
O.S.K.                MOSEBRYG 
 

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

 

Klub siden 1942:              NR:2                Maj-Sept.                  ÅR: 2011 

Odense Å Premiere 
Fint vejr og en dejlig dag ved åen, 

At det så var en fra O.S.K. der blev nr. 1. og 
nr.3 blev oplevelsen ikke mindre af. 

Vi fik også pænt besøg af Uffe Ellemann der 
kom forbi og kårede den flotteste fisk (nr.2). 

 

 
Det var ikke alle der fik fisk, men 
en slapper i solen, er vel også ok 
på sådan en god solrig forårsdag. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Her er et par små fights fra dagen efter premieren. Fisk på 60 og 72 cm. 

 



                        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., 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 Svendborg 
 
Støt dem der støtter os, husk du gør forskellen!!! 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen forløb rolig, klubben har en rigtig god økonomi, der er 
medlemsfremgang igen i år alle år siden 03 vi når måske over 400 medlemmer i år. 
Der var to fra bestyrelsen (Jens og Niels) der ønskede at forlade bestyrelsen, indtrådt i 
stedet er Bjarne Laursen (1år) og supl. Allan Berg (2år). 
Der blev indvalgt en ny supl. Ivan Møller Knudsen. 
Jeg vil her gerne takke de to afgående herre, for en flot indsats for klubben i en hård tid. 
Først genopretning af klubben det være sig: økonomi, antal medlemmer og aktiviteter. 
Det er nemt at snakke om. Det er noget helt andet at få det til at virke, de to har vi alle 
meget at takke for, nu har de ikke meldt sig helt ud, så vi håber på at vi kan misbruge jeres 
fritid lidt engang imellem. 
Der er også dukket et nyt udvalg frem nemlig Viking 65+ det skulle være for dem der er 
blevet gamle nok (65), de vil lægge ud med en fiskehyggeting en gang hver 14 dag om 
formiddagen, er der nogle af jer der er gamle nok, der vil vide mere kontakt blot Allan Berg 
tlf  66 18 93 13 han kan sikkert godt bruge lidt hjælp, til at starte sådant et udvalg op. 
 
Angående klubhuset, har der været flere forslag gennem vinteren, lige fra flytte til en skole, 
større lokaler tættere byen, opsætning af pavilloner omkring huset på Bækholmen. 
Men der er ikke kommet nogen større afklaring på nogle af tingene, så alt køre som altid 
mandag og torsdag fra Bækholmen. 
Vi har også været ramt af indbrud igen, igen, igen, vi prøver nu med ekstra sikring, måske 
lidt overvågning over nettet det er s…. irriterende, at det hele skal pakkes ind. Men det er 
verden af i dag. 
Der har været forsøgt med foredrag nede fra Bækholmskolen der ligger 100m længere ned 
af vejen, det var en ny succes, så det er ikke sidste gang vi bruger den til det.           Birk  
 



 



Lystfiskeriets dag 15/5 
Igen i år deltager O.S.K. med flere tiltag. 
Der vil være Geddekonkurrence i Odense Å fælles med de andre klubber i Odense Å 
Sammenslutningen(denne dag må man bruge naturlig agn) der bliver gerne fanget fisk over 
10kg. Ved OB`s baner og ovenfor Ejby Mølle. 
I O.S.K. laver vi et Put and Take Arrangement i Fyns Fiskevand for alle. Så lav et kryds, 
inviter banebarnet, eller drengen/pigen på vejen, dine egne børn eller svigerfar. Der er 
muligheder nok, du vælger selv. 
Du kan også komme forbi for at hjælpe, Put and Take udvalget kan altid bruge en 
hjælpende hånd. 

 

 

 

 

 



O.S.K. HAV 
 
2011 
14/5 Regionsmesterskab 2 gange 4 mands hold i Lillebælt 
20/8 Nørre Vorup Øre torsketur med skibet Skagerak 12 personer  
27/8 Fladfisketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350+150 tur/orm 
(12 pladser 9 fri) 
18/9 Fladfisketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350+150 tur/orm 
(12 pladser 1 fri) 
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  
(24 pladser 11 fri)  
13/11 Fladfisketur fra Spodsbjerg med Felix 7.30-8.00-15.00 pris 350+150 tur/orm 
(12 pladser 5 fri) 

datoer til 2012 
21/4 Spodsbjerg 12 pladser torsketur Pris ca. 400kr. 
2/6 Hvide Sande langtur 12 pladser torsketur Pris ca. 1000-1200 kr. 
7/8-14/8 Tur til Nord Norge Havøjesund 4-20 pladser Pris ca. 10.000-12.000 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 
 
Så har vi haft vores første tur på havet, en fin torsketur for 12 mand i Langelandsbæltet med 
119 torsk, en ising, en skrubbe og en fin pighvar på 1,5 kg. De største torsk var på 2,5-3,0 
kg. 
En fin størrelse omkring Fyn, og de der var dygtigst fik 14 brugbare fisk med hjem, ikke 
dårligt. 
Men vi har også prøvet at måtte aflyse en tur i maj, der var for mange ting på samme dag 
øv øv men der er som du kan læse allerede gang i datoer til 2012. 
Til dem der tænke det er da tidligt at bestille tur, så forsøgte vi at bestille tur på et skib der 
hedder Bodil der sejler fra Thyborøn til foråret i 2013 der var bare udsolgt, men vi kunne da 
bestille til 2014 så 3 år før få at få de bedste skibe, så er man da også i god tid. 



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

 

Predator :www.predatorsportfishing.dk 



 



Hej Allan. 
Tur til Sverige den 07-04-11-10-04-11. 
Arrangør. Torben Nielsen og Per Andersen. EN TAK til dem. 
så var det igen tid til en tur til Sverige. 
De første tog af sted lige over middag torsdag, og allerede sidst på eftermiddagen var den første fisk 
landet. 
Den fangede Kurt M. Den vejede ca. 2,2 og var 63 cm. 
Da alle var mødt frem torsdag aften blev der serveret en god gang chili con carne . Det er blevet en 
tradition, at Henning har lavet det hjemme fra. Alt blev spist, Ja det selv om Henning havde lavet til 
godt 20 personer. Vi var kun 12 der spiste. 
En tak Til Henning for arrangementet. 
Fredag. Efter morgenmad blev der atter fisket. Der blev fanget fisk, og denne gang af flere personer. 
Kurt M en på 2,99kg lgd. 71cm. 
John D. en på 3,26kg. lgd 71 cm. 
Johs. P en på 1,65kg. lgd 55 cm. 
Per A. en på 2,76kg. lgd 65cm.  
Efter middag fik vi et ganske forfærdeligt blæsevejr. Det var ikke til at fiske, men der blev tid til lidt 
hygge, hvad der også hører en fisketur til. 
Trods blæsevejret blev der grillet, mørbrad. UHM det smagte. Is til dessert . 
Lørdag blev der fanget lidt, de blev genudsat, andre havde kontakt til fisk. 
Lørdag aften havde Per A. sørget for mad, en god gryderet, og is til dessert. 
Søndag sidste dag var alle opsatte på at nu skulle det være, men ak ikke en fisk. 
Vi sluttede af med fælles spisning til middag.  
Det var Sverige 2011. 
PÅ GENSYN 2012. 
mvh 
Bjarne 

 
 
 
 
 
 

 
 
Her lidt billeder fra første turen til Sverige, 
Jeg skal nok prøve at opsnuse billederne fra 
tur to. 
 

 



 



Nyt fra Put and Take udvalget. 
Vi  har  i Put and Take udvalget prøvet at gøre det lidt anderledes i 2011 end i de foregående år for at 
se om vi ikke kan lokke nogle flere med ud at fiske i Put and Take søer. 
Her er programmet for 2011 med forbehold for ændringer: 
Søndag 15 maj              2011                    9.00-12.00    Lystfiskeriets dag 
Søndag   29 maj            2011 8.00-14.00 Tur til Hvilested Lystfiskersøer ( Jylland) 
Torsdag    9 juni            2011 18.00-? Temadag ved Fyns Fiskevand omkring 
bombardaflod. 
Søndag   25 sept.           2011                   8.00-14.00 Tur til Børges´s  P&T 
Vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer til nogle hyggelige timer rundt omkring ved de 
forskellige put and take søer. 
Ligeledes ville vi i udvalget blive rigtig glade hvis folk kom med ideer til hvad de kunne tænke sig der 
skete i put and tak afdelingen. Det kunne være sig en sø vi skulle besøge eller et tema vi skulle tage op 
så vi kunne blive endnu dygtigere til at fiske etc. 

 
Kom med på en af de meget forskellige ture(nye søer, nu med temaer på turene). Hvis der er nogle der 
gerne vil med i Put and Take udvalget, så kan vi godt finde en plads til dig også. Vi er pt. tre, men vi 
kunne godt bruge to-tre mere at dele turene ud på. Det er altid bedre med et par ekstra hænder.  

 
 

Med venlig hilsen Put and Take Udvalget. 
 



 

                    BESTYRELSEN  

                                              OG UDVALG 

                        
 
 
Formand: Kurt Christensen                    Suppleant: Ivan M. Knudsen 
Skibhusvej 61B 5000 Odense C                
Tlf. 24 94 76 39                                      
 
Kasserer: Jørgen Pedersen                    Suppleant:Torben Kay   
Daltoften 89 5320 Odense NØ                 Floravænget 18 5250 Odense SV 
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.66 15 77 43                                      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: Leif Henriksen/Teddy  
Holkebjergvej 11 5250 Odense SV           Dan Nielsen/Allan Birk  
Tlf. 40 57 49 26                                     Aktivitetsudvalg: 
                                                           Tlf. 40 52 83 79  Jens Madsen 
Bjarne Lauersen                                     Tlf.66 10 89 94 Jørgen Pedersen    
                                               Juniorer: 
Tlf. 24 23 74 69                                  24 94 76 39 Kurt Christensen 
                                                         66 18 19 82 Bent Mogensen 
                                                  Blad: Allan Birk Hansen 
                                                            Tlf. 66 15 77 43 
 
Sidste dato for stof til bladet: 1. August     



                   HUSK-AT 
 
 
 
  
Klubaften er mandag og torsdag fra kl. 19.00-22.00 Adressen er Bækholmen 90, Seden.  

Maj 
8/5   Oprydnings dag i Rønninge 9.00-12.00 turleder Frank 
8/5   Afslutnings tur for fluekaster holdet Skjern Å turleder Jørgen 
15/5 Lystfiskeriets dag O.S.K. deltager I Odense Å gedde kon./ put and take tur i Fyns 

fiskevand 
29/5  Kysttur fra klubhuset kl. 8.00 turleder Torben  
29/5  Put and take tur til Hvilested lystfisker søer (jylland) 

Juni 
6/6   Perleaften mangler du et tips til et havtakel, så kom og få et godt råd 
9/6  Put and taketur kl. 18.00 til Fyns Fiskevand tema aften (bombarda flåd)  

Juli 
August 

1/8    Perleaften det er nu der skal laves takler til fladfisketurene 
27/8  Fladfisktur med skibet Felix fra Spodsbjerg 
28/8 Kysttur fra klubben kl. 8.00 turleder Torben  

September 
5/9   Perleaften nu er fladfiske sæsonen på toppen, så det er på høje tid hvis du 

mangler i grej æsken 
18/9  Fladfisketur med skibet Felix fra Spodsbjerg 
25/9  Kysttur fra klubhuset kl. 8.00 turleder Torben 
25/9  Put and taketur til Børges put and take 
                   Oktober 
3/10         Perleaften vi skal 24 mand afsted på fladfisketur senere på måneden. 
                 så der er nok gang I at binde de sidste takler. 
 

 

Både i moserne!!!  
 
Der er ikke åre (pagaj) i bådene husk at medbringe selv, det kan 
også være en fordel at have en pøs med til at øse vand ud af 
båden og sidst men ikke mindst husk redningsveste.  
og børn bør bære dem også på land, det kan være svært at 
komme op hvis man skvatter i mosen. 
                                                                                Mange tak Bestyrelsen 

 
 

     



Hej Allan. 
Kysttur den 27-03-3011. 
En god tur til Falster endte med kanon god tur. 
Vi startede 9 personer, tidligt søndag morgen kl. 05.30 "”sommertid start” fra klubhuset. Vi var 
fremme ved kysten Falster omkring kl. 07,30. 
Vi startede med at spise medbragte rundstykker og en lille en. 
Derefter startede fiskeriet, ja formiddagen gik uden fangster Vi spiste vor medbragt mad. 
Vi tog hul på eftermiddagens fiskeri, en trave tur på ja vel et par kilometer. 
Dette gav ej heller nogen fisk, så det var med tunge skridt vi vendte tilbage fra udgangssted. 
Nu valgte nogen at stoppe fiskeriet, og ja fem fortsatte og ville lige afprøve et sted hvor der tidligere 
var fanget en fisk, ikke en af os. 
Efter ca. 10 min. råbte Hans ”fisk”, han landede den. Torben Nielsen spurgte om det var ok at han 
lige tog en også. 
dette var ok sagde Hans, ja som sagt så gjort , et par kast og Torben havde fisk på. Mens Torben 
fighter sin fisk tager Torben Marvø også en fisk.  
det viser sig at være et par pæne fisk på knap 3 kg. 
Torben M skifter wobler og efter et par kast, ja så tagen han en mere. Endnu en pæn fisk. 
Ja så vi må sige at eftermiddagen gjorde en god tur til en KANON god tur. 
Mvh 
Bjarne Laursen 

  
 
 
 
 

 

 
 



Besøg på Elsesminde 
Tag det roligt. Vi har været ude og tjekke næste generation smolt, på Elsesminde (lakseriet) 
og det ser godt ud. der er masser af sunde 
fisk til de næste mange år. 
Tak til Elsesminde for et stort arbejde, tak 
til de folk fra klubben, der er med til dette 
store arbejde, med elfiskeri, grusbande 
o.lign. 
Tak for en hyggelig aften, og for den store 
opbakning igen. Vi blev lige et par mere, 
da nogle fra Tommerup lystfiskeforening 
også gerne lige ville med på en kigger. 
Der er altid plads til en fiskekammerat 
mere. 

Så må I have en god sommer, husk nu at få 
fisket.  Det er dig der bestemmer, der skulle 
være fiskemuligheder nok og tag lige lidt 
billeder, så vi andre kan se lidt fra jeres 
oplevelser.                                       Birk 


