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FiskeRlBEtragtninger
Ribe Sportsfiskerforening

RedaHion: Holger SQrensen og bladudvalge!.
Efefiryk, også i uddrag, kun tued lorehinge s tilladebe.

Formand: Finn Silber
Holmevej 10, 6760 Ribe
Næstfomand: Peter Thomsen
l,ærkevænget 13, 6760 Ribe
Kasser€rr Holger Sørensen
Vestergade 31, 6771 Gredstedbro
Bestyrelsesmedlem: Ove Madsen
Humlevej 2, 6600 Vejen
Bestyrcls€smedlem: A I lg-lensen
Bredeslipp€ 3, 6760 Ribe "t1'x,vwJ
Bestyrelsesmedlem: Henrik Pedersen
Jasminparken 46, 6760 Ribe
Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Jensen ( K-.y' /
Tomskadevænget 5, 6760 Ribe
1. supleont: Holger Ilhndorf
Annemonevej 6, Nustrup, 6500 VojeN
2, supleentr Jan Møller Pedersen
Enderupvej æ, Hviding, 6760 Ribe
B-medlemsrepræsentånt: Ame Christensen
Degnetoftevej 23, V- Vedsled
Formand for Laksefonden: Bent Olsen
Højvej 4, 65 10 cram
Juniorleder! Allan Dinesen

Juniorlederi Kim Nicolaisen
Vester Vedsted vej 16, Egebæk, 6760 Ribe

Tabte eller fundne sager: Peter Thomsen
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Kontingent 1994
Det er meget mrt at vide om man htal€r det man skal til sh forening, her er lidt
oplysninger.

Senior er man, hvis man er fyldt 18 år den fø6te fiskedag i sæsonen.
Det betyder i 1994, at hvis du er fyldt atten så sent som den 15. januar, så er du
senior, men er du så heldig, at du fylder atlen den 16. januar, så er du junior hele
1994.
Det såmme gælder lor forholdet mellen juniorer over eller under 15 år. Her er d€t
igen den 15. januår der skiller.
Om du er A- eller B-medlem er hvad senior/juniorværdighed angår ligegyldig. Det
er de samme datoer, der er afgørende.

ller er så kontigentet:
Å-oprykker A-medbmlr|cr B-medlenrmer

Seniorer kr. 1685,- k. 1285,- k. 8a5,-
Juniorcr 15-18år k. 585,- k. 450,- k. 315,-
Juniorer under 15 år kr. 332,- k. 265,- kr. 22O,-

Betaling for ,,Sportstisker€n" er medrcgret, evt dobbeltb€hling bliver refutrderet
direkte fra DSF 

Kassereren
Ekstral4 dage
Julen er en dlr rid, og det kall nok ikke æn&es. Vi e*ender at det kan vfie en ekstm
belastning for pengepungen, hvis man skal betale kootiugent til sin fiskeloredng
lige efter jul og derfor kan du vente med at b€tale til31. januar.
Men hvis du vil fiske i dagene 16.-31.januar, så skal du nødvendigvis betale først.
Husk i deo forbtodelse fiskelegnet 

kassercren

Ny adresse!
Jeres kassercr fl].tt€r til Gredstedbro i løbet af ca. en måned.
Adressen bliver Vesteryade 31, 6nl credstedbro, og d€suden vil jeg Iå nlt
telefolrnummer, meD det kendes ikke i skdvende stund.

Kassereren
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Regnskabet!
Til de medlemmer der ikte var mødt op på g€neralforsarnlingen, kan det sikkelt
værc rart at erfarc, at rcgoskabet havde et endog meget pænt resultat i form af et
ret stort overskud. Dette gøI selvfølgelig, at kontingentet for 19q4 bliver uændret
Budgettet for 1994 tegner også til at give et ganske pælt overskud, men med d€n
omsætdng vi har, er det nødveldig med en sikker båggrund.
De fleste udgifter stiger, den eneste undtagelse er udsætninger, hvor vi forventer
at de fleste udgifter vil blive b€talt af fisketegnet 

Kassereren

De nye GIRO kort
tkSL indbetales på et podtlus eller til landposten. Indbetaling via et pengeinstitut
er ugyldigt.
Hvorfor??
Fordi din forening så kur får et stykke papir med lavnet på en eller anden
indbetaler. Fangstmpporten ma[gler, og jeg kan sidde og lede efter hvem det nu
er, der ikte har læst bladet.
De værste tilfælde er, når et af vorc medlemmer har fundet sig en ny veninde aler
er så sød at botale liskekortet fm sin girckonto, så passer end ikke adressenl

l<assefefen
Nyt æresmedlem!
K[ud Erik Krautwald, Kolding blev af genenlforsarnlingen udnævlt til æresmed-
lem. Jeg er måske ved at være kendt på mit fomavn, anderledes et det med
Krautwald, jeg føler mig dog ret sikker på, atjeg har fundet de rigtige fomarne.
Krautwald har været i bestyrelsen for RSF i mere end 15 fu og han har været med
til at rcpiæsenterc RSF på bedste måde i mange sammenhænge.
ED meget slor opgave var at få kortsalget til Vesteråen til at fuigerc. Det blev klaret,
og jeg har det indtryk. at Krautwald selv er ganskc stolt af dette arbejde.
Jeg ved, at jeg har hele bestyrelsen og alle forcningens medlemmer bag mig, llår
jeg her i bladet siger tak til Krautwald for håns indsats- Fm os allesammen TAK

Holger

Fra generalforsamlingen
AlleføIst vil jeg sige tak til alle lrcmmødte på vor gereralforsarDliDg, og tak for
god ro og orden og de saglige debatter der blev taget. Det blev en god og stor
generalfo$amling ifølge mange af de tilbagemeldinger, jeg har fået.
Flot er det også Dår så mange mødef op, der er her tale om ca. 150 medlemmer og
så mange har der ikke været før. Det vidner om stor interesse for foreningen. At
dagen også blev lang, slutlede cå. tl 18.45, vidner om, at der var noget der skulle
sættes på plads.



I
Bddq;-a (;
Øsulmnno
TOP,
-sm ai gernelryger nntn til
Æt0& wR *EctAr.FønnttNtnetUagt & Fiskeri'

yÆ. A. Niatr.n
Rlb.g.d. 136, g'too E.!l.rg T.l.lon 05 12 33 17

ALT I
FISKEGREJ
Personlig betjening og
vej ledning ia l t
indenfor lystfiskeri.
Rådgivning angående
lokale tiskevande
og -facil i teter.
Reparation af fiskegrej.

t

GRE/BIKSEN,
).- t4",*::"'#;l:l',"i,,,,,"*



Pokåleme er i år gået til følgende personer:
Jtmirxpokahn (sponsor KviHy Ribe) er gået ril Morten Holm for en havøred fÅ
4,6 kg fanget i Ribe Vestelå.
BækøFrdpokden (sponsor Ribe Sport) er gået til Niels H. Boel, Albeftslund for
en bækøned på 2,5 kg fånget i Hjonvad å ved Kalvslund.
RSF pokal (sponsor RSD er gået til Preben Petetsen, Haderslev for stø$te
havøIred- Fiskel blev fanget i den øvre del af Hjortvad å og vejede 8,0 kg.
Lsksepokalen (sponsor Laksefotrden) ea gået til Aldreas Chdstensen for en laks
på l0,l5 kg fanget i Ribe å på A-srykk€t.
Garlncr MslhLscn's mtulepohl er i år gået kollektilt til lrkefonden, som et
skuldeddap for det store arbejde der er udført me.d at få laksen tilbage i å-slsternet.

Allan Jensen

Fangstrapporten 1993
Så er det igeD tid til at udfylde fangstrappoden. Årct 19 vil blive husket som et
godt år med mange havørreder og især mange laks-
Derfor er det vigtig al alle udfylder faagstrapporten, kun på delne måde kan vi ffi
et iDdtryk af hvordan fangsterDe har yæret i forhold til de nungc dårlige år.
Ve-d fangst af laks er det meget vigtigt at du skriver antal, længde og vægt på de
eokelæ laks, sami i hvilke vaddløb du ha. fatrget dem-

Til de nye medlemmcr der ikke har udfyldt fangstrappoit før, skal siges at du
skdver antallet affisk du har fanget i de forskellige vandlgb, fordelt på fangst-
månedeme og størrelsen. Fangstrapportef finder du tÅ bagsideu af Giro-kofiet.

Hvis du ikle har fadget noget, skal du huske at sætt€ hyds i øverste felt "Irgen
frDgst ddnc seson'i hvis du ikke sætter kryds her, betragl€s du som en af dem
der ikke udfylder faogstrapporterl
På forhåDd tak

AllLtn Jensen



Flskekonkurrencen 1 0.-1 2. oktober
Som bekendt aftoldte RSFen fiskckorlkurrence i Vesteråen fta 10.-12. ollober.
Vi var ikke tilsmilet af vejrgudcmc. Op til og under konkunencen kom store
nedbørsmængder der resulterede i eo helt umulig vandstand.
Dette betød meget ritrge fangster, ialt blev der i de tre dage konku[enceo forløb
kun indvejer 15 fisk Der rar ca. 280 deltagere i ko0kuflence4 så set i lyset åfhvåd
Vesteråcn nqmalt kan præsterc af fangster på deme årstid og sammenlignet med
a ållet af deltågere, ja så var det faktisk toget nær en katast$fe med he$yn til
fångsteme i rctop deme we€kend. Når man så tænker d, at tiden op til koDkur-
rencen, ja selv ugen før, gav mange fisk bl.a. 2laks omking de l0 kg, så er det jo
dobbelt ægerligt.
ArraDgementmæssigl forløb konkurence! udemærkct. Der er jo altid nog€t der
kall gørcs andcrlcdes og bedre (især når det er første gang et anangement afloldes).
konkurrenceudvalget har dog fået mange positive tilbag€meldinger fra både
deltagere og slnnsorer
På den nyligt aftoldte gcncralforsamling var nogle medlemmer negativ stemt
vedr. konkurencen og mente ikte RSF skal arratrgerc kotrkufiencer fremover.
Til det er der lølgende at sige: bjell af Vesteden er en sto. post på rcgnskabet, ved
at afholdc korkufiencen har Vesteråen Aet utrolig meged omtale i dagblåde og
tidsskiftcr landet over- I konku(enceudvalget har vi kunnet mærke en stor
interesse blandt lystfiskerc landct over !år de har henvendt sig, ofte ikko for at
deltage i konkurrencen, men for at høre nærmere om og b€søge Vesaråen pÅ andre
lidcr. Ud over dette har konkurrcncen iodirckæ ført til at for€ningeD har lået €n del
Dye B-medlemmer. Selv om konkurrencen kuD gav et lille ovcrskud, så er
konkurrencensbidrag til lcjen af Vesteråen væsentlig støne, selvom den ikke
dircktc er målbar.
Da vi fik ideen til konkurencen var det il*e primæ( økonomien der var formålet,
melr vi ønskede dels at lave lidt reklamc for Vesteråen og dels at lave et ,,socialf'
anelgemc[t. På grundlag af ovennævnte, mener konkunenceudvalget at konkur-
rencen var meget vellykket og vi ser gernc at koukunencen skal være en årligt
tilbagcvendeDdc begivenhed (det er ikke altid rigtigt at være ,,nok i os sæ1"').
KonkufeDcen skal c\t. have nogle mildre ændringer på grudlag af den hitik det
er fremkommet-
Mcd hcnsyn til spoosorpræmier til konkunencen, så mødte RSF en særdeles stot
velvilje hos førerde grejforhandlcrc landet over og hos lokale handlende. For at
kuonc gengælde denne velvilje lidt, har vi tilbudt sponsoreme plads i bladet. Det
€r vores håb, at d€t også vil komme medlcmmcmc til gode, idet der virkelig er
nogle gode tilbud imellem.

Konkurenceudvalpel
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Jeg vil her komme ind trÅ noglc af de forslag, der var indkommet Forslaget om B-
medlemmemes stemmeret blev jo trukket. Forclaget var måske ikAe udformet
ri$igt efter de hensigler der oprindeligt lå i det.
Det vil så til næste gcDeralforMmling helt sikkert ligge nye forslag fremme om
dette emne. Forslåg der sikrcr B-mcdleDmer en stemmeret, f_eks omking de
vande hvor de må fiske, et tlubhus og hvad der ellers måfte være al tiltag i
forcningem, MEN SOM SAMIIDIG SIKRER A-MEDLEMMERI{E DERES
ANCIENITET OG FISKDRET I A.STYKKET OG DE TILTAG. DER
MÅTTE KoMME oMKRING FISKERIET FISKERETTEN DER.
En forening cr ikke tilskudsberettiget hvis ikke alle m€dlemmer hat stemmeret
Nogle vil måske siger ,,Vi har altid klaret 06 selv. M€tr hvorfor sige nej til noget,
vi er bcrettiget til, og som vi selv kan spare penge på? Her tænker jeg på eventuelle
nye holdepladser ved Vcsteråen, her er det oplagt, at kornmunen vil og kan give
støtte, for det bliver ikke billigt.
Forbud mod fiskeri fia båd og frtdning ved Kåmme$hsetr erjo sådån set v€dtageq
det står i regleme for fiskcri i Vesterå€n. Pi tængere sigt ser det and€rledes ud, i
mange fu har vi væIet imod redskabofiskeriet ved slusen. Fisken havde ikke mange
chanccr for at komme iud i åsystem€t. Bundsnøtefiskeri€t bliver ikle let at
kontrollere. Vil det så cnd€ med, at der bliver fyldt med stangfiskere fia slusen og
[defler mcd store chancer for fejlkrogning til føtge? Der er også talc om ,,molal",
først neatene så lystfiskeme?
Før i tidcn håvde ,,Kanalhuset'' en lille lnen hofast skare af lystfiskerc, og de var
iøvdgt spredt i hele Vesteråen. I dag €r det meste koncentr€ret omkring ,,Kanal-
huset'Fiskcri fra bådt Hvordar kunne dctende? Vil man sejle ud med ekkolod,
finde fisken, gå i land eller blive i båden og så prgve at fa[g6 den? Muligbedeme
er mange, vil åeo blive fyldt med sejleode fisketurister?
Det blev vedtaget at ma! uDdeMger mulighedeme for et klubhus. Det lyder godt
og nu går et udvalg i gang med.undersøgelserDe. Der vil så på næstc generalfor-
samlirg blivc fremlagt forslag og budget, der så skal stemmes om.
Ribe Sportsfiskerforening bliver i forbundet, dete blev vedtaget. Med forbutrdets
indsats i l2.a udvålget, fik man lernet de setvfangende redskaber i strømmende
vande, og bl-a. defte gør, at rnatr bør foftlive medlem. Og mon ikke der kommer
flere positive tiltag fra forbundet?
Dette var logle strøtanker omkring gcleralforsamlirrgetr og foreDiDgcu især, og
jeg vil slutte med at ølske alle medlemmer og lodsejere
En glædelig jut og et godt n}lår

Finn Silber
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Dambrugenes Generaltorsamling?
Ribe Spotsfiskerforcning er en velfungercnde organisatioa, der er trimm€t til at
løs€ opgaver med sræver tilknltning til det prakiske fiskeri.
Der er imidlertid en lang række opgaver, som RSF ikke magter at løse på egen
hånd. Netop derfor har vi meldt os ind i Danmarks Sportsfiskerforbund, som har
den lomødne styrke, ekspertise og pondus til at varetage vores interesser.
På detr nyligt afholdte generallorsamling blev der fremsat forslag om, at vi skulle
mclde os ud af iorbundet. Et forslag som burde få enhver sedøs spofsfisker til at
gnide øjnene, og sp€kulere på hvilke skandaløse afsløringer der kunæ begrunde
et så drastisk skidt. Fonlagstilleren havde holdt os hen i spænding, ved ikke forud
for generalforsamlingen at oplyse noget somhelst om sine motiver. Det var derfor
noget af et aDtiklimaks, da forslagets mu dtlige fremsættelse blot blev ledsaget af
er henvisning til det kontingent vi belaler til forbundet. Demed burde luften være
luklet ud af den ballon.
Nårjeg har fundet anledning til at beskæftige mig med forslaget her i bladet, så
hænger det sammen med afstemningsresultatet; Kun omkring halvdelen af de
frcmmødte A-m€dlcmmer kunne akivt støtte vort fortsatte medlemskab af Dan-
marks Sportsfiskerforbund. Det finder jeg chokercnde!
For Lu en måned siden så vi det til dato mest håndgribclige rcsulat af det arbejde
vores forbund udfører. Da udsendte fiskeriministeren deIr ny bekendtgørelse om
fiskeredskaber i ferskvand, og dermed blev der mt punktum for det gamfisked i
østcråen som i fuevis har været RSF-5 største problem. Og ingen må tage fejl: Den
bekendtgørelse har Damarks Sportsfiskeforbund sat mere cnd blot et fingeraf-
tryk på.
Dcn næste store opgave er forbundet allerede i fuld gang med at gørc noget ved,
en opgave, som ilgen lokal forening nagter på egen hånd: At sætte ind overfor
dambrugenes spærring af den fri passage i vandl6bene.
Og he.med er vi tilbage ved det famøse forslag pa vores generalforsamling. Det
viser sig nemlig, at fonlagstilleren ud over at være m€dlem af forcningen, tillige
cr ejer af adskillige dambrug i Rib€ amt. Vel at mærke dambrug, som er i konflik
med Danmarks Spofsfiskerforbund i anledning af en række miljøsager forbundet
har reist.
Jeg sidder tilbage med en dårlig smag i munden når jeg må konstaterc, at vores
lbrcdng har været meget tæt på at blive misbrugt. med det helt klare formål at
svække sportsfiskemes sag. Hvad siger du?

Bo Møllel
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Holger kender alle som har lest
fiskeRlBEtragtnihger blot en 8ang.
Holger skritet lNad ha har N hjerø
af bMe Bode og dårlige ting. H(mt
komentar til alt muligt sefiøst og
useliøst kan dufnde i 'Eolgery hjøne'-

Fisk i åen
Det er Bent Olsens valsprog. Når jeg
bruger det her, så har det også noget
med Bent Olsetr at gørc. De er dygtige.
Det er næstetr en hobby i en hobby, og
de l0- I 2 mand det drejer sig om, ofrer
meget tid på denne hobby.
Og de kan mere end elfiske. Det er
næsten kun et mitrdrc del al arbejdet.
De kan også passe godt på fiskene
indtil de er rhodne og de har folk, der
har lært, hvordad mar! stryger dcrrt.
Men her ku!.o€ det hele stoppe. De

runge æg skal jo klægges. og alle de rdeget små fisk skal pssses og plejes efter ålle
kutrst€ns regler.
Det er svært ar gøre altiug rigtig, når det er havørreder det drejer sig om, men
desvæne er opdræt af lakseyngel endnu sværere, ja det er endog uhyggelig meget
sværcre. Her er dc også dygtige. De har været så dygtige, at de har kunnct indgå
afhler med dåmbrugerne i Fole og celsbrc om sagkyndig pasning og bistand.
Før i tiden var et samarbejde mellem €tr lystfiske ore ng og et dambrug
utænkelig - i flerc år har det værct en realitet. Derfor hange velmentc klåp på
skuldenD til Bent Olset, hans æam og til dambtugeme i Fole og Gelsbro sammen
med et håb om at det kan fortsætte langt ud i fremtiden, så vi stadig har fisk i åen.

Holeer
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