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FiskeRlBEtragtninger
Ribe Sportsfi skedorening

Re.hktiorE Holger Stensen og bladudvalgel.
Efre ryh også i uddrag, kun med foreningent tilladebe.

Formand: Finn Silber
Holmevej 10,676O Ribe 75.42 4 42
Næstformandr Peter Thomsen
Lærkevænget 13,6760 Ribe 75-4209 54
Kassercr: Holger Sørensen
Vestergade 3l, 67/ I Gredstedbro 1S-41m95
Besiyrclsesmedlemr Ove Madsen
Humlevej 2,6600 Vejen 75-36 45 11
Bestyrels€sm€dlem: Allan Jensen
Gønnegade 32, 6760 Ribe 75-41 03 59
Bestyrcls€smedlcm: Henrik Pedenen
Jasminparken 46,6760 Ribe 7541lm45
Be*yrclse$nedlem: Knud Frik Jens€n
Tomskadevæng€t 5,6760 Ribe 75-422296
l. supleant: Holger løhndod
Annemoneyej 6, Nustrup,650o Voj€ns 74-A1 14 9l
2. supleant: Jan Møller Pedersen
Enderupvej 23, Hviding, 6760 Ribe 74-44 52 36
B-medlcmsrcpræsentant Ame Chdsbnsen
Degnetoft€vej 23, V. Vedsled 75-4ø 5231
Formand for Laksefonden: Bent Olsel
Højvej 4,65l0cram 74-8215 50
Juniorledefi Allan Dinesen

30-7t 4l a
Juniorleder: Kim Nicolaisen

' Vesterv€dsled yej 16, Eg€bæk, 6?60 Ribe 7S-4 56 67
Junlorledcn Klaus Karlsen
Alsbrovej 2, Sejsirup, 6740 Bramming 75-lO 14 36

Tabte ell€r fundne sager: Peter Thomsen



Udsendes
ju
september
r1ovember

FiskeRlBEtragtninger 1994

Nr. Deedline
l+2 Dette blad
3 l. sept.
4 l. nov.

Bladet er i år blevel krafliSt lorsinkel
grundel Holger Sørensens oB All|n
Jensens flJtnittg oB eflerfølSende

fytlerod- Men nu er al, ved at være På
plads så de n@ste lo bhde vil udkonate
efler planen,

Vi kan stadig bruge en masse historier,
tegninger og debatindlæg m.m. Hvis du
vil væIe med til at 9r€ bladet alsidigt, så
kom med dine meninger.
Hvis du er rned på de uye EDB-tider, så
send indlæget på diskette i ascii-fomat,
i WP-format eller andet tekstformat.
Skriv naw og adresse på disketten så vi
kao rctumere den.
Serd dine indlæg til tlolger Søretrsen,
adress€t! står på omslageL
Hvis du sender billeder (papirbilleder)
som du helst vil have retur, så gør
opmærksom på defie, og skriv navn og
adresse på rammen af dias eller på
bagsiden af papirbillcder.

Bladudvalgel

Dødsfald
Efter kort tids ålvorlig sygdom er for-
rnalden for Ribe Amtskr€ds, Erik Lyhrp
død. Erik Lybne var i mange år meilem

af RSF. Mango af os husker, at han flerc
gange har beklædt posten som dirigetrt
på vore generalforsamlinger. Vi husker
ham også sammen med Mog€$ Jørgen-
s€n på vor senest afholdte gelreralfor-
samling.
Amtskredsen har konstituer€t Jens
Snitgaard Mads€n, Varde som formand.

Finn Silber
Dødsfald
E[ af vores sior€ lodsejere på A-stykket,
Knrd Efl$.n sbvosg.r er sille sovet
ind d.31 marts 1994. Æret være hans
!rinde

Bestlrelsen

Nyt fiskevand til for eningens
A og B medlemmer.
R.S.F. kan nu tilbyde et godt gedde,
aboner og medevand. Det drejer sig om
€n godt l0 ha storc mæ.gelgmvssø be-
liggende ved Klåbygård cå. 7 km syd for
Ribe.
Læs mere om det nye fisk€vand 2 sidct
læogere fremhe.

Bestyrelsen

Sæl skaber røre i Vesteråen !
Sæl æder Vesleråens fisk
Dette var overskrifter, der stod at læse i
,,Jydske-vestkysten" den 19. og 20. fe-
bruar. Det kedolige ved disse overskif-
ter var, a! de var fomDlediget af et af vorc
medlemmer. Vedkommende havde hen-



vendt sig til presson om det uheldige i
sælens tilstedeværels€ i åen, og samtidig
udtalt, at han ville rctte henvendelse til
RSF om at tage skridt til at få sælen
fjernet.
En meget meget uheldig handling. Især
da foreoingens b€styrelse overhovedet
ikke vil eller kar iage skidt til at få sælen
fjernel
Bestyrelsen er til for at varetåge forenin-
gens og medlenmemes interesser og vi
må henstille til vore medlemmer, at mall
ikle i tide og utide kommer med kom-
mentaret til pressen om ting, hvor man
inddrager Ribe Sportsfiskerforonigs
navn.
Vi har nu engang valgt en hobby med
naturen som udgaogspunk, og det må vi
så indrctte os efter.

Holger

Lysdiskerne bør nedsætte
aktiviteterne långs med Ribe
Yesterå
Dette var en del af ov€rshifte på en
artikel i Jydske-Vestkysten 1. februar,
under Ribesiden, og er et uddrag af for-
mandens beretdng ved Ribe jagtfor-
enings g€nemlforsamling.
Handlingsplanen der er omtalt. er vores
foreoiug ganske ub€kendt med, ligesom
indholdet al del er eo del uafllaret,
hvilket også fremgår af artikler. Som
landet ligger lige nu har jeg da heller ikke
tænld mig at gå i breweksling med jagt-
foreningen gennem dagspressen.
Men jagtforeninger! må åbentbafi vide
bedre besked med myndighedernes pla-
uer om fredDing€n på disse arealer.

4

Det er også i orden, hvis de føler sig tru€t
på deresjagt og det er også godt, at være
på forkant med udviklingen. Men at drage
Ribe Sportsfiskerforening med ind i en
sag der i første omgang kunne se ud til
kun ville angå jæge.ne lnå værc at be-
tragte som et VÅDESKUD.
Men ou er det sådan (eg har det fra
komptente personer indedor Ribe lagt-
forening, de sidder stadig og kryber tæer
over artiklen) at disse udtalelser står for
deres formands egen regning. Der vil så
senere komme en modartik€l med de
reele kenalsgeminger omking denne sag.
Jeg har værct i kontaLl med Ribe Amts-
keds, der heller ikke kender til plaæme,
men som har lovet at undersøge sagen
for os.
Ornkring aktivitet€r ved Ribe Vesterå
kan der kun ske ændringer når vi selv
ønsker det, eller det bliver dikteret fra
myndighedeme og ikle en jagt'ormand.
Til oriedtering kan jeg oplyse, at for-
manden for Rib€ Jagforening, Erik Ben-
nedsen er tidligere medlem af Ribe
Sportsfiskedorcning.

Finn Silber

Den årlige fiskekonkunence i Ribc
Veslerå vil bliYe afholdt den 9-11
septimbcr.
Der var flere kritikpunker efter sidste
åIs fiskekonlunence, bl.a. var den gene-
relle holdning at konkurre ced skull€
alloldes lidt tidliger, bl.a. for at undgå
for mange udfarvede fisk, men også for
at Iå lidt bedre vejr.

Konkuraiceudyalget



Ribe Sportsfiskerforening har itrdgået
aftale om lqie af fiskerefietr i Klåbygård
store sø 6-7 km syd for Ribe. ornking
den store sø ligger fleie små søer der
ikke er omfattet af lejemålet, her er fi-
skeri forbudr
Klåbygård store sø er en gammel mer-
gelgrav med næringsfattigt krystalklart
vand. Søed har en udbredt u dcflands-
vegetation og er €n rigtig naturperle.
Den er rimeligt stor med et areal !å ca. l0
ha og €n dyMe pA indtil l0 m.
Der må f iskes isøen fra l .  naj t i l31.
deccmber. Frå januar til og mcd april er
søen fredet og der må ikke fiskes.

Søen haren sund og naturlig bestand af
de fisk naturen nu cngang lar beriget den
med. Der er således !!\9 udså! ørreder
og dct blever der heller ikke ! Under
tesdiskeriet i begy0delsen afju afslø-
rede søcn, at d€n huscr en qlgl bestand af
storc aborer, og en tilsvarcnde god
geddebestand. Hvad der derudover gem-
mer sig i det dybe og Harc vand e. det op
til medlemmeme at afsløre.
Vi vil gernc hpre om hvorledes fiske-
vandet modtages blandt medlemmelne
og om de fangster der gørcs, især om
store aborrer og gedder og om andre
fiskeafter.

Praktiske oplysninger
Ejeren bor i det store hus rcd til søen
(ved grusvejen). og han ønsker ikke no-
gen lorm for støjcnd€ eller larmcnde

adfærd fordi R.S.F lejer fiskeretten. Af
delne gtund har vi indSået d€n aftale, at
der kun fisker 5-7 mennesker ad gangen,
så hvis du kommer ud til søen og ser at
der allerede går det attal fiskere, må du
fiske et aodet sted eller vente til der
bliver plads. For at forstyrre ejeren så
lidt som muligt henstiller vi til diskret
adfærd og til i& at flske ud for hans hus
eller ud for hans fiskehytte lor end€n af
sø€n. Herudover må der fiskes hele søell
aundt.
Ejeren kan give tilladelse til at andle kar
fiske i søeo, evt. i forbindelse med cn
kortvarig udleje af hans fiskeh),tte.
Medlemmeme skal således være indstil-
let på at møde lysdiskere der fisker lov-
ligt udcD at være medl€m af R.S.F.

Parkcring kan foregå la gs asfaltvejen
eller på den lille P-plads (plads til 3 biler)
100 m op ad gr svejen- Der må ikke
køres længere op ad grusvcjen I

Søen et let at fmde
Fra Ribe køre du forbi ,,Storkesøen", og
til venstrc i næste kryds mod Roager.
Nogle få kilometer længere lremme lig-
ger ven på din højre håod- Du kan ikke
tagc fejl da det er en stor sø.
I den forbindclse skaljeg igen gøre op-
mærksom på at det kur er i den slore sø
der må fiskes i, dc andre søcr cr d€r
fiskeri forbudt.

Allan Jensen



Forårets arrangementer
Fredag d. 22. aprit til søadagd.24. alil
var der week-endtur til Dalum Sports-
fiskerforening på Fyn. Dalum SDorts-
fiskerforening stillede lokalkend; folk
til rådighed, så de guide os rundt på de
fo$kellige fiskepladser. Juniorcrne øt-
skode at prøve kystfiskeriet efter både
tofsk og havøned. De prøv€de også laæf-
ter med medofiskeriet i Dalum Sports-
fi skerforenings egen sp.
Vi fik en hlne stillet gntis til rådighed,
samtidig med at fynboeme sørgede for
forplejnitrg til samtlige delragere.
Prisen for det hele var, at de (Dalum)
kom til Ribe den sidste Week-erd i mai,
hvor vi skulle var vært for dem, og guidi
dem rundt ved henholdsvis Nøreåen og
Vesæråen. En lignende ordning som før-
nævnte er ved at komme istand med
Oksbgl SpnrtsfiskerforeDing. De har en
fut and Take sø samt en rnedesø, som vi
får mulighed for at fiske i en enkelr dag
Meningen er så, at d€ får lov til at fiske
l vores vande, en etrkelt dag_
Vi vil i løbet af s{rmmeren arrangerc ture
iil Nøreåer og til Gelsåen, på en fast
ugedag hver arden uge - det bliver højst
sandsynligt på tirsdage i alle lige ugcr.

Yinterens ture
Vi har i vinterens løb haft 2 ture til
kyste!, desværre udell held. Den sidste
tur var ell utrolig kold omga g, med frost
o8 storm.

Juniorud:ralgel

Medefiskeri
Det et planeD, at Chdstian Silber til den
næste vlttemæson i højere grad skal
indgå som leder i Juniorafdelingen; ham
område vil hovedsalig blive medefiskeri,
hvor vi vil se om det kan lykkes at m et
,,medehold" sat sammen:
Med venlig hilser

Allan Dinesen.

Ny ,Juniorleder.6
Klaus Karlsen, Alsbrovej 2, Sejstrup,
6740 Bramming, indtræder i Ju ior-
afdelingen som aflastning for Kim
Nicolaisen og Alla Dinesen. Vi ønsker
Klaus mange fornøjelige og hektiske
timer sammen med juniorcme.

Bestyelsen

NIICIIAEL FRODINI
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tAV EN
"ORMEFLUE"
N{ange har prøvet det -ar stå med frisk
gmvede regnorm, set bavøredeme
springe, m€n owrhovedot itke hnuet
tå den til ar hugge.
Her er en lille ide son frit kao benyt-
tes af alle - jeg har fanger flere
havøncder på denne mMe.

Du skål ha fat i en almindelig orme-
kog i den støtrelse som rcgleme srger.
På krogen vikles førsl lidt son syrAd .
Så lager du nogot rødt uldgam, sorn du
binder fasr med den scrte lråd. Det
r{de uldgåm vildes rund! om l:rogen,
så der bliver en lille knold forrest pA
Iaogen,
Herefter tåger du en nakkefjcr fra
enlen en hane eller en høne.

frrniorNYT
Eæ=

Fjeæn nrå grme væxE rtd, m€o dei er
ikko saen$ nøvendigl.
Nu vikler du fjergn ruodt om kogen,
så kommer fjerene til åt slrirc - som
du kan se pA tegningen.
Bird krogen fasr på din liskeline, sæt
et stykko bly i en tåvs pÅ ca. I meter.
2 meter fta kmgen. (so tegningen)
Afsted til Aen, orm d kogen som vist
på tegningen, kåst dol hole ud hvor du
metEr der er chancor for havøar€d.
kd det &ive tvæfs over åen, lworefter
du ligså langsomt spinner ind långs
med din egen bred. Gå to meter ftem
og gentåg æt hele igen

ød u6t d

Knak og brøk
Allan Dinesen.

Ca.2



ARSBTREINING FRA JUNIORAIDEI.INGEN.

Vintersæssonen 1993 slusedefo{junio-
åfdelingens vedkommende onsdåg den
31. mafls. Dot vil sige at de indendørs
attiviteter med fluebinding, slångbyg-
nin& blinksløbning osv. ophøne i Ung-
domsskolens lokaler.
Ribe Spor6fiskedoreninmgs Junidaf-
deling og Ribe Kommunalo Ungdoms-
skole blev for godt to & siden eoige om
at vinteraktiviteteme i juniorafdelingen,
med fordel kunne flyttes over i ung-
domskolens regi.
frelte betød at vi fik nogle helt fantåsti-
ske faciliæter stillet til rådighed, -som
f.€k. et fuldt udst''ret døjdlokale.
Det beød også at vi fik tag i en del
spoatsfisker-interres€rede unge som vi
ellers ikle ville have fået i ule. Flere af
de mge som sta(ede dengang or stådig
aktive deliåger€ på vore junioraf@ner,
og alle or i mollemliden blevet med-
lemmer af Ribe Sportsfiskerforening

HVOR ER SENIOR.
FISKERNES BøRN OG
UNGE

Det er fatisk forbavsondo at erfår€ at
langt de flesle åf de juniorer vi ser, ikke
er medlemmer af Fibe SpoGfiskerfoF
ening når de starler i ungdomsskolen.
Det vil med analre ord sige åt vi ikke
ser ret mange af medlemmemes b4m
og unge. -Og det er ærgeligr. Specielt
fordi vi i Juniorafdelingen er overbevist
om at de ville kunne tilfør€ vorc afte-
ner en masso positive ting.
Vi hff i de to forløbne sæssoner værct
ca. 20 - 25 unge til vore aftener, men ø

nuværende ti&pmkt er vi desvæare
kuo l2 - 15 stykker
Der er tro ledere til at tage sig af "ele-
veme", også alefio er ot godt argumen!
for at komme ud af døren og deltage i

Hvem vil ikke gerna fange slA.an et par
fsk ? Det og nøBet andet kan du lere i
luniorafdelingen

ålt dot spændende vi går og pusler
med Ungdomskolen har lovet at s€ lidt
igennem fingle med at mån ikke ea
ryldt de ellers krævede 14 åi, så er ddr
eo eller flere der har holdt sig tilbage
på grund af åt man ikle er gåmmel
nok, j!, så er &t bare om at komme ud
af busken.
Vi skal nelop nu dl ai afångere. tule til
den kommende sæsson, så vil du være
med til ar bestemme hvor vi skal hen -
så gælder der bare om at rnøde op.

Har du spørgsind eller ander, er du vel-
tommen til at ringo til:

Allan Dines€n
Ttf.307r 4ru
eller A.b. 75 13 46 60 0ok. 25)

SørBn Kirkogåard
Ttf.'t5 42m B

Klåus Kårlsen
Tlf. 75 10 14 36



Atter I 1994 vil det være muligt åt
erhverve en of forrnlngens flotte
poksler

Der er mulighed for åt vitrde følgende
pokaler: (Der er flydende tillægspremier
til flere af pokalem€)-

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

- En pokal til junioreme for største fisk

Sponsor er KVICKLY RIBE.

- Etr pokal for årets stffste laks fanget i
foreningens fi skevande.
sponsor er LAKSEFONDEN.

- Foreningens egen attdværdige R.S.F
pokål for sørste havørrcd langet i for-
edngens fiskevande.

- Gartner Mathiesens MINDEPOLAL,
der hvert år uddeles lil et medlemder i
løbet af sæsonen ved sin opt!æden, ini-
tiativ, iderigdom eller lignende har gion
sig fortjent til en virkelig påskønnelse.

For st cn fisk kan an€rkendes, skal
følg.ndc 5 bctingels.r være opfyldte:

1. Fisken skal være fårget med stang og
srøre samt kroget fora! gæller e.

2. Oplysninger om vægt, længde, dato
og tidspunkt for fangst.
3. Oplysninger om fangstredskaber og
fangstplads.
4. Fisken skal være anmeldt lil utrder-
legnede senest d. 17 . lJov . 1994.
5. Fisken skal iøvrigt være farget på
lovlig vis, ifølge foreningens vedtægter.

Holger T, Lthndof
Annmonevej 6, NEirup

6500 Vojcns
Tlt.14-U t49l

Da Kvickly i efteråret havde fiskeaftel
drejede det sig om ferskvands{isk, flere
end 100 rrennesker deltog. Derfor var
der ingen tvivl om, at der ville blive
udsolgt ved næste fiskeaften, som drc-
jede sig om havfisk.

Denne gang er dat hatfisk, der konrner
under kniven i kok Finn Silbers klhdige
hender. Kokken uddeler smagsprøver
og biolog Allan Jensenforlæller onli-
skenes lie og ferden.
Vindisponent KarI Jessen præsenterer
vine sotn passer lil frskerellerne. Bag
afrangeme lel står Knicklys fofuruger
ud)alg.

Dette stod at læse i Ribe-Ugeavis, så
Allan og jeg syotes at vore medlemmer
også skulle nyde godt af de fiskerctter

:1",-':l"f::T::*_11"j:. jlil"lT o'sa"g aen 26. januår var
ennsjens rcø. r. fl(s. Da en lur rl lssrcn.
huo.-for.nig.n 

"rinangø, 
' der frskeaften i Kvickly Ribe'



der blev lavet til den afim, så her er rcgl€
af opskifteme. God appetil
Ristet fsketatar med tomat-
basilikum sauce.
,lOO gr. laks eller øned eller anden lisk.
I dl. olie
I tesk. frisk ingefær
I dl. krydderufter
dild, persill€ og purløg
salt, hvid peber

Fisken hakkes med kniv og blandes tned
ingredienserne, Fonles som relativt
,,flade" bøffer og risles let og hurtigt på
en varm sliplet pande i lidt olie.

Tomat-trasilikumsauce:
I kg øde tomater
I dl. olie
I butrdt basilikum
I saladøg eller I bundt forfusløg
salt, hvid peber

Tomateme befries for skin og kerner, og
skæres i teminger. Forårsløg eller salat-
løg hakkos groft, basilikum hakkes og
begge dele blandes med tomatmassen.
Tilsæt peber og salt og lidt olie og lad
tomatsaucen stå og trække kold. Tomat-
saucen kan evt. auett€s som bund, og
derefter placeres tatar-bøfferne ovelpå.

Rødfisk med tomat
I Rødfisk 1-r,5 kg. Enten hel eller i
fileter eller skårct i passeode stykker.

75 gr. smør
I løg, finthak*et
4 tomater, flået og grofthakket

t0

2 spk. haket persille
I dl. hvidvin
Rens lisken godt og skær den ud efter
ønske, dup d€n tør.
l,@g smør, tomat,lø9, persille og kryd-
derier i etr pande af passende støIfelse.
Anbring fisken ovenpå. Hæld vinen over
og sæt den i 180 gi. varm ovD i ca. 20
mitutter, løst dækket med folie, til fi-
sken er kogt.
Suppen fra fisken jævres (skal ikte sig-
tes) motrteres evt. med lidt smør, eller
også tilsættes lidt fløde- Salt og peber
€fter behag.

lVlaskintorsk
En sauterpand€ €ll€r gryd€ gddes med
smør, bunden fyldes med et lag af skiver
af lø9, gulerødder og selle , drysses
m€d karry.
Herover lægges frsken, (torsk, sej ellcr
aodetr fisk med etr ,,sårt" smag) helst
mellemstykk€me (3-4 cm store), side
on side, tilsættes salt og dgelig kold
smør, hvorefter panden med låg stilles i
en vann ovn,
Fisken dry?pes hwpigt med fonden, som
frcmkommer under kogningen.
Bemærk lige, at der ikke må benyttes
fiskefond eller hvidvin, idet såvel tor-
sken som smøret i forbindelse med ur-
tcrne og karry afgiver den arcmatiske
fond, som er nølvendig og bestemmende
for dennne ret.

Efter 40-15 minutter er maskintorsketr
fædig, og s€rveres slraks og direkte i
gryded eller Fnden. Sel'eres med flut€s.
Velbekomme

Finn Silber



Til at b€gynde med vil jeg geme sige tak
Ior de indkomtre fangstrapporter. Det et
glædeligt at så mange udfylder fangsl-
rapporten så statistikked kan blive så
god som muligt.
Det er ig€n i år A-medleEmeme som har
værct de bedste til at udfylde fatrgst-
rapporteo, 7&79 % har udfyldt deD ko.-
rckt, medeN kun ca- 6070 a[ B-medlem-
merne har udfyldt den. Dette er en klar
forringelse fm sidst€ år, men det hæ ger
nok sam$er ]ned at forelingED har fået
et stori antal trye dlenun€r som måske
ikk€ har fanget noget det førcte år, og
således ikke har ment at det var nødven-
digt at udfylde fangsftapporten, meu det
er det !
Fangstrapporteme vil rned tiden blive et
værdifuldt dokument, som siger meget
om liskebestanden, passagemuligheder
m.m. Dette vil vorcs efterkommere være
glade for engang om 10-20 eller flere år,
husk d€rfor altid at føe en løbende fangst-
rappon til eget brug, så du kan udfylde
fangstrapporteo til RSF så godt som
muligt.
Eusk også at ldryld€ fNrlgslrappor't n
bvis du ikkc fartscr no8ca (sæt hvds i
feltet "irgan fangst sidst! seson'r eller
skriv et rtort O, i modsat fald vll du
blivc betragtet som en afd€m der ikkc
her udfyldt fangstrapportrn,

For de mcdlemmer som er usikker på
hvordan fangstrappo en bruges, viljeg
ige i år gørc opmærksom på at det kut

er de såmlede oplysninger som offenF
liggøres- De elkelte rnedlemmers fang-
ster betragtes som fortrolige oplysnin-
ger som ikke udlovercs eller bruges på
anden måde.

Fangstrapportstatistikketr på Dæste side
vis€r aa il*e mindre end 236 medlem-
mer i foreningen fangede middst I hav-
øII€d eller laks i 19Ei. Dette er en for-
b€dring i forhold til sidste år hvor 219
rnedlemmer falgede mindst eeD havør-
rcder ellcr laks. Dette må tilskives fi-
skeriet i Vesteråen og den gode vand-
stand der var i 1993.

Det antal fisk der er opgivet af medlem-
rDeme er det antal fisk som st& i fangst-
rapporten, det rigtige fangsttal vil sik-
kert være 10-15% støre, da en del med-
lemmer med fangst, ikke har udfyldt
fangstrapporteD.

Det antal fisk der er opgivet fra dagkort,
3-dågeskort og årskort i Ribe Vesterå, er
ct beregnet antll, da kun 16,4 4o af dag-
kortløserne aflevercde fangstrapport i
19q3. Ho6 årskordøs€me havde37,5
åfleveret en fångstrapport.

Ved beregning afdet samlede allål lisk
faDget på dagkort, er der i høj grad taget
hensyn til, ai hovedparten af dagkort-
løseme der ikke aflevere fangstrapport
ikke har fanget noget.
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Hevøfied og laks

Havørr€d o9 laks

Håvøff€d og laka

Ha!ørr€d og laks

Havør€d og låks

Havøn€d og laks
Havørgd og laks
Havøfi6d o9 låks

Havøred og laks

6-10
11-15
1G20

21-30
31-40

Gennemsfiillig antal h@øfteder eller laks for tutdlent er som har fa get ntindsl
1 fisk. For samnvnligningens skjld er rcsultalerne tilbage til 1988 ttødtagel.
Den gennemsnitlige fangst pr, medle er ste4et en del i 1992 og især i 193. Dette
slEldes arfske et i vesleråen er nAdresnet, nøn del slEldzs ogsåal der er kottLnet
væsentlig flere fsk op i Gelså. end før foreningen lejede Vesteråen. Isrer skal man
bem@rke del fioue Berylemsnit på 5,6 hat øtederllaks for de edlemner der har

fanget mindst en fsk.

DAN-TACKLE
Rugmarksvej 2 - DK 3200 Helsinge

Tlf .:4879 5559 mandag til fredag fra ca. kt.12.30 tit 2i.00
Fax: 4879 5588

' t2



Fangst afhavørreder
Vnterfiskeriet i Ribe Vesterå
Som forventet ved indførsel af mindste-
mål på 45 cm i Ve,steråen, blev aler fan-
gethjemtaget væsentligt fæne grørlæn-
der i 1993 end i 1992. Det samlede antal
grønlændere som er ångivet i fangst-
rapporten, er optalt til 261 fisk, med ca.
40øo til dagkortløseme og Q% t1l 

']'eÅ-lemmeme. Nedgangen af grø lænder-
fanssteme fra 617 fisk i 1992 til 261 fisk

i 1993 kan tilskrives det svigtende ind-
træk af grønlænderc og den tidligere
omtalte hævdng af mindstemålet.
| 1992 vzr 222 gønlændere mellem .lO
cm og 45 cm hvilket svarer til36qa af den
sar ede fangst. Hvis mindstemålet ikte
var ændret i 19E3, kunne således foflen-
tes etr samlet grønlærdedangst på ca.
4O0 fisk.

Bibe Vesterå (Ars- og dagkort)
Ribe Vesterå (Medlemmer)

Bibe Vesterå (Ars- og dagkort)
RibeVesterå (Medlemme0

At grønlenderc generelt er snåfsk kdn man se på lengdefordeli gen. Flere afde
stare, ka \)@re blct ke nedfaldsfrsk der er tuget for al være grønlender.
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Sommefskeriet (april-nov,) De samlede frngster for 1993 kan ses i
rcdemtåondo skeoa.

Årct 1993 vit utvivlsont bleve husk t som et 4 de k&te dr i nange dr. Ik*e tiden
19U3 og 1988 er der set en sA stor ertetåNopgarg- Faagste ne i l9æyar ca 150

fsk mindre end i 193 (Ve$erAen ik*e medregnet),

Flngsltidrpunh - udo|| Vesb.å

Iæol
I

o
tr

t
I

Xar'od

De santkrle faryster i RSF smnønlisnel ned de lidligere dr, viser at 1993 blev el
rirleligt godl åt tl lrods hr lav vøa^tand og sviglenda opgsng i ttpril 08 ntaj. Især
blev opgaagen og Jørlgsterfie i sensomnøren og i efeÅrct god. Dette ka nok
lilskrives den høje wndstand,

14
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Iangdelordclingen viser at lanqstene i 1993 yar dominere, øf store fisk- En stor
del af de støfte fsk blev fanget i Vesteråen, nen oEsA Nbe å og Gelsd er ,,godt

L6ngdelordoling - udsn Vortorå

o
E
a
I
I

l|l}50 nt70 tGta tsao |0-a5 a5-,0 eGSt

Irnlbi c,,,

Lengdefordelingen samnenlighet med de loregående år. Bem@* at der genere
er flzre storc frsk oelsk i helle Lstøneken, Dvn sarntidig fæfte snlA frsk Ahtallet
affrsk ø 4-6 kg er tilttneladne Jorøeet, h|ilke også var hnen et. De storc fisk er
fof en dels wdkonu ende andengangsgyder, dvs. de er gdet ud tour 55-60 clt
nedg@nger i)interen/foråret I 993.
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63
l5 62

51 æ

Genrcfithitsstørrelsen af de Jangede
hovørredcr er konslanl i de forskaniee
grene afA-srsrenet, A, anlallel ctf store
fsk erloføget, er imidlertid ranskeligl
at se pA gennet tsnitsstørrel.sen. Den
størsle foløgeke N rtskenes størrelse
ses for Hjofl\)el A's yedkomnpnde.

Den sanlede ovefsisl wer Jangstemc lra lW til 193, viser al høt'øftedfangsEn
i 199 og 1993 er stegel meget. Del sklldes bl,a. al Ianesleme i Vesteråen er
medfegnet, nen hyis de ikke nedregnes yil den sanlede fangst i 1993 vøe ca. &n
havøteder, hviket er vesen igt nøre end i rekordårct 1988.

Saml6t havr116dtangst

D
tr
a
I
I

F*! a gie

-2 ra \r-Fi

RbG I G.r'r ( -.rykrn) Fbd.r hiodr.d t 
,[i:':". ;$L',,

Sligningen i harørredlangslene har fundel sled i alle vandløb, nAske mesl i
Hjo vad d oE Flatuå. Hvis fangslene i 1993 sammenlignes ned 1992 ses en
forøgelse i alle wndløb o1)enfor Ribe og en lille lilbaeegang for Ribe Vesterå. Det
sklldes Jomvnllig den gode vandttand, htor fiskene er gdet direlde gennem
vesleråen oB først stoppede oven for Ribe,
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Samlsl langsl 640 359 377 339 13ag 16/,4

58$O dn 54 cln 59 cm tcm 56 cm 59 crn
60 crn 87 cm 84 crn a7 cm 93 dn

Anlål havørreder over 70 cm 6 29 71 179

Anlal havørreder over E0 dr 0 a 20



Fangst aflaks
Der er nu sat laks ud i Ribe å systemet
sidon 1985. me! først i 1990 var dot
muligt at m sættefisk af god kvalitet.
Der er afprøvet trogle forskellige lakse-
stammer fra Brusgård Ptodukicnsskole,
de bedste (størst tilbagevending) ha.
været de irske laks.
Det sidste nye er at der nu også er etr
overskudsproduktion af Skjernå laks,
som utvivltsomt er d9 b€dste at udsæfie,
da de med silderted giver de attrakive
fodFopgængerc. R.S.F. har rctop i oaj
194 køta og udsat 15000 af disse ca. l0
cm store 1. åls laks til en pris af 90.m0
kr. Laksene er b€talt af statens fiske-
plcjemidler.
Sommeron 1993 var fø$te år hvor må
kutrne foryente ed større opgang af

,,mellemlaks" (fisk på 4-8 kg, som har
EAet 2Y,h i hatet).
Resultatet udeblev ikke, året bl€v det
første i R.S.F. historie hvor der bl€v
frnget storc laks, både i Vesteråe4 i
Gelså, Fladså og endda i Hirtvad å. tl€r
blev ialt fanget ca. l35laks i l9%, me.d
ca. 70-?5% til medlemmeme ogLr3o&)
til dagkortfiskeme i Vesteråen.
Stønelsesfordelitrge! har været sål€des,
at cå. 35% af lakseae har værct ,,mellem-
laks" , på +? kg, og €okelte ,,slrylakd' på
&t0 kg, de rcJerclde ,,gtilse' på 2-3 kg.
Der var en del medlemmer som fik 3-4
laks og 2 medlemmor som fangede ikke
mitrdre end 5 laks, I hvormange damko
vandløb kan man gøre dette ?

Son det ses på skenaet er la*sefangstene jævnt sligende lor htterl år. Iakse e
bliver ogsd slørre, såtemlidenfor Ribe å son lakevandløb er heget positiv.

Det et stadig kun ganske fåforårskks (2 frsk i 1993) derlanges, Den ene forårsla*s
på lØ cmog l0 kg s*alfrentlwves. Der blev fangel nogle slore (5-7 k9 blanke lsk
i Vesteråen i juli og augusL De slørsle er fangel o eferåret nir der er kon net en
del repn.

Lni F;fi Mar. Dii l dt Junl SE I'lov:
1992 0 o 2 0 4 1a 7 10 2

't99t 0 o 0 3 14 n 3a 0
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Længdefo elingen af de fangede laks iser at der nu er ca 35 ,,nvllemlaks" N
4-7 kg og enkzlte store laks på 8 I0 k8 i fangsteme.

Der er sikkert nogle opmærksomme læsere som har prøvet at regne det samlede
antal i de to foregående tab€ller ud, og ikke Iår det til 135 laks som fangsten var i
1993. Det skyldes bl.a. at nogle kun opgiver fiskens længde, arldre kun fangst-
måneden og endelig er der nogle der kun skriver "laks". Husk at skive alle
oplysningeme på fangstrapporteo.

Godde:

Steslhoad:

Vostsråsn
Fladså

Vsstoråen
Bibe å
Gelså

Bækørrsd: Flad6å I slk.
Golså 2 stk
Hiortvad å 5 stk

Gslså l stk
Vosleråen 2 stk
Hjortvad å 1 stk

Slall ing:

Snæbsl:

De førsre stallinger er nu fanget i Hjort-
vad å og Vesteråen. Stallingen er ved at
spreder sig efter udsæt ngeme i den
øvre del af Gelså for 7{ år siden. Vi skal
ikke være ked af at vi fih en fiskeåt mer€
at fiske efter, tørfluefiskeri eller små
vådfluet med let fluegrej er det rigtige at
fange dem med.

l8

60 cm til 75 cm.
50 cm til 60 cln

45 cm,47øn.57cm, 61 cm,63 cm.
63 cm.
68 cm.

,15 cm lil 59 cm.
38 cm, 42 cm.
42 cm til 54 crn

40 ('n
,13 cm, ,{8 cm (lørste i Vesleråen)
35 cm (tørste i Hjortvad å)

Der er fanget en d€l store bækøreder i
Hjortvad å og Fladså, så det var måske €n
god idee at tag€ på en bækøredtur be-
væbnet $ed let spir- eller fluegrej. Det
ku re jo tænkes der var llere af de store
bækørrcder.

Anden fangst
snkelte
enkelte

5 stk.
'1 stk.
1 stk

Ov€r 100 iVosleråen om foråret, enkelte i oktobsFnovember.



Havgående regnbueørreder (Steelhead) Husk at udfylde fangstrappoften når du
er hvergang en oplevelse at fa ge, det er skal b€tale kontigent næste gang.
er skam at der er så fll af dem- På næste side binges en fatgstrapport

magen til der der er på bagsider af giro-
Er stor tak til Bo Møller, for hjælp ved kortet, bmg den som en "klade" for dine
optællirg af faDgstrapporterne. langster i 1993.

Allø Jensen

H.E. Bluhmesvej 18
Postbox 1335
6700 Esbjerg
75-124677

ry"tuU øf åretsføng*
forctaga 6edst fros

t.esofrtlon,
*4ry

.4,, (t /,/ ( /,,,,,.;1.7,,r,1"1, u.;,.

J.PSalmon AÆ
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Fangstrapport
til eget brug

God fangst 1994
Ribe Sportsfi skerforening

Yend

og klip ud
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FANGSTRAPPORT 1994 - R.S.F

Ingen fangsl sjd\re \æson asæl kDdq)

vcn vinterfiskeri i Rib. v.slc.å ndterdL,,lltrl I dc( tuhlhavørrelerdu hrr f g.rInsrsonsh'rbl
oA med 3l nads, Mdc liskcns læn8dc oC la!8slmånedcn. led nsk $øft cnd 70 cn angLvcs lcnSdcn L
ccnrimcle. kun lhli som hjemhgesnoren, ranSldpp.dcn, undcnnålerc. ncdf:ldsfisk.g gcnuds!{c

ved $mme.fiskeri norcrcr du j rdrrl2dcr anral havørcder du hrr lanSct fta 1. april !l 03 mcd L5 no.
vemb€i Du noterer fiskens længdc, rangenånod og hvilkct vædlsb, du h3r fTget dcn 1. vcd lisk $ør
r€ cnd a0 cn aelvcslænsd€n rcenumcrer
B.msrk rr hin'dsrem{l.i lor havorred .r 45 cm i Rib. v6(erå.

tlusk n.dfåldslisk 03 undennåler .r tohlfred.de og skal genudrEhcs, drd€ .ll€r lev€trde.

Bemærk Ribc å våming sri rilsnm.nldld
c.b t (r) .. Srmncnldbct tilcckbro d.mbrug
c.bÅ' : '  ue\b 'odrmbruBi. l lTme^"Jbtu.c l ls .^ralhnc'nl
n,& I

si skeri (1. april til og med 15. novembcr)
,lO-50 50-60 60-65 65-70 70-75 75.80

luli
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Generalforsamlingen 1993
Så kom alage!, hvor mange B-m€dlem-
mer skulle til deres lørste gercralfot-
samling i Rib€ Sprtsfiske oredng. Allc
havde glædet sig til en dejlig eftermid-
dag, hvor l'slfiskeriet skulle stå i højsæ-
det.
Spe.ielt så B-medlemmernc flem til en
debat under dagsodetrens punk ,,Ind-
komno forslag", der drejede sig om stem-
meret for B-medlemmer samt evt. fjer-
nelse af begrebet B-medlerDner Og dette
iøvrigt udcn at ændre på principperne
onkriog adgarger til fiskeri på A-styk-

Tildeling af sæmmeret vitle i såfald gøre,
at B-medlemmeme kunneføle sig mere
tilknyttet foreningetr, samtidig med at
motivcringen til at bjælpe med forenbgs-
arbejde mv, derjo er afgørctrde for den
fælles fremtid for både A- og B-med-
lemmer, uundgåelig ville låct kraftigc
hip opad.

Men vi blev skrffeda -vi var flere statrg-
længder fra at ,,få" stemmeretll! Sp€-
cielt €ea A-medlem kuone på generalfor-
samlingen have været skyld i. at alle
tilstedeværende B-medlemmer straks
havde meldt sig ud åfforenidg€B.
Han gav klart udtryk for, at B-medlem-
meme nærmest vår atd€nrångs merloe-
sker, som bare skulle ,,holde deres kæft
og gøre, som der blev sagf'l

24

Det skal siges, at vi på forhånd havde
fået viDl om, at mange A-modlemmer
harde den meting, at B-medlemmerne
kutr var et nødvendigt onde for at kutno
få økonomi i de nye lejemåI. Vi har
naturligvis ikke noget imod, ar folk siger
deres meddg på en pæn, forståelig og
saglig måd€. Men den tone omtalte per-
son førc sig frern på uoder,Sebatten" -
uden at blive irettesst hverkon af audre
A-Eedlemmer, bestyrelse eller didgent
- kan kun give bange anelse! for fremti-
den.
Hvis nævnte synspunkter et gældedde
for den almitrdelige holdnilg blandt A-
medlemmer - hvad vi selvfølgelig ikke
håber - vil forenirgen med garanti få
madge inteme problemer nu og i fremti-
der. Hell logisk kaD der ikke væte den
nære følelse til en forening, hvortil der
næsteD betales nihundrede kroner i fulig
kontingert, og lel at bemærke ude[ stem-
meret.
Man er i realiteten medlem af en for-
ening på andres forgodtbefindende. Vi
håbcr disse liner kan være medvirkend€
til, åt fremtidsorietrterede og konstruk-
tive indlæg påny vil vinde indpas på
ge[eralforsarnlinge[ i RSF - til gavn for
os alle.

Holger WulA, Iars Marcussen, Gert
Mikkelsen, Ole Laursen, Bo Møller,
BørBe Olsen og Erik Asnrussen



Grønlændere eller
opgængere: Enten eller ?
I næNærende nummer af Fiskeri-
b€trdgtDinger er offentliggjort fangst-
statistikken {or 19 . Det hai givet mig
anleduidg til at lag€ et emne op, som rnå
hove b€skæftiget matrge af os i jaDuar,
februar og mårts: GrøtrIænderfiskeriets
iodflydelse på den mmlede havøned-
bestaDd.
Vesteråe! blev lisker itrtenst i foråret.
Hver eleste dag var der medlemder
eller dagkordiskere som fo$øgte at fri-
ste de blatrke gønlænderc. Det fremgår
af statistikken for qJ og de foregåendo
År, at ga[ske malge havde held med
forehaveddet. Antallet af laddede fisk er
pænt, men ikke i sig selv skæmmende
storl Nfujeg nærcr en vis beklmdng fo.
grøtr|æDderfiskeriets indflydelse på be.
standeD, så hænger det såmmcn med
fodoldet mellem atrtallet af hjembmgæ
fisk og genudsa[€ utrdermålere.
Et kvalificeret gæt vil være, at der er
genudsat mere eDd ti undermålerc for
hver grøllænder over de magiske 45
centmeter. Uanset hvor nænsomt ge,l-
udsætnitrgetr sker, så vil mange af de
små fisk !ære så beskadigede, at de ikke
kan overleve. Når vi skal vurdere hvil-
ken indllydelse grønlænderfiskedet har
pA de! sarnlede bestand, er det derfot
ik*e tåller i fangstsråtistikken som skal
lægges til grudd, metr et bctydeligt større.
Hcrtil kommor naturligvis do fisk, der
ikle figurerer i statistikkeo; nemlig_de
ikke få fisk der fanges i Hiortvad Å's
nedre løb.
Jog hører selv til dem, som ville være ked
af at opgive fiskeriet i det tidlige forår.
Det liggor mig detfor også ter at forslå
et totalt stop. Derimod så jeg gerne at

fiskepresset blev lettet, f€ks. ved at for-
beholde grønlænderfi skeri€t i VesteråeD
for RSF-s medlemmer og således først
statte dagkortsalget til april.
Herudover kuue det måske væa€ på si!
plads at opfordre entelte af de meg€t
energiske grønlænderfiskere til at ud-
vise tuådehold m€d hjemtagning af fisk.

Bo Mølbr

Hold fingrene fra ruserne !
Fo6uddet mod gårnfisked i ferskvaDd,
som trådte i knft den føntejaauar, lar et
gerbembrud for vore bestræbelser på .t
etablere en stor og sund bestand af hav-
ør€d og laks i Ribe Å-systemet, Skulle
vi på vorc fisketur€ frcmovet 6tøde pÅ
ulovlige gam eller flrser, er det blot at
tage telefonen og ritge til Fisked-
kontroll€n d reu. 75 12 20 55. l,fao skal
derimod under ingen omstældigbeder
selv begytrde at terne, eller blot rør€
sådanne net
I Fladså hai der det sidste å. værct en
række tilfælde, hvor fuldt lovlige åle-
ruser - sat af lods€jere - hm vætet udsat
for hærværk. Nogen har skåret ruserne i
stykter eller fjemet dem.
Jog vægrer mig yed at tro, at der blatdt
RSF s medlernmer skulle væte nogen
som kume bære sig så tåbeligt ad. Itdtil
det modsåtte er bevist foretrækler jeg
d€rfor at tro, at de atrsvarlige for dette
helærk skal fitd€s i rusefiskernes egæ
rækker.
Vores adgatrg til fiskevatrdet e. ibgeD
selvfølgelighed. Detr afgørende forud-
sætning for at lods€jerne vil give os lov
til at færdes på deres jorde er et godt
omdømme. Vær m€d til at fastholde det
ry, at sportsfiskere viser hensyn og fær-
des med varsomh€d i naturen

Bo Møller
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Flue-
hjørnet

Kim Bentzen har påtaget sig den store
opgave al udlyde detme rubrik. Han ril
skrive lidt løst oB fast om seso nens
Iluefskeri efer havø eder og laks .
Ilyis du hrv forshg til rubrikkens indhow
så kon du kohtakte Kitn på nederstående

Kim Bentzen
Sønderrnarken l0

6630 Røddirg
T|flr 74 55 31 11

Så er sæsoner godt igang og lad os håbe
mange vil komme til at nyde godt af det
arb€jde Belrt Olsen og hans slæng har
&iort.

Da vorcs laks stammer fra flere lande
(Sverige og ldatrd) kurne det jo være
sjovt hvis vi fanger dem på fluer,der
også stammer fm disse lande, så her hat
jeg nogle fluemønstre, der kan bruges.
Vi starter med en flue fm Sverige 1942,
som ikke behøver nærmere præsenta-
tion, blot at dens ophavsmand er Rolf
Wilhelmsson og Olle Tømblom.

Chilltunps
Hale: To orånge$d€ båcklespidser
I&op: Omngerød uld.
IftopshacHe: O€ngerød haæ.
Rih Bæd guldtinsel.
FmdhacHe orångerød håne.
Hoved: Sort.
Bind detr gerne med et langt hackle,så
den virker rigtig levende i vandet, meget
effekiv i brunfa et vand.

DeIr næste flue er også fm Sverige, som
måske er Sveriges første hårflue, det er
kreeret af Gustav ulfspare 1928, blot
har den en ulempe,at du skal bruge hår
fra er ruhfu€t gravhund. Jeg er selv så
heldig at jeg har eq men af en ellet anden
grund så er hunden altid væk, når jeg
bi[der fluer.

Bacchus
Tågr Oval guldrinsel.
Haler Crest.
Krop: Mørk brunsort dubbing fra ru

håret gmvhund
Fh oval gr'ldtinsel.
Rødbrun.
BruNorre hår fra ruhåret grav
huld over disse topping.
Sort.

Rib:
Hackle:
Vitrge:

Hoved:



Den sidste flue er fla lrland, og en af
miue egne larvouriter. Bund€t i store
stør€lser til havøned/laks og i mindre
størrelser 8- l0 lil bækørred.

Wye Bug
Tag: Fin oval sølvldre.
Hale håcHe: I-ång lød guldfasan brysdj€!.
Krop: Bågeste halvdel orånge uld.
Ribr Fin oval sølvwirc.
Veilings: IndiaD Crow eler små orånge

hacklespids.
Cenlerhackle: Orange han€.
Krop: Forest€ hålvdel sort uld.
Rib: Fin oval sølvwirc.
Vinge: Jutrgle cock.
F.on0acklq Føst bindes et orånge håne

rundt i ålm. længde, nærmest
krogøjet bind€s €t låtrgt rødt
suldfasn{cr.

Hoved: Sort.

Denne flue er meget effehiv i den gyldne
time, måske fordi den larmer meget i
vandet, eller fordi del fylder meget ud€|l
at virke klump€t.

Et alt€rnativ til lakse/havøred fiskeriei
her i fonommeren kunne være stalling/
bækøned fiskeri med nymfc.
Med de vande vi har er der store mulig-
heder både om du er A ellcrB medlem.
Der ksn nævnes d€t øverste stykke af
Gelså (Hjartbrc skov-Bcwoft rensnings-
anlæg) fin bestand af stallirgi bækørred.
Der er også en Hjonvad å med sir finc
bestånd af bækøffed. tsækønedpokaler
sidslc år blcv vundct med cr fisk på 2,5
kg fra denue å-
For A medlernmer cr dcr også Fladså
mcd sire ilotte fisk.

De fluerjeg selv har størst succes med er
de2følge de:

oliYengrøn nymfe
Strerm€r str.6 belastet.
Oliven/grøl
Oliven marabou lige så langt
som kop.
Oval guldtindsel.
Oliver nåråbou dubbing.
Lille bundt krystal flasll
Lys ågerhønefjer.
Olivedgrøn.

Stor
Krog:
Tråd:
Håle:

Rib:
I&op:
Virgekasse:
Ben:
Hoved:

Guldhoved nynfe
Krog: Partsidge $s4å sir- 10.
Tråd: Sort.
Hale: Bmn ågerhørehacHe buDdet

rundt.
Rib: Fin ovål guldtinds€I.
IGop: Dubbiog afhareuld nå godt

fylde oogeL
Hackle: Brun agcrhønehackle bilrdes

ka8cfomret som halen.
Hoved: Mersing kugle som sætles ind

over kogen op til kogøjet
inden flrcn bindes.

KendetegDeDdc ved disseto nymfer er,
at de skal fiskes vcd bundcn og lang-
somt. Kast cn smule opstrøms ovcr til
modsatte bred, lad så flucn synke med
strømmeD, inden du begynder at taSe
fluen hjem i små nyk, arbejd evt. med
stargspidsen så flucIrs ter riglig lår liv.

KNÆK & BRÆK
Ki Benlzen
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Stemmertt
Som bekendt havde jeg fremsat et for-
slag til generalforsamlilget om stem-
meret til B-medlemmerne. Det kunne
ikke vedtages. Forlaget ville på inger
måde have ændret A-mcdlemmernes
rettigheder, meD A-medlemmer blev
bange.
Det er kun et fåtal af A-medlemmerne
der råber op på en særdeles ubehagelig
måde, men de er desvæne istand til at
påvirke forsamlingen, så der kommer en
smule tvivl op i de øvrige A-medlenmer
før de skal stemme. De medlemmer der
,dbe højest", glemmer at de egentlig
påtager sig ct s!o|t ansvar, emlig at d€
fratager foreningen eu sund og nutidig
udviklirg. Hvad værre er, at meget af det
de råber op om er deres cgne fastgoede
meninger og ikke loget de ei kommet tll
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Holger kender alle som hal læst

fskeR|BElruBtninger blot en 8an8,
Holger sbiwr hvad han hat N hie e af
både Sode og dårlige ting. Hans
komentar til alt muwt seriøst og seriøst
kan du fnde i. "Holgers hjøne'.

ved hjælp at en indgående geniremtærk-
ning af det indsendte forslag.
Foreningens bestyrelse arbejder i øje-
blikket på et fo6lag, der skulle kunne
tilfredsstille B-medlemmerne uden der
på nogen måde rørcs ved noget der har
med A-medlemmerne at gørc.
I grove træk, tænker vi På at udvide
bestyrelsen med 2 B-medlemmer, des-
llden at B-medlommeme får stemmeret i
de indkomne forslag, der har med B-
fiskevand at gøre.
Bestyrelsen afgør ved almindelig fler-
talsafgørelsc surverænt hvilke foNlag
B-medlemmeme kan stemme på.
B-medlemmefires stemmeret kommcr
ikke til at gælde for vedtægtsænddnger.
da man jo ikke knn vide, om fbredtrgen
ad åre lår rigtig mange B-medlemmer.
Jeg tror imidlertid, at langt de fleste B-
medlemmer har det nøjagtig som A-
medlernmeme, nemlig at de ikke ønsker
at lave noget om på dc grundlæggelde
regler vedrørcnde A-stYkket.
Mere følger om dette fbrslag når det er
gen11embearbejdet.

Sælen i åen
Naturen er lunefuld. Sæler lever af fisk,
mcn det val dcr et par afvorc mcdlem-
mer der ville havc lavel om på.
Det rårjo,,vore" fisk de æder !
Kære medlem.



For det første lever sælen af fisk hvad så er det så som så med vandmasseme.
enten den opholder sig i Vadehavet eller Vesteråen var op til en kilometer ell€r
solrr tru, i åen. rære bred om morgeDen den 16. januar,
For det andet er det ikke vore fisk- og solv om der var vikhger blaldt rrr€d-
For det hedie er det naturens orde!, at en lemmerne, så glorde de ikke noget stort
sæl ru og da {orvilder sig ind i en indhug i fiskebestanden.
åmunding. Det tog tid før vandet satrk tihtrække-
For det fjerde skal vi ikke blaDde os i ligt ogjust som der var nået en possorale
latule s luDer. vandstand blev portere luktet på grund

' afetr try slo(m. Dagkorlsalget l€d nogel
Storm ol masser af vand utrder den høje vandstaod, til getrgæld

Sådan var;sonshrten, og selv orn med- havde fisk€bestanden gode lider'

lemmeme god kan trodse Urtæ og .ro., Holger

ocean
I I
I I

Dessin 260.750

belagie b€nklæder med

Dessln 360.760
Søsløvler/skriltsløvler med slropper og
spænder, der gsr d€l netnt al læshe
dem iil livr€mmen. De skridsikre PVC
støvler ff påsveisei sver Pvc-belagle
skæiler. LeveGs også m€d slu{|s ell6r lilt.

Iressin 360

Dessin;760

D€ssin 265-765 - BellwadeG b€si.Er af
svære PvC-belagte benklæder ned
påsvejsådå Pvc-sløvle( Benklædon€ er
torsynet med en bred ohslik i limingån
og m€d krapbkning lonil L€vercs også

påsvejsede Pvo.støvbr Aenklæderne
når lil annhul€rnB. Leveres også med
sluds eller lilt.
Ds!6in 260

Oæsin 750

Dædn255
Samme modslsom dessin 260.750, m€n
m€d benkEdåme al isolerel matedale,
som er uundædig en kold eliedtsdag-
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Overnatning i Ribe

Som i 1993 fortsætt€r vi formidlingetr af private værelser, så hvis du er boende i
Rib€området og har plads til et par ekstra soveposer på gulvet, så hører vi geme fta
dig. Det er gratis at aturoncere her.

Du kån ringe ellef skiv€ til:
Arne CMstensen,
Degn toftv.J an, V€6t r Vcdst€d
6760 RtbG TclL 75-44 S23l

C& 4 kn dtd for Rih. .d åd.dv.j.r nod Tøo.i.f
rdl..i6 2 rl, dor't.hr&br md ldæ&rh r,rer
Btirc, bil.1 ot håndvrst n d ad9dg 1il b.d,
Dobbeltv&cbe m.d nori.nhad lr 200
Dobbeltvrclse ud€tr lMg.nmd k 150
t B oeMag&winu
RitEvj 48, Hvidary, 6760 Ribe
Tr,754 5345.

C!. s lor sldv.d fr Ribc udl.j6 dotlh.llvarlæ n d

UdeD @scnmd (t,n løb.s) k. 150
L6 og Mary SAøs.n
vcdt v.did Brrqj 26,
Vcstq ve.hte.l, 6760 Ribe
T(,754 50 44,

C.. 5 lm s,ydø6t for Brb. udt.is 2 3rL dobt lwrftl
sr med stu. og TV. Mln kan slv lav. siD md !..

l{c dl l+ r.r v.d c.lsi Er lille idylisk la på ø rf
h.d dr!å8 08 srra vindu.r odLj6
Hel ligg.t på en 11.000 h: sror Dalurgrund v.d stov,
Ov.rfor [u&t g& d€r en dickle rcj 1il el|@nløhel al
cclså og Flå&i . D.r .r q, I Im fn hq.t til åeL
tll$tligg.ro a ld fd Rib. mod C@ miln ftId

I spisse, 1 rlue n d 2 sovcpl.dsd og I stk med I

Stoit ald6 æd 2 s.ph&.r s.d LrLL. og h.d
Der roanld€ .lr i køtk@grj og edic.. Eet.r
.lopvmt, tutr.ler kd ot!å fyrcs i krmii.

Katl og Kaftn Th!&es.n

Jøsen Schul?,,Møkkelbe E,
HMbrø25,6510G,ø
q.7444 S1 59

DddDstov Clmph8 oa V.ndrchl.m
St ddligado. l0tnødlortubemodGErad*d
@ :!0o nd.r til ccli.r ot ø 2 btr til F|'dsi
Pl plad&n km d€r kltbd dtgkorr dl G.lsreD (Sin-
mnslutding.N styRe) og til Rib. v.sr.rl.
VandEtj.mr hai åbe! hclc lrcl og ta b1,.. iilbydc
ovqBroing i hnili.@ (l l. 65,- pr p.lsd

D.r €r Bod plt& il 45 p.eæi
Pris d pr. dlg (*l- .Uorbtug)
Prie d pi u!. (æL .lforbna
ll@t tan l.j.r fd r. apnl

EI&l.!}.11.o!dobbck.v.clscrn dbtdoskiLl
og.td.ksedpt dsriloplil6p.Mrcrfin&rduo
2,5 kn syd for Rib. rDd Tønde.
Priseme.r rieliBe, d.r klr bdilles ndgcn@d.

Trdmj I,Sdt Føntp,
6760 Rib6
Tf. 75 42 38 20 be&t .fer kl 17.00,
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Udvalg i Ribe S portsfi ske rforeni ng

Alle henvendelser bedes rettet til udvalgsformande (understreger)

Udvalget for arbejde ved åen:
Peter Thomsen. Kllud Erik Jensen og Ame Christensen.

Flskepleje og udrætningsudvalget (Laksefond€n):
Allan Jensen, Bent Olsen og Henrik Pedersen
l,aksefonden med formand Bent olsen, Højvej 4, 6510 Gram.

BladudYalgetl
Holqer Sørensen, AIlan Jensen, Ame Christensen og Henrik Ped€rsen

Kontraktudvalget:
EqELT-@!9!, Firn Silber, Knud Erik Jensen, Ame Christensen og Ove
Madsen.

JunlorudYalget:
E!!''rsilbg og Allan Dineseo.

Vesteråudvalget:
Finn Silb€r, Peter Thomsen.

Ribe V€st€rå dagkortudvalg: (salg og disfibution)
Knud Erik Jensen. Ove Madsen, Ame Chrestensen og Holger Sørensen.

Pokalerr (tilmelding af fangste.).
Holger l-øhndorl

Fiskeriopsyn I
Morten Dahl Hansen (koordimtor). Peter Thomsen
Finn Silber Poul Erik Nielsen
Bent Olsen Knud Erik Jensen
Knud Erik Krautwald
Desuden:
BentNissen Telt.74-42o627
Erling Skjødt
John Tosti Telf.75-1225 21
Jens Møller ^lelf.1 5-41, (B 32
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