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FiskeRlBEtragtninger
Ribe Sportsfiskerforening

Redaktian: EolSer gørensen og bladudvalSel.
Efrertryk, også i uddlag, kun nedforeningens tilladebe,

Formand: Finn Silber
Holm€vej 10, 6760 Ribe
Næstform&ndr Peter Thomsen
LærkeværBet 13, 6760 Ribe
Kasserrrl Holger Sørensen
Plougsvadvej 35, 6683 Føvling
B€sqrclsesmedlem: K. E. Krautwald
Bnmdrupvej 26, 6000 Kolding
Bestyrcls€smedlem: Allan Jensen
Bredeslippe 3, 6760 Ribe
Bestyrelsesmedlem: Poul Edk Nielsen
Kaj Munksv€j 4, 6000 Kolding
Bestyrelsesmedlem! Knud Erik Jensen
Tomskadevænget 5, 6760 Ribe

l. supleant Henrik PedeNen
Jasminparken 46, 6760 Ribe
B-medlemsrepræsentant: Ame Christensen
Degnetoftevej 23, V. Vedsted
Formend for Lrks€fonden! Bent Olsen
Højvej 4, 6510 Gram
Juniorleder: Allan Dinesen

Juniodeder: Kim Nicolaisen
Vester Vedsted vej 16, Egebæk, 6760 Ribe

Tabte eller fundne sag€r: Peter Thomsen
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Generalforsamling
Rib€ Spofsfiskerforening aflolcler otdinær generalforsanling i Rib€
-iø-rd"g 

4"" 2o. november 1993 kr' 14'15

Koicktg's CoJeteria
Allb medlemm€r er velkomne

Dagsorden:
1, VrlS af dtrigeni
2s. Forman&nsberctning
2b. Lrks€fondcnsbcretnlnS
2a. Juntorsfdelingctrsb€rctning
3. Kssscrtrcns b.r€tJnl'a e .--
4. Valg pÅ valg cr følgenile'mcdlemnrcr

Bcstvrelsesmedl€6
Poul Erik Nlels€n - modtagerikke g€nvalg

Knud Erik Knutwald - ftodtager ikke genvalg'

Holger Sørensed ' modtager genvalg

2. supPleant - nYvalg
Revisor
Frank Gøtr _ modtager genvalg
Reviso$uPPleanl
Per Hemmitrgseu - modtager genvalg

5. ltdkomnc fordag
Der kan kun stemmes ved Prsonlig fremmøde

Læs forslagene hei i bladet

6.Er.nttelt ./, ,- - -
: '1 L ' '

Ieen i år hat Finn samlel sit 6ule'Æner leom' d'r vilhrsøle al ov?rgå-stnø8en

ia 1992.Øetbliver svær ' Pris for d?nne kulinarisk oplevelse er kun)u'tr'

PS. Husk A-kortet ved alstemninget



Forslag til generalforsamlingen
Forslag nr 1.
LoYændrlDg
Sorn bebudot fremkommer jeg her med et fo$lag til ændring af vorc love om
foreningens meallemsf orhold.

I PrrcgrslS stykke l. står dei:
Foreningetrs medlemstal er 350.
Udover foreningeas A-medlemmer optåges B-medlemder med b€grænset fiske-
rct. Aotallet af B-mcdlemmer kan begrænses af best]rclsen, og skal i Iige årstal
forelægges den ordinære generalforsan ing til godkendelse, forøgelse eller aftrap-
ddg ved stop for tilgaDg. Optagelse af A-medlemmer sker fra B-medle]nmer. Det
tilstræbes, åt mindst etr femt€del skal være ju orer. A- juoionnedlemmer fra Ribe
kommu!€ er foryligtet til at deltage i foreningens j uniorarbejde.

Forshg til nJ o.dlyd:
Foreningens medlemsantal er ubegrænset, og ålle har stemmeret på
gmeralforsamling€!. Tilgangen af nye medlemmer kan begrænses af bestyrelsen,
dog skal et tilgangsstop godkendes/forkastes af den førstkommende genemlfor-
samling.
De 350 medlemmet der har været medlem i længst uafbrudt år&kke har ret til
fiskeri i dct p.t be!ævnæ A-stykk€. Ved geniddmelding startes forfra.
Antallet 350 kall ikte ændres åf genemlforsa$litgetr rn€d mindre samdige b€røte
lodsejerc skrifdig accepterer en såda! endring.
Det tilsttæbes åt mindst eer femtedel af de nye ,,oprykkere" erjuniorer. Disse
juniorer skal i størst mulig omfang deltage i foreningels juniorarbejde-

Såfremt forslaget vedtages slettes alle steder hvor der står B-medlemmer har ikl<e
saemmeteL

Begrundclse.
Hyis mao er betal€nde alliv medlem a[ etr forenitr9, har lban kråv på at hav€ den
indflydelse på sin forening, som etr stemme €r.
A og B.systemot opstod for at afljælpe et problem for mange år side[, og de
dengarg siddende bestFelsesmedlemmer mente ikke at dercs løsdug iar forkert.
Vi har nu 2 langtidsaftaler med slore lods€jerc. og her er det helt klarl at vi de næste
mange år er bundet af tallet 350. Jeg er overbevist om, at !år vi engang i ornkring
år 2015 skrl fomy disse afaler, så vil der igen stå 350 i dern.



A-medlemmemes frygt fol at B-medlemmeme stulle tage magten fl. dem er
således 8ånske ubegrundet, og jeg er da gauske sikker på, at der fra ms[ge B-
m€dlemmors side, vil komme positive tiltrg frcmover. Her vil en vedtag€lse af mit
forslag være €n forudsæt ng.
I en fodboldklub er det jo ikke kun først€holdsspiller€, der har stemmeret

Holger Søre^sen

Forstag nr. 2 
Kassefef

Vedrørcnda Vcstcråregl.r
Stadfæstelse af be,styrelsetrs beslutnhg om forbud mod fiskeri fra båd, samt etr
fortsat fredoidg udeofor Kammerslusen-
Dsse to punkter ønskes åfstemt under et. Forslaget ønskes tEhåtrdlet sadlnen med
evt. andre forslag om fisked fra båd og ophævelse af fredningszoner

Bent Nissen
Årup

Forslag nr. 3
MiDdstemÅl for havørred i hele åsystemet ændres til 45 cm.

Krad Erik lensen
Ribe

Forslag nr. 4
Det vil være et stort akiv lor RSF bvis vi havde et klubhus hvor vi kunne dJ[&e
vores fælles itrteresse. Der er så mange ford€le ved et sådaDrc klubhus, at det yil
føre lor vidt at remse dem alle op her, men det bør være itdlys€nd€.

Forslagct:
Har et klubhus hteresse?
I såfald skal RSF skal arbejde merc aktivt på at vi får et sådanue.
Hvis der stemmes JA til forslaget bør der blive nedsat et årb€jdsgruppe på ieks.
3 pemoner til at undeNøge slle muligheder, henrnder søge kommune, fonde m.m.
Afstemdng om JA eller NEI til et klubhls.

LrsHanner Front Steiness
Albertskeebgade 23 Rønneb@rparken 208

6760Ribe 6760 Ribe

Forslag nr. 5
RSF skal melde sig ud af DANMARKS SPORTSFISKERFORBI.TND
BcBrundcls.: Behøig begrundelse vil blive givet på generalfonamlingeo.

Venlig hilsen
Sl)end Jøker, EsbjerE



Forslag nr, 6
Lovændring
I prågra? 6. stykke d, står der
d. IndvaFling til ordinær genenlforsamling skal itrdeholde denne dagsorden:
1. Valg af didgcnt
2. Formånde$ berctning
3, Kass€rer€ns beretnitrg
4. Valg af b€styrelsesmedlemmer, rcvisorer og supleanter.
Her skal oplyses travnen€ på afgåetrde bestyrelsesmedlemmer, samt om de vil
modtage genvalg. Kun A-medlemmer kan foreslås. Er vedkommende ikke til
stede, skal skiftlig todkendelse foreligge. B-m€dlemmer har ikke stemmeret.
B-medlernmeme vælger en repræseutalt for et år ad gargeL deDn€ skal d€ltage i
bestlrelsesmødeme, mcd har itke stemnerct-
5- Indkornne folslag.
6. Evertuelt.

Forslag€t:
Linien ,,B-medlemmer har ikke stemheret" erstattes med; Vedtægtsændringer,
som dirckte eller indirekte vedmrer den gældende fordeling af fiskevande mellem
medlensgrupper eller kortliskcre, hæver kvalihcerct flertal blandt de 350 med-
lemmer, der er iadskudspligtige (A- medlemmeme.)
Dette kav gælder også denne paragmf (paragnf 6) samt pangraffe., der onhand-
ler iDdskudsbegrebet eller foreningens opløsoing.

Begrundelsel
Da vi fra de! daværende bestyrelse foreslog at erstatte deD usikre venteliste med
en udvidelse af medlemsantallet med hvad vi valgte at kalde B-medlemmer, var det
for at iadføre en sikker rætkefølge i opryk trger til ,,normalt medlemsskab"
Det var ikke meningen, at disse nye m€dlemmer skulle forbedre eller belaste
foreningens midler.
Hvad der betalt€s var stort set kun de ekltraudgifter, RSF fik til FORBLn DEI og
til SAMMENSLUTNINGEN. Dc belåstede io heller ikke vort fiskevand. idet de
udelukte de fik fiskeret i SAMMENSLLTTNINGENS v6nd. Det gav en del
protester fra ardre foreninger i SAMMENSLUININGEN, men l(un en overgang,
hvorefter marge i stedet efterlign€de ordningen.
Ved der pågældcDde gene.alforsar ing i RSF blev f(ysaget altså godkendt under
den udtrykkelige forudsætdng at B-m€dlemsskabet ikke gav st€mmeret.
Jeg fremsætter det nye forslag af to gruDd€:
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l De ouværende B-medlemmer har fiskerct til betydende dele af RSFs fistevand
og de betaler kontingent der svarer dertil, d6 bør derfor også have nogen indfly-
dels€ på foreninged og bedrc gund til at føle sig knynet til RSF.
På de! addetr side har A-dedlemmern€ også bevist, at de har kunnet holde en
foredrg i god gængo med skyldig henry! til lodsejertre. Derfor forslagets
silfterhed for A -medlemmeme.

2. I fiskeRlBEtagt nger nr. 3 er Holger ind6 på spgrgsmålet med B- nedl€m-
meme - og forslaget lyder også sikkert.
J€g føl€r dot er lidt for bundet med etr Ieel v€toret til ed eDt€lt lodsejer. Men dgtigt
er det, st Doget må der gøres for at sike mod en splittelse af foreningen.

Bjøln Davidseh
6510crum

Hoba$ bcmærkninger.
Bjørtr Davidsen var foredtrgens formand, da jeg blev valgt til kasserer og han var
med, da B-systemet blev lavet.
At Bjøm ru mener forholderc har ændret sig er der rck madge der holder med ham
i, jvf. grund 1.
Vetoretten til en enkelt lodscjer er nævnt, 08 jeg skal koat fastslå, at de to
lad4idskontaker vi har er bund€t til bllet 350.
Etr e\4. forhøjelse af dette tal ville først hævq at 2 tediedele sf generalfoEanii!-
gen vedtog et lorslag, der først skulle fromsetrdes her i bladet til alle medlemmer,
Derefter vill€ det kevc at de berørte lodsejere accepteror det uye tal.
I kender mig som optimist på mange områd€r, men det hor end ikke jeg på, kan
gonneriførcs.
Ar kutr hdskudspligtig€ medleEmer skulle tutrne stemøe om forhold, de.
v€drører fordelirger .f fisk€vandet må siges at værc dmeligt.
Såfremt mit (Holgers) forslag om B-medlemmeme lorkastes og der ikke kommer
ydorligere lignende forslÅg er Bjprn Davidsen indstillet på åt trække sit forslag
tilbage.

Holeer



Nye bestyrelsesmedlemmer
Som det fremgår af itrvitåtionen til geæralforsanlingen, så sksl der ifu vælges nye
bestyrelsesnledlemltrer.
Bestyrelsen har 3 foNlag til kandidateri

Ove ljtdsen, Vejen, son er lend af nange.
Jan Mrllar, Hvding, som alti.d tilbldar sig lwis noSet sk4l gøres.
Nim NiNolaiten, V. Ve^ted, som gør el slofl arbejde i juniorufdelingen.

Bestyrelsen ser geme der kommer yderligere forslag til kandidater på selve
g€nemlforsamlingen.
Før du kommer med forslag, så foflis dig om, at din ka idat er villig til at lade
sig vælge. Husk også, at fr'.værende nedlemrler kun kan forcslås, hvis de skriftligt
har accepteret evt. valg.
PS. Der kan kutr afgives sternme ved fremmøde på geoeralforsamlingen, der kan
ikke stemmes ved etr fuldmagt.

Formandens beretning
I liqhed ned tidligerc dr bringer vi her et væsentliS ud&ag af Jornandens
berchiry.
Fra Ribe Veste.å ge0trem Ribe Østed og Ribe Å til endeståtiored Gels Å.
DeI ser måske mærkeligt ud at gå mod strømm€n, D€n den vej følger de! fiskjo,
som vi alle gome vil fatrge.
Starten på sæsotretr i Vesteråen var prcget af usædvanlig høj vaDdstand. Dette og
endnu en grøn vinter gjorde, at fiskerigt efter gønlændere ik*e blev den store
succes fo! dem som måtte ønske dette.
I april-maj blev vi så udsat for usædvaoligt godt vejr nred demf følgende lav
vandstsnd, så ma! kuDre frygte en lige så lav vandstand som i 1992. Heldigyis
ædrede dette sig, så vi fft masser af vatrd, til gr}.tr for fiskere og lish
Vesteråen
Der er uu lavet overgange (h[o€r) ov€r de fleste grøfter og kanaler, Parkeringsfor-
holdene er fortredret, og det er vort indtsyk, st man bruger de gængse adgangsveje
til åen, enlelte smutt€re er der dog, men da vi ikke har hørt noget negativt rnå vi
gå ud fra, at ingeD af de berøfle lods€jer føler sig generte af vores færdsel.
Der eftedades stadig alt for meget affald ved nogle af holdepladserne. vi må
opfordre til at berltte de opsaue beholdere.
Man kan så s!ørg€i
Er det medlemmeme eller dagkort fiskcme der svirrer?



Desvæn€ må vi sige fårvel til P-pladsen ved Stor€ Gentrernskæ.ibg, sagen eodt4
hos Skov og Naturstyrels€n. der underkendte alle de gode tilladelser vi havde fået.
De støttede således Danmarks Naturfredtrirgsfor€nings anke oyer pladsen. Defie
fordi man fandt ahemative plsdser og rnuligheder langs Bjenumvej.
S&N har derfor bedt Ribe Kommutre og Rib€ Amt om at være RSF behjælp€lig
med at løse dette problem. I øjeblikftet ligger sagen altså def og vi meDer den e! i
gode hænder, da amt og kommune godt kan se vores problem.
Vesteråen har også været rammen orn foreningens først€ fiskekotrkurence. Ca.

3m delagerc, men der blev faaget alt for lå fisk guhder uheldige vejforhold.
Ros og tak til konkurenceudvalget - tak til alle sponsorer Mde lokale og udenbys.
Ribc øsl€rå
Dette skulle så blive sidste gaog, hvor fub€ østerå på en generalforsamlingog i
fomandeN b€retring vil blive omtalt og b€handlct i negativ rctning.
BekeDdtgørelscrne omkriDg faststående fisker€dskåb€t i strømmetrde vaDd, den
nyc ferskvandsfiskerilov er nu tiltrådt af alle implicerede parter og underkevet
af ministeren. Dctr træder i knft den 1 / I 1994 oe ll4 1994.
Vi har vetrlet på den i maoge år og der ser ud til-ar blive ct vaigr gode.
Jeg vil her fastslå, at forbundsformand Mogens Jørgense! har &jort ot stor indsats
i paragraf 12 udvalget så nu ser det ud til vi virkelig fÅr noger for pongete.
Ellers må vi nok sige, at ,,håfikken" i østeråen har været som den plejer. And€n-
og trcdiehåndsberetoinger omking det ulovlip hskeri, &r siges at foregå, Lan vi
ikke rigtig bruge til noget. RSF er ikkc ordeNpoliri i øsreråen.
A-stykk€t
De. må have været €n duft af de gode gamle dage på A-stykk€t i år. Jeg tror ma!
skal mange maoge år tiibage for at rcgistrerc så hange fangede lisk. Det var snart
Iigemeget hvem man talte med, alle havde met fisk. Jeg sylrles også, det hat
udmynt€t sig i en positiv ånd blaldt vore medlemmer, alle synes at se lyst på
ftemtiden.
Glædelig er det også at rcgisfere de mange store lak der er fanget, €t r,Iojell der
nu synes at håvg bidt sig fast i Ribe Å-systemet.
En pÅskønnelse kan ikke vere sior rok for den hær affrivillige, der har ydet et
kæmpearbejde med at etablere laksen i Ribe Å.
I samme åndedmg vil jeg dcrfor opfodre alle til at udfylde den kommeode
fatrgstnppon (kommer til jul) omhyggeligt og tage alle fisk med i den.
Mon ikke all€ imødeser Allan Jensens fangsbtatisrikkpr med spænding?
Bent Olsen vil lortælle om handlingsplal for ophjælpning og teetablering af
laksebestande i Datmårk og meget merc.
Har del værct glædeligt at berette om alle de fangede fisk, så er det lig€så glædeligt
at sige, .t vi har lllct fomyet alle kontrakteme på A- stykket for en nu 5 års periode.



Mindre stigning€r har der været, men det er vel også raturligt.
Dejligt var det også åt mærke den positive modtageloe som koDtralludvalgets
medlemmer frk ved deres hervendelser ho6 de betørte lodsejerc samt deu intelesse
de viste foreningen.
Til slut eo tak til alle, der i småt som i stort har virket po€itiv for RIBE
SPORTSFISKERFORENING,

Fim Silbet
Formand

Postgang
Detle og tidlige& numr6 af vorr blad obdeles af posvæsenet til en meget lav pds,
hvilket kæver at bladene er forsynede med modtagerens navn og adrcsse samt at
de afleveres til postvæserct i postnummerordet,
Det gode ved ordningen er foruden prisen, at man ikte skal klistte frimærker på.
Desvære er der sket en beklagelig fejl, idet en Iodsejer blev aftrævet 15 kr til
strafporto for et bla4 og selv om bladet forhåbendig hår inte.€sse, så var det lidt
dyrt.
Vi opfordrer til, at hvis mao aplever tilsvarende, nægter mån åt betale, elle. evt.
ritr8e til kassereren. Vi betaler for alle bladene på een gang, så stmfporto mÅ ikke
afkæves.
På postvæsenets og egne vejne siger vi undskyld til de berøfte.

HolPer

Overnatning I Rlbe
Vi fortsætter vi formidlingen af værelsesudlejliDger. Hvis du er boende i Ribe-
ofirådet og har plads til et par el$tra soveposer på grlvet, så hører vi geme fm dig.
Det er gmtis at annoocere her.

Du kan ringe cller skive til:
Arne Chr|st€nsen,
D.gn.aottvej æ, V.stcr Y.dst d
5?60 Ribe Tlf.. 1s-44 5231

D€n faste nrbrik med privale ovematningsmuligheder udgår af pladsh€nsyn i detto
nummor, men vi fortsætler i 1994 (det er vel også først på dette tidsponka
ådresseme skal truges).
Hvis du harplads i overskud, så dng eller shiv til Ame Christensed.
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Juniornyt
Igen i år har foreni4el - sammen med Ribe Ungdomsskole - startetjumorafheme-
Det sker på Bispegade skole hyer onsdag kl 19.00-21.00, hvor vi råder over et
klåsselokale og sløjdlokålet
I øjeblikker er der 13 juniorer, hvoraf de 9 er getrgatrgere. Der er eu lille
tilbagegang, så vi Mber der soart komm€r flero (dette være e! opfordring til
foreningens medlemmer m€d,,hvalø'mellem 12 og 18 år).

Lidt om hved vl går og låver
Vi bitrder en masse fluer, støb€r lidt blirk, bygger stænger, laver kuiv€, stang-
holdere, sfnlere, fangstnet o.m.å-. Samarbejdet med utrgdomsskolen gør, at det
næsten er udeo udgifter for junioreme.
Skoten betaler de fleste materialer og samtidig giver de et eengaogsbetøb på 2m
k pr elev. Dsse penge er primæn blevet brugt til stangbygning, hvolved junio-
rerne kar bygge en god stang til rimelige peDge. Samtidig har vi mulighed for at
låne skolens bus, !år vi er på tur. D€t er en 10 personers Transit af ældre årgang
- men med god akustik I
Den lørste j uniortur var lørdag detr 30. 10, 1993, me! bladet konmer først ud efter
denæ da!o. Næste tur bliver en kysthf søldag den 5. december 199J og derefter
vil du kunne læse 1994 programmet i næste blad. sm geme skulle komme lige før
jul. Det var lidt om, hvad vi laver i juriomfdelingen.

PS:
Skulle der være m€dlemmer, der ligger inde med noget ,,isenkåm" de af den ene
eller den anden åÆag ikte bruger, er det b€dre at give det til juniorafdelingen end
at smide det ud.
Junioreme kån lel omvikle en gammel slidt stång eller male en rusten spiDner/
blink, det har vi s€t flotte eksempler på.
ttrar du nogd til junior€me, kan du tåge dd med på ge.rcralfonåmlingeo eller ringe
til en afjuniorledeme. På forhånd tak

Allan Di zsen
Kim Nbolaisen,
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Lvstfiskeri
for de yngste
-en hobby med bid i...
Langt d€ lleste h€nn€sker har p! et ell€r
andettidspunlt forsøgt sigson lystfiskere -
med større eller mindre held.
Månge volsn€ l vel også huske rilbage
på den alle ønte Aborre €ller Skalle, og
den stolthed dea itrdebar åf fr€mvise fanS-
st€n fot far og mor.

Ri!€ €r i besidd.læ ef roget
dq nindd on cn d.trnme'
beliggeflhed set ned lysdiskq'

M€d Vcstd!.n, Ddmdls
mrsle bealsrc hæør.€dvand
Iige udenfor bygrænsen, mql
KongeÅ@, Celrå.n og d&e
spdd€ e rddldb i.denfø
d radiu! af ø. 15. min kør3el,
bor vi i et oruåde af Darnlrk
@n q sadels .Erattivl fd

LysLfiskomc i oruåd.t hu
ovoitøbet ået supplerer
Nligh.dæ yd€rli8æ: med
Stork€spen, som besæmt ct en
rpændede nulighed for ar få
fisk pl ho8cn.

Men hvad med de
yngste lystfiskere...
Efterhånden sotn tiden er tået
d d.t ikle liS.frcn blevct Ie!
tse d ft f*k n.d hj@ lil fn
og ftor. ForlrminSen har taSel
sin del af beuån len, sarntidig
med at vi d blevd flse og fle
rc dd Seme vil nyde !at!ø
irlmcn med f isl6tange!.
Der trn værc svel for de
nirdsl! .t begå sig vcd fisL-
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vardet, loftmen med alle &
voksc lysrfiskse, ma &r a
hjeh at findc.
Alle lisk.v.ndme i offåde1 q
lejcr.f d sponsfi5kerfot@in&
langr dc ll€ste 

'f 
disse fl)min-

E.r hd qrÅ d junioråfdeling.
Dette hr Ribe sportsfisldfor-
.ning ogsl - sdridiS md !t
Ungdomskol€n i vintarhalvårol
hai ku$s i fluebirding, stan8.

H.r - i Ribe Slofis6lcrfo.'
nings Juniorafdeling, og i Ribc
uDgdon$kole - kan bøn 08
urye ogsl 19re otn lpor 08
hvordu d€ foBk€tlige fiskcår.

D€r dln8€rs ogsl 6sketut!
til ddr€ lokdfteer i tbl syd-
jydske oruåde.

FRIT
FISKEVAND
Ribe s bøh og urye d Fivili-
gercde med lensyn lil fiske-

En ga'M.l lov fonrlis nem-
lig st slle Rib€s torgE e hd ft
adgm8 til at fiske i Ribe øno-

Dcrc d jo d hell dsåød.

rnulighed for - ud€'l orikost-
nin86 - .r Føvel oD ddt
med .t værc lysdhker nu o$l
er rl spændcnde $'n kanqa-

Dq ha d! ossl ft! Rib.
Slortlnskerforsings, og ft!
UrydomstolcB side verel
forøg på at .@U.rc t@ til

Men der hår .lervæne visr si8
ar varc jBten muligt,
CM.re i !m hd til lidcr 5dc!
så ttt ar selv en gd.t lportsfi-

skc( ville håve b€sv.rliehd
mcd .t runm€ vdd.t - udar at
s-q. kog4 fast i 8sners r.n

Hcr lisser der nåske cn op8a.
vc for konunm$ ursvdlig€,
så otså byms uge k.n drag.
fordcl af den €æsde d. r€l vi



Pokalern€
Husk at tilmelde store fisk til Poul Eril Ni€lsen, Kolding.
Der er hulighed for at vinde følgende pokaler, idet der også €r flydetrde
tillægspremier til flere af pokaleme.

- Etr pokal for slørste bætørcd frnget i Rbe Nøneå. (Hjortvad å -Tved Å).
Sponsor er RIBE SPORT.

- En pokal til junioreme for største fisk fanget i foreningens vatrde eller i forenin-
gens regi, I eks. på en tur til kysæn, hvor foreningen er arangør.
Sponsor er KVICKLY RIBE.

- En pokal for årets største laks fanget i foreningens fiskevatrde.
Spotrsor er LAKSEFONDEN.

- Foieningens egen afåværdige RSF pokal for gørse hvftrd fanger i forcdtrgens
ftskevatrde-

- GARTNER MATHIESEN'S MNDEPOI(AL, der hvert år uddeles til et m€d-
lemder i løbet af sæsonen ved sin optræde!, initiativ, iderigdom oller ligaende
har gjort sig fortjent til en virkelig pAskønnelse.

For åt en fisk ken ancrkend.s, skd følg.ndc 6 bctingclscr væF optldae:
1. Fisken skal være flnget med stang og soøre samt koget fomn gælleme.
2. Foto af fisken vedlægges, på bileder sk l der være et målbart emne.
3. Oplysninger om vægt længde, dåto og tidspunk for fatrgst.
4. Oplysninger oln falgstredskaber og f.trgstplads.
5. Skiftlig bekæftelse fra vidne.
6. Fisken skal iøvrigt være fanget på lovlig vis, ifølge fore ngetrs v€dtægter.

Alle enm€ldel$r sksl yærc und.rtrgn.da l hænd€ scncat dar 16. novcmbcr,
rf beEyn lil ganarålforsamlfiEcn, hvor ovcrækkdæ yil fnd. stad.

Poul Erik Nielsen
Kaj Munks Vej 4,

60Ø Kolding
T$ 75-s2 t3 81

Nu q det vd at vere aidde chanca lq attilrncy'd/e dln store rid(
Iil pokalkonkuftancen.



Der var nogen hiemme
Ørredeme i Gram Å havde i flere dage haft frit valg på alle hylder med massive
klæk nger af majfluer: D.rica'er, Vulgata'er, nogle få Yellow May samt
usædvadigt mange klækkeode vådluer.
ved Nybølgaard iagtages kutr en eil<elt øn€d gå op til majflueme. Jeg møder nogle
fynboer, situationen bliver diskuteret, kiselalgeforuretritrg€n nogle år inden?
Næppe, insekter var der nok af og i rimelige mængder. Hyor var de helne de
plettede, var der nogen hjemme?
Da jeg ikke er tilhænger at bevidstldt blindt fiskeri, ville jeg spare på krudlct og
istedet følge de madge opford nger til at se på Hjo vad Å den næste dag.
ONdåg den 9juni viser sig som de forcgåetrde at blive en ståleDde sommeralag.
Optimistisk styres over Sdr, Hygum mod Hjonvad Bro for åt b€gyde her, da jeg
aldrig havde s€t åeo før.
Heroppc våI dcr lidt ftr marge .anurkler i den nogct smalle å, efter miD mcning.
Havde der også værct åkarder havde det set helt Monet'6kud.
Ved Kalvslund Bro faldt forholdene 1nere i min smag, riggede til rned tørflue da
jeg allercde fra broen havde lokaliseret to pæne øned€r på ca. 35 crn. Inde urder
brohvælvet lyder pludseligt et mægtig plask, ctr havøned?
De to små fisk skullc have fred til senere. jeg gik i stedel tredstrøms på ande! side
af b{o6n, lvor et lille loverde stq,g fik et par drcv udel rcsultat. Ea fisk rejste til
et ellerandet, det viste sig at være en rnajfllle. Ja, de var også her, men å.
I dæknirg af det høje græs Olev slået æd til golfbanehøjde næsto dag, iøvligt) fik

Fg toit eftor lokaliseret en ønEd, som jeg ville bedømme på den addetr side de 15
kg. Den stod ret højt i dæklitrg under etr mnutrkelbusk under de! modsatte brcd.
soft var bruleret med dc kønneste blå komblohsær.
Nu gialdt det om ikke at skæmme den ved at ruske for meget i raDunkleme med
tør{Iuen. Jeg skiftede i sGdet til en guldhovednymJe stønelse 14.
For at komme ned med det sarnme, placerede mig 5 meter opstrøms for fisken, som
jeg tydeli4 kunoe s€ i detr stÅletrde solbelysning. &rsle kast gik for langt, med
€t ,,ploC' tog nymfe! vandet, fisker b€gyndte at bevæge sig lidt hurtiger€, men blev
hverkeD skræmt eller viste itrter€sse.
Anden gang lå kastot som jeg ville. Då 

'lymfelr 
passercde fisken nedstrøms,

svingede den resolut ud fra sit skjul og fulgre efter m€d !æsen næsten direkte på.
Da linetr fik tag i en ranurkelpude, stånsede drevet og fisken huggede næsten pr.
refl€ks.



Hold fast, hvor den skabte sig og sprang, den lille å gik i bølger fra bred til bred og
fisken viste sig nu at være en modstander $ den a:rden side af 2 kg Med den lange
9' stang klasse zl-5 kume lisken styres uden om forhindridg€me, men at løfte den
direlle op i det teleskopiske net gik ikke, den måtte løftes lodrct op i skaftet, - 2,5
kg på SveDd lpseDs vægt, kulr 53 cm lang og tyk som en sæI.
Kære venner i Sønderjylland, det bl€v da årets fiskeoplevelse. sikkert var denne
fisk en af de (storc) nys udsaft€ i H.jofyad å og Flads å. cør ligeså fremover, geme
lidt tidligerc så de kan nå at gemme sig lidt bedre, muligvis også en gang til i det
sene efterår- Der bør tænkes - hods alt - på andet end havøreder og laks.

Nib Henrik Boel
Albertslund

Lakseeventyr
Mandag den z+. okt. kørte jeg til stavnagff bro og parkercde. Med min sphnestang
gikjeg østpå, hvor jeg fiskedo alle hulleme af, helt op til T$ti's hyle, men jeg fik
ikke et enesle bid
Bagefter drev jeg tilbage med en orm. Da jeg var 20 m før stavnager bro kom
hukket, - og hvilket huk. J€g hoede føIst det var bundbid, men lige pludselig kom
der liv i snøret Fisken stløg 20 m. modstrøms og sprang I m over åen. Det var
fønte gangjeg så den, og sikle et syn I Da begyndt€ adrenalinen at pumpe I
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To uger tidliger havde jeg også en meget stor fisk på kogen, mon den mistedejeg
desværre - måske en stor laks ?
Det skulle ikte geme ske denne gang. Jeg kunne se at denne fisk var for stot til
lettet og fangstkrog havde jeg ikke. Så jeg håbede på, at der kom en hjælper.
Pludselig så jeg en bil på briren, 4 unge me lesker steg ud af bilen. De råbte til mig
om jeg havde bundbid. Da sprang fisken ud af vandet for anden gang, - ih hvot de
måb€de. Jeg dbte til dem, om de havde en fangstkrog, men nej de var ikke
lysfiskerc. Til alt held korhfter der en hvid bil, en King Cab Nissan, og parkerer.
Jeg råbte til de 4 unge, at de skal spørge billisten om han har en fangstkrog.
Det havde han heldigvis og han kom mig straks til hjælp. Efter yderlig et kvarters
tid, fllr jeg fisken hd til kanten, men min "makker" (Konrad ?) mercr ikke at den
er træt irok. Fisken tager derefter et udløb ind under brc€n, men jeg [år hevet den
tilbage igen før dcr sker on ulykke.



J€g siger nu til Kotrrad at han skal "gaffe" den nu. Op kom fisker heldigvis, laksen,
og stor var den 1æ cm og 10,15 kg.
En dejlig dag, en fiskeoplevelse for livet og en stor tak til "makker" Konrad ?
RSF skal ikke glernmes, en stor tak til dem for at væIe så fremqnet at udsætte laks,
for der kan vel ikae være tvivl om at det er herfm at laksene kommer !
Til slut vil jeg lige sige at det var min fube-laks nummer 4 i år, de 3 andre var 79
til 82 cm og vej€de 4,5-5 kg stykket, alle fanget i Ribe å nedstrøm salimenløbet.

Andreas Christensen
Gramvej 3

6634 Rdddinp

Denne fne hanlaks på 95 cm og 7,8 kg er fatget i septenber af Kaj ltnL Egebæk.
Fangsten er gjort yed "Amerika eren" i Gelså.
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Til Ardrets og I<'j Ilrnd l€n jeg forræll€ rt labene rigrignok er udsat af RSR og
&rr er g,ort siden fS5. Først i l98g ko!| udsæ_tnilgeme i spten og dsætnings-
mængde! blev så storc at man kutne foryente merc etd enkelte laks der kom
tilbag€.
Andress stor€ laks stammer saDdsynligvis fra vores yngeludsættring i hele å_
systemet fo!året 1989, eller fra vorcs udsætDing af halvårlaks i Fladså eftedret
19{19. Skælprøven vists åt der har levet 2 år i ferckvanq og udvatrdret som lzl-17
cm $nolt april/maj 1991. Den har opholdt sig 2% år i havet og kommet tilbage til
Ribe å efteråret 19 , hvor du var så heldig at faoge den.

Albn,lensen

nl Bhdet.
Jeg for:tår ikke Holgers anfægtelse af forcnitrgens love vedrøreDde B-medlem_
memes rettigheder Jeg går ud fia, at alle bliver giort beketrdt mei foredngelN love
ved itrdmeldelsen.
Du skive!, at tallet 350 og ordlyden af dette afsnit ikke kan ændres af generalfor_
samlingen uden samtygge fra samtlige lodse;ere.
Skulle vi så il*e lade det hvile og bovar€ det gode fodold, vi har til vor€ lodsejere,
det er &ods alt dem, der bestemmer i de! sidste eude.
AngåeDd€ forholdot til Ribe Komrnune forstår jeg itke, at tommurer itke l(an
acceFere e! foredtg, der klare. sig selv økotromisk og samtidig skaffea byen en
ikke ringe iodtægt på fisketudster.

Kc," Bant 
Bent Nissen

Du er et u kurl. Som fisk€r er du kendt videtom. og oon ikke der er mange, der
kerder dig som en meget aktiv person i alt, hvad der r6rcr sig om fiskeri.
Me! du er botrge for et eller andet - måske er det det nye uafprøvede, der afskrækker
dig.
Jeg kan il*e se hvordan B-medlemftem€s stemmetet skulle få negativ iadflydelse
på vori, gom du selv skriver, gode forbold til lodsejeme.
Jeg vil €ldog t!o, at matrge bdsejere udrcr sig over, at vi har rnedleoncr som ikke
må sremme på generalfqsaDlitrge[
Du ha. rel i, at vi skÅffer peng€ til Rib€ i fo.m af fisketurister os Ribe Kommune
ser ds også meget velviltig på os
Næste skridt på v€jen kuDne værc, at allg vore b€taletde medlemmer havde
stemmerct,
Kommuftls !æste skridt kunne så være, at hjælpe os med et klublokale og evt.
p.rkcring ved Vest€råen. - Her er d€r brug for v€lvitje.

Holger Sgrensen

1a



Halger kender alle som har kPst
fskeMBEtraglnin?er blot eft gang.
Holger skriver hvad han har pd hjerc
aI bMe Bode og dårliqe ting. Hans
konantar til all muligt seriøsl og
useriø$ kan du lnde i "Holgers hfume" .

Til generalforsamling
hvorfor?
Pl næsten enhver generalforsamling er
der fogle A, det siger meget, nogle
styktcr, der siger lidt, og så en flok
medlcmmer, der Dæsten intet siger,
Det kan der næppc ændres på, men jeg
vil gerne opfordre de ,,tavse" til al
komme med deres meningcr.
Kan du itl(e s€lv, så prøv om en af dine
fiskekammerater vil frcmlægge dit
syNpunll. Det er vigtigt for en besty-
relse at lltte til de fll, der siger meget,

men d€t €r endnu vigtigerc at opfange de svage signaler, der kommer fra ,det t vse
fl€naf'.

Kontingent 1994
Det ser ud ril, at 1994 kortingentet ikke skal stige i forhold til 1993 - og dog.
Kontingentet til DSF stig€r lidt, så det er op til den kommende bestyrels€ at
fastlægge det erdelige kontingcnt for 1994.
cirokort vil blive tilsendt omhing juletid, og skal betales senest 15 januar, dog
kan du vente til3l. januar, hvis ikke du lisker i januar måned

Udmelding
Hverl år Ar jeg breve fra medlemmer, der åf forskellige årsager ikkc ønsk€r at
fomy medlemsskabet. Det er ofte korte breve med en hel livshisrorie mellem
linierne.
Når en maud på 87 shiver og fortæller, at nu kån benene ikte klare det merc, og
når han så slufter med at sige tak for tusinder aflykkelige oplevels€r ved åen,js,
så øDskci maD, at rnan kuDtre give DaDdcn el par nye ben.
Er der diu tur til at stoppe så setrd et par ord, det er mri for mig at vide, at de
medlemmer jeg sletter virkelig vil slettes.
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Den længe ventede bekendtgørelse tit ferskvandsfiskeriloven
om brug af fiskeredskaber i ferskvand er nu kommet !
Så kom den eldelig, men den har været hele den laDge yentetid værd I
Jeg vil ganske kort gennemgå de vigligstigste ændringer der er sket i den nye
bekendtgørrels€ om brug af fiskeredskaber i ferskvand, og der er mange !
Hvis du er interesseret i at studer bekendtgørelsen næ.mere i den rette ordlyd, kan
du se den på de Dæst€ 3 sider.

Fiskeri med nedgarn
Fisked med nedgam bliver forbudt i åer, bække, kanaler o.lign. strømvande.
Denne del af loyen træder i kraft den L januar 1994.

Fiskeri m€d ruser
I perioden 1. juni til 30. novembcr et det tilladt at anvende kasteruser eller
pæleluser. Peleruser må kun anvendes hvis fangståbningen og arme vender mod
soømmetr. Den foreste bøjle i rusen må ikke have en diameter større end m cm.
Rusen skal være udstyret med en stoprist (Odderrist) med en maskevidde på ikke
over 75 mm.
Kasteruser (enkelte eller dobbelte) med en diameter i foreste bøjle på højest dl cm
er tilladt, hvis de har en maskevidde på 32 mrn i bagrusen. Rusen skal være udstyret
med en stoprist der ikke overstiger 85 mm. i maskediameter.
Ruser skal anbdnges så de ikke dækker mere end % af åens bredde, de skal
anbrirges med mindst 100 m afstand. Undtagelsvis kan de anbringes med kun 50
m afstand, se betingelseme i bekendtgørelsen. Denrc del åf lovet træder dog først
i klaftde l. april 1994.

Dispentationsmuligheder
Der kan knn i særlige tilfælde disyrnseres for delc af loven og km hvis der kan
dokumenkres eksistore,rde erhvervsmcssige interesser. Fritidsfisker og bierhven,s-
fisker med et stort sort salg affisk, har ingen mulighed for dispentation.

Rygfiskerl
Endelig er også rygliskeri blevet forbudt. Det har i mange år været €n skåmplet d
lysdiskeltres anseelse udaftil. Her vil fiskeder efter sild (Hvide Sande) og homfisk
(Kronborg) få en tiltrcngr sanering.

,o 
Allan.Ienten



Storkesøen i Ribe
Vi har i 1991 opført 10 stk. 6personers feriehuse på hver 87,5 d + 15 m'1 terrasse.
dejlige, fuldtisolerede hæhuse med følgende udstyr

Stueetager Opholdsstue med ru-look, fa efjemsyn med 7 kanaler og telefon. i
Køkkenafdeling med komfur, køle/fryscskab, emlætte, kaffema -

- 
sHne,senice til l0 p€rsoner m.v. koldt + varmt vand.
Stort og lyst badeværelse med bruseniche, toilet, håndvask nedfældet
i bordplade, underskab samt skåbsreol fra golv til lolt lned koldt og
varmt vand,
Soveværelse med dobbellseng, natborde, klædeskab med hylder og
bøjlestang samt hylder og kuffcrtrum.

L sal I værelse med 2 enkehsenge og 1 kommode.
I værelse m€d 2 enkeltsenge og garderobe/kuffcrtrum.

Derudover cr der på terrassen anbragt en aflåselig kurnmelryser på 120 I til fang-
sten. Der er tenassemøbler til 6 p€isoner.

Priser: Ug. Ma.-f!. Weekend ldøgn
16.03 - 18.06 2.800,- 1.600,- 1.800,- 600,-
18.06 - 09.09 3.500,- 2.000,- 2.2lp,- 800,-
@.@ -u2.tt 28/n,- 1.600.- 1.800,- 600,-
oz.tt -2t.12 2.4fi,- 1.200,- 1.4tD,- 500,-
21.12 - rr.0r 3.500,- 2.000,- 2.2rn,- 800,-

I døgn kan ikke forudb€stilles (ret til ændringer forb€holdes)
Ekstra oFedning kr 100, pr. døgn. Hertil kommer €t obligatorisk beløb til slut-
rcDSøring.
Ycdn husdyr:
Husdyr må gcme medbringes, men de rnå under ingen omstændighcdcr opholde sig
i møbleme. Den obligatoriske slutrengøring vil blive påIagt kr. X) såfremt husdyr
medbringes.
Sengelinned, håndklæder, visk€stykker m.v. skal medbringes, såfremt maD ikke
ønsker at leje det ved Storkesøen- lrjeprisen er kr. 50,- pr. sæt.

. Strøm og talcfon afrtgnes cftcr måler.

Vi håber med disse oplpninger.t have vakt Deres interesse og glæder 06 til at byde
. Dem velkommen til Storkesøen i Ribe.

Med venllg hils€n
Storkesøen Rib€ HaulundveJ 164,
6760 Rlbe
T.fefon 75410411 t€lefax 75410857
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Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening

Alle hcnvendelser bedes ret et ,il udeølgsforrnanden (understrege,

, Udyalget for arb€jdc ved åen:
Peterllonsel og Knud Erik Jensen.

- Fiskeplejeogudsætningsudyalget(Laks€fonden):
Allan Jensef,
Laksefonden med formand Bent Olsen Højvej 4, 6510 cram.

BladudYalgetl
Halgel.jsørctse& Allan Jensen, Ame chrislensen og Henrik Pedersen

Kontr.Kudralget:
Prts honrrel Finn Silber, Poul Erik Nielsen, Knud Erik Jensen og Ame
Christensen.

Junlorudyålget,
Albo.leueA og Finn Silber.

V€stcråudYålgetl
EiuSilber

Ribe VesteFå dagkortudvalg: (salg og distriburion)
K-E-K&$EÅkl og Poul Erik Melsen.

Pokålen (tilmelding af fangsteD.
Poul F.rik Nielsen

Fiskerlopsyn:
Il-E-KlArEÅkL (koordinator), Peter Thomsen
Finn Silber Poul Edk Nielsen
Bent Olsen Knud Erik Jensen
D€sudeni
Bent Nissen 'teIf.7+A2O627
Erling Skjødt
Morten Da Hansen 'felf,'lr 4236@
JohnTosti Telf.7!122521
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