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Laks Laks Laks 

Øverst: fra Skjern Å største fluefangede laks i 
Danmark på 121cm og 20,4kg. 

Næste laks fra Bornholm Trolling Marsters 
vinder fra dag to. Andy Nielsen med en 
laks på næsten 17 kilo. Andy er en af de 
nye O.S.K.er, der får strukket linen heeeelt 
ud. Tillykke med den fantastiske fisk Andy. 

Havørred 

 
 
 
 
 
De mangler måske lidt i fylde, når man 
kigger på laksene, men der blev 
kæmpet om hver en cm. Ved Odense Å 
premieren. 
Og der skal også lidt held til på sådan 
en dag med så mange mennesker ved 
åen. 
 



O.S.K havde fået flere nye tiltag med til Odense Å Premieren for eksempel O.S.K`s 2 nye 
flag.  
 
 
 
 
 
 

Der var gang i den lille O.S.K. 
kaffe/pølse/grej biks, til tider var der 
nærmest kø tilstande. 
Og der blev snakket med en del nye 
lystfiskere, der alle fik en pose med hjem med sportsfiskeren, et klubblad, indbetalings kort 
osv. 
Vi har faktisk set et par nye medlemmer på det tiltag, så flot gået til dem, der sprang til, da 

klubben skulle bruge hjælp. 
Der var også en vinder dog desværre ikke fra O.S.K. Vi 
vinder ikke hvert år. Fisken blev fanget oppe ved Hjelmerup 
højt oppe i åen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        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. 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  



Generalforsamlingen trådte sammen kl. 19:00, dog var afgående suppleant Torben Kay 

samt afgående suppleant Ivan Knudsen ikke mødt. 

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Formanden bød velkommen, åbnede Generalforsamlingen og Kresten Mehl blev valgt som 

dirigent. 

Punkt 2: Formanden aflægger beretning. 

Formanden aflagde hele årsberetningen, hvor OSK endnu en gang kan glæde sig over 

medlemsfremgang, og god tilslutning til arrangementer. Igen har Torbens kystture og 

Havudvalgets havture været et enormt tilløbsstykke, men også det nye tiltag Viking 65+ har 

været en success.  

Formandens årsberetning blev godkendt. 

Punkt 3: Udvalgene aflægger beretning. 

Medeudvalget. 

Dan fremlagde beretning for medeudvalget, og fastslog at fangsterne har været begrænsede 

i 2011, temmelig sikkert pga. de 2 isvintre. Vi kan dog glæde os over en 3 plads for hold ved 

DM (som OSK i øvrigt afholdt), samt en 1 plads (Viktor Smidt) og en 2 plads (Mark Holmboe) 

som individuelt. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Havudvalget. 

Allan Birk fremlagde årsberetning for havudvalget, og takkede igen for den enorme 

tilslutning, der har været til havturene i 2011. Havudvalget/OSK vil i år lave et lille ”stunt” i 

Odense Havn til Lystfiskeriets Dag: Der udsættes en masse fladfisk, og laves en ”fladfiske-

put-and-take” dag. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Moseudvalget. 

Frank fremlagde årsberetning for båd- og moseudvalget samtidig, og bemærkede at nogle 

folk ikke var så søde ved bådene. Vi bør alle behandle dem bedre i fremtiden. Hvis bådene 

tages på land, skal de helt op.  

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

P&T Udvalget. 

Niels Jensen fremlagde årsberetning for Put and Take udvalget.Udvalget er desværre pt sat 

på stand-by, pga for lille tilslutning. Men skulle der blive større tilslutning senere, vil udvalget 

selvfølgelig starte op igen. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Vandpleje Udvalget. 

Kurt havde ingen bemærkninger til beretning fra Vandplejeudvalget. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Medieudvalget. 

Allan fremlagde, at vores klubblad, Mosebryg, kun vil blive udgivet i Januar udgaven 



fremover. Ud fra dette fremkom der en større diskussion, både pga. alle ikke er interesseret i, 

at læse alt på internettet, men gerne vil have et trykt blad, samt Hans fra Ækvator Sport var 

meget ked af at der ikke engang ville komme et blad til forretningerne, som han kunne dele 

ud. Bestyrelsen blev enige om at lade dette spørgsmål stå åbent, og diskutere det på næste 

bestyrelsesmøde. 

Der var ikke flere spørgsmål til beretningen. 

Aktivitetsudvalget. 

Der blev fremlagt årsberetning for Aktivitetsudvalget, og nævnte igen det store fremmøde til 

Torbens fisketure, som et stort succes initiativ.  

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Juniorudvalget. 

Kurt havde ingen beretning til Junioridvalget. 

Der var ikke andre spørgsmål til beretningen. 

Punkt 4: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab. 

Regnskabet var blevet delt rundt til generalforsamlingen, og Jørgen fremlagde dette og 

budget for 2012. Der foreligger et ordinært driftsoverskud for 2011 på kr. 28.056, og en 

balance på kr. 275.936. Der er budgetteret med et overskud af primær drift for 2012 på kr. 

17.300. Der er udarbejdet årsrapport. 

Der blev spurgt til ejendomsskatterne, men det er fordi vi har fået en matrikel ved Rønninge 

ændret til ikke ar være en bebyggelig matrikel, hvilket det heller ikke er, og derfor sparer vi 

lidt penge der. Dette kan desværre ikke gøres med tilbagevirkende kraft, så vi får ikke noget 

tilbage. 

Der var ikke andre spørgsmål til regnskaber og generalforsamlingen godtog dette. 

Punkt 5: Indkomne foreslag. 

Der var indkommet et foreslag, og det var fra Bestyrelsen om at ændre §7 i vores vedtægt, 

således at der ikke skal indkaldes til Generalforsamlingen, men at den altid vil blive afholdt, 

anden torsdag i Februar. Dette blev efter en kort diskussion i Generalforsamlingen trukket 

tilbage af bestyrelsen, og der var ikke yderligere spørgsmål. 

Der var ikke yderligere indkomne foreslag. 

Punkt 6: Valg af Formand (Afgang af Kurt Christensen) 

Kurt ønskede ikke genvalg, og da den eneste opstillede kandidat var Frank Johannesen, blev 

han enstemmigt valgt som formand. Frank takkede Generalforsamlingen for valget. 

Punkt 07. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Afgang Bjarne Laursen, Allan Birk og Frank 

Johannesen). 

Både Bjarne og Allan blev genvalgt til bestyrelsen. Siden Frank netop var blevet valgt som 

Formand, ønskede afgående Formand Kurt at opstille som bestyrelsesmedlem. Det ønskede 

Niels Jensen også, så det kom til valg i Generalforsamlingen, hvor Kurt Christensen vandt. 

Kurt Christensen blev således valgt ind i bestyrelsen. 



Punkt 8: Valg af suppleanter (Afgang Torben Kay og Ivan Knudsen). 

Torben Kay var ikke mødt, og havde ikke tilkendegivet om han ønskede genvalg, så han blev 

ikke valgt. Generalforsamlingen valgte i stedet Niels Jensen som suppleant. 

Ivan Møller Knudsen var ikke mødt pga. ferie, men ønskede genvalg. Han blev genvalgt som 

suppleant. 

Punkt 9: Valg af revisor (Nuværende Flemming Petersen) og revisorsuppleant 

(Nuværede Bjarne Johansen). 

Efter ønske blev både Flemming Pedersen genvalgt. Bjarne Johansen er ikke medlem af 

OSK mere, og derfor blev Knud Rask, som var den eneste, der opstillede, i stedet valgt som 

revisorsuppleant. 

Punkt 10. Fastsættelse af kontingent og indskud for næste år. 

Kasseren fremlagde at kontingentet for medlemskab i Odense Sportsfiskerklub for næste år 

kun vil stige med det beløb, som Danmarks Sportsfiskerforbund vælger at lade indskudet 

stige.  

Generalforsamlingen blev enige om at priserne på kontingent for 65+’erne vil være kr. 100,00 

lavere end senior , og der var ikke yderligere spørgsmål. 

Punkt 11. Eventuelt. 

Bjarne Laursen foreslog at vi eventuelt udlodder et nyt klubhus i lodder, så medlemmer kan 

betale for et lod. Dette er kun en idé og skal tages op på senere bestyrelsesmøder. 

Der blev sagt en speciel tak og givet en flaske rødvin til følgende medlemmer: 

Kurt & Henning for julelotteriet 

Lars Knudsen for huset og haven 

Torben Nielsen for kystturene 

Per (Slammer) for den gode mad til julefrokosten 

Bent for tro bartender tjeneste 

Niels Jensen for P&T og webside-korrektur 

Leif Henriksen for et stort arbejde med websiden. 

Der var ikke yderligere, og Kresten og Kurt takkede Generalforsamlingen for god ro og 

orden. 

Derefter var der kaffe og rullepølsemadder, som Jørgen havde stået for i år. 

 

Hej 65+ medlemmer 
Vi er nu blevet 20 mand der mødes til fælles hygge og fiskeri. Er du blevet gammel nok, så 

ring til Allan Berg på 66 18 93 13 eller tilmeld dig på bookingportalen til en af formiddags 

ture. 

De fleste gange er der mødested i klubhuset Bækholmen, så kan der også være noget fælles 

kørsel. 

 Så let den gamle krop og kom ud med fiskekammeraterne. 

  



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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     

 



 

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

Her var lige et lille snapshot fra Odense Å. 
Det er ikke kun et havørredvand. Billedet er taget nede ved Ejby Mølle, så nu ved du, hvor 

der bor nogle af de store gedder i åen. 

De bør være sultne nu, husk stålforfang. Der går gedder på den grimme side af 10kilo. 



Så er geddepremieren i Rønninge igen afholdt, og der er sket noget helt utroligt! 

Der kommer nemlig ikke til at stå Johannesen på pokalen i 2012. 

Vi mødte i huset kl 8:15 hvor Frank, som sædvanligt, havde sørget for morgenmad med alt 

hver der dertil hører, og nok af det.  

Efter endt morgenmåltid, viste vi fisketegn og begav og til vandet, hvor fiskeriet startede.  

  
Der blev fanget flere fisk, Henrik Jensen med den flotte madamme (der tydeligvis ikke havde 

gydet endnu) på 78 cm. 

Der blev indvejet (målt og genudsat) 8 gedder 

over målet, det er mange år siden at det er sket, 

hvis det nogen sinde er sket!! 

3 på 60 cm 

1 på 61 cm 

2 på 62 cm 

1 på 65 cm 

og vinderen på 78cm 

 

Der blev tudet af kl. 12, og indvejningen startede 12:15. Dvs. der var (heldigvis) ingen gedder 

til indvejning da alle var genudsat, men med sidemandens hjælp til måling af ens fangede 

fisk, blev stillingen for 2012 således:  

Nr. 1: Henrik Jensen, Gedde 78 cm                     Nr. 2: Christian Johannesen, Gedde 65 cm 



 
Nr 3.: Torben Marvø, Gedde 62 cm                          De Glade Vindere (og Frank) 

De modtog deres præmier, Henrik valgte en taske med æsker, Christian en røgeovn og 

Torben et fint bestik sæt (udendørs, vel og mærke).  

 
Efter indtagelse af den forberedte frokost, smuttede juniorerne ud og fiske med polestænger 

og maddiker, de fangede også fisk, og havde en rigtig god dag også. 

 
Det var igen en helt fantastisk dag i Rønninge, og tak til Frank Johannesen for et stort stykke 

arbejde. 

Der var 18 personer til geddefiskeriet. Men der var 21 børn til medefiskeriet. 

Og der var flest til maden, nemlig 45 personer til fællesspisningen. 

Vi ses igen til næste år.                                                                                  Moseudvalget 



Hyggen og det sociale var i højsædet på familie fisketuren til Måle. 

20 mand ,kvinder og børn ankom til Måle kl. 10.00 og vi fyldte hurtigt op derude, Stænger 

og hjul blev rigget til med blink og flåd for at fange de mange hornfisk vi var kommet efter. 

Men det viste sig hurtigt at være en del sværere end vi havde regnet med ,da vinden ikke 

lige var i den retning den burde og der kom hurtigt en masse snask på blink og liner. Men 

derfor giver en rigtig lystfisker jo ikke op, så der blev monteret nogle fladfiskeforfang og det 

gav hurtigt gevinst med fisk på land. At de bedre passede i et frimærkealbum end i en spand 

gør jo ikke glæden mindre. Men nogle stykker der holdt målet blev det da til. Henad kl. 

12.00 blev grillene klar og pølserne kom på og der blev snakket fisk og hygget alt imens 

børnene fik en OSK t-shirt. Nogle gik ned og fiskede videre mens andre slog mave og 

omkring kl. 14.00 vendte vi næsen hjemad efter en rigtig hyggelig dag ,som der var bred 

enighed om skulle gentages til næste år!!! 

  

 

 

 



O.S.K. HAV 
Ja O.S.K. er stadig Fyns bedste klub på havet efter regionsmesterskabet, men det klinger lidt 
tyndt, da det eneste hold fra Fyn ud over O.S.K`s to hold ikke mødte op. Det må siges, at 
det ser lidt sløjt ud, at alle 32 fynske klubber ikke stiller op til noget på havet??? Hvad f… 
stiller de så op til. 
Men det skal ikke tage glæden fra dem der deltog. Den nye Fynsmester er Preben Hansen 
med en individuelt nr. 9 og første holdet fik en 14. plads ud af 21 hold, så der var plads til en 
forbedring, men ok med to nye på 1. holdet, velkommen til Morten og Lars. 
 2. holdet havde to af de ”gamle” slet ingen fisk til indvejning øv, på en meget svær dag 14 
sekundmeter og tre mil strøm i Lillebælt, det er ikke sjovt. 
Holdet blev 18 ud af 21 hold, så det bliver spændende at se om det ikke bliver meget bedre 
til DM, for alle otte er meget bedre fiskere end dette resultat. 
Så op med humøret. Vi er ikke begyndt at tage til fiskehandleren endnu. 

 
 
 
Er det tilladt?? 

 
 
 
 
 
 
 

Datoer til 2012             
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 
 
Den sidste tur til Thyborøn blev desværre aflyst på grund af vind. 17 sekundmeter er alt 
rigeligt.  
Det er der ikke en pind af gøre ved. For meget vind er desværre ikke noget, vi kan gøre 
noget ved, det er ikke til at finde læ på Nordsøen øv. 
Men vi har allerede bestilt nye ture til næste år, så tilmeld dig på bookingportalen, der er 
stadig få ledige pladser på Nørre Vorup Øre (torsk) og Spodsbjerg (fladfisk) 
                                                                                                                      Birk  



Mandag den 30-04-12 skulle vi mødes ved klubhuset kl 17,30. 

Rene Gerken fra Ækvator Sport var gæsteoptræder. 

 
Der mødte 19 forventningsfulde kastere op for derefter at få at vide, at turen gik til Gabet. 

Efter ankomst blev stængerne gjort klare og herefter var der samling for at høre de vise ord 

fra Rene, og dem var der mange af. 

Der blev derefter undervist ved vandet. Klokken blev henad ved 21,30 tiden 

før folk igen vendte næsen hjem. 

 
EN STOR TAK TIL DE DER HAR GIVET EN HÅND MED, OG ISÆR EN STOR TAK TIL 

JENS MADSEN OG JØRGEN PEDERSEN FOR DERES AFVIKLING AF EN MÅNEDS 

KURSUS. 

EN STOR TAK TIL ÆKVATOR SPORT OG RENE. 

Mvh 

Bjarne Laursen 
 

Sidste nyt fra Norge 
Da premieren startede op i Norge 1. juni var der O.S.K.èr ved flere elve i Norge. 
Der var et hold oppe ved Orkla, som indenfor de første 36 timer havde de tre laks. 
Nemlig 6,2kg til Frank (formand) 9,8kg til Christian Johannesen og Johs (den blinde fisker) 
kiggede sig rundt og fangede en skønhed på 10,7 kg. 
Så der er ingen grænser for, hvad de kunne efter 1 ½ dags fiskeri. 
Tjek hjemmesiden for flere input fra ferie fiskeriet, skulle du selv være heldig at fange lidt i 
ferien send det blot til a.birkh@stofanet.dkså vil det blive lagt på siden hurtigst muligt. Så vil 
jeg kun ønske god ferie.                                                                     Birk 
 



 



Put and Take Slut 

Put and Take 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! 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketten til mosebryg i drikkelig form 

Moseudvalget 
Så har moseudvalget sat et par datoer. 

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. 

                                                                                             

 

 

Moseudvalget 



 

                    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. 66 10 89 94                                    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 
 
Sidste dato for stof til bladet: 1. Sept.     



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. 
 
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. 
 
Juni  
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 
 
 

Det er slut med vores put and take søer i Borreby 
 
Aftalen, som vi havde sammen med Dalum og Tommerup, er ophørt. Ejeren vil selv til at 
drive put and take i begge søer igen øv!! 
Vi kan kun håbe på, at der dukker et nyt tilbud op på en ny sø, da det har været en god  
ting for klubben. 
Så hvis nogle af vores medlemmer støder ind i en ny mulighed for noget nyt fiskevand, 
kontakt blot formanden. 
Over 400 medlemmer må jo høre noget, så måske er det en mulighed at spørge jer!! 
                                                                                                           Bestyrelsen 
 



Fluekasterne er færdige for i år og der er blevet kastet igennem. Med 23-25 tilmeldte må vi sige, at 
Jørgen og Jens har gjort det igen. 
Og så til en pris på en 50kr, det er jo næsten til at græde over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu må vi så se om de har hørt efter, da 
afslutningsturen går til Skjern Å. Hvor 
der skulle være lidt at øve sig på. 
Nu skal folk jo ikke være kede af det. 
De kan jo altid tage fluekæppen med til 
klubaftenen. 
Der er græs ved hytten. 

 



Lystfiskeriets dag 
Vi havde Geddefiskeri i Odense Å sammen med Odense å Sammenslutningen. 
Mederne havde gang i skovsøen. 
Og så startede vi en ny æra i O.S.K. Det er nok den største succes i mange mange år. 
O.S.K. havde smidt 1000 fladfisk i Odense havn og Jan og Bo`s fiskeshop stod for orm, 
præmier og de holdt styr på alle 113 fiskestænger, der var tilmeldt. Der var over 200 
personer på havnen fedt!!! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Der blev fanget 200-250 fladfisk, klubben blev nævnt i flere aviser, Sportsfiskeren, 
Fiskeavisen ja selv radioen var med, så vi er klar til efteråret til en ny omgang  
fladfiskefestival i havnen. Er du? 



Kyst udvalget on tour  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De har været meget aktive i 2012 
ved Storebælts kyster i Odense Fjord 
Ved Stevns, Sverige, Langeland er heller ikke 
sluppet. De er snart så mange, når de  
kommer kørende, at folk de tror, at det er et  
færge træk som i gamle dage, der kommer☺ 
 

O.S.K. 
Fight Hardest 

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  


