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I

Ilvad skal vi lave om
vinteren.
Månge glemmer alt om sommerbal-
vårets stor hobby i vinierhalvårer. Men
såalan skal det naturligvis ikke være.
De mørke aftener er næsten skabt lil at
forbcrede sommerens f isket|jle.
Fiskegrejet skal ses efier, hjulene skål
renses og smøres, et øje på fiSkestången

skal rcpareres, fluer sl:al bindes, koge
udskiltes og meget mere.
Er du i tvivl onl, hvord2n de forskellige
ting skal ordnes, så hår du mulighql for
ar læIe at gøre det rigtigt.
På en åf de næste sider er der et korl du
kån udfylde og inds€nde til juniorafde
lingen, så kån vi måske opfylde dine
ønskct Mdån at du får det bedste
udbytre åt alet kontingent du betåler til
formingen.



Lystfiskeri for de .vngste
Långt de fl€ste n€nn€sker har på et eller åDdet
tidspunkt forcøgt sig som l)Etfiskere - med større
eller mindre held.
Månge voksn€ kån vel også husk€ tilbage på den
allerførste Aborr€ eler SkåIle, og den stolthed det
ind€bar åt fr€mvise fångsten for får og mor.

skeJorcning. langt dc ll6te
af dis* foreningt: hru også

Dette hd Ribe Sportsister-
fo.ening også samtidig
med ar Ungdonskt€n i

ftrniorNYT-
Eæ-

Ribe er i besidd€ise af
loget der minder om en
drøme-beliggdhed ser

Med Vesteden. Danndks
måske bedste havøiredvud
lige ldenfor byerlseD,
tned Kllrgeåen, Gelsden og
ddr rlende.dc vandløb
nlde.Lr en radius åica. 15
nnr Lri,$ei. bor vl i cr oFrå
de af Danmdt som er ser
deles attaktivr br alle lyst

IJstli\lieme i onrådet har
.vcnikøbel fåcL suplleu
nulighedeme yde.liScrel
med Siorkesøe., som
lestedt er en spændende
muli8hed for at iå iisk på

Men hvad rned
de yngste lystfi-
skere...
Efterbånden som tiden er
g?iet er det il} li8efrcn
blelet leltde a1få fislr Dcd
hjen di fd og nor. Fo.ræ-
nineen hd ragel sin del af
besranden. sdtidig Ded at
vi er blevet flere og flere
d.r Eehe vit nJd. nalurcn
saEmen ncd ilskeslangen.
Der k@ være svæn for de
mindsG at begå sig ved
fiskevdde! smen med
alle de voksne lystfiskere.
m€n der d bjdlp at finde.
Alle fiskevåldene i områ
det er iejet af en sporlsn

vintcrbalviirel br kuNus i
fluebiDdnrS. stangbyg.ing

Hd - i Ribe Sporlsiikerfor
elings Junio.afdeling. og i
Ribe Ung.lomskole - kad
bøm og unge o8så høre on
hvor og hvordan de idstel-
lig. liskeurcr kan fdges
l)e. dangets også liske
tuc til andre lokaliteter i
det sydjydsLe otuåde.

Frit fiskevand
Ribe s bøm og unge er pri
vnigeiede med hensyn 1il
|ishetæd og DuliEbeder
En gmel lov fortæler
nemlig at alle Ribes borgere
hd tu adgeg til ar ljsLe i

Dette er jo en helt enatåen
de BuliChed for uden
olikostninger at få prøvet,
om dette tued a1væ lysdi-
skd nu o8så er $ spælden
de son kåmd.ateme sigeL

Dd hd da også fta Ribe
Spodinskerfu€nings. og
f6 Ungdomsskolens side
væet fosøg på at å(MgcE
t0re til Øste.åen, lo. de

Men d.t hd desvænc vist
sig al lere næsten umrligl
Game.e i åeD hd til tidd
ståel så læt !r selv en gæer
sportsfisker ville have be$
vedighed med at rmme
vandet - uden ar sættc kio
gen tdsr i gdets netna

M.gcr rydu dos |å ar de
omtalte probløer vil for
svinde i 1995. Den nye fer-
skvandsfiskerilov vil i alle
tillælde gørc si1 til at vi får
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Lidt om
Juniorafdelingen

luniorUYT
Eæ=-

Ribe spoflsfiskerforening hff mere end
75 juriorer-medlenmel En del afjuni-
ffeme bor uden for fubq men langt
støstcdelen bor i fube og omegn.
Desvæfe ser vi kun 20 - 30 afjerjunio-
rer til vores aktiviteter i juniomfdelin
gen. \,i kume godt tænke os at se endnu
flere afjer. Derfor har vi lavet et spø,
geskema på næsæ sid€, som vi bederjer
udfylde. På den trl.åde kan vi opfytde
endnu flere afjeres ønsker og behov -
og nåske se entlnu flore afjer til vores
arfangementer

tidspunkt

Vi bar først og fremmest vores jutriolaf,
iener hver onsdag fra kl. 19.00 - 21.00.
Det foregår i Ribe Ungdoms-\kote, så du
skal enten være fyldt 14 år, elter gå i 8.
klasse for at d€ltage i disse aftene.
I sommedralvåret bår vi fisketuro til
både kysten og åeme- Det htr vi hver
analen onsdag.
lrdag den 28. jånuar ef vi inviteret til
at fiske efter Grønlænde.e i Varde.
Noglo åf medlemmeme fta Va.de

Sporlsfiskerforening vil forlælle om
liskeriet, og hjæIpe os med ar finde de
bedsæ fukep]å&qer i vade å. Hvis du
har lyst til at deltage på denne tur så
udfyld skemaet på næste side.

Stor juniordag i
Ribelunds festsal

Vi he p1aær om en sto( junioralåg i
Ribelunds feslsåI. Den skal afholdes i
slumingen afmafis måned og der vil
væro mulighed for at få svar på alt om
lystfiskeri. Du kån også prøve ai kåsle
med flue, og lære de forskellige kaste
teknikker Du kan s€ hvordån man laver
spinnere og fluer, og hvordan man

Støber blink, låver fiske$ænger, fangst-
net og fiskeknive.
Der vil blive afholdt kås@konkufiencer
med flott€ præmier, og aler vil være
lodtrælsring om flotæ gaver
Dato og tidsplmkt vil blive oplyst på et
s€nere tidspunkt, men du kan godt glæ-
de dig til denne dåg.

Aktiviteter på nuyærende



SPØRGESKEMA

Kende. du noget til Ribe
Spofffiskerforenings
Juniorafdeling

JA NEJ

n
Har du væIet lil nogle al
voros aftmgencntet tr
Kender du nogen åi dem
sorn delåger

H1,rs du rkke har værct der
før er det så fordi du ikke
kendcr nogen af dem son
deløger

x

n
Kunne du tænke dig al
komme til en prøve-
junioråfte.n hvor der kun
kom nogen som heller
ikke har været der før n
Kunne du tænke dig at
delage i nogle åf vorcs
aure i sommedralvket tr
\å1 du med på tuæn tii '
Varde dm 28. Jånuår ]

I(*r" a" *"l{*- åt
dellåge i et fluefiskekusus
i løbet af foråret

a*r" ar **"-**"Ie
med på ea hold afåndre unge
som ffæner i medefisked, og
deltager i forskellige I
konlorencer I

tr

n

!

Hvis du ikke har dcltaget i Juniorafde-
lingen før så skriv her hvorfoi

Hff du forclag lil hvad du kunne tænke
dig vi skulle lave i junionfalolingen:

kds€ndt af:

Navn

Posl nr. -By

Tlf. Nr

Indsend kuponon 6l:
Allan Dinossn
Nipsvej 23 , 6760 Ribe
Ttf.'7 5 42 44 09
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Klåbygård Sø
ca. midt mellem Ribe og Roager
(kun den store sø)
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Stavnager plantage
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Varming planlage
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Fiskeribestemmelser for Ribe Vesterå
"Fiskefibaslefimelsef " skat værø gennemlæst før du begyider atliske

Overtraedelse af 'fiskeribestemmel Der rnå kun fiskes med regnorm og
ser eller €f Ferskvandsfiskeriloven kunstigt agn.
medførea bortuisning iia åen Fra sæsongtart lil og med 30 april må
Fiskeko{et gæidea for een slang, fle- der ikke anvendes mindre krog lil
re kort giver ikke adgang til brug af rcgnorm end stønelse 2/0 I samme
llero slænger. periode er brug af langslkrog forbut.

Der må fiskes f.a og med 16 januar
t i log med 15 november

Fiske.i er tilladi f.a Ringbroen (Ho-
vedvej A 11) bådbroerne på sydsF
den og til hytierne på nordsiden. cå 1
km fra Kamfierslusen {skilte opsat)

På sydsiden må der liskes op til
broen ved den vestlige gamle
åslyige (Ribe Holme), menikkesyd
fo. bloen. (se korl)

På nordsiden må der ikke liskes i
den gamle åslynge, Pelersholm. {se
kort)

Der må ikke fiskes vest for Kam-
merslusen.

Snæbel. helt. nedfaldslaks og ned-
faldshavøred er totalf.edede o9 skal
genudsættes omgående så skånsomt
som muligl.

Hvis en krog ikke kan fjernes fra en
fisk, dea skal genudsætles,uden at
skade denne, skal linen klippes så
tæt ved fisken som muligt.

Mindstemåfet lor Havø$ed, bækøt-
red og gedde er 45 cm

Mindstemålfor laks ef 60 cm.

D€r er fangstbegrænsning pa max. 5
Iakset'sk pr dag.

15

De. skal være stilfærdig optræden.
Brug af |adio el.l. er forbudt.

Hunde må ikke medtages.

Der skal udvises støfst mulig hsnsyn
t,l miljø, fiskebestand og andre
fiskonde
Parkering og færdsei til og faa åen
må ikke være ti' gene for lodsejere
og skal ske på lovlige eller på
anviste siodea Al affåld skal tages
med hjem

Alle anvisninger faå forenjngens
f iskef iopsyn skal efterkommes.

Der må ikke fiskes fra t)åd.
Arskorl kan købes af alle. Danske
statsborgero indrneldes automatigk i
Ribe Sportsfiskerforenhg som B-
medlemmer, hvilket grver fiskeaet i
mere end Ribe Vesterå
Den udleverede fangstGpport skal
udfyldes og afsendes På dagkort er
portoen belalt, For medlernme. een
gang om året bag på girokoftet..
Også 0 fangst er en viglig oplysniog

Knæk & bræk

Ribe
Sporlsfiskefiorening



Resnskab oLstatus 1994
Regrskab

lejeindtæst fE cøm sF
Am lotlgi + mærkatg
Laksefondens indlægter

Uds6elninger + Llksefond
Arbej.le ved ås + trEel
l'tøder + ss.Eftor.ar ing
Ptæsic.til tonturenæ

Kdning€r,t DSF + Sporbliskercn
Kontingentstmmenslqf ngen
(ontinged ålrtsk.ad3q
liG€rondens 0dgifier
låtsefondenr undorskud
lorF ngft oveEtsd

35.719
606-176 606,176

Ov!6tåade agnslrb er s€mmsåot 09 tundet i pveEGtt rnhetre med bitag.oe.
Itotumåniaaion for b.nk- indslod- og gireb.lEldntnger foretigqe.
Gre(Hedbrc. don 17. 11. 1004
sign.

lTank Crøn

694.077
322.415

19.472
24.477
3.532

27 309
109.:167
14.500

179091
7,N

385,766
51.t176
4'!,180
27.114
39.000
5.750

115.6'15
22,474
1.642

3 3,632

63,023
1-094.604

I

Status

Tilsået i 1994

L.ksefo.deE ahiver
r.rsdotdar tom@

24341
24.274
!4.500

1a0.000
7.2@

5O7./(l3
63.024

12,211
6.6X2

6.52:2

1,094.A04

7U2Za
2.221

't9.000

34-155

raoroo

35-719
Sfoatl

fnt [ad,cen
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LOVE &VEDTIEGTER FOR
RIBE SPORTSFISKERFORENING

Her bringes foreningens love i den form der gælder for 1995

Paragraf 1. Foreningens navn.
Foreningens navn er'RIBE SPORTSFISKERFORENING".
Foreningens hjemsted er Ribe.

Paragraf 2. Foreningens formå1.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i at
fremskatfe fiskevand, sikre medlemmeme adgang til disse samt
at oph.iælpe fiskebestanden i de ejede/lejede fiskevande.

Paragraf 3. Foreningens medlemmer.
a. Enhver dansk statsborger kan søge optagelse i foreningen.
b,Ansøgning om optagelse skal ske til B-gruppens leder eller til
foreningens kasserer, men enhver optagelse skal godkendes af
bestyrelsen-
c. Ret til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst fiske-
kort.
d. Årskortei, der samtidig er foreningens
tilfiskeri med 1 (een) stang ad gangen.

medlemskort, giver ret

e. Fiskekortet giver ret til at kontrollere andre fiskende.
f, Enhver fiskende er ved åen forpligtet til at udvise god og
sportslig opførsel.
g. Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen
med omgående virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af
første ordinære generalforsamling.
h, Intet medlem må lil egen fordel eje/leie fiskevand, hvori
foreningen har interesse.
Det er ikke tilladt foreningens medlemmer at anvende eller røgte
ruser eller andet selvfiskende redskab i vande, som er underlagt
Ribe Sportsfiskerforening eller andre foreninger tilsluttet Dan-
marks Sportsfiskerforbund. Dette gælder dog ikke lodsejere.
Denne tilføjelse skal respektere st evt. regulativ ved Østeråen.

.tE



i. Foreningens medlemsantal er 350.
Udover foreningens A-medlemmer optages B-medlemmer med
begrænset fiskeret. Antallet af B-mqdlemmer kan begrænses af
bestyrelsen og skal i lige årstal fremlægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse, forøgelse eller afirapning ved
stop for lilgang.
Optagelse af nye A-medlemmer sker fra B-medlemmer. Det
tilstræbes, at mindst en femtedel skal være juniorer.
A-juniormedlemmer frå Ribe kommune er forpligtet til at deltage i
foreningens juniorarbejde-
i. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fra og med 1.
april og til og med 31. oktober.
For Gebesammenslutningen s fiskevand fælder Gelsåsammen-
slutningens til enhver tid gældende fredningsbestemmelser. fse
f i s kek o d og m eat te rrrs b lad.)
k. Der er fangstbegrænsning på max. 3 bækørreder og mini-
mumsmål på 35 cm i Hjortvad å (Ribe Nøneå-Tved å). Andre
minimumsmål se tiskekortets bagside.
l. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende flskes
med regnorm eller kunstigt agn.
Det er således ikke tilladt at fiske med i eks. maddiker, rejer,
sildestrimlerog lignende.
m. Brug af fangstkrog er forbudt fra sæsonens begyndelse til og
med 30. april.
n. Undtaget fra bestemmelserne i paragraf 3 er fiskeriet i Ribe
Vesterå. Fisketideme her fastsaettes i årene 1992 - 1993 oo
1994 af bestyrelsen , læs medlemsbladet.
Punkt n forhælter uændret i 1995

Paragral 4- Foæningens indtægter

a. regnskabsåret følger kalenderåret. (jauar/januar)
b- Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen
til godkendelse. Prisen på fiskekort fastsættes af bestyrelsen.
c. Ved modtagelse af det første A-kort , skal udover årskortets
pris, betales indskud, der udgør halvdelen af årskortets pris.
(excl. Vesteråkontingent) Dette indskud tilbagebetales atdrig.

t9



B-medlemmer betaler nedsat pris på årskortef. Ved overgang titA-medlemsskab betales nævnie inosxuo-
d. Forjuniorer op til 18 år betates nedsal kontingent og indskud.For børn under 12 år er fiskeriet gr"ti. 

"åi 
G-irtgå"'rlofo_rældrene. Kalenderåret er retningsgiiende for om ,å""o irnåieller sgnior.

e. Betales kontingentet ikke til forenrngens kasserer senest 15.januar betragtes medtemskabet som ophørt. (Udmel;t)
Paragraf 5. Foreningens bestyrelse
a: Torontngens leder er formanden
b: Bestyrelsen består af 7 medtemmer, Disse vælges afgenerålforsamlingen og afgår efrer tur med 2 hvert år. FJrmand
:1,11:gl"r bør ikke være på vatg samme år. Bestyretsen kan
:=lse 9n kals9rer udenfor bestyrelsen. Genvalg kan inde sted.
::l-"-]9T: bestyretsessuppleanter Disse ea på vatg efter turnven andet ar og deltager i bestyrelsesmøderne uden .i"rrneå.uer vantges z revisorer. Oisse er på valg efter tur hvert andet år.samr z revtsorsuppleanter, der også er på valg efrer tur hvert
:"::t-:r, :"rlo'ghed vedvarseie afu ,i". u"jrooiårninl. -"
c. Bestyretsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skål såvidt muligt bo i Ribe.
d, Generalforsamlinger. bestyrelsasmøder og evt. fester aftoldesi Ribe.
e. Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder
og .generatic.samtinger rel tit at afgive sin stemmå. v"J 

"i"r_melighed træfier formanden afgørelsen. (undtagen v;d v;tgi'- 
"

Paragraf 6. Foreningena generalforsamling

a. G^eneralforsamltngen er foreningens højeste myndighed.
b. .ceneralforsamlingen skal indvarsles senesi I 

-daqe 
forudskriftiig i medtemsbtadet .fiskeRlgEtragtningef 

lit a6;J;;:mer.
c. Den_ordinære generatforsamling atholdes hvart år mediomarts. Forstag, der ønskes oehan-dtet 

"t 
g"n.ratrå;rniiniåi

skal være formanden i hænde senesr r. i"uru"i.-G"J"iåm



ordinær som ved ekstraordinær generalforsamling skal forslag
sendes sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.
Kun forslag der har været i m-edlemsbladet kan vedtages.
d. Indvarsljng til ordinær generalforsåmling skal indeholde denne
dagsorden:
1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
Her skal navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer, revisorer
og suppleanter, samt om de modtager genvalg oplyses. Kun A-
medlemmer kan foreslås. Er medlemmet ikke iil stede, skal
skriftlig accept foreligge. B-medlemmer har ikke stemmmeret til
ovennævnte valg.
B-medlemmerne vælger en repræsentant for et år ad gangen.
Denne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
7. Eventuelt.
e. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal indehotde
dagsorden samt en begrundelse for indvarslingen.
f. Følgende kan gemmen bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær
generalforsamling:
1. Bestyrelsen.
2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.
3. Mindst 35 af foreningens A-medlemmer
g. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig
uanset det det fremmødte antal medlemmer.
h. Til almindelig vedtagelse kræves almindeligt flertal. Kun A-
medlemmer har stemmeret.
i. Ændring af love kan kun ske på en generalforsamling og
kreever 3/5 (60%) af de afgivne stemmer. Kun A-medlemmer har
slemmeret.
l. Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde.
k. Såfremt eet A-medlem ønsker det skal afstemninoen være
skriftlig.

21
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Paragraf 7: Foreningens opløsning
a, Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først
en ordinær generalforsamling og efter ca. 3 ugers forløb på en
ekstraordinær ggneralforsamling.
b. På begge disse generalforsamlinger kræves vedtagelse med
mindst 3/4 (75o/ol al alle aigivne stemmer. Kun A-medlemmer har
stemmeret.
c. Ved opløsning skal foreninger]s ejendele og midler overføres til
fonden for fiskeriets fremme.
d. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekstraordinære
generalforsamling skal påtage sig denne opgave.

Udover ovennævnte love findes regler for tiskei i Vesteråen.

Lovene er oprindelig vedtaget i 1942, senere ændringer er
Påført'
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Ud over lovene kan der være nødvendige anordninger af pludse-
lig opstået karakter. Sådanne vil i givet fald snarest blive bragt
her i bladet.
Læs også regler for fiskeri i Vesteråen.



Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening
Atte henveodetser bedes rcl'€]t ,it udvalgstormendene' (undeBtegøt)

Udvalget for arbeide ved åen:
Peter Thomsen, Knud Erik Jensen, Holger Løhndorf og Kim
Nicolaisen.

Fiskepleje og udsætningsudvalget (Laksefonden)
Holqer Løhndorf, Ove Madsen og Lakseionden med formand
Bent Olsen, Højvej 4, 6510 Gram

Bladudvalget:
Holqer Sørensen, Arne Christensen, John Schmidt og Kim
Nicolaisen.

Kontraltudvalget:
Peter Thomsen, Finn Silber Knud Erik Jensen, og Ove Madsen.

Juniorudvalget:
Findsjlbet og Allan Dinesen.

Vesteråudvalget:
Finn Silber og Peter Thomsen.

Dagkortudvalget: (salg og distribution)
Knud Erik Jensen. Ove Madsen, Arne Christensen og Holger
Sørensen.

Pokaler; (Tilmeiding af fangster)
Holger Løhndorf.

Fiskedopsyn;
Morten Dahl Hansen. koordinator 75{2 36 09
Finn Silber Bent Olsen
Peter Thomsen Knud Erik Jensen
Poul Erik Nielsen 75-52 13 81
Bent Nissen
Erling Skjødt
Jens Møller

74-82 06 27
7s45 29 04
75-41 08 32

Christian Winkler 74-42 31 53
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