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

 
Klub siden 1942:              NR:1               Jan-Maj.                  ÅR: 2013 

 
Ja så er O.S.K. klar til et super år 2013. Det er jo ikke fisk vi mangler på turene, og der er 
super opbakning til alle ture og arrangementer, tak for det. Med over 100 aktiviteter om 

året, er der masser af muligheder, så vi mødes ved vandet. Eller i klubhuset.                             
                                                                                                      O.S.K. Fight hardest 



Klubkystturene nåede over 100 mand 
 

Så nåede Klubkystturene over 100 mand på en sæson. Det er et fantastiske antal. Men det 
er ikke fordi man har tømt vandene. Disse ture har hyggen i højsæde og en stor tak til 

Torben og alle hans hjælpere. 
Så vil du lære nogle gode kyststrækninger at kende, tilmeld dig disse ture og få en masse 
råd og gode fif af nogle ægte lystfiskerkammerater. 

Der er mange års erfaring med på turene, så bare spørg løs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                        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 
               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. 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 

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

 

                       O.S.K. Kontingent 2013 
Senior: pr. år                       615,-kr.        efter 1/8 ½ års tilbud kontakt  
Indmeldings gebyr                   25,-kr.                                     kassereren  

Senior 65+ pr. år                 500,-kr. 

Indmeldings gebyr                     25,-kr.                                          

Junior: pr. år                       310,-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  

http://www.sportsfiskeren.dk/


generalforsamling 

 

 Der indkaldes hermed til generalforsamling den 14. feb. kl. 1900 i  
selskabs lokalerne på provstebakken 15  
Dagsorden  
1: Valg af dirigent.  
2: Formanden og udvalgene aflægger beretning for det forløbne år.  
3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  
4: Indkomne forslag.  
5: Valg af kassereren. (På Valg Jørgen Pedersen)  
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.(Allan Berg og Dan Nielsen er på valg).  
7: Valg af suppleanter. ( Nuværende Niels Jensen og Ivan Knudsen)  
8: Valg af revisor og revisorsuppleant.(Klavs Larsen er på valg).  
9: Fastsættelse af kontingent for næste år.  
10: evt.  

Her efter er der kaffe og rullepølsemadder. 

 Årsberetning 2012  
Så er det igen tiden hvor vi skal gøre status for året der er gået, se om vi har nået det vi 
ville eller om vi kunne have gjort det bedre.  
Klubben har haft en lille medlemsfremgang igen i år, så vi er omkring 430 medlemmer. 
Det gør at der er trængsel i lokalerne på klubaftnerne, så vi har brugt en del tid på at 
finde nye og større lokaler, men har dog ikke fundet noget der passer vores økonomi, 
men vi arbejder videre.  
Vi har stadig et højt aktivitetsniveau, der har været afholdt foredrag, Hans fra ækvator 
har vist hvordan man renser fiskehjul, der har været et par aftner med 
woblerfremstilling og som noget nyt har vi haft en køb, salg byttedag et arrangement 
hvor meget grej skiftede ejermand.  
Et andet nyt tiltag var også vores arrangement på lystfiskerens dag hvor vi satte tusind 
fladfisk ud i havnen og afholdt en konkurrence sammen med Jan og Bo.  
I år var det O.S.K. der stod for pølsesalget ved Odense å premieren, det gik også godt 
der var ikke mange penge i det, men vi fik snakket med en masse mennesker, og det 
var en god promovering af klubben.  
Jens og Jørgens fluekaster skole har igen i år haft god deltagelse, det er et godt 
arrangement der giver et par nye medlemmer hvert år, men hvor får man også et 
fluekaster kursus på fire eller fem aftener for en flad halvtredser.  
Vores månedlige kystture går godt, over hundrede medlemmer har deltaget, og fisk er 
der fanget skønt mange har været små er der da også nogle stykker over målet. Men vi 



har jo to månedlige ture i klubber. 65 + erne er også på tur. Her er der også god 
tilslutning omkring en halv snes stykker hver gang.  
Havfiskerne har stort set opgivet at fange torsk, men laver en hel del fladfiske ture i 
stedet det er meget populært og det hænder at der til en tur må bestilles en ekstra 
båd.  
Af andre arrangementer skal også nævnes geddepremieren i Rønninge her blev der i år 
fanget mange fisk over målet og det tegner jo godt for fremtiden når vi tænker på de 
mange døde fisk der var for et par år siden. 
Vi har prøvet med familie fisketure en til kysten og en i mosen, det er også noget der 
vil blive arbejdet videre på i 2013. O.S.K. cuppen der var tænkt som en afslutning på å-
fiskeriet men i dag foregår over hele Fyn havde i år en god tilslutning, og i modsætning 
til sidste år blev der fanget fisk.  
Klubben har i år indkøbt en båd med en 6hk. Motor som man fra 2013 vil kunne leje 
for små penge hvis man skulle have lyst en tur på fjorden, men herom mere på 
hjemmesiden.  
Der er mange arrangementer i O.S.K. og det er min mening at der kommer flere og 
flere til disse arrangementer og det er jo skønt. Det vi mangler er stadig en ildsjæl der 
kunne tænke sig at lave noget juniorarbejde, her mangler vi stadig at gøre noget.  
Vi er en forening der hele tiden udvikler sig, og alle har jo en mulighed for at præge 
udviklingen ved at møde op på generalforsamlingen den 14.feb.  

                                                                                                                                     FJ 

Bookingportalen 
 

Er du ikke tilmeldt bookingportalen, så går du glip af mange tiltag i klubben. 

Den er vores bedste, billigste og hurtigste måde at komme i kontakt med jer alle på. 

Nu når den opfindelse er lavet, så husk at tilmelde dig. Dem, der har lidt svært ved at logge 

sig ind, kig ud i klubben en mandag. 

Det er kun en gang, der skal åbnes rigtigt, så kører det. Det er ikke sværere end at alle, 

(hvis de vil) kan lære det. 

Når du første gang prøver at gå ind på Bookingportalen, skal du bruge dit nr. fra Danmarks 

Sportsfisker Forbund (det står bagpå dit Sportsfiskeren blad). Det tal og første gang`s 

koden 1234, er adgangsmåden. 

Når du så er inde, skal du lave dit eget nye kodeord. 

Når dette er aktiveret, vil du få tilsendt nyheder fra klubben. Bladet er mest til hygge, den 

rigtige information er i klubben og på hjemmesiden. 

Vi er blevet så mange, at det med at side og ringe rundt ikke dur. 

Tingene sker nu så hurtigt, at vi bruger de nye medier, men vi har stadig tid til at hjælpe 

folk,  der ikke lige er faldet i EDB gryden som spæd. 

Få dig meldt til, du gør det nemmere for os og du snyder ikke dig selv.      

                                                                                                          MVH Bestyrelsen  



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. 
 

Køb og salg dag 
 

Der vil igen i år blive afholdt en køb og salg dag, måske ikke på den største snevejrsdag det 
år. Den første salgsdag var et kæmpe tilløbsstykke. Der var nogle der fik solgt meget og der 

var nogle, der ikke havde gang i salget. 
Jeg kan kun sige: Ret priserne til og helt frem i skoene, frem med sælgeren i dig selv, og 

husk nu masser af løs valuta, jyske dollars, da vi ikke har nogen dankortautomat. 
Du tænker nok, jamen jeg har noget, jeg ikke kommer til at bruge. 
Kom med det, find en god pris og det kommer ud til en, der savner det. 

 
Der var salg af Belly Boat, Sage fluestang, gamle blink til billige penge, der var hjul med line 

til priser, der ville gøre ondt, hvis jeg skrev dem her. 
Der var redningsveste, så var der også noget med nogle bukser, om de blev prøvet på stedet 

vides ikke (der er jo ikke prøverum). 
 
Det skægge ved at handle sådan en dag er, at prisen jo mange gange er. ”jamen hvad kan 

du bytte”, bytte frem og tilbage, lidt penge og en øl og så smiler begge og så er den handel 
gjort. 

Der var faktisk også næsten proffer med. Du ved dem, der laver en hurtig handel inden alle 
de vilde er kommet, så vær klar til en god handel. 



Øl er godt, mørkt øl er meget godt 
 

Om det er 65+ ernes slogan vides ikke. men faktum er, at det er nogle af 65+erne, der står 
for årets klub juleøl, en mørk bandit på 8,4 procent. 

Der er ikke nogen, der er blevet blinde. Folk siger efter, at de har smagt den, at den smager 
godt (så vidt de husker) 

Mangler du at smage årets juleøl, så er det NU! da der kun er få tilbage. 
Og til dem der spørger, hvor lang tid kan den holde, tjaaa! Til du åbner den, den bliver ikke 
gammel. 

Her er lidt foto`s fra 2011. Som man 
kan se, er det et meget hårdt arbejde 

at lave årets klub øl. 
Der skal prøvesmages, fintænkes og 

er man i tvivl, så er det forfra 
prøvesmages, fintænkes osv. 

Ja og så skal der tappes og ettiketeres.  
Her er man nødt til at prøvesmage igen, 

for er der nok kulsyre? hvordan smager 
det med mindre kulsyre? 

Nu er der også alle sjatterne fra 
prøvesmagningen, og til sidst det vigtige, 
der hvor der skal være ro. 

Hvordan smager slutproduktet og ser det 
rigtigt ud.                     Hårdt arbejde  



Klubaftener er i gang 



 



 
 

 

 



 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Moseudvalget 
Har fået bådene op før frosten, flot. Det er ikke hvert år det lykkes. Bådene bliver på land til 
maj måned. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



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

 

Julelotteriet 
Igen i år har bølgerne gået højt op til jul. Lotteriet er igen blevet passet til punkt og prikke. 

Vores faste lotterinisser er løbet efter gevinster så mange gange, at de fik ondt i benene. 
Det skal I have mange tak for. Det er super, at folk selv melder til, at det vil de gerne passe. 

Og til jer der ikke vandt så meget. HUSK køb flere lodder næste gang. 
 

Julefrokosten 2012 
Nu med ny rekordtilslutning 36+1, den sidste kom efter 11/2 time forsinkese det var noget 

med en teaterforestilling, der lige skulle aflyses først. 
Igen i år super mad. Tak til Per Slammer og alle hans hjælpere, der er snart mange. Folk 
spiser jo som gale. 

Tak til 65+erne for en god juleøl, tak til Ækvator for snaps, tillykke til Kystfiskerne der havde 
kåring af et, to og tre i deres kystkonkurrence (Kresten nr 1 og Henning to og tre). Tillykke 

til Kurt der tog mandlen (s… den ville jeg havde haft øv!!) og til sidst det er godt, det ikke 
bliver filmet, når der er pakkespil, det er jo en kamp for guder.  

Henning er klar til plyndring, af den 

store julepakkevogn. 

 

Der var en vittig sjæl, der havde taget 

en pokal med hvor der stod ”mindste 

fisk 2012”. Den bragte glæde og Jens 

var glad for at slippe af med den. 

 

 

http://www.odensesportsfiskerklub.dk/
http://www.odense-aa.dk/
http://www.vandplejefyn.dk/


Lidt om hvad der sker for havfiskerne i 2013. 
Igen i år har vi prøvet at lave et spændende program for havfiskerne , hvor vi starter med en 10 timers 

tur fra Bagenkop efter torsk i Østersøen.  Dernæst kommer der en 20 timers tur fra Torsminde til Det 

Gule Rev hvor vi fisker efter hvad vejret tillader!!   Efter sommerferien kommer der 3 fladfisketure i 

september, oktober og november. Den i oktober er som en del af Jan og Bos Fladfiskefestival så det er 

der vi skal fange de store fisk så vi kan få del i præmierne.  

Så er der dem der deltager i regionsmesterskaber og om vi laver en tur midt i det hele vides aldrig ,så 

følg med på hjemmesiden hvad der sker for havfiskerne. 

Nu sidder der nok en masse og tænker: Sådan en tur kunne jeg godt tænke mig at komme 

på, men problemet med sådanne ture er, at der kun er plads til 12 mand på skibet. Og da 

mange af pladserne allerede er “forhåndsbooket” af de faste havfiskere er der ikke mange 

ledige pladser, når turen kommer på bookingportalen. Men hvis man allerede nu kommer til 

undertegnede og siger at man vil med på en tur kan det jo være vi skal booke et skib mere.  

Og husk at hver den første mandag i måneden har vi perleaften, hvor vi binder vores eget 

grej for selvgjort er velgjort. 

 

Programmet for 2013 

Lørdag  13/4 10 timers torsketur fra Bagenkop 6.00-16.00 plads til 12 personer pris 500 kr. 

Lørdag 1/6 20 timers vragtur med MS Muddi fra Torsminde .12 pladser Pris. Ca.1100 kr. 

Søndag den 1/9 Fladfisketur fra Spodsbjerg 7.30 – 15.00 plads til 12 personer Pris 350+100 

tur/orm. 

Søndag  06/10 Fladfiskefestival med Jan og Bo .Pris 500 kr. Vi er del af en konkurrence hvor 

der deltager 6 skibe og hvor der er fine præmier til de største fladfisk. Vi har hele MS Felix 

med 12pladser. Pris. Ca. 500 kr. 

Lørdag den 16/11 Fladfisketur fra Spodsbjerg 7.30 – 15.00 plads til 12 personer pris 

350+100 tur/orm. 

 

På havudvalgets vegne 

Niels Jensen 
 

 



Fluebinding på loftet er i gang  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Havfiskeri nordnorge 
 

Det er ikke et bundhug men en super fed fight 
og en flot fisk Per fik, da nogle af havfiskerne 

havde sendt et hold til Nordnorge. 
Det var en super Helleflynder Per fik. Campens 
største den uge vi var der på 1.42cm og ca 

45kilo. 
Der var mange uha oplevelser.  

Man hilser da på ræven kl 5 om morgenen, når 
man skal på fisketur. 
Eller man fodrer da havørne med små fisk. 

Eller glemmer at fiske fordi delfinerne svømmer 
rundt og rundt om båden. 

Eller bare sidde og nyde denne smukke natur. 
 

Der vil komme et foredrag fra turen. Så kan du 
selv høre om de fantastiske oplevelser, de har 
haft både i 2010 og nu i 2012, hvor de fire har 

været deroppe.  
Der var måske flere, der vil derop og prøve 

selv. 
 



 

O.S.K. cuppen nu med flere fisk 
Ja der var flere, der havde fisk til indvejningen, og 

det var ikke Frank der vandt men et nyt medlem 
nemlig Bjarke Lohmann. Med en fisk på 46,5cm og 

1.25kg. 
Velkommen i klubben Bjarke, kan man kun sige. 

Ja og selv den gamle formand Kurt, havde en fisk der 
holdt målet. 
Der var 16 deltagere og fire indvejede fisk. Der blev 

fanget flere fisk, men de var farvet, så de blev 
derude til næste gang! 

Én ville filme sin fight selv men det gik i fjumre, så en 
vinder fisk er derude til næste gang. 
 

Fluekasterne er klar til en ny sæson 
Der vil blive fluekast i 2013. Vi skal bare lige have nogle datoer på plads, så se tilmelding på 

nettet eller i klubben. 
 

Karup Å 
Til alle jer, der ikke nåede at komme til Karup Å og vores lille lejlighed, kan vi fortælle om et 

af vores nye medlemmer, der bare lige skulle derop for at prøve, om det var godt. Det endte 
med 11 dage og 35kg havørreder. Blandt andet med to fisk på fem kg. En under og en over 
6kg. Så jeg ved, der bliver run på Karup Å lejligheden. Jeg ved, at Søren Fulgsang skal derop 

igen. 
 

Odense Å Premieren 2013 
Klubben vil igen have en stand til premieren. Kig forbi og få en snak og lad os se din vinder 

fisk. 

Har du lyst til at bemande standen så kontakt blot Bjarne eller Frank, der er brug for nogle 
folk. Det er en lang dag og lidt afløsning, så kan alle også få fisket, det kunne være fedt. 



BESTYRELSEN  

                 OG UDVALG 
                        
 
Formand: Frank Johannesen                  Suppleant: Ivan M. Knudsen 
Fraugedevej 79 5220 Odense SØ              Frederiksgade 12  2sal lej.5 
Tlf. 40 51 30 35                        Tlf. 22 80 04 46  
 
Kasserer: Jørgen Pedersen                    Suppleant: Niels Jensen  
Daltoften 89 5240 Odense NØ                 Åsumvej 599 5240 Odense NØ 
Tlf. 22 32 45 95                                    Tlf. 20 61 85 87  
            
Næstformand:Allan Birk Hansen            Medeudvalg: Dan Nielsen 
Klokkens Kvt. 89 5220 Odense SØ            Tlf. 40 57 49 26 
Tlf.40 21 89 51                                       Havudvalg: Niels Jensen 
                                                           Tlf. 20 61 85 87 
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   
Kurt Christensen                             P&T udvalg: Niels Jensen 
Skibhusvej 61B 5000 Odense C   Tlf. 20 61 85 87 
Tlf. 24 94 76 39                                     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  
                                                         Kystudvalg: Torben Nielsen 
                                                                53 56 00 29 
                                                  Blad: Allan Birk Hansen 
                                                            Tlf. 40 21 89 51 
                                                            Havne udvalg:Allan Birk Hansen                         
Sidste dato for stof til bladet: 1. April.       Tlf. 40 21 89 51 



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. 

Jan. 
Man 7/1   kl. 19.00 nytårskur klubhuset 
Søn 27/1  kl. 9.00 Kysttur mødes v/klubhuset Katterød rev/Fåborg             Torben 53560029 

Feb. 
Tors 14/2 kl. 19.00 Generalforsamling Provstebakken 13                             Frank 40513035 

Søn. 24/2 kl. 9.00 Kysttur mødes v/klubhuset Kajbjergskoven/Nyborg         Torben 53560029 
Marts. 

Lør. 2/3 Odense Å premiere (premiere kort) besøg O.S.K. standen 
Søn. 3/3 Odense Å åben som klubvand 
Søn 10/3 Odense Å klubtur kl 9.00                                                     Knud Rask 60924002    

Søn. 31/3 kl. 7.00 Kysttur mødes v/klubhuset Føns                                   Torben 53560029 
April. 

Fre-Søn 5-7/4 Sverigstur                                                                        Torben 53560029 
Lør. 13/4 kl 6.00-16.00 10 timer`s havtur skib Felix sted Bagenkop               Niels 20618587 

Lør. 20/4 Odense`s sildefestival                                                                Allan 40218951 
Søn. 28/4 kl. 6.00 Kysttur mødes v/klubhuset Falster                                Torben 53560029 
Maj. 

Søn. 5/5 Geddepremiere Rønninge                                                           Frank 40513035 
Søn. 19/5 Lystfiskeriet`s dag O.S.K. i Odense havn (fladfisk)                        Allan 40218951 

Søn. 26/5 kl. 7.00 Kysttur mødes v/klubhuset Langeland                           Torben 53560029 
Juni. 
Lør. 1/6 20 timer`s tur skib Muddi sted Thorsminde                                     Niels 20618587 

 

Fladfiskefestival i havnen og nu også Sildefestival 
 
Er der nogle i klubben, der vil være med i et udvalg som står for den ”gamle” 

fladfiskefestival? Vi skal gerne være 10-15 mand. 
Som noget nyt skal udvalget også havde kigget på Odense`s ”nye” sildefestival i april. 

I må gerne kontakte mig og velkommen til det nye Havnefestival udvalg.          Allan Birk 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Vil du fange mange fisk!!!!! 
Så prik til nogle af havfiskerne. De taler i kilo renset fisk og på nogle af turene bliver der 

fanget så mange fisk, at folk beder om, om de dog ikke kunne fange en lille fisk næste gang, 
da de er for trætte til at hive store fisk ombord. 

Så har du lyst til en tur på havet så 

kig forbi. Vi hjælper gerne. Mangler 
du en stang eller hjul for at komme 
med ud, finder vi nok ud af det. Vi 

laver lidt takler til perleaftenerne, 
første mandag i måneden. Så tag dit 

grej med og vi kigger på det. Det mangler måske lige lidt finlir for at være klar til fisk. 
                                                                                                                 Havfiskerne 

                                    



Er du pensionist eller nærmer dig den alder? 

Viking 65+ er en hyggeafdeling i OSK for dig, der er blevet gammel nok. 

Vi tager på hyggelige fisketure om formiddagen til fiskepladser, hvor det er nemt 

at gå ned til vandet, så det er faktisk alle, der kan være med. 

Måske er det noget for dig? Læs mere om os på nettet og kom ud i klubhuset, 

ellers ring til Allan Berg på 6618 9313 og aftale nærmere.  

Vi ser dig selvfølgelig til næste sæson sammen med de 20 andre Vikinger. 

 
 
Her ses 65+ernes 

”medicin” kuffert. Uden 
den tager de ikke ud, 

man skal jo ikke starte 
op uden at varme op  

Vi ønsker alle en god sæson og vi ses ved vandet.                           O.S.K. fight hardest. 


