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Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg som den største. 



Farlige Frank slog til igen, så både 08, 09 og i 2010 
 
Ja så vandt Farlige Frank igen, igen, igen vores O.S.K. Cup! 
Med den største ørred fanget på og omkring Fyn den sidste weekend før fredningen. 
Der er flere der går og planlægger at give Frank stor modstand i 2011. Der har også været 
snakket om man ikke kunne elfiske det stykke af åen, hvor Frank normalt fanger sine 
fisk(Åsum). 
Vi har et helt år til at øve os i, så denne stime af sejre kan blive brudt. 
Men vi undgår det ikke; alle mand ned på knæ for Farlige Frank. Rigtigt flot at vinde cuppen 
tre år i træk. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er lige de sidste billeder fra 09 og 10. I år vandt han med en fisk på 1600gr. og 54 cm. 
Vi kan se at han har det ikke fra fremmede. Her far og søn med medaljer fra’ 09 og en stribe 
gode fisk. 

 
 
 
 
 
 
 



                        O.S.K. fiskevande  
Odense Sportsfisker Klub har for tiden følgende fiskevande som er tilgængelige for alle vore 
medlemmer:  
Karup Å (to per. lejlighed med to fiskekort til Karup Å 30km) kontakt kassereren for udlejning 
               To Put and Take søer ved Borreby sammen med Dalum og Tommerup 
               Odense Å (fra Brobyværk og ud til Bellinge broen) ”Odense Å sam.” 
               Odense Å (fra Bellinge broen til Dalum papirfabrik)”Odense Å sam.”  
               Odense Å (fra Skovsøen til Stige Ø) ”Odense Å sam.” 
               Lindved Å (fra Hollufgård til Blangstedgård) ”Odense Å sam.” 
               Lindved Å (fra Blangstedgård til Åsum)”Odense Å sam.”                 
               Stavids Å (fra Tarup til Odense Kanal) ”Odense Å sam.” 
               Ryds Å (taget ud til opdrætsvand, ingen fiskeri) ” Odense Å sam.”  
               Rønninge Moser (ved Langeskov) ”O.S.K.” 
               Skydebjerg Moser (ved Årup) ”O.S.K.” 
               Vindinge Å (ved Rønninge) ”O.S.K.” 
               Vejrup Å (Bullerup) ”O.S.K.” 
              Plus adresser på 15 -20 gratis fiske vande rundt i Danmark 

                 O.S.K. Medlemskab 
2 klubaften om ugen (man. tors) 
Du bliver medlem af Odense Å sammenslutningen (sammenslutning af 26 klubber og 
ca. 2400 lystfiskere, der bestyrer Odense Å / Stavis Å / Lindved Å vand).   
Du bliver også medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund, hvor du får 10 stk. 
”Sportsfiskeren” til en samlet udsalgspris á 490 kr. 
Du kan bruge D.S.F. rabat tilbud på ca. 35 åer f.eks. Karup Å, 
Varde Å, Stokkebækken, Skjern Å, Gudenåen, og mange flere. 
Tjek for flere på 

www.Odensesportsfiskerklub.dk eller www.Sportsfiskeren.dk 
osk.seden.dk                 
                    O.S.K. Fisketure 
Du får også mulighed for mindst 100 ture og arrangementer om året. Mindst 100 klub aftener    
 

                       O.S.K. Kontingent 
Senior: 
Medlemskab pr. år (2011)        585,-kr.        efter 1/8 ½ års tilbud kontakt  
Indmeldings gebyr                   25,-kr.                                     kassereren  
                                         
Junior: 
Medlemskab pr. år                  250,-kr. 
Indmeldings gebyr                     0,-kr. 
Hurtig tilmelding kontakt kasserer Jørgen Pedersen eller et af kontaktstederne. 
   
Hvis du er medlem af en anden klub under D.S.F., får du penge retur på grund af dobbelt 
medlemskab i D.S.F i så vær opmærksom på, at du får samme medlems nr. ved D.S.F. 
Derved undgår du også at få to blade osv. 
Husk betal opkrævningen hurtigt fra D.S.F. Det gør det nemmere for dig og for Kassereren.  



                     Generalforsamling 
 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
Torsdag den 17-02-2011  på Provstebakken 13 kl. 1900 

 
 

                                 Dagsorden 
              
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Udvalgene aflægger beretning. 
4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab. 
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 

den 28-01-2009). 
6. Valg af kasserer (afg. Jørgen Pedersen). 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (afg. Dan Nielsen og 

Niels Sørensen). 
8. Valg af suppleanter ( afg. Torben Kay og Allan Berg). 
9. Valg af revisor (nuvær. Klavs Larsen) og 

revisorsuppleant(nuvær. Bjarne Johansen). 
10. Fastsættelse af kontingent og indskud for næste år. 
11. Eventuelt. 

 
              Herefter serveres der kaffe og rullepølsemad. 
 
 

                     Bemærk tid og sted 
 
 
 
                      På gensyn til en god debat den 17.Februar. 
                                                                             Bestyrelsen 
 
Har du ikke set det!! så er hjemmesiden nu i nyt design, gå ind og 
kig, der er flere nyheder gemt forskellige steder på siden, prøv feks. 
Links siden, der er mange gode timer med fiskeri gemt her, har du 
selv en god side del den med vi andre.            hjemmeside udvalget 



 
                                      Årsberetning 2010 
               
   2010 er ved at være historie og så er det jo tiden at se tilbage om 
vi har nået det vi ville eller om noget kunne gøres bedre. 
   Det går stadig godt for klubben. Vi har igen i år haft en pæn 
medlemstilgang, vores økonomi er stabil, og der er godt besøgt på 
klubaftnerne. Her er det stadig hyggesnak og fluebinding der er de 
store aktiviteter, og som noget nyt startede vi i foråret op med 
fluebinding for begyndere om torsdagen. 
   Torbens kystture har været godt besøgt, hele 85 medlemmer har 
deltaget i løbet af året, og største fisk på land vejede som bekendt 
6,9kg. Så store fisk blev der ikke fanget på vores weekend ture til 
henholdsvis Sverige og Midskov, men der var pæne fisk, der var god 
mad og der var godt humør. Et par ture der er værd at tage med på. 
   Den hårde vinter forårsagede en voldsom fiskedø i moserne så det 
var med bange anelser vi så frem til geddepremieren. Her mødte 
ca.30 mand op og der gik ikke mange minutter før der gik rygter om 
at der var fanget fisk, så en del har da heldigvis klaret sig.  
   Dalum, Tommerup og O.S.K. har sammen erhvervet fiskeret til to 
søer ved Borreby, der er udsat regnbueørreder i søerne, og der findes 
sudere og karper (karper op til 15kg). 
   Her sidst på året har vi fået en ny hjemmeside, her kan man se 
hvad der sker i klubben og når man er tilmeldt vores booking portal 
får man en mail hver gang der oprettes et nyt arrangement. 
   Der sker mange ting i Odense sportsfiskerklub og vil du have 
indflydelse på dem så mød op generalforsamlingen den 17. feb. 
 
                                                                   Pbv 
                                                            Kurt Christensen 
 
Husk O.S.K. s` bookingportal. Det tager kun fem minutter og 
du er på med det nyeste 
 
Elfiskeriet 
Man har endnu engang fået fanget nok fisk, så man kan opfylde udsætningsplanen. 
Man kan se på Fyns Laksefisk hjemmeside, at der bliver behov for et mindre antal fisk i 
forhold til årene før, vi kan jo kun håbe på, at det er fordi at nogle af åerne bliver mere 
selvforsynende, og at det ikke er et spare tricks der langsomt sniger sig ind her også. 
 



Klubbens Kontaktsteder: 
 
Go Fishing Tlf. 66 12 15 00 
Dalumvej 67 5250 Odense SV 
Og (Rosengårdscenteret sølv gade) 
 
Ækvator sport  Tlf. 66 11 29 93 
Nyborgvej 3 5000 Odense C 
 
Jan og Bo`s Lystfiskershop Tlf. 66 11 23 66 
Vesterbro 2 5000 Odense C 
 
Fyns Medesalg v/Stig Thomsen Tlf. 64 43 33 02 
Assenbøllevej 8   5560 Årup 
 
Predator  Sportfishing Tlf. 26 80 52 53 
Middelfartvej 55 5200 Odense V 
 
Michael`s  jagt og fiskeri Tlf. 62 21 11 53 
Porthusvej 127 5700 Svenborg 
 
Støt dem der støtter os, husk du gør forskellen!!! 
 

Lystfiskeriets dag 15/5 
 
Igen i år deltager O.S.K. med flere tiltag. 
Det bliver i Skovsøen med medefiskeri, så er der en lille medefisker gemt i din mave, er der 
her mulighed for fiskeri i skovsøen (der er ikke normalt fiskeret i skovsøen) 
Der vil være Geddekonkurrence i Odense Å (denne dag må man bruge naturlig agn) der 
bliver gerne fanget fisk over 10kg. Ved OB`s baner og ovenfor Ejby Mølle. 
Og så laver vi et Put and Take Arrangement i Fyns Fiskevand for alle. Så det er ikke tilbud du 
mangler denne dag. Så lav et kryds, inviter banebarnet, eller drengen/pigen på vejen, dine 
egne børn eller svigerfar. Der er muligheder nok, du vælger selv. 



O.S.K. HAV 
 
2011 
 9/4 Torsketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 Pris 350kr alt booket 
14/5 Regionsmesterskab 3 gange 4 mands hold i Lillebælt 
15/5 Torsketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350kr 
20/8 Skagerak tur vi bliver trukket ud på havet, der er ingen havn, så har vi prøvet det.    
27/8 Fladfisketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350+150 tur/orm 
18/9 Fladfisketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350+150 tur/orm 
24/9 Dm for de hold der har kvalificeret sig 
22/10Fladfisketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350+150 tur/orm alt booket 
13/11 Fladfisketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350+150 tur/orm 
 
Efter en super sæson i 2010. Den sidste fladfisketur fik vi ikke mindre end 698 fisk til 24 
mand og Palle nyt medlem, fik ikke mindre end 56 stk. med hjem. 
prøver vi igen i 2011. Så håber vi på det gode vejr igen vil følge os. 
Der vil igen i år være havtakel aftener den første mandag i måneden. 
Vi kigger på havfilm/ youtube klip og binder takler i xxl. Størrelsen. Det kan godt volde 
problemer at binde noget med 0,80-1.00-1.20mm line. 
Men med lidt hjælp kan det godt lykkedes. 
Vi starter året med to ture efter torsk fra Spodsbjerg og så er der måske tre hold af hver fire 
personer, der skal fiske Regionsmesterskab. 
Så er der nogle der har tilmeldt sig ved Jan og Bo til nogle ture på det gule rev. Vi har ikke 
selv en tur dertil i år!!!  
Vi har valgt at prøve en tur ud i Skagerak, oppe hvor man bliver trukket ud på havet. Her 
ligger kutterne på stranden, der er ingen havn. 
Vil du gerne med på en af havturene, så kom i klubben eller meld dig til på booking portalen. 
Men lad nu vær med at vente for længe, det kommer til at gå stærkt. Første to ture er 

allerede fuldt booket. 
 

Prøv at komme med på en fisketur, hvor man har spisefisk med hjem.                                                         
MVH HAV udvalget 



 

Klik ind på www.odensesportsfiskerklub.dk  
www.odense-aa.dk eller www.vandplejefyn.dk du er 
en del af det. 
 

 

Predator :www.predatorsportfishing.dk 
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fiskevand i Vejrup Å. 
Det er et lille stykke vand, hvor O.S.K` s medlemmer må fiske. Det er et vand, hvor der kun 
kan fiske en max to mand, så vis hensyn. Er der nogle i gang med fiskeri, kom forbi en 
anden dag. 
På det yderste stykke går der heste. Er de på den ene side, fisker du på den anden, husk 
det!!! Man kan parkere ved skyttehuset.  
                                                                                                                            Birk 
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