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FiskeRlBEtragtninger
Ribe Sportsfi skerforening

Redahian: Holeer Sørensen og bladudvalget.
Efertryk, også i uddtag, kun med foreningens tilladzlse,

Formand: Finn Silber
Holmev€j 10,6760 Ribe 75-42 4 42
Næatformand: Peter Thomsen
Lærkevænget 13, 6760 Ribe 75-42 W 54
Ka&serer: Holger Sørensen
Plougsvadvej 35,6683 Føvling 75-43 5291
B€styr€ls€smedlem: K. E. Krautrvald
Bramdrupvej 26,6000Kolding 75-56 a2 2l
Besryrelsesmedlem: Allan Jensen
Bredeslippe 3, 6760 Ribe 75.41 03 59
BestJrrelsesmedlern: Poul Erik Nielsen
Kaj Munksvej 4, 6000 Kolding 75-5213 ar
B$tyrelsesmedlem: Knud Erik Jensen
Tomskadevænget 5,6760 Ribe 75.42 2296

1. supleant Henrik Pedcrsen
Jasminparken 46,6760 Ribe 75-41OO 4
B-medlemsr€præ6entant: Arne Christensel
Degnetoftevej 23, V. Vedsted 75-445231
Formand for Laksefonden: Benl Olser
Højvej 4,6510 Gram 74-a2 E 50
Juniorleder: Allan Dinesen
øst€r vedstedvej 55, 6760 Rib€ 75-42 45 27
Junlorleder: Kim Nicolaisen
Ribe 7s-4 56 67

Tabte eller fundne saeer: Finn Silber.



FiskeRlBEtragtningerl 993

Nummer 2
Nurnnrer 3
Nurnmer 4
Nummer 5

Deadline Udsendes (ca.)
Dene blad primo maj
l. juli primo august
l. ok. (genemlfo6amlingsbladet) primo nov.

(med medlemskort m.m.) medio dec.

Vi kan stadig bruge etr rnasse hislorier, bilkder, tegninger og debatindlæg. Hvis du
vil 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 pr6ve om vi kal
lave en ,,oversættelse" som indeholder det du mercr.
Hvis du er med på de nye EDB-tider, så send indlæget på diskette i ascii-format, i
WP-format oller andet tekstformat. Skriv navn og adresse på disketten så vi kan
fetumete dell.
Send dine indlæg til Holger Sørensen, adressen står på omslaget.
Hvis du sender billeder (farve, sor,hvid eller dias) som du helst vil have r€tur, så
gør opmærkom på dette, og skiv navn og adresse på rammen af dias eller på
bagsider af papirbilleder.

Bladu&algel

Kontrakter
Ribe Sportsfiskerforcning har i 1993 tegnet nye kontmkter med lodsejeme langs
med Golså, Ribe å og Flads å. Kontalleme ei tegnet for 5 år.
Vi i kontalludvalget vil geme sige tak til alle lorlsejeme for del rnåde, vi er blevet
modtaget S. Vi fik stigninger i lejen hist og her. men vi snakter også om en 5-års
periode, så derlor lyder det godt og fomuftigt.
Endnu engang tak forjeres måde at være på. Håb€r yi må komme igen om 5 år.

På udvalgets vojne
Peter Thonsen



Tips til Samlere
N.{ange $crc ting er &iort til genstand for samlemani. Jeg vil geme give en ide videre.
Når du, kære medlem, ankommer til cn parkeringsplads ved vort fiskevand, er det
med at være på tæeme hvis du vil sikc dig oget til din samling.
Der er flere muligheder: jeg vil bare uævne tiDg som tyske øldåser, litrerestcr,
ølkapsler, cigaretpakninger, måske madpapir og €r d! heldig, indholdet af€t nu
torht askebægcr. Jeg agter ikke at gå dig i bcdene mcd at samle, idet jeg har samlet
i mange år, og derfor ct mine sarntinSer komplette. Som samler kan mao jo godt
sige, at det er heldigt at der glemmes så meget omkring parkeringspladserne, for
selvfølgelig er tiogene da glemi, da hverkeo du eller andre af vore m€dlemmer med
vilje vil smide affaldet rundt omking og derved gøi€ os upopulærc - vel?
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Dødsfald
Vores l. supleant Evald Henriksa fn Cram er død efter lang tids sygdorn i en alder
af 49 år. Evald åiorde et stort arbejde for fore ingen, og vi vcd, at ha også udenfor
forcningsarbejdet havde et stort hjerte for fiskeriet.
I bestyrels€n vidste vi om hans sygdom, men han havde en stor trc på, at han skulle
komme over sygdommeD, men nej.
Til begravelsen var der mange hnDesker - ct vidnesbyrd om, at det var en afloldt
mand, der blev fulgt til sit sidstc hvilested.
Fm foreniogen vil vi geme udtale vot dybeste medfølelse dl de cfterladre.

Bestyelsen



Vesteråregler
Desvæne har d€r væiet flere uheldige overtrædelser af besæmmelserne for fiskeri
i Vesteråen, dcrfor skal regleme gentages her.

. Konet gælder for fiskeri med I (een) stang.

. Overtrædels€ af heflærende regler eller af ferskvandsfiskeriloven medfører
borlvisning fm åen.

. Der skal udfyldes fangstrappon - også hvis du ikke fanger nog€t.

. Der må fiskcs fra 16. januartil 15. novernber begge dage incl.

. Fiskeri er tilladt fra RitrgbroeD (A1l) ved Ribe til bådebroeme på sydsiden og
til Kanalhuset på nordsiden ca I km fra KammersluseD. (skilte op6at).

. På sydsiden rnå der fiskes op til broen ved den gamle åslynge (Ribe Holme),
mell ikke syd for broen.

. På nordsiden må der ikke fiskes i den gamle åslynge (Petersholm).

. Der må ikke fiskes vest for Kåmmcrslusen.

. Snæbel, helt, nedtaldslålG og nedfaldsørred er totalfrcdede og skal genudsæt-
tes med forsigtighed.

. Hvis en krog ikke kan fjernes fra en fisk, der skal genudsættes uden fisken
derved tager skade, skal lineo klippes så tæt ved krogeo som muligt

. Mindstemålet for alle laksefisk er 45 cm, gedde 40 cm. Andre fisk cfter fe6k-
vandsfi skerilove s bestemmelser.

. Mindstemålet gælder dog ikke regnbucørreder.

. Der erfa gstb€trænsni g på max 5laks€fisk prdåg.

. Der må udelukkende fiskcs med regnorm eller kunstigt agn. Der må således
ikte fiskes med f. eks maddiker, rejer, sildestrimler ellerlignende.

. Ved fiskeri med orm må der ikkc anve0des mindre kog end stønelse 2i0.

. Der må ikke anvendes fangstkrog fra sæsonens begyndelse til og med 30/4.

. Der skal være stilfærdig optræden, brug afmdio o.l- er forbudt.

. Der skal tages størst mulig hensyn til miljø. fiskebestand og andre fiskende.

. Paftering og fænel til og fra åcn må ikke være til geue for lodsejene og skal
ske på lovlig€ eller atrvistc stedcr.

. Alle anvisnidgcr fra foreningeDs konfolløer skal efterkommes.

. Der må ikke fiskes fra båd.

Best)relsen



Pokalerne
Husk at tilrnelde store fisk til Poul Edk Nielscn. Kolding.
Dcr er mulighed for at vinde følgede pokaler, idet der også er llydende tillægspremicr
til flere af pokalcrne.

En pokal for største bækøned fangct i Ribe Nørrcå. (Hjorwad å -Tved Å).
Sponsor cr RIBE SIj\]RT.
En pokaltil ju|lioreme for største fisk fanget i for€ningeN valde eller i forelrin-
gens regi, f. eks. på enturtil kysten, hvor foreningen er anangør.
Sponsor et KVICKLY RIBE.
En pokal for årets største laks falgct i foreningeirs fiskevand€-
Sponsor cf l-A KSEFoNDEN.
foreningens egen attrår'ærdige RSF fr-)kal for stønte havørcd fanget i forcningcns
fiskevaudc.
GARTNER MATHIESEN's MINDEIOKAI,. dcr hvert år uddclcs til et med-
lemder i løbet af sæsonen vcd sil optræden. initiativ, iderigdom cller lignende
har &jort sig fo[je t til cn virkelig påsklllnelse.

For åt en fisk ksn arprkendes, skal følgende 6 beaingels.r værc opfJldtc:
1. Fisken skal værc fanget m€d stang og snøre samt krcgct fomn gælleme.
2. Foto af fiskcn vcdlægges, på billedet skal dcr være et målbårt emae.
3. Oplysningerom vægt,længdc, dato ogtidspunkt for fangst.
4. Oplysringcr om fangstredskaber og fangstplads.
5. Skriftlig bckæftclsc tla vidne.
6. Fiskcn skal iøv gt være fanget på lovlig vis, ifølge forcnirgens vedtæ$er.

AI€ ånnEld.ls.r d€l yæIe urdertagned. i hænde senest den 16. novcmbcr, sf
hensJD lil gcncralforsanrlingcn, hvor overrækkelse vil lindc stcd.

Poul Erik Nlclsen
Kaj Munks Yel 4,
6000 Kolding
Tlf. 75-52 13 tl



Storlaks fra Ribe Vesterå
For 30-40 år siden var det fast tmdition at tage til Skjen å for at fiske påskelaks.
Mange kan huske Dinesens kæmp€laks pa 26 kg fanget i Skjem å, påsken 1954.
Denne laks er shdig den største danske laks, og en afde sidste store der blev fanget
i Danmark.
I rnaj 1990 blev de første laks fra Brusgård produllionsskole udsar i Ribe å-
systemet (omtalt i Sportsfiskeren, august 19ø), det var med et lille håb om at
enkelte dem ville komme tilbage som store vinterlaks og således være i åen til
Sske. Vinterlaksen opholder sig trormalt 3-5 år i havet før opgangen, så der var en
teoretisk mulighed for at de lørste ville vise sig i foåret 1993.
For at genkende laksene når de kom tilbage til åen, blev de finneklippet. Der blev
udsat fisk fra tre stammer, 2 svenske og en irsk starnme, hvor en del er vinte aks.

Det var således en glædelig ovemskelse, at et af vores medlemmer ringede til mig
d. 5 april, og fortalte at han lige havde fanget en stor laks i Rib€ Vesterå. lålsen var
stor, den størte og flotteste opgangslåks der mig bekendt er fanget i Ribe å-
syst€met,
Fisken var en sølvblank han på 100 cm og €n yægt på 10,6 kg.
En kontrol af skælprøven viste at fiskel udvandret som lårs smolt i 1990 oe havde
opholdl sig 3 år i havet hvor deD voker fm ca. 15 cm til t00 cm. ht nærmere ;trersyr
viste at fisken manglede fedtfinnen, det var netop denne måde de Irske laks var
mærket d. Imidlertid viste det sig også. at der i 1990 blev udsat I års laks i Skien
å med klippet fedtfinnen, så det kan ikke helt udelukkes at det er en Skiem å laks
der var kommet på gale veje.

Der er fanget flere store laks omking l0 kg her i foråret bla. i Skjem å, men også
i Kongeå (8 kg) og Storeå (12 kg), i Kongeå og Storeå blev der udsår BrusgÅrd laks
i 1990. Derfor tror jeg det er €n af de udsatte Brusgårdlaks, da det er usands),nligt
at så mange Skjern å laks er gået forkert og genfanget i 3 forskellige å-systemer.

Allan Jensen



Til at begynde med vil jeg gerte sige tak lor de indkomne fangstsappofter. Det er
glædeligt at flere og flere udfylder fangstrapporten så statistikl€l kan blive endnu
bedere.
Det er A-medlenmene som har været de bedste til at udfylde fangstrapporten, hele
83 øo har udfyldt den korek, m€dens kun 697o af B-medlemmeme har udfyldt den.
Fangstrapporteme vil med tiden blive et værdifuldt dokument, som srger meget om
fiskcbestanden, passagemuligheder m.m. D€tle vil vores efterkommere være glade

for engang om 10-20 eller flere år, husk derfor altid at føc en løbende fangsbapport
til eget brug, så du kan udfylde tangstrapporten til RSF så godt som muligt
Eusk også at udfylde fangstrapporten hYis du ikke fanger noget (sæt kryds i
feltet "ingen fangst sidste s.æson" eller skriv et stort O.

For de medlemmer som er usikker På hvordan fatrgstrapporter bruges, vil jeg gøre

opmærksom på at det kun er de samlede oplys inger som offentliggørcs. De enkelte
medlemmers fargster b€tragtes som fortrolige oplysninger som ikke udleveres
€ller bmges på anden måde.

Medlems- og tangstrapport statestik

Tllgang ai ny€ B-modbmmdr
342

350

0
2

220

350

2

2

236

350

2



I me-dlemsstatislikten på foregående sid€ kan ses st antallet af m€dlemmer er steget
med ca. 100 i forbindelso med leje af Vesteråen.
Fangstrapportstatistikketr viser at ikke mindre end 397. af samdige m€dlemmer i
forenilgen fangede mindst I havørred €ller laks i 1992. Dette er en fordobling i
forhold til do forcgående år hvor kun ca. 20% af medlemmeme fangede havørreder
ell€r laks. Dette må tilskives fisk€riet i Vesteråen og det forbedrede fiskeri i Celså.
Tilbagemeldingen af fangstråpporter for alle medlemlner er steget fra uDder 7070
il79% i 192, detteer en meget positiv frcmgang, så jeg håber at vi lår eldnu flere
med i l .
D€t aotal fisk der er opgivet af medlemmeloe er det atrtal fisk som står i
fangstrapporten, det rigtige fangsttal vil sikkert være 10-15% støne, da en del
m€dlemmer med fangst ikke har udfyldt fangstrapporten.
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Gennensnillig anlal hevørrcfur eller laks Ior medlewner som har faneet mindsl
I fsk. For sammenligtlingens sklld er resultaleme tilbage til 1988 medtaget,
Den Bennehsn[llige fangst pr. medlen] er slegel en del i 1992, detle slcJldes al
fskeriel i VeslerAen er nødre?net i dr , oten det sklldes også at der er kommet
vesenllig ferc fsk op i Gelså end de tidlige b.
I betrogtning af at 1992 tiar det tørrette dr i mange år har fskeriet i Gebå ræret
overraskcnde eodt.



Fangst af havørreder
Vinterfiskeriet i Ribe Vesterå
Resultatet af grønlændel fiskeriet overaskede mig lidt, der blev fanget væs€rtlig
fæne fisk end jeg havde regner med. Det sar ede antal grønlændere er optalt til617
fisk, med ca. % til dagkoitløseme 2,4 til medlemmeme.

Det kan ikke orerlaske
no?en, al de.fleste fsk er
fa get i januar ogfebuar.
I marts er fskene enlen
fanget op eller de er
beglndt at gå i havet igen.

At grønl@ndere ge etelt er små frsk kan nan se på længdefordelingen, ca.t/s er
mellem 40 og 45 cm. Flere af de sløÆle der er opgivet h.r, ka være blanke
nedfaldsfsk som er taget far at vtere grønlænder.

Bemærk at gennemsnits-
sløftelsen stiger i Jebuar
narls, del kan deb være de
omtalte b larLke nedqængere
der er lagel for glønlæn-
&re, nen det kan også være

store øneder der kommer ind i åenfor at ede Jngle de hundesteilel.



Sommerf iskeriet (april-nov.)
De ramledo fangster for l9E2 kan s€s i nederstående skema. Fangsteme for 1992
(Veste!åer ikke m€dregtret) sammenlignet med d€ tidligere år kan ses i søjlo-
dirgr.mmet noderst på sideL

Opgangen begytdte tidligt i 192, i aøil bbv fdnqet nønge rye fisk i Vesteråen nen
kun ld i Gelsl. I naj blev dat fanget nange ltsk i Gelsd og dette hout sig luL
somneren. Det store efrerårsftskei som dar plejer at vwe udeblee i Geb4 nen
ik,e i VesrerAen. IIet blev IøBel riroligl,nange høvøne&r i oøolrer næ4 isar
ha, dagkor,løserne fret rnluge.

Fangstlidspun kt 1989 til 1992
1.o 1
r30l
1201
r10l

eol
30l

31
ol
401

zol

'o l
I.l .Jull Auaod 3.Dr. rrd.

De sa ledc fangster i RSF sannenlignet med de tidligere år, yiser at lgn wr et
godt år til trods for den lar)esle vØrdsland i mahge år. Især yar opgahgen og
Ioigdene i maj måned go4 dette s*yldzs iøk dct rØne yejr oB den høje van^toid
så passagen gemem Ribe gik uden prcblemer,
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L@ngdefordalingen viser at fangsleme i 1992 var daniheret affsk mellem 50 og
& cm., sarnt ntøge røllem 60 og 65 cm. Hovedryten {de slørre Itsk blev faLget
i Vesteråen, hvilket kan skyldes den meget lørre sommeL De stole fsk bler i
Vesrcraen fil der kDm tnegel ratd, tnedens de mindre lrsk passercde sluseme i Ribe,

Længdefordeling 1989 til 1992

a 1991
| 1t92

,o

I

10.76 75.e æ.ss

L@ngdelofdelingen sqrr enlignet ned de foregående ar. Berfietk at der genereh
er komnet flere fisk i mellemstøne lsetl og f@fte snå ls*, Antallet af store rtsk et
det samme son de foregående tu, nvfi det vil nok ændre sig i løbet af nogle år
tdbdes al der konnerllerc store fisk. Her i 1993 vil vi ntAtke kowne til at opleve
ot anta et 4ftsk på 4-6 k8 blber forøget nzget. Det er d. naige 55-65 ct\, frsk som
er eåel ud son nedgenger I joråret 1993, og som komner lilbage på den anden
gydevandring sonneren ) 993.



Gennemsnitsstørrelsen af de
fanqede harørreder er meget
konsta t i de forskellige gre eaf
å systemet.
G ennems nittstøfi els en er ulor -
a het siden 190, dogwr 1989
et å/ med mange st1\åfsk,

Den snmlede otelsigt owr fdngsterne Iru 1988 til I992 tisel at hayørredlangsteh
i 1992 er steqet med ca.25-308a siden 1989, fan+sterne i VesterAen er ikke

Antal havørreder 1989 ril 1992

E
a 1991

RRE
egq

Stigningen i havøftedfangsteme har fundet sted i alle yandlØb, dog mindst i
Hjortuad å, nen del sbJldes nok at en lille å nm Hjortvad å er neget føbom for lav
yanhla d . Hr is langslene i I 992 san. 4nli ghes med et andet tørt år -sonx 1 989
ses- en fordobling af fangsteme.
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Anlal havøneder over 70 cm

Alnal havøffeder over 80 cm



Fanqst af Laks
Der er nu 6at laks ud i Ribe å systemet siden 1985, men føst i 1990 var det muligt
at lå sættefisk af god kvalitet. Det var ove$kudsfisk fm Brusgård produktionsskole
("Lakr i Gudenå" projektet), to sve ske stammer og en irsk stamme. Sommeren
1992 var ftrste år hvor mån kunne fooente opgang af "grilsc" (ftsk på 60-75 cm
som kuD har gået 1%år i havet).
Resultatet udeblev ikke. Dcr blev faDget ca. 100laks i 1992, lidt ov€r halvdelen til
medlemmcme og lidt u[der halvdelen til dagkortløserne. Næsten alle laks blev
fanget i Vesteråen, måske fordi vandslande var for lav til at lakene ville gå op i
den øvre del åfå-systemei før om €fGråret
Der var cn d€l rnedlemmer som i vesteråen fik bådc 2 og 3 laks og I l'redlem som
fangede ikke mindre eld 5laks og 26 havøneder.
I hvormange dånskc vandløb kan man gøre sådanne en fangst ?
Her i 1993 yil der bådc komme "gilse" ijuli-august som i 1992, men også
sommerlaks scnn har opholdt sig 2 % år i havet De vil have en stønelse på 80-1m
cm (5-10 kg) . Jeg tror opgangcn af de storc laks vil være mcgot attætrgig af
vandstanden, bedst i forbindelse med meget vand i juliaugxst cller først når dcr
kommer resn i ohob€r,

JeB tror det er den manglende reqn i juli'augusl der er grunden til der er fanget
så fA la*s opstrøt s Ribe, lAtsene er først gaet op hen på eleråret., der har vitterli?
rærel en del oppe at grde - det kan vi se på fangsten af edfaushks i Fladsd,
Hjortvadå(sa Jangel v, saninqrie, og Gelså (95 cn, nedlal&laks r,. sarmenhbel
d. l .ap l  1993,

Det kan ses på skemael at lakene fan?es i juli (denne måned har nomlalt den
største opganq af laks) elkr i septenxber-oktober, hror der er konnxet rcgn og
randlempefatufen er bleyet nere passende for fskene .
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Lengdetot&lingen
df de fangede laks
riser at det som
fofventet nesten
alle yar "B/ilse",
ned enkehe slørre

Der er sikken nogle opmærksomhe læseE som har prøv€t at regne det saDlede
antal lats i de to for€gåeMe tabeller ud, og ikAe flir det til 98laks som fatrgsten vsr
i 1992. Det skyldes at nogle kulr opgiver fiskets lærgde, andre kun faDgstmånedeD
og endelig er der nogle der kun skriver "laks .
Derfor, husk at stJive alle oplys[ingeme på fangsrrapport€n.

Anden fangst

Gedde:

HaWående
rggnbueøed:

Blkø]r€d r

Stålllng:

Snæbel:

And€n fiak:

Vesieråen 10 slk.
Flrd!å 23 stk.

Ve.ieråen 6 slk.

Fladså 4 stk.
Gel!å l stk
Hlorwad å 4 stk

Gcl!å v. Pouls Bro

60-75 cm.
50-78 cm

,l5.rn, 46.m. 55 crn, æ crn, 65 crn.

,10 cm,45 cm, 45 cm,45 cm.
45 cm.
38 cm, 41 cm, 43 cm, 55 cm 0uli),

36 cm (førsl€ stalling på A-stykk€l)

Over 100 i Vesteråsn om ,oråret. enkeltg I ohob€r{ovombEr,

Knuder og mange å1.

En del af do andre fisk €r det også blev€t til. Mest bemærtelsesværdigt er de store
mængder g€dder der er fanger i Fladså. Et rnedlem håvde specialiceret sig i
geddefiskeri og fangede 2l stk. med støste ø 78 cm og 4 kg.
Den første stallilg er !u fanget i Gelså på A-stykket. Stallingen er vcd at spreder
sig efter udsætri[geflre i dc|r øwe del afGelså for 6-7 tu side[ Vi skal ikke væte
ked af at vi får el fiskeart mere at fiske efter, ørfluefiskeri ellcr små vådfluer med
let fluegrej er det rigtige at fange dem mcd.
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D€r er fang€t en del store bækøneder i Fladså og Hjortvad å. Det er glædeligt, at
der stadig findes store vildfisk. En vild bækøned er DlagE år øn at blive 4155 cm.,
så hvis du har fryseren fuld af hsvøreder så overvej at getudsætte de storc
bækørreder. Vilde bækørreder i den stønelse er v€d at blive sjældne i vore htudt
befiskede å€r, kDips et foto af ded og s€nd det ind til vores blad, så ålle kan s€
hvordan er stor bækøred skal se ud.
Havgående regnbuørre.der (SteÆlhead) er hvergang en oplevelse at fånge, men det
har Holgerjo e! lille smøre om aldet st€d i bladet. Def bliver fanget enkelte i
Vesteden, men nomalt fanges der flest i april måned i Fladså. Gelsåen er derimod
meget dilrlig til havgående regnbucøneder, hvorfor ved jeg ikke, meo sådan er der
jo så meget.
En stor tat til Bo Møller, for madge limers hjælp ved optælling af fangst-
rapporteme.

Husk at udfylde fangstrapporten r du skal betale kontigent næste gang.

På næste side brirges en fangstrapport magen tilden der er på bagsiden afgiro-
koftet, brug den som en "klade" for dire fangster i 1993.

Allan lensen

En opsatrg til RSFS B-medlemmer må være på sin pladsl Fordi de ikle udnytter
mulighedeme derude ved åen. D€ fanger ikke de fisk de bulde. Dokumentationen
herfor findes i fangstapporteme. I Rib€ Vesterå og Hjortvad å fisker A og B
medlemmer pÅ lige vilkår. Alligev€l farger A-m€dletDmeme over hålvdeler af
fskene- I Hjofiad å blev næ$en alle bavøneder fang€t af A-medleftmeme, både
i l99l og 192.
Kan det tænkes at at B-medlemmeme ikae bruger tid til at læle åc! at kende, eller
måske undlåder at fiske, fodi de ligger urder for don misforståelse, at det kun er
på A-styk*et der kan fanges fisk.
Det er tydeligt ar A-medlemmcme ved bedre.
Gak ud og gør ligeså!

Allan lensen



Fangstrapport
til eget brug

God fangst 1993
Ribe Sportsfiskerforening
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FANGSTRAPPORT - RIBE SPORTSFISKERFORENING

Tngen fangst sidsle sæson (sæt kD/ds)

Ved vlnt rtisk rl I Rlb. V.ddrÅ nder du i rarel J dct åntat havømder du har f&se. fd sæsonslin il
oEm€d3l mdB, båd. l rkeb lænsde q ldn8lhån€der vedts\{ømend?Oc;ans\cst ,nadrnr
..ntinerer Kun fhl $m hj.mrg* ro|eR\ iftuBs|mppoiren. undcmlte'e, nedtrtdtAkos genudsa!.

ve<t $mm.ffsk 
'l 

notffi du i ,aådl 2 d€l anral håvødeder du hr tmeet ra L apdl til oB m€d 15 nc
r.nb€' 

-Du 
notcrer lisleN.længde, ldschined oe h\rlk rvandiøb,dd hr t,ng.idemr VedfislqoF

E enq ucm dcrves ræns*n I endmehr
B.m&k at min.ls&mÅl.r for lulåmd .. hævet ttl 45 ch I Rtb. V6t rå.

HBI n dflldsfisk og md.mål.r .r totrtrFd.d. og skd adld.ætt€s, ddde .tLr t.v.trd€.

B*ælt: rub.L.....................
Gdrl ( r ) . . . .. . . . . . . . .. . ..
C.L l (2)

va@ing an .il smeniøbeL
samcrløtcr til celsbo dåmb.ns.
Cckbe dmbdg til Immnad bro (cetså Sammcnslndingcn)
Samonldbd til Fole danbfls.

Anral mder og lætrgd.n l ..ntlmLr , NB mindskmlt 4s.m,

2().50 50i0 60-65 65;70 7G7S 75{0

3€h å (l)

æls å (2)

iek å (1)

lels å (2)
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I m. 1.1993 efterlyste Carsten Toft HaNen meningstilkendegivelser rned henblik
på foreningens fremtid.
D€t vil være ønskværdigt, dersom forhenværende/nuværende bcstynelsesmedlem-
mer vil deltage i d€batten om Vesteråen. Det kunne værc interessant, at høre om de
overvej€lser man &iorde sig i den forbindelse.

Her yderligere et par eml1er, det kan være inærcssart, at fii en meningsudveksling
omkiDg;
- ønske. du en forcning med mange tiltag ( s€ leks. Sportsfisker€n's mødekalenaler,
hvad andre foreninger tilbyder deres medlemmer) eller er du tilfreds med et godt
fiskevand.
- Vil der være intercsse for, at der afloldes en ,øreddag ved Vesterået" med
kontåntpræmis o.l.?

Bestyrrelsen

Fra .Iohn Tosli og Benl Nissen har yi modtagel nogle bemle*ninger til de sager,
som bestyrelsen geme ser debateret.

Bådfiskeri i Vesæråen
John og Bent mener, at det kunne blive noget roderi med Mde der ligger fot anker
på strategiske steder med snørcn ude. De mener også, at aler kunne komme megen
skænderi ud åf det.
Med hensyn til, at vi lystfiskere ikke kan tåle at so sejlende både i åen er det en
påstand der ikke deles af ret mange - tværtimod. I vesteråen er der taget ikte så få
fisk i kølvandet på en sojlende motorbåd.

Fiskeri uden for sluseme
John og Bent s),nes ilte det skal være gratis for visse Ribeborgere, især tror de ikke
fangsten ,,kut" vil være skubber. Vi er l0 kontollører, men vi kan ikke være der
i døgndrift. Ligeledes er det svert st skelne fubeborgerc fm andre lystfiskerc.
Forlandet går 800 meter ud fra slusen, foreningen hår fredet dette land for fiskeri
og dette er en god ting.
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lmaSe-siden
John og Bent shiver: Nej, ved I nu hvad, ribeborgere har gntis fiskeri i hele
østeråen fra Seem til og med Seminariet. Men de kan vel ikk; komme til at fiske
på grund af, at andre af byens borgere fisker dcr meal mere eller mindre lovlise
midler - hvis I forstår, hvad vi mener.

Mindst€målet på 45 cm
Hvad angår mindstemåle! 11|å der af gode gmnde blive geoudsat flere frk med 45
cm mindsternåI, end med 40 cm. Hvis d€ 40 - 45 cm fisk bliver trehandlet nænsom
har de da en stor chance for at blive støne når de geDudsæ[es De ovedever jo ikke
i.en frys€r. D€sudon_er fredoiogstiden og mindstemål noger, der bør lages ;illing
til i bestyrelsen og på generalforsamlingen 19

N,fed hilsen

JohnTosti
Norges4ade 28
67Ø Esbjerg

Benl Nisse
Årupvej I
65l0Gram

Ny stang - nyt hiul - ny sæson
Så opriDder dagen eodelig - efter ugers ventetr.
16. januar og sæsonstart er forlængst passeret, men vejret har jo ikke været til
havørredliskeri. Det har stormet uafbrudt, slusen har været luktet det mesle af tiden
og remperaturetr for høj tilder riglige fisker..
Så. endelig den_28. janurrer veJrct rigljgt. lcr sol,ler sydøstlig \ ind, et par BradersIrcst og raldende yand | åen om cftermiddageu.
Jeg kan lige nå en god time fiskeri hvis taskcn bliver pakket i en fart_
Jeg beslutær mig for Bøgilds hjørns 69 6o1o*1'rer sidit på cfrcrmiddagerr. KuA en
elkelt ,.kollega" har fåct såmme ide og går og ormer deD. Han kan berette om
glimrcnde fiskeri hele dagen. Rygsækk€! itrdeholder en flo( grønlændcr på 5g cm,
yderligere to $øoiændere under måler er gc0udsa! _ og ikke;iodsr _ en Dedfalds.
Irsk på 65 cm og temten putrd, i glimeude kondilion, er også gået Lilbøge til elldnu
en charce i livet efter 22 minuttels kamD.



Adrealinet kommer s€lvfølgelig i kog, og med etr bcmærkniDg om, at så må derjo
være fisk dl mig, bliver spinnekassen nøje kigget igennem, og det rette stykke
messing furdet frem. M€d let rysten på fingrene bliver jeg færdig med knuden og
kigger med slet shjult stolthed på den nye stang og det flofte nye hjul, som jeg er
blevet begavet med i vinterens løb.
D€t første kast lægges perfek, lidt opstørns og tæt på modsatte br€d. Jeg spinner
langsomt til spinnercn vender og kommer mod strømmen cirka midt i åen. Hvor er
det nye grej dog læktert, jeg kan næsten mæIke hvert eneste sving bladet laver,
spinnelen har den rigrige vegl og går lige over bnnde .
Tæt ved egen bred kan jeg se nogle græstuer nede i vandet, som ved normal
vandstand ville være tørlagt. Spinner€n trækkes lalgsomt heu forbi - og pludselig
PLASK, en kæmpestor blank fisk slår hovedet og lorkoppen ud af vandet bag
spimeren. Hurtigl op med isenkammet, næste to kast lægges på næsten samme
st€d. - Hvor er det dog fantastisk godt grej, der lavss nu om dage. Fjerde kast lægges
i stedet lidt !€dstrøms, jeg kan straks mærke at spinneren snunet rigtigt og jeg lader
den hydse str!,mmet helt uden indspinning,
- BOM så sidder den der bare. To l{raftige rusk fortæller mig, at det er den samme
store fisk. Pludselig står stangen s{rm en flitsbue. og snøren hviner af hjulet. Fiske4
fortsætter sit vilde udløb nqlstrøms. Hvor i hede h..... sidder brcmsel oå det her nve
isenkram?
- Nåder!
Jeg strammer til. Hvor meget skål denne nye bremse Du have?
Fisken stopper, slår et slag op i overfladen- Den må være mindst 8 pund, måske
støre. Så hviner spinn€ren gennem luften og lander på græsset bag mig.
Stilheden er larmende'
Mødet med sæsonens og fiskekarrierens første store havørred er ovre. Hændcmc
ryster, og der i græsset ligger det nye grej. Havdejeg da bare kendt det lidt bedre.

Brian Anklnsen

PS. Ti minutter seiere lander ,,kollegaen" en flot blank rognfyldt fisk lned havlus
74 cm og ca. 8 pund, den blev taget på orm midt ude i strømmen. Desuden
getrudsælter han to undemåls-grønlænderc.
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Hol?er kender alle sam har lesl
rtskeRlBEtruglninger blot en gang.
Holqer skrfuer htiad han har på hjerte
af både gode og dårlige ti g. Hans
komenlar lil alt uligt sefløst og useriøst
klrn du frnde i "Ho lgen hjøme" .

Vort kære grej
Mir første fisketu var lige efl€r krigen
altså i 1945. Jeg var 11. Vorcs nabo var
ivrig lystfisker, og jcg fik lov til
komme mcd. Jcg lånte stang og hjul
ham-
Der var mange regnbuer og jeg fangede
helc 8 stykker.(han fik kun 6). Lysten
var født, og da flere af vore naboer
havdejord ned til Sneum å, var det let at
få lov til at fiske. Problemet var grejet.
Penge var mangelvare, og fiskegrej stod
just ikke højest på indkøbslisterne.
Omme bag stalden derhjemme groede

piletræer m.m., og eD sådan tynd pilegren på to metcr var lige det jeg havde brug
for. En murersnor på cå. 5 metcr, en møhil fra fals værksted, en korhrcp fta mors
køkken, en loog til ca een ørc samt noglc ofm fra hønsegården, del var sagen. l)et
gav dog næsæn altid fisk med hjem. Staogen udviklede sig. Barken blev skællet
af, der kom øjer af ståltrad fiå, da vi fandt på at snørclr kunne viklcs om cn ten, der
sad der, hvor hjulet nu sidder.
Endelig en dåg fikjeg et hjul. Den lignede nutidens lluehjul en smule, og det var
jo en kæmpeforbedring, og holdt til jlrg var ca 15. Siden er del gået slag i slag.
Først en stålstång med et umuligt taslspolehjul, sidcn en rnassiv glasfiberstang og
et lidt bedre hjul. I 1970 lik jeg mit første kendskab til vandløb med store fisk, da
vi fllttede til Ribc.
Jeg irdså at mit gamle hjul ikke kunrc klare ret meget, ogjeg købte el nyt såkaldt
nederste mellemklasse. Det så godt ud. Så en middag midt i ferien varjeg ude bag
rensningsanlæget fra kl 04.0O om morgenel En brasen d zl pund var det e este,
der forstyrrede freden og et par andre fiskere var lige så uforstyrrede.
Min ko e hande lovet at konme med frokost ca. kl 12.00 og dertor blev jeg på det
aftalte sted. Ca. er halv time iør 12.00 mcldte trætheden sig, ogjeg satte mig på
brinken og lod prop være prop. Vind€n, den smule der var, vår østlig, og solen
bagede fra en skyfri himmel. Jeg lod mig falde bagover og nød vcjret da pludselig
en afde andre råbte ,,s€ der". Min prop havde tydelig fl)'l1et sig nogle meter, ogjeg
gav det nødveldigc tilslag. 23
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Reaktionen udeblev ikke. Et hyl fta mit ny€ hjul. Tre kæmpespring i er udløb og
dercfter var det sorn om den håvde bundet sndrcd fast ca m meter nedskørns. Den
holdt stad i ca. l0 minulter og skiftede så takik og gik op6føms, hvilket [ods d€tr
dnge stløm itke var et godt valg (for deo)
Få øjeblikte senere var lcampea ovre, og jeg kutrnc trække fisker hjem til
tangsltrottet uden mindste mo&taDd. Jeg havde gætt€t på 8,9 ellerlo pund mindst.
men jeg havde glemt, atjcgjo normalt fangcde regnbuer, og denne her var en åf
slagsen. Steelhead eller havgåcnde rcg[bu€øfieder, kaldes de,5ogethalvt putld,
58 cm. Og sikken kondi.
Men hjulet - mit det nye - var slidt op. Maden min kone kom med var tip top, men
jog kan nu b€dst huske fisken. Jeg købte kort eft€r et hjul af b€dste kvalitct under
et ophørsudsalg. Dette hjul har jeg endnu, og det er stadig i fineste orden, men det
har heller aldrig været udsat for en havgående regnbueørred-

Knuder der holder, - eller mangel på samme.
Jeg har 2 drc gebørnebørn på 9 og l0 år. I år har de været på knudebindekursus
hjemme hos b€dstefar. Det var hyggeligt for b€dstefar og en blarding af spæMing
og forbavselse for drengene. En knude cr vel en knude?
Forbåvselsen vår s1or, da jeg visæ dem, hvad en svag knude kan blir,€ skyld i. Netop
det seje træk en stor fisk giver sonerer knudeme på den mådq at etrtelr holdt k rudetr
eller også løb fisken. ttrer er det godt at kerde de knudcr, der kan modsrå det støste
tfæk
Knudeme finder du i ethvert grcjblad, men det er ikke helt nok. Husk følgetrde:

l. bind knudetr nøjagtig som der står i bogen
2. væd linen med tunged før du stammct knuden
3. afprøv knud€n v€d at trække kaftigt i linen

Punlt 3 klares nemmest ved at sætte kogen i ell eller anden fast bøjle og så tage
linen tre gange ru dt om håndel og så ... llvorfor?
Det er sådan, at hvis cr line kommer lil at ligge forkert i forhold til en anden i
knuden, så skærer liDerne hinandeD ovor - derforl

Tegninger
Som I sikkert har bemærket, så har dgr i flere numre af bladet værct nogle meget
flotte tegninger ude fra vores kære å. I hjørnet står EGJ, og det står for Erik G.
Jensen, Vejle. Jeg er slolt af at Llrnue bringe så flotte tegninger i bladel ja, jeg viser
dem endog til venner og bekeodte, og har hørt mange rosende ord. Jeg kan ikk€
getrgive alle ro€eme her, menjeg kao på bladudvalgets og på mange medlernmers
vejne sige tåk dl Erik.
Jeg kanjegjo ikke lade være med at opfordrc andrc med tilsvarende evner til ar gå
hen og gør ligeså.
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Overnatning i Ribe
Som i første ummer af blådet i 1993 fortsætter vi formidlingen af værclses-
udlejDiDgen, så hris du er boendc i Ribcområder og bar ptad-s ril et par ckstra
sovepocer på gulvet, så h6rer vi gcrne fra dig. Det er gmlis at atrlloncerc hct.

C4 4lh, syd foi Ribe ad hovcnv€jen nod Tønd.r
ldloje , slL dobbcltværets n*d tstdklb, katfcm-
6lrinc, toilel og håndvask nd1 adgans lil bd.
DobbeltErelse ned morscnmd
Dobb.ltvaElsc uden ho.gcnmd
Jens og Mdg.b winun
Rib.Ej 4E, Heiding, 6760 Ribe
TV, 7544 5j 45,

Du kan ringe ellcr skdve til:
Arne Christensan,
Degn€toftvcj 23, V.ster V€dsted
6760 Rib. T.lf. 7S-4 52 tl

k,200

Ha ril hje rel vcd celsi El lillc idttrt nN p[ 92 tf
m.! 3lrålåg oc små vindk. udlei*.
IIE.I lisser på eD I Lom n: eor narusond vcd skov,
Overfor hBl slr de. en dnehc vej dl sl:@ltdlEi.f
Gclsl og Fladså . Der er a. I tn ara hud tit åer
Hsct ligg.r ø. 8 tn rn Rihe mod cnh midt ftllem

I spi*{æ, I de ned 2 $,ep!ad.€r oa I eE m.! I

non .lton md 2 s€pla&.r sd rd&t., o! b.d
D.r f@firdG.t i l$&t nsrcj os *ryicc. HKI .r
clopvdrF! mtr d* km oeså ryfts i taniD.

A. 5 bnrtdvd ldPihedleisdobhclrvæte D.d

U&n mrg Doad (*ankøb6) li l5O
LaB og Msr! Stæn*n
V6te, Ve.lste.l D lrej 26,
Vestq ved,tql, 6760 Ribe
Tr,7544 5014.

C.. 5 hn sydai tor tub. ldlej6 2 siL dobb.llvEEt.
t r rcd stue ogTv. Man kinselv lave sin md hct,

D.r .r sod pkds dt +5 p€E.tu.
Pri$n .r pr drg(ercL clforbrug)
Prher n pr usc (excl. elforbns
II€ct *!n lejes fE t. rpril

lc.250

Kø| øg Kæn Thwevn

RaøE r, 6760 Ribe.

ED d.l cntclt. 08 do6h.lic vræls.r næd h.d og kil.l
ot .r !oE*s rII| pl{k dl @ ril 6llls@r fDd.r d! 6
2.5 kn 3yd fd Rib. nmd Tøn&r
Priscna er ritrlig., d.r kan h*rillæ bors.nmad.

Tradæj 54, Sd!. Fd't'p,
6760 Rib.
Tlf, 7542 3E 20 b.dst elta" kt 17,00.

]Arye u Sc hulz,,Møkskelbe 8,,
Hancbrvej 2s, 6510 GM
tu7444 s4 59

Endruplrov camping o9 Van.tr€h,srl
St dd lisscr o. 10 tn ø61 for Fjb€ rod crd, d., .,
cc 30o n.rcr dl celså€n og e 2 tm il Ftådså
Pl pLdsn kad de. købd dågton dl Cds&, (Sån-
mBluh'ns.m styr} ) og ril Rihe v.{crt
VaidEhirEr [f lta [e-te ad og ra U.., litbyd.
ovcmhins i aaEi&tm til k 65 pr. p.en

tr. r50,-

l* 120,-

k r5,-
Canpingplz^e^ .,naer 1, ayil. 16 74.82 t7 ll
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Storkesøen i Bibe
Vi har i 1991 opført l0 stk. 6personers fedehus€ på hver 87,5 m'?+ 15 m': tenassc,
d€jlige, fuldtisolere-de træhuse med følgende udstyr:

Stueetage: Opholdsstue med ru-look, fanefjemsyn med 7 kanaler og telefon.
Køkkenafdeling med komfur, køle/fryseskab, emhætte, kafferna -
skiae,service til l0 p€FoDer m.v. koldt + vatmt vand.
Stort og lyst bodeværclse med trus€niche, toilet, håtdvask nedfældet
i bordplade, underskab samt skabsre.ol fra gulv til loft med koldt og
varmt vand,
Soveværelse rned dobtreltseng, natborde, tlæd€skab med hylder og
bøileslans samt hvlder oq kufferlrum.

l. sal: I iærelse-med 2 dnkelseige og I kommode.
I værelse med 2 enkeltscrge og gatderobe/kuffertrud.

Derudover er der på terrass€n anbragt cn allåselig kulfimelryser på læ I til fång-
stetr. Der er terass€møbler til 6 personer.

Pdser: Uge Ma.-fr. weekend I døgn
16.03 - 18.06 2.8æ,- r.600,- 1.800,- 600,-
18.06 - 09,09 3.500,- 2.000.- 2.2m'- 800,-
09.09-02,11 2.800,- 1.600,- r.800,- 600,-
a2.rr -2t.t2 2.4fi,- r.2m,- 1.400,- s00,-
21.12- 11.01 3.500,- 2.000,- 2.2N,- 800,-

1 døgn kan ikke forudbestilles (ret til ændritrger forb€holdes)
Ekstra opredniog kr 100, pr. døgp. Hortil kommer et obligatorisk beløb til slut-
rengøriDg.
Vedr. husdyr:
Husdr må ge{æ medbdnges, men de nrå under ingen onstændighed€r opholde sig
i møbl€me. Den obligatoriske slutengøring vil blive pålag kr. 50 såflemt husdyr
medbdnges.
Sengelirune.rl, håndklæder, viskestykker m.v. skal medbringes, såfremt man ikke
ønsker at leje det ved Storkesøen. bjeprisen €r k. 50,- pr. sæL
St.tm og telefon rfrcgncs eller mÅler.

Vi håber med disse oplysninger at have vakt Deres interess€ og glæder os til at byde
Dem velkommen til Stork€søen i Rib€.

Mcd v.riig hilsen
SrortcoøcD Rib. Håulundvcj 164,
6760 Ribc
Tclefon 75410411 telefar 75410857
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Udvalg i Ribe S portsfiskerforening

Udvatget for artejdc ved åenr
PeterThomsen og Knud Erik Jensen,

Fiskepl€Je og udsætningsudvalæt:
Allan Jensen og låksefonden.

Blådudyalget:
Holger Sørensen, Allan Jensen, Ame Ch.istens€n og Henrik pedersen

Kontraktudvelget:
Peter Thomsen, Finn Silber, Poul Erik Nielsen, Knud Erik Jedscn og Ame
Christensen.

Juniorudvålgetl
Allan Jensen og Finn Silber.

Vesteråudvalgetl
Finn Silber.

Ribe Vesterå dagkortudvslgr (salg og distribution)
K. E. Kmuwald og Poul Erik Nielsen,
Pokalert (rilmelding af fangster).
Poul Erik Nielscn
Fiskerlopsyn:
IC E. Krautwald (koordinalor). peter Thomsen
Finn Silber poul Erik Melsen
Bent Olsen Knud Erik Jensen
Desuden!
BentNissen Telf.7+820627
Årupvej 1,6510 Grarn.
Benned Hedegaard Telf.15-4233
Parkvej 25, 6760 Ribe.
Monen Dahl Hansen Telt. TS- 4236 (D
Hillerupvej 30, 6760 Ribe
John Tosli
Norgesgade 28,6700 Bbjery Tetf.7s-tT2,2l
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