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Formand: Finn Silber
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Næstformand: Peter Thomsen
Lærkevænget 13, 6760 Ribe 7S-42O9 54
Kas6erer: Holger Sørensen
Plougsvadvej 35,6683 Føvling 75-43 52 91
Bestyrelsesmedlemi K. E. Kraunvald
Bramdrupvej 26, 6000 Kolding 7 5-56 EZ 2l
Bestyrelsesmedlem I Allan Jensen
Bredeslippe 3, 6760 Ribe 75-41 03 59
Bestyrels€smedlem: Poul Erik Nielsen
Kaj Munksvej d 6000 Kolding 75-52 13 El
Bestyrrlsesmedlem: Knud E ik Jcnsen
Tomskadevænget 5, 6760 Ribe 75-422296

l. supleant: Henrik Pedersen
Jasminparken 46, 676O Ribe 7 S-41 00 4
B"medlernsrepræsent&nt: Ame Christensen
Degnetofiovej 3, V. Vedsted 75-445231
Formand for Laks€fondent Bent Olsen
Højvej4,6510cåm 7+A2B 50
Juniorleder: Allan Dnesen
Øster Vedstedvej 55, 6760 Ribe 75-42 45 n
Juniorleder: Kim Nicolaisen
Ribe 75-44 56 67

Tabte eller fundne sager: Peter Thomsen
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Nunrmer 3
Nummer 4
Nummer 5

Deadline Udsendes (ca.)
Dctte blad august
1.ok|(Seneralfomamlingsbladet) nov.

(med medlemsko'l m.m.) dcc.

Vi kan stadig brugc en massc historier, billeder, tegninger og debatindlæg. Hvis du
vil være med til at gøre bladet alsidigl, så kom mcd dinc mcninger. Kan du cftcr dir
eg€n mening ikke formulcre dig rigdgr, så skriv alligevel. Vivil såprøveom vikan
lave en ,,oversættelse" som indeholdcr dct du mencr.
Hvis du er med på de nyc IDB tider, så send indlæget på diskette iascii-formal i
WP-format ellcr andet tckstformat.
Skiv navl og adresse på disketten så vi kan returnere den.
Send dine indlæg til Holger Sørensen, adressen står på omslagct.
Hvis du sender billeder (farve, sort/hvid cllcr dias) som du helst vil have rctur, så
gør opmærksom på dcttc, og skiv navn og adresse på rammen af diås eller på
bagsiden af papirbilleder.

Bladudrdlgel

Tabte og tundne sager
- I stk. tångstnct fundet ved Åge Poulsens plads på A-stykket.
- I stk. fa gstnet fuodet ved Store ge nemskæing i Vesteråen- (ejeren er ira

Haderslcy ved jeg ).
- I stk. langstkog med blå skaft og brun håndtag fundet på A-stykkct.
- I s1k. stor kniv, kniyen har brun skaft mcd gul ibegge ender, fundet ved Pouls blo

på A-stykket.
- 1 stk. blåstdkket tophue fundet ved Poulsens plads på A-stykket.
- 1 stk. preist, en Hardy's, fundet omkring Karkovgård på A-stykket-

Henvendelse til undertegnede

|u.75 - 420954.



Ribe vesterå
Ribe SFnrlsfiskeforening lisk€r nu for andct år i træk i Ribe Vesterå. Derfor vil jeg
godt givc logle oplysnibger om, hvad der er blevet lavet af arbcide ved åen.

På nordsldcn af åen har vi lavet 3 parkedngsplads€r.
IJen første ligger på Jcrnkærvej: Der lik vi en plads af Bent Fogtman, som vi kat
parkerc på og samtidig fik vi en meterjord over markc!, tilhørende Iver Kortegård,
ned til åen.

Så kører vi vest Iå og kommer til den anden parkerirysplads ved Bøgei Hjgme. Der
fik vi et stykkejord tilhørcndc Pctcr Puggård, hvor vi kunnc tavc co plads til l?
biler. Man går hcrelter ad en markvejog kommer til OveTobiasens mark, hvor vi
har fået e! meter at gå på ned til åen. Alligevel må man græmmes, når mal scr cn
bil parkerel i Puggårds indkørsel. lnd dog vær€, dct cr da ikte forbudt at tænke !
Den lredje pa*eriogsplads er beliggende ved kanalhus€t, hvor vi fik en altale med
Vagn og Gert Mikkelscn.

Der skal hcr lyde en tak (l lulsejeme som cr nævnt her, uden jercs gode vilie l:unnc
det ikke lade sig gøre, tak skal I have.

På sydsiden komlner vi til pladsen ved dcn store g€nnemskæring, dcttc jord rilhører
bager Jacobsen: tak for det bager.
Ribe kommune har lavct pladsen for os, tak til korlrnubcu for det, samtidig tak lbrdi
I gdlkerdtc pladsen. Også en tak til Ribc Amt for godkendelsen.

Så langt så godt. lv{cn så har vi Danmarks Naturfrc<loilgsforening i København.
som absolut ikte kan gcrlkende pladsen og derfor har vi kun pladsen i år og til næsæ
år. Hcr skaljeg lige bemærkc at pladsen ligger i fredet omlåde. Men vi skal altså
ikkc tro vi er noget her i Vestjylland, det slår altså ikke til med godkendelse fra
kommuoe og amt. Vi må så til den tid finde andre plådser at holde påi Frsonligl
synes jeg det er en gang pjat, dct må da være bedre, at bileme holder væk fm veien
cnd på vejen.

Vi kørcr øst ø til Lille gennemskæring og kommcr til en mark til hørende Nidls
Tobiasen. Der har vi fåct lov til at gå over hans ma* til åen, tak for det.
Længere østpå endnu kommer rensningsanlægget, her har vi €ndnu ikke fået en
aftale med Jørgen Bjerruh; men vi tror da stadigvæk det vil lykkes, hvorfor skulle
det ikke det. Vi har sat skiltc op mcd alt færdsel forbudt på hans jord, me! trcds det



ser man at dcr stadig er nogle der går over hans ma*er. lnd dog være med det, vi
kommer irgen vegne med trods.
Vi har haft en del problemer med vores skilt€ ved Vesteråen; der er lbrsvundet to
ved Jørgen Bjerum og en ved kanalhuset. Jeg ved ikkc om vedkomm€nde mangler
skilte, hvis du gør det så ring til mig,jeg har flere på lager. Ellers hold op med det
og lad vore skilte stå | !

Vi har også lavet en del broer ved VesteråeD og det vil vi lofisættc mcd.
Det var cn orientering om hvad der er sket ved Ribe Vestcrå siden Ribe
Sportsfiskerforcdng tog over. Vi håber og tror på , at det med tidcn vil lykkes, at
få det til at køre til alles tilfredshed.

Peter Thomsen.

Stor fiskekonkurrence i Ribe Vesterå
Ribc Sportsfiskerfor€ning vil i pedoden 8.'10. oktober aflolde en stor llske-
konkurerce i Ribe Vesterå, hvor alle har mulighed for at deltage.
Der vil være kontantpræmier for ialt 20.500 kr, og derudover en række tillægs-
præmier i form af sponso{bidmg fra dels førende grejforretninger i Danmark dels
lokale forretningsdrivende i Ribe by.

Konkurrencens udgangspunk vil væro Storkesøcn, Haulundvej 164 ltibe, hvor der
i forbindclse med konkurencen bliver rejst et lelt på 8 x 15 mcter.
Her kar deltagerne samt interesserede fra fube by og omegn f61ge indvejningen af
llsk, oveFære underholdning i form af lysbilleder, se på fiskcgrej o.l. I området
omkring Storkesøen vil der ligeledes blive arrangeret fiskesti for børn, cvt.
inshullion i fluefiskeri m.m.

For medlemrncr af R.S.F koster det kun 50 kr at være med alle 3 dage !

Yderligere oplysninger omkdng konkurrencen fremgår af annonceringen d næste
side.

Konkurrenceud,-alget
Ribe S po rtsf s kerforening
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Stang- og kastedemonstration
)en 18 september ld. 13.00 til 17.00 aflold€s en stang- og kåstcdemoNtration på
jngen mellem gammel og ny Gelsbro. Alle er velkommende - Sratis adgang.

"Go1frshing"

"co Fishina"

STA^'G- os ! :AS'TEDEMOISS:1'RAT I  o\ I  -

lorhandler af  ORVIS, SAGII ,  l rÅRDY,
m.m. gi ' r  d ie he. en cncstående

torskel l ise stænser i  Iorhotd l i1

I  sanarbejde ned Ribe s p o r  t  s r  i  s  k e r  I  o r  e I  i  .  B afholder ' ,co
Fishing lørdag d.  t8.  septcnb€r Lt-  13.00 t i t  .a.  17.00
stana oa kastedenons t  rat  ion.

Dct er Er ik Kyrpins f ra "Co I ishing" i  odensc dcr konner t i l
cels A. Nærne.€ b€tegne! t i1 stykk€t meltem de 2 b.6sr ved

"60 ! ishing" son bl .a.  er
RST! DAISA, EGNE ST'NCER
nul iehed for at  prøve de

Du vi l  b l .a.  få hul ighed lor  at  prøve det 6idste nye sl iud på
stannen l ra oRvIS POTER MATRTt-10, en stansser ie son på
I. Ier  pulkr  r icner de pan P.

Stængerne er bysEet i  en ny oa cå, 30 X STTRKERE os neger
hur! ia f i IcH t toDut ls gråpi i te.  De e. ,  soo roaet nyr f ra
o, . . .  låver på en sLtBL\ k l ing(.  De er red pr 51tJl
TAPERINC, son gi 'T SNERT i  Kasiet ,  sMA! LINEBUGT oe LA;. I6E
KAST. De er,  som de åndre or iEinale OrI is-stænger ned
VERDNNS BEDSTN CARATI - 25 ÅR UANSET BRUDÅRSAG !!

Denonstrat ionen starter oed at  nr ik genn€nsår de lorskett ige
f luekast:  Spey og underhåndskast,  dobbel t t .æk n,n,  ,
problenerne der kån opstå og, hvordan de kan ret tes.

!eref ter ,  os som det v iat igste!  du fe.  mut ighed t6r at  prør€
topnodel lerne inden for de rorskel l ise fabr i l iater-
v i l  du have det hele ned, så lon t i i  t iden,

Med I  yst  f i  skerhi  1se!

"co Fisar ing"



Pokalerne
Husk at tilmclde store fisk til Poul Erik Nielsen, Kolding.
Der er mdighed for at virde lølgende pokaler. ider der også er flydende tillægsgemier
til flere af pokalerne-

- En pokal for slørsle bækørred fan8et i Ribe Nørrcå. flljorwad å -Tved Å).
Sponsor er RIBE SPORT.

- En pokal tiljunioreme lbr største fisk fangct i foreningens vande ellcr i forenin-
gens regi, f. eks. på en lur til kysten, hvor foreningcn er arargør
Sponsor er KVICKLY RIBE.

- En pokal for årets største laks fanget i foreningens fiskevandc.
Sponsor cr LAKSEFONDEN.

- Fdeningers egeD attråværdige RSF pokål for slørstc havøred fanger i forcningeN
fiskevande.

- GARTNER MATHIESEN'S MINDEFTKAL, der hvert år uddeles til et mcd-
lem,dcr i løbet af slesonen ved sitr optrædeL initiativ, iderigdom eller lignendc
har giort sig fortjert til en virkclig påskønnelse.

For at en fisk l(rn anerkendeE skal følgcnde 6 b€tingcls€r verc opfJldte:
L Fisken skal være fanget med statrg og snøre samt koget fomn gællerne.
2- Foto af fiskcn vedlægges, på billedct skal der værc et målbart emne.
3. oplysninger om vægl, lætrgde, dato og tidspuD-kt for fangst.
4, Oplysning€r om fangstredskaber og fangstplads.
5. Skiftlig bckæftelse fra vidne.
6. Fisken skal iøvdgt være fanget på krvlig vis. ilblge foreniDgens vcdtægter.

Alle anmeld.lser skål være urdert€gnadc I hænde senesl d€n 16. hovember, åf
h.nsyn til gencralforsan ingen, hvo. ovcrrækkclsc vil llnda stad.

Poul Erik Nielsen
Kaj Munks vej 4,

6(n0 Kolding
Ttf.75-52 13 8l

fumMkan tæardel dd lblaHsdqhnget nogle nWA
slore tid( her t somn'g, vat det ikke s god ide at tilmdde ate,tr
til pokalkonk unencen ? ?



UESERBREV

Esbjerg, den 5. 8. 1993

I henhold til voree telefonsamtale sender j€g herved
et par ord om vore€ fiskstur til Fibe Vesterå nærmer€
betegnEt den store gennåmsk€eting.
Jeg Erik, der er B-medlem, havdg en ung mand med
på dagkort.
Den ung6 mand, Frank, kalder på mig, da han havd€
3et et af de ung€ kreaturer, der går derud€, Etod og
gylpede og havde {råde om munden,
Da han korlmer nærmerå hen til dyret, kan han se,
at der hænger tiekoline ud af mundån på den.
Vi tik linBn trukket ud og til sid$t kom der en
xlump græs.
Vi håber at sportgfiskern€ tager deres efterladon-
skaber med sig hjem eftsr at have læst dettå. Her
kan man jo sa, hvor galt det kan gå.
PS Jeg sender line og græs med, så du kan se det.

Venl ig hi lsen
Erik Pedersen, Eebjerg

Dagens poslfve side: Den unge mand flk 6n Tllunds 6rred



Masser at store laks og havørreder
Fn sidst i juni harjeg Iået en del opringniager om fangsl af pæne laks på t? kg i
Vesteråen, og her midt i åugust eftq idct slore vand" også fra Ribe å og Gelså.
Hvormange der er fanget i den stønelse ved jeg ikke, men jeg vil ho en t0-20 stk.

Selv dagkortfiskeme har fået laks op til ca. 6 kg_ Foruden de srore laks er fanget
"gdlse" på 2-,1kg,jeg vil tlo det samme antal som sidste år.

Den bedste långstplads for dc store laks har været Ribe Vesterå, fra Kanalhuset t il
og med St. Gennemskæring. Især har nordsiden af åen fra Kanalhuset og op til St.
GcnDemskærjng givcl rn del laks over 5 kg.
En Tyskcr har angiveligt fang€t elr laks i Vesleråen på 120 cm og 18.6 kg ijuri.
Dctte er noteret på en dagkofi-fangstrapport. Hvis dcr er så store laks i Vesteråc!,
kan det forHa.e de kæmpefisk som eokelte har stiftet kortvarigl bekendskab med.
Jeg er v€d at undersøge sagen.

l>n støFte laks ovcn for Ribejeg har hørf om, r,ar en flot hanlaks på 96 cm og 7,5
kg, taget ved Stavaager om cltermiddag€n den 2l august. Foruden den store laks
havde medlemrnet en laks ril i sammc stønclsc (den sprang en 0..J0line). Som døst
fik han istcdet for en lille hunlaks på 66 cm og en havørred på.15 cm, der hele på
sammc rur. Frskene er bebørigt f<.rtograferet.
En undersøgelse af skælpøver på flcrc afde store laks ,viste at de har været udsat
i 1990 som l. års smolt. Enkelte afdem var pa gydeva dring sidsc år som grilsc,
men de lleste er fømtegangsgydere.

Der er også fanget mange slore havøncdcr i år. I Ribe Vesterå har det igen værct
omddet ved Kanalhuset der har afgivet flesr havørreder ovct 5 kg, i perioder blev
fanget flere over 5 kg. end under 5 kg.

En meg€t stor havøred på 135 kg er fanget ved Kanalhuset_ Dct har ikke været
mutgt at fiDde ud aI bvem der hår faiget den, bofls€r fra at de[ Leldigc er et medlem
fra Fredericia eller Vejle. Det vil være intercssant at børc lidt om morc om den fisk,
så jeg vil gerne opfordre den heldige faoger at tilmclde fisken pokålkonkunercen,
eller at kontahe undefiegnede. Det ville vær€ inter€ssant at få historien om langsten
afe0 så stor havøn€d ogat se Dogle billcdcr af den.



Hjortvad å har siden.juli måned værer virkelig god, i perioder lige så god som Gelså,
men det er tilsyneladende kun A-medlemmer der har opdaget dette.
Til B-medlemmerne: - Se så at komme ud at fiske i Hjortvad å !

Hjortvad å kan være meget vanskelig at fange havøneder i. Tilrettelæg din fisketur
så du lager ud efter en vandstandsstigni g på grund af meget regn. Når åens
vandstand er ved at falde og vandet stådig er uklart, så har du optimale chancer.
De optimale forhold er nomalt kun af en cllcl to dages varighed, så timingel skal
væfe pefekt.

Hvis du oplever noget interessant cller fanger en usædevanelig fisk du geme vil
lortesse om. så ring ellel skriv ct par ord trl mig.

AIlLtn Jensen

Bækørreder i Hjortvad å og Fladså
Den vilde bækøn€d er idag meget hårdt trængt ai siD værste fjende - lystfiskercn.
Store vildc bækøneder på 3-,1pund er idag lige så sjældne som havørrcder på 20-
25 pund. Derfor bør du ovefleje seriøst at genudsætt€ alle bækørrcder over,lO cm,
og kun tåge 2 højst 3 mindrc fisk med hjem om året, hvis du da ikke vælger åt
genudsætte alt.
Fisk cfter bækørredene med måde. Flvis du skal havde fyldt frysercn op til
Mormors fødselsdag, så fang nogle havøfeder i stedet for. De kan bedre tåle et stort
fisketryk I
Dettc en den ubåmljertige sandhed for deD vilde bækgrred i Danmark og således
også forR.S.F.
For at råde bod på den svindende bækørredbestald blev der i juni udsat et mindre
artal fangstmodne bækøneder i Hjortvad å og Fladså. Udsætningcn blev gjort i
erkendelse af, at l:un ganske få bækøneder havde en stdrclse der var værd at fiske
elter.
De to vandløb blev ikke "klasket til" med bækøneder, der er kun udsat et mindre
antal som er i overensstemning med den plads de behøver for at leve ct rigtigt
bækørredliv.
Det er ikle ensbetydeade at du nu kan gå ud at høvle bækøneder op lil fDtser€n med
god samviftighed, udsætningerne er gjort for at det elti4sk.l kunne lade sig gøre
at fange en pæn bækørred hvis matr får lyst til det.
Det er altså ikke et put & take fiskeri der er skabt, men en illusion om et vandløb
m€d en god naturlig bækønedbestand. Betngt bækønedeme som vildfisk, tag en
enkelt eller to med hjem men genudsæt resten til en anden gang.

l l



Iøvrigt har bækørrederne en meget fin kvalit€t med en megel varierct støFelsc frå
cå- 35 cm til 60 cm., flcst af de mindre på 35-12 cm. Dcr c. plarcr om at udsætte
en tilsvarende ponion til næste år.
Hvis du har eD lill€ histoie om dit møde med bækøredeme så lad os hører om det
i næste blad.

Iakselonden og

En iunitisketur ved Fladså.
Et rygte var il€l forud - der blev fargct pæne bækøreder i Fladså.
Undertegncdc anså det som en god mulighed lbr at ,,lokte ' drengene fÅ 7 og 12 år
med ud at fiske. Inger af drengene ei ødnu smittet af fisk€bacillcn, mcn måske hvis
nu - mange håbefulde tanker bliver drømt mens fisketuren planlæggos.
Store madpakker bliver smurt og stuves med saft og en øl ned i fisketasken, man
skal jo værc væk fra hjemmct næsten to timer.
Det er rart, når man som jeg i*ke har styrebrcv, ar have en forståendc kone til at
qånsportcre en frem og tilbage til fisk€vaDdct.
Velankommet til Fladså fik vi bilen !ømt for vores udrustning, fik kyssct konen
fawel og dct sidste skud d starnmeD på 2 år muttct godnat. Ha s middagslur lå lige
om hiørDet. Og foran os trc lystfiskere ventedc ct møde med en pngtfuld nalurog
lbrhåbcntlig Dogle stærke, bidevillige bækøneder.
Planen var, at knægten på 7 år skulle fiske med den medbragte fiskestång, ham på
12 årjonglere falgsnettet og så nette cn cvt. træt og udfightet fisk, ogjeg skulle
selvfølgelig slæbe al vores udrus$ing, gå til hånde og ellers holde mig i baggrun-
den. Dct var planen.
I\.Ien ak, Fladså cr mere vandranunkler eod frivand for en lille purk på 7 år, så lille
,,Urias" er kommet F en hård prøve. Heldigvis viser dct sig, atdrengen har tålent,
han får lært teknikken, og glæden kcrdcr ingeD grænser. da en pæD bækørred
pludselig snupper hans spinner. Ørredcn vælter rundt i overflade!, drcrgen holder
knmpagig last på 5tangell der står bøjot som er flitsbue. Panik - ponik, hurtig blivcr
bremsm løsnet, hjulet hyler arrig, da ørrcden søger tilbage mod sit hul. Knægten
er heh alene med sin fisk, tiden slår stille, dea bliver llghtet efter alle kunstcns regler,
endelig efter adskillige udløb er øredeD køn træt, og blivcr til sidst nettet af deD
store af drcngeDe-
Og - jeg bjålp næsten ikke!!
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Det var tre stolte storfangere, der den alag blev åflentet ved Ilarrebybroen mætte
på oplevelser og indtryk fta en hedig dag v€d Fladså. I rygsækken lå de sørgelige
restcr af vorc madpakker, og pætlt indsvøbt i en våd ble lå to af Fladsåens flotte
bækørreder- Det bedste ved det hcle var åt bacillen måske havde fundet bo i to nye
olre.
Senere lik jeg oplyst at dc fine bækørreder i Fladså var udsat af foreningen. Om det
er en god ide skal jeg ikke kunne sige, det viljeg hellere overlade til alle de lærdc
inde for vorcs hobby at udtale sig om.
En ting er sikkert, lor en lille p<le pa s1v år, og mange af os andre, er det en utrolig
oplevelse, det at mærke/fange fisk uanset stønels€n på disse. Der er trods alt andet
end havørreder.
Samværet ude i naturcn, ligge på maven i skjul sammen med knægtcne og så oFlage
andre fisk i vandløbet er ren balsam for sjælen. UDgernes spontane glædo blivcr
heller ikke mindre af at fiskene er udsat af forening€n. Samtidig har man som
forælder/ofrrager muligh€den lor at putte lidt fiskemoral ind i F)deme, begræns-
ningens kunst kan værc svær.

En uge efter varjeg ved Fladså igen - væk var fiskenc, og dogl Et par timers fiskeri
og iagttag€n viste mig, at fiskene opførte sig som ,,naturlige" bekøneder. De stod
nu, set fua en lystfiskcm snævcrsyn, gemt de mest umulige steder. i skømrcnder, og
under brinker.
Dagens fangst blev en llot gedde, den blev taget med hjem, minc drenge er vilde
med liskefrikadeller.
Til slut viljcg geme sige tak til foreningen for det gode initeririv med udsæoing
af bækørcdcr, vi kaD jo lige så godt udn]1t€ vor€s fiskevand bedst muligt
I-Iavøreder i Gelså bækørreder i Fladså. det cr til at forstå !

En historie med morale
(fra det virkelige liv)
Det var i starten afjuli og min lar og jeg ville lige en time i
al-tensmaden.
Ved åen stod vandet højt, så dcr kom en spinler på. Efter er
beglndte vandet at falde; og samtidig kom hugget.

.lohn Schctck
Gravsgade, Ribe

Vesteråen inden

1/2 times fiskei
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Fske! tog stråks et udløb op ad åen og
så 60-70 meter red langs kogleak-
sede. På samme tid var en båd på v€j
op ad Vesteden, men det lykkedes at
sig@lere til føieren af båden, at der
var fa$ fisk.
Fisken var nu rolig og svønmede nrndt
rcd€ v€d bunden. Da der nu iar gået ,/,
time og vi stadig ikte havde set fisken,
var vi sikker på at den var meget stor.
I løbet af detr næste times tid fik vi
lempet et par både forbi, fisket nogle
grødetotter af liren og lisken tog endnu
e( langt udløb.
De følgende timer svømmedc fisken
rundt og rundt og rundt og-.... lige
foratr os, så vi mente efterhånden, def
rDåtl€ være en fejlkoget fisk.
Først efter 4 timer og l0 minutter så vi
f isken l! ! !
Den var meget mitrdrc end vi bavde
håb€t. Vi fandt nettet frem, men da det
ikke så ud til at fisken var uæt og da d€t
vår ved at blive mørk skiftede vi til
fangstkog.
Det lyktedes kun at snittc fisken ved
fø$te forsøg, det giorde imidlertid fi-

sken tosset, så efter % time var den træt (hvilketjeg iøvrigt også vai).

Pl samnF dd kom 2 politibetjente gåetrde ned til åeo: vi skulle hav€ været hjemme
for 4 !u: time siden, så familien havde efærlyst os hos politiet.
Efter at have landet fisken skyDdte vi os hjem mcd en dårlig følelse i mave! og en
laks på 9 pund og 75 cm.
Og brad harjeg så læn afdenoe oplevelse?
Altid at fortælle hvor jeg tager ud at fiske og at en fejlk$get fisk er meget svær at
køre fræi

Anonynt medlem ha Sj@lland
Navtr ken& af blodudealgel



Kanalhuslaks
Jeg tog en tur til Ribe Vested den 12 august for at fiske efrer havørreder ved
Kanalhuset. Efter 2 timer kl. ca. 16.00 fårjeg bundh[g, rrorjeg, da jcg normalt
fisker meget dybt.
h jeg lagde et jævnt pres på "bunden" fl,ttede den sig pludscligt meget hurtigt 100
n. nedstrøms I
Esken går runda i et sron sviog uhyggeligt tæt d e{ Md der liggq i svitrgct. Med
ekstr! håidt plcs fårjog deD vilde flugt standset og så begynder en scj kamp med
at få fisken opstrøms igen, da jeg ikk€ ka komme længere nedsrrøms.
Eftrr t I 0 minutter står fisken lige ude foran mig midt i åen. Jeg får ekstra nerr'er
på, da jeg ser linen har gleba en sror klat gr@. Gr6deo glider af, mco den sFgende
lyd fm linen vidDer om at deo lravde være udsat for et stort pres, såjeg blev glad for
min stærke 0,35line.
Fisken står samrne sted i ca. 5 min. uden åt ville fl1,tæ sig, men så lige pludselig går

den opstrøms i et hurtigt
tempo, Z)'30 m trorjcg, inde!
der stopper. Så begynder en
rolig kamp, frem og tilbage i
lG15 min. indcl fisken er så
træt jeg kan gåffe den.
Sikkel cn fisk !
Sølvblank med havlus, frisk
fra havet.
Eu laks på 7 kg og 50 gram,
hele tl9 cm laDg

Jeg fik ikke fortalt at laksen
bed på et hjemmelavct
genDemløbsblink i blå/sølv.
leg laver afog tillidt rig€ligt
af d€tte blink, så hvis der er
rogle som er ilteresserct i
dem, katr de jo .iDge til mig !

Jeg fik heller ikke fortalt at det
er mih laks nummer 2 fra
Kaualhuset i år, den føsre
vejedc Dæsletr 6 kg - hvor hel-
dig kan man vætc I
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Ribe Sportsfiskerforcdng skal have ål den ms jeg kan finde, for initiativet med at
sætte laks ud. l-åksene giver fiskeriet e! ekstla dimcnsion, også sclvom der ikke er
nær så mange af dem som der er havørredcr- Hvis matr ikke kan fange laks i Norge
er det ran at mar kan gøe det derhjemme. Tak til en god Iorening med fremlids-
vtsloncr.

Jahan S. Harcen
Kirkegdde 7

6740 Brcrhtuing
T4.75 10 1r 49

En dagbogsoptegnelse
I ljortvad Å oosdag den 28. juli ktokken 2?.

E! havørred hugge. mit Mepps-blink hvor dcn stærke strøm fra stryget løber ud i
den dybere pool. Tager de! lille sølvblånke fiskeefterligning i en vending, og
kog€r sigselv €ftertrykkeligt undervcjs. Springer med det såmme højt ud af
vsndet, for straks ofter al piske hysterisk i overflade! for at komme væk.
Mod bedre vidcnde harjeg vist ikke foflentet at møde den q ngde og dct seje træk,
der er i færd med at afsløre, st dcr er for lidt rl€rad i den senesre nyanskåffelse. Til
trods for de hidsiSe bevægelser er det nemlig ikkc oogen helt lille øncd, der så
skødesløst har fæstnet sig ved trekrogc!. Den erkendclse var årsag til nogen
beklmring. Fordi mit fiskeri har været nmt af en forbandelse: Tabtc lisk har været
reglen og ikke undtagelsen.
For meget pr€s på linen {år øncden til at søge mod overfladen, og springe endnu ct
par garge ud af vandel Stangspidsen blir sænket og brcmsen løsnct. Ikke lor meget,
men præcis sÅ meget, at fisken med opbydelscn afall€ sine kræfler kan trækkc ct
par meter af hjulet.
Tiog tager tid, og dogle lager lidl længere end vi forventer. Først fem - s€ks mioufler
efter hugget begynder press,et at letle, og havørreden viser sig noget merc adstadigt
i overfladen. Trc gange forsøg€rjcg at føre den hen fo$n det sted hvorjcg står med
udslået gaf, og hver gang er der kæfter i b€hold til et udløb, eller til at bore ind under
trærmeste grødcbusk. Fjerd€ gang er lykkens gang! Et rask tag med detr spidse
fangstkog, og 2,6 kilo sølvglitrende havøned kan løftes op på de! stejle brirk-

Gememsnitsstørelse - hvis vi ser pa statistiklGn, men €n ålt ånd€t etrd gennemsnit-
lig oplevelse- Perfek proportioDerer, llaeode blark og udcn antydning af skader fra
de gam, der andr€ steder i å-systemet $ætter dercs spor.
Det er herligt at være fisker!

Bo Møller
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Holger kender alle som har læst
JiskeRlBEtrugtninger blot en gang,
Holger skrirer h',,ad han har på hjerte
af både gode og dårlige ting. Hans
konEntar til alt nuligt seriøst og useriøsl
kan du fnde i 'Holgers hjørne'.

Vote love
En-hver forening har et sæt love og v€d-
tægter, som skal sikr€, at medlemmerne
iklc bliver ringere behandlet, end lo-
vene tillader. Ribe Spoltsfiskerforening
har også et sæt love, og dct er med
sikkerhed love, der er foreslået og ved'
tag€t efter de medvirkendes bedste over-
bevisning.
Tidcr ændrer sig, det sålnmc gcr forhol-
dene bag lovene. l)a foreningc$ besty-
rels€ for mange år siden fik ideen til A

og Bs,,temel, var dcr ingen, der kudne sc, at nu i 1993 er der visse hager ved det.
En af hageme er, at Ribe Kommune ikke rigtig kan accepterc os sort forening, og
dette skyldes, at en del af foreningens medlemmer ikke har stemmerct.
Nu kunne vi nøjes m€d at slå ud mcd hgjre arm og sigc skidt yære med koinmunen,
men så let er det ikke, det går selvsagt bedre, hvis vi e|r'elanskrevne hos
kommunen. Det der skal ændres i lovene, er alt der berører B-systcmet, det g4res
let på følgende mådei

I sledet for 350 A- og et i*ke nævnt antal B-medlemmer skal der stå:
Forcningens mcdlemsantal er ubegændset. Af foreningens medlemmer har de 350
medlemmer med længst ancienitet ret til fiskeri i alle foreningens fiskevatrde
medens de rcsterende ikte må fiske i dct stykke, der i 1993 kaldcs A-stykket.
Tallet 350 og ordlydea af dette åfsoit kan ikk€ ændres af generalforsamli gen udetr
samtykke fra samdige berør€ lodsej€re..

Jeg (Holgcr) er af ded meniDg, at cn sådan tihettelse ikke vil ændre de faktiske
forhold. men det vil gile B-medlemmerne de rcttighedet, de har krav på.
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Bent vand i åen
Den omstændighed, a! R.S-F- har endog rct mange medlemmer øst for Storcbælt
skal sikkcrl ses på baggrund af to desvære rcl sammcnhængende fænorneocr
lemlig b€folkningstæthed og fo rrcnitrg-
Heldigvis har sjællændeme en kilde, som vi ikkc har magen til i litrm af havfiske-
riet, men det ændrer iktc på åfiskerict.
Jobn Nilogens€n sang i velvalgte old om dct fiskeri, som ik*e var dct mere, og her
er det forureringen, der står for skud.
Dct ø blevet bedre - måskc endog meget, og det er vi glåde for,
Stallingen. dcr nu er genudsat efter den uddødc i mange vcstjyske vandløb trivcs
godt igen. Mon ikke især fluefiskeme glæder sig til at stifte bekcndtskab med eD
"Blåmand" på dc .15 cm eller m:lske dercvrr?

Men vi skal videre.
I øjeblikket kappes bl.a. sæbefabfkanterne om at have det mindst omfangsrig€
indpakningssystem, og ethvert firrnå med barc en smulc kontakt til forbrugemc
prgver at sc miljøbevidste ud. Det er da godt, men kalr vi tro pa dem?

Drøftelseroe på salmoncllaomddet er ikke just mcdvirke.dc til forbedri g af
tillidsforholdet mellem forbrugcme og de torskellige produktionslcd. N)Iig kunne
man hcre, at svincfoderproducenler laver svinefqjer med og uden sålhonclla-
ballerier. Dot er en skandalc. Ilvem kan tillade sig at produsere og sælge varcr, som
man ved blivertil menneskeføde, og samtidig vidc, at det er giftigt?
Svaret er selvlglgelig peng€ - penge og en gang til - penge.
og hvorfor så dct?
Fordi landets love er alt for rnångelfuldc og svage,fordi straffen lbr overtrædelse
€r alt for ingo. lvlan har ikke fulgt med.
I gamlc dage var forbrydelser noget som tyveri, drab. mord, b€dragerj og vold I
Man må vcl ikle nævne navne, meo bvilken straf fik de amvarlige for nogle
banke8 kæmpeundcrskud?
Hvad skcte der med toppcn for noglc store firmaer, da de gik ned?
Hvis vi fik ryddet ud i den slags "lederc" ville der måske blive råd til en stprre
miljøirdsats. Sammenligner vi m med udlandct, er vi foråD på miljgområdet. og
især gsdandene er bagud. Det kuDne være i ercssant at vide, hvor mcget merc
rensning man kunne få for 100 mil i et østland i forhold til herhjemm€. Jeg tror på
mindst 100 gange mere.
Hvorlor dct?
Fordi forureniogsbekæmpelse har det sådatr, at den slore effell kommer af de føst
invcstcrcde penge (det er igetr p€nge det drejer sig om).
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Hvis man forestiller sig, at Ribe å ikk€ havde nogen rcnsningsanlæg nogensteds,
og man så gik i gang med at bygge rensnirgsanlæg, så ville nogle rct få anlæg ved
visse byer give en stor virkning mcdens dct ville bliye meget dyfi, hvis dct vahd.
der ldber ud ved Kammerslusen. skulle væLc tent som drikkevand.
Jeg hår tidligere skrevet om rensningsanlægct i Esbjerg,og her er det næsten
drikkevand der løb€r ud i Ho Bugt. I et supcr-kæmpe regnskyl. kan kapacileten
væae lig€ i underkanten, og man kan blive nCdt til at lukke e dcl urelset r€gnvand,
(måske også lidt urenset kloakvald) ud, men det drcjer sig om forholdsvis små
mengder med forholdsvis lidt indbold åf affaldsstoffer - på årsbacis sikkert langt
undet I %. Hel er det mi'l påstand koruner, for skullc rcNningsånlægcl kunne have
klaret dotr sidste lille %, så havde det blevet dyrt - ja, meget dyrt.

*aosi  vgo slsr , roerre bEtr  j /p!rL e!s Ec l
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Mærkater- stofmærker
Vi har filet nj/t o ag åf foreoitrge$ slofmærker, dem kar du købe ved at rndsende
beløbet på vort gircnummer,

Vi vedlægger et girokort, som du selv kan udfylde mcd antål og beløb.

hisen er 35 k pr stk. + porto 5 kr.

Naturlig størrelse

Stofmærket er af hØj kvalitet med kåntsygning og 3 farver.

20
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Overnatning i Ribe
Vi fortsætter vi formidlingen af værclsesudlejningcn. Flvis du er boende i Ribc-
området og har plads til et par ekstra sovepos€r på gulvet, så hører vi gcrne fra dig.
Det er gratis at annoncere her.

cr. 4 kn. syd for Rihe a'l hov€dvejo mod Tønd€r
ldl€je 2 sk. dobbclrærclsr nEd k l€skåb, kaffem
skine, toilel os nåDdyast ned adsars til b€d.

Du kan ringe eller skrive til:

Degictoftvej 23, v6t r Yedfted
6760 Rib. T[.. 7+44 52 3r

Hcet ligger på en I I 0m b: sor natugond !€d slov,
ovelor het gåi d€r en dtekc rej til ehmnløb.r af
Gelså og Fladså . D€r €r ca. I \n ha nuset ril åen.
HGet ligger ca. 3 tm fn Rib€ mod Gnn mjd ftllcn

I spiseslue, I stue med 2 sov€plåd.er og I sluc ned 1

Sron dnm med 2 soyeplåGer ehl tøkkcn oC brd.
D.r for€firdca alt i køkt nei.j oe enice. HNel €r
clopramel men der km osså tyrcs i (lnin.
D€r :r god plad{ lil 4 5 personer
Pri*n * pr. dag (eKL elrorbdg)
Prien cr pr. use (crcl. €liorbrug
Huscl kan lejæ fra L apil.

Jøry.n s.h ulE,,M a&tkAb@F,
Meblrej 25,6510 Gnn

Dobb.ltverelæ med norsetrmd
D,bb.ltverlse uden morseDnad

Rib.r.j 13, Hei.liae, 6760 Rib.

Kun oA K@^ TlrtA64

C. 5 km sydvdr fd Ribe udlej.s dobb€ltvæElF mci

U'len moqenmad (lGn tøb€s) k 150

Y.s1er veAtud alEj 26,
V.ttu veAtted, 6760 Ribe

Ca. 5 ln. sydrjst for Ribe ldlej6 2 slL dobb€irvæiel
sermedsrue ogTv.Itan kar FIv lave sin nad lcr

En dcl cnkelc og dobb.lt€ værelser md b.d og loilel
oC €rann ks md plåds til op d 6 FMer fidder du €.
2,5 kh. syd for Rib€ tud Tønder.
PriFm. er nmlge, der kan b6lill6 morgenmd.

Tan Lnej 51, Sd,, Farap,

I$ 7512 3a 20 bdst eiter kL 17.00.

lIE til l€je ld ved cekå. Er lil€ idyllist h6 på 92 rt
nd stålåg og snå vinduer udl+&

Endrup6kov camping og vandEhjem
Srnet lgger a. l0 kn øst for Rib€ nod Gkm dcr ei
ca. 300 merer ril G€lsåen og d 2 kn. til !la&å.
På plr&en lGn der køb€s dågkd ril Oebåcn (Sån
nenslurning€B sty*I€) og lil Rrb€ veslciå.
VandFhjemær har åb€n b€te åE! q kan bl.å. rilbld(
ovenatDing i faniliem til kr.6t- pr. p.uon.
Enkeltvæ.else pr. FMn (f.150,-
scns i dobbellvæelse kr 65,-
Ht4t r k61cr prdag k.120-
PeMntiUeg for voksn€ k 32,
PeMntillæg ior bøm kr 16,,
Canphedadsen dbwr L apa rY. 71-82 17 11

B€ligg€nd€ i ,ordvesdise del af Ribe på lflpvej.

Compinsia.rt." h@ dbe" n.b dret
TU 7512 03 87



Storkesøen i Ribe
Vi hår i l99l opfø( l0 stk. 6-peisoners lcdchusc på hvel 87,-5 m':+ i-5 m: tenasse,
dejlige, fuldlisolercde træhuse med lblgcldc udst)r;

Stueetage: Opholdsstuc mcd ru look, larvefjemsyn mcd 7 kanaler og tclefon-
Køkkcnaldcling mcd konfut, køleifryscskab, enlæftc. kallema -
skinc,scrvice til 10 personer m.v. koldt + varmt vand.
Stort og lyst badeværelse med bruseniche, toilet. håndvask ncdiældet
i bordpladc, undcrskab samt skabsreol tr" gulv til loft mcd koldt og
vaml t anJ
Soveværelse med dobbeltseng, natborde, klæde.skab med hyldcr og
bøjlestång samt hider og kuflertrum.

1. sal: I værelse med 2 enkeltsengc og I komm(x]g.
I værelse med 2 enkeltsenge og gardcrobe/kuffenrum.

Derudover er der pii terassen anbragt en aflasclig kum mefry ser på 120 I til fang-
sten. Dcr er lermssemøbler til 6 personer-

Priscr: Ug. Ma.-fr. Weekend ldøgn
16.03 - 18.06 2.800,- 1.600,- 1.800,- @o;
18.06 - 09.09 3.500,- 2.000,, 2.200,- 800,-
09.09 - 02.11 2.8{n,- 1.6(n,- 1.8m,- 600,-
02.rr 2t.12 2.4$; 1.200,- r.400,- 500.-
21.12- 11.01 3.500.- 2.000,- 2.200,- 800,-

I døgn kan ikke fot'udbcstilles (ret til @ndringer forbeholdes)
Eksrra opredning kr 100. pr. døgn. Hertil kommcr €t obligatorisk beløb til slut
rcngøring-
vcdr. husdyr:
llusdyr må gcmc medbringes, men de må under ingcn omstændighcdcr opholde sig
i møblcr'lc. Dcn obligaloriske slutrengøring vil blivc pålagt kr. .$ såfremt husdyr
medbringes.
Sengelinned, håndklæder. viskestyktcr m.v. skal medbringes, såfremt ma! ikl(e
ønsker at leje det ved Storkcsøen ltjcprisen er kr- 50,- pr. sæt.
Strøm og telefon afrcgnes cfter måler.

Vi håber rned disse oplysDinger at havc vakt D€res inleressc og glæder os til at blde
Dem velkommen til Stotkesøcn i Ribe.

Mcd venlig hilsen
Stor-kesøen Ribe HåulundYej 164'
6760 Rib€
Telefon 75410411 telefa\ 754fi457



Udvalg i Ribe S portsfiskerforening

Alle hcnvendelser bedes rettet til udvalgsformdnden (understeget)

1 Udvalget for arbejde Yed å€n:
i Peter Thomaen og Knud Edk Jensen,

I Fiskepleje og udsætningsudvalget I
l!lla!-lcn!c! og Laksefonden.

Blådudvalget:
lial.g€I.:øIsnseo Allan Jensen, Ame Christensen og Henik PedeFen

Kontraktudvalget:
&Ier-Ih!Os€& Finn Silber, Poul Erik Nielsen, Knud Erik Jensen og Ame
Christensen.

JuDioiudvalget:
Allan -Tensen og Finn Silber.

Vesleråudvalget:
EillSlbc!

Ribe Vesterå dagkortudyalg: (salg og distribution)
K. F. Kråutwåld og Poul Erik Nielsen.

Pokaler: (tilmelding af fangster;.
Poul F;k Nielsen

Fiskeriopsyn:
K-E-KBUbeakl (koordinator). Perer Thomsen
Finn Silber Poul Edk Nielsen
Bent Olsen Knud Erik Jensen
Desuden:
BentNissen Telt.'l+8206n
Erling Skjødt
Morten Dahl Hansen Telf.1! 4236 @
JohnTosti Telf.75-1225 21
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