
 
 
 

 
 
Ørreddag i Odsherred den 11. okt. 2020 
Odsherreds Sportsfiskerforening – afholder åben kystkonkurrence 
Der er præmieklasse for ørreder og andre arter fanget på stang fra en kyst i Odsherred i 

tidsrummet kl. 00.01 - 14.45 den 11. oktober 2020. Ud over vinderpræmier  

trækkes der lod om en præmie blandt alle fremmødte deltagere.  

Indvejningen - Klubhuset i Asnæs er åbent fra 13.30-15.30 
Vi glæder os til at møde mange lystfiskere på dagen og serverer  

grillede pølser ved indvejningen. Deltagergebyr: 100 kr.  

Gæster er velkomne til indvejningen – kom og vær med.  

Kaare Manniche Ebert og Steen´s Fiskegrej  
Fiskebiologen fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Grejmagikeren fra Sj. Odde  

13.30 - 15.30 Kaare Ebert holder ølkasseoplæg og svarer på spørgsmål om forbund og biologi 

13.30 - 15.30 Steens fiskegrej fortæller om sin produktion af blink og woblere og sælger et udvalg her af 

 

Støt din lokalforening 
Vil du være med på vores ture, er der gratis 

medlemskab fra 1. august til 31. december, 

mod at du har betalt kontingent for 2021. 

Gå ind på o-s-f.dk hvor forsiden har et link til 

medlemssiden og indmeldelse. 

Pris for deltagelse:  
100 kr. som skal være indbetalt/ købt senest 10. okt. 2020.  

 

Indvejning:  
OSF’s klubhus på Nygade 16, 4550 Asnæs. Alle fisk skal være afleveret fra kl. 14.00 og senest kl. 14.45, de skal ikke 

være rensede. 

 

Deltagerbevis: 

• Deltagerbevis kan købes hos Outdoorcentret, Asnæs Centret 9C, 4550 Asnæs.  

• Beløbet kan overføres til OSF’s konto i Dragsholm Sparekasse konto 0537 795348  

• MobilePay nr. 18067 -  skriv ØD foran navnet  

• Gratis deltagelse for nye medlemmer ved indmeldelse i OSF 

• Tjek https://ny.o-s-f.dk/event/odsherreds-oerreddag/ for ændringer og præciseringer 

• Meld dig ind i vores Facebook gruppe:   ”Medlemmer og venner af Odsherreds Sportsfiskerforening” 
• Husk at OSF også denne dag afslutter den store ”3 mdr. ørredkonkurrence på Facebook.” 
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