
O.S.K.                MOSEBRYG 
 

  
  Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. 

 

Klub siden 1942:              NR:1                Feb.-Maj                  ÅR: 2012 

En stor sæson er slut og vi er klar til endnu en, der vil komme en masse nye tiltag i 2012. 
Hold dig orienteret på hjemmesiden eller kom i klubben. 
Der vil være kaffe klar på kanden, og vil du med på en af turene så kig forbi, mange af 
turene bliver aftalt på klubaftener. 
Eller har du en fiskekammerat vi bare ikke har mødt endnu tag ham/hende med.    SES   



Ja nu er O.S.K. ikke kun hygge, det er jo først og fremmest en fiskeklub. 

 
 

 
det er blevet til 9 kystture fra                              Torben Marvø med vinder smilet  
Kystudvalget. Der har deltaget  
94 lystfiskere på disse ture i alt. 
 
Det er den største tilslutning, der har 
været til kystudvalget`s kystture lige 
siden, at Torben Nielsen startede op på 
denne succes. 
Det er dejligt at en lille ide, kan blive 
til så mange gode ture. Tak for det 
Torben og resten af kystudvalget. 
 
For øvrigt skulle man hedde Torben for at komme på podiet i år da Torben 
Marvø blev nr et og tre, og midt imellem kom turlederen selv, Torben Nielsen. 
 
Det bliver spændende, om vi kan nå 100 deltagende lystfiskere i 2012, men det 
kan du, medlem, jo selv sørge for, ved at tilmelde dig denne perlerække af fine 
kystture til nogle af de fineste havørred kyster. Vi siger ikke hvor. Du må 
komme og deltage. 
Jeg ved, at der er fundet nye hemmelige pladser til 2012.  



                        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 24 klubber og 
ca. 2200 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 

 
                    O.S.K. Fisketure 
Du får også mulighed for mindst 100 ture og arrangementer om året. Mindst 100 klub aftener    
 

                       O.S.K. Kontingent 2012 
Senior: pr. år                       600,-kr.        efter 1/8 ½ års tilbud kontakt  
Indmeldings gebyr                   25,-kr.                                     kassereren  
Senior 65+ pr. år                 375,-kr. 
Indmeldings gebyr                     25,-kr.                                          
Junior: pr. år                       300,-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., så vær opmærksom på, at du får samme 
medlems nr. ved D.S.F. Derved undgår du dobbelt medlemskab og at få to blade osv. 
Husk betal opkrævningen hurtigt fra D.S.F. Det gør det nemmere for dig og for Kassereren. 
Du skal bruge det nr. du får ved D.S.F. til at udskrive dit medlemskort. Er der problemer ring 
til Anne Holbæk i D.S.F. på 76 22 70 70  



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!!! 
 
Predator :www.predatorsportfishing.dk Nu med 10% rabat til O.S.K`s 
medlemmer, husk blot dit medlemskort fra DSF. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     

 



Årsberetning for 2011 

Så lakker 2011 mod enden, og det er tiden hvor vi skal se tilbage for at gøre status for året der 

gik. 

Klubben har haft en konstant medlemsfremgang siden 2003, og 2011 blev året vi rundede 

400 medlemmer. Det er mange forskellige mennesker med forskellige interesser inden for 

lystfiskeri, og derfor er det op til bestyrelsen at gøre klubben så alsidig som muligt. 

I år startede Allan Berg så en afdeling, vi kalder Viking 65+. Det er en flok af vores ældre 

medlemmer, som navnet siger over 65 år, der mødes en gang om måneden til en fisketur, 

eller hvis vejret ikke er til det, så en kop kaffe i klubhuset, og sikkert en snak om gamle dage. 

Der har været god tilslutning til deres ture, så det lader til at det er noget, der er kommet for 

at blive. 

O.S.K. mede stod i år som arrangør af DM i Medefiskeri, som foregik i Blue Rock Put and 

Take på Sydfyn. Her blev det til en tredjeplads i holdkonkurrencen mens det gik bedre 

individuelt, hvor Viktor Smidt blev Danmarksmester og Mark Holmboe nr. to. 

Havfiskerne har haft 8-9 ture i løbet af året, plus nogle stykker tog turen til Nordnorge for at 

prøve kræfter med de store fisk deroppe (helleflyndere). Havfiskerafdelingen er en meget 

aktiv afdeling der trække mange nye folk til, hvilket ses når de sidder og binder perler i 

klubben. 

Kyst turene med Torben går også godt. Her har været omkring hundrede deltagere i løbet af 

året. Der blev fisket rundt på Fyn og en enkelt tur er gået til Falster. Fisk er der da også 

fanget, siger Torben. 

På turen til Sverige blev der på trods af en del blæst også fanget fisk, ikke mange, men på 

weekend turene er det jo det sociale samvær, der tæller. 

I maj måned havde vi traditionen tro præmiere i Rønninge. De sidste par år er deltager tallet 

dalet lidt, om det skyldes manglende interesse for geddefiskeri, eller der er mange 

konfirmationer netop den dag vides ikke, men der blev fanget fisk; mange små og et par 

stykker over målet. Det er godt at se de sidste hårde vintre ikke har skadet fiskeriet. 

Fiskeriet omkring Fyn har ikke været så godt her i efteråret, det var måske derfor der ikke 

blev fanget til O.S.K. Cuppen, skønt en halv snes mand gjorde en ihærdig indsats. 



Ja, der er mange arrangementer i O.S.K., foruden det nævnte har vi været på besøg på 

Elsesminde, David Nielsen har holdt foredrag om sin tur til Miami, vi har haft Put and Take 

ture og efter dette er skrevet, er det et foredrag med René Gerken om laksefiskeri rundt om i 

Verden. 

Det går godt, men der er også ting der kunne være bedre. De visioner vi arbejdede med 

forrige år har givet velfungerende udvalg, men vi mangler stadig at få nogle op og køre. Vores 

junior afdeling mangler stadig en ildsjæl med lyst til at arbejde med unge mennesker. Vi 

kunne også godt ønske bedre plads i Klubhuset, det kniber at alle kan sidde ned på 

klubaftenerne. 

Vi arbejder på at tilgodese alle klubbens medlemmer, og hvis du har en god idé, så kom med 

den på generalforsamlingen, den 16. Februar 2012. Husk, indkomne forslag skal være 

formanden i hænde senest den 25. Januar 2012. 

Med venlig hilsen, 

Kurt Christensen 

Formand O.S.K. 

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til generalforsamling, torsdag den 16. Februar 2012, kl. 19:00 på Provstebakken 
13. 
                                                              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 25. Januar 2012). 
6. Valg af Formand (afg. Kurt Christensen ønsker ikke genvalg). 
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer (afg. Bjarne Lauersen, Allan Birk og Frank Johannesen ønsker 
genvalg). 
8. Valg af Suppleanter (afg. Torben Kay og Ivan Knudsen ønsker genvalg). 
9. Valg af Revisor (nuvær. Flemming Pedersen) og revisorsuppleant(Bjarne Johansen ønsker ikke 
genvalg). 
10. Fastsættelse af kontingent og indskud for næste år (2013). 
11. Eventuelt. 

Herefter serveres der kaffe og rullepølsemad. 

Bemærk tid og sted. 

På gensyn til en god debat den 16. Februar, 
Bestyrelsen  



Julelotteriet 
Endnu et julelotteri er udsolgt. Der var folk, der påstod, at der var for mange gevinster og 
for få nittere. Vi har snakket med Jørgen kasserer og han tror, det går. 
Så tak til dem, der gjorde det muligt endnu engang at få udsolgt. Skulle du ikke have 
vundet, siger vi tak for bidraget Jørgen vil passe godt på det. 
Som en ekstra service kan I her se 
en vinder nemlig 
Jens Andressen. Det var dog datteren, 
der havde vundet. Om han får den 
monteret på cyklen vides ikke. 
Men tillykke med første præmien en GPSèr 
fra Garmin. 
 
Og en tak til lotteri udvalget som har 
passet dette lotteri til punkt og prikke. 
Det er lækkert, at folk selv melder ud at 
det vil de gerne stå for, da bestyrelsen 
ikke kan bære det hele. 
Jo flere der hjælper Jo bedre klub, 
får vi alle. TAK!! 

 

Klik ind på www.odensesportsfiskerklub.dk  
www.odense-aa.dk eller www.vandplejefyn.dk du er 
en del af det. 
 
Medlemsfremgang igen 
Nu er vi kommet over 400 medlemmer. Ja faktisk er vi 433 medlemmer, hvilket 
er et super antal medlemmer. Velkommen til alle I nye og tak til jer gamle for 
det er jer, der er sjælen i klubben, og det er jer, alle de nye gerne vil være en 
del af så husk, når du møder en af disse nye fiskekammerater, tag godt imod 
ham/hende, så vi stadig kan forbedre en super klub.                       



Fluebinding 
Er startet på loftet. Har du lyst, er der nok et lille hjørne til en ekstra. Tag dit bindegrej 
under armen og besøg flokken på loftet, de hjælper gerne og et par tricks kan du også få 
lært af dem, de er faktisk meget fredelige, så tro på det og få bundet nogle nye fluer til den 
nye sæson. 

Ølbrygning 
Ja det er lykkedes at frembringe to bryg en Jule Bryg og en O.S.K. Mosebryg. Det er blevet 
meget populært. Hvis du ikke har truffet de gyldne dråber endnu, er der stadig få dåser 
tilbage af Jule Bryggen og den stopper jo logisk nok, hvorimod Mosebryggen kører hele året. 
Her ses etiketten af juleøllen  

O.S.K. HAV 
Datoer til 2012             
21/4 Spodsbjerg 12 pladser torsketur Pris ca. 400kr. 
2/6 Thors Minde langtur 20 timer`s  vragtur 12 pladser Pris ca. 1000-1200 kr.(fuldt booket) 
7/8-14/8 Tur til Nord Norge sammen med Jan og Bo (24 mand i alt)(7 fra O.S.K.) 
7/9  Nørre Vorup Øre tur ti timers tur 12 pladser Pris ca. 800 kr. 
22/9  Spodsbjerg 12 pladser fladfisketur Pris ca. 400+150 tur/orm 
21/10 Spodsbjerg 24 pladser fladfisketur Pris ca. 400+150 tur/orm 
17/11 Spodsbjerg 24 pladser fladfisketur Pris ca. 400+150 tur/orm 

Datoer til 2013 
Lør 13/4 Spodsbjerg 12 pladser torsketur Pris ca. 400kr. 
Lør 22/9 Spodsbjerg 12 pladser fladfisketur Pris ca. 400+150 tur/orm 
Søn 20/10 Spodsbjerg 24 pladser fladfisketur Pris ca. 400+150 tur/orm 
Lør 16/11 Spodsbjerg 24 pladser fladfisketur Pris ca. 400+150 tur/orm 
Så er havudvalget klar med datoer for 2012 og der er også et par stykker til 2013. Det er 
igen O.S.K., der er Fynsmestre og til DM klarede O.S.K. sig også rigtig flot med en 6. og 7. 
plads. 
Så det må vi se om vi ikke kan klare det igen. Det vil så være 14. gang i træk, at vi kan 
skrive Fynsmestre på cvèt, og vi er ikke den eneste klub. De år, hvor der har været flest hold 
fra Fyn, var der 16 hold. 
De sidste fladfisketure forløb fint, vi slog ikke rekord, men 56 fisk er også mange at slå på en 
tur af en mand, men vi havde flere der kom tæt på 40 fisk på en tur, så går det også godt. 



Vi havde lidt vind på den ene af turene, så det blev lidt op og ned med fangsterne. Det er 
svært at fiske og være søsyg samtidigt. 
Men dem der kunne fiske fik faktisk et super fiskeri, hvor halvdelen af de fangede fladfisk var 
rødspætter. Normalt får man 5-15 rødspætter ud af 100 fisk men den dag var der gang i 
rødspætterne. 
Jeg har selv fisket havfiskeri på Langelandsbæltet i over 30 år og jeg har aldrig set så mange 
rødspætter på en tur før. Jeg fik selv 25 fisk hvoraf 13 var rødspætter. 
Vi håber på at det er en ny trend i Langelandsbæltet. 
Ellers er der ved at komme styr på vores nye værelse oppe på loftet, kom forbi og kig.Der 
bliver bundet perletakler den første mandag i måneden. 

Øverst TV: Erik med dobbelt hug                           Øverst TH: Henning med fin Rødspætte 
Nederst: En af de store Rødspætter på 1,2kg (faktisk den største i 2011) til Niels Jensen. 
                                                                                                             Birk  



65+ 

 

Torsdag den 5. maj 2011 kl.10 i 
klubhuset, var det første møde 
65+erne 

holdt og det blev til 7 møder/ture for resten af året, hvor hygge og god  

snak er i højsæde. 

Det er måske derfor vi ikke fangede så mange fisk i vores første sæson, 

men det råder vi bod på i 2012, hvor jeg har plan om at lægge flere ture og 

andre hyggelige aktiviteter ind på kalenderen. 

Til foråret startes sæsonen op med ture og møder hver 14. dag, men det vil jeg 
hurtigtst muligt lave program for, helt hen til sommerferien. 

Det kan du finde på klubbens hjemmeside under 65+ samt i 
aktivitetskalenderen. 

Selvfølgelig hænger jeg planen op i klubhuset, for dem der ikke kan gå på nettet. 

Som noget nyt er nu alle klubbens medlemmer, der er 65 år og derover, 
automatisk medlem i 65+ og inviteres hermed til at møde op til vores aktiviteter. 

Jeg håber på stor opbakning og ønsker alle en god fiskesæson 2012 

Knæk og bræk 

Allan 



Husk at bruge redningsveste i bådene i moserne, det ville klæde folk hvis børn 
havde dem på på land også, det er rigtigt svært at komme op af mosen med 
vådt tungt tøj. 
Medbring selv pagaj og redningsveste da de ikke forefindes i moserne. 
                                                                                                 Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 



 



Lille 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          
 
                                                                                    

 
 
Under elfiskeriet 2011 fik man 
104 havørreder på en tur i dette 
lille fiskevand. 
Med flere fisk over 70cm, men de 
fleste lå mellem 40-50cm. 
 
Så en lille perle men pas på den 
det kan hurtigt fiskes ned. 
Så fisk med omtanke, og der vil 
være et godt fiskevand i mange 
år frem over. Tak!!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



Put and Take Slut 

Put and Tak afdelingen er desværre sat i bero da der ikke har været den store 

interesse for denne form for fiskeri. 

Men skulle der være nogen der fik lyst til denne form for fiskeri så kontakt 

udvalget og vi finder måske ud af at få arrangeret en tur! 

 
Hej Allan. 

Endelig tog jeg mig så tid til at sende de billeder fra sidste, og måske den allersidste p&t-tur  
På billederne er det Mads (8 år) der er sikker på at han er verdens bedste fisker for nu har han givet 
Jens, Far & Old Wikings 65+’ere lidt at tænke over. Super dejlig dag. 
Ved nærmere eftertanke er vores kone/mor - Laila jo et tålmodigt menneske der måske efterhånden 
ikke så ivrigt men alligevel trods alt lytter til gengivelsen af den store fight, alt i mens står jeg bagved 
og tænker du skulle nu have set ham.  
- Ja det kan virkelig gøre en far stolt 
 
Mvh. Lars Kaiser 

Mads ”Storfanger” med flot regnbue ørred, det er dejligt med billeder fra turene og så med en fisk, nu 
må vi se om det blev den sidste put and taketur i O.S.K regi. 



Lørdag 4 februar 2012 Kl. 10.00-14.00 holder O.S.K køb-salgs dag. 

Ligger du inde med noget grej du ikke bruger og som du gerne vil sælge eller står du lige og 

mangler en bestemt ting så er chancen her nu for enten at få solgt eller købt grej. 

O.S.K har ligeledes købt et parti pirke, lodder og andet grej som sælges til rigtigt favorable 

priser på dagen. Klubben vil gerne være vært med en øl/vand og en pølse. 

Så få ryddet op og få noget af det overskydende grej ud og fiske igen, eller find lidt mønt og 

kom ud og gør en god handel, der vil være salg bag ud af bilerne i klubhuset eller hvor der nu 

er plads. 

Bemærk kun fisketing, vi gider ikke se moster Oda`s kaffekopper det er der andre steder til, 

dette er for lystfiskere, jeg har allerede hørt om et par hundrede fluer og over hundred 

woblere og mon ikke der dukker mere op, der var også noget med noget antik grej så kig forbi 

men husk nu at tage nok penge med.                                                       Aktivitetsudvalget 

O.S.K. Cuppen 

Frank vandt ikke O.S.K. cuppen for fjerde gang i træk. Der blev faktisk ikke indvejet fisk, der 

holdt målet. To nætter med frost lagde en dæmper på fiskenes bidelyst, der blev ellers 

kæmpet fra tidlig morgen til langt ind i de mørke timer. 

Men sådan kan det også gå, så må vi se om pokalen skal ned fra Franks hylde, hvor den kun 

står til låns et år endnu. 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses Frank med træningsørred fanget onsdagen før O.S.K. Cuppen på 45cm. 

Der er jo den mulighed, at der tale om overtræning fra Franks side???? 



Moseudvalget 

Så har moseudvalget sat et par datoer. 

1 Maj kl. 10.30 bliver bådene sat i vandet i Skydebjerg. Der vil være en kop øl til dem der 

gider give en hånd med. Der vil også kunne fiskes i Skydebjerg mose denne dag før og efter  

bådene skal i vandet. 

6. maj skal bådene i i Rønninge Mose kl. 13.30, her er det samme pris lave noget = en kop 

øl. Der er geddepremiere samme sted samme dag. 

 

9. Juni vil der være oprydning i Skydebjerg mose fra kl 9.30-12.00. Alle er Velkomne. Har 

folk et ørnenæb, en sav og et par gode handsker, tag det med. Udvalget regner med godt 

vejr og tager øl/vand med plus en pølse til det arbejdende folk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Juni. Vil der være Familiedag i Rønninge Mose for alle, også gæster, kl. 10.00-12.30. Det 

koster 10 kr per. stang 

Der vil blive fisket efter fem arter, største fisk i længde i cm. fine præmier. 

Og der vil være pølser og vand til vanlige priser. 

11. August. Vil der være Familiedag i Skydebjerg Mose for alle også gæster kl. 10.00-12.30. 

Det koster 10 kr per. stang 

Der vil blive fisket efter fem arter, største fisk i længde i cm. fine præmier. 

Og der vil være pølser og vand til vanlige priser.          

                                                                                             Moseudvalget 



Fluekasterne 
Ja Fluekasterne skal selvfølgelig på græs igen i år. og det bliver nok også Skjern Å, der får 

deres besøg, når de lige har fået trimmet kastene. Hvis du selv mangler lidt træning med 

fluekæppen, så meld dig til kastekurset her i foråret. 

 

Bookingportalen 
Hvordan kommer jeg på? Første gang skal du bruge dit medlemsnr. fra DSF og så er det 

1234 du skal bruge for at komme ind første gang. Er der problemer, kan du skrive til Dan 

eller Formanden. 

Der vil blive flere ture, hvor tilmeldingen foregår på bookingportalen. Nu det er opfundet, 

kan vi lige så godt bruge det. Der vil dog også kunne være mulighed for at skrive sig på i 

klublokalet og telefonen er jo også opfundet, så brug blot det, der er nemmest for dig. 

 

Jagt og Fiskeri messe 
Ja det bliver uden fiskeri i år, da flere af grossisterne ikke kan afse tid på denne tid af året. 

Det bliver kun til jagt og outdoor messe, øv øv. Bedre held en anden gang måske. 

 

Nytårs kur  

 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formanden ønskede klubbens medlemmer 
et godt nytår. 
Med et glas champagne og et stykke  
kransekage, det er blevet en fast tradition, 
at man lige mødes i det nye år med en lille hilsen, 
så er året startet godt. 
Herfra ønskes du og din familie godt nytår og vi 
håber på en rigtig god sæson for dig og klubben. 
 



                    BESTYRELSEN  

                                              OG UDVALG 

                        
 
Formand: Kurt Christensen                    Suppleant: Ivan M. Knudsen 
Skibhusvej 61B 5000 Odense C               Frederiksgade 12  2sal lej.5 
Tlf. 24 94 76 39                                    Tlf. 22 80 04 46  
 
Kasserer: Jørgen Pedersen                    Suppleant:Torben Kay   
Daltoften 89 5320 Odense NØ                 Odensevej 24 D 5750 Ringe 
Tlf. 66 10 89 94                                    Tlf. 65 92 64 85 
            
Næstformand:Allan Birk Hansen            Medeudvalget: Dan Nielsen 
Klokkens Kvt. 89 5220 Odense SØ            Tlf. 40 57 49 26 
Tlf.40 21 89 51                                       Havudvalg: Knud Erik Nygaard 
                                                           Tlf. 20 28 44 98  
Bestyrelsesmedlemmer:                     Bådudvalg: Flemming Kierstein                             
                                                            Tlf. 66 13 67 07                         
Allan Berg                                           Moseudvalg: Frank Johannesen 
Anderupvænget 102 5270 Odense N         Tlf 40 51 30 35                            
Tlf.66 18 93 13                                     Husudvalg: Lars M.Knudsen                     
                                                            Tlf. 66 12 30 13   
Frank Johannesen                             P&T udvalg: Niels Jensen 
Fraugedevej 79 5220 Odense SØ             Tlf. 20 61 85 87 
Tlf. 40 51 30 35                                     Viking 65+udvalg: Allan Berg  
                                                           Tlf. 66 18 93 13 
Dan Nielsen                                           Internet: Dan Nielsen  
Holkebjergvej 11 5250 Odense SV           Niels Jensen /Allan Birk  
Tlf. 40 57 49 26                                     Aktivitetsudvalg: 
                                                           Tlf. 24 23 74 69 Bjarne Lauersen 
Bjarne Lauersen                                     Tlf.66 10 89 94 Jørgen Pedersen    
                                               Juniorer: Kurt Christensen 
Tlf. 24 23 74 69                                  24 94 76 39  
                                                         Kystudvalget: Torben Nielsen 
                                                                53 56 00 29 
                                                  Blad: Allan Birk Hansen 
                                                            Tlf. 40 21 89 51 
 
Sidste dato for stof til bladet: 1. Maj     



HUSK-AT 
 
 
Klubaften er mandag og torsdag fra kl. 19.00-22.00 Adressen er Bækholmen 90, Seden.  
 
Første mandag i hver måned perle/takel bindeaften for havafdelingen. 
 
Mederne skal lige have alle deres ture på plads ca.(35-45) så de er ikke lige på siderne 
endnu. (kommer også på medesiderne på hjemmesiden) 
 
65+ mangler også lige at få et par ting på plads men de regner med 15-20 ture i det nye år. 
Så dem mangler der også noget om på siderne. 
 
Og der vil mangle mange aktiviteter nu fra aktivitetsudvalget, da mange af disse dukker op 
løbene, så hold øje med aktivitetskalenderen, der vil alle tingene dukke op i løbet af 
sæsonen. 
Eller kig forbi klubhuset, da mange af turene bliver lavet der. 
 
Januar 
29/1 Kysttur til Vestermaen kl.9.00 fra klubhuset turleder Torben 53 56 00 29 
Februar 
4/2 Køb-salg-bytte kl. 10-14 klubhuset Bjarne 24 23 74 69 
8/2 Viking 65+ klubhuset kl.10.00 Allan 66 18 93 13 
16/2 Generalforsamling kl.19.00 Kurt 24 94 76 39 
26/2 Kysttur til Mølleskoven kl.9.00 fra klubhuset turleder Torben 53 56 00 29 
Marts  
3/3 Odense Å/Fjord Premiere (husk at denne dag kræver et premierekort at deltage) 
4/3 Odense Å åben for alle  
25/3 Kysttur til Falster ”husk sommertid” kl.6.00 fra klubhuset Torben 53 56 00 29 
April 
13-15/4 Kysttur til Sverige ”samkørsel” Per 61 55 55 54 
21/4 Torsketur fra Spodsbjerg kl.7.30 Knud 20 28 44 98 
29/4 Kysttur til Langeland kl.7.00 fra klubhuset Torben 53 56 00 29 
Maj 
1/5 Bådene skal i vandet i Skydebjerg kom og hjælp kl.10.30 Frank 40 51 30 35 
6/5 Geddepremiere Rønninge mose Kurt 24 94 76 39 
6/5 Bådene skal i vandet i Rønninge kom og hjælp kl.13.30 Frank 40 51 30 35 
13/5 Lystfiskeriets dag Odense Havn 1000 fladfisk kl.10.00 Allan 40 21 89 51 
27/5 Kysttur til Bøgebjerg kl.7.00 fra klubhuset Torben 53 56 00 29 
Juni  
2/6 Vragtur til Thorsminde Samkørsel Knud 20 28 44 98 
9/6 Oprydning i Skydebjerg kl.9.30 kontakt Frank 40 51 30 35 (så han købe pølser nok) 
16/6 Familiedag i Rønninge mose fra kl.10.00-12.30 fisk efter fem arter Frank 40 51 30 35 
Juli 
August  
8/8 Helleflyndertur i Norge sammen med Jan og Bo, Allan 40 21 89 51 
11/8 Familiedag i Skydebjerg fra kl.10.00-12.30 fisk efter fem arter Frank 40 51 30 35 



26/8 Kysttur Gals Klint kl.7.00 fra klubhuset Torben 53 56 00 29 
September 
7/9 Gule Rev fra Nørre Vorup Øre Per 21 75 21 62 
22/9 Fladfisketur fra Spodsbjerg (12 personer) kl.7.30 Allan 40 21 89 51 
30/9 Kysttur til Falster kl.6.00 fra klubhuset Torben 53 56 00 29 
Oktober  
21/10 Fladfisketur fra Spodsbjerg (24 personer) kl.7.30 Allan 40 21 89 51 
28/10 Kysttur til Kajbjerg kl.6.00 fra klubhuset Torben 53 56 00 29 
November 
10-11/11 O.S.Kuppen der må fiskes fra hele Fyn indvejning kl.16.00 begge dage 
17/11 Fladfisketur fra Spodsbjerg (24 personer) kl.7.30 Allan 40 21 89 51 
25/11 Kysttur til Nordenhuse kl.9.00 fra klubhuset Torben 53 56 00 29 
December 
17/12 Juleafslutning kl.19.00 med æbleskiver og glögg 
 
 

Karup Å 
Vi har i Odense Sportsfiskerklub købt/lejet et lille hus ved Karup Å med fiskeret til vores medlemmer. 
Huset er klar til premieren d. 1 marts. 
Huset /lejligheden er beliggende til venstre for Hagebro kro(20 Meter) 
Huset kaldet hønsehuset er lejet af Poul Jørgen og hans kone Annemarie som bor i stuehuset. 
Hønsehuset er et lille lavt hvidt hus i et plan med direkte adgang til den fredede Karup Å dal hvor Åen 
bugter sig igennem. 
Uden om huset er der opsat bænke, grilplads og der er p. plads til bilen 
Huset består af køkken, toilet med bad og 2 værelser, hvoraf O S K råder over det ene værelse ca.20 
m”. Værelset er totalt istandsat nye væge, nyt gulv, vinduer og loft, 
ny brændeovn(gas der er termostat styret) 2 Stk. nye senge, skænk bord og stole.service til 2 personer. 
køkken og bad er fælles med lejeren til den anden side, også en lystfisker. 
Fiskevandet, 
O S K har henvendt sig til Aulum Haderups Spotsfiskerforening og har fået tilladelse til at købe 2 
årskort til deres fiskevand som omhandler, soner af Karup å, Haderis å som er lige neden for huset. 
fredningstid fra d, 1/11 til d.28/29. februar og soner af Storåen ved Holstebro fredet fra d 1/11 til 
d.31/1. 
 
Priser for leje hus med forbrug og fiskekort for 2 personer. 
Fra fredag kl.16,oo til søndag kl. 16.00 pris pr. døgn kr.300,00  
Fra søndag kl.16,00 til fredag kl. 16.00 pris pr. døgn kr. 250,00 
Fra søndag kl.16,00 til søndag kl. 16,00 pris for ugen kr. 1400,00 
 
Henvendelse om leje. 
Henvend eller ring til kassereren Jørgen Pedersen på tlf. 66 10 89 94 /22 32 45 95,  
 
Der er fanget fisk over 10 kilo i 2011 mindre end 500meter fra hytten, gennemsnit vægten for 
havørrederne i Karup Å ligger på over 3kilo i 2011, vi har ikke fået billeder af fisk klubbens 
medlemmer har fanget på stykkerne, men det nærmeste var da kassereren og formanden var deroppe 
Kurt formand havde også en superfisk på, og den var også klar til at blive landet, men der var for langt 
ned til vandet. 
Og da de er ved at finde et bedre landingssted, da slipper fisken sit kroghold. 
Og de påstår stadig flere gange at den var rigtig god meeeen vi mangler stadig et godt billede og ikke 
flere lige ved. Så husk at tag et billede hvis du skal op til Karup å i år.  



Odense Å premieren 2012 
Så er der igen Premiere i Odense Å. Vi må se, om det kunne blive en O.S.K.ér der vinder igen i år. 
Fluebinderne mener, at de har bundet vinderfluen til Premieren. Hvis du mener, at det ikke kan 
passe, så kom forbi og vis dem, hvordan den så skal se ud. 
Der må både fiskes i Inderfjorden og Åen på denne dag. Det bliver spændende at se, om der er gang 
i fiskene, nu hvor det ikke har været en super kold isvinter som de sidste to år. 
Husk det kræver et Premierekort denne dag, de kan købes i grejbutikkerne i februar. 
Aktivitetsudvalget arbejder hårdt på at lave et arrengement for O.S.K.erne ved sammenløbet, noget 
med et telt og noget suppe. Hold øje med hjemmeside, hvor der vil komme mere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Her er lidt fra sidste år med nr 1 og nr 3 begge fra O.S.K. plus lidt af de kendte. 
2 gange Ellemann, Jørgen Emiliussen (skriver i fiskeavisen) og ja vi kan også se 
Jørgen ”slagter” Pedersen (O.S.K.) 
Så vil du også på siden her, så fanger du bare en stor fisk og vupti, du er på :.) 



Tak for en god julefrokost og tak til Per ”slammer” og hjælpere for supermad. 
Vi kan godt hygge, det er også O.S.K. 
 
Vil du have flere fisketure i 2012 så rejs dig op fra sofaen og 
deltag, der er over 100 ture og arrangementer at tage af. 
Der er altid plads til en O.S.K.èr mere, så fat mod og deltag. 
Håber du får tid, vi har, så ses vi ved vandet. 
                                                                                                                    Birk              


