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f i skeR I ItEtragrtrrirrgter

Iedlensblad for RIBE sFOnTsFr sKEnnOnHtIIlc,
A€daktion 8o1ger Sdr.ensell og infonEtionsudvalget.
Eftertryk, også 1 uddrag klm ned forenlngens tilla&lse.

fivetr er hvem?

ForEand;
Bent skjCdt, Gl. Avej 10, 6760 Ribe ?S-42O99O

nastfornand:
Finn Silber, Eolnevej 10, 6760 Ribe 75-42/'6r't2

Bolger Sdrensen, Polugsvadvej 35, 6683 føvling ?5-435291

åestyrelseshedlen:
(. E- Krautvald, 3råndrupvej 26, 6000 (oldtng ?5-568221

Sestltel sesnedl eo :
Peter Thonsen, l,.erke*mget 13, 6760 libe 75-420954

Best)rol sesnedlen:
36nt llissen, cl. Guldagervej 724, 6710 Esbjerg ll 75-117619

estFelse ledle[:
Poul hik Llelsen, I(åj rlunk Vej 4, 6000 rloldtng 7s-s21381

supp:
y\nud Erik JeBen, Tornskadevenget 5, 6760 Xibe 75-422296

Tilneldinq nye 3-dedlenner:
trorten Dall ianselt, G]ryelparken 29, 6760 Ribe 75-{23509

Konsulent for niljø og tdsetninger:
Sent otsen, {Cjvej 4, 6510 Gran 74-a21sso
Allan Jensen, Bredeslippe3, 6760 Rj.be 75-{10359

Iiskerikontrol lCrer:
John Tosti, Esvjerq 75-L22521
Benned Hedegaard, Ribe 75-!,å33frt

7//it"/
Juni oråfde I ingen:
Allan Dinesen, Ribe 75-424527
I(in i{icolaisen, Ribe 75-445667
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Parafraf 1. r'oRmlInGENS I{AVI{,

Ioreningens navn er "RM SPORTSI'ISKERrOIXIIIIIG".
Ejensted er Ribe .

?aragraf 2. IORENI|GEIS FORrÅL.

foreningens fonnåI er at varetage fiedleDnernes in-teresse i
at fremskaffe fiskevand, sikre nedleldnerne adgang til
disse, sant at ophjalpe fiskebestande$ i de ejede/lejede
fiskevande.

?aragra{ 3. I0nflf I GflS trmI^EåIm.

E*wer danBk nand eller kvinde kan sdge optagolse I
foreningen.

b.
Ansrgning otr optågelse skal ske lil B-gruppens leder eller
ttl fore[ingens l(asser€r, lren en]ver optagelse skåI
goalkendes af bestl'relsel.

Ret til fiskeri i foreningens vånde hår alle, der har lfst
fiskekort.

lrskortet, der santidiq er foreningens nedlenskort, giver
ret til fiskeri ned 1 (een) stång ad gargen-

Fiskekortet giver ret til at kontrollere andre fiskende.

f .
Efrver flskende er ved åen forptigtet tI1 at udvise god 09
sportsl ig opltrsel .

9.
Ethvert nedlen kan af bestFelsen udelul*es af forenl.ngen



ned ongående virkling udoD lrav på ttlbagebetali[g af
tndskud eller kortpris. [de-h]kelsen sl€l dog godkende; af
frrste ordinpre geDeral for$rl lDgr.

Intet nedlem nå til egen fordel eJelleje fiskevand, hvori
forenirqen hår interesse. Det 6r ikks tilladt foreningens
DedleDer at anvendg €ller r,gte ru5er eller ardet
selvfiskende reds*åb i vude, sob er underlåst RIBE
SPOXTSFISKERmREIINC ellor AIDRE IDXETII|GER tifsfultet
DAXIAIKS SPORTSFIS(EnFORDUID. Dette qElder doq ikke
lodsejere. Denne t i j fd jelse 6kål respektere et ev;ntuelt
regulativ ved østeråen.

Foreningens medleEtal er 35O. Udover foreninqens ordincr€
A-Dedlernoer oplages a-D€dleDEer Eed beqren;eL ftsker€t.
AAtal tet af B-rcdlenner kan begræDees af b€styrelsen, 09
skal i lige årstal forelægges den orditEre
generalfor3aDliDg ti1 godkend6lse, forrgelse eller
aftrapning ved stop for tilgang,
Optagelse åJ A-redleDrer sh€r fra B-[edledDer- Det
tilstrabes, åt rirdst en feDtedel stal vrre juniorer- t-
juniortredlerrer fra l.ibe kotruno er forpligrtet til at
deltage i foreni ngens juhiorarbeJde.

j .
Der nå i RISE sPolTSFIsKEnmnXlIltcs vande fisk€s fra og lled
1. åpril til og tned 31. oktober.
Ior StItrEtlSIUll,IIl{GENs flskevand galder sIrUtrErIStU IXG s
til enhver tid gældende fredningsb$tennelser. (se
f iskekort og nledleflsblad)

Der er faJrgstbegrænsling på nax, 3 bækdrreder og
niniDunstnål 35 cn i RIDS l|øtXEt, Andre nininutrenål s€
fiskekortets bagside.

l -
Der nÅ i RIBE S?OnTS'ISKEIFOREI{I{GS vaade udelukk€nde
ftsk$ r€d regnon eller kunstigt agm- Det er sÅIedes ilke
tilladt at fiske red f. ek3. .additer, rejer, sildestri-oler
09' liglende.

Brug af fangstkrog er forbudt fra sæsonens beglmdelse til
og med 30. april,



Unataq.t fr. bestennelserne i paragraf 3 er fiskeriet I
libe Vesterå.
Fisketiderne her fastsættes I årsne 1992, 1993 og 1994 af
best).relsen (læs fiskeribeste nelser for Ribe vesterå i
f iskeu3Etragtninger) .

?aragr'af 4. r'ORE$INGX{S IIIDTTGTER

Regnskabsåret gå.r fra 1- okt, til 30. sept.

b.
Det reviderede regmska.b skal forelågges generalf orsarlingen
til godkendelse- Prisen på fiskekort fasts'ttes af
bestyrelson.

ved rodtagelsen af det forste Å-årskort skal, udover
å.rskortets pris, betales indskud, der udgor halvdelen af
årskortets pris. lette indskud tilbagebetal€s aldrig.
Sjnedlenner betåler nedsat pris på. å.rskorl. ved overgang
til A-nedlensskå5 betales indskud.

Ior juniorer op tll 18 år (regnes son ikke flldt 18 år
fCrste fiskedag i sesonen, (p.t.15. jaruar) betales nedsat
kontingent og indskud.
r.or medleruners børn U$DR 12 år (regnes son ikke fyldt 12
å.r fdrste fiskedag i sasonen) er flskeriet gratis, når
børneDe f019es ned foraldrene.

Betales kontingent ikke til foreningens kasserer senest 15.
januar betrdgrtes veilkodnende soDr lrDl[LnT af foreningen-

Paragraf 5. IrIREIIIIISSIS BESTYRESE

Ioreningens leder er fomanden.

b.
Best)rrelsen består aiF 7 nedlemner. Disse vælgeB af
generalforsanlingen og afgår efter tur nod 2 hvert år.
Fomand og kasserer bdr ikke være på valg same år.



Sest)relsen kan velge en kåt5gr€r udenfor bestl,rsLsen.
cenvåIg kan fi[de sted.
Der valges 2 best)'re1se3aul,1 . Disse er på va19 efter trr
hvert ardet år. 1. supl€ant deltager i besl)'relsesolderne.
Steuef ighed afgrres ved lodtrekning
Der vdlges 2 revisorer. Dlssa ea på valg efter tur hvert
andet år.
ligeledes vtlges 2 supleanter, der også er på \ralg efter
tur tvert andet år.

Best).rel5en konstituerer sig selv. I'orEand og kasserer skal
så vidt nuligt bo i Rib€.

Genneralforsanlinger, bosttrrels€snrder og evt. fester
holdes i Ribe.

Iornlarden lla.r ved enhver afsteoning på bestFelsesnCder og
generalforsaa-linger ret til at afgive sin stedne.
ved steEnelighed træf fer foroatden åfgorelsen.

Paragrraf 6- TOnntrIl.GEXS GXIEnIuJOISIILILG -

ceneralforsahlingen er for€ning€ns gverste ryrndighed.

b.
ceneralforsanling sl.,al lndvåf61€s son€st I dage forud
slriftligt i rDedlemsbladet fi$ksll3Etragtnlnger) til alt6

Den ordinare qeneralforsanllng afholdes hvert år n€dio no-
venber. r'orslag, der ,nak68 behandl€t af generalforsåD-
Iingen skal vere fonEtdeD i hEnde seDest 1. oktober.
Såvel ved ordinrer son vod ekatråordirEr generalforsaDling
stal forslag sendæ til .,lts Eedleuer samen Ded indvars-
lingel til geDeral forårl ingen.

d-
Indydrsling til ordiDaa g€neralforsårling skal iDdeholde
denne dagsorden:
I. valg af dirigent.
2. Fon|landens beretning



3. Kassererens beretning
4, valg af bestlrelsesmedle@or, r€visorer og suPleånter
f,er stal opl]lses navæne pil afgående bestFelses!€dl€arer,
sa.t ot! do vil rodtåge getrI.alg.
(ulr Å-[edleD6r tan foreslls. El'vedkæDde if,ke til ste-_
de, skal skriftlig godkendelse foreligge-
B-[edledrer tl5r ikke sterdder€t.
B{ledleltnerlle velger en r€Dr!36ntant for et år ad gången,
denne skal doltage i bestyrelselmrdern€, nen hEr lkk€ ster

5. Indkor4n€ forslag.
6. Ewentuelt.

hdvarsting tll ekstråordibar generalforsårling skal ind_
eholde dagsoaden samt en b€grurdolse for indvår'slingen.

f .
Frlqende kan gennetn bestyrelsEn indvarsle til ekstraordincr
general forsaDl ing :
1. B€styrelson,
2- trindst 2 r4edlemer af bestfrslsen.
3. trindst 20 af foreningens oedlemer.

s-
Ih lovlig indva.slet generalforsanling er beslutningsdygtig
llånset dot freeEpdte artal nedlenDer.

h.
Til alnind€llg vedtagelse krævos alnindeligt stenuEf lertal.
B-tredlenDer har ikke stelEeret.

i .
Edring af love kån hun ske på en getreralforsa.ling og kra--
ver 3/5 åf de afqivne st€Der for forslagot. E-n€dleEer
bar itke ste|lneret.

j .
SterDreafgivnlng kan kujl ske våd personligt fremndde.

k,
såfrent €st Å-tredlen kræv6r det, skÅl afstenningen være
skriftUg.



Pålagraj 7. r'olXNlllsllrs OPLøSIIING.

loroningens opldsning kan kun rke efter vedtagels€ pA fdrst
€n ordinEr generålforsarling, og efter ca 3 ugers forlob på
en ekstraordinær generalfortåaling.

b.
På begge disse generalforsanl inger'L'ræves vedtagelso l|ed
dindst 3/4 al alle afgivDe stemer.
B_iedlener bar ikke steooret.

Ved opldsning skal foreningeB ojendele og nidler ovorfdreg
ttl fonden for fiskeriete fre|tl[e,

d.
Et nevn på 3 rnedlereer, valgt af den ekstraordinår€ gene-
ralforsanling skal påtage elg detne opgave.

I.OVB{E ER OPXIXDELIG VEMAGE'I I 1972
SENERI XNDRIXGER ER PÅTøRT

RIBE - llOVmBm 1991 - BESfiXELSEI

Ud over ovenEvnte lov€ ftrdos reqler for flskori i

f-6 - JA-NIrAra a992

d€d ndndre vejrguderne skull€ have lunske plan6r on at
forst!'rre preaieren den 16, januar, så nå vi regn€ nad, åt
dor bliver trængsel på pladsemo ved Vesteråen.
ligsl€des vil der sikh6rt i de efterfrlgende ug€r v'r€
stort besø, 09 det bet)tder, at belastningon på
parkeringspladsern€ vil bllve stor, og det b€tlder o95å, at
lango Fdlener vil få 'ide€r" o., hvordatr de ko@er af .ed
netog deres bil.
3ag parkoringsmulighed€rm llgger det forhold, at
lodsejerne lårgs vesteråen ilJG får nogen okononish Iordel
ud sf, vore lfster til at fange fisk, og vi må jo indrrluo,
åt på den baggrund er d€t iltke sært, hvis v1 ikke ligefred
bl iv€r hi lst  velkome.
VI katr iDidlertid vise o5 fra den pæne side, når vi skal
parkere, og vi kån tage strrst [uliq hensl.n til, hvor vi



færd66. D€t vill€ Jo være rart, hvis lodgejerne derude on
nogle år kån sige, åt vl ikke var så sleDrne 6ndda.
sagen derude er, at lodsejerns ikke ha-r ftskeretten.Dotte
skyides at der fra gaEel tid har væ!'et en "trdBti" 1årgg
een, ED sådan sti blev brugt tll gangsti for de heste, det
tral bldene op til Ribe- På et tidspunkt solgte Ribe by
fiekeretten derude, og vi kan i dag glæde os over, at deffle
fiskeret blev kobt tilbaqe af en rip€nser kort efter
århuldr€dskiftet, salgeren var vist En kdbenhannBk
sagfcr€r.
trååden der kobte retten va.r den nuvarende trikkelseir_
ffldlies far eller bedstefar alt efter oD Dan navDer Vagn
eller G6rt dikkelsen.
vi har fået nogl€ flne aftal€a aod nogle af lodsejerne, og
vi hå.ber, at de åldre komtar til se[ere. Det er aftaler,
der er korDnet i stand fordi d€t 6r flinke folk, vi snakkar
æd. D€ kan jo godt se, at der i"kk6 er leget ved et
fiskevand, !!ån il(k€ l(an koroe ned til, og der er eDdog €t
par Btykker, der hår stillot parkeringsoulighed til
rådighed.
vi kan altså konståtere, åt lodsejerno er ImCdeko@nde
overfor os, og jeg tled hele bestFelsen i rl'ggen kan ikko
opfordie kraJtigrt nok til at tEnke sig or.

----BESTTXE SEI

N TE Vå.NER ! ! !

tå Å*tykket er det en uskreven lov. På a-orrÅderne Ilrpps
genn€nfrrlig, 09 ud€ ved Vest€råGn bliver d€t noget ganske
andet,
trvilket?
Afstanden til aDdre fiskende siurt on nrn 9år eller BtLr
st i l le.
Er stoa del af fiskeriet 1 Vosterlen for€går fra sam€
plads isar når v.ndet står sttlle. Til g€ngrld er der ingetl
(var der ingen), der protesterede, hvis man gik forbl og
sta-rtod€ liskeri€t nogle få det€r fra den, der €vt, sad led
en oml eller den, d6r stod sanDe Bted ned en spinder,
Der er eitkert nogl€, der itke er glade for det nl'e, og der
er sllkert andre, der tager det, Boi rogot oå.tr skal l6ve
!€d - eo udforrtring - en rly !åde at d)rke vores f.ll6s
hobby på.



Dige

.""

Flngvelsbræn: Oyu. hrrl undef broen og ca 2O0 rr. nedsrøm. Her bliver hvert
år langet nogle m€g€t slore ha!ørfeder.

EtmagbrrE: Fra h\@r ellednino€rno krvdset åen t lørste svim {mod mrd).
Fisk t alle s1ørelser, bedste bkari hen 6å sommeren når grøden-d-anner dltå
stømrender

Rørholmen: Fra Bnæanlægets udløb til den gamle åslynges udløb, en stræk-
ning på ca 4OO m.
Godt sted rned rnange standpladser, liskeri beds på sydsden.

Murbrokkene: Fra hvc/. winqel starter oo 2O0 m nedslrøms til den røde kosl
på nordsiden. Svinget lisked b€dst ka-nordsiden. Otte meget slore lisk

Bogllcts Htørne: Fra svtTets slad og ca 2'300.n nedsrøms.
Me961 varieret bLind 6om anid fblder mange llsk. En ål åens b6d9e pladser.
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Us€9 Hur..Tidliger et dybt og godt sving, nlen nu næsten titsåndet. Der er stadtql
dybt øversl i hdlet og inde ved kanbn på sydsiden. I perloder en god phds.
NavtEt kommer lGl en ko ved nawr Lise, som druknede her i lordums tld.

Ulle gennemskætlng:Gra!€t kanal, dyb langsden sydtige bred. Herer næsten
atio nyopstegne ooev[qe tsk.

Sao'o ænnemskædtv: Gralet kaml ca 0,7 km lanq
Fler kan rnan allid regne med al linde en lisk, bla. a. lordi
lølste slandplads.
Aens bBdste og stø6te plads.

åens dFede plads.
t olte er havønedens

l l

Kanalhuset: Meget dybl vand (2-4 m), men en s;kker ptads vect lav
sommelvåndsland



Fiskeribestemmelser for Ribe Vesterå
,,Fiskeribesretnnelser" skal vøre gennemlest, før du begtnder at Jiske.

. Fiskekoner gældq fo. r$kqi n.d I (@) stms.

. ovd!ædelse åf 
"Fi,skqib€stelmelsel' euq fusi-

vddsfskdilov@ nedfører borwjsing ft! !en.
. Den ndlevdede IdgsEåppon rbl udfyldsog

alsdd$. Hvis dd ikle er fd8st srr.s er 0, dld
d€n afsmdes ldetr.rvee udrylft. Dd send$ til
plryh adr6e, polto d b€t.lr

. Dernlnskct fia I6.jena til15. lov€nbd, b.sse

. Fntdi d tilladt &a Rn$rejsbrcd (hd.d!e.jA1t )
red Rib., d bådeeotu på sy&id@ os hlnlede
!åldrlsid6n ca 1 lanaKslmdbsa (skilte op

. På sydsidd n! d.r fisks op d brod ved dm
vgtlige eene årllnce (Ribe Holrne) nen ilke ryd

. Pånordsida nå ds må jt}e 6skes i &d satule !-
slynse, Pet6holin Ge kon).

r Dd nå ikle 6sk* vest for K'lmqslr]q.
. Delld.rercde fiskekort sk l!æs stdigr
. S@beL tuU, æ6a!.blakt oE ædfd.brften d b-

Elfredede ot stal smudr@ttq m8trerd..
. Hvis d ls€ ikle ka tæs tu 6 tut dd skal

g@a<15æ1ter, slal linen klipFs 3å ler ved kot6

. Min&laflAtptfd la*s, h@rned, bak4nedoEscn-

. Dq 6 iyke niaÅsrdÅl for r.g,b@dde.l.

. Der d fdgstb€8ræ@ing !å mq, 5 3th bbensi

I De.måldelultdde lfksncd r€gnom€lld ku-
stiBt aB4 der ne ikle r$ket ned r. cls. Dåddikd,
rcj6, snd6Ein n cler lisndde

. Ved tu*4im€d rc8no.dnåder itle dvqdes
nirdre ldog ød nørebe 20-

. Dsnritle kDges fdgstlaog liasæsonetr beelh-
del* til og med 30. apnl

. D€r skåt vqe sti]ferdig oPEeddl brug af !ådio

. S!ørshulis h*yn tjl niljø,l$kebstad 08 ardre
nslende skar Ddvis6.

. Pdkaing og fdrL€l tioSftal€tnåiklevqeril
sae for lodsejene, og skal sk€ d lovlige elid q'
YisE sEdq. s ton ova Yestdå@,

. AIe d'imingd &å fdering@ konEoldrd strl

. Dd nå ikke ftks 6a båd.

. .&skonk nløssaf alle.DdtslestaBborgdeind-
meld€s aulonarisk i Ribe Spotutul@rfdmilg em
B-nedlen. B n€dletrsbb iRibesFrtslskerfo
ding givd udvidede fiskqeni8lEder !d over r€r
tø 6l ar fiste i Ribe v6!erÅ

. Nål m votsøtøtqdåskort€I€r 3-dageskon, td
vedk@endes bdr uder 12 åt løse kon til h,lv
prir Dise bøm sk l fiske i middelbd nær!.d åf
då vokie kordøsd.

R,be Sp ortsfi s keiore ning
ønsker god fangst.

Dgr l[t'E ! !

Evis du har gelmeol.est ovenstående regler, så nå du beglmde at
fiske i vesteråen, så srErt dlt fiskekort er betalt 09
fredning€n ovre.
andet sted i bladet kan du se, hvordan dag- 3dages og å.rskort
for ikike danske statsborgere ser ud ( de er ens bortset fra
gyldigrperlode ). Kortene er dobbelt så store so& vist, og
reglerre for flskeriet er trykt på dansk, tysk og engelsk, og
kortet, son findes her nidt i bladet, kan udleveres ti1
kortk bere.
Tag kortet rcd indtil du lerer oor'ådet at kende.



Fangstrapport
Udgl&s oe sfldes til DåErHe
ldæs6e, lorbm er batrll

Fangrapport
Bitte reder Sie d€r oben €r.
roåtnl.tr R.DDon tn db rrfr&
dnnckt Adiisse. Di€ Postse.
bihr ist be,åhlr

Deøi1s of Catching
Pklse conplde a.d seut lh!
d€råiblo tt Sivcr .ddn s,lh.
po6iåg€ is prep.id,

Tåb€l t: Månedq du h& I

l:

Tabel3: Ved fångst afzrk,Regn-
b u2 ø ft ed,s I or G e dlz,S | ø I I in I ellet
andcn bemærtelsesværdig fargst,
udfylder du skena€t til højre.

juli

T.b.l 2t HNon.d.tu læaqde i enliF.rq. fordcll pA I I
4045 50 55 55 60 6055 65-70 75"80 30-45 85-90 90-95

l) lT.hd 1 sknv.r rb dtrd tt
haaft.d.. dn h$ tbEd i e^

2) I T.b.l 2 skriY.r du .rrælh d
A. h.r\tt.na, d! h.t lsed
Hut* d.krivc.d.lLr i @ drr.

3) F ittr af hd4 lbk dd hdrn .l

Hu* d ndere iinsst .l l,*r.
4) Gaudsd.6sk'@!ilLifmgn-

l) Ii T.bdl. I sdr.i6d' si. di. tu-
4N vms.r/*./.4 dic Sie in de6
.kudl.n Mød l.tbga isba.

2) In Trbrl l. 2 rchrsib.n si. dic Cd'-
s.derjz.Jor.r.r,dic si.clf$sd
hrbcn BnbshcibaSi.dicArzil,l
in derloækb O.6&tr€dpc

3) hTrrdk 3 rdlEi!.n sienbc.fms
vd sdeq Fnh.&n ,t sr./,r,r-
L,. BiEe rcdca Si! de Fmg vd

4) G.fmga. E*h.. die Sie nieder
fEn6s, 6nia i, da ldgdp-
p.n dcn no.ian *.dd.

l) irTåble t yo wlc thermb.r ot
lbe.tarr,ø yo h,rc øughr in dc

2) h Table 2 yd wric lhe dza oI !h.
Sdr,! yd hlvc.åush in lhc @r

3) lnTrb& !,.ll!r 6ibB lhd S.d.
bo a arc deltrÅ q.,szbtun,S t.. l -

4) caushr ed Flqsed n!h6 åE not

Jan,
fcb.
marls
april

Daskort til Ribe Vesterå - 1,992
Ribe Sp ortsfi s kerfore nin g

maJ
juni
juli
au8.
scPr.

Barn u. 12 år
123{5678

Navn By

I
t

Korq gæld€r fm afmæ*et døflls begyndehe |il sårnme øgns afslutning.
Iden fiskerier påbegyndes skal 'Fiskerib€sFmmelser' væie gennemlæsL
ven fiskericts åIsluuing skål dcn udlerereic fangstråppon udfyldes og
s.ndes dl pdtrylt adrcsse. pono cr b€EIL

Kort nr.

Dagkort 1992 - 40 kr
910 11 12 13 1{1s15 1? 18 L9 20 2t  22 23 2t  25 25 21 28293A31



Fangsffapport
Ribe Vesrerå 1992
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slroRKESørB{

ET BES{I3 VEID - PÅ FT,ERI TÅD&! !

Jeq vil starte denne artikkel ned en påstand on, at s€tv
ganle garvede Å-[edleoner vil kume få gavn af et lase
dette.
net dreJer sig on overnatning, oq det drejer Blg om ned
egne ojne at se, hvor pant og tlltalende, det ser ud.
Overnatning er jo et problon for de nedlenoer, der bor
largt borte. Nogle har behendte i libe, andre bor pa
hotallerne, caDpingpladserne eller på vardrehjeEDen€. ttu er
der duxket en n]l DuLtghd op: trytter - pdne store lrl4.ter
ned god overnatningsplads ti1 i al fald 4 personer,
Priserne? Jo, i forhold til forårn€vnte nulighed€r er
priserne nok et sted i nidten, 09 fordelene er, at nan k,an
konne og g&, sod det nu passer sig bedst for en ly8tfisk€r.
- og skulle fis[eriet i Vestoråen vise sig fra den då.rlige
side, så er der nuligbed for at prrve lykken i Storkssoen,
Forreston er der en fordol for de nennesker, der af en
eller and€n grund ikke så godt tan 9a långs åen, her er
nenlig fast vej helt ned til vandet, os ned lidt hjalp vil
en kdrestolsbruger kutrIle fiske på lige fod Eed åndre.

SY!{I" I('T FISI(ffEGI{

Fisketsgnet skal beres synligt ved fiskeri i V€steråen.
Evls du tager dit girokort 09 lægger det sanmen k8r det
være i ddn lille plasticpo8e, der var r0ed sarnen med
opk avningen.
llen hvordan fastgores plasticposen til tojet?
En elastik La.n evt, bruges, nen det er lidt usikkert, for
posen er jo ikke just superstirk.
Er af vore Arhus-redledrer rlngede og foreslog fClgende:
trån tag6r en af de kledler, der er fire af i et par seler-
(kleulerne kai kdbes i bl.a. broderiforretninger til ca 4
*.r/stl(. ). ffan får så lill€mor til at sy en klen|ne i sin
fiskcjåIkd, en i fiskevesten, en i fiskeskjort€n (husk at
lillenor gerne vil have noget til 9en9æ1d), og nilr nan så
kooner til åen, så er det let at satte sit llskekort fast i
klelEen.

t8



gu3k at kobe klerEer af god kvallt€t- net er jo ergetigt af
tabe kortet.
Irvrigt er der efterhånden aaage steder, rrån skal bEre sit
fiskekort synligt, en giund eere til at linde en god
ltsning.
Tal( til qrnDar for ideen orn hlerDerne.

_-EoIger-*--------_----

: I+t  kkere !

Son lovet vil foreningen udsende rykkere til de medleDner,
der ikke når at betale inden 15, Januår,
ror mig (trolger) er det et styl'rke årbojde, nen hvis der kun

I besttrrelsen kår vl godt 3e, et dat kån volde probleaer
dels at skulle botale 4o0,- kr mere end sidste å.r, dels at
skulle betåle;a 6 uger tidligers end før.
D€t er derfor vi har besluttet at udsende rtkkere, og
skulle det vise sig, at der stadig er probleder i forhold
til di" budget, så ri.nq' til 7543529I [olger.
Forresten er rykkertilbudet elr eengangsaoreteelse. LiEste år
er det 15. januar, der er den dato, Ban ikke skal g1€@e,
hvis balr vil være rcdler af libe sportsfisherforening-

SPOITTSFI SKEREN

trarge [ed]enner har spurgt on, hvad de skal 90re, !år de er
nedlen i flere foreninger, o9 som ftlge deraf få. flere
blade. sanne sptrgsmål) hvor fEr, nor 09 born er eedle[ i
en eller flere foreninger,
Det er et probleh mellen den enkelte bladnodtager og
Danharks sportsfiskerforbund, Vi skal opkrdve 75,- kr hos
hvert nedleo - jurlor Bon senior - 09 afregrn€ belobet til
forbudet,
Det er derefter op til forbundet at finde ud af, hvad der
kan eller sr,al 90res.
DB er noget nærkeligt noget. Det er hurtigt, effektivt 09
sikkert, trer det er stift. Vi ba.r tie Eedledner, der hedder
ole Olesen 09 en der hedder Ote Olsen sslv oD rravnet olesen
ikke er en Dassebetegnelee. leldigfirts l|ar de såqe
nedleDDer ogs{ aellerrEvne, 09 3å hjælper det Jo. tren her
€r probleÅet. Forestil dig Davnet trans leter Sansen _ et
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godt og reget brugt dånsk nevn. På de breve Eans leter
Itansen får, står der: 1. Ilatrs Peter tra.ns€n 2. nåns åansen
3. Peter transen 4. trarls P. Uansen 5, E. P, Hårrsbn 6. nans ?
Ilansen 7. tr ? Har8en o.s.v.
Eor eD co|nputer er selv et punktuA en d6t al rEvnet, og de|r
er (haldigvis) ikke intiligent nok til at se, at det er en
og satMe person, det drejer siq otr.
Pas derfor på, at dit rEvn er Drjagtigrt det sairoe IIJJ
steder.

Kontråkturderskrivelse

fr stor dag oprardt d€D 5. janl,år 1992, da h6te
bestyrelsen, 3€nt Olsen, et par lontroller 09 sidst leD
ikke dind3t Vagn og cert trikkelaen Dtdtos pf, "I6eerslusetr"
for på et lEssende sted at ulldårslu_ive kontråtten oD
Vesteraetr.
lenuen var i dagens anledning ste+ å1. Der blev afholdt
best)rrelsesDode fra kl 9.30 til 12.00. vi var ude o9 se pe
Å€n, skilte, parkering m.n., og vi havde e$ dag, so[
frenover kan ses son en hllepæl i vor€ bestrabelser på at
s*å-b€ nIæ fiskeforhold i det, son pressen har udråbt son -
ja las serv-

Il\ror- rnå jeg :ELslr.e?

I dette nueer er der no91e kort oed anvisnlng af
fiskesteder og parkeringenuligheder, 09 der kotrEer nere i

D€t kån \r@re svært at beskiive alt, og det galder lkke
Din&t fiskenulighederDes kvalltet. Det vlre jo !J.se sk ot,
hvis Dån klDtre læse, hvor oan skrlle have de strrste
duligheder for bid, nen det kan J69 dssvarre ikke klare,
oen *nåk 09 brek på turene, det er trlne ord [ed på vejen.


