes atter ved Stampemøllen 
kl. 13.30 hvor Søren og Allan var blevet for 
at tilberede dagens gryderet til os. 

Der blev for øvrigt ikke fanget fisk denne 
gang. 

// Christian "Crede" Kjeldsen 

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 
Bækørred 

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 (redningsbæltet 
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. 

Fangstjournal 
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. 

Kom på klubbens mai! 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: 
jenskrk@gmailcom. 
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 	  630,- 
Junior 	  25,- 
Familie 	  825,- 

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

	 40 cm 
	 30 cm 

Ål 	 45 cm 
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