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vESTER.å.EI{

Hvordah er det gået t i l  nu???

Ilvordan 9år det lige nu????

Hvordan ser det ud t i l  at vi11e 9å fremover?????

3 store sporgsmÅl, som medlemmerte har krav på,
09 formentl ig også interesse i,  at vide mere om.
Derfor handler dette nrtnmer næsteu udelukkende om
vores kære Veaterå.
Desverre er det ikke lutter lagkage alt sammen,
|!ten vi er på vej mod det bedre på væsentl ige
punkter, og jeg vil konne ind på et vidt onråde i
min beskrivelse at de forhold, aler nu engang er
anderledes derude end I foreningens gamle A- og
B- otnråde.
Forst økononienr økonomien var nok det eneste,
der kunne få os t i l  at opglwe. Imidlert id var den
opbakning, der var på general forgaml ingfen, sa
stor, at bastyrelsen nu kan se t i lbage på, at
Vesteråen var det, al le havde Cnsket, og son al le
også var v i l l ige t i l  at  betale for ,  4OO,- kr  nere
om året er jo dog en de1 penge, 09 især son kas
serer war det jo spændende, hvor mange medlenmer,
der neldte sig ud. l t i t  skud på ca. 1OO bl€v he1-,
digvis gjort t i l  skamme, det endte ned ca ?O, og
af den war kud ca 30 A-medlemmer. Desuden blew
nit skud på ca 15O nye medlenuner overgået, 09 i
d jebl ikket er der ca.  l90.
Nortsalq:et er ikke let at beddmme, men vi har få-
et trykt rryt oplag, og det betyder, at der er
solgit mange kort, ja, måske rigt ig naoge.
Turistsæsonen er l ige startet, o9 mon ikke der er
grund t i l  at tro, at kortsalget wil  bl ive stort -
Jo,
Ålt i  alt  ser det ud t i l ,  at det komner t i l  at gå
rundt, og det var jo også wort håb.
økonomi er væsentl ig, men f isk er 09 bl iver det,
det drejer sig on.
Hvordan er det så qået - er der fangiet noget? 
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Etr tlng er, at der komngr nye medlemher. En gan-
ste anden ting er, or0 disse nedler@er også er der
næste Ar.
Her er det f i3ken, der qor det - el lsr f iskene! t
Der blev faoget mange - r igt ig mange - gronlrn-
dere - et par f lotte låks - o9 ninsandten ogeå
nogle f lotte eksenplarer af vore forgudede hav-
Crred€r af en storrelse, der havde varet 9rr0n1æn-
dere for f lere år siden.

e!|,  d€r var mange om budet - altså lystf lskgre -
(nåske er "sportsf isker" mere passende for t lal€n
omkrLng 16. januar).
l{el lem de nye 6r et! sA kendt nand som Jena Ploug,
der Jo kendes af de f leste for sina f iskeboger,
09 han ha-r ogsA bevist, at harrs teorier var gode
nok, for han f lk f in f islr med hjen. Poul Erik fra
varde, der trykker dette blad, tog en rig-t ig f lot
laks med sig hJem en af, de al lerfdrste dage, og
slden har vi hort on f isk op t i l  d€ 15 pund. For
resten bCr f lgk i  den stCrrelse &eldes t i l  Po[l
Erik Nielsen (s€ adr. alde 2) tnåske giver det en
af for6niogens f ine pokaler-
Jeg tror, de manqe f isk vi l  få ds nye nedlemher
t i1 at  b l ive t i l  næste år.
Ti lkorselsforhold oqf parkering!
Desværre er al le vore problener samlet i  ordone
ti lhorsel sforho ld og paikering, 09 selv on du na
ske ved eget pAsyn har konstatoret bldde parke'
r iDgspladser, 9å er det ikke l lge det, det er
galt n6a1-
Det bl iver en lang historie, men det kan gavne
forstAelsen. så Ias bare videre.
Ribe er en garnmel by - DaDmarks aldste - tidlj.ge-
re kongeby - o9 hvad de fleste ikke tænker over -
gamm9l havneby.
Digorne 09 l(aruflerslusen blev bygget efter århun-
dredeskiftet, og fCr den t ial lA Rtbe udsat for
stormflodernes hærgen, nen dog så larrgt inde, at
det "kun" va'r ([e helt storo stornfloder, der kun
Ire nå byen.
sovejen var fdr som nu en forholdsvis l6t og bi l--
t iq transportvej, o9 det visdste man også i 1t1b6,
4



hvor handelen blomstrede gennem flere hundrede
år.
Deo sidste stump sdvej ind t i l  Ribe var Ribe
vesterå, og' da Fulton endnu ikke havde løst gåden
med at sej le mod vind og strøm (alanpskibet),
måtte man hjæIpe skibstrafikken på en anden måde.
Om det var wed Themsen, Elben, Rhin€n el ler måske
ved Ribe Vesterå, man f,andt på det, wed ingen,
nen de forste hestekræfter, der blev brugt i
shibstrafikken var heste, som gik inde på åbred-
den og trak skibene.
Hestene skulle have et sted at gå, og nan indret-
tede trækstier langs nod åen hert i l^ st ierne var
ve1 3 - 5 meter brede, og det wår en naturl ig
ting dengang, at en sådan træksti ejeales af byen,
der havde gawtr af den, og det betoal, at de egent
lige lodeejere ikke havde noget med åbreden at
llgre .
Ribes t id som kong,eby var forlængist svundet hen.
Titbage var kun kongr Erik enveds forordning otr,
at Osteråen skulle t i lhore Ribe og visse naboher_
reders befolkning, og disse mentresker skulle t i l
€wig t id kunne f iake gratis her.
Ribes t id som ator hanAelsby var Pa retur, og
Fulton havde nu gjort sin opfindelee, der gjorde
trækhesteDe overf lCdige - 09 derned også træksti-
erne .
Nu stod Ribe by m6d no91e arealer langs åen, som
egentlig ikke var tneget værd. IllaD burde vel have
foræret el ler solgt jorden t l l  de berorte lodsej
ere, men, en kronisk sygdon hos koNnuner, penge-
nangel, { ik Ribe bys stolte fædre 1= byråd) t j . t
at sælgie jorden med f iskeret t i1 en velhavende
person.
Kort efter år l9oo kobte en ripenser f i .skeretten
t i lbage t t l  Ribe, selvfølgeI i9 t i l  s ig selv,  men
han boede dog i Rtbe, De rett igheder, han f ik ved
hobet,var for gportsf iskere forfnrdålige. Bl .  a.
nåtte han trække vod i den udstrækning, det pas--
s€de han, og: han havde ingen pl igt t i l  at over-
lade el ler sælge noget af f lskeretten- En betin-
gelse for, at der fortsat vi l le wære f isk i  åen
var denganq, at der var fisk, der kunne fornere



sig på naturens pramlgaar, 9å for ham gjal i t t  det
om at f inde balanc€n m6ll9m det, haD faDgede, oE
det, der var Dtdvondlg for at rikre den Dodvetr-
dige t i lvakst.
llED var bedstefar tll cert llittolseD, cot vl Du
har lejet f islerøttqr af.
Itå'st'e stulle vi soDdo her eD veDlig tante - Hve[
ved, hvad der villo v.re rtet, hvis en superDl l-
I lorær havde t0bt rettt ghedei're.??2?????
Rlbe Sportsf iskerforenlDg er oprettet i  7942, og
vl var således tkka "fødtn, da Gerts bedstef,ar
*obte vegteråen tt lbagg tt l  Ribe, nen vl har al
mulig grund til at vcre glade for, at han gjordo
alet. Forresten har Ribg l(orunune haft truligheden
for at tilbagek{be f,lsksrgtten, nen det dengangl
dlddende byråd synte! lkks, d€t war peog:ene vrrd.
Lodsejerne - altså den, i lsr egentltg ikke er der!
Jo, aler er sket det, at trrkstien er wek og dsn
Jord, den lå på, brr.gea Du og tilhtrer for[entl lg
og9å de lodsejere, ao[ bavde jordcE lLg,e iDdeo
for trakstieD- Fist€retteD har de i[idlertid itte
fAet, for selv orn en honnuDg sclger noget, så er
det sin sag at få andret galle rettigheder.
AItså flsteretteD er Ocrt lllkkelsens, og vt, RSF
har lejet dea.
En af nenneskeneg grundholdDlnger er "Doget for
noget" ned t i l fojel len "hvls venskab skål holdea"
Det er klart, at lodaajgrue langs Vesteråen ikk€
Eynos, de får nog6t for nogot. Son f isker tank€r
du tnåske, at d€ jo holler lkke har f isker€tten at
byds os, så hvad skullo do så havo?.
Fakta er, at vi,  ude! at tanko neget over det,
gÅr på disse lodsej€roa marL6r. } låske koumer en
af os t i l  at Cdelæggo st el ler andet. vi kan bl.t-
ve skyld l, at kreaturer lobar ud af iDdhegnio-
96!. Vi er mange, o9 bare vort aDtal er ert natur-
ll9 hindriDg for, at lodsejerne kaD værå glade
for os.
Reattioneo fra lodsojeroe på vores tilstedeværel-
se har været reget forak€llig, både positiv og
nogatiw, og i b69ge t i l fclde med et "megetrl
foran-
Vl vi l  gerne sigå tak t i l  d€ lodsejere, der har



taget pEnt lmod os. 09 t i l  de andre siger vi,  1ad
os prøve, om ikke det er muligt at få noget for-
nuft igt  ud af  det .  Vi  er  wi l l ige t i l  at  h jælpe
ned vedligehold af st ier o9 veje, som vl nå be-
uytte, og vi
der er kohmet

frem for alt meget kede af, at
nisforhold ind mel len nocle af

er
et

lodsejerne og os.
T11 nogle medl enmer:
Desv4rre hores der rygter om, at der er medlem -
ner, d6r ikke reapekterer d6 ski l te, Dogle lods -
ejere har opsat på t leres ejendom. Det samme 9æl
der parkering- så letsindigt skal man ikke ongå
sit nedlensskab af Ribe Sportsf i  skerforening, l lan
kan bl ive snidt ud af foreninqen, hvie man bl iver
taget i  den s1ags. I i låske er der en el ler anden,
der burde 9å ud t i l  en lodsejer og sige undskyld.
Det er utrol igt, at det er nodvendigt at fortæIle
voksne nennesker, hvordan de skal opfdre sig, Der
er også problemer tned pårkering. Ubegribeligt.
Skal et menneske, der endog bruger ordet sport i
sin hobbytitel,  parkere sin bi1 l ige der, hvor
han ekal begynde sit f iskeri.???
l{ej ,  selvfolgel  ig ikke I
I{en hvorfor i alverden g0r han det så???
Jeg kender ikke svaret. Dovenskab - l igegyldighed
ell6r egoisne er de ord der melder sig, men hvis
vi er sportgfiskere, så passer disse ord da ikke
på os -  e l1er gCr de?
Jeg tnå anmode medlemherne om at hjælpes ad med at
holde dlsse unoder lrede. an har Jo som medlem
ret t l l  at kontrol lere andre, ogi det gdr bestemt
ikke noget, hvis malr 90r en f isker opmærksom på,
hvis hans bi l  står ulovl igt parkeret. Ved genta-
gelse v i l  en skr i f t l ig meddelelse t i l  formanden
væro på sia plads-
Dagkort !
Salget af dagkort er stort, og der er sikkert
medlenmer, der sidder 09 tror, at al le unoderne
skyld€s dagkortkobere. Hvad tror alu da en dag-
kortkober egentlig er? Tror du, ilet er sådan en,
der betaler 8O,- kr for at være med t i l  at dde-
lægge f iskeriet i  Ribe Vesterå?
}{ej  ,  stop nu l idt !



En 4agtortkøber er en lygtf isker, dor sikkert er
et tvrlgt medlem i en af vore naboforeninger el--
1er son kornmer holt ovre fra SjæIland et sted,
altså en persolr, der nåske har ofråt op mod 5OO,-
kr for at flske i Ribe Vesterå, Sådan en konmer
ikke for at Cdel.rggq nog6t -tv..rt inod.
Hvad er der så qalt?
Desværro er vi mennesker sådal iadrettet, at vl
ikke har så Iet ved at s€ vore egn6 snå fejf- vt
brokker os om forurening ved enhver lej l tghed,
men ikke desto Biodre kan man finda linestuDper,
nadpapir, 0ldåser, engangsfla6ker og l ignende
Iangs åen. cuderne må vide, hvor det koftrner fra-
Jog t i l lader nLg at tro, at f iskere, Jægere, cam-
plster og andre nåtnre l gkere ikke swLner naturen
tl l ,  nen jeg har egentl ig ikke noget at have den-
ne tro i, for ved narmore eftertanko, så er det
jo navnte gruppe, der ferdes i datureD, og så må
det jo vær6 den, der laver svineriet, det kan Jo
ikke være den der blev hjemme.
LuftforureDingeD er også nod vore ldealor, nen
ikke desto nindre er der over 5o8 af ale voksoe,
der trækker vejret gennen en cigaret. (gælder og--
så sportsf iskere) VI f iskere skul le jo v ide det!
laDge bakte srnå - g0r ert stor å- llen her er dot,
vi er smarte - tror vi da - for vi or jo så gods
t i  I
del
1ll le on del har jo da slet ingan betydning, for
do andre står Jo for  4.999.999 fenunl l l iontodele,
og det er Jo noget. og dog 6r det dio del, dåt
drejer gig ofi i .
Altså kare venner.

at regine. Son gennomsnitadanskor, så er tnin
af forurert ingen kun I femmil l lotrtedel, o9 så
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I-AKE P.å. AFVEJT !

Det var en af de sidsts dage i sæsonen 1991. o_
venbcr sklftedagen var passeret, og derfor var
Rtbeltykket skiftet ud ned sanmens lutnlngeng
flstevand latlgrt iade ostPå, for on mullg|t, at
pynte lidt på det uildest talt naqre resultat i
deD forlcbDe sæsoD.
Dar var koneet rigtig negelt nedbor, åeo svulnads
D6d brurrt vard, hvorl der fltd en del siv, græa
o9 alskons grums, der Lkke gjorde f iskeri sarl ig
l€t ,
Trodg f lere forsog ved atsmmeværket ved G€l5bro
lykkod.s det ikke, aom tldl lgore år, at se hav-
orreder springe for at konn€ videre, nen så dog
an ltor stor f isk, anta9o119 en han, kredae rundt
uden at kunne beståmmo sig for at forcer€ stem-
net, nert det var oqså alt. Dog kunne danbrug6reD
b$ette om, at hatr havdo 6et fisk passere ved
forste vandstiglrlng. Efter mange forsogr ned flue,
splnder og robl er - udeD resultat, var dot tld
f,or dagens lysfrur*t - lillcnors nadpakke - og den
fl l  mlg så t i l  l tdt taDkolsg, idet der var Dorsk,
graved laks på er af rnadderne !
Bf,ter en f iskol{s sct. Hang ferie var der bevll-
git  et l i l le snut op t l l  nln daneke ven på Jaren,
hvl! der da kom vand - altaå regn i store ncng-
der I
Det kan jo lyde sErt, at det var regn i gtore
mcngd6r, dar odelagdå ferlen ved Sct- HanE, l{en
da gik turen t i l  de storc 6lve orkla og Gau]a, og
ds roagerede ned en 9t1gDin9 på eD t1l to heter,
og d.t er absolut deliggende for alt laksefl-
skerl der. På JæroD er der tuD snåelve, ogr de er
belt afhcdgige af regD, tå det er en aDden aag.
Hgr havde lakse! saDlet 319 ved nurdingen geDDem
auguat måned, de tuDn€ itke tomme op i elven6, da
d€r lkke var kommot regn lcnge.
9å kom regneD forst i  8åptcttber, og min ven rln--
grde, at nu var der chanca for at fa laka, og
glad blev Jeg.
I(uf,ferten blev pakket - og så

9
tung var den -



helt  nedstrgms. Ingent ing.  Et accelereret  lof t
med tohåndsstanqen, og f luen er i  luften- En
anelse mere l ine denne gang. gådan, ja. Snå to
fod fra den anden bred, Jeg kan ing€nting gore
forkert i dag. På det forste stykke går det lidt
for stærkt. Den lyse f luel lne får forn som en
halvmåne. Det er nddvendig at sIå l inebugten oIF
strøms for at bevare kontakten med fluen 09 ned--
sætte ha3tigheden. At mende: Stangspidsen føres
nod wenstre, og så en fask håndl ed5drej ning mod -
- . .  Høi ,  for  p. . , . .
Det lysegrdnne kunststof er blevet levende.
Strammes op så pludseligt, at den ldse I lne f låes
ud af min venstre hånd, Så sætter hjulet i  m6d et
vræl .Det ldbske håndtag giver nig et gevaldigt
rap over f ingrene, og jeg fuhler med at st i l le
bremsen, mens jeg i kluntede spring forsoger at
folqe med ned 1an9s bredden. Stangspidsen opfører
sig som en onskekvist i en robåd på Atlanterha-
vet. sveden spriDger fren på nin pande. l laske
fordi jeg i det samme nærker, at det er den tyDde
dacron-bagline, der er begyndt at skære ind i
nine f ingire. Jeg nå Idbe hurt igere. Straks tårner
en ny katastrofe sigr op.
Uhyret derude bl lr ved ned at æde l ine, men aler
er kun små halvtreds neter hen t i l  det gamle
spang. Det er unullgt at komme forbi derhenne.
vandet er alt for dybt t i l  at tanke på at vad€.
Jeg nå sinpelthen læ99e mere pres på min nodstan:
der. Højre hånds al lerede forbrændte f ing! 'e grl
ber om spoleris håndtag, og knuger så knoerne
bl iver hvi  de.
Det strdige træk derudefra tvinger nig skrialt  for
skridt t i l  indrommelser. Lyalen fra alet mishand
lede hjul er nu aflost af en skarende hvinen fra
den overbelastede l ine. Jeg er trådt ned i vand
kanteri, og rnærker det kolale åwand lobe oveninal I
,nine gummistdvler. Nu må jeg stå fast"Fåst. I
noget der forekommer som en uendelighed står jeg
på hælene, ned hander aler ryster af overanstren
gelse, og overkroppen krulnmet over den ualpinte
f  luestang.
så letter presset -
t2



qLuIIe_-den nyo, store lakseataDg red, og så glt
alet ellars Dordpå tred tog og -færge 

- -o9 at€er
tog, der glk en hel då9, og jeg var qodt r6Js6--
tret, da mir ven tog j.nod på statj.oDe! i 8ryne.
TrutbodeD blov sovet v.t, og aå havde vi ellorE
en dejl lg ulte sammen ved 8å€1ven. clg laksen var
konmet, alet så vl i  foagen langt tnde I landot.
LaLsene spraDg hole tlden, og nogle af AeD kon
nok oggA ig'eDnen, 09 maD kan bguDdre derg! ener-
gl, for det var grove ldjor I den voldsonng stron
l de mange katRre i trappea.
IteD bidolystDe va- de ltke efter dlsse anstr.n-
96lser!
Troda m69en lharallghed lykkedos d6t kun I en uEe
at sDyde to a[ålaks på to og tre lllo- ftl ggn-
gtld lgver€de d€n tre ki los laks en ftght, gonr
var betydellg mer6 l ivl lg 6nd en dobbelt Bå stor
havrrred fre celså tidllgere på Aret havde pr---
steret,
Jtr lakscne €r 1ang,6 og slanke o9 qr' ten tkke tt l
åt tratte, det er, gom on, det helå gr befe musk-
ler, og det må det jo vare, f,or denDe laks blev
fanget tre ki loneter oven for den 9tr ld,6 foas -
n6D faaggs vl l le den, for den hrvde fat I  nin ny-
bundne flue (gaddtDgton [ed trekrog - 6 - n€d
Blak) ftrst en gang ned et langt tungt tftrk, og
ofter sn l i . l le pause glk den t i l  sagen lgeD, og
da blcv doD hanEende - sol ldt og godt, og Jeg
nåtte Ded over et gtrialt sttkke vand Ded de!r, og
f,ørst after mange volter og sprirlg lykkedes d9t
at få den nottet.
E! dejl ig oplevelse var det, og d€D koD Jred hjoi
tll Danmark, Det! kunng lig,e være I nin kuffert,
da vi havde kappet den frosne hale af.
Og så qr dgt, naD sidder ned nadpatkeD og denne
taDke oDstår3 Er det non on af "vore', udsatte
laks her fra Ribe åsystemet, der er kommet pa af--
vøJe???
Rent teoretiEk kuntre det vel vcre sAdaa. Laksone
er rejgelystno, og de konmer vialt otrkring, og ud-
sEtningsnatorial et er jo af neget blandet h€r-
torrst, o9 Dår nu smagen til forveks I lng rlnder on
eD graved havCrrrd fra 6els A, så er tankea vel
10



slet  ikke 9A hel t  tosset??
Der var ingen f isk at få derinde østpå, så naal-
pakken 09 tankflugten var noget af det bedste den
daq, og 3å er man qlad form at man er ramt af
bali l len, der nedforer, at man helt sl"kkert tror
pA - at ncste år - da gir det garaateret fisk -
nasser af f iak!
For optinlster er vi jo - vi lystf iskere - hvi l
ket vel og3å frengår af dlsse afsluttande l inier,
der er skrEvet i  den mCrke tr iste t ial omkring
adwent:

Tåge, dis oq dyster dage
konner lyset aldrig med ti lbage?
Jo, det g0r det år for år
gnart vi attor solhwerv får
og det glår fren nod lanqe lyee daqe.

-__SRIR T{ADSEII_

FOFI_PG'EIII I ET'E

Vandfladen foran mig er nyriaaler af snå spejle,
der blendend€ refl  ektererso len, 3å jeg nå shygge
med hånden. Står på bredd€n af kongerlgets bedste
havCrredvand og spejaler efter l lvsteqn. A - styk-
ket- Det navnkundige- Boltreplads for en I i I le
eksklusiv skare af Guds og nibe sDorts f lskerfore-
rlngs udvalgte. "kuD for A-[edlemmer" står der på
de udleverede kortblade, solh geagiwer et stykke
praktfuldt dansk aatur '
i idt l*ogere opstrøns 5er det ud t i l  4t være et
lovende hul, aom meget vel kunne rumm6 fisk' Jeg
beslutter nlg hurt igt for at forsdge et par kast
i forvandet, netop der hvor stronmen tagler af'
Flu6? smedons er vist Et bruqbart udBpil.  Et par
bl idalkast, oq l inelængden er r igt ig. Den store
hawdrredflue blir wæt for lrig i det uklare vaDd,
m6n min venstre hånds totnmel- ogr peqefinger har
god fol ing nod, hvad dor foregår dern€de. l{ed en
håndbevægelse mender j69 en eDkelt gang, og af
venter at stronmen har fort nin lokkemad næsten



"Di t  l ivs f isk",  s iger je9 t i l  mi9 selv,  mens jeq
tom og udbrændt sidder I vandkanten oq stirrer ua
i intetheden. l l ine hænder begyoder at spole dea
Itse l ine ind- Tonheden f lr lder son en middeletor
Daturkatastrofe .
HeIe baglinen er konmet op på spolen fdr det går
op for n19, at der er noget galt.  , ,  oget' ,  Et el--
ler andet i  den aDden ende af min f luel ine, Den
er der stadig. Der er ganske enkelt sket det, at
f isken er vendt og gået opstroms.
Situationen var en ganske anden nu. Salmo deruale
9ka1 denne gang ikke kun overwinde modstanden fra
ntit  bjul, men t l l l lge arbejde nod strommen.
Ha1loj !  Sikke et  spr ing.  Stor f iek.  Stor!  L idt
mere pres pa, 3å får vi nok l idt nere af samme
slågs, - og det trett€r altsammen- Overmodigi af
den gode retning ting:ene havde taget, lægger jeg
hele min vag|t bag stangen, og ganske rigt igt, der
skyder kalorius ua af vandet. PAI'G !
Lyden rudgrer i mine Crer som et kanoDskud, neng
jeg roder rundt på gulwet efter rnin staDg. Er den
vak? Både f isken og staoge$? Så stCder jeg igen
hovedet nod natbordet og er vågen. Jeg fumler i
norket efter natlampen.
Stirrer stadig fortumlet på mit , 'alrømmevaqd",
hvor dynen l igger halvt ud på gulvet og: hoved-
puden ovre i hj ornet.
Får med rystende hæoder l ld på en cj.garet, mens
Jeg spekulerer på, om det er for t idl igt at tage
ud. Er der noget med, at f iskeriet først starter
to t imer før daggry? Jeq kradser l idt i  de halv-
Iange skægstubbe og bes lutter at kontrol lere
fiskekortets bestenmelser. Stikker den ene fod i
en hjenmesko o9. den andeD i grejæsken, som jeg
gennemgik i  aftes. Bander og, humper over t i l  ryg
sakken, hvor kortet er fastgjort.
Lad mig se- Jeg læner mig ind under lampon og
kniber djnene sarnnen på grlnd af rogen fra
smogen. 09 der står det, Sort på hvidt. Hit f ted
I emsnummer, - på B-l isten. Jeg 9år al l igevel i
seng igen.

-----------BO ltøLLER PEDERSEN-----
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T€"bte ogr f r-r-nd-rre .s Er,gf ra !_

Har du tabt e1ler fund.tt noget, du mcner er af
værdi, sa ring eller skri.v t i l  fonanden. Det er
praktist, at den slags samles på eet sted, Ilet er
mest fanggtnet, gon lledl e!|Eerne glanrler, nalr de
har landet en fisk, men der er også andre ting.
Desverre ser det ud ti l , at der er langt f lere

:1T:_:11_::lir3_1il11_ir1_1itr";1n!;l:________

sT(f,rrlcEs øtEl{ ! !

Umiddelbart syd for Rlbo by har en ihardig for-
retnings-nand skabt "sToRIEsøEtr"
Hvis ordet f iskeso passode ti l  de put and take-
søer, der opstod for 3 - 7 år Bidon, så mangler
sproget et udtryk for det, der bydaa pA syd for
Ribe.
Der er l ldt af hvert - el ler tne9i6t. SCen er ret
gtor og er egentl ig f lore sammenhængende sder.
Det tager nok en t ime elLer mere at gA hele vejen
rundt.
Fiskene i  soen er af  forakel l ig storrelae og art ,
men d€r er selvfClgelig f lest drredar, Storrelsen
er fra ca. 40 cm ti l  omkringf de 70 cn., altså op
imod de 8 pund, måsko gnkelte endDu 5torre. Der
er et ishua, hvor nan kaD kdbe is, bi irger, kaffe,
ø1, vadd 09 meget andet, o9 der 6r et pænt sted,
hvor man kan sidde og spiae det kobte. Der er en
dejl ig legeplads t i l  bornene, der er f jornstyrede
både i  en særski ldt  sd,  der er to i l€t ter ,  læsku'
re, et I i I Ie vandfald, et lawandsonråde t i l
bl-a. frøer, d.er er mullghed for at kobe dagkort
og 3-ilageskortt til veeteråen, og dor er hjrtter,
som kan lejes. Det er hytter af f ineate slags, og
de kan sammenlignes n€d det bedste, man f inder på
caftpingpladser.
Hed den kapacitet,
nodverrdigt at gCre
L4

som storkesdsn har, er det
opmærksom på ain oksistens.



Det g0r nan så. En stort oq f lot lndsats over
store dele af Europa har gjort Rib6 k€ndt, og vi
er med i Storkesdeos reklane.
Et godt forslag t i l  en dejl ig f iskeferle for vore
langtbo-teboende medlemlrer: Lej en hytte. se l(am
nerslusen, ilandd Ebbev6j, mafsken, de flade engre.
Lot en havrrred
fiskeri nislykkes,

af Vesteråen, og skulle al
prov Storkesoen.

op

-------Ho I g€r-*-------

MÅJ 1992
\ZfI=; sygdomlren oqså vorelr problem

VHS sygdomm€n dukkede i b€gynalelsen af, lgsoflerne
op på nogle dambrug ved Egtved å, deraf også
navnet Egtvedsyge, I loDet af den ncate halve
snes år Dredte den slq tll nesten alle dam.bruq i
Jyllatrd. I l98o6rne ligger de stærtost aDgrebae
oEåder ved ds store vgst- o9 sldvestlige åer.
VHs sygdonmen skyldes virus 09 er endnu umulig at
udrydde ved f.eks. vacclnatiod, jvf. inf luenza
hos nennesker.
Det bedste dambrugern€ i djeblikket kan 90re er
at forsoge at undgå at få virus ind i dambr[gene.
llan ved I dag ned sikkerhed, at hejrer Ined næbet
katr overfrre virrE (forstg frå Brtns darnbrug) -
åndre fugl6 så sotn krager ruNner også smltterisi
ko. På danbrugene prover man ved hjalp af net at
holde fugflene væk.
llen også nennesker kan overfore virug fra et dan
brug t i l  et andet, 09 derved bl iver vHs problemet
ogs,å vort.
Vi har 6t f-ugtbart samarbejde rhed begge vore
dahbrug, o9 jeg tor godt vove den påstand. at
dette såIarbejde hovedgagelig er t l l  gavn for
sportsf isk€rne ved Ribe åsystemet.
Desværre er det sådan: Hvlg dambrugeng får virus,
tnens vorc vl ldf isk opholder sig der, SXAL ale af
I lves .



Det er IKI(E daobrugernås bestemnelse, men vete
rinrlrdirektoratets afgorelse, o9 den er både dao-
brugere og aportsf iskere unaerlagt.
I År har Gelsbro dambrug fået VHS sygdonunen, Vi
havde ovor IOO.OOO stk forfoilret yng€l gående på
ilahbruget, da sygdomen brdd ud.
Di39e f isk skolle have været destrueret, tnen d.a
veterinerdlrektoratet konstaterede, st vor€ f isk
ikke var syge, f ik vl lov t i l  at satte don ud
Dedstrons da&brugene (Ribe oDrådet og Tved A).
For at fornlndske snitt€risiko€n kan vl gøre føl-
gende :
Flyt ikke fra et f iskavanal t i l  et åndet ![eng dit
grej og dlDe stovler endnu er våd€. VnS vlmg
trives bedst, når der er vand t l lstedg.
Hvia du onsker åt f tske i Gram å og i Gels å
sarune tlaq, da flsk fCrat i Gram å, da her lngen
vinrs er.
Vi kan vaske stovler og grej i  formalln.
Fisk åldrlg ned agnflsk fra andre varrdsystemer
eller dele af samme vandsysten.
fanosejlads burde Lun foregå opstrang til fdrste
gydsplaals €l1er dambrug .
l ted ovenstående lndleg håber Jeg, at vi sports-
f iskere undgår åt være medvirkende t i l  overf0r6l
se af aetr vlrus, gom frenkalder VUS sygdonneD.
Jeg vi1 slutte tned at øDsk6 al le sportsf lgkere
ved Rlbe å systemet Knæk & Bræk i 1992

ved venlig hi lseD
LAtrSEFOITDEI

Ribe sportsf iskerf orenlng
v/8ent OlEen

I \za-rrdlrI € j errd\ua- L g-et

Allan Jensen fra RSF or indtrådt son fomand for
vandplejeudvalget i  Rib€ antskreds. Dor er masser
at lave, så vl er glade for at have en dygtig

i13::T1i_:111li:_e_i:i_T;"tåty_e r sen__________



TAI< !

En stor tak t l l  a l le,  der på d6n 6ne el ler  anden
nåde har været bestyrelsen behjælpellg roed
arbejdet ude ved Ribe Vesterå. Der er brugt nange
tlner IÅ f. eks. anlæg af vore holdepladser ogf IÅ
narkering med ski l te.
Også en Etor tak t i l  jens Plough Hansen for hans
meget f lne reklame for Vegteråen, Det sidste fra
hans sido er et f int stykke i bladet "Blinker",
der ualtomlrer i stort oplag i ganborg-området 

- En
sådan ontale vi l  givet betyde de hel del f lere
aolgte kort -
Også tak t i l  Poul Erik fra Varde, som har trykt
vore kort  t i l  en bi l l ig penge for os.

----*----Bostlrrelsen/Bent Skjodt--

tt \/rr l. cartl.r€t r'

v1 har sagt ja til sammeD med Ribe Amtskreds at
glve 2,-kr  pr  medlem t i l  indsamlingen t i l
"Vulcanug"-bdden.
l ' lskerne, der aktlonerede dengang, har vor fulde
gynpati,  så vi er glade for at kunne give denne

111_":1i:111___---________Best,.rersen______*__--

I..AI(S EFOIIE}EIE ! !

Efter aftale med cram Sportsf i  skerforooing er
Ribe a laksefonden nu und€r rent RSF*regi. Det er
det mest praktiske.
Gram Sportsf iskorf orening betaler f remover år1 igt
1O.OOO,- kr for at deres A-medlemner må f iske på
Fladsåsydaiden .eal t i l  Harrebt bro.
Gram Sportsf i  sk€rforening har fået kontrakt herpå
t i l  år  2ooo incl .

---Bestyre I sen/B€nt skj ddt-------



HJ.JEI.P ! ! !

Ge I såsanmens lutningten kuntre på deres generalfor-
samling ikke bevilge RSF et belob på 2O,- kr pr
nedlem som ti lskud t i l  vores arbejde nen at få.
Aen fej l fr i-  Indti l  dato har Gram sportsf isker-
forening betalt 1O.OOO,- kr og Vojens har ktbt 50
dagkort = 4.OOO,- kr.
Jeg konstaterer, ikke overraskende, at det har
været mest behagel igt at skælde ud over erhvervs-
f igkeriet i  Vesteråen, sl l  længe man kunne gore
det grati  s.

"--Aent Skjodt-

' fat te=_egr a er !  !

Der har været en del efterlysninger af tatt€reg-.
1er.  Her er de.
Der må ikke tattee fra båd.
Alle medlemer af RsF må tatte, hvor deres altn.
f iskekort er galdende. Ægtefæller/samboende mA
tatte a1e s:unme steder, når de har tobt et tatte-
kort  t i l  1oo,-  kr .
Ikke medlenmer af RsF kan kobe tattekort t i l  Ribe
Vesterå for 2OO, - kr,
l(ortet kan kobes hos Ribe sport ( i  d6n nordl ige
ende af hovedgaden) el lor ved henwendelse t l l
kassereren.

----Bostyro I sen/Bent Skjodt-------

BAILBEGTEII S HI'I- ! !

De nye tilbageforlnger vest for staunaqerbro ssr
vældig gode ud- Ved "Barboråns hul" er der al le- '
rede standpladser. Der er fanget en 4 Punds i det
dybe hul .

1a
Bent skiddt-----------



I-OV \/ED:I-AGET

Den nye ferskvands fiskerl I ov er nu vedtaget" Der
er i den bl . a. forbud mod nedgarn i stronmenale
vande.
Jeg har endnu ikke kuanet få den vodtagne lov i
hande, og jeg vi l  derfor vente tned oærnere kon
mentarer.

----^*----Bent skjødt-------------

FAIIG S TR.JAPP()-'TEIT ! !

son det er de f leste
folk i  foreningen,
udsætning af f isk.
For dlsse medlemmer

nedlemner bek€ndt, så er der
der gør et stort arbejde meil

er det vigtigt, at de ser
her erresultatet af deres artstrængelser,

fang strapporterne alet eneste, de kan få-
l len det kniber - stadiq.
D€r var ca 33O af medlenunerne, der havde udfyldt
fang5trapporten for de lndbetalte kontingentet på
posthuset, heraf var 23O A-medlemmer og lOO E*
medlenner "
Af de 23O A'medlemmer havde de 95 fanget mindst 1
fisk, og for B{edlemmernes vedkosmende, var der
13 af de 1OO, der havde haft heldet ned sig.
Alt j-  alt  var det ca- 5OS af medlemnerne, der
havde udfyldt rapportan, 09 så kunne man jo gætte
på, at man bare kunne gange tallene ned 2 og
derved konme fren t i  I  det r igttge resultat.
Desværre er aet nok ikke så enkelt.
De 1O8 medlenmer, der havde fanget noget, havde
ialt fanget 33o stk, og det er dårl igt - meget
dårltgt. Jeg håber en rneget nCJe gennemgang af
rapporterne kan give et l idt pænere resultat, men
desværre tror jeg ikke der er lneget at konune
efter.
Størrelsen af de fangede f isk fordeler sig såle-
des:
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40 -  50 cn.
50 -  60 cm-
60 -  65 cm.
65 - 70 crn,
70 "  75 cm.
over 75 cm.

91 stk
1O9 stk

66 stk
3? stk

10 stk

Derrlorrstr-at i ort

En af vore yngre medlemmer kom forledgn t l l  at
demonstrere overfor en englænder, at Vesteråen er
et bosog værd.
Troda ivrlg f iskeri,  havde vort medlem kun faoget
een eneste flsk på de nange ture, han havde haft
i  lobet af foråret, rr leD det sku,l le ændre slg.
Kort efter har havde talt med eng landeren flk han
en f lot f isk - og enqlænderen var neget lnporre
ret .
l len det skulle bl iv6 værre. Nappe havde f isk nr I
gjort de sidste krampetrakninger før der var hug
i.gon - og eng1ænderen var nu ganske benov6t.
l ten det skulIe bl ivo endnu værre. Vort unge
medlst[ var så at sige konrnet ind i  en stime, og
elg]ænderen begyndte at bide sig, for han troede
bestent at han drdmte.
Xen nej, o9 det var lkte slut endnu. EnglaDderen
9år og plal lcgger at f lytte t i l  Ribe, dels for at
f iske, dels for at få et f iskekr8sus boa vores
unge nedlen.
Og han kon t i l  at  s1æbe, 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,5
pund.
Om det er eo historie - Jo da, det er det - men
både f igkene og vort medleh og englændersn €r
rigt ige nok.

20
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$I:z f  is l<esø !

5å godt som midt mellen emåbyerne Bobdl
er der dukket en ny f iskeso op. Tidl igere
en hjortefarm på arealet, men på grund af
blev det en blandet forndjelse for  e jeren.
Det er endnu svært at se, hvad det wil
sig t i l ,  men der er nulighed for at kdbe
Då stedet.
i i1 de medlemmer, der fdlte sig t idt betrykket
ved omtalen 41 parkering:eprob I enerne ved
Vesteråen, er det måske interessant at vide, at

\er parkerer man næsten l ige op ad sden.

-----_-----Ho lqer----------_-***--

så .gvinger vi poka I er_rl.-

som de f leste gamle medle$I|ter ved, og de nye
meallemmer skal vide, har foreningen nogle meget
f lotte vandrepokaler, som skal ud t i l  medlernmerne
- vel at benærke de af os, der har gjort sig
fort jent  t i1 dem.
Det drejer sig on føIgende Pokaler:
En pokal for årets stdrste bakdrred fanqet i  Ribe
Ndrreå (Tved å)- sponsor er Ribe sport.
En pokal t i l  juniorerne for storst fanget f isk i
foreningene f iskevande e11er I foreningens regi,
F. eks. på en tur t i l  kysten, hvor foreningen er
arangor. Sponsor er (vickly Ribe.
En pokal for årets stCrste laks fanget i
foreningfens f iskevande. sPonsoe er Laksefonden'
Foreningens egen attråværdige RsF pokal for
storst fanget havdrred i foreningens fiskevande '
Endelig har vi gartner l lathiesens mindepokal, der
hvert år uddeles t i1 et a- el ler b-med1en, der i
lCbet at 5æsonen ved sin optræden, init iat iv,
iderigdom eller l igoende har gjort sig fort jent
t i l  en virkel ig Påskønnelse. Bestyrelsen nodtager
g6rne forslag fra medlemmerrre, helgt motiwerede,
ion kan bringes i " f  i  skeRlBEtragtninger" '  Besty-

og Tobdl
var der

aYgdom

udvikle
i5 n-m.



relsen afqdr suverænt, hvern der har fort ient
pokal€n. Bestyrelsesmedlemmer kaD ikko modtag:e
gar.tnor Hathiesons mindopokal .
}{en hCr her kære venner, der er ti l lagspretnier i
år .

ed juniorpokaleD fdlger et gavekort t i l  "Riba
Sport" Værdi f5O, * kr,
For år6ts storate bækdrr€d 3 f laaker rødvln,
Den stdrste laka 09 havCrred er dgt i  sig selv en
stor forngjelse 09 t i l f redsst i l le ls€ at  fange,
nen al l igevel folger der med pokalen en f laske
skotsk,  dest i l leret  k i  ldevand t i lsat  forskel l ige
ingredienser.
Gartuer l . lathieseDs mindepokal er nok den vi al le
helst  v i l le modtage, men selvfdlg€l ig gkal  den
va19t6 hædersmend ikke alene glæde sig ovsr æren,
|nen tunne dele den saltuneo med gode weDner over et
glas,  skænket f ra en f laske "skotsk",  der fd lqer
med pokalen.
For at en f isk kan anerkendes, skal folgende
bet ingelser være opfyldt :
1- Fisken skål være fanget ned stang, hjul og
sadre og wære kroget {oran gellerne.
Z. Foto af  f isken vedlægges. På bi l ledet nå der
gerne være et må.lbart emne.
3. Oplysninger om vagt, langde, dato 09 t idspunkt
for fangst -
4. Oplysninger on redskaber oq fangstplads.
5- Skr l f t l iq bekræftelse af  v idne.
Alle atuneldelser skal være undertegdede I hænde
seBest den I .  novenber af hensyn t i  I
inskrlpt ioner fdr general forsaml1n9en, hvor over-
rækkelse wil f inde sted.

KIi,SI( & BRIEIT

POTJL ERI( NIELSEN
I(ÅJ I{U!(SVEJ 4
6000 ,(oLDrNG TLr ?5-5213S1
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AVAIICERET FTUEI'l SK'ERI !

I  3:t år har'  ieg f iske{: med f lue, ,}eg har fanqe+,
regnbuer, bakørreder, havørreder 09 enkelte
skal ler .  l {er  kurt  3 g:edder,  a l tså på f lue.  Sidst  j
juni f ik jeg en på ca 4 pund. Den havde talet
ophængerfl .uen. En f lue, som skul le v i rke
agressivt ,  var meningen/ da jeg bandt den.Den
skulle være et ir i  tat ionsmoment - en fræk trussel
over for havorredens enemærker. Det var en
alobbel tkroqet 4'er. Vi kalder den "den wåde
hone",  fordi  den ser så forpjusket ud, Som en
hdne, der er faldet i  vandet. Det er ham barberen
fr4 (olding, der har kreeret den uden fordvrigt
at  v i . l le draqe sanmenl igAingrer,  skal  det  navnes.
Nå, lad os komme ti lbage t i l  den juniaften, hvor
jeg fangfede en gedde på f1ue. Efter at have
fjernet f luen fra qedden, den sad helt nede i
halsen, blev f isken forsigt igt  genudsat.  Da jeg
havde givet  deo l idt  kunst igt  åndedræt,  s log den
et slag med halen ( '9 forswanalt ud i åens
hetn&e l ighedsfulde dyb. Langsomt gik det op for
mig, at det var l idt af en bedrif t ,  jeS
personl i f t  havde opnået.  Rent stat ist isk havde
jeg foretaget en fangst, son langt overgik det at
fange selv en velvoksen havørred -  a l tså på f lue.
Jeq qlædede mig t i l  at komme op t i l  bi lerne ()9
over en kop kaffe el ler  en Cl  at  for tæl le de
andre om min overraskende fanqst.
"har du nærket noget,? 10d spørgstnålet, da jeg
træt nåede op t i l  vennerne, der var ved at
afmontere deres grej .
Ja, mon ikke jeg havde oplewet noqet- Jeg
fortalte om nrin spændende fangst, om fluen, der
sad begravet helt nede i halsen, om fighten ogl
genudsætningen. Ti l  at begynde med wirkede de
interesserede, lnen l idt efter l idt blev de l idt
f jerne i bl ikket o9 begy dte indbyrdes at tale om
deres oplewe I ser.
Hvorfor fanden satte du den grovæd€r ud igren? var
der en, der spurgte- Den æder jo a1 ørredynglen,
De andre nikkede sarntykkende ogbegyndte at tale
om, hvad de selv havde oplevet, Der var ingen,
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der havde fanget noget. l lam, der bebrejdede migr,
at j€9 havde genudsat gedden, havde rejst en
havorred, mente han, oppe i hestesko€n. Den war
kommet to gange med eo bølge så stor, at hvis
ikke han havde haft skridtstøvler på, var vandet
løbet ovenind. Jeg kom t i l  at  s ige,  at  det
muligvis kunne vær.e en stor gedde, der skulle
efter sigende stå en ordentl ig krabat på de
kanter, men, som jeg t i l lod mig at gore opmærksem
på, gedaler er meget vanskelige at fange på f lue.
Rent stati .  st i  sk.
Der er sjældent, jeg træffer ham nu, 09 når det
sker, hi lser han kun med et kort nik.
Jeg har fordvrigt fanget endnu en gedde i år. På
den samme flue. Enten kan jeg altså bare det der
med f luef isker i  ef ter  gedder,  e l ler  også
erbarberens f lue en ,r l9 l . i9 ag{essiv provokat ion
for rovf isk,  for  ind imelJFrE langer v i  09så
havorreder på den. Jeg tror nu\i lre på, at deL (ir
mjg,  der har f la i r  for  det .  p) f r  engang at  hgre
her; I  1æbet af 35 år har jeg fanget 5 gedder på
flue. Hvis vi dividerer det med det antal gaoge,
jeq har vdret ude at f iske, med det antal f i .sk
jeS e1lers har fangiet, men samtidig, tager i
bel . rdgtning at  - - - - - - - - - -_ _ _ _
Nål Gider du hel ler  ikke hdre på mig?

PS statist ikker har det
ikke særl  igt  oplysende -
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l igesom lygtepele.  De er
men de er gode a.t støtte
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