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" f  iskeRIBEtragtninger"
l ledlensblad f0r R18E SP0RTSFISKERFORENINc
Redaktionr Holgef Sørersen og lnfoinationsudvalget
Eftertryk,  også i  uddras,  k!n med skr l f t l iq t i l ladetse.

HVem eT hvem i RIBE SPORTSF]S(ERFORENIN6I

Fofmandr Errk l ladsef, Fredefsvej 20, 6650 Brør!p
Næstf, Frank crøn, Svalevænget 5, 6/50 Rtbe
Kass. Holger Sørensef, Plolqsvadve ) 35, 6683 Føvl]| |g
Best.  ned. ( ,  E.  ( raLt lvald,  Bramdrupvel  25,5000 Kolding
" " Peie. Thomsef, Lærkevænget \J, 6/60 Ribe
" " Bent Nissen, Haratdssade 49, 6/00 Esbjerq
" " CarI Otto I ' ladsen, Jasminparken 21, 6760 Ribe

1 s!pi i  Finn Srtber,  Holrnevej  10,  6760 Ribe
2, " I  Knnd E, Jefsen, Tornskadeverset 5, 6/60 Rtbe
l, l i l iø 0q LrdSætninqskofsLllent for Gram og Ribe Sports-
f iskerfofer ingerr  Bert  0 lsen, Hølvej  4,  6510 Cfam

Andre, der dagl ls hjælper bestyrelsef i
.J0hn Tosti,  Nørregade 11, 6/00 Esbjefg
Benned Hedegaard, Parkvej 25, 5/60 Ribe
Thomas Lølrndorf, Haderslevvel 109,5/60 Rrbe
Allan Dlefeser, ø, Vedstedvel 55, 6750 Ribe
Ib Nielsen, Skyttever rJ,6760 Ribe
Stig lybro, Skyttevej ,3, 6/60 Ribe
Peter Petersen, Korqevei 19, 6510 Gram (f0rnand i Gral]])

f .0538143/
' 45q2I527
" 45435291
" 05568221
" 45q2095q
" 4582538
" D5422223
" 05424642
" 05422296

" 04821554

" 45122521
' 05423424
' 05C2358r
" 45424527
" 45422315
" 0542tr671
" 04822880

UIVALGI

Østeråldvalgr Bent 0lsen, Thomas Løhndorf, C. 0. l ladsen og Frank 6røn.
Arbejde ved åenrPeter Thomsen, Bent Nrssen, K. E. Kraltwald 0q C. 0.
14adsen.
Samarbejde Ribe åsystemr Beft 0lsen, K, E, Krautwald og Ib Nielseir.
Fiskepleje og udsætningerr Erik l ' !adsen, Peter Petersen, Allan l lnesen
carl otto Madsen og Bent 0lsen.
Informationr HolgeT Søreitsen, Frank crøn, Ib Nielsen og Allan Dinesen,
Kontrakterr Erik l ladsen, Holger Sørefsen, C, 0. l ladsen og Peter Thomsen.
Juniorafdel insr 1b Nlelsen,Al lan l inesen, St ig Dybro oq Nolger SøTensen,

Henvendelse bør ske t i l  de respektive udvalq, Udvalgsformandens navn
står nævnt føTst,
Breve bedes sendt t i l  formanden, dog indlæg t11 bladet 0g henvendelse
vedr, kont lnsent t i i  kassereren.
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EL-FlSKERI TFTER HAVøRRTDli]OIERF]S(

De senere år har vi været med t i l  et spændende el f iskeri sam-
|nen med vore venner i  Gran, la, vi må vel endog vedqå, at det
er dem, der haf os med, men lrqe neget i  år grk det lkke så
godt, og det af f lere grunde.
Først var det småt med fisk også her og selv dn indsatsen
var stor, 5å er der noget med, at det hjælDer rkke med nok så
meget strffr,  hvis der lngen f isk er, 0g det så ud t i i  at være
tt l fæ1det.
Tldl i ,oere har vi kunnet fanqe 0p t i l  ca. J0 0å en lørdaS for-
mlddag, men deihe gang - nej.
Da der i  år sker en revision af udsætfi fgsplanen, l ] lå der rkke
udsættes yfgel ,  ??
De få el fangede f isk f ik derfor fr iheden t l lbaqe saflnen med
håbet 0m, ar de selv vl l  f inde en gydeplads,
Der er fra såve1 lodsejere som nedlenrer spurgt t i l ,  hvad vi ! ,ør
ved de el-fargede f isk, får vi ikke har brus for dem mere.
De bl iver udsat i  åen nled al den forsist ighed, der skal t i l .  Det
er jo nedgængere, der er tale 0m Då det t idsDunkt, og nedgængere
er t0 totalfredede 1 vor forentng,
,Jeg næqter løvrigt at tro, at der l l lel lem de ca. 30 menfesker, der
er med på en ei-f isketur, er bare een, der vl l le da4me or åt ta-
ge en af f iskene med hjem, sadan er en sportsf isker lkke.
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f iskeRlBEtraqtnlnger t i l  Iodsejerne!

Gennem de senere år har koftakten t i l  Iodsejerne l isesom ikke
veret helt,  som den skl l le. Vel snakker vore medleflrcr nu oq da
med ef 1odseter, og der er da også nogle, der nermest har et
Dersonl lgt  qodt venskåb f lsker og lodseler imel lem.
Det ændrer imidlert id ikke den kendsgernrng, at lodsejerne ik-
ke får_ret meget at vide om, hvad vi qør, oS { ' tvad vi tænker på
at !øre, 0q hvrs vi vl l  søqe synDati for vore synsplnkter hos
lodselerne, så er det jkke helt uloqisk, om vi orienterede l idt
for dem,
Vj har bladet, og her kommer normalt de ttng, som forentngen aT-
bejder med, frem, så hvad er mere naturl lgt, end at vi fremover
sender bladet t11 al le lodsejerne?
Jrl lne evner som fedaktør af dette blad har givet en del roser og
nu og da en t idsel, og jeg vi l  byde f i ine nye lasere veikonne f ied
et ønske 0m, at der også blandt lodsejerne er f01k, der vi l  kon)-
|ne med lndlæs t l l  b ladet,
Det er klart, at en forenins sofl vor har en markandt holdninq t i l
forurening, idet vi jo er mne o|n f iskene, og det kunne derfor væ
re af interesse, hvis der kom l ldt "modvegt".
Vl har medlefimer, der parkerer ufornuft lqt, andre, der opfører sig
|I) lndre pant, nogle, der "taber" papir 0.1., nogle, der ødelagger
hesn 0s nogle, der gør sis uheldls bemærket på anden vis, i ] len vi
kan ikke l ide, at man genereit skylder f iskere for at vare sådan,
Det same gælder, nåT snakkefl er oo forurening indenfor landbru-
get, det er de nange, der får skylden, |nen det er de få, der sl-
Ver anledningen, 0g non lkke en del land0ænd er trætte af alt ld
at høre. al det er landbruset, der forurener, når man I det nind-
ste burde sortere dem fTa, der både har gjort, og som er ved at
gøre noget alvorl lqt ved problemerne. Jeg tænker lrer på Syllepro-
blemet,09 første skrldt er her opbevarlngen, hvor der er en del,
der lar  ofret  sro 'e beløb på lanke r ."
Brugen af qyl le, især på for I ldt jord, er næste probleln, og selv
om de nedsatte f lElkekvoter skulle bedre l idt på det, så er især
vort område belastet at et stort antal kreaturer, men det bevlser
bare, at det eT nødvendig fred en saglig snak ol l l  t ingene og ikke
en masse ugennemtænkte påstande,
Ir idlæg om dette emne efterlyses,
T1l I0dsejerne - velkoflnen som læser - 0g s0r]r skribentl



//as(/ HagK Hail(! ///g(!
1. Narts 1981
En S(ÆBNESVANGER cia!, for hvts di ikke ai ir yærel på posthltset
med dlt medlerskorl senesl defne dag, så aa {| slet ikke med
]em af R]BE SPORTSFI S(ERFL]iEN I NG
Doq, i  år er l .  nårts ef søfdaq, o! cl".t  retyoer i  alnindelj l ihec1,
at man kan lndbetale første hve_clag ei ier, At det så er faste
lavnsmandag ændref ikke rroqet,
l ' landag den 2. marts er og bltver sidste frtst lor 1987.
Def er fogle, aler regier oed, at eI del A-medlemmer vtl  nelde s1g
ud 1år,  b l .  a.  lordi  1986 var dår l rs -  utrol iq dår l is  oq så
lordi  pr isen er en smule høj
Vi ved, at ef del af de f jef lrtboefde l l ledlemmer k!n konuer t i l  at
!dnytte deres f iskekoft meget l idt, og det L.tndrer selvfølgeltqt,
når man hører, at def er rnedlemer, der har betalt i  op t i l  tre
år Lrden 0Verhovedet at have Itsket. len s]a!s medlenmer er sel!-
følgel1g "qode" medlemmer, og da vi io al lesammen ved, at en ve-
sentLig forudsætr i fg for  at  fange f isk er kendskab t i l  f iskevan-
det, skef der yderl igeTe det, at disse "!ode" medlemmer næppe får
f isk med hlem, def enkente gang de komner t i l  åen.
De senere år haf der vefet omkring en l i l le sfes, def ikke har
indløst/fornyet deres f iskekort, og er du ef af dem, der stopper
r I98/, så gøt dir forenifgen ef sidste t leneste ved at sende dit
kort  retur el lef  ved at  r i fqe t i l  kassefer el ler  formand, for
selv om resl l tatet er det samme, så er det nlt rart at v1de, o| l l  det
er med vi l le el ler  af  g lemsomhed, kortet  ikke er blevet betal t .
i l0lger 5øTensen
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FANGSTRAPPOR]ER

Bas på f iskekortet altså den del foreningen far retur - er
der en f in fangstrapport, og det er selvføIqelig meninqen, at
den skal udfyldes. 0 kan bruges - og viI sikkert bl ive brugt
af mange i år og man skal slet lkke skame sig over et 0, for
det er sikkert det tal el ler beqreb, der konner f lest af
Er dLr så heldiq,  at  dLr har fafget,  havørreder på henlroldsvls q,
6 0g 9 pLrnd, så lægser du sanmen og skrtver J stk. 9,5 ks, det
er da nent, 0g d! skal j0 1 forvelen t iqe skrive navn og adr, på
den modsatte s ide,
Jur]1orer, altså dem der lkke er fyldt 18 år den 11. narts 1987
slipDer jo noset bi l l isere, lnen t j l  genqæld må vi kende deres
fødseIsdaS, så derfor kare juniorer, skriv I ige jeres fødsels-
dag På incen I qår på posthuset,

.OETER FORVEPFg
EæN6ru27
*' hrøtu/ td/y/de @s i/ett /'/''
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"SPORTSFl S (EREN"

F0r et paT daqe sjdef modt0q jes "SP0RTSFISKEREN".
Gennem f lere ar har dette blad været genstand for meget krr t ik ,
og uden at tage del heri,  vi1 req gerne fremsætte et par syns-
Dunkter, som måske bl iver trængt l idt r baggrunden.
Forskellen på bladkioskernes hylder r clag og for få år siden er
5t0r, Specialbiade på ethvert tænkeliqt ooråde står i  dag side
0m side safirnen med sernumre 0g el ler åasjournaler af de sanme
blade,09 formå1et er selvfølgel i !  at  t jene pefge, at  f ian så er
født t1l at komne med relevant stof, 09 at nran er fØdt t i l  at
sefvere stoffet på en "serl iq" nråde for at lå def ønskede l l lar-
kedsandei, ja, der er bare foget man tageT med.
Nvls et | l ledlemsblad skulle kon(Lrere lned def slags blade, så er
deT lngen chafse foT "SP0RTSFIS(EREN" el ler det blad dlr her læ
seT, men her er det laserens indst j l l l fg,  der afgØrer t ingene.
Ef avrsiæser,  der køber BT el ler  Ekstrabladet,  fegner ned at  han
finder nogle nyheder, der bi iver serveret på en, (det rette ord
kendes lkke) måde, og han ved, at der er en del tegneserier, et
par bare Diser, noqle skrappe påstance o.s.v,
Havde han nu købt Krist l is Daqbiad I stedel Ja, så var forvent
ntngerne naturl igvis t l lsvarende anderledes, uden at dette Dlad
kan kaldes kedel  is ,
6år v l  et  skr idt  vrdere og køber blade sonr Børsen 0.1. ,  så er v l
over i  ef slags blace, som en nåsse mennesker vi l  kalde kedellqe,
nef son andre f i fder hølest interessante
"FIS( & FRl" er af mange beteqfet sori en konkurert tr l  "SPoRTS-
FISKEREN", men er det t i l fældet?
Burde l l ]an ikke næTmeTe srqe en slags "sportsf lskernes ekstrablad"?
St0re f lsk i  lanse baner, det er enhver spoTtsfiskers drøm, og en
masse gode histor ier  om fafgsteT af  storf lsk s luges rå af  de f ie
ste af 0s,0q uden overhovedet at stt l le spørssmåIstegn ved tro
v?rdigheden af historierne, så kan vl vel enes om, åt det heller
ikke har noqen betydning.
Anderledes er det for "SP0RTSFIS(EREN" der jo af tvingende srunde
må holde srg på måtten, det faql iqe 0g det saqliqe må ikke lades
Lrde, og desuden er " SP0RTSF i SKER€N " tvunqet t11 at bringe en del
orn,  hvad der er ai  nøder o. l .  i  de forskel l ige kredse.
IøvT1gt nener jes,  at  "SP0RTSFISKEREN" ef  b levet bedre,  og i  d isse
mll tøt lder er det v igt iqt  at  v i  a l ie støt ter  DsF,
RING 05820699 og best i l  b ladet.  Det behandler dir  hobbv ordent l is



!e kolde tæers t id er rnde
og sfieen lægger sig på kryds og tvers
nys kun julen Iå os mest på slnde
og vi ku bare synge juleversl

solen går sin bane lav og kold
L:iymper sig i  blæsten
sKoiter ned på Jorden qold
og går så ned i vestenl

Høgen med det skarpe bl ik
kredser efter bytte
hvls som def jes vinser f lk
r iod syd jeq vr l le f ly t te l

På en nark ef krage går og krageT
skutter sig _ oq qør et kTagehoP
lnon 0en nlnqes sdnrens goqe sager
deT nok ku' fylde slunken kragekroD?

0g baq diget ræven qår og lusl(er
synes krager er en rrErkl lg t ing
og da en mus i græsset rusker
den fanqes med et l ist igt rævesprlngl

På en pæI i  mølledannen står
lTejren qrå ned kolde f lsser
ønskef at det snart igen er vår
Ined ørred, ål og fede tusserl

De kolde tæers t id er lnde
forsigtig prøver man hos I l l lef lror
om hos hende er l idt l lnt at f inde
son flan låne kan for gode ord?

Gode ord doq hjæIper ikke

De [,olde tæers tr i ]  er lndel

hun sir ' at hun er kold som han
lover dog at hun vit strikke
ulden sok son sikkert varme l(an!
ulden sok ej trøster manden
foT hans trang t i l  varme er akut,
Han siq føler helt på sparden
09 står op og drikker foet sprlt l

Joe Schin elhouse I

t0
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R]BE SPORTSF]S(ERFOREN I NG

5 ], FORENIN6ENS NAVN
Forenlngens navn er "RIBE SP0RTSFISKERFCRENINC", f l lemsted er Rlbe.

$ 2, FOREN] NGENS Fl]RI' ]At
Foreningens formål er at varetage medleftnernes lrteresse I at
faemskaffe frskevand, slkTe rnedlemmernes ådgang t i l  disse, samt
at ophjælpe f iskebestanden i de eJede./ lejede frskevande.

'  
J. FORENINGENS I]EDLEI1XER
a, Enhver dansk mand el ler  kvrnde kan sø!e optag€lse r  forenlngef.
b,  Ansøgning skå1 ske t l l  forenrngefs kassereT, uef enhver o0tagelse

skal godkendes af bestyrelsei.
c. Ret t l l  f iskerr l  foreninsens vande har al le, der har løst frske

KOT!,
d. Årskortet, der safi trdig er forenin!efs medleflrskort, qiver ret

t i l  f iskerrmed I  (een) stanq ad gangef.
e.  Fiskekortet  g iver ret  t i l  at  kontrol lere afdre f iskende.
f, Enhver f iskende er ved åen iorpl lgtet t i l  at udvrse god og spoats

l iq opførsel
g. Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af forenifgen | led om

gående virkf inq lden krav på t i lbagebetal ins af  indsklrd el lef  kof t
pris. LJdelukkelsen skal dog qodkendes af første ordirære general
forsaml rng.

h, lntet medlem må t i l  egen fordel elel leje frskevand, hvori fore-
f inoen har interesse tet ef ikke t i l ladt fofeningens medleflmer at
anverde el ler rØgte ruser el ler andet selvf iskenale redskab l vandq
som er underlast RiBE SP0RTSFISKERF0RENING eller andre foreninger
t i lsiuttet DAil l lAR(s SP0RTSF I SKERFoR BU ND . Dette gæ1der doq ikke
lodselere, Denne t i l føjelse skal respektere et eventuelt regula-
t iv ved Østeråen

i  FoTeningens nedlemstal  er  mrdlef t ld iqt  Lrdvrdet f ra ,50 t i l  365.
lJdover forenrngens ordinære A medleftrmer optages B medlemmer ned
begrænset f iskeret. Antal let åf B-medlemer kan begrænses af be
styrelSen, og skal i  a1le l ise årstal forelægges den ordinare
qeneral forsaml ing t i l  godkendelse, forøgelse el ler  af t rapnlng ved
stop l0r t i  lgafg
0ptagelse af A medlemmer sker fra B medlemmer, hvoraf l /3 skal
være junlorer, som santidig forol lgter siq t i l  at deltaqe I for
eninsens juniorarbe.jde.

l t
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love fortsat
j .  Der må i RIBE SP0RTSFIS(ERFORENINGS vande ftskes fra oS med

1. apr i l  t l ]  og med JI ,  oktober
FOT SAIII | IENSL!TNINGENS Vånd gæIdeT SA|1}4ENSLUTNINGENS t1] enhver
t id qæidende f redningsbestennelser. (se f iskekortet )

!4. FORENINGENS II\IDTÆGTER
a. Regnskabsåret går fra 1. november t l l  Jl .  oktober,

Det revrderede regnskab skai forelægses generalforsamlingen t i l
godkendelse,

b.  Pr isen på f lskek0rt  fastsat tes af  bestyretsen.
c. Ved modtagelsen af første årskort (A kort) ska1, Ltdover årskor-

tets prls betales et indskud, der udgør halvdelen af årskortets
pr is.
B-medlemer betaler nedsat pris oå åaskori.  ved overgang t i I  A-
medlemsskab betales indskud.

d.  For juf ioTeT 0D t i1 l8 år (regnes son ikke fy ldt  18 år første
f iskedag i  sæsonen, p. t .  1 apr i l )  betales nedsat kont ln! 'ent  og
l fdskud, F0r medlenmernes børn UNDER t2 åf  er  f lskeTlet  grat is,
når børnene følges umiddelba(f l ted foræidrefe.

e. Ud over kontlngent betales bidrag tt l  en arbejdsfond med t0, kr
f,  Betales kontingent ikke t i l  forenlngens kasserer senest l .  marts,

betraqtes vedkonnende som udEldt af foreningen.
55, FOREI]INGENS BESTYRELSE
a, Forenlngens leder er formander,
b, Bestyrelsef består af /  medlemmer, Disse vælges af generalforsam-

li fgen 0q afgår efter t lr  med 2 hvert år. Formand og kasseTer bør
ikke være på vaI9 samne år. Bestyrelsen kån væl9e en kasserer
uden for bestyrelsen.
Der vælqes 2 bestyrelsessupl. 0g de er på valq efteT tur hvert
andet år..1, suD1. deltaser I bestyrelsesmødeTne,
Tli  valg opstl l lesr l ,  Bestyrelsesmedlemner os supleanter, der

taqef lnod senvalq.
2, l , lrndst det antal A medlemner, der er nød

ivendige for en fuldtal l ig bestyreise plus
1. og 2,  suDleant,

Tl l  bestyrelsen er valst de, der får f lest steruEr, medens de ef-
terføIqende er supleanter i s teflrnerakkefø I ge .
Ste{rnelighed afqøres ved lodtrækn1ns,
Der væIges 2 revlsorer, der afgår efter tur hvert andet år, Der
valges l igeledes revlsorsupieant for 2 år,

c, Bestyrelsen konstltuerer sig selv, F0fn]and og kasserer skal så
vidt  mui igt  være fra Ribe,

d. Generalforsamllnger, bestvrelsesmøder og evt. fester h0ldes i Ribe.
t2



love for t sat

e. Formandef har ved enhver afstemfing på bestyrelsesmØder og gene-
rålforsamllnger ret t l l  at åfqive sin stemne.
Ved steflnel ished tref f  er formanden afgørelsen.

}6. FORENINGENS GENERALFORSAI"ILIN6
a. 6eneralforsåmlingen eT foTenrngerts øverste myndrglred.
b.  Genefal forsanl l rng lndvarsles senest 8 dage fof !d ved evnt.  atonce

l  dagspressen, samt skr i f t l iqt  t i l  a l le medlernnef ,  ( f  iskeRlBEtragt-
ntngeT)

c. Den ordjnære qeneralforsaniinq afholdes hvert år inden 15. dec.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsåml1ngen, skal vare
forf lrarden i hande senest 1. november.
Såvel  ved ofdinær som ved ekstraofdinar genefal forsaml ing skåI
forslaq sendes t i l  al le rnedlefmeT sammef med lndvarsl insen trI
qeneralf orsaml ingen. (f lskeRlBEtragtnrnger )

d. Indvarsl ingen skal ved ordinær generalforsamling indeholde denne
cags0rcenl
1.  Valg af  d i  r  i  qef t ,
2. Fofmandefs beretn ing.
l .  Kasseaerens beretnrng.
4, Valq af bestyrelsesmedlemner, revisorer og supleanter, herun-

der navnene på de, der er på valg, samt 0m de flDdtaqer qenvalg.
(un A-medlemmer kan foreslås, Er vedkonmende ikke t i l  stede,
skal skrif t l ig godkendelse forel lgse. B-medleflner har ikke
stenmeret,

5. Indkomne forslag,
6.  Eventuel t .

e, Indvarsl ing af ekstraordinær qeneralforsamling skal indehoide dass-
orden samt en begrurdelse for indvarsl lngen.

f ,  Følgende kan gennem bestyrelsef  lndvafsle t l l  ekstraordlnær gefe-
ral forsaml ing I
1. bestyrelsen.
2. l4indst 2 nedlenner af bestyrelsen.
3. l" l lndst 20 af foreningens A-medleflner.

g.  En lovl iqt  indvarslet  general forsaml lng er beslutnlnqsdvgt iq !ar-
set det fremmødte antal medlemmer,

h,  Tl l  a l l l l lndel iq vedtagelse kræves alnl indel igt  stemnef ler ta l ,
B-medlemrer har ikke steflneret.

i .  Ændring af love kan kun ske på en generalforsamllng og kræver J/5
af de af! i ! .ae stemmer for forslaget, B medlermer har ikke stemtneret.

I stenmeafqivnins kan kln ske ved personligt fre|0møde,
k, Såfremt eet medleir kræver det, skal afstemningen være skrlf t l lg,
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lov-. fortsat

$7, FORENINGENS OPLøSNlNG
a, Forenlngens 0p1øsn1n9 kaf kun

ordinær generalforsaml in9, og
traordinær generalf orsanl in9.

b. På beqge disse generalforsanllngeT kreves vedtagelse med mindst
J/q af al le de afglvne stemer, 3-utedlemlrer har ikke stemmeret

c,  Ved opløsr inq skål  iorenirgens ejerdele 09 lTl ld ler  overføres t i l
fonden for fiskeriets freflrne.

d. Et nævn 0å I medienner, valqt af den ekstraordlnære generalfor
Sanling skal påtale sjg denre opgave

ske efter vedtagelse på først en
efter ca I ugers forløb på en eks-

VEITAGET ] 1972 SENERE ÆNDRINGER ER PAFøRT,
BESTYRELSEIT

LOVENE ER OPR INDEL]G
R1BE - JAITUAR ]987 -

1987 kont lnqent l

Den stegl
Generalforsamlinsef vedtos at der sk!l le udsættes fangstmodne f isk
for 20 kf pr. medlen, Desrden ef udsiften t1l udsatninqer for 1987
bereqnet t i l  at st ige med et t l lsvaTende beløb, oq selv o|n over-
skudet i  1985 vaa af passende størrelse, så er det nødvendig for
en forenlng som vor, at der er økonomisk mullghed for at gøre l idt,
hvis der skulle ske en ny ulykke, som den der ramte Flads å for
cå. l0 år siden, og da noqet sådant ro lkke helt kan udelukkes, så
må vi i  det mindste slkre os, at vl har mulighed for at oenoprette
en del af f iskebastanden.
De erstatnlnqssager, der kon ud af sonmersted!lykken, er først nu
inden for de sidste par år fået t11 en afsl!tnlns, og selv om det
blev t i l  erstatninger (små),  så var det ro lkke så rart ,  hvis der
skulle gå op mod l0 år med at vente på Dengene, så bl.a. derfor
haT forenlnsen opbygget en formue, der kan være ned til at taqe
brodden af en qrftulykke.
Prrserne for 1987 årskort blevl

A medleflmer seniorer 600, kT, l !niorer 200,- kr, indskud 300,-kr
B-medlenner seniorer 180, kr, iuniorer /0,- kr, indskud 0,-kr

Hvis dlt kontinqent lkke svarer t i l  skalaen, så skriv.
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TI]R(ALENDER F(]R FøRSTE HALVÅR 1987

lgen !  år  har vr  p lanlagt en del  lunrorture,v i  har desveTre
set os nødsaget t i l  at af lyse de faste tLrfe som vi havde
sidste år, dem som var en qang hver 14, dag,
Arsagen t i l  af lysningen er simpelthen den at vr er blevet
for mange, oq at det derfor vl l le kræve e hel bus hver gang.
som de foresående år er turene delt 0p i  ture for store og
små lunlorer. let te er glort  dels for  at  begrense af ta l let ,
dels fordr at  der er nogle ture,som kTæver en del  f iske-
mæssig erfarinq.
y i  laver rsen i  år  en t l r  t i l  Slet terhase, som jo l lggeT
pladseret  på l ,10ls.v1 havde en god tur der0p sidste år,  a l ie
fansede f isk, l  år  er  v i  b levet så måfge at  v1 er nødt t i l
at låve to ture derop, en om foråret, og en om efteråret.
Vr kan være ca. 15 på hver tur, og de der melder sig først
t i j  den første t!r kommer med Då den, de øvrige kommer så
l]led på den næste

SLETTERHAGEIUREN
-som lo er årets stoTe tur, den vaTeT ca. J dage, det vl l
slse at vi skal oveTnatte to ganqe, det foregår på sølyst
cafnplng,
Pr isen for turen vl l  b l ive ca,  150,-
kørsel, overnatnrn9, og mad.Dog skal
madpåkke med t i l  den første dag
slettertraqe turen bl1ver fredas den
afqanq ki .12,00 fra Valdefrarskolef  .
mal k l  ca.20.oo.
Klh'l

Se tLrr-oversigt neste side

kr.Ned l  pr  isen er l
iuni0rerne selv have

29. maj ( skolefr idag)
Hjemkomst Søndas d 31,



f larts
onsdag d,  18.
Store os sfltå

Lørdaq d.  28. .  Kyst  tur
Store lLuiorer KL lJ,oo fra Valdemarsk0lerr

l"ledet ! r
IU| i0fer

(skertorsdag).  . ,  . .  . .  . .  .Gels å
KI l l .oo f ra valdemarskolen

14edetur

Nedetur

f ledetur

Åpr1l  -

Torsdal l  d 16,
store og små
ofsdalr d. 29,
stoTe oq 5må

lLal

Torsdaq d,  l4.
store og små
onsdag d.  20.
store 0g slllå
Lør.Jag ag søndag d,23.
st0re j !n lorer Lørdag

oq 24, , . . . . . .Kyst tut
k l .  lJ .00 f rå valdemar sk

Fredaq d.29. -søndag d,3l . slet teahasetr  r
Store og små j !n iorer Fredåg kl .  12,00 frå
Valdemarskolen.

f løDESTEDERT Når vi skal på medetLlr mØdes v1 ved Dagmarsøen
Kl.18,J0 ved cykelbådene

JUIIT

Søndaq d, 14 . .  .  .  .  .  ,  ,  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  ,  ( v s t t  Ll r
store og små. Kl lq.00 fra valdemar sl(olen,
SØrdaq d.  28. . .  . . , ,  , .  . .  .  . . .  . .  . .  . ,  Ge]s å
Store og snå K].  14,00 fra Valdemarskolen

TiLI ' IELDING r skal  ske t i l  Al lan,  Ib,  e l lef
I skå] t i lmelde lef senest 14 dage før'  fal
komfrer ikke med,Ved Sletternaget!ren skal
ved t  i  lnelding.
AlLar II f  At q2 CS 27
Ih D5 42 23 r5
stis 05 ttz 46 it

sent t i lmeldte
de 150 kr,  betales
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Ofi  at  starte l idt  for  t ld l igt .
Necl  fare lor  at  b l lve i  lqtrq upopL-t ier ,  t i l ladef leq
vel  at  skr ive defne af t ikkel .
Ja,  )a,  )e9 ved q0dt at  kalefderef  saqde, at  r  kære
0åtte starte den 15. lanrar,  nec at  f iske al tså.

f l ig a1l  l ! ! . -

luniorer,

Det aå r selvfølgelig o9så for nir skyld, Jen husk at f iske
på en ordentl jq må:e.Jeg lorstår ler udx?rket - en lang vin-
teT !rd: i r  fevrevæfcl lgt  f rskeal  er  nestef  !ucholdel iqt .  0s l re l t
klart, det klør i  f jngrene for at l(omfle iqatg t9en, for at ntærke
en deJl lg,  fed,  og l lv l jg havørred trække i  den anden efde.
Der er bare et stort menr ikke al le de f isk ma| kofl ,Ter på krog
med i årets første oåneder er l ige fede 0s l ivl lSe.De f isk
je! her tæfker på er de såkaldte nedgefqere, f lsk som har været
uope l de små å-1øb for at gyde,l l tsse fedgængere har ikke -
el ler  ræsten ikke taset føde t l l  s lq r  den d de har opholdt
s lg I  aen.
Når havørreden har overstået gydnlngen, trækker den atter mod havet
som lo er dens sptsekaff ier-.På vejen t i l  havet f lnder den sig
rrosle behaselise pladse[ i  å€n uden for mesen strøm, 0g med
en r_if l tel ig t i lqång af fØdeemner.! lsse fødeelnrrer er der Lkke
for mange af på denne t ld af året, og havørreden hugqer der-
for på alt der l igner n09et der er vard at proppe t munoen.
€n Dlads som ovenfor beskrevet ftndes der f lere af, også I de
stykker af  Nørreåen, som er f r ie for  f iker i  netop nu,
DerfoT kære JUniorer,  når i  ta!er på f lsketur nu, så f lsk
med omtanke.Brus !nder lngen ol]]Stæfdigheder små kr0ge,
i Skal op r str. 2 soflr foget af det mlndste.og lad så være
med at f iske med rogfl fra laksefisk, roqnen egner sig meset
bedre t i l  at bl ive 1 vandløbet, oq så sidenhen vokse sis t l l
ef del l iq havørred,Nvis i  bruser orm som agn så giv modlrug
så snart  iser f rsken hulger,  den skal  ikke have t id t i1 at
s]!ge krogef. l ler er jo stor mLrl iqhed for at det er ef ned' '
qænger, men der er l ige så stor sansyneliqhed foa at det er
en undermåler.Det bedste vi l le faktisk være at i  sleb mod-
hagen på jeres kros helt væk, så de f isk der skal gefud-
sættes let  kan løsnæs.
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0g lao så væTe red at taqe ud nt f tske hver da!1, spar pa

kfæfteane 0g Då antal let  a l  f isk i  åen, begge t l fg er bedre
I Sofiner- og efterårs nunederne,
l kan selvfølgelig fange qrøndlandere son er trukket 0p I
åen fordi den rkke bryder slg oi l l  kulde oq saltvand på samne
tid. l  kan også vere så heldlge at kofi l l ] ]e på krog med en over-
sDringer,  det  v i l  s ige en l3vørfed son af  en el le i 'anden år
sag spr inger en gydnlng over 'JeE vl l  håbe for )ea aI  1f \ r
en f isk el ler  lo i  f ryseren, o-c så håber ieg så at  i  s lger
t l l  ler  selv,  at  festen fafger v i  når de ( l lavørrederne)

komier t l  I  sofl tmer,
Hvls i  begynder at tænke som ovenståenoe, er t på relte vel

Der er hellea ingen so|I l  kan beskylde os fo. at drive rovdrlf t
på bestanden, olJ v l  kan også bedre t l l lade os at  del tage l
debatten ol  garnl lskel let  ved v0re kyster og I  vores åer.
Lige t l l  s ldst  v i l  le9 for tæi le ier  hvåd en "grønlænder" rent
lat isk er.
"GrØncllanderen" sofi l  danske sportSflskeae har dbbt def ] i1e
tr i fcle lravørfeclrsor oft€st ikke når cle forjættede q0 cm
'grønolænoeren" er en ikke gydeJioden havørred som I årets
koldFsrp månedpr l ræl ler  op I  vore åer.
Det vides ikke med bestemthed hvorfor den taækker oD

uen nogle biologer mener at  den ikko kan I lde,  høl
holdished i vandet, kombineret med lave (ul0eqracler'

Her har jeg doq mine tvlvl,  p.9.a de havørrecer der

I havdambrug, inqen mullghed har for at t .al(ke 0p 1

, l ] len de overlever lo al l lgevel
l4l'2t1

der4 a, dt /z
ktta//tr.

I  aen,

iever
åerne

l8
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EN TUR TIt ]'4øRRI.]II

Ved gode venners hjælp havde Jeg t maj 1986 lejet en hytte Då en
skrænt ned mod l,4ørrum å.Bedre udsigt kunne man ikke ønske sig, da
vi fra hytten kunne se åen, og hvem oer feraedes dernede ned f is
kestansen. J' lælkebøtter i  t !sindvls prydede naTkef nlel len hytten
og åen, oq lanlJs denfe blomstrede hæsen, der d!ftede stærkt efter
honning, os bierne Slrmmede da også lystist r de store træer.
vi kunne bare konstatere, at maJ er mindst l jge så skøn i Sveriqe
som den er her I l jarmark blofirsterf]or o!, f lglesang og bedst af
al t  -  der var laks 1åef l
let så vi al lerede den samne aften, som vi ankom ti l  l4ørun, for
selvfølqel iq skul le v i  l rge en tur ned t l l  Domanvarket og t i l  det
store sving ved iernbanebroen. l ' {etop der så vi storlaks, der med
dovne bevægelser snart viste ryggen som et marsvin, snart spranq
hel t  f r i  af  vafdet,
Ikke sært, at laksefeberef rndfandt siq omsående og den h0ldt
si I  de 5 dase vort 0pho1d varedel vi måtte dog huft ist konstate
re, at selv ofi  der var masser af laks, var der kun få, der vi l le
bide, 09 de få, der vrl le, havde næsten al le held t i l  at slå slg
løs lgen,
Da der er masser af træer ved åen, bruses vadefjskerl meget, men
les nå t i ls tå,  at  jeg synes, det ser fæsten ld lot isk ud, når en
mand ster i  vafd t l l  armhulerne og forest i l ler  at  f iske med f lue,
Det er nu heller lkke nødvendrgt for at koflæ i kontakt med f isk,
for selv på strækningen fra Doflrenværket t i l  jernbanebroen, hvor
n]an næsten sår so]]t I  en parl(,  så leq en ung svensker l  Dafe en
halv t ime miste to svære laks,  begqe taset på f lue,  nen mistet  Då
grund af for tyndt forfafg. For det er netoD det farl ige ved åens
blide udseende Då dette stræk, det kan få en t l l  at qieflne, hvor
mange krafter, der er i  de nystegne laks, som godt kan veje mel-
len 15 og 20 ks., og l ] lan må huske, åt der under den sti l le over-
f lade godt kan skjule s is store sten, der egner s iq ql imrende t1I
at sl lde et forfang/spinfel lne over, 0g netop det kom osså Jeq ud
for.
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Efter i  f lere dage at irave sl idt lned alen tunge spli tcane f lLtestanq
skulie min lette, men stærke spinnestang I brug på feriens sidste
das f lafqe steder så naf store ftsk vende i overf laden, andre stod
o! 9øbede småfluer r slq og enkelte toq sig en l l f t t lr  altsamen
meo t i l  at holde laksefeberen vedliqe. På et rol igt strak havde
jeg Iagt lTlarke t i l  en bestel] l t  f isk. Llen stod foraf en stor stef og
viste sig Ded få ninutters neljenrum i overf laden med en 

' l tæqtrgl 'rviavel. f lens jeg nærmede m19 en plads, hvor f lskef kunne nås
med et kast, kom en anden laks op l iqe ud for, hvor jes stod, og
omgående kastede jes t1l den med mln obler, oq den vendte nok
så fydel !g ef ter  derr  -  Ldef at  ta9e. "Fafdens ossel"  t ton det tkke
er sådan man tanker t sl ig en stund? Trods mange f lere forsøg ef
ter samme f1sk, kon deT lngen yderl iqefe reaktioner, Jeg måtte n!
hen at prøve den store f lsk ved stenen. Aen er ret bred på dette
stecl, og minder nere ol] l  en f lod, så der skLtl le et lanqt kast tt l
lor at præsentere qrelet på rette vis. Jeg nonterede ef lakseske
på J0 grå|I l  på min nye o,r l0 m.m. l lne jo, det skulle være stærkt
noK - nef aK 0g vel
(astet l0r kort første gang - men andengang sad den l ige r øjet,
det vl l  s1se, at den traf tat på nodsatte bred, og svarg så r en
passende dybde ned mod f iskens standplads oS da tog denll l  ] , len
du fredsens kineser - hvi lke kræfter var der tkke i laksent t l in
stang oq l lne blev udsat fof et pres son] de begge stadig mlndes
med gru! Der var inqen muligheder for at føIge f isken nedstrøms -
def stod tTæer 0g blske på begqe slder af l ] l in plads, så oet var
bare med at holde lqen alt hvad kræfter og grej kunne magte. l lan
ge gange var f isken I luften, og den prøvede den gamle f idus med
at vedne næsen nedstrøms 0g baske med l 'raler 0p i l jnen, Juef også
det holdt grejet t i1 - og så besyndte jeg at tro på, at f isken
skr,r l le bl ive m1f, Def blev mere r0l iq 0g kom nærmeTe - l l len langt
fra godvil l ig, men jeg havde da fået den væk fra de farl ige træer
og fra stenen, hvor den havde haft sin plåds, Den qik n! l  r0l ige
cirkler tæt ud f0. mi9, og 1 min grænseløse naivitet bi lder leg
mig 1nd, at nu er det mig, der bestefimeTl
Jeq laser hlulet qrlber efter fangstkrogen - oq så sker tTage-
dien I
lnden jeg overhovedet far fat l  fanqstkroqen tår'  fanden ved f is-
ken - den slår en række saltqnotaler 0g når ned t i l  nogle trærød-
der bare t i  meter neden for t l l is - og så holder l inen ikke merel
0s så står man cjer og føier sis son en ren idlot og salrt idig
forbandet over, at f isken skulle 9å med lakseskeen, En l i l le trøst
\ar  de aL rPg .vce 5er.  a1 cp1 - .c I  r .1dv19" |  0å f '  kea. og "
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den derfor let kLtnne gøre srg fr l  af den igef, Jeq her nemllg i  an-
den sammenhænq erfatel, at en f lsk, der er kr0get i  svælget si l ] l
pel  t l ren dør af  i l tmangel.
0q så trasker man slukøret hjemad t i t  t i) iemor der for en ganqs
skyld tkke var med ved åen - og hun kunne nok se, at jeg havde væ-
ret ude for noget sindsoprivende, og hun kunne j0 slet ikke t i l-
g lve s19 selv,  at  huf  lkke var taget med for så havde jeg be:.
steut fået f isken - som lr lrn så trøstende sa l
Det var så afsl l tnlngen på en skøn ferie ved l ' lørrw å l l len i fqen
kan vel forbavses over, at der er planlagt en tur igen t i l  naste
a{- l
KurTne andre bl ive fr istet
f ra Grenå t i l  |1els lngbors
midt  i  det  l i l le paradis
l,4en husk - godt grej os

.  det  re l  er  to ' t  at  \o-u" de'0p. Frrqe
oa så ca " ire- -"Ll bi l  - 0g f idt "r
K0rt besti l tes på Domænværket, f lørf lrm.
sund fornuft bedes medbragt,

Erik t,lausen
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GEIIERALFORSAI1L I NG€I{ I GLII.]T

Som sædvanl ig f ik  vr  en 1lv l ig,  lnteressånt og sagl ig geferal-
forsamling, og selv om det med sagliq ikke altrd har været en
selvfølse,  så ser det nu ud t i l ,  b l rve t i l fældet,  og det er lo
qledel  igt  .
Errk,  vores fofmand, havd€ budt et  par af  f isker ikontrol lens
folk t i l  at kffne, og efter en velkomst tt i  de to samt tr l  hele
forsamlingen konstaterede Erik, at forenlngens forhåbentl ig
dår l rqste sæson var s lut  os håbede, at  det te kuf  var en ef l ig
"sva1e".
Den dårl ise sæson nåtte have et Dar ord med Då vejen, og her
blev omtalt forurenrfg, de mange net i  østeråen, den lave vand-
stand 0g f iskerret i  Vesteråen, hvor l ' l rkkelsen lo rkke kL.rnne !nd-
gå at bl lve nævnt, men ou'r vi synes o0r det el ler ej, så har l l ikkel-
sen jo lov t i l  at f iske, f iedens der nok bedre kan sti l les spørgs-
inål ved de f iskemeiodeT, der anvendes i østeråen.
len dåri ige sason skal endog ses på baggrund åf Øgede ldsætninger
0g det er planef at qøre endn! mefe ved netop udsætningerre i  198/
bl, a. vedtoq man at al ie skulle af med 20,- kr ekstra t i l  udsæt
ning af fangstmodne f isk i  Nørreå 0q Fladså, og da Gram Sportsf is
kerfoTenins også arbeider med t i lsvarefde planer, så er der måske
en mul ished fof ,  at  t id l lgere t iders gode bekørredf iskef i  i  F lads€
kan konne igen,
Desuden er der et lakseforsøs i gan9, hvor v1 saflren f l ted Gran-fol-
kene prøveT 0lTl det kan ]ade sig gøre at få en laksestamme i garg
i vort åsystem, Det må som en sidebemærknlngnævnes, at det i  den
forblndelse er viqt igt, at de, der fanqer laks - såvel i  1987 son
senere - skriver dette på fanqstrapporterne, så det deraf kan ses,
om deT kommer en ændring om nosle år i  lakseantal let,
Jlnlorafdel1ngefl kører nu f i f t ,  Nelt 0p t l l  30 unge mennesker eT
samlet t i l  iunlorattnerne i valdenErsskolen l drbe. I safirne tor-
bindelse f ik vor afsaende bestyrelsesmedle|0 0g t idl igere formand
Biarne Poulsen tak os rosende ord for  ef  ! t rættel ls lndsats,  der
i bred forstand gjaldt bestyrelsesarbejdet, l l len i  sarl ig srad ju
niorafdelingen,
På Jøkers spørgsmål oplyste Erik at lakseudsætfirqerne omfattede
20.000 stk vnsel ,  10,000 st1 halvårs- os 5.000 stk helårslaks,
Det mlstede stykke f lskevand var også et vaTmt emne, og det må
vel gentages, at medlennerne må gøre deres bedste for ikke at
blande sig i ,  hvad lodsejere og deres børn foretager s ig,
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generalf orsaml i f  qen f ortsat

Forslaset t i l  ændring af  teksten vedr.  valg blev vedtaget.
Forslaqet om 20,- kr ekstrakontingent blev ændret t l l  at være
20,- ka for både A- 0q B-medlerner - senioT som lLrnlor,
Jøker havde J forslag ol]]  forbud t l lod ormefjskeri r voft frskevand
opdeit  i  ,  afsni  t .
Ti l  afstennins (skrif t l is) kom det ene forslag vedr. Nørreåen,
men da dette blev forkastet med l0 stenmer for - 5J stemer imod
og 2 blanke trak Jøkef de andre forslaq t l lbage.
(assererens forslaq 0m at vælge Al1an l t feSen (B medlen/ lLtntor le-
der) ind i  bestyrelsen kunne generalforsamllnqen ikke qodtage,
men t i l  gengæld kofi der fra et mediem forlsag om, at juniorleder-
ne kunne deltage i bestyrelsesmøderne uden stemeret, og dette
blev løsnlngen.
GeneralfOTsamlingen genvalgte derefter Erik Nadsen og Peter Thonr-
sen ved nu0dtl is åfstemins efter opfordring fra et af de mødte
meol etrmeT.
Ved skr i f t l is  åfstemfins orn supleafter f ik  Finn Si lber 5j  stemmer
og Knud E, Jensef 49 stemmer.
Bjarne Poulsen slap lkke heit ud af det han er iru TevlsoT, og
Jens ole Simonsen er revisorsupleant.
Arets største f jsk - 9 kq pokal t i l  Egon Blck. Forresten, leg
har endnu ikke mødt Egon uden sflr l l  0g godt hlmør, så |nåske skulle
vi iæfe l ldt af ham - ikke blot ol] l  at fange store f lsk, men---
Endnu en opievelse under "eventuelt" l
En al vore i ledlemner - Jens l lathiesen, Hanstedhus har det med
at tage farver 0g andet nødvendlg t i lbehør l ] led, når lran skal t i l
Ribe på f isketur, og når så f lskene er l idt slappe, så ender det
med at de skønne landskaber langs vor å bl iver t i I  de skønneste
akvarel ler, os netop I stort og 2 mindre al(varel ler var, hvad en
overrasket formand pakkede ud en måneds t id før generalforsamlin-
qen - t i lsendt af Jens l '4athiesen.
Nu er giveren bestemt ikke amatør på området, 0g det så også ud
ti l ,  at medienmeroe var af sanne opfattelse, for salget af lodder
t i l  5,-  kr lstk gik så godt,  at  der blev nasten 1700,-  kr  t i I  Ld-
sætningeT ud over det sædvanlige,
Tak t i l  Jens l4athiesenl
Der var ikke manqe fangstrapporter at trække lod mellem, nen det
lykkedes at f inde 3 vindere, (næste år husker vi det - al le)
Ti l  slut et hurra for vor forening, og derpå qule arter, der sol l ]
sædvanl ig var gode.
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