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HVEI1 ER I]VEII I  RIBE SPORTSF]SKERFORENIN6

Fornafd . . . . . . . .  Frr(  lad5er. . 'edensvc 20
6510 B-ø Jp -  r l f .  0)- l8 lL3

NæstFormand . . . .  Biarne Poulsen, Refshedevei  11, Darun
67q0 Braff l ing - t l f ,  a5-U9336

rassere'  , . . , . , .  P0lser sø'er)en, semi4ar.eve 69
5/60 Rrbe -  t1f .  05-120025

Bestvrelsesmedlem (. E. Kraut' lald, BramdruDvei 26
5000 (oldins - t l f .  05-568221

" -honas Tlomser, Ldrt evænqel 7
6-60 Rroe LI f .  A\  q2J7I5
Peter Thomsen, Læal,evænget 1J
5/50 Rlbe -  t l r .  05-4209511

'  Be4f l \ tssel ,  qaaald5gade 49
5/00 EsbJerg f  l f .  05- l l r538

' ,  SJpolFart  ia ' l  0t t0 " ladset,  Jasf t rpar len 2-
5/50Rlbe-t l ,05-42?n3

7 . '  Tl 'Qla! Sf rødt, "Tdlgevq_ !-5750 qlbe -  l1 l .  05-4?2598
Frsker ikontr0l  Bentolsen, 6ram t l f ,  04-821550

" John Tosti,  Esbierq - t l . f  .  A5-122521
" Benned Hedegaard, Ribe - t l f .  05-423324
" Erik f ladsen, lrørup - t l f .  05-l8l4l/
" Thomas Thomsen, Ribe - t l f .  D5-423715
" Sent Nlssen, Esbjerg -  t l f ,  05-1125J8

Bestyrelsesarbejdet er opdelt i  følgende udvalql

østeråudvaiget Bjarne Poulsen, Blørn Eavidsen,Th, Løndorff,
oq Carl 0tto f ladsen

Arbeide ved åen Peter Thomsen, Bent Nissen, K, E, (rautl iald,
Carl 0tto l ladsen oq Søren Thuesen

Ribe A samarD. K. E. t ( rautwald 0g Biørn Davidsen
Ribe/Gram samarb, Bjarne Poulsen 0g Erik l i ladsen
Vand I  f lSkeplere t r ik  i ladspr,  PeteT perersen, Sverd fadsen,
sant udsætninger Carl 0tt0 l ,adsen oq Be1' olser.
Jdnrorafde l rgen Io Nleisen, Al lan DreTese.r ,  Tl_onds 5, jødr

0q H0lqer sørenSen
lTfo ' rat io l  Jolge'  Sørqrser,  Biar le oorr lser,  Pe'e '  l ,ornseq

0q Inomas inomsen
K0ntraktudvaig Holqer Sørensen/Erik l '4adsen, Cafl 0tto t4adsen

Thomas Thomsen oq Peter Thomsen
Kanoudvalg Carl 0tto i4adsen, Thomas Skjødt, K. E. (raut '

vrard,09 Bel '1 i r re1.
Henvendelse bør ske t1l de resoektive udvalg, hvor fornanden for
de enkelte udvalg står nævnt først.
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V] BEKLAGER I I
Al le kan lave fej l ,  I  sidste nu|]|0er, som vi da selv er ganske godt
t l l fr€ds med, havde vi en art ikkel der hed "Kanoer el ier Oddere"
i lef i  opmærksomme ]æser har sikkert a] lerede f lndet Lrd af, hvor vi
havde den fra.
Det har aldris varet vores mening at skjule dette, vi skal for god
ordens skyld !øre opmærksom 0å, at def er hentet fra "Dyrevennen"
Foreningen t i l  Dyrenes BeskyttelseS blad, v1 beklaqef derne f0r-
gle'!melse.
skal vi lrge have alt på det rene med ansvar, så er det Nolger,
der får øreane i maskinGn, hvis der er noqet galt.  Liseledes er
det den der har skrevet art iklen, der har medansvar, selv et l i l
le |nedlemsblad er urdergivet presseloven,
Sol]] ncvnt er det Nolqer, der ef redaktør på vores blad, BlaIne ta
gef slg af annonceT og lay out, De to Thonsenner hlæ]per, hvor det
er nødvendiq. Endvidefe er det også Holqer, der renskriver, så
skriv tydelig.Alt bl iver skrevet oo, så det får saflne udseende,
da v1 syfes, åt de store tyDer v1 bTuger er mere let læselrge, og
det er vel ossa pEnere med ens typer hele velen igennem.

BHP

SJÆLDNE F]SK
0n deT er s jældne f lsk i  vort  f lskevand ved vj  ikke,  men skul le
du vare så heidig at fanqe noget, der er usædvanlig, så r ing el
ter  skr iv.
Hvem har fanget en stal l inq i  Ribe åsystem de sidste 2 J år?
let kunne være spandende at vide, oq hvad med den sønderjydske
SNÆBEL, er der fogen, der l ' tar fanget ei ler bare set en sådan
blrve farget i  Rlbe Asystemet??
Arets største havørred/laks er selvføIqelrq også en sjældenhed,
så fanger du en af de helt store, så husk at t i lmelde den.
Betlngelserne er, at def skal væTe fanset på A-stykket, 09 du skat
kunne skaffe r irneltg bevis for vægt oq fanqststed,
Som andet sted nævnt, så eT der t l lnetdt en 15 punds f isk, nen det
kan slås sågtens.
En anden form for forhåbentl iq sjældne f isk er syge f isk. Al le
medlemter bør vare vågne overfor fjskesysdomne, og selv om det jo
rkke er spændende, så ef der desto mere nødvendigt at gøre noget
ved det, så vær vågen,
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Llnder henvlsning t i l  kassererens udmærkede redeqøreIse o1l visse
overvelelser ved køb af grej, kan nedenstående oplevelse i l ius-
trere, hvor vigt iqt, det er ,ed qrej, der dur!
EN HELIIG FISK I  ( f isKeT)
Som fybegynder i  det ædle havørredfiskeri stod jeg oveTfor det
svære val!r Hvad er det r igt ige - det bedste - 0q naturl igvis sam-
tidig det prislEssige overkomelige ? Det blev en ret st iv 9 fods
"Atlantic" s0indestang, et "0uick" fastspoleh.lul 0s 0,10 l ine.
Jeq havde j forvejen et noqenlunde qodt sdt f l lesrej,
Ankommen t1l åen den 15, maj en ganq i tresseTne var velret så
fint, at det fr istede nled f luen, så der blev monte.et et par bak-
ørredfluer, da en lystf isker, jeg havde mødt ved ankomsten, havde
sagtr Der er ikke er eneste havørred inde endtul
I4en på en af de al lerførste f ine standpladser væIter en stor ørred
op efter de små f luer - uden at få fat. Det Sav med det sanne den
velkendte havørredfeber, men det lykkedes ikke trodt flEnse flue-
skift  at få kontakt med f isken igen,
så monterede leq en splnder på |0ln nye stang/ nen oqså det var Lr-
def f iskens lnteresse, I et sidste forsøs l0d jeq spindefen synke
ned under træet (et druknet træ - fled rodenden i vandskorpen) oq
det var mere end havørreden kunne nodstål Den slugte splnderen
(viste det s lg senere),  men vi l le el iers ikke for lade sin plads
under treet, 09 så skete det al lerværster Den nye, f lotte oq alt
for st ive stans holdt slnpetthen alt for hårdt, og 1in1n spfang.
(Det er ikke nok at have scdt grej det skal også behandles r ig-
t is t l l
Jeg var ked af det, 0g | l) in dreng, der var l ] ]ed, var næsten græde-
færdiq.  Nå, -  der blev nonteret  en anden sprnder,  oq f lsker iet
fortsattes.
Lldt Senere komner drengeo og fortæller, at der går en stor f isk
oppe I oveTflade! og opfører sig f l terkel igt, Jeq tror I føTste on-
gang, at der er tale 0n en gedde, men da jeS Sår med drefqen t i lba-
ge og ser på saqen, vlser det sig, at det er en stor havørred, son
tydeliqvis ikke har det sodt. Den tages snart efter af strdnnen og
i det første sving er den så tæt på 1and, at den kan landes med
nettet  I
En lykkel lg udgang -  for  både f lsken og os,  Det vtste s lg,  at
spinderen sad dybt i  halsen på havørreden og næmest låste for
gæl1erne, hvorfor f isken intet i l t  f ik,0q glk en sikker død i mø-
0e,

fortsættes



EN NELDI6 FISK fortsat
Som sast før; Køb godt grej - oq brus det r iqt igt, for det er jo
ikke sikkert, at andre kan være l ige så heldige son

....i9:.::i:!i:!i!!::
I (ommentar

I Som det ses, har bladet knyttet en haivprofesionet skribbent t i l
sls, og der er l tam, der har skrevet ovenstående, ter v11 fok ind
imetlem fofel lsse et 0g andet i  samme str l ,

FANGSTRAPPORTER
I sidste nwner af vort blad skrev Erlk l" ladsen I idt om de mangleJ]-
de fangstraD0orter 0s 0m, hvi lke tanker, der arbejdes på i den
f0rbirdelSe.
Der kom mange reaktioner på dette indlæg, og al ie var enige om,
at |nan kort og godt skulle gøre det t i l  en pl igt, hvor man så ikke
kunne vare medlem, med mindre, man udfyldte rapporten.
Den endelige ordlyd af det forslag, der fremsættes på generalfoT-
arnl i  rgen viI lrplor-rp (Pre'c.

Fra ef af vore al lerbedste A-medlemmer (deir, der bor långt borte
- sjældent f isker - 0g betaler kontingentet Lrden vrøvl) har vi mod-
taget et meget pænt brev - blomster t i l  bestyrelsen, men t i l  gen-
9æ1d t idsler t i l  de medlemmer, der ikke indsender deres fangst-
rappoTt, Ovennevnte A medlem A. schlægel, Nerum, støttef tafken
om en mere fast hånd omkring dette problem, f,  eks, Ingen fangst
rapport = intet Amedlemsskab, l låske i stedet en plads nederst på
B medlemsl isten??

Pen5iol  srer
At være pensipnist, bo mere end 100 km, fra Ribe, betale trans-
00rt i  dyTe donme, betale 550,- kr, i  kontinsent, og så måske
PJr I rs.e eq er l . l l  gang on årFt,  ce.  eJ , \R..
På den anden side, så har foreningen 200 B-l] ]edleflner, der al ie

I g"rn. vi l le betale 550,- kr, så mlt l igheden fof at indføTe pensi-
ot  i . t .db"-  a.  . , ie t_r  .  pde.
ler er en anden mulighed, oq selv om det ]yder dlrekte f jOldet,
så kan det jo Overvejes af den enkelte efter ønske,
' '  1" 0 B |Fc e-|ne , 09 d"r p <90.- kr ,  o 5rel oå .onf 1-

geftet, 0g som Skrevet andet sted I bladet, def er fatur$kønt
på hele turen t i l  Immervad. Så har d! lyst t i i  at spare de t90,- 

-så r ing el ler skriv, mef cier er inqen fortrydelsesret.r :7



l ]PRYKN ING
På grund af en kontlngentstlqning på 100,- kr var der laqt 0p t i l
at der nok vi l le være en del, der meldte sig ud i år,
Det viste sis l |nidiert id, at det gik l ige modsat, så der blev kun
plads t i l  12 nye, og som loven siger 8 voksne og q juniorer.
Ti l lykke t i l  de nye - og velkomen. At stå på ventel iste I så man-
ge år, må være ensbetydende med, at det er folk [Ed interesse for
at dyrke en slnd hobby, so|n vi syres, lystf lskerl er, vi har fået,
Ti l  B-medlemner med store numre, har jeq en soule trøstt Der er
en del B-l1ledlem|tler, der har opslvet at vente, oq det betyder, at
de største numre er b)evet ca, 25 - 30 numre bedre, og det er da
n09et.
I det ovenstående har jes med vi l je brugt udtrykket "ventel lste"
sådan e0 f indes nemlig ikke i Rlbe Sportsf iskerforening, men vi
har en B-nedle|nsl iste, hvorfra v1 tager de nye A-medlenmer, 0q
ti l  disse B-medleflner vi i  jeq slger Brug øJne og ører, gelså€n
syd for Gelsbro er et overmåde naturskønt område, og foT de natur-
elskere vl er, så ma en tur t i l  EnderuDskov - Stensbæk være en oo-
levelse, og selv om der er mange lystf iskere f iel lem Gelsbro oS Im-
mervad, så f irå det også være bevls for, ar der også er f isk 1 åen,
den hedder jo også Gelså syd for Gelsbro!
Så brug bare ventetlden t1l at fanqe f lsk SID for Geisbro!

NYT FRA 6ELSÅSAI.1I]EIISLUTIiIIIGEN
På den fetop afholdte qereralforsa|nl lng blev det besluttet, at f i-
skerl ned rosn 0s agnfisk er forbudt. Dette af hensyn t l l  smitte
faren - ikke bare overfor dambruget, f l ten også overfor vi ldf lsken,
der io også kan bl ive smittet.
Husk, der er en fangstbegransning på 5lakse/ørredfisk 0r. daspr.
nand,Altså hvis d! starter ved et andet vandløb, så skal fanssten
derfra oDbevares hierne el lerhos andre, Fiskerikontrol len vl l  sik-
kert bede 0l]]  også at se bagagerumfiet, så der skal de heller lkke
være. l len 5 f isk skulle da vist osså vare nok på een dag. Ti l  slut
lad være med at taqe f lere end d! selv skal bruge, Det med at fan-
se t l l  salq er usportsl igt, os hvem v1l være det??

BHP



SÆSONSTART
Et par store 8 0q 10 pufd - Samt et par "GTøflændere" Var alt
hvad der måtte forlade det våde elemett på premieredagen.
ler var el lers som sædvanlig mange om bldet, en stor f lok af for-

, i  anino"n, nedlea rer trodsede vrfd og veir oq sti l lede ude ved åen

l i  " l  d l  |  .ø.  .o lqt  f ,  . r  I  J le . l .9 0."  , "  1".  \oa "  . ro ld-  o
ul  d"-  p -"  af  ddqe,,  oq hen Då " [  efef  for  lod ce 5 d ie,  "L iede

Jell  snakkede med både en kØbenhavner os en Vejlenser, og begge
vaT enige om, at det med den første f iskedaq havde et el ler an-
det speclel oveT siq, og det har de nok ret i .
Siden da er der ikke fafget noqet særl lst ,  det  v i l  s lse,  jes har
ikke hørt om noget særlrgt, så vi n]å vel se I øjnefe, at det ei
en meset st i l le start vl har haft i  år, hvad sommerer så vi l
brirse, det fåf vi se - senere
l ledens bladet har været Lrnder Lrdarbejdelse er der dog sket en sm!
le. Her midt i  ma.j,  irar vi fået meldins om er del pæne f isk fanqet
mest af de lokale, men også åf et par ferierende medlemmer fra ho-
vedstaden.
Skal man erhverve pokalen for denfe sæson, så er det ikke f isk Ltn-
der 15 pLrnd, def skal t l lmeldes, for fetop l5 pund er det største
der er t i lmeldt i  skrivefde stund. KNÆK & BRÆK

UISÆTN]N6ER
Sent 0lsen fra Grarn har t idl igere været manden, der trak det
store lds, fåf der skulle udsættes f isk, os navnlis ynsel!d
sætnlngerne havde Bent 0lsens store lnteresse.
let var således ikke de lyseste udsiqter, da Sent 0lsen med
delte, at hår'r ikke kunne afse t id t i l  dette arbejde mere, og
9iæden over at klrnne meddele, åt Bent 0lsen jgen har påtaget
siq dette arbejde er derfor dobbel t  stor.
En forudsætning for at yngeludsætnin9 vi l  kunne qive det øn
skede res!i tat er at udsætringerne f i fder sted på en særlig
i lråde, sol]]  netop Bent 0lsen kender, så det glæder 0s, at Lrd-
satnlngerne igeir er i  gode hænder,



Stol fer
For fogle år s iden var det alnindel igt ,  at  åer blev br lgt  6om
kloakafløbskaraler, 0q vi har klnnet slede os over, at n! er det
kuf f i  l treret vand fra refsnifqsanlægene, der bl iver 1!kket ud i
vcre kere åer, og det er da alt id noqet.
I "Sportsf iskerea" apri l  1985 står der noget om vores moral, når
vi  f isker,  og der er npget on al t  det  sviner i ,  v i  er  med t i l  at
øce1æ!ge tBrLren f lec,
I tysk TV så jeq forleden noset om de 0pløsningsfi ldler, soa |nan
slynser om sig med i Tyskland, og sikkert også i lanmark, det var
på det nærmeste qrufuldt, 0g hvad værre var, en meget, I IEGET stor
del af forbruget af disse stoffer er helt overf lødig. Vi mennesker
er dovfe og egoist iske, og vi er lette at pådutte en mening, som
vi egentl ig rkke engang selv kaf forklare, reklaner ader slq ind
i vores bevidsthed, og uden at nene, at der er toget SaIt ved det
brlser vi lods af de stoffer, som pengeverden t i lbyder, selvføl
qelist er det fr ivi l l ist,  tror vi da, men modstandskraft har vi
ikke rneqet af, og netop vi natLrrglskere lrar måske l ldt mere end
afdre, nen vi har bestemt lkke nok t i l  at Drale med.
Lad os starte med at rense l idt foran vor eqen dør, og vi kan jo
starte ned at nævne en nasse stoffer, soir vi aIIe bruger med
qod samvitt lghedr l4al ing, f0rtyfder, terpeft in - Vaskepulver,
skytleniddel, skure0ulver, vind!esl]] iddel, Soda, ja k0rt 0s sodt
alt,  hvad vl sådair brlser for at lette rergøtingen,
Nu er det sådan, at eddike oq almlndelist bruft sæbe kan qøre
næsten det sannne son al le de qift ige stoffer, men de er bi l l ige
at produksere, så det giver 1k(e mange penge i kassen for de, der
1 a Ft  vo 0o Lac bt  tg dtaå.,  qå a-, . ,  oco. 'e Tdj  tq 10

mere gift igt, men bedre er det nok ikke, så hvorfor købe det?
Det v i l le være en ide for  vor al t id pefgetørst iqe f inansminister
at inclføre en afgift  på skadeliqe stoffef, og vel at mærke således
at ro mere qi f t igt  og jo længere nedbrydninqst id lo højere afgi f t
l lar kefder f.  eks. lr iadan og parateon/ Lrhyre qift ige stoffer, der
.09 a,  - logot L co dtvpldo tgo. to-o do 6 ra- tå odgp a 5 e.  de-

" .  9 q "d.  oq ar."  et  tå " iJ.  t .cr  . t4pp" rdt  por" . .  ,1oo d- er
l lT, der j0 nu er forbudi her i  landet, Her er det således, at ef
ter f lere år er fedbrydningen kuf påbeqyndt, og man håider nu t i l
den anskuelse, at Dlt ikke forsvindet selv efter 100 år.
Der kunne f indes manqe ekserdpler {desverre) på l isnende t i l fætde
nef l iavde aler været fot& med fremsyn, der havde pålagt DDT en
meget stor afgift ,  så havde br!gen været tr lsvaTende mifclre, og
selv o[] små nengder r(ke er løsfingef, så er de under al ie omstæn
diqheder bedre en store mængder,

lortsættes



Stoffer fortsat
De seneTe år er der ef del mennesker, der har snakket og skre-
vet en det om disse problemer, ia deT er endog nogle, der har
begyndt at gøre noset ved det. Iser er tut idens lnge meget op
tagne af forureningsproblemerne, oq vi l idt ælclre må jo ønske,
at de får held t i l  at klare dem, Først yde så nyde, sådan
sku1le det væTe, især for os lyst/sportsf iskere, oS når vl så
har gjort, hvad vi kan difekte, så kan vi bagefter prøve at
påvirke andre, men husk, at fornlft  oq rol ig snak ofte bringer
rreTe end stoTe ord udef indhold.
Der generation, der kom før os arbejdede ufder forhold vt t ' tæppe
fatter, arbejdstiden var ofte 60 t imer, ferie kenclte maf ikke,
og man var fatt ig, men resultatet blev den Verden vi lever i  nu
0g vi  har jo b1.a.  qod t id t i l  at  tage på f isketur,  og v i  ten-
ker vel ikke så meget over, hvem cer har qjort det muliqt for oa.
'n nogle år v i l  v l  s ikkert  også have sod t id t l l  at  tåqe på f is
ketur, med hvis vi ikke qør noget alvorl iSt ved det, så kan vi
t i i  den t id glerr ie al t  om hvi ike asn vi  skal  bruge, el ter  hvor
gode brefrseT vore hjul skal have, for så er alet sLut l l l ,ad fangst,
og selv om en del af os kan så i t i tnevis for at nyde faturen, så
er det rart med en f isk en gang ime]]ef,,

HS
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r2

KllSLlS lekt lof L
Er del B-iredleniner r inger og spøTger, on det ikke vl l le være sodt
med ! idt lndervisninq i,  hvor og hvordan man fanger f lsk. (det er
der manqe A{edlenner, der også gerne vi l Ie vide).
Hele 2 B-f ledlenner hår meldt siS ud, fordi de ikke syntes forenin-
gen giore nok for de|n.
Lad 0s cierfor starte forfra - helt forfra,
Når ef  person, stor el ler  1 i1 le,  dame el ler  herre,  ung el ler  gam-
mel har fat tet  lnteresse for Iyst /sportsf isker i  1et  sådant om-
fanq, åt det står klart, at her skal det bl ive en god 0g lanqvar-
r ls hobby, så melder det store spørgsfiål siq GREJ,
0K, en tynd gaen, et stykke murersnor, en hrøtrik 0g en krog t i l
10 ører kan gøre det, oq der er slkkert medleflner, der ned gru
kan tænke tilbase på et llvde med en sådan fyr, som endog var ube
skedef nok t i l  at  fanqe en pæn f lsk.
f i lbaqe t11 de lrårde fakts, der gælder i  vort f lskevand, l ' rer er
det j0 frul lgt nu og cia at få en stor f isk på krogen, 0g så er det
rart med godt grej, 0q i  de mange t lmeT f iEn skål f lske før huqqet
kojEier, er det nu også rart med nocet srej, der ikke trætter en i
]øbet af et kvarters t ld.
l led de priser, der er på godt grej, er det nøcvendlg, at man star
ter med at gøre sig klart, hvi lken form for f iskeri man vi l  udøve
fra starten, Stort set vælger |nan lTlel lel] l  f lue og spinnefiskeri,
idet spinnegrej i  noqen gråd også er anvefdelig t i l  orme oq mede-
l isker i
0! l  så ned t i l  grejhandleren, efteT at man har læst en hel bunke
reklamer, der nok har glort det hele endnu værre,
Vi vi l  købe splnnegrej, vi ved voTes å er ikke så bred, at vi skal
kåste sarl lg langt, og selv ofl  ma0 da oqså kan kaste kort med en
I0 fods stang, så er det lettere at 9å med en 8 fods en lang daq,
så vi s€r os om efter en stång på fra 7 t i l  8 L/2 fod, Et hjLtl
skal vL også have, o9 her er det igen vægtef cler gøT, o[] vt kan
holde rc l  at  f lske hele dager,  og derfor vælger v i  et  lkke særlrq
stort  h j ! l  af  et  let  måter iå le,  L lne skal  v i  også l tave, og om man
skal købe 0,30 el ler 0,40 afhænger åf l ' rvad man har valgt af stanq
0g hjul, en meget st iv stang os et hjul med.jårl ige bremser, kan
i nogen grad nDdvirkes af en kraft lg l ine, men t i1 gengæld er der
rkke megen fornøjelse ved at tå en f isk på krogen ned sådan noget
varKtøl ,
For en spinfef isker er hlLr let  del  a l tafgørende, el leT ret tere,  det
er hlulets brerser,  def  er  det v ist lsste,  ik(e foT en 40 cm. ørred
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KI]RSUS fortsat
men Ved en størrelse 0å 50 cn. begynder det at knlbe, hvjs breflsen
ikke vlrker.
For 1l år siden fanqede jes en 6 pL.tnner, hjulet var købt få daqe
før, 0g skulle nu stå sln prøve. Nu var det en af de vi ldeste
fisk jeg noqenslnde har haft på kroqen, og resultatet Lldeblev da
helier lkke, f0r da f isken lå slkkert på græsset foran m1g, os
jes f ik t id t i l  at tanke over de mæ.kelige tyde, som hjulet havde
qivet fra sig, så jeS, at det ikke vi l le føre t l l  noset at fort-
sætte f lsker iet  den dag, Hlulet  var kort  os godt s l idt  op,  Det var
i 1974, os hjulet kostede densang ca 35,- kr,
l{ogle dage senere købte jeg et nyt hjut ned kuqlelejer oq andre
finesser, os det virkef f int den daq i dag.
Al tså,  hvis v j  skal  sDare, så ikke på hj ! let ,  og skat det holde
tiI  næsten daqlig bruq, så komer vi ikke udenom kusletejer og
et sodt vlrkende gearsystem. l , len dermed eT problenerne ikke 1øst,
der er mange fabrjkanter, der påstår at fetop de laver (heT tæses
liqe nogle reklamer), og de er jo al iesafircn så gode så gode.
Når vi så har valqt et 90dt hjul rcd kuglelejer, lav vagt, plads
t i l  100 -  130 meter af  den l ine v l  v i l  br lge,  lydløs,  og som fren
for alt t i l taler os at Tøre ved, så er det stangens tur, og skal
der absolut spares nogle hundrede kroner, så er det (desvarre) her
der er størst | iul iqhed, Løsfinqen på prlsDroblemet er, at man be-
slutter at ldsætte købet af en qod stang t i l  næste år, og så 1ådeT
siq nøje f ied en bi l l is stang, det er en dårl ig ide at køi)e en l idt
bedre stang, hvls man så senere dos købeT en f igtrg god stang,
Vel forsynet n]ed splnnere og afdet lurdværliqt grel st i i ler vr så
ved åen f ied vores nye Superhjl l  og stang, og vi har selvfølqeliq
lært 0s de rigt lge knuder (el lers gå hjen) vi har fangstnet med
både for at  lande en stor f isk,  hvis ---  og for  at  skåne en mir-
dre f1sk,  af  den slags, der skal  gen!ds€ttes.
FøIelsen af at være verdensmesteT fortager sig straks, når spin-
neren havner ovre på den anden bred, (v1 kunne have øvet os hien-
me på græsp]ænen), men i idt efter l jdt begynder der at komme en
vis styrinq over t ingene, det er nell l tg slet ikke så let at stvre
en ny stang, f l ten en dags t id 9ør neget ved det,
HuTra, n!.r går det, i ten t l lbage er så at f1ude, hvor f isken står,
oq det må selv A-medle.mer selv f inde ud af.
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f l l ]R6ENSTUND haT
Ilet vaT soflneTen 19/2, stedet var Je]s sø, oq klokken var ikke
I endfu, da min kone Karen os jeg sti l le l istede os ud af cam
pingpladsen og begav os ned t l l  åen,
lnd over søen og byen Iå et tågeslør på ca en meters høJde, så
det vr kunne se. var buske, traer huse ia selv kirketårnet, der
stak oD gennern tåqen, 0q l igesom slet ikke havde jordforbjndelse.
Soler blandede si9 snart i  foretasenet, hvi lket f ik faTverne t i l
at skifte, os det var vel l ige ved, at vi så mere 0å dette farve-
s0i l ,  end v1 koncentrerede os 0m f isker iet .
l ledefs vl betragtede skuespil let bemærkede vi, at der af og t i l
var noqet "sDetåkkel" lde mellem sivene, og jeq var ret overbe-
vist om, at det nok var nogle ender, der hyggede stq.
Imidlert id kunne vi ingen ænder se, så jeg vadede så langt ud
mellem sivene, som mine støvler t i l lod, og så stod jeg ganske
sti l le i  håb om at f inde ud af, hvåd det var, der Duslede.
Ventetiden blev ikke 1ang. Snart svønrede en stor f lok rundt om
mi9, ia selv ind f ie l lem mine støvler,  var der et  par,  der var mo
dlse nok l1l at svømme, men leS stod jo osså ganske urørltq,
Jer betragtede dette fantastlske syn i hen ved et kvarters t id,
oq ieg vi l  gerne vedgå, at jeg stadis tæller denne oplevelse t i l
en af mlne største, den travlhed o9 den behændiqhed kombineret
med salldlg svdnning inde mellel l l  de tætte siv, var en oDlevelse.
At vi skal bruqe øjnene på vore ture, det ved vi, men at ørerne
også kan Starte en oplevelse af de store hvorfor ikke?
Nå, - Karen fangede ef sandart samt et par spindere, en andef
f isker havde mistet, oq jeg selv f lk en gedde på ca 5 Dund, så
al t  I  a l t  havde det været en dej l tS tur ,
Nå, la, - les glemte at foftæl1e, hvad det var for "nogen" der
sådan havde lokket mig t i l  at Vare statue. Brasen, hvad el lers?

DANI.IARKS SPORTSF I SKERFORBUIID
som medlem, A el ler B, af Ribe sDortsf iskerforening er du også
medlefi i  af Danmarks SDortsf iskerforbund med bl.a. f iskeret 1 en
sø, der heder Tange sø,
l '4edlemskortefe er gratis og kan fås hos kassereTen, der har glemt
at udsende kortene sam|l]en med vore egne 

'nedlemskort,0g så vi l  forf irafden atter er garg 00f0rdre al le medlemertl l  at
besti l le bladet "SP0RTSFISKEREN", derigennem støtter l t ]an forbun
det oq lndl tekte s ig seIv.
Skulle man ikke have fået t i lbud gå en lodseddel - el ler t0
fra forbundets landslotteri,  kan nan besti l le hos Erik l ladsen
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