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Bestyre lsegned l en: Peter Thonsen,
Larkevænget 73, 6760 åjåe,. . . . . . . .  75420954
EestyEel sesmedl en Bent llissen,
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Eestlrt'e 1 sesned.l en Poul Erik ltie I sen,
Kaj  nunks Vej  4,  6000 Kolding.. . . ,  755213A1
Supp: Nnud E- Jensen,
Toraskadevanget 5, 6760 Ribe... -. .  75422296
filnelding af nye B'medleNner:
B-gru.bheh, I lorten Dahl Hansen -., ,
Gyvalpaikeh 29, 6760 Ribe

Konsulent for niljø- og udsPtninger
i GRAI| & RIBE Spo.+sfi skerfo.eninger,
Bent Olsen, Højwej 4, 6510 cram
Allan Jensen, Bredeslippe 3, Ribe
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Andre, d.er daglig hJaipar Bestyrelsen,

John Tosti, Esbjetg. - -'7ii12-5r fiskenikonti.
Benned Hedegåid, Ribe -(-5123!2fi
AI lan Dinesen, Ribø.. .  { f f i fuZ? juDiorafd-
Nim Nicoiaisen, Ribe - - tg44s66A\
Peder PedeEsen, etan.. EA2268A\ form, i cram



AFLT,5JYT.ffiG
Desverre har vi tuåttet konstatere, at nedlennnertlee
lyst t i l  at deltage i foieningens jubi læunsfest
ikke var særlig stor, og konsekvensen heraf er, at
festen er aflyst.
De, der har betalt for deltagelse, vi l  få pengene
tetur.

RECEPTION
16. FEBRUAR

Vort 50 års jubilatn vil dog biive narkeret på
passende vis. ter er reception Lørdag den 16. fe-
bruar 1997 i KVIKLYS CAFETERIA i Ribe fra kl.
14.oO t i l  k I  .  17-OO, og her et  a l le velkonne,
hvi lket naturl jgvis også gæ)der lodsejere.

- -' -' - "'- fe s tudva I oe t

VESTERÅ,.Etr92
De fleste har sikkert hdrt det, f ien for de, der
bor langt fra Ribe og for d.e, der end.nu tvivlet',
9å laD det herved fastslås, at Ribe Sportsf isker-
forening har lejet fiskeretten i Vestereen fra og
ned. 7. januar 1992, Det betyder selvfølgelig, at
vore kontinqenter vil få endnu et ryk opad, nen
det et det ikke noget at gøre ved.
Vi vil sende en venlig tanke til vores forhenvæ-
rende formand Erik ltadsen, for det vat i lrøj g?ad
ham, der fahdt ud af, at et fornuftigt sanatbejde
med l{ikkelsen senior og junior vaf at foretrække
fren foz' al den nidsundel sessnarr, der tidJigere
havde præget foreningens holdning.
Naturligvis er det svært at nævne navne j fotbin-
delse ned, en sag son deone, men undlade at nevne



BenX Olsen son en Deqot vesentllg brik ville val.e
urinelig,t, og cert Iti*teJ.sen bøa ogsA newnes som
den, d.et på posit iv nAde har nuliggjort aftalen.
Penge? Ja, det er jo ikke gratis at leJe f iske-
vand, og det er langtfaa gratis at leje Veateråen.
vi skai se pA ud.giften fra to sider. Føtst er der
selve fiskeretten. og den er jo til at tage og ft-
]e på. Foi nedletuneane betyder det nere fiskevand,
og d.et et jo deji igt"
For dat andet "betaier" vi for at fA garnene væk
fra vesteråen. Dei er ingen twivl on, at aåt ga/'--
nene er væk, st er der flere tisk ttl hele åsyste-
net. Vl ved ikkø precist hwor nange laks og havør-
redet, der 4r blevet garnfanget i Vestereen, nen
at det er nange, er der i4gen tvlvl om.
Jeg vl l  gerne opfoidre al le nedletunerne t l l  at he-
narke oq huske følgende: Den ret, vi har lejet af
Eikkelsen, Irar en af ltikkelsens forfadre fået pa
ganske legal vis, og vi ved, at l , l ikkelsen end ikke
har ud.f iyttet sin ret fuldt ud., f .  eks, var det
t i l lad.t at trFkke vod, Hvis vi skal f inde de ne-
gative sider freat, så nA de wendes fiod de nyndig.
heder, der for nange er siden skaltXe de forhold,
som Gert lrikkelsen og Ribe Sportsfi skerforening ntr
har fundet en fot spottsf iskere fornuft ig 1øsning

Lqsningen af et problen er t i t  ersag t i ! ,  at et
andet problen vokser', og detXe et ingen a''dtagel-
se-
øateteen vi l  sikkert igen i 7991 bi iwe overfyld.t
tned gatn af forskellig type, og deres ejere vil
igen fiske ned.ens de llgger hjenne i deres senge
ogi sover.
Det ar wi inod. Der ea lspoitslig- Det forhindrer
andre "t ipensere" i  at f lske i d.et vaad, son de jo
ha. kongeiig privi l igetet ret t i l -  Jeg har svært
ved. at forstå, at disee netfiakere kan forsvare
deies handlemåde, Der er nange børn, og ogse voks-
ne, d.er gerne vil ge ned til åen ned stang og snø-
re og prøve lykken, men netfiskeane forhindtet d.en
i det, dels er atangfigkerne ikke l igefrøn velsete
ved østeråen, dels nå nan højest kunne kaate fra 5
til 70 neter, for vover nan langere kast, så f|r
man ned sikkerhed. et net på kaogen - If,lge loven
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6r dot ikke t i l ladt at ødelEgge andres redskabø?,
5å ------ .
Hele problenet kunnø løses, hvis amt og konll,,une
sant evt. andre partea satte Big sannen ned dat.
foanel at komne fren tiJ et godt resuil.at. Ahdrc
paiter &unne vPre byens ethvervsforeninger, ttF
rlstforeningen og ikke niadst d.e spo.+sfiskeifore-
ninger. dei l iqger længere inde i landet. Jeg øA
st1l le spørgsnåLet: Ey det r inel igtt,  at en gruwa
på 25 - 50 netfiskero på det nærmeste afspaara'^
eeo, og forhindtei ahdre i at fiske, når deX ude-
lukkonde er os sportsfigkeie, deI. ha,. udgifterne
ti l  udsætnihg af f isk, og d.et ne i samne Andødtag
und.re, at statel, vi l  f inde sig i ,  at de dog ret
pr.ne beløb, der nellen er og dag t i ldeies udslt-
ningerne, f iskes op af et neget l i l le antal s*-
kaldte fr i t iAsfiskere
Skal nan tro netl iskernet (det skal nan nok ikke)
9å fanger de næsten ingøntlng, Det et' nok derfoa,
de så har f lere Det hver, V'.k ned dem. Den ret, d.e
påbe'.åber sig har de tkke, og det er os, Emt,
konnvne, lodsejere og nange mange andre, der nU
skal se at finde san nen otu aX figkeri i fetske
vanale skal vere med startg og snrre-
Lo<bejere! I vil gerne have en, skal vi sige pa'-
gende, leje for jeres fiskqvand. lten jo flere net
der er i  østeråen, jo dårl lgere bi iver jeres f ls-
kevand, eller sagt pA en anden nAde, det må væz.e I
Jeaes interes3e, at nettene konner vek fra østei*-
en, Sagen et jo, at d.esto bedre fiskevandet cr,
d.esto nenmez-e et det for foreningen at fA ned-
lennerne t i l  at betale kontingent og desto f leEe
ned.l ennet far vi.
Altse tror vi på støtte fra lodsejerside.
Hvordan wil vi så garne have forholdene onkring
de,r &are øsXerå skai vere????
Jeg haf wæret lidt ind.e pA det føi, men fot' nu at
alle kan forstå det, se er den rig:tige løsning
nok, at de ga.øle rettighedet' bevares for de nen'de-
sker, d.er bor i det pegcldende onrede, men kun for
f lsketi ned stang og snøre.Det nåtte naturl igvis
bl{ve konrnunen, der sk'ul lø kontrol lere, og det
vl l le betyde, at vi og resten af foreDingerne ved
Gelseen kunne betragte østeråen som en slags
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sportsiske.fotening, og det vi l le i  glvet faJd ve-
re en naturl ig t ing, at konum)nen kon ned i sanar-
bejdet.
Frentidsnuaik tænker d.u nAske??
Nej, hvis de nennesker, der har mul ighederne for
beslatningerne får vaiget nellem at lade under 50
netfiskeie få deres vilje eller lade over 4OOO
spoEtsfiskete få derea, se er der noget der ttder
På, at det er nu-

h 
^ 

|  å ar---  - -  -  -  -  - -  - -  -  -  -

KONTTNGENT 97
Son du kan se, se er kontingentet for 1991 steget
en del .  Åt  sagen et ,  at  v i  i  1990 havde et  1 i l le
undersknd., (det var forudhestent, at vi wil le
bruge lidt af fornuen) og nu hvor vi står overfor
en større udgift vedrørende Vesteråen, vil vi ikke
siutte 1991 ned underskud.

--- '--- - - '  ho I ger-------------------

7992 ????
Fra 7. apEil 1992 (hvis ikke andet bestenmes) nå
du son med.len af Ribe Sportsfi skerfoaening fiske i
vestereen. Det wil geld.e for både A- og B-medi etn-
ner, og det wil desuden blive nødvendigt at sælge
dagkort. Du skal regae ned. ca- 2oo,- kr nere for
dit 1992 nedlensskab, og d.er vi l  fottsat "kttn" væ-
re 35O nød.lenmer, der feE adgang til A-stykket.

----------åol qer-----------__------

ORTTEFTSKERI
FORB(MET I'TOD ORIIEFISKERI VED SATITIEELøBET GELDER
KUN I FLADSÅ.
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7. marts 7 . .Ffå.Rrs
SOI,I SÆDVANLIG ER 1. I{ARTS DATOEN FOR SIDSTE RErTI_
DIGE INDBETALING.
I ten skulle du bl ive syg el let skulle du have
god forklaring på hvorfor du ikke nåede det,

en

prøv ned. te l  efonen.
,en sikreste nAde at gøre det på er: betal i  dag!

Ps- der er plads t i l  at skrive rettelse? i navn og
adresse pe girokortet.

HUSK HUSK

.HAJtrGs'TnaPPoRr
skriv et stort O, hvis ikke d! har fanget noget

NYE I{EDLEI,IMER 7997 1992
Peng:e skal der til, og nlt hvor vi fra 1992 kan
tilbyde It'de mere og bedre figkevand, wil det vare
en god ide, hvis nedl ensantå-l J et f tunne øges. Her
til har vi brug for, at de medletuner, der har en
intetesseret fiskekanmerat, søigei for at denne
bliver B-nedlem måske al lerede i &t:.

Fv fot en
Et par neget aktive sportsfiskere be1øgte det gan
le kongelige ribestykke den 76. Desværte bor de
pegældende endog langt fra Ribe. Forhåbentl ig ei
de ikke nedienmer af Ribe SpoLts f iskerforening !
ve1?

---- - - -- - - ho I qer---____------------

t t r l



l  idt andet
Det sttønner ind til forenlngen ned oplysnlnget on
foagkal I ige konkurencet.
vi ør i vores fiskeonrå.de normalt ikke et ko.t kI}-
aenceonråde, nen da voz'es nedl emmer ez' spredt ld
ovø. landet, vi l  vi Bå vldt nul iqt hoide otiente-
ret on konkurencer i oartl iggerde føreningeae re-
9i7. Eerudovea nå nan holde sig orienxeret gennen
sportsfiskeae'r.
sportafiskerforeningen Ats afhotder fiskerreekend
1. - 7. apri l .  Ring efter brochurer Kim Hetnann,
t1f .7413015A,
Nordiskø nesterskaber 7
Ilorge 1o - 71 angnst.
s3667790.
Dannatksnesterskab i
LanEeland.. TIf - Eolger

havviskeri fra stavanget i
Holger Klausen, Køge, t l f  .

havfiskeri 8. septanber fra
xlausen -

----besty.e 1 sen/Bent Skj ødt--------

RIBE VESTERÅ
Hvor har jeg utallige gange hørt en bemætkning on-
trent son denne: Tænk eig, hvis al le vore owaDgs-
laks og -havørreder kunne konlne uhindret ind i vo-
tds esrtsten og op tit gydepladserne. Tænk sig,
hvls de kunne komne uåjndret gennen østerAens ned-
gatnsøengdeE.
Det sidste kan vi ikke love jer, det afhanger af
den nye ferskvandsfi skeri |ov. Ite'l lykkes det ikke
at koMe uvæsenet i østerAen ttl livs gennen lov
givl lnE, er det giwet, at vi snarest skal i  gang
ned at forsdge et requiativ gennenført-
I Vesterfen ser det plud.seligt neget lysere ud.
Ge?t l l ikkelsen har gennen |ængere t id veret neget
aktiv ved.Eørende vores yngel' og ud.sætningsatbej
d6r, og sanarbejdet nad især Bent Olseh fta 6ran
ha'. nu teslJlteret i ,  at vl kan leie al le Gerts
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lakse- og havørredrettighed.er i Vestereon.
For at fotebygge en hel nasse rygtar on hvordan og
hvorledes, vil jeg genneng,å d.e vigtigste aftaler 1
&ontaaktudkastet, som forej igger.
Nonttakten har ikke vPret i advokathænder endnu,
nen skal det selvfø)gejig ioden den endetig,e ved_
taqelse -
Lejenelet sklJl le trede i kraft l .  janttar jgg2. Le_
Jenålets løbetid ea ulregrændset, og kontra*ten er
foit løbend.e, setv on Oetts rett igheder skulle
owerge t i l  anden side.
Kontrakten kan opsiges ned 7 års varsel ved ni9'-
l iq:holdelse,
For Gert vil gælde: Eaa nA i hovedldbet fra Skib-
broen i Ribe og ud til ft edningsbæltets begyndejse
ved Vadehawet ikke fiske med nogen form for het
eller gat n efter laks/hawørreder. Det szr.ME wij
konne til at gælde i det nedetste stykke af ltøfte-
een, hvorti 1 Gett også har f i skerett i ghedernø .
Rusefahgede laks/havOiieder skaj geaudsatXes, her.-
fta er kun undtaget fisk tjl eget forb.ug, fanget
gom bifangst, sant f isk t i l  vores yngejarbejde in-
den for Ribe SporLsfiskerforening.
For cert vl l  t i l l ige gælde et omsætningsforhud for
laks /hawørreder.
Gert nå i hovedløbet ikke fiske efter aI med ruser
7 juni og Jaii nAneder. Dog må han i de to n{nedar
flske fra Karunerslusea og ud til fz.ed.hingsbæ1tet
ned kastervser = 80 maskets ålezru.ge.r-
I de øvrlge nåneder gældet for Gert ingen inc-.
skrænkninger i  hans ålefiskeri.
Vi overtager certs rett lgheder t i l  salg af tatte-
kort, sant selvfølgelig de alnind.el ige kortaajgst-
rettighedør.
Gert nå fottsat fiske i de galnle åjø]r ved Søndet-
holne og ved PetershoTm-
I<ontiaktens ikratttz.æde,a gøres fra vor side afharr-
gig af nui ighaderne for at ekaffe et teinnejiq
stort  le j  ebe 1øb
Vi I besXyrelsan skal nu i den konntend@ tid finde
ud af, vore nul ighed.et foi at skaffe pøngena ft-en,
og vi hat forskell ige nuj igheder, de. al le vj l
blive øndeisøgt.
Hvordan fi skebestemme 7 se.ne vil konne til at se
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ud, har vi ikke gjort os ret store tanker on, nen
det konnet, nar lejenålet et en reali tet, nen der
vi l  i  hvert faid bl ive mul igheder for at købe tor
skel I ige korttyper,
Vi hå.ber megiet, at arbejdet vil knnne lykkes for
os. Gør det det, vi. I  i  hwert fald en af voLe ganle
dnskedrønne være qeet i opfyldelse,

Eed wenl ig hi  lsen
Bestyielsen
BENT SIøøDT

R T BE SPORTSF I SKERFAREN I NG
7947 18. FEBRUAR 7991

78. februar 1941 afhoidtes i  Ribe en sti f tende ge
neralforsamling i forsøqet pA at fA dannet Rilte
sports f i sker foreD i ng.
52 hawde pe forhånd neldt sig son interesserede,
og heraf nødte 45 op, og nan blev huit igt enig:e
ofr, at skul1e lystf iskeiiet, og. nal ighederne her-
for, frem-mes i Rilre og onegn, så skulle der dat>.
nes en forening-- og det blew den sanne dag-
Første bestyreise biev snedenester Claus Petersen,
nejerist Svend Aage Peter.sen, træarbejder Johannes
Hansen, portøi H. P, Rasmussen og redaktør A. Lau-
Pe det første bestyreisesnøde d.agen efter konsti-
tuerede bestyrelsen sig ned E. P- Rasmussen son
foinand..
Aan enedes on et kontingent til foreningen på 2 kr
on Aret, men ellers var et af de første I,unkter en
vdnjPvnelge af et ætesnedlen. Det var nu forlængst
afdøde vand.værksbestyrer N, Tarp, der trods en me-
get høj aid.er var korunet til nødet- Denne interes-
se fot sagen lt lev belønnet ned udnæwnei sen t i l
ætesnedl en.
Af æresmedlenner har foreningen i d.ag 2, nenlig
Johannes Hansen, der har været foreningen et tro-
fast og ihærdigt arbejalende medlen gennen alle
årene, heraf en del i  bestyreisen, og Erik Aadsen,
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Brøntp, der e. tild.elt belqntingen fo. et stozt og
nangeeiigt bestlre l sesarbelde, en del som fortuaad.
Foieningens først lejede fiskevand blev hos H,
Hollænder pe Naikovgaa.d, son skulle have l5o kE
on året for fiskeretten. I begyndelsen var d.et 7-
drigt lejenåL, nen dette chdredes dog hurtigt til
s-At's kohtrakter. Den nc.ste stit'r'e aftale blev
indgeet ned fisker llarius Eikkeisen. DeX drejede
slq ofi  Ribe veste.å, hvor den Arl ige leje skulle
udgøre 5OO kr. Een den ganlede leje af fiskevand.
og udgiftet '  t i l  udsætnlnger m. m. vat aJt i  alt
ikke støtie, end at et åiskort t i l  de samlede van-
de kunne købes for 10 kr',
I febrtta,. 1942 fik forenlngen sin fahe. Det har
nok pe dette tidspunkt af krigen ikke været let at
skaffe eA fane. Denne sag ordnedes på d9n nåde, at
bestyre l sesned l enmernes damer mødtes hos hinanden
og selw syede den.
Der var ret store vanskal igheder i foreningen I
dens start.
Itan føite inJut'iesag mod "varning og obbekjaz' Fi-
stesels.kaå" for nogile konpromiXerende skrivefser,
son dette selskab havd.e udeendX til en del lodsej-
e,.e i onrådet, forøvrigt uden at vinde sagen. Ean
d.røfted.e ogst sagsanJæg nod en lodseler, som ved
retten havde afgivet fa)sk vidneforklating, jo,
d.ez' war nange besverlighedet i starten af fore-
ningens t i  lbl ive lse -
Aennemlæsaing at foreningens gamle protokol ler
fortal ler nangt og neget on foaettiDgens viz'ke, 

''ennodl enmerne har, så vidt jeg ka'l se, altid steet
sannen og arbejd.et for forehingehs trlvsel.
f dag råder Ribe Sportsfiskerforening over nange
kiloneter f iskevand., og vi her det dl lerbedste
forhoid t i l  vore lodsejore.
Aen stadig ster nange, stoie owaver for: Vi skaj
forsøge at bevare vore fiskevande, vl skal prøve
at undge forltteni nger, og vi skal stadig udføre et
neget stort yngel- og ud.sætningsaahejde, og vi
skulle gerne have alle nedgarn væk fra vore områ-
de.r.
Sidste nyt et, som omtalt andetsteds I dette nurt-
nez', at vi fotsøger at leje al le laksø- og ørred-
rettiglleder af VagD og Gert Eikkelsen.



Jeg vi l  slutte ned at ratte en tat t j j  al le, dei
pe d.en ene eller den andon nede haz' gTort en ind-
sats for Rlbe Spottsfiskerforening, og Jeg vil ud-
tEykke ønsket oh, at Rlbø Spotxsfiskerfotenihg nå
besXA i andnu nange Ai ftemover.

ted vealig hi lsen
BETIT SKJøDT

fonand

NESVÆRRE
Gennem de senere ei har det varet grdan, at der
l igø fø.7, narts kon et blad son en slags påmind-
else, det gør dei ikke I Ar, for vi har syntes, at
det wai vlgtigt at få nyhedelt on Vestereen ud så
hurtigt son nul igt

RETTELSER
-Rettelser I navn eller adz'esse samt fød'elsdag kan
skrives pe den del af glrokortet, son konmer retur
t i l  foreningen.
Husk, man er junior, hvis nan ikke er fyldt 1A Ar
den 37. narts -

Juniorer
I  vi l  få neddelelse on tvre o.1, s& snart det er
klart. Ring t i l  Al lan Dlnesen, hvis I ikke er ned
i juniorafdel ingens aftnez' ned ut dervlshlhg i lidt
af hvert Tndenfo' on ådet. De der bor lidt lang:t
vak ei jo tthdsktldXe, net for ripenseae ei det et
godt tilbud I en sund og, katnmerats 1i9 atoosfa'-e.

'--holoer"- '--
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