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50 A"r juhilæum
Ribe Sponsfisk€rloroning har i år lorot i
50 år. I den anledning havde foreningen
indbrdt til reception i Kvicklys cafeterja.
\ixe formand, Bent SkjØdt bød velkorn-
mcn til de fremmødte, hvomf der var ca.
75. Bent Skjødl omtaltc forcningens lir og
virke igennem de -50 år, d€r var gåct.
Dereller blev dcr holdt lale af Rnrl
\,lathiesen og af Thomas Løhndorfl, der
bcggc ønskedc, at vores forenirg måtte
blivo ved med at bestå og lele.
\iores borgmester, Jers Christensen, havde
også ordct for cn kort bemærkning. Han
sagde bl. a., at han ikke kende så meg€t
lil forcningen, da vi aldrig havde hali
fingrene i kommunekassen, ogdet havdc
hanjo ret i. Han ønskede os lilllkkc mcd
dagenog takkede, tbrdi han nitlc krmme.
Så kommer vitil gaveme foreningen fik.
Jeg skal ikke komme ild Få pokaler nc, dct
har Poul Etik beskrevet i sidstc nummcr
af bladet. Vi fik 2 finc fancplader, som
blev skænkct os af foreningens lidligere
lomand, nu &resmedlem, Erik lvladsen
og af familien lvlikkelsen Ribe (Vcsloricn).
Jeg kan ollysc, at plademe ersat på vores
fane. Fra.lcns llalhicsen i He fik vi fire
akvarellcr. lrra Cclsbro dånbrug fik vi et

stort billede rned cn nrasse forskellige fisk
på. Ribe Ungdomsskole ved Per Verborg
kom også med et fint billede. Vi fik også
fire flasker. De kom fm Poul Peterscn,
Bbjerg, \ialdemar Olscn, Grarn, Åge
Poulsen, Haneby og fra Søren Thuesen,
Brørup. Jeg skal lige bemærke, at det kan
godt vær€, at I kor, bestyrelsen har druk-
ket dem, men vemer, det har !i ikke!
Vi skal bruge dem til amcrikansk lotteri
!ed rores generalfor$mling.
Der skal lldc en tak til.;er for gaveme. Vi
fili også en del pengegaver, som jeg skal
nærrE her Gramsportsfiskcrforening 500
k, Celsåsaomenslutningen 500 kr, Dan-
marks Spodsfiskerforbund 500 kr, Sarn-
arbejdsudvalg€t for Rib€ å system 500 k
og Rite byad 700 lir Desuden et gavekod
lia ,,Storkesøen" på deltagelse i en kon-
kunence.
Tak til ter allc, jcg stnes, det var er dej lig
dag dcn dag i februar, da ri lyldte 5l år.
En tak til jer, der kom, skal lyde fm os i
bestyrelsen
Jeg vil slutte mcd en lak tiljer, derhjælper
lcdåen. Det går lettere, når vihjælpes ad.
' lak skåll hår'e.

Venlig hilsen Peter Thonsen



Duellen
De vidste bcggc, at den stod der' Rerc
havde rcjsl dcn - den havde skubbel til
fluen cller til spinderen, men bide ville
dcn ikke.
,J<I-ARA' kaldte de dei. fttmåtte væle
en hunl Med den reggende og buttcdc
krop, de forføreriske loliker - uden at villc
noset - io, det \'arcn damc
.Jlil du set nosct til Klam i aften?'
Dcl var i august ndned dene år et $ående
s@fgsmåI. nål de I\ d8c fiskcrc scnt på

altenen t endte nlblPe til h)lternc cllcl
bi lernc Lad os kalde den ene a[
duellanlemc Karl, den anden, som vi kal-
der smed€n fra Ribe, kommer \i til scncrc'
Det larmeget sent paaftencn Kall varpi
rej op mod sinhltte flin I aJ lidt knotten
Det \ar smfi ilnuDdeligt, rt mcn skullc
stå i kø for at 1å muliShcd for irL affiskc
Klaras {andpladsom aflcnen. t<arl lænHe
så dct knagcdc: ,,HvodaD o\'e isterjeg
hcndc?"'
Jo, seh'følgcli8, op Iør s(iopgang - starte
bilen oq kørc rundt om dambrugct og så
takle dara fra nordsiden af åen og så -
BANGII I '
Tilfrcds og med et smil pa læben tømedc
han ind i køjen. Hanl smcden lla Rrbc
skullc ikke have den. Karl faldt I søv11,
træl, reltilpas og med sødc dlEmmc om
en lisk på l0 - 15 pund ,ja, måskc slørrc

- et bevis på, at nelop hims laklik rar
hkkedes.
*arl so\' sødeli$ indtil klokkcn 5 om

morgenen. Vækteuret havde ikke fnSct
Ha;blcv vækket af en sun€ndc lyd
bnnrmr - fandens også en humlcbi i

h{ten. Kafl blev langsoml \'å8en og be-
g! ndte også at blivc klar i hoveder - Det
var sgu'ingen bil - Det var smeden lm
Ribe pa vej ncd gennem plantagen på sn)
knallcrt!
Dcsvænefor Kad er deringen oJynrpisk

øvelse lbr hurtiS onrl'lædning' samLing a1'
stang, hurtiS start af enSclske bilcr og
h:ts ghedsprøve Pa 3 km vcj
Karl \,ille hare rerct en {ikker rinder.

Han kom lidt lbryustct ncd til åcn. Det

hardc rcgnet lidt om naltcn H|ot lar','ct
var \,andet? Nå, en locr som bundfl ue og
en dobbeltktoget l ircr som ophiDngel
Bundfluen var af egen komposltlon,
ophe.ngcrcn cn Silwef Doctor'
På s1 dsidcn af åen gik smeden fia Ribe og
hyggcdc sig Han liskede ikke, nren pu

stede ri.Jgskycr op i deD klale, molgenJn-
skc luft fm den uundYællige C'lgarel' del
lyslc cp i halls \' ej$idte ansiSt "Hå | & titt
nove i daiv?" lød dct over åcn l(nl sva-
rcde, at haD jo iklic var bcgyndl cndnu
tlan begyldte at læg8c linc ud. Smcdcn
fulctc ham på den andcD side al åen
ind-hyldet i blahvide røgrikler."Do ska
næmee æ h€d, h(cs do\'cl ha cn, bct{c
Karl", råhc snlcdcn.'Ja, men så ender
minc llucr'.1o oppe på ma(ken", svarcde
i<årl lidt irilcret."De ska de cNe. h$es do
vel ha en", svafcdc smeden, "[or den
legScf op onncr mi regnfrak.

PoulErikNielsen



Stof til bladet
Har du en historie - ny eller ganmcl
som dcn Jcg lige har lbrtalt?
Har du cn oplevelse, som du geme vil
lonælle om?
Holger - dcn gamlc rcdacteur, skal
nok rerl igerc din tcgnsætning el ler
andrc blokeringcr-.
Måske har du nogle standpunl(er eller
mcninBeL om lbrcningcn, l lskevan-
dcnc cl lcr bcstyrclsen-
Du vcdJo godt, at eventuelle proble-
mer ikke løses på åkanten sent en
aflen, hvor ingen har fået fisk.
"fiskeRlBEtragtningei' er forcnin

gens blad. Og du er foreningen. l-ad
os høre lia dig.

Poul Erik Nielsetl

Thk
Tak for de pæne ord, men h\,is bladcl
er nogenlunde fr i  for stavc og
kommafejl - og det, del er r'ærrc, så
skyldes det, at vores formand, Bcnl
Skjødt er forhenværende skolelærer,
og han gør en god indsats på omr.ådet,
lbr trykkeren overtager.
Bladcl skrivcs c)8 sættcs nu helt på
computer, ()8 hcrcr dctjo let al rctle i
lckstcn, før dct cndcligc rcsullat er
klar-

Holger

Efterlysning
Jeg efterlyser ejermanden til en flue,
stø[else ca. 4, brunliSt hackle.
Jeg f iskede en morgen ved
Staunagcrbro. El stykke ncde ad åen
kom cn flok kreaturcr forbi. Pludselig
fik jeg øjc på ct stvkke forfang, der
hang ned fra et af dyrenes sidcr. Jcg
kikkede nærmere på og fandt hurtigt
ud af, at der i Kviens side sad en flue.
Jeg kunne ikke selv komme til kvien,
såjcg fik alarmcret Knud Staunager,
der med sin kone som hjælpcr omgå-
ende kom. Vi kunne stadig ikke få fat
i kvien, men dagen efl,or ringede Knud
Staunager og tbrtaltc, at det var lyk-
kedes dem at få fat i kvien og at få
fluen ud.
Dette er et eksempcl på meget dårlig
lystllskermoml og på dårlig optræden
ved åen.
Et uheld som dette vil kunne ske for os
alle, men lad være med at løbe fra dit
ansvar. Vi har gennem forbundet en
fbnikring, der dækker udgifteme ved
bl.a. sådanne uhcld.
Vcdkommcndc mclder sig nok næppe.
cør han det, vil han stå til en mcgct
4lvorlig opsanS, evt. en eksklusion.

Be t Skjødt



Parkering
Nu igen. Det kan da ikkc \'ære nød-
vendigt at gefiage noget om Frdicring
hvert år - eller kan det ?
Desvænejo.
Her, som allc andre steder, det er de få,
der ødelæggcr det for de mange.
At parkere sin bil på en markvej, så-
ledes at andre fiskerc ikke kan komme
lbrbi, er jo ret genialt, mcn det er
heller ikke muligt for lodsejerne at
komme forbi med deres traktorer, og
hclt gall cr det da, hvis lods,ejcrcn
kommer med mejetæ$ker eller andrc
oYer 5 meter brede ma-skiner.
Vi har på r'elvillig vis fået parkcrings-
mulighed hos nogle af lodscjcrne, og
her er der P-skilte, og der må du par-
kere, h\,is dcr er ledig plads. Derudo-
ver må du palkere på ollentligt sted,
hvor parkering cr tilladt.
Altså kærc venner,lad mig slippc for
at gcntaScnæste år.

Holger

Snæblen
Der gik ikke som planlagt. Der '\'ar
ingen, der harde l)ist til at hjælpe mig
med at skive om snæbelgn, så det lår
vente.

Store fisk
En tinS er at fange en af de store, el
andet er at anmelde den til en af F)ka-
leme.
Fra 6 kg og opefter e. det et forsøg
r'ærd.

Srnå fisk
Små fisk bidcr også pa krogen, og det
hænder endog, at de slugcr krogen.
Du skal selvfølgelig genudsætte den
li l lc i isk, og det er din pl igt at passe
gcxit på, at dens chance lbr at oycr-l$ c
cr søtsl mulrg.
Skullc klogcn siddc for langt inde i
munden, så klip snøren og cvt. den dcl
al krogen, du kan se, væk. og lad så
lisken komme tilbage i det yådc clc-
ment st i l le og rol ig.

Holger

Lommekniv fundet
Per lla Vejen har fundet en særpftljgcl
knjv vcd parkerinBspladsen ved
pælcs!ingct vesl for Staunagerbro.
Den er prydet med en sejlcnimpcl og
mærket K. S. L PR. 1977.
Ejcrcn kan afhente kniven hos for-
manden, cllcrs medbringes den til
kommcndc generalforsamling.

Be t Skjødr



VESTERAEN
Spørgsmål fra et medlem vedrø-
rende lejebeløb.
tæif Puggaard-Nielsen har i et indlæg
slillct et par spltrgsmål om, hvad der
skcr med lejens størrelse, hvis den nye
lov bestemmer for ellcr imod dcn rct,
som Gert Mikkelsen r.ider over.

SpørgNrrr!ål I .
Hvis dcn nlc fcrskvandsfiskerilov
kommer til at indeholde et foftod mqi
garn i fcrskvand, og hvis man går ud
fra, at dcttc forbud også gælder i Ves-
teråcn, hvad så med den aftalte leje.
Svaar.
Adlokatcmc har ikke udfærdiget det
endelige udkast til kontral(ten, men
dcr er en linie om, at kontrakten kan/
skal genlbrhandles, hYis baggrundcn
for den ændres væsentlig.

Spørgtmdl2,
H\is lovcn ikkc forbyder garn i fersk-
\.and, må det vel værc cn forudsæt-
ning for indSåelse af lcjcmåler med
Miklielson, at Ribe Kommune forby-
der anvendels€ al net i Østeråcn.
Sratr,
En forudsælning cr el stort ord, men
det er vores holdning, at skulle der
iklie komme gamfrrbud i lenlie r.ande,
så vil vi arbcjdc for ct regulativ i øster-

åen. Det er urimeligt, at tillade nogle
få netfiskere at ligge hjemme i dercs
senge og spærre for at bycns borgere
kan udnyltc den fiskeret, som de jo
har, og som Ribe Sportsliskedorening
går ind for skal bevares, vel at be-
mærke på lystfiskerbosis med stang
og snøre.

Yderligere kommentarer:
I tæif Puggaard-Nielsens brev er det
oplyst, at priscn for leje af Vesteråen
er 375.0U).
Jeg har i snak med fbrskellige med-
lemmer hørt tal lige fra 100.000 k ril
et godt stykke ovcr cn halv million og
dertil rygter om pcnge under bordet.
Jeg vil derfor hcr oplyse, at de 375.000
kr er netop det beløb, som vil komme
til at stå på kontraktcn, og ior nu at
komme andre skørc ideer i forkøbet,
så skal detlc beløb fremover ændres i
lbrhold til prisli let. Det kunne måske
også være på sin plads at oplyse, at
Gert Mikkelsel lbrtsat må fange de å,
han kan, men han må ikke sælge en
eneste ønedfisk, og skulle han få en
enkelt ha\'ørred i sil ålegam, så er det
ham Yel undt, at spisc den.
Når kontrakten cI færdig, vil .jeg kunne
komme med flere detalicr, mcn indtil
vidcrc må foranstående være tilstræk-
kelig.



PS.
Leif Puggaard har også en hisørie om
en god sommerferie ved fube å, men
den kommer i næste blad.

Bes\rreketr / Holger

Under bordet
Det er kommet mig for øre at lbrenin-
gen, og dermed jeg som kasserer, skulle
have betalt ,,under bordet' i forbindelse
med Vesterå lejen.
Jeg vil meget geme bede de medlem-
mer, som uddeler den slags rygter
melde sig her og nu. RSF har en be-
styrelse, der gør sit bedste, og som nu
har haft held til at få en aftale istand
med Gefi Mikkelsen, og det er svineri
at fremkomme med sådanne påstande,
ogjeg håber, at der er en og anden, der
i det mindste siger undskyld..

Bestyrlese /Holger

Lidt god mad
BELGISK FISKESUPPE
Fiskeben og skind koges i vand med
laurbær, lø9, salt, peber og lidt eddike
til en fiskefond. I cn grydo lægges
selleril,eminger, fintsnittet porre, hak-
ket lø9, hakket persille, et stykke
tyndtskællet citionska.l, smør, timian,
basilikum, salFpeber og 2 dl. hvidvin.
Det hele dampes under låg l0 - 15
mtnuttet.
Fiskestykker, der er skåret i passende
stykker, kommes i gryden og dampes
ved svag varme, til del er møft.
Lægges forsigtigt i en valm suppeter-
rin. Fiskesuppen hældes nu sammen
mcd uneme, og det helejævnes let og
legeres med 2 æggeblommcr, smages
evl. til med muskat. Hældes over
1l skestykkeme.
Der kan tilsættes en dåse muslinger.

BUTTERDEJSSKALLER
(med kold fisk og kold sause)
Fisken dampes i hvidvin (tør) cller i
vand og salt. Afkøles. Anrettes i
skallerne, dækkes med den kolde
sause, pyntes med rcjer, kaviar, karse
og tomal.

Kold sause.
Lige dele creme fiaiche og mayon-



naise rørcs sammcn med fint klippet
dild, purlø9, frisk fennikel i fine ter-
ninger, st. fennikel, kary og citronsafl
og salr.
Sausen er bedst, hvis dcn lavcs dagcn
før. De fleste fisk såsom laks, øncd,
torst, piSvarrc og Mdspætie kan bru-
8es.

GRøNSAGSFISKEPANDE
4OO gram ørredllaks, rcven skal og
saftcn fra en appelsin, l/2 dl. kinisisk
soya, I tesk, salt, l/2 tesk. ingefær og
lidt grovkværnet pcbcr.
1- 2 porre (ca. 200 gram), 3 - 4 stilkc
bladselle (ca, 100 gram),20 gram
margadne, I lille icebergsalat eller
kinakå|. I dl. vand og I iesk. maizena.
Fiskesitkkeme klippes cllcr skæres i
ca.3 cm. brede strimler. Appelsin,
kinesisk soya, salt, ingefær og pcbcr
piskcs sammen og hældes over fiskcn.
Trækker 30 - 60 minuttcr.
Porrer og bladselleri skæres i lan8e
skiver og svitscs i margarine 3 - 4
minutter, salaten skæres i strimlcrog
blandcs i.
Fiskcn med lagen tilsættes, og der
lægges låg pa panden. Småkoger i 3 -
4 minuttcr, til fisken er mør.
Vand og maizena røres sammcn <l8
trlsættes,
Varmes igcnnem og scneres, medens
grøntsagerne endnu er lidt sprødc.

PILAW-RIS
50 gram haliket løg dampes uden at
brunes med 50 gram margarinc, der
tilføjes 250 grdm ris, og dette omrøres,
1il risene har opsuget fcdlstoffcl.
Dcl dobbelte kvåntum fond (vand-
bouil.tern.), som dsene måler tilsæt-
tes og koger svagt i ca. ltl minutter.
Risenc skiftes over i en skål og slås
løsc med en gaffel sammen med 50
gram smørog tilsmages med salt.

Kokketr

Et godt råd
Fra en nordmand, dcr spiser meget
fisk.
Jeg cr ligc hjemkommet lia sommer-
fcric i Norge.
Her trafjeg en mand fra Bergcn, og
denne mand var fiskespiser lidt ud
over dcl sædvanlige. Men han kunne
ikke tbrstå, at danskere, der jo efter
hans mening var alt for vildc med
laks, ikke havde lært at bchandle
laksen, som dcn fortjener.
Du kunnejo ikke drømme om al spise
en engelsk bøf, hvis dcn ikkc ha\de
hæn8t et par uger eller mer, mcntc
han.
Jeg måtte give ham ret. Du skal gøre
dct samme med din laks, sagde han.
Ikke 2 - 3 uger, mcn geme 2 - 3 dage,



og temperaturen skal ligesom ved din
b6f være under 5 grader.
Når du har prøvet det et par gangc, så
ved du lige præcist, hvordan du skal
gøre, og så Iår du velsmagende laks i
stedet lor pap. Ordet pap va. det, han
brugte, så hvis fonkellen er så stor, så
må vi lakscvildc danskcrc nok lage
hans fb$lag til eften-etning.
Al mangel på laks/havøned har jeg
ikke afprøvet ideen, og jeg vil slutte
med nordmandens cgen bemærkning:
Det gælder kun lbr ørredlamilien og
for aborrer og absolut ikke torsk og
sej.

Holger

KontingentL992
Som næ\'nt andet sted i bladet, så skal
vi bruge en del flere penge næste år.
Til gengæ1d får du mere vand at liske
i, du får en stønc opgang, og du får en
1ængere sæson.
Fiskcri efter dc såkaldtc ,,Grønlæn-
dere" erjo spændende, og der skulle
nu blive chance for at prøve det i
Vesteråen. HeldigYis eller desværre
er start datoen herlbr 16. januar, og
der b€tyder, al konlingentel skal bcta
les iørst ijanuar. Det betyder også, at

l0

skulle du ikke have fået dit nye gi-
roindbetalingskort omking den 15.
dec, så må dervære nogct galt, sådng
eller skrir'.

Best\relsen.

Nv fiskerilov
Vi lystfiskere har gennem snart en
menneskealder gået og sukket over, at
en ny ferskvandsfiskerilov lod vendtc
på sig.
Gcnncm de scncre år har man fm vore
overordnede instanser sagt, at nu va-
rede det ikke længe, og vi har efter
bedste evne forsøgt at udvise tålmo-
dighed.
På gcncralforsamlinger har bestyrel-
scr for de flcslc lystfiskedorcninger
fået megen skænd for at gøre for lidt
ved sagern, men selv den bedste besty-
relse kan kun opfordre.
Nu er det så vidt, at der på A4 er
kommet 25 sider langt udkast til den
nye iov, og det er så mcningen, at de,
der mcner at dcr cr no8et at ændre,
indsender ,,klager", som så i nogcn
omfang vil kunae ændre det endelige
resullat,



Lidt af indholdet:
Det er lovens fomål at sike bevaring
og ophjælpning af en alsidig bestand
af Yildlfisk, krebs og bløddyr, samt at
sikre befolkninScn mulighcd lor at
drivc fiskcli.

Min kommentar:
Dcl skal nu visc sig, om nævnte mu-
lighed også omfatter dette at ligge
hjemme i sin seng og samtidig lbrhin-
dre andrc i at fiske. Sådan er det nu i
Østeråen.
Nctlcne står så lrrt, al dct cr umuligtat
fiske med spinner/flue uden at,,fangC'
et net. Foreslen er det i meget slor
rdstrækning Ribe bys bøm, det går ud
over. Det betyder, at hvis Ripenseme
vil kæmpe lbr den fiskeret, med stanS
og snøre de og dcrcs bøm har i Ribe
Østcrå, så cr dct cn 8od idc at bakke
foreningen op, for del er en af de sagcr
vi går ind fbr.
Foreløbi8 cr der tale om et udkast til
en ny lov, og dcn skal ud til høring.
Når det er orcrståcl, r'il dc cndclige
cirkulærer komme, og vi håber på
ikrafttræden snarest.

Holger

1l

Lodsejeraften
For et par år siden havde vi en særdeles
vellykket aften sammcn med en del
lodsejere.
Noget godt skal man altid forsøge at
gentage, og det gør vi den 23. sep-
tember i Kvickl)s cafeteria, men det
er meningen, at lodsejeme får direkle
indbydelse.
Slå kryds i kalenderen nu, \'i vil for-
søge at lave en blanding al inlbnna-
tion og underholdninS.
Forcningcn er vært ved cn kop kaffe
med passende tilbehør, og vi håber på
god tilslutning.

Best\relsen

9 kg.
En af vorc forhænværcndc juniorer,
der nu h.!r skiftet fiskekofiet ud med el
,jagttegn" (på piger) har fanget sit
livs største fisk i Ribe å.
9 kg viste vægten, mcn dcr er en lille
historic, og dcn skal med:
Dc 1() kammcrater, der var S fisketur
den da8, havde glemt, at sclv om man
ikke regner med de storc fisk, så kan
det hændc, at man får hug af sådan cn,
og fangstncttct, som de heller ikke



regnede med at få brug for 1å derfor
hJemmme.
Der var ingen hjælp at se så langt øjet
rakte, så der måtte lidt opfindsomhed
til.
Det blev en hård fight - just ikke så
lang - men til gengæld hård.
Havørreden, fbr sådan en var det, vi-
stc klare tegn på træthed, og da var
del, kammerutcn sagdc:
Kammerat eller ikke kammerat!
Han hoppede i vandet, der stod til ca.
midt på maven, da det lykkedes at
trække fisken hen lbran ham, tog han
beggc zrmrc ind undcr fiskcn og vupli
Mcn ak! En frrrbicr.

Hcldigvis var krogningen god, så den
var dcr endnu.
Nu Yendte kammeraten ryggen mod
bredden, og endnu engang lykkedes
det at bugsere den trætte fisk hen
fomn ham. Begge ame godl ind un-
der fiskcn et fantastisk kast op over'
hovcdct på sig sclv, og han havdc vist
si8 at være en kammerut, for nu 1ådcn
og sprællede langt inde på græssct.
De stod begge og beundrede fisken.
Dcn ene af dcm drivvåd.
De to kanmcEtcr havdc klarct dcn
9 kg- viste væglcn.
Flot klaret

Holger

J
t2

10,25 kg
Der er ble|et fanget nogle store fisk i
år, bla i Ribe Vestcrå.
En af foreningcns akti lc yngcrc
seniore (t jdi igcrjunior) f ik cn "gris"
afen havøned i Vcsleråen sidsti jul i .
En lisk som ve1ede ikke mindre end
142J ig, blank og kun 8.t cm lang.
De seneres års fangster af- ekstreme
fede \,ægtige ha\'ørreder hænger
sansynl igvis sammcn med de
"grønne" vintere.
Fiskene æder og vokser godt hele
rintcren, hvad de ikke gør hvis vin-
tcrcn cr lang og kold.

En undcrsøgclse af skælprøver fra
denne fisk viste følgendc sø[clsc og
tih'ækst:
Marts
Marts
Marts
okt.
okt.
Muj
Juli

1984
1886
1987
1988
t989
1990
l99l

3cm
20 cm
33 cm
60 cm

E0 cm
83 cm

Fiskcn har væ.cl oppe at gydc førstc
gang i novcmbei/december 19t38.
Vinlcrcn 1989-19q1 (mild vinter) blev
tilbragt i havet, hvof ha\'ørreden fik
ædt sig stor og tyk.



I aprillnaj 19m kom fisken op på sin
anden gydevandring (ma.jspringer), og
i juli 1991 blev dcn fanget på dens
tredie gldevandring.

Alla Je sen

Vadehavet
Netop hjemkommct fra bryllupsfest,
hvorjeg traf en vadchavs netfisket,
skriver jeg lidt om hans meninger.
Han fiskede 2 - 3 gange årligt et sted
ude i Vadehavet, fangsten var flad-
fisk, å1 og en helt enkelt gang cn
havørred. Han kunne ikke forstå, at vi
var imod hans fiskeri, for det varjo ret
så beskeden.

t1



Han mente heller ikte, at andre fi-
skere derude i Vadehavet fangede ret
meget, og han begrundede dette med,
at del er ret sjældent, at forholdene
derude er til fiskeri, ja, oftest endte det
hele med, at net m.m. var et stort sam-
menfilhet hele.
Jeg forklarede ham, at vi er imod en-
hver form for fiskeri med seh,fan-
gende redskaber fordi de er selvfan-
gende.
Der er ikke overvældende meget plads
til de mennesker, der har fiskeri som
hobby, og her er det, man må kræve,
den direkte ti lstedeværelse under

udøvelsen af en hobby.
Men er fiskeri med net da ikke en
hobby?
Dct er det vel.
Ham med det ene net et par dage årligt
ude i Vadehavet ddver cn hobby, som
måske endog kunne eksistere yed si-
den af fiskeri med stang og snøre, men
desværre for ham, har han nogle
,,kolegaef' inde i østeråen, som ved et
utroligt overdrev gør det umuligt at
betragte deres fiskcmetode som
hobby.

Holger

Generalforsamling
Generalforsamlingen er fastlagt til den
l6.november kl 1400, o8 nu som før
er det Kvicklys Cafeteria, der skal
huse os.
Dagsorden i næste nummer af bladet,
ca. 5. november.

Foreslag
Som du ved, skal forslag, der skal
behandles og evt. vedtages af gene-
ralfomamlingen, udsendes, så alle er
klar over, hvad der nu kan kommc af
nyL
Imidlerlid crderet par småting at tage

hensyn til, hvis man har et lbrslag.
For det første skal ordJyden kunnc
bruges uden ændringer, for det, der
kan stemmes om, cr kun dct, der har
været med her i bladet. For det andet
er det godt al sikrc sig, at det n)'e kan
tilpasses vorc love, og endelig skal
forslagcnc va;re formanden eller mig
i hænde senest den 1. oktober, så har
både jeg, formanden, tryktrieren og
posten rimelig god tid.

t4

Holger
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