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FiskeRlBBtragtninger
Ribe Sportsfiskerforening

Redaktian: Holger Sørensen og blad dt)alget.
Eflertyk, ogtå i uddraq, kun medforeningens tilladebe.

Formand: Rnn Silb€r
Holmevej 10,6760 Ribe 75-42 46 42
Næstformand: Peter Thomsen
l,ærkevænget 13,6760 Ribe 75-4209 54
Kasser€r: Holger Sørensen
Plougsvadvej 35,6683 Føvling 75-43 5291
BestJrrels€cmedlem i K. E. Krautwald
B.amdropvej 26, 6000 Kolding 75-56a2 2l
Bestyrelsesmedlem: Allan Jensen
Bredeslippe 3, 6760 Ribe 75-41 03 59
Bestyrels€smedlem: Poul Erik Nielsen
Kaj Munksvej 4 6000 Kolding 75.52 13 81
Bestyr€ls€smedlem I Knud Erik Jensen
Tomskadevænget 5, 6760 Ribe 75-4222 96

1. supleant: Evald Henriksen
Kongevej 55, 6510 Gmrn 7+42213a
2. supleantr Henrik Pedersen
Jasminparken 46,6760 Ribe 75-4l0,J #
B-medl€msrcpræsenlånt: Ame Christeisen
Degnetoftevej 23, V. Vedsted 75-4ø5231
Formand for Laksefonden: Bent Olser
Højvej 4,6510 Cmm 74-82 15 50
Juniorleder: Allan Dinesen
øster Vedstedvej 55,6760Ribe 75-4245 n
Juniorleder: Kim Nicolaisen
Ribe 75-+4 56 61

Tsbte eller fundne sagerr Peler Thomsen eller formanden.



FiskeRlBEtragtninger 1 993
Indtil nu har bladet kørt på den måde, at jeg (Holger) har sl(revet det jeg havde på
hjerte, blandet med de indlæg jeg fik. Det hele blev gememlæst og rettet af vores
afgåede formand.
Dereft€r blev bladet pakket og uds€ndt af mig- Det skal nu ændres, jeg filr en masse
hjælp, og derved får bladet siklcn nye irteressante indlæg. Vi vil (skal) udsende
mindst 4 blade årlist.

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5

Deadline Udsenales (ca.)
dette blad primo februar
1. åpdl primo maj
l. juni primo augrst
l. okt (generalforsamlingsbladet) primo nov.

(med medlemskort m.m.) medio dec.

Vi kan bruge en masse histoier, billeder, tegnirger og debatindlæg. Vi kan ikke
garåilære, at vi kan brug€ alt, men vil du være med til at gøre bladet alsidigt, så kom
med dine meninger. Skulle du synes, at du ikke kan formulere dig rigtigt, så skriv
alligevel. Vi vil så prøve om vi kan lave en ,,oversættelse" som itdcholdff det du

Hvis du er med på de nye EDB-tider, så send indlæget på diskettc i ascii-format, i
Wp-format eller andet tekstformat. Skiv oavn og adresse på disketten så vi kan
retumere den.
Send dine indlæg til Holger Sørensen, adressel står på omslaget.
Hvis du sender billeder (farve, sort/hvid eller dias) som du helst vil have rctut, så
gør opmærksom på dette, og skriv navn og adresse på rammen af diås eller på
bagsiden af papirbilleder.

B-nummer
Desvære smuttede der et par teksllini€r i forige blad. Der skulle have stået, at du
kan rcgne dit B-nummer ud, ved at hække 1000 fra det nummer der står lige over
dit eftemavn. Altså, har Dummer 1001 det dejlige lnen uheldige nummer l, nummet
1010 er således numner 10 o.s.v.



Oprykning tll A-medlem
Hvert år e{ der ca. 30 A-medlemmer der entel udmelder sig eller uDdlader at betale,
hvilket jo giver samme resultat. D€l beryder, at de 30 øverst placerede B-
medlemmer ou har fået et oprykkermedlemskon. Skulle der være mere end de 30,
(det er der sikken) så skiverjeg uye kort til numtrr 1001, 1002, IUB indtil jeg
har 350 A-medlemner. Det betyder også, at hvis du har B-nummer unabr 1010, så
er der en lille chance i fu.

DSF-medlemsskab
Gennem matrge år har DSF udseldt oD bunk€ medlemskofi til bl.a. Ribe
Sportsfiskerforening, og jeg (Holgor) har så på lige fod med andre
sportsfiskerforcningers kassererc haft besværct med at fordcle konene. Nu har DSF
Iået den langt bcdre ide, at mån kudie spare koræne Yed at anmode foreningeme
om på en eller anden måde at godtgøre, at hlis man har et betalt fiskekort, så har
man også et gyldigt medlemsskab afDSF.
Bag på vore fiskckort står der nul
,,omstående mcdlern af Ribe Sportsfiskerforening er også modlem af Danmarks
Sportsfiskedo6und".
Ligeledes er DSFS logo at ltnde b6g d koitet Det beryder, at hvis dit ko er betalt,
så or du automatisk DSF m€dlem.
I detr udstrækning vi har dit DsF-trum.rner, så står d€t også på dit fiskekon.
Pl fiskekortet står der f. eks.123 læ456 AS, det betyder at medlemsnurnmer læ
i RSF har medlemsnummer 13,156 i DSF, ogAS betydei A-senior. Hvis DSF-nr
margler, ellor hvis der står 999999, så har vi ikte dit DsF-nummer; meD DSF
oplyser løbende lye numre, så det kommer.

DSF-rabatter
De rabatler, som DSF skaffer, er nu at finde i ,,Sportsfiskeren". l-æs herom i
Sportsfiskeren og husk dit Ribe-m€dlernskort, når du ualn]'tter tilbudene.

Penge retur
Skøn overskrift, men stoft mere er det heller ikte. SageB er, at sportsfiskere, som
er medlem i flere foreninger under DSF, b€tåler Sportsfiskerer flere gairge!
Hvis du sffger for at dit lavn og dio adrcsse cr tuldstændig ens i alle tilfælde, så
skulle du få penge retur svarcnde til det åntal blade du betaler.
Det er endog således, at hvis flere familiemedlemmer bor på samme adresse, så
skulle der ske det samme. Dette er en af årsaeerne til, at vi nu skiver dit DSF-
nummer på dit medlemskort.



Pokalerne
I 1993 vil der iger blive lejlighed til at erhverve sig en af foreningens flone
vandrepokaler - vel at bemærke for de medlemmer, der har gjort sig fortjent til dem.
Det drejer sig om følgende pokalor:

. En pokal for største bækøned fanget i Rib€ Nørreå. (Hiortvad å -Tved Å).
Sponsor er RIBE SPORT.

- En pokal til junioreme for største fisk fatget i foreningens vande eller i forenin-
gcDs regi. Ieks påe0turl i l  k)sren. hror foreningcn eranangør
Sponsot er KVICKLY RIBE.

. En pokal for årets største laks fanget i foreningens fiskevande.
Sponsor er LAKSEFONDEN.

- Forcningens egelr athåværdige RSF pkal for støste havøn€d fanget i foreningens
fiskevaDde.

- GARTNER MATHIESEN'S MINDEPOKAI-, der hvert år uddeles til et med-
lemder i løb€t afsæsonen ved sin ophæden, initiativ. iderigdom eller lignende
har giort sig fortjent til en virkelig påskømelse.

Bestyrelsen afgør suverænt, hr,em der har fortjcnt pokalen.
Bestyrelsesmedlemmor kan ikke nodtage GARTNER MATHIESEN's
MINDEPOKAL.
For at en frsk kan enerk€ndes, skal følgend€ 5 b€tingels€r vær€ opfyldte:
1, Fisken skal værc fanget med stang og snøre samt kroget foran gællerne.
2. Foto af fiskeir vedlægges, på billedet skal der værc et målbart emne.
3. Oplysninger om vægt, længde, dato og tidspunll for fångst.
4. Oplysninger om fangstedskaber og fangsrplads.
5. skriftlig bekæftelse fra vidne.
AIle aDneldelser skal være urdertegnede i hænde senest den 16. noyember, ef
hensyn ail generrlforsamlingen, hvor overrækFebe vil finde sted,

Poul Edk Niels€n
KaJ Munks Yej 4,
6000 Kolding
Ttf. 75-52 13 El

Mcll hør her kære vc ner, der var tillægspræmier sidstc år, og det yil vi gøre en
indsats for at der også blivet i år.
Sidste år var der et gavekort 150,- kr fn RIBE SIORT, tre flasker rødvin samt et
par llasker destilleret ,,skotsk ' kildevand, altsammen gayer fra foreningens jubilæum.

I{o1ger
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Nye mindstemål og fredningstider
Den nye f erskvandstiskerilov

Der er som bekendt kommet en try feiskvandsfiskeritov, en mmmelov, der skal
"udfyldes" med en række b€kendtgørclser. Den første bekendtgørelse onhandl€r
trye mindstemål og fredningstider, og cr trådt i kraft pr. li I 1993. Her bdnges
bekendtgørelsetr i fulde ornfang.

Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og
krebs i ferskvand

Lak5 (saln1o rlar):
Hrvorcd (salno (ruf la loda,- , , " ) ,  .  - .  . . . , . . . . .  - . . . . . , . . .
Soo,cdtSi lmorruna formalåcur 'nt  . . . . . . . .
Eclod.d (Sr lmo!rutra ro 'mJ får.o):
Hdr (Co.cSonus hvl lctu):og hdr l ins(corcecnus albula) .  . . . . .
Snabel t (orcgonu"oxyrhyn(hJs, : ,  . .  . . . . , . . . . .  . . , ,
O.dd.(Esor iuciu") . .  .  . . . . .
Sandan(Shrcncdionluc'opcrcå).  . . . . . . . .
sral l :ne(Thrn J u5rhym3l lu
Hunskrubb..(Pl ! r ichrysn$ut,påh! i lkcrognsækk.nsbåE!pids
sræl la rs Ld o\d Eid ' .n af  l i t lcns 

'ordl lEngdc: 
. . . . . . . .

Hun\rcbs(Astactrså5tacut..
Hin(rcb!  (Anac!sr5tåc! t

! 3. For ncd.nnævnc nlkcafl.. fastsæ(ca Srt. 2. For g!1.
f.le.nd. nindv.orl:

I  ncdforai  SS :7,s!k.  1,47,s!k.  3,  og 5l ,s ik.
2, ilo! n..3l0 af I4. maj 1992 on ic6kvaldsfi-
st.ri fassa(cs folscnd.:

$ l .  Flsk og kæb5, d.r{ fane.r  i f r .dninssr i -
den ill.r ikl. opiyldcr dd fasrlatte nindsrc-
må1, slal 5rEk5 cat.r fane5t.n scnudean6 i f.it
v .nd, så \ idrhsl i  r  i l .vcndcr i l3rard.  E.  fug.

sten st.t i h3t. fan$indrclnins.r 5kal lanestct
s.n!d5ætI6 modsat fånssli!dr.!nine.ns rant.

S 2. For tr.d.nnævnrc iiskcanc. ianserei
følg.nd. frcdninerid.r, dc åolenc da8. inllu.

ål (Aneuilla

SrÅ. ,. For kæbs 90 on r.et.t fn spidscn af
parddohc. ril d.n få5r. bagfant at svonrn..

$ a. Fisk.rioinis€rict kan i1l!d. åfvi8.ker
fra b.stemm.lsar. i I I, bl.a. m.d hcdblik på
irdialgnihg åf fitt til llækkcanitah.F foriy.
ding ncd rcso os ril udrttninstfomåI.

.trl. .?, Afviec.d. b.n.mDcls.r i r.sllarivcr
sælda uanst bc(.nmdsdnc i $l ! os I

-  l l . jut i

anguilla) 450

Mrllidct.r

Lals .  . .  .  . . . . . . . . ,  , . ,  . . . . .  .
H.v6r.d . . .  - - .  - . . . .  - . . . . . .
S.ocd.. . . .  -  - . . . . .  - . . . , .  - .
Bcto(rd. . . . . . . . . . , . . . . . . .
H.k . . , , , . . . - . . . . . . . . . - . . .
Sral l rn9 , ,  , .  . . . . . . . . ,  ,  . . .  . .  .
G.ddc.. . ,  - .  -  - .  - . . . . . . .  - .  - .
Sandin. . . .  . . . . . . - . . . . . - .
Strubb. .  . . . .  . .  - . . ,  ,  .  . . .

600
400
.100
t00
360
330

lo0
?55



Den nye lov vil kun i meget lille omfang komme til at tlerøre vores fiskeri.
Mndstemål for laks på 60 cm vil ikke betyde meget, da kun ganske få af de laks der
blev fatrget i 1992 var uoder 60 cm. Totalfrednhgen af Snæbl€n vil kun hold€
gånske m rysdiskere søvnløse om nalt€n, det samfle vil være tilfældet mcd det q€
mindstemål for bækøned på 30 cm. Aletattem€ skal derimod være opmærksomme
på, at det nye mindstemål for gd.lil i ferskvand nu er 45 cm.

I llgsl&de!, har Ribe Sponsfiskerforening derimod forhøjet mirdstemålet på
havørreder til 45 cm. Dette er gjort, for at de mange magre giønlændere på 40-45
cm., som eksempelvis blev fanget i vinteren 1 992, skal have en chance for at opnå
etr rimelig størrelse og kondition før de opfiskes.
Som bekendt kan en fisk kun hjemtages og spis€,s I gang.

Allan Jcnsen

Laks eller ørred ?
Ribe V€sterå hører nu ril bla dt den fornemme række afdalske vandløb med en reel
laksebestånd. I sommor og efierårsnånederne 1992 blev fanget maoge laks, ikke
store fisk, men fiskpå størrelse med havønederne.
Spørgsmålet om hvordan de kan ketrdes fra øneden er nu meget aktuclt, isrEr da
mindstemålet for laks efter den nye ferskvandsfiskedlov. er hævet til 60 cm-
I et l i t le temablad udgiver af Narurhi!, lorisk Museum i Århus, NATUR OG
MUSEUN4" hat jeg i nr. 3 19U2, "Gudcnålaksen", fuldet er par sider om hvordau
laksen kend€s frå ørreden, se d€ følg€ de sidor.
Oenerelt skal det siges at Ribc å laksene er typiske laks som du kender fra
Norgestureie, dvs. slanke fisk med storc skæl og en stor kløftet håle. Hvis du først
har set en laks og en øned fra Rih€ å sanrmen, kan du altid kende laksen.
l-aksene kommer i juli-septemb€r som sølvblanl(e fisk. Sidste sommer var de meget
vsnskelige at fange, siklert på gund afdet ålt for varme vand. I 1993 kommer det
forhåhentlig flcre, prøv at fiske dem i Vesteråen me.d små solte fluor.
Hvis du er i tvivl om du har langet en laks eller en ørred kan du sende c0 skælprøve
og gerne en gelle (skal være hel), med angivelse af fiskens længde og vægt, til
undertesnedc,

Allan Jenseo



Nøgle til adskillelse af laks og ørred

Tradhiorclt .! adlkiuelslr af lats og sncd
pn nodc stådicr vask li& og dct std dr
også undær..gcr, at inscn cnk ltkaEkt.r
e. nok. ved hjælp åf ned.n$ådde nøsl.
skullc det dos værc mulirt In.d sikkclhcd
åt ådckjle allo 5tldier mcd undlag.lsc af
dct hdt sp@dc yngcl son kun kan adskil-
les v.d d.rcs pmrciMmmclE lning.

Fd c||i-td€ t oA illr...lrlludd.

r.drfM r.re 3!1. drsc .!.. od, hdr
dl . r  d. le i i r  .  . .  , ,  . . . . . . . . . . . . .  oæd
F.drrltu ns råflc 3!Å, 3rtud.vr, d.d ty,
lc* lrnl nci h?h ud.n sullt llLr dd

rwp.fm slån! ( f , r .22) . . . . . .  _br.
X6!.ld:|b Lr btr.r tfB 24) . ,. . rnn
D. t pl.u.r p{ *!rm. ,psirodc. jmå
osuc$.n'vd.ris!llsft onsivcid. q rL3
D. Ed. pLc".r Fi rd.n mng. os olk on.
etd rr.n ryd.li8r Irr.E m3 ,. .. ffi.d
En lodd linic rd harrnrd rf @r.b.!

'n. 
lil rlpilld bl8lbr

Ei lodFt lini. frl ovcrl|bd b4kr iir

Hvn d.i l.v.nd.l6t.nbtrca pl jrd(n
v'r d.n i .i rron p.dod! hffi hotdc ns
op.ljs v.rt sdr! c b$rf'@.... I'k
Hvir &n lænd. rrk .nbrins6 C iordcq
kri d.. lnn uid6s.l$svis hotd. !i. oD
rcr.r yld d nd!. 9Å bry inned. . ... . øn.d
Srlyt r bry$limoh4 rilbase, eil rpir!.n
d hd tnd.r ry8tim fsh . .... .. h\l
scy,e brFrf@æ firbas nl dG
3pii! itr. ni h.n ud.r rylflllM tott d .r'Fd
Hir.finn.i in&lild trd sp'de flis. .. lllt
Hal.finnd ku sn8r iidsriEL tudrffln-
d.d!ni$. . . .  . .  , . . . . . .  . . . . . . . . . .  øt .d

FsI tull$ 1,{ 03 r20 rA i.lx*i'rn&

FtsL{ lx hold6 ol Lat6 ud .t nnda
æd.t  t r .  s. t  od lEl . rdd . . . . , , , ,  l .k
Fiska kri ikk l.fB ud rl vrnd.t mld d

' . ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' , .  oæd
AnEl rltl trll.h Ldtfirn. os siddiilr
r 15. mm.lt B-1. (r f|!. æ) ...... hk
Anul *.1 trrlqn r.dniE og .id.liri.
r+r9,  on6r 16 . . . . . . . - . . . - . . . . . , , , .  æd

c:lLrittæbvd C r.uE s.ndls e
.L uvfotu d., & fir" 2l
D. tnd. r.u.lirhb€ C t.& B.lL.
bu. oat6. kun sn{ kru.Lr, s fig. 2l ,,, oftd

Fis. 21 tut eitdtN la ftl ,n ta .ø {fØi)
as lt. t.kttpÅ o n (uftd.4. lE e hh@r at

4
F

!
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fitr
I

{h
ffr'riX

',ll

Plo6k rhd s fi8: 3
I'bslarb*rm fis. 2l
(nE .r.l he væ oro.rlM d, { d.r

s'a.m 
'dtdrc 

r.a Nrg. rsd. DLibr,
oft. olri FdtlG!.{d. pLrø. {kr d c
aiq :fa lF rtrnndb|! dla d bndsul
ri . Bqcn m.s!t u.irb.l, oft. md .n
qrsi@d.lnuis &e Endvid.E k6ka
nni.k. i. d.i rhid virk ! Mk .. .... ,, .ftd

Dli rlrl .idvd.E grE operrem pn dt find6
rll. or@!. Im d.r h.Il bhik r!* 

'il 
do ttrftS

Littentur om Gudenåe$ laks
Blicha, Sr. St, t3J9: Bidås il tundtbb oE d. d&-

*.@ie:rd.d.t.iiLEldimi:r
h.ffida vitoq Arr n r &I t:4lhuahol|l

DEchkl, C. F, t3m| Ovldis d6 rcE t.lrv..drf!

J.p&n, G. N,qå'n, ltgl: Gudenåcn. Mldrjyuin&
Flod. U4'vci d MidljyLlan& avd.

Johrae4 a C. ot J. C. Lsfiins, 1919: F rlcb.rtu.
d.n os iEt ri€. i C!d.nt6 rcdæ bb 03 Rrnd.6
Fird skifrd rilriG .f r@idmd fd HrF
!nd.øs&r. rob.!i.h

N..*.ld.ni, r3ll: Om fskcna i RriiLd Fjod.

Po oppidan, Erich, 176l: D.B desk. .thr, vol. 4.

Rr*.n. O. J., l32lr Fkk n4 i Rtrd.u Fiod. Dd
æømmidc coBsddr io. ll

shdst n! srlFd &s.yEq r3o.: clo6rÅDbi*
o3 (rolmilt b€knv.b. oF Rri6 r.j.!.d i
Nm Jvlld. Yob6hrm.

Al|llitrdelig litteratur om laks
Aid@ K Å.. l9a2r firlrr æt F6r. i Ndd.! I1

3l.rrad, H.. 1941r Fnk.ri.t i Dsllm.k. ysbahlh.
L|En. K, r.50. Lak o! Lak.firl.h K.t rn.tn.
Mu6. A. J., ed7: Eurord fmkvrn,lrtut. K.bGn.

Ndboy, A . !963: Tfio Atl.nric Sårso!. Lddo..
Srl@. Ilo|@ W.. l9?3: DrBt SqafEka

trtlirm r,6d$.m.

Ankl en. pl.(.r på c:llelåg.r I Ol ..
Add plctrq pA sEll.låscr 3 cU.! flore
I(un rå sone pl.t i pi ndsnc, in3ci undcr
sidclini.n, d.Gh. ofk rjo@d. .. .
M,ngl.n pLrø på dd@ od und.r

BrF frmh. ffi*c i 
'ddraftn 

. . .
Bo{nin ! j .vnt  1y. .  . . . . .  . .  . .
R*fiina har kln pL!d v.d rytfiin.s

Ryglinne^ har n.rc p1.n* jrvtrt fordct .
Srcdh.åd (d.n hawå.nd! fom aI Egn-
budr.d) vjl oftc ku . rw.k l., m.d
lrra ø d.i ligd n.8cr D.n vil dot,!
dd 

'lmr 
luii. k nd6 fF &G pi d.n

M.B hlåikflltcn liFd hi.ud.tr irdril
f@crrlios, q d.r bl,rdr d. fd.d. nsk ?n

F tu. irdividud ffirifl.
siLæ n d r.d. oc bln nE!dm6t!.
pLdd. d.. stislr sig mlho hierd.r
au3.n gulltr.dli!, IÅr fsk i ct l*n&,
Bm ot ot.ilMgul hc rtsk, d.r htu v&-

Krcg Då und;rbbd. S. bvl.r rid. l7 . lalc, hu
Sidcm. FlY3rl, dcd sonc os rod. ptrtbr
dLr ee DLt+ m.d bflD .Uor Ed drs
mrina Bu8.n .r lntæsri n d ci ly
æs6.iddh hcE urd.,trb.hq l,iq hd
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Bladudvalg€t har ønsket deloe spalte som fast itrvertåt i bladet fremover. Vi håber
du lil bidrage hertil med debatoplæg.
Alle emner af inteaesse for forenitrgens m€dlemmer kar her tages op, ieks.
toreDitrgens love og fistevåDd, besfcmmelser omkrung Vesteråen, eller meget
anoet'
Pll geærålforsamlidgen i 1992 blev spørgsmålet om Vesteråens fremtid rejst,
nogen egcotlig debat blev det ik*e til, med det kan jo passende tages op i detrtre
sPalte-
Det er sådanne at b€stFelsen egenådigt fremkommer m€d fiskoribestEturplser for
Vesteråen de fø$te 3 år, dvs. til I 995. Herefter er det geDeralforsamlingen (altså
dig) der skal tage stilliDg til, og har idflydelse på Vesteråens fremtid. Det er dedor
vigtigt med etr gcl og saglig debal så vi er godt rustet fil generialforsamlidg€n i 1995.

Har du nogle kohertar eller holdninget til oveonævnte cller er der andre emner du
"brænder" for. så skiv heller idagend imorgen.
Dii bidråg serder du til Holger.

Vi har allerede modta4et et indleglra CarstenTo.lt Hansek, Bjerrunvej 14.
Her brinSes indlæ8e|, som forhåbenllig |il gfi'e lidt deht i de kontmende nunt tre
4rttkeMBEtragtninger.

Fiskeri tra båd i Vesteråen.
Fiskeri efter tladfisk på lorlandet.
Forlænget fredning i Vesteråen.

Gonnorn den sldsto 6æ6on har j€g lisk€t sn d€l i Vesl€råon, og har på mlno ture
tall mgd €n d6l lorskollige medlemmor, og dagkort liskere. I d6n situalion er det jo
naturligt at tal6n falder på frskeri i al alrnindeligt|ed, og €idslo sæson, isærdelGh€d
om liskeri€t i Vestorå€n. Disss samlal€r samt €t par åndre begivenheder, har tået
mlg til al skriv€ dette lillg indlæg, som jeg lh6d sikkerhod ved, en del er enig m€d
mig i.
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På sldste generalloGamling blev de tre punKer på først€ side, taget op al
ot par af de frenmødto. Vor da\tær€nde tomand , åfvisto dog en d€bat om omnel,
m€d honvisnirg til, at bestyrelson havdo lået ldo hænder når det giddt regul€ring
al flskeriet i ve6torå€n.
J€g 9r imidlertid ikke €nig deri; Dobatlon kan ikke vento. Jeg mener at Bibe
Sporbfiskerlorening all€redo nu skal i gang mod at vurdere om d€n politik der 9r'
lagt tor Vosloråen holdsr,
Ds tre punKer skulle gem€ være slanskuddst lil den dobat , der etter min menlng
skullg haw væI€ føri på gen€ralo.sading€n. Jo flere med€mmet i forening€n d€.
glver d€r6s msning lll kende,lo b€dre.

Flak€ri tra b# i Volta.åen.
J6g ff ldar ov€l at d€r Er en delmedlommer Itoreningen, der ikke kan tå16 atse en
bAd | ågn, og som reagerc kraftigl når dette 6mns bdnges op, Rlb€ er klassilic€r€l
oom Nødhavn og aleng dgrudfra må det værs klart at, bådeng 6kal være d6r, og
al M må værc der.
De lå medlemmor i lorenlngen der lidlig6r€ drev fiskeri fra opankrel båd, har ikke
gen€ret andre lystlisker€, og ieg m€n€. man bor udp€ge noglg egne.de slræk i åEn,
hvor d€t i lorveien er sv6sd at komm€ lillra land, og så lave 6n prøve ordning
allergde lra i år, såvlldetio viso sig om nogsn beretlig€t løler slg generel, al den
torm lor lisk€ri.

Fld(ad fra fodandel vad €lu3en.
Dsnne lorm lor liskgri Itter ffadfsk, or der lkko mang€ der ddver, og alligevel var
der en dsl uiillredsh€d blandt ripenserg da vi stopp€d€ dstle liskeri Jeg m€n€r
delte tiskeri bør åbneE ig€n, som en g€stus lil borgeme i Rib€by og omegn. Del vll
glvg et par plusser pA lmage-sid€n, og hvem ved hvornår vi lår brug for d€m ???
Oet skulle ikke give nogon problemer at konlrcllero dette lisked, da vi lo råderover
hgl€ 10 kontrolløret.

Forlenget lredning I Veste.åen.
Det ville natudigvis værg rart om ieg havde nogl6 tallor vinlerliskedet ivest€rå€n,
del har jeg ikke, men et godt gæt ligg€r på el stod m€ll€m 1.500 ' 3.000 6tk.
hjemlagede grønlænder€/n€dlaldslisk. Dertil kommer el anlal genudsatte døde
llsk som hok liggor ovgr antallet af hjemtag€ds. Jeg høror 096å lil ds lyst isk6rg der
holdd al vintodisk€riot, og d€t er da lkke udon betænkelighoder ieg lremsættor
fo.dåg om rogul€rlng af dstto liskod.
Jeg mener dog det er nødvendig at beskyfte fiskeb6tanden, for den
lorholdsvis hårde b€fiskning der loregår de første måneder af sæsonen,

Hvis man ser lidt på mlhg ansiåede lal, og går ud lra at ca, 3.000 risk ikke kommsr
lgen. Ud af de 3.000 slk. ville d6r være en nalurlig dødolighed, lad os sætto den
til 1.000, så land€r vi tolal på anslået 2.000 lisk.
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Jog v6d ikke hvor mange havønoder Mikkelsen fang€do på åIsbasis, men har høn
det skullo ligg6 på 2.500 - 3.000 6tk. pr. år.
Hvis ovenstående tal bare tihæmobesvb holder, så mener jeg dot er nogle dyre
grønlænd€re vi går og lang€r, lor slei ikk€ at tale om, om bestanden i længdon kan
bære den boliskning.

At målet tor havørreder ersal op til 45 cm, gørikke sagen bedre. Det bevirk€r kun
at d€r skal langt llere lisk på land,lør der €r €n d€r holder mål€I, og en mgg€t slor
d6l al undermåsliskono overlover ikk6 tur6n oå land. Dertil kommef al de tleste lisk
over 45 cfn. d6r ryger i tasken er nedlaldslisk.

Del nyo mindstemål 9r etler min mening en dårlig undskyldning lor,ortsat
vintsrlisked.
Fiskeri€t bør lørst starto 2-3 måneder elter 16. januar

Jeg mener ikko bestyrelsens bekym.ing€r mhl. økonomien hold€r.
Ved at r6gul6re fiskeriet i vosleråen , på en lornuttig måde, kan loroningen gøre
fiskerigt i Vesteråen €ndnu m€re attraKivt, lor seriøso lystfiskere, det er min
oplatlelse al det er dom der er llest al, og hvis det st€mmer, holder økonomien også.

Del er trods alt et godt opgangsfiskod fo.år, sornmer og efterår dor traekker lolk til.
Skullg der vær6 foreningsmedlommer d6r ikke del€rmin m€ning, såseriog geme
'Tråden taget op" inæste nummer al FiskeBlBEiragtninger.

Carsten Toft Hansen
Bjerrumvej 14
6760 Ribe

Ri be Sportsf iskerforeni ng's
fiskevande 1993

På de efterfglgende sider bringes kort over foreningens fiskevande 19 .
Kortene er håndtegnede så der tages alle forbehold for upræcise målestoksforhold
m.m.
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Holger kender alle som har læsl
fiskeRlBEtraetninger blot en gang.
HolSer skriter hvad han futr på hjerte
af både Bode og dårliqe tinq. Hans
kotienlar lil alt truli+t seriøst og rrseriøsl
kan dr lnde i "Holgers hjøme".

Flsketegnet
Eldelig kom det, så nu må vi behandle
det pænt Vi vil geme opfordre alle Ribe
Sportsliskcrforenings medlemmer til at
båkko op om fisketeglet og naturligvis
også til at købe det. Hvis du er under l8
år, skal du ikke betale. Du skal først
b€tale fra den dag du fylder 18 år-
Hvis du er 67 eller derover så skal du
ikte betale, men fylder du 67 i tu t eh
i august, så skal du betale hvis du vil
fiske, medens du enalnu ,,kun" er 66 år
gammel.

Mindstemål
Du har siklst bemættet det, rneo for alle tilfældes skyld skal tævn€s, at mind.stemålet
for laks nu er 60 cm. Derte gælder for hele lander, og er altså ikke noget RSF har
fuDdet på.
llavøneder skal være knapt så stor€. I Vestede! skal de som noget ]t være 45 cm,
medens de i resten af forcningens va de skal være 40 cm.
Vi må opfodre til at disse rtindstemål overholdes meger nøje.

Sn€ebel & Stalling
Vi vil i de kommende sæsoDer træffe ot stigend€ antal af såvel snæbel som stalliry.
tsaggrunde o rr u rvi\ lsoml de store udsæhinger Ribe og Sønder15 lla nds A mte r hir
foretagct for at redde de sjove fisk. Især stalling er en fisk der reagerer på forurenet
vand, så de store itvesteringer landbruget og dambrugcne har lavet i
rens€foranstaltninger, vil utvivlsomt gavde dem meget.
Stalliirgen kan du træffe i Gelså, den et ikke fredet. men har et miDdstemål Då 35
cm. Jeg vil gem€ lor egen regning foreslå heldige stallingfangerc. at man fmærcr
stallingen et pqr centimeter €llcr te. For det føBte er en 3&4O cm fisk meget sløre
end en på 35 cm, fq det andel menerjeg, at især i ct gercpbygnjogsfase er dcr gund
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til forsigtighed med at hjemtage for mange. Du kalr træffe snæblen i Vesteråen om
vinteren, der er totalfreded€t og skal de or genudsættes.

Sæsonstart 1993
Mange medlemmer og dagkortkøbere var mødt op til premieren lørdag den 16.
januar. lfølge avisen skulle antallet ligge omkring 300. Vcjret var clendigr og ikte
efter øNkesedlen. Vandstanden va{ 2,0-2,5 m over normal - så meget vand var nu
ikke sagen.
Til mange pladser skulle bruges vaders bare for at komme ned til åbreden, og når
man så eidelig kom demed, så var det tu så som så, for mån kulrne egendig ikke
se hvad d€r var å og hvad der var ov€rsvømmede enge.
ADtall€t långre havøneder var meget mindre end sidste år, meo der blev fal1gct
nogle ganske pæne fisk. Om søndagen havde vand og vejr stillet sig lidt pælrete, det
resulterede slraks i b€dre fangster og så fik humøret endnu en tand.
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Overnatning i Ribe
Som Doget ota vil vi her i bladet hare nogle sider med bl. a. værelseudleinioe.
hytleudleJning og andre former for or ematnrngsmuligheder.
Hvis du har rogle ideer eller hvis du er bo€nde i Ribeområder og har plads til et par
ekstra soveposer på gulvet, så hører vi gerne fra dig.
Du kan ringe eller shive til:
Arne Chaistehsen,
Degnetoftvej Zl, Vester Vedsted
6760 Ribe Tetf. 75-44 5231

Hcr er nogle tilbud til overnatning:
PIivat.
Ca.4 km. syd for Ribe ad hovedvejen mod Tønder udlejes 2 stk. dobbeltværelser
med_køleskdb. katfemaskine, toiler og båndvask med algang ril bad
lroblreltværelsemedmorgenfirad kr.200
Dobbeltværelse uden morgenmåd
Jets og Magda Winum
Ribevej 48, Hviding, 6760 Ribe
Ttt.75-44 53 45.

Pdvat.
Ca. 5 km sydvest for Ribe udlejes dobbeltværelse med adgang til toilet.
Uden morgenmad (morgenmad kan købes) h. 150
Lars og Mary Sørensen
Vester Vedsted Byvej 26,
Vester Vedsted, 6760 Rib€
Ttf. 75-44 fi 14.

Ptivat.
Ca. 5 km. sydøst for Rib€ udlejes 2 stk. dobb€ltværelser meal stue og TV.
Malr kan selv lave sin mad her.

kr. 150

k. 250Uden morgenmad
Karl og Karen Thygesen
Solvænget 17,
Roager, 6760 Ribe.
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P.lYat.
En del enkelte og dobbelte værelser med bad og toilet og et anneks med plads til op
til 6 personer finder du ca 2,5 km. syd for Ribe mod Tønder.
Priserne er rimelige og der kan bestilles morgenmad.

i Reimer Pctersen

I Tøndervej 54, Sdr. Farup,
l, 6760 Ribe

Tlf. ?5-42 38 20 bedst efter kl 1?.00.

Pdvat.
Evald Henriksen fr3 Ribe Spo sfisk€rforenings bestyrelse har plads til et par

Evald vii dog ikke varle folk op hele dagen, det må man selvfølgelig selv hjælpe til
med; mon dog ikke han giver et lille sr)-kte brød med tilhørende fiskesnak efter en
dejlig dag ved Vesteråen eller €t andet sted.
Evald Henriksen
Korgevej 55,
6510 GIam
'm . 74-42 2t 3a

Privat.
Hus ril leje tær ved celså ll
Et lille id]4isk hus på 92 m2 med suåtag og små vinduer udlejes.
I{uset ligger på en 11.000 m2 stor natu.gruDd ved skov. Overfor huset går der en
dircke vej til sardmedøb€t åf Gelså og Fladså . Der er ca. 1 km fra husct til åen.
Huset ligger ca. 8 km fra Ribe mod Gram midt mellem Skallebæk og celsbro.
Huset indeholder
I spisestue, I stue med 2 sovepladscr og 1 stue med 1 soveplads.
Stort alrum med 2 sovepladser samr køkken og bad.
Der forefindes alt i køkkelgrej og servic€. Huset er elopvamet. men der kan også
fyres i kamir.
Der er god plads til4 - 5 personer.
Prisen er pr. dag kr. 250 + strøm og pr. uge kr. 1.400 + strøm
Huset kan lejes fra 1. april.
E€nYendels€ til:
lørgen Schultz ,,N,larkskelbæk '.
Harebyvej 25, 65 10 cram
ttf .7+u 54 59
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Storkesøen i Ribe
Vih i 1991opført 10 stk.6peFone.s feriehuse d hver8Tj m2 + 15 n12 lenasse,
dejlige, fuldtisolerede fæhuse med følgende udstyr

Stu€otage. Opholdsstuo med rulook, farvefjemst o med 7 kanaler og ielefoD.
Køkkenafdeling med komfur, køle.fryseskab, elnhærte, kafferDaskioe,
service til l0 p€rsooer m.v. Koldt + vårmt våDd-
Stort og lyst bådeværels€ næd bruseniche, bilet, håndvask rcdfæld€t
i bordplade, underskab samt skåbreol fra gulv til loft med koldt og
varmt vand.
Soveværelse med dobbelts€ng, mtborde, klædeskab med hylder og
bøilestane sarnt hvlder os kuffenftm.

L sal: 1 iærelse-med 2 tinkelse-nge og I kommode.
I værelse rn€d 2 enkellsenge og garderobe/kuffertrum.

Derudover er der på t€rasscn anbrågt en aflåsclig kummefryser på 120 I til fang-
steu. Der er tenassemøbler til 6 personer.

Priser: Uge Ma.-fr. W€ekerd I døgn
16.03 - 18.06 2.800,- 1.600,- 1.800,- 600,-
18.06-09.09 3.500,- 2.000,- 2.2u0,- 800,-
09.09-02.11 2.800,- 1.600,- 1.800.- 600,-
a2.ll -21.12 2.4fl,- 1.200,- 1.400,- 500,-
21.12 - I l.0l 3.5m,- 2.000,- 22mi 800,-

I døgn katr ikke forudbestilles (rei til ændringer forbeholdes)
Ekstra oprednhg kr 100, pr. døgd. Heftil kommer et obligatoisk betøb til slut-
rengønng.

Vealr. husdyr: Husdyr rnå geme medbritrges, men de må under ingen oms!æn-
digheder opholde sig i møbleme.
Den obligatoriske slutrengøring vil blive pålagt kr. 50 gfremt
husdyr medbritges.

Sengelinned, håndklæder, viskestykker m.v- skål medbringes, såfremt man ikte
ønsker at leje det ved Storkesøen. læjeprisen er k. 50,- pr. sæt.
StIøm og t lcfon afregncs efler målcr.

Vi h:lb€r med di$e oplysninger at have vaE Deres inter€sse og glæd€r 06 til at b)rde
Dem velkommen til Stork$øen i Ribe.

M.d Yenlig blbcn
Srork 6dcn Ribc Håuludvcj 144,
6t6O Ribe
Tclefon 7541(N11 t€l€fax 75410857
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Endrupskov Camping og Vandrehiem
Stedet ligger c.. l0 km. øst lor Ribe mol Gram, der er ca. 300 meter til Gelsåen og
ca 2 km. til Fladså. På pladsen kan der købes dagkort til Gelsåen (Sammenslutnir-
gens stykke) og til Ribe V$terå.
Vandrehjemmet har åb€n hele året og kan bl.a. tilbyde ovematning i familierum til
k. 65pr. person.
Enkeltvælels€ til k.150 pr. p€rson.
Seng i dobb€ltværelse koster k. 65
H)'tter koster kr. 120 pr. dag + persontillæg k. 32 for voksne og kr. 16 for børL
Campingpladsen åbrer L april. Tlf. 74-82 17 I I

*a 
-M, ;- ''tr+:f

***"- ;d uru,,Jil,l$lird.
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LOVE OG VEDTÆGTER FOR
RIBE SPORTSFISKERFORENING

Her Lvinges de nyrerideredc love og yedteqter for Ribe Sportsfske(ore-ning. De
vil sdledes erstafte bye og leA@gter der tidliger er udkomrnet i fsleRlBEtragtninger.

Paralral t -
FORENINGENS NAVN.
Forenlngens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING". Foreningens
hjemsted er Flibe.

Paragraf 2.
FORENINGENS FOR[/Å1,
Forenlngens formål er at varetage medlemmernes interesse i at fremskalte
fiskevand, sikre medlemmerne adgang til disse, samt at ophjælpe
fiskebestanden i de ejedeilejede liskevande.

Paragrat 3.
FOFENINGENS MEDLEMMER.
!. Enhver dansk staisborger kan søge oplagelse i foreningen.

b. Ansøgning om optagelse skalske tilB{ruppens ledereller tllforeningens
kasserer, men enhver optagelse skal godkendes al bestyrelsen.

c. Ret tilliskeri iforeningens vande har alle, der har løst fiskokort.

d. Årskortet, der samtidig er foreningens medlemskort, giver f€t til fiskeri
med 1 (een) stang ad gangen.

e. Flskekortet giver ret til at kontrollere ardre tiskende.

t, Enhver fiskende er ved åen forpligtet til at udvise god og sportslig opførsel.

g. Ethvert medlem kan al bestyrelsen udelukkes af foreningen med
omgående virkning uden krav på tilbagebetaling af indskud eller kortpris.
Udelukkelsen skal dog godkendes af lørste ordinære generallorsamling.
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h. lntet medlem må til egen fordel eje/leje fiskevand, hvori loreningen har
tnteresse.
Det er ikke tilladt foreningens medlemmer at anvende eller røgte rusereller
andet selvfiskende redskab i vande, som er underlagt Ribe Sporlsfis-

- ksrforenlng eller andre foreninger tilsluttet Danmarks Sportsflskerfor-
bund. Dette gælder dog ikke lodselere. Denne tilføjelse skal respeKere et

. eventuelt regulativ ved Østeråen.

i. Foreningens A-medlemstal er 350.
Udover foreningens A-medlemmer optages B-medlemmer med begrænset
fiskeret. Antallet af B-medlemmer kan begrænses af bestyrelsen, o9 skal i
lige årstal forelægges den ordinære generallorsamling til godkendelse,
forøgelse eller attrapning ved stop fortilgang. Optagelse af A-medlemmer
sker fra B-medlemmer. Det tilstræbes, at mindst en femtedel skal være ju-
niorer.
A-juniormedlemmer fra Ribe kommune erforpligtet til at deltage iforenin-
gens juniorarbejde.

j. Der må i RIBE SPORTSFISKERFORENING's vande fiskes fra og med '1.
aprjl tjl og med 31. oKober.

FOT GELÅSAMMENSLUTNINGEN'S f iSKCVANd qæ IdC T
GELSÅSAMMENSLUTNINGEN',s r i l  enhver r id gældende
f redningsbestemmelser (se fiskekort og medlemsblad).

k. Der er fangstbegrænsning på max. 3 bækøneder og minimumsmå|35 cm
i BIBE NØRREA {HJORTVAD A eller Tved å). Andre minimumsmål se
fiskekortets bagside.

l. Der må i RIBE SPORTSFISKERFORENINGS varde udelukkende fis-kes
med regnorm eller kunstigt agn. Det ersåledes ikke tilladt at liske med f. eks.
maddiker, rejer, sildestrimler og lignende.

m. Brug at fangstkrog er forbudt fra sæsonens begyndelse til og med 30.
april.

n. Undtaget lra bestemmelserne i paragraf 3 er fiskeriet i Ribe Vesterå.
Fisketideme her iastsættes i årene 1992, 1993 og 1994 af bestyrelsen (læs
fiskeribestemmelser for Ribe Vesterå i fiskeRlBEtragtninger).



Paragrat 4,
FORENINGENS INDTÆGTER
a. Regnskabså.et går fra 1. okt. til 30. sept.

b. Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til god-
kendelse. Prisen på liskekort faslsættes af bestyrelsen.

c, Ved modtagelsen al det første A-årskort skal, udover årskortets pris,
b€tales indskud, der udgør halvdelen af årskortets pris. Dette Indskud
tilbagebetales aldrig. B-medleminer betaler nedsat pris på årskort. Ved
overgang tilA- medlemsskab betål€s indskud.

d. For juniorer op til 18 år {regnes som ikke tyldt 18 år lørste fiskedag i
sæsonen, (p.1.15, januaO betales nedsat kontingent og indskud. For
medlemmers børn UNDER t2 år (regnes som ikke fyldt 12 år første
liskedag i sæsonen) er tiskeriet gratis, når bømene følges med forældrene.

E. Betales kontingent ikke til foreningens kasserer senest 15. Januar
betrætes vedkommende som UDITELDT af foreningen.

Paragrat 5.
FORENINGENS BESTYRELSE
a. Foreningens leder er formanden.

b, Bestyrelsen består af 7 medlsmmer. Disse vælges af generalforsam-
lirEen og atgår efter tur rned 2 hverl år. Formand og kasserer bør lkke være
på valg samme år. Bestyrelsen kan vælge en kassere. udentor bestyrel-
sen. Genvalg kan tinde sted. Der vælges 2 bestyrelsessupl. Disse er på valg
efter tur hvert andet år og deltager i bestyrelsesmøderne. Der væl-ges 2
revisorer. Disse er på valg elter tur hvert andet år. Ligeledes væl-ges 2
supleanter, der også er på valg efter tur hvert andet år.
Stemmelighed ved valgene algøres ved lodtræknlng.

c. Bestyrelsen konsiitr,ærer sig selv. Formand og kasserer skal så vidt muligt
bo I Ribe.

d. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og evt. lester holdes i Ribe.
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e. Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder og
g€nerallorsamlinger ret til at atgive sin stemme. Ved stemmelighed trætf€r
lormanden algørelsen. (Undtagen ved valg.)

. Paragraf 6.
FORENINGENS GENERALFORSAMLING-

. a. Generalforsamlirqen er foreningens øveFte myndighed.

b, Generalforsamling skal indvarsles senest 8 dage forud skriltligt i
medlemsbladet fiskeRlBEtragtninger) til alle medlemmer.

c, Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år medio november.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være lorman-
den i hænde senest 1. oktober, Såvel ved ordinær som ved ekstraordinær
generalforsamling skal forslag sendes til alle medlemmer sammen med
indvarslingen til generalloramlingen.

d. lndvarslirg af ordinær generallolsamling skal indehohe denne dagsorden:
1. Valg al dirigent,
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og sJpleanter.

Her skaloplyses navnene på afgåeMe bestyrelsesmedlemmer, samt om
de vil modtage genvalg. Kun A-medlemmer kan foreslås. Er vedkommende
ikke til stede, skal skriltlig godkendelse foreligge.
B-medlemmer har ikke stemmeret. B.m€dlemmerne vælger en repræsentant
for et år ad gangen, denne skal deltage I bestyrelsesmøderne, men har ikke
stemmeret i bestyrelsen. (Her har A-medlemmerne ikke stemmeret.)
5. lndkomne forslag.
6. Eventuelt.

e, lndvarsling til ekstraordinær generalfoFåmling skal indeholde dagsorden
samt en begrundelse lor indvarslingen.

t. Følgende kan gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær
generalforsamling:
'1. Bestyrelsen.
2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.
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3. Mlndst 35 at loreningens A-medlemmer.

g, En lovlig indvarslet generatforsamling er beslutningsdygtig uanset det
f remmødte antal medlemmer.

h. Til almindelig vedtagelse kræve6 almindellgt stemmeflertat. B-medlemmer
har ikke stemmeret.

i. Ændring af love kan kun ske på en generalfoFamling og kræver 3/5 af de
algivne stemmer for forslaget. B-medlemmer har ikke stemmeret.

i. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

k. Såtremt eet A-medlem kræver det, skal alstemningen være skrifttig.

Paragral7.
FOHENINGENS OPLøSNING.
a. ForeningerB opløsning kan kun ske efter vedtagelse på lørst en ordinær
generalforsamling, og efter ca 3 ugers torløb på en ekstraordinær
generalforsamling.

b. På begge disse generallorsamljnger kræves vedtagelse med mindst g/
4 af alle algivne stemmer. B-medlemmer har ikke stemmeret.

c. Ved opløsning skal foreningens ejendele og midler overløres til fonden
for fiskeriets lremme.

d. Et nævn på 3 medlemmer, valgt al den ekstraordinære generalforsam-
ling skal påtage sig denne opgave,

Ud over ovennævnte love findes regler lor liskeri i Vesieråen,

Lovene er oprindelig vedtaget i 1972, senere ændringer
er oåtørt

2a

Ribe, januar 1993 - BESTYRELSEN
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Den l igser l ise ned t i1 Ribe Vestå.

Hørt ved åen.

Har du hørt, at HanB peter
t i1 s i t?
!tren doa, hvordan kunne det
Jo, Ber du. Når han var ude
ude nred snøren !
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Udyalg i Ribe Sportsfiskerforening

Udvalget for arbeJde ved åen og fundne sageri
Peter Thomsen, Evald Henriksen og Knud Erik Jensen.

Fiskepleje og udsætningsudvålg€t:
Allan Jensen, Evald Henriksen og I-aksefonden.

Bladudvalget:
Holger Sørensen, Allan Jensen, Ame Christensen og Henrik Pedersen

Kontrektudvalget:
Peter Thomsen, Finn Silber, Poul Erik Nielsen, Knud Erik Jensen og Ame
Chdstensen.

Juniorudvalget:
Allan Jensen og Finn Silber.

Vesteråudvalget:
Finn Silber og Evald Henriksen.

Ribe Ves{erå dagkortudvalg: (salg og distribution)
K. E Krautwald og Poul Erik Nielsen.

Pokaler: (tilmelding af fangsler).
Poul Erik Nielsen

Flskerlopsyr:
K. E. Krautwald (koordinalor). Peter Thomsen
tslnn srlber Poul Erik Nielsen
Belrt Olsen Knud Erik Jensen
Desuden:
BentNissen Telf.7+a2o6n
Årupvej l, 6510 Gram.
Benned Hedegaad Telt.75-4233 24
Parkvej 25. 676O Ribe.
Morten Dahl llaNen Telf.75- 4236(9
Hillerupvej 30, 6760 Ribe
John Tosti
Norgesgade 28, 6700 Esbjerg Telf.15-I2 25 21,
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