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Formandsberetning 2018 
 

Først og fremmest tak for fremmødet her til Generalforsamlingen 2019. 

 

Fiskeri 
Når jeg tænker tilbage på fiskeriet i 2018, så kan jeg kun smile. Jeg vil betragte 2018, som det allerbedste 

fiskeår for Odder Sportsfiskerforening i de 3 år, som jeg har været medlem af forening. 

 

Allerede fra i foråret oplevede flere af vores medlemmer succes i forbindelse med vores kystture til de 

lokale kyststrækninger – specielt Martin Dybbroe viste fanen når det stod til, at hive fisk i land om aftenen. 

Det blev til både 2 & 3 havørreder over mål på forårets klubaftner vi kysten. 

 

2018 var også året hvor vi prøvede at lave en forårstur til Gjerrild, som simpelthen viste sig at være en 

direkte modsætning i forhold til vores efterårsture de sidste mange år. Der blev der fanget 7 havørreder 

over mål – hvor af den største fanget af Jan Gregersen vejede 3kg fordelt på 64,5 cm. Flot blank fisk! 

Om end man skulle tro det var umuligt, så fortsætte landings succesen da vi i efteråret tog på weekendtur 

til Tunø. For hvilken tur vi havde! 

Sammenlagt blev der af de 12 deltagere landet over 50 havørreder og som ikke det var nok – så var 10 af 

dem over 50cm! Så for mit vedkommende er det ikke sidste gang jeg har været på Tunø .  

 

DTU Aqua / Bestandsanalyse 
Når vi snakker havørreder og mange af dem – så får det mig til at tænke på Odder Å og den 

bestandsanalyse, som vi lavede i samarbejde med DTU Aqua i uge 31.  

 

For nok var der ikke ret meget vand i vores vandløb i sommers, men der var MASSER af fisk. Faktisk er det 

sted man finder allermest yngel pr. meter vandløb lige her uden for huset. De må jo føle sig ret så sikre her 

ved lystfiskernes hus. 

Jeg ser spændt frem til når DTU Aqua senere i 2019 igen kommer på besøg for, at lave en bestandsanalyse 

på de resterende vandløb i kommunen. 

 

Ude med teltet 
I 2018 var vi også ude med vores foreningsbanner i Norsminde og Odder. Her mødte vi igen mange 

mennesker - alle med deres egen unik fiskeoplevelse. Det er altid en fornøjelse at lytte til de mange 

historie, som kommer i mange versioner alt efter hvor seriøse lystfiskere de forskellige er. Vi havde også 

flere gange succes med indmeldelser på selve arrangement dagen. 

Til Norsminde havde vi taget et akvarium med som indeholdt fiskene byttedyr i form af småfisk, rejer, små 

krabber og orme. Her kunne børn og voksne få lov til at se, røre og spørge ind til de forskellige slags. Det var 

en stor succes og absolut noget vi bør gentage en anden gang. 
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Put & take tur 
Noget andet vi bør gentage, og som også er på det kommende program er en tur til put & take søen; 

Fyelmose. Endelig lykkes det at få samlet en flok til sådan en tur og alle der deltog har efterfølgende 

berette om en rigtig hyggelig tur, som de ser frem til at opleve igen til sommerens tur til samme put & take. 

 

Odder Kystkonkurrence 2018 
En oplevelse er også hvad vi fik, da der for 2. år i træk blev afholdt Odder Kystkonkurrence 2018. I alt deltog 

47 lystfiskere i fiskekonkurrencen – hvilket er godt 40% mere end i 2017 og det betød heldigvis også at der 

blev fanget flere og større fisk end i 2017. 

 

I alt blev der fanget 15 fisk hvor af 3 af dem var over 50cm. 

Fiskekonkurrencen bliver et større og større aktiv for os, da vi på medlemstalene kan se, at det har en stor 

tiltrækningskraft for nye medlemmer. 

 

Nye medlemmer som virker til, at være engageret lystfiskere på alle niveauer. Forhåbentlig kommer vi til at 

stifte meget mere bekendtskab med dem i året der venter forude. 

 

Medlemsudvikling 2017-2019: 

Dato FAMILIE1 JUNIOR SENIOR Total 

01-10-2017 4 2 89 95 

01-11-2017 4 2 89 95 

01-12-2017 4 2 89 95 

13-12-2017 4 2 91 97 

01-01-2018 6 2 91 99 

10-01-2018 6 2 92 100 

01-02-2018 13 2 94 109 

01-03-2018 11 2 94 107 

01-04-2018 11 2 95 108 

01-05-2018 11 2 94 107 

01-06-2018 11 2 97 110 

01-07-2018 11 2 100 113 

01-08-2018 11 2 101 114 

01-09-2018 11 2 103 116 

01-10-2018 11 8 105 124 

01-11-2018 11 8 108 127 

01-12-2018 12 8 110 130 

01-02-2019 12 8 113 133 
 

 

Tak for 2018 og knæk & bræk i 2019 

 

// Christian ”Crede” Kjeldsen – Formand i Odder Sportsfiskerforening 


