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NVEI1 ER hVEI'1 I  RIBE SPORTSFISK€RFORENIN6

Foamdro , . . . . . . .  ErI  r4to5er,  c 'edP..vet  20
5550 BrørLD -  I l l .  05 381,r3-

Ndstformano . . . .  B,årre Doulsel ,  RefshedeveJ l l .  Daru] I
o/qo 8 'anr.rns t l l .  05- l /9JJ6

KåSSeTer , , , . , , ,  tOiqa. sørense1, se. l11a'  tpve_ 69
6/o0 Rrbe -  t l r .  05-,r20025

Bestvrelsesmedlem K. [,  r,rautqald, Bramd.uovei 25
6000 Ko,drns -  t l l .  05-568221
Thomås Thonsen, Lærkevdnqet 7
6750 Ribe - r lr .  05-423/15
Peter Thonsen, Larkevænqet lJ
5750 Rrbe -  t l f .  05-420954

" BelI Ntsser, qaraldss"de lr9
6/00 EsbJers -  t l l .  05-112538

L supDleant carl 0tto l ladsen, uasmlnparken 2i
6760 R rbe -  t I ' .05-4?2223

2. '  Tholas Skjødt. Tanqevej 4
b/60 Rlbe -  L l f .  05-422598

Fiskerikontrol Bent olsen, 6ram - t l f .  0tr-821550
" John Tosti,  Esbjerg - t l f .  05-122521
" Benned Nedegaard, Ribe - I I f .  A5-423324
" Erik l4adsen, BrøruD - t l f ,  05-l8l4l7
" Thomas Thomsen, Rlbe - t l f ,  a5-q8715
" Bent Nissen, Esbjers - l l f ,  A5-132538

Bestyrelsesarbejdet er oDdelt i  føIgende udvals:

øsreråLdvalgel  B_a're Poulsen, BJørn Bavldser,Tq. Løndo. ' f  ,
oq cårl 0tto l ladsen

Arbejde ved åen Peter Thomsen, Eent Nisset,  ( .  L.  K'åutt /d ld,
Cari 0lto l ladsel os Søren Thuesen

Ribe A samarD. K, E, Krautwald og Bjørn Davidsen
Rlbe/Gram samarb, Biarne Poulsen oq Ertk f ladsen
Vand & l ' lskeDleJe Erik f iadsen, Peter petersen, Svend f ladsen,
sarl LdseLninqe' carl 0Lt0 l ' {adsen os Bent 01sen.
Junlorafoel  inger Ib Nlelsen, Al lan Drenesen, thomas Skiødt

0q Holqer sørensen
lnformation Holger Sørensen, Bia.ne Poulsen, Peter ' fhoflsen

oq Thomas Thofisen
Koru aktudvalg "olger Sørenser/Frlk qadsel, Carl 0tro qadsel

Thomås Tl^olrser oq oeter Thomser
Kanoudvålg Cari otto f ladsen, Thomas Skjødt, K. E. Kraut-

|{ald, oq Bent Nlssen
Henvendelse bør ske t i l  de resDektlve udvalq, hvor formanden foT
de enkelte udvalg står nævnt først.
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Gt)DT GREJ - I,]EN

Son reklanemanden svarede, da han biev spurqt, hvad han gjore,
hvis han kqn ud for en l idet t l l talende vare, som skulle sælges.
"Jeg bruger oit heflnel ige våben, Jeg fordobler Drisen"
El ler  sast  på godt dafsk,  det  er rkke sikkert ,  at  a l t  hvad der er
dyrt  også er godt.
I laf  er  vel  t11bølel ig t i l  at  fa lde for en dyr t in9,  det må lo være
qodt, når det er så dyrt, eI)et????????1?
Se nu r et kefdt f iskebiad forleden. l , lrnsaften ol l l  lnan lkke k!nne
købe en f lskestang t i I  under halv pris endog en f loderne stanq,
åltså rkke noqet overgemt, umoderne fort idslevn, men en qod stanq.
ler ER lo fantastisk, o9 ved første øiekast ser det da oqså ud,
som om man skulle sIå t i l ,  hvls lnan da står og mangler en stang åf
defne type,
Det ER encln! mere fartastisk, at der gennem det sldste halve år
el ler  mere er nassevis af  vore koleqer,  der for  at  s lge det rent
ud, har været dlme nok tr l  at  g ive den store pr ls for  Daæcts den
saflrne stang, men de kunne l0 heller ikke vide, at det i  bund oq
grund var en bi l l is stanq de havde købt. Bi l l ig, ja netop, for
der er tale m et fabrikat, der mormalt ikke "taber" Då deres
produkter, og selv on fort jenesten på omtaite stænger nok er l idt
lavere end el lers, så er det neppe med tab, man selger d1sse.
Engang før i  t iden klrnne nan se på en vare, om den var god, men
efterhånden er maf blevet så gode t i l  at lave noget, "cler ser
pænt ud" Lrden der er kvali tet ba!, og så var vi stakkels købere
nødt t i1 at kurne stole på, hvad fabrikarten oplyste, så der op
stod en slaqs t i l i id mellem anerkendte fabrtkanter og deres kun
der.
Denne t i l l ld er det nu så sqn så ned. Når man kan oDleve, at der
er op t l l  over halvdelen at  prrsen t t l  forskel ,  så er der roqet
salt,  oq nu nævnte leg en enkelt fabrikant uder navi, f ief der er
f lere,  0g det v i l  v i  eqent l lq geTne være fr t  fof ,  Udsaig er da
qodt nok, | l ]en det skal vare på en l ldt andrn nåde,
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PARKERIIT6 HVOR?
Der er etableret en nv parkeringsDlads ved Flads a - ski l te erlvi l

b l  LVe opsat,
I  skel let  m€l1em (udsk o9 l4oldt  har holdepladsef fået  e i  ansists

1øftnir ! ,  så der nu skLl l le vere plads t i l  f lere bLl€T'  -  nvls

man da el iefs v i l  parkere l ] ]ed f ront mod åenl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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HVAD ER EN "JI]N I OR "?

Det er meningen, at der i  hvert nunrieT af voTt blad skal være et
par el ler f lere sider, der er specielt myntet på luniorerne.
Det naturl iqe må derfor vdre, at vi starter med at kikke l idt på,
hvad det egentl lg er at være junior.
I dette t i l fælde lrar det noget r ied rnedlen)sskab af Rlbe Sp0rtsf is
kerfofef i fg at  9øTe, så den første bet ingelse er,  at  du betaler
kontingent, oq for ru at søre det færdiq, så er kontingentet t  år
180,- kr for A-juniorer 09 50,- kr for B.juniorer.
Alder er næste Dunkt. Som B-junlor optases børn oq unqe fra 0 t i i
18 år, og sofi A-j!n1or rykker l |an op t idl igst når f lran er fyldt t2
år,  men efdnu lkke er fy ldt  17 år.
Datoen for of i  man ef  fy ldt  12 e)Ie.  I7 el ler  18 år er s idste dag
før f iskesæsonen besynder. Hvis f.  eks. man fylder 18 den 15. sam
me dag, som fiskerlet besynder, så er man fortsat junior året ud,
men hVrs f ial 'r  fyldte l8 daSen før, altså lq, apri l ,  så eT nan "vok
sen" oq må betale fu ld kont i fgent
Rett iglreder 0s pl lsterhar ethvert medlem af en forefi fg, og det er
ikke anderledes her,
Pl igterne først r

I ,  betale k0nt ingent senest den dato,  der står på kortet ,
2,  del taqe i  juniorarbeldet (pl ist  for  A- luniorer)
3,  årbejde Dosl t iv  for  forenlngen på enhver måde,

Rett lgheder I
L at f iske og nyde naturen indenfor de ramner forenlngen og

lovqivningen 9iver.
2,  at  del taqe L l ! rnrorarbejdet
3.  at  arbejde posi t iv  for  foTenl fqef på efhver måde,

son d! ser er rett lqheder og pl igter næsten enslydende, og det er
slel ikke t i l fældig, for hvts der skal være fornuft i ,  hvad vi qår
og foretager os, så er det alt id ansvaret, der skal vare det le



dende, og når |]an så har taget s1t ansvar og rettet sig derefter,
så er det t id t i l  fornøielsen.
Spørgsnål:
f lvorfor kan man først bl lve A-junlor, når man er fyldt 12 år?
Vl nener, der vi l  Være urimellgt at lade ynqfe børf gå alene 09
flske, 0q da fædrene lo ikke "bare" kaf melde slg lnd som A med-
le|n, så er der lngen anden udvej, end åt sætte en alder på son]
' lnindstemå1"
Hvad så med børn som B-fiedleflner?
Netop for her har fadrene jo nulighed for at vere med, oq så må
ansvatet naturl igt være defes - lkke fordi forenifqen på nogen l] ]å-
de v11 påtaqe slg ansvaret  for  12 år iSe el ler  ældre A- luf iorer,
f lren mon ikke de f leste 12 årlge er forfuft ise nok t i l  at klare s1g
selv? 0q så ea det løvrlqt meqet sjælden, at man er alene ved åen.
Hvor unge B-juniorer har vi?
oer er nindst 2, der ikke er fyldt 2 år endnu, men fra 0les t id
(0le er vores t idl lsere, nr.r afdøde kasserer) var der i  mifdst et
t l l felde skrevet "Llfødt barn af ------ ", så at man var oppe på
markeTne når det gjaldt at få børnene med, er lkke noget nyt,
Hvad vti  I  opteve, når I kofiner Då A-stykket første gang?
fl091e er selvfølgelig så heldige, at de har far el ler mor med, og
det er i  srunden slet ikke så Salt, for det vi l  nok spåre jeT for
en del, I  vi l  traffe medlenmer, deT vi l  gøre fæsten ålt for at I
skal  " lære" så neget som mlr l igt ,  ja,  nLr og da v1l  I  s ikkert  syfes,
at ru kån det egeft l jg være nok, men det kan I vare klogt at lytt€
t l i  disse "qamle", for de ved iro ikke så i idt om fiskeriet.
Desverre vi l  I  oqså møde medlerner, der synes, at I  sår i  veien,
09 her hjælper det ikke at f lytte sis, fo. I  vl l  vare i  vejen så
længe I overhovedet kan ses. Neldlsvis har vi lkke hørt meqet t l l
den slags de senere år,  så v i  9år i lqe så s l le os håber på, at
der lkke er f lere af slagsen. Skll le d! dog møde ef, så forsøg at
vere den fornuft lge og gener vedkormende mindst mullgt.
Janen, hvordan skal man da opføre sig?
Høfl ighed koster lngen penge siges det, 0g det kan være rigt ig, så
orøv altrd med en højl is talemåde, At færdes langs åef kræver at
r ian går st i l le, el lers skfænnner l ] ]åf jo f iskefe, så i tan skal hver-
ken stampe i lorden el ler råbe, 09 l] ]af qår, ikke løber, hvis f lrar
skal et andet sted hen.



FORAREI I JUI'I iORAFDELINGEN

Så er luniorerne endeLi !  komrrct  ud a1'starthlr l lerne _ det kat  lo
have noget med pointl isten at gøre, l t lEN _ EN, det vrl le stadiq
være ønskeligt, om flere mødte op t i l  vores aTrengeflrefteT.
Det må jo også vare l  jeres, kære juniorer, inieresse, for det
første får I bedre chaiseT for at komn]e Lnd i det "forlættede land'
A-stykket. For det andet lærer I f iskevandet at kende, og I får så
meget f iskesnak på leres ture,  at  I  er  matte f0r  l  a l le t i l re lde
l0 minutter, og sidst, men så absolut ikke mindst lærer I andre
Ltnqe at kende, og l ' rer kan både Ib 09 Jeg (Allan) skriv€ Lrnder Då,
at det er lutter herl lge gutter n€d en god forståelse for f iskeri-
et . let  sorn iuåske mangler i  er faf ing,  er  t1 l  r iSel iShed 0pfyldt  af
ivrighed. - så lnød op, vi har det faktisk dejl igt l
Det qlædel lge ved voTe ånstrengelser er,  at  de er gået hel t  og
fuldstandig gnidningsløst, inqen sure miner, jngen skanderier.
Clædel igt  er  der også, at  vr  har set  ivr lge "s lTlåf lskere" f ra næsten
hele Danmark især t i l  veekendturene, 0g dell iqt har det varet at
Se de nye hoveder ef blevet modtaget son gamle kendinge,
I det t idl iqe forAr - før åerne lukkede oD for den nye sæson tog
vien t ! r  t1 l  Gammel-Aiebo, en kyst t ! r  t i l  (o ld ing f jord,  ( !n 2 lLt-
niorer havde meldt siq, men det var også t idl lgt på sæsonen.
Vl nåede frem t1l P-plådsen ca 45 l] l i fLlt ters qang fra f iskepladsen,
oopaknlnqen bar mere Drag af et l4-dases tur end af en hel dags
tLlr. Pakket sonr æsleT og medsved på panden nåede v1 t i l  vandet Et
90dt torskevand - og |Iled gode muligheder for havørred, der er lan-
detder på iranqe af de ture, so[] Ib og leg har haft,
l len vejret, kære venner - det vejr som er enhver sportsf iskers
bedste ven - brLtgt sonl Llndskyldfing for nanqlende fanqster - jå,
vejret var kort sagt elendiqt, Det meste ar den gik med at f in-
Ce brænde t i1 bålet .  Den t id,  som var t i lovers blev brugt t l l  at
holde varmen efter vort korte ophold j  vandet, For at siqe det
kort, vj f lk ikke så meqet som en forkølet vandmafd.
Den næste tur glk t i l  Ansager å, hvor al le f larkede f isk, f ien ikke
al le f ik  f lsk på land. Ib s jorde forøvr lst  s l t  t i l  at  forny f tue-
f lskeriet. Han placerede simpelthen en f lue I næsen på SIG SELV,
men her var lnqen l1sk, så efter en l] l i fdfe oDeratlof ( et håfdt
træk) f ik vi FLIJEN befriet fra Ibs næse.
Søndag den 2Jl6 tos v i  t l l  cels å.  Vejr€t  var fantast isk;  a l t  for
90dt t i l  at f iskene gad nogei scri heist, så vj sluttede turen kl,
19,00, 0! lså fordi  mange vl l le t r l  Sct .  Nans-bål-



Næste arefqemeft var veekend-maratonfiskeri.
l lange havde t i lmeldt sig - ikke al le kom, men alt i  ait  et f i f t
arengement med frennøde af l0 deltasere,
Fiskeriet var det så som så med, vl f ik faktisk ikke nævnevær-
dise f isk I løbet af veekenden. f lef turen var som hellred f in f in,
V1 havde strålende solskif og nød den skØrne natur ved Gels å.
Vi nød samværet med andre l iqesti l lede. Vt nød vore madpakker. Vi
fød den megen f iskesnak, 0s sidst, at vi al le skal mødes iqen t i l
man!,er en oplevelsesr ig f isketrr. Al lar

OPFORIRING

Hvis du oplever et el ler andet ved åen, der er særl ig spændeude
eller det modsatte, el ler hvis d!lrår et enne, som d! mener det
vi l le være interessant for andre at st i f te bekendtskab med, så
er det meningen, at der her i  bladet skal være plads t i l  dire
synsplnkter, 0s jes kan på forhånd fortælle di9, at det bl iver
qanske iet at overgå de voksne på dette punkt.

FøISELSIAG

Desværre har det vist stg, at der er medlemmer, der har betalt
voksenkontinqent i  f lere år selv 0m de ikke var fyldt 18 år Det
er selvføigel ig kedel iq,  oq skul le der være f lere,  så r ing t i l
kasseTeTen og få det brast i  orden, og endnlr eJ'r gang, man er lu
niof hvis 

'nanikke 
er fyldt 18 år den fØrste f iskedag i sæsonen,

d,v,s fy lder man 18 år netop den første f tskedag, så er f lar  lunior
feoe sæsofef u0,

RASTEPLADSER

Foreniirgens medlemmer er så heldise, at der er st i l let parkerings
pladser t i l  rådished af nogle af vore lodsejere, og nogle medlem
mer har så ofret t id og materialer på at gøre pladsefne brugbare
ti l  både parkerlng og rast = frokostpause.
lesvæTre kommer skraldemafden lkke lorbi 0q rydder 0p, men der er
da heldiqvis medlemmer, der sal] l ier både deres egne papirstLrmper og
ald e.  d- . ro op oq yddel  pcl  op e '" '  g
Bestyrelsen vi l  gerne srge tak t i l  de,  der har været med t i l  at
Lrdføre arbejdet og leveret  mater la lefne, og osså en tak t i l  de,
der samler l idt  ekstra skrald med hjem.



JUNIORER OG FREI'ITIDEN

Vi l ldt ældre, ha{}- oq helgall ] le lrar i  et halvt hlndrede åT lor
søgt at fortælte resten af vefden, hvad det er, der er ved at sl(e
med den Jord, v1 lever på.
llen, vi har levet t en tid, hvor det kun var oenge, der havde be-
tydning, så vore advarsler er lkke blevet hørt.
Nu er der sket det, at man har opdaset, at det vi advarede tnod,
lkke mere er t1 l  at  undqå, t l lbase er kun t  hvi lket  onfang
vi  er  fået  dert l l ,  at  der nu er nogen forståelse for ,  at  "nu skal
der gøres noget ved det" og Selv on det er l lqe sent nok, så er
det vort håb, at de nye altså . juniorerne - lkke blot vi l  snakke
om problemerne/ men også gøre noget ved de|n,
l len pas på,
Det er ikke speclal ister Jorden har bruq for,  Det er fakt lsk i  ne
get stor udstrekning dem, der har ødelaqt l lvsbetinqelSerne her på
Jorden, netop fordi de var special ister 09 lkke havde kendskab
eller forstand på andet end l lge netop deres speciale, hvl lket
vl l  sige, at neget blev ql0rt fordi det var sodt, hvis man så det
ud fra et enkelt synsDlnkt, selv o[] tænkende mennesker godt klrnne
se, at  det  var et  skr idt  i  den hel t  forkerte retning,
Der er ved at ske noqet, oq vl tror, åt ungdonnen vi l  kome t i l  at
sDil le en afgørende rol ie,0g det er på den baggrund, at et par af
bestyrelsesmedlemmerne gik meget i fd for dannelsen åf junlorafde-
l  l fgen.

RøD TRAD

Den røde tråd i dette numer af bladet skulle gerne være en del
forurening, en del om de, der forurener på forskell iqe måder, oq
en de1 ofir,  hvad det gerne skulle ende med
Jeg kan 0q vi l  ikke prøve at pådutte ar' tdre mjn Juefing, og der er
vel endoq mange, der har helt andre opfåttelsef, men hvis Jeg har
vækket noqle 0g samtidis givet nogle i  forvejen våqne mere blod
pa tanden, så er |nlt  formål jkke qjort t i l  skarme,
Jeg opfordfer t i l ,  at man - på fornltf tens grLtndlaq - fofsøger at
påvlrke det saflrf !nd vi lever 1på en måde, d€r gør, at V1 fortsat
l(af tr0 på, at natLrren lkke ødelagges.
0g en slutbemcrknlng.
Hele Europa ja, hele Jorden - har så mange arbejdsløse,. at det
vi l le bl ive det rene kiare ki ldevand, der var i  vore have og vand-
løb, l tvrs man Iod bare halvdelen af dem bygoe rensningsanlæg og
andfe "rensende" foranstal tn lnger,  os jeq kån ikke med 1n bedste
vl l . ie se,  at  det  v l l le "koste '  noset som helst  tvært inod.
ALTSA støt den, der kan oq vl l  det r igt ige.



llvor fiå [En fiske?
Bestemt ikke l ige foran en anden f lsker, der kon før dig, oq hel-
Ier ikke så tæt bag en anden, at han får problener med at kaste,
os det skal io heller lkke være således, at hvls den ene f isker
opstrøms og den anden nedstrøms, så fafger de lr inanden, Du kån
derfor bl lve nødt t1l at udsætte dtt f iskert, hvis du har tænkt
dis at f iske et bestEnt sted, f len det kan j0 vare hyqqellgt at
stå og klkke en stund, rndtr l  Djadsen bl iver lediq.  0U kan oqså
risikere, at ham der qår foran d1g ikke har så meset fart Då som
du har, Hvad så? Jo, enten sætter du farten ned, el ler hvls der
er qod plads foran, 5å spørg o0r du må så forbl, hvis du først be-
synder at fiske et eller andet sted langere frefine, oq så er det
problel l l  forhåbentl ig løst.
Hvis han ved siden af fanser er f isk?
Hvis det er en meget stor f isk der ef tale 0n, så kan det bl ive
nødvendlg for fangeren at skulle løbe for ikke at sprænge snøren,
os så er det uheldlg, hvis der står en i vejen med sit grej i  van
det, så det første du gør er at sørge for, at du ikke konner i
vejef ,  så d!  tager dl t  grel  op,  og 9år et  Dar skr idt  t1 lbase, 0s
lrerfra kan du n!  nyde synet af  en heldiq (el ler  Lrheldig) f lsker.
f lår f isken skal i  fångstnettet er det det alvort iqste øjebiik,
oq her må du ikke stå for tæt ved, oq sker uheldet os f lsken er
fr i ,  nåske fordi sndren et l i l le øjeblik var slap, så husk en ne
set v lgt lg t ins.  La'  ver '  med at  gr inel l l l l l
Forresten, det iød s0[]  om det vaT A. l !n ioreTfe dlsse råd 9jaldt .
Rist igt, men der er ikke det mindste i  velen for, at B-lunlorerne
bør gøre l iqeså - altså bare ikke sanme sted.

FANGSTRAPPORTERNE

Son] t ldl lgere bebudet er der nu ved at vere nye plafer ol]] ,  hvordal
vl skal takle problemet med fangstrapporterne.
Bassiden af indbetal lngskortene er egnede l formåIet, og det in-
deholder samtidig |nul igheden for at se, hveo der skulle glenne at
{rdfylde rapporten, Portoen vi l  her vare "gra s", men det er io
et l idt senere t idspunkt end el lers, så vi må håbe, at i tan kan
hlske, hvor meqet man fangede, der er jo når alt korner t l l  alt
ikke det heit afqørende med 100 gram fra el ler t i l .
0g endel lg en l i l le oplysninq t1l  de,  der ikke r ist is v i l  ud med,
hvor f l teget de fanger, Vi, det v1l sise bestyrelsen, eT overhove-
det ikke if teresseret t hvem, der farger hvor meget, v1 vi l  derl
mod gerne komrc så tæt på sandheden soT mullst, når vt arbejder
med udsætnlngsplaner, 09 dert i l  er det qodt at vide, hvor mange
fisk der er fanqet jalt ,  om det så er den ene el ler den anden,
der har været den heldlqe er underordnet - altså i  rapporterne.



NORDSøEN

For nogen t id sidef nævnte jeg (kassereren) overfor pressen, at
der m!1igv1s kunre væTe sannenhæng mellem vore dårl ige fangster
og det t l l tagefde forurening af vadehavet.
Tyskeffe, hvis interesse i Nordsøen nok er nindst I ige så stor
som danskernes, har l ige netop arslLrttet en stor ufdersøgelse af
t i lstandene, oq det er rkke opmuntfende resultater, de er kom,-
met f ren t i l .
Nordsøen eT nok "stor", nen der er rkke ret meget vand i def, oq
det vi1 på den ene side sl!,e, at den er s€rdeles velesfet t i l  at
f isk kan yngle, medefs def på den anden side er meset modtaqelis
for skader fra foTLrTenlfgen, og i beqge t i l fælde er det dei la-
Ve Vafdstånd, der er årsagen,
0mrådet omkring Nelgoland er varst medtaget, og vadehavet er Io
på del  14raF /F e dai  d l  de're 0 'åd"

HVoT kommer skidtet f  fa?
Vr dånskere kan rose os af, at vi dog hører tr l  de, der Tenser ef
stor del af spi ldevandet for det meste af skidtet, men det saffne
er ikke t i l fældet for ret mange af de lafde, der lrar "afIøb" t i l
NoTdsøen. De store f loder fra sydvest kommer lo helt ovre fra den
andef side åf " lerftæppet", og derovre hår man tkke skyld for at
gøre noget serl igt ved sagen, og lengeTe ovTe fra øst bl iver det
østersøen, der må taqe i l ] lod fof sefere at af levere t1l Nordsøen.
len tyske rapport er 'rder i  ef så kedelig påstand som "om nogle få
år kan Nordsøef vere et dødt el ler døende område".
Iqen kan vi korstatere, at der skal qøref nollet, og i len må vi så
spørge, orn det er de fette folk, vi vælqer t i l  at sørge fof, at
der nu også bl lver qlort  foget ved det.
FOR, hvrs NoRISøEN dør, HVoR skal vi så få havørreder frå????
BøGER
Ifølqe "Spoftsf iskeren" l ' rar forlaget Noah udgivet f ire nye bøqer,
der hver på sin måde behardler et emne, der har interesse for de
f leste sportsf iskere
Ti t lerne err  Et  hav af  q i f te Åfdeføo. Et hav af  I jv .  0g På dybt
vanct,
Vi  lever i  en t id,  hvor det er mul ist  at  ret te l idt  på de skader,
der er sket gennem de senere år, oq en naturl is forldsetftfg for
at medvirke på deir bedst mulrge måde er lbetinqet at vere qodt
0rienteret, !q selv ori nevnte bø9er nok ser så!en l ldt frå den
s1de, vi synes bedst om, så er der et el ler andet, der siger l ] ] ig,
at  det  er drsse synspLrnkter,  der skal  v inde frem, hvis naturef
da skai over leve
&&&8&&&&&&&88&8&&&&8&&&&8&&&&8&&8&&&&&&8&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&8&&



PÅ FALIEREBET

Sig nærmer t iden, hvor naste nurner skai i  trykken, og bortset fra
at Bjarne har sendt et indleg oit forholdene ved forenlngens start,
såmå ieg 19en t l l  at opfordre t i l ,  at de, der har et el ler andet
på hjerte, oqså får det skrevet ned og sendt, Der er en de], der
har lovet et og andet, når jes har mødt dem ved åen, men love er
soo bekendt ærl ig, men -

AVI SSKR IVERI

Det er formentl ig ikke al le medlemmer, der lrolder dasbladet "VEST
KYSTEN", 09 t i l  disse, kan jes kort fortætle, at der har været en
del skriveri om kanosejlads os neget andet, Tonef I disse indlæs
har ikke været alt for venligsteote set fra foreningens side, næn
det er l0 t l l ]adt  for  enhver at  skr ive,  hvad han vl l .  Det er bl .
a. nifvnt/ at r lpenserne skulie have krav på at vrde, hvad Ribe
Sportsf iskerfofenins mefer om kanoseilads, og der har været navnt
så f lotte ord, som "Ltlovl lg' i  forbindelse med såvel foTentngens
bestyrelse son i same forblndelse noqle lodsejere. I  det hele
tåget er det de store ord, der bTLtges, når man vi l  omtale vor for
enlng, og det er vi egentl iq slet ikke slade for, oq på den anden
side, lorstår v1 egentl ig lkke den hets, der er mod forenrngen,
for det er vel den al| l l indeltge rlpensers fordel at stå på fore-
nrngens side, men det vi l  | I lan bare ikke tro,
Jeg lorsøgte at svare med et indlæg, der vaf holdt på et meget
sti l le sproq, men mon ikke, der kom svar på t i l tale.
Jeg har den opfattelse, at forenlfgens medlemner har krav på at
vide l idt om, hvad vi, d.v.s. bestyreisen gøT og agter at søre i
t i l fælde at ,  at  det  skul le komme t i l  a lvor l is  ere sammenstød.
Vi kan tage vore qrundprincipper førstl
Vi mener, at det vi foretager os skal opfylde følgende:
let skal grve størst l l luI lg fornøjelse/glæde t i l  f lest mulig menfe-
sker på en for naturen så skånson som mulig måde, og samtidig skal
det være så1edes, at vr så vidt | l lul igt medvlrker t i l  at bevare
mest muirgt af naturen og dens rlqdd ne t i l  defl ,  der konner efter
os -  t i l  vore børn -  t i l  deres børn o,  s.  v.
Vr nener oqså, at det meste af, hvad v1 foretaqer os, sker på der-
t i l  eqnede el ler dertt l  indrettede steder, el ler for at skære det
ud 1pap, man spil ler fodbold på ef fodboldbane, og man dyrker
jagt ude Då landet el ler på havet, ja man kan rol lgt sige, åt rEn
næstef alt id er i  gang med noget, der hører hjemme l ige her.



l lef vi er ikke helt fæadiqe €nclnu. len ganle ret rtpensere nar
t i l  f isker i  i  Rrbe østerå må, uanset fvordart  den end er opstået,
9ælde for al le r ioefsere.
Eller oversat t i l  nutrden: det er enhver r lpensers ret at f iske
I  Ribe østerå f ra byen t i l  seem Kirke
| ]vrs det al tså kaf  lade srq gørel l
Aen er nemllg fy ldt  oD med diverse s€!vfangende redskaber,  hvls
ejere i  værste fald l igqer hjenne oq sover og samtidlg forhindrer
en anden ripenser i  at udøve sin ret t i l  f lskeri,  fakta er nemllg
at det ikke er mul igt  at  foretage et  båre nogenlunde largt  kast
uden at koflrme i forbjndelse med et el ler andet f iskeredskab, 09
aaede medlenner, sådanne redskaber må man lkke berøre, oq da slet
ikke beskadiqe, det er strafbart, os så går man hien 0g er godt
sur, for lrvad er ret??? 14in egen ret tr l  f iskeri i  østeråen kunne
les sodt selv brule, os je9 vl l le serne frabede mig, at en anden
"varetager" mine rnteresser.
l'len vi er lkke ved enden endnu. "Dannarks bedste frskevand" er
vort onråde blevet kaldt. Pral og midsundelse sant en del smø-
ren på for at qrve bLdrag t i l  efdnu mere forvi ldet snak ofi  voT
forening er nok mere realist iske ord at brlge. Det sanme gældeT
sansynligvts også, når snakken 9år oo fangster i  net 0q ruser,
her hører man også ta1, der lyder endoq usansynlige,
skulle v1 ikke prøve, om vi kunne f inde fed på rorder lgen, (der
er måske lanqt ned) og så nøles med de faktiske forhold, vore
problemer er såmænd store nok, hvis vi nøjes ned Sandheden, for
ser vi i  medlemsliSten, så er der egne i Iandet, hvorfra vi ikke
haf et eneste medlem, os det skLrl le vei ikke være fordi, at netop
dlsse egne har deres eget f iskevand, der er så godt, at man lkke
lnteresserer siq for vort l i l le 0mråde, for det er i0 såiedes, at
det kun er ganske få, der fanger et antal f isk, der. er I idt stør
re end det "normale" og les er slkker på, at netop dlsse få 09så
vl l le fanse forholdsvls rnanqe f lsk,  hvis de sk! l le f lske i  en
hviiken so|n helst anden å med bare en nogenlunde bestand.
Altså kære venner. Slut op om foreningens arbejde,0g prøv, qn
det ikke skulle vere l ] ]ul igt at få f01k i tale på et 9rundlag, der
er bylset  op på fornLrf t  os sensidis fors låelse.  Det v l l le savne
foreningen oq måske endog være t i1 fordel for de, der forsøger at
Skade os, for det er io ikke bare os, men vore børn - børnebørn
der gerne skul ie kunne fange en f isk 09 nyde naturenl l l l l l l
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Nu er det klart, at man her og der støder på områder, hvor det vi l
være l l lul igt at foretaqe si!,  f lere t in!, I{al l  kan lo lave gymnastlk
på en fodboldbane, man kan køfe cykeiløb på en motorvel, 0g sådån
er der så meget nan KAN.
Nvis l ] laf ef god t i l  at styre en kano, og hvis der el lers er nosef
lunde vandstand i åer ( l jelså) så KAN det lade sig gøre at sei le
en tLrr i  en kano uden at beskadige bred 0g blrnd Tet meset, men
hvrs naf er ferieqæst på kanotur uden forstar' td på kanosejlåds, så
er det ikke så sodt, og hvis så vandstanden er l idt låv, hvad def
endog er i  år, hvor det dog har regnet noget, Ja så l ider natLrren
skade i et onfang, der ikke står i  r imelist forhold t1l, hvad de
pågældefde feriegæster får ud af turer'r,  der vi l le uvi ldkårl ig ske
megen skade på bred, burd og eitge, oq det vi l le føre t i l  r ingere
fiskebestand, 09 hvad værre er, så er det r 'rok utopi at tro, at def
er ret rnange, der vi i  qøre en indsats for at udbedre de skader,
der viI  korune efter kanoerne altså blandt kanosejlerne og jeq
vi l  l ige t i l føje, at jeq ikke mener den enlige r 'raturelskencle kano
seller, der kommer sti l le ned ad åen på def rette måde, men netop
hans sellads vi l  oqså konne i søgelyset, hvis man skal opleve ud-
lejning af kanoer, og så vi l  et forbud, hvis et sådant kofiner, in-
holde et totalt foTbud, hvorved også de private kommeT med,
I 19/6 var foreninsen k.aFtigt med i bi l ledet, da man sØgte om et
requlat iv for  Ribe østerå.  I  avisskr iver iet  er  dette blevet !d lagt
som et forsøg fra foreningens side på at forbyde f iskeri i  øster
åen. Desværre er det en almindelig oofattelse her i  Ribe, at fore
nifsen vi l  have f iskeretten i østeråef, og desværre er der en del
medlemer, der giver denne opfattelse narifg, det skal derfor her
slås fast ,  at  v i  arbejder for  at  få i rdført  et  resulat iv,  og et
regulativ er regler om hvåd, hvornår og navnlig hvordan, der må
fiskes - lkke et forbud - desuden arbejder vi for, at alf ir indelige
danske love om fiskeri også []å qalde i Ribe, og vi tænker her på
afstand t i t  f isketrapper og l ignende, oq vi har fået et nyt pro
blem i form af et safdfans (udbrednins åf åløbet) idet det har
vist siq at f iskene hvl ler sis i  dette iangsofl] t  strØmmende vand
og således bl iver et let bytte, og vi rnefeT, der må være et natur-
lq orbd. lodl i  Pr le åd"rr  )ed
Som Iyst/sportsf isker er vi modstandere åf enhver form for f iske_
fangst med selvfansende redskaber, og vi lægger ikke skiul på, at
et eveftuel regulativ antagelig vi1 være hård l ] lod net 0g f lser, 0g
måske kunne ses soflr et forbud fra den side.



OI1 FOREII]IIGEN

Rlbe spoftsf lskerfoef i fg er i  øjebl lkket | l1 ldt  l  ef  fv qeneratron,
Hvad ved den nye generation om forenlnqen? Hvem var med t i l  at
st l f te forenli tqen? Var det/er det nogen vi kender?
Der er srkkert f iEnge spørgsmå], o9 det vi l  vi forsøge at råde bod
på l dette og kommende numre af bladet. Vi vi l  l igeledes se ferme
re oå nogle af de oroblemer, 5øn der har været at slås med.
Defne første art tkkel  er  delv is afskr i f t  f ra protokol len Der er
delvis benyttet t i t ler, medens andre er nævrt ved navn, hvl lket
skyldes, at rnange var kendt sol l l  det vedkormende vår på stt arberde.

På grundlag af mejerist Svend Aage Petersen o9 træarbejder Johan-
nes Hansens store ueqennytt ige arbelde med at teqne medlermer blev
"RIBE SPORTSFISKER-FORENIflG" EN KCNdSSETNINS,
Tirsdaq den 18, febr!år 1941 afholdtes st l f tende seneral forsaml lng
på lndustri foreningen. Af de Då l isten væTende 52 medlefiner var
der | l lødt ca 45.
Efter opfordring fra Svend Aage Petersen og Johannes Hansen åbne
de portøT Rasmussen mødel oq bød forsamlinqef v€lkomren og klar-
iagde for hensiqten med at danne forenrngen for bl.a, at sørg at
komme adskil l lst uvæsei j fdenfor f iskeriet t i l  l ivs, Rasl])ussen bad
forsamlingen foreslå en dir igent.
Val9t blev trafikass. V, J, T Hansen, der understregede, at det
tegnede antal medlelmrer viste, ar der var grundlag for åt dafne
foreningen,
Efter dem påfølqefde forlrandllns frelr lqlkklart, at mødedeltagerne
ønskede foreninqen sti f  tet.
!a foreningen endn! ikke havde noget f iskevand, kunne man ikke
fastsætte prisen på dagkort, lllen man enedes crn åt et medlemsskab
af for€nlngen skul le koste 2 kTofer,  så kunne l ] ]ar  jo al t td sætte
orlsen på f iskevand, når det lykkedes at frqnskaffe noget sådant,
Den første bestyrelse kom ti l  at se sådan udr Formand og sekreter
portør N. P. Rasmussen. Næstformand smedemester Cla!s Petersen,
Kasserer me.ierist svend Aage Pete6en. BestyrelsesfiEdlefiner traar-
bejder Johannes Nansef og r€daktør Lau, SLtppl. t i l  best. maler
Richdrdt Hansen 09 baoermesrer N. Fri is.
sydvestjydsk SDortsf iskerforenlnqs love kom ti l  at danne grLrndla!
for de love og vedtaqter, der ko0t I at sæIde, der bleb rettet
1i  dt  l r ls t  os her.
Allerede på sti f telsesmødet f lk foreni0gen det første æresmedlen.
Ribes "eldste" iyst f isker fhv,  vandværksbestyTer N, Tarp f ik  denne



æref!1de t i te l  som bevis på s1n lnteresse for foreningen.
Dermed kunne drrlgenten afslutte den første geferaiforsanllng,
Foreningens første f iskevand blev naturl igvis Ribe vesterå. Ti l-
syneladende måtte hele bestyrelsen t i l  for at klare dette.
At foreninsen og dens rnedlemnel lkke er qode venner med ruser 09
garn af  a l le typer er rkke noget nyt .  lef  l ]  marts,  ca J uger ef
ter st i f telsesmødet tog forenlngefs bestyrelse den første "Ltl0v1i
ge" rusefisker. Hvad der skete på denne "lnspektion" kan bedst
gengives ved direkte afskrif t :
"Det blev en meget bevæget InsDektionstur, nEd siq havde Bestyrel-
sen den Vasthavende på Pol i t is tat ionen. la Rusens Ejer blev gJort
bekerdt med, at lrars lovstr idlse f iskeri vaT afsløret, optrådte
haf - såvei sofr l tans Hlstru 0g Søn i mildest talt  - raserl 0g Lrd
slyngede en l længde lhyqqelige Skældsord og Trusler mod 0s, sqn
havde t i l ladt os den Frakhed, som det efter deres l ,4ening var, at
blande os i  deres Foretaqender, | l len på Trods af, at man måske kan
Tisikere, at bl lve udsat for oveTlast af både den Ene og den Anden
Art ,  v i l  Ribe SDortsf isker F0renlnq ikke hel ler  i  Fremtlden svl ! te
den 0pgave, sorrr er enhver ærl1g sportsf iskers største, at gå Lo
vens oq Retfærdighedens /tr inde i et Hvert Ti lgalde, som skulde fo
rekffme. "
Det var starten på foreningen, 09 vi kan vist godt siqe, at det
var en hed start, Anden fra denganq er der stadig.
I naste fummer vi l  vi så l idt let hen over stoffet fra en perlode,
for bestyrelsen havde temmellq mange mØder i  starten,

B iarne Poulsen

GENERALFORSAIILII\/GEN 1985

Der var helt åbentlyst 2 gode nyheder på 1984 generalforsdnlingen.
Den ene var lokaiet, der var både stort nok og sarntidiq egent l
forl ] ]ålet, oq det andet var t idspLtnktet tørdag eftermiddaq, der vi-
ste sig at være en ldmarket ide, og selv on nan lkke skal overdri,
ve en t ing, fordi den er sod, så har vi tænkt at qentaqe både t jd
og sted.
Dette er ikke den egentl iqe indkaldelse t i l  qeneralforsamltngen,
den Vll  komme i næste fummer med dåqsorden, som clet nu skal Vare,
i ] ]en det er en god ide, hvrs l l ]an TeseTVeTeT lørdag clen 7 dec, 1985
t i l  navnte fornå1.
0m vi husker de gule ærter s'føl iq



OPFORDRIIt{GER

Det er efterhåndef blevet kendt, at leo (kassereren) hirr f0!ret
md Rlbe Soortsf iskerforening ai gøre, og jeg bl lver ofte sLop-
pet på qaden el ler  andre steder af  r ipefsere,  der v l l ,  at  v i
(foreninqen) gør noget ved dette ei ler hint. Det drejer slg 0n
oggerforurening i en l i l le bek med Lrdløb i Nørreåef. l)et dreieT
sig om sandfanget også ved l\ørreåen, Der drejer sig 0n ol le på
vandet, or net 09 ruser I vandet, om lLrgtende vafd, on folk med
uheldig opførsel ved østeråen, om ulovl igt f iskeri ved f iske-
trapOerne oq ved sl lserne, on udøVelse af såkaldt rykflskerl
foran sluserne, om Tovfiskerl og ol1l mange andre for os varne
saqer,
Vl vl l le gerne gøre noset ved det, men det kræver, at vi også
har dæknlng for det vi skai foretage os. Desværre er det 5å sot
så l] led handling fra offentl ige myndisheders slde Jo, do har da
forståelse for sasen, og de vi l  da se velvi l l ig på den. og de kan
da !,odt se, at der må gøres nollet, men på den anden side, så har
de et qodt job, som de selvfølgelig ikke vl l  sætte over styr, så
der er kun et at søTe, tel] l l i !  at sørge for, at det kLrn er de, der
også gør noget ved saqerne, der blrver valgt næste gang, oq da
det l ter er lokale t lns, det galder, så kan det være helt ufder-
ordnet, o| l l  det er en l iste A, B, C, D o.s.v manden står på, det
algørende er o| i ]  manden (el ler kvi iTdei forøvrigt også) kan oq vl l
noset fornuft i9t.
El ler for nu at siqe det på en arden måde. Skll le vl,  det natlr
elskende f0lk, ikke 9å over t i l  at vælSe ledere, der kan noset,
I stedet for at væl9e efter devisen. "TonDe tønder buldrer mest'

t$sE! t t {E{ $${t{  $t  !5 t${0!  $${! !  9${$$$$rq{$!  ! ! { t${ i !  9E{$s$!{9{!${$$ $
BLYHAGL

I "IANS( JAGT" kunfe man forleden læse om blyhagl os den skadg_
lige vlrkninq dlsse hasl har på sfund af, hvad man kunne kalde
blyforqiftnlng. Det er t st åt lese, at der blandt folk, der
kalde. s ig iæqere ef  nogle,  der ikke forstar,  hvad det hele drej
er srg on. At man går og spreder hasl på marker og enge så lange
man tror, det lkke skader noget er l  orden, men at man er snal_
synet nok t l l  at fortsætte, når man er bievet gjort opnkrksofl på
vlT(ntnqerne, det tnå kaldes ---  - ,  At  maf over l tovedet kan st i l le
proDlemet 0p således, at man snakker om lovgivning er utrol iqt,
det  skul le vel  vere en selvfølge
fiå. vr skai måske lkke kæfte for meqet op. Det hander ikke sjæl-
ceft, at maf f incler efterLadenskaber fra f iskere, cier haf fundet
det unødvendiqt ar taqe alfaldet med stg hlem.
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