
 
 
 

 
 
Ture og arrangementer i uge 41 
Odsherred Sportsfiskerforening  

Fluebinding for begyndere og øvede 
6. oktober Kl. 19:00 - 21:30 

Tirsdag d. 6/10-20 kl. 19:00 / Ved Jørn Mossin (tlf. 4072 4278) 

Fluebinding for begyndere og øvede 
Kig ned og få en smagsprøve på fluebinding og prøv at binde din egen flue. 
Sted er Klubhuset: Nygade 16 4550 Asnæs 

Onsdagsklubben – Kysttur 
7. oktober Kl. 07:30 - 13:00  

Ved Karl Erik Mikkelsen (Tlf. 59911863/mail: Keam@nyka.dk) 

Kan du fiske om onsdagen, er der også en mulighed for at være med i onsdagsklubben. Man fisker morgen og 
formiddag og slutter af i klubhuset kl. 12 til fælles frokost og kaffemik. Mød gerne op i klubhuset selv om det 
ikke har været din fiskedag. 

Vil du gerne være med i onsdagsklubben, så kontakt et bestyrelsesmedlem, eller mød op i klubhuset onsdag kl. 
12. Så tager vi den der fra. 

Man behøver ikke melde sig til hver fisketur, men er man med på deltagerlisten, er det god skik at underrette 
dagens kaffevagt, hvis man ikke kommer til frokost i klubhuset. 

Mødested aftales indbyrdes fra gang til gang.   
Vel Mødt 

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. 

Odsherreds Sportsfiskerforening afholder åben kystkonkurrence – Ørreddag søndag 11. oktober 
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 

 

 

https://ny.o-s-f.dk/event/odsherreds-oerreddag/

