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fiskeRlBEtragtninger
Medlemsblad for Ribe Sportsfi skerforening

R€dåktion: Eolger Stren3en og bhdudvålg€l
enertryh ogrå i uddråg, kun med forming€ru straifuige lilhdels€

Formand: Finn Silber
Holmevej 10,6760 Ribe. 7542 46 42
Næstformand: Peter Thomsen
Lærkevænget 13,6760 Ribe 75420954-
Kassorer: Holgersørensen
Vestergade 3'1, 6771 Gredstedbro 75432095
Bestyrelsesmedlem: Ove Madsen
Humlevej 2, 6600 Vejen 753645 11
Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Jensen
Tornskadevænget 5,6760 Ribe 75-422296
Bestyrelsesmedlem: Holger Løhndorf
Anemonevej 6, Nustrup, 6500 Vojens 74-87 1491
Bestyrelsssmedlem: Kim Nicolaisen
Vester Vedstedvej .l6, Egebæk,6760 Ribe 75445667
1. suppleant: John Schmidt
Ø. vedstedvej 26 c, 6760 Ribe 7542 20 38
B-medlemsrepræsentant: Arne Christensen
Degnetoftevej 23, V. Vedsted, 6760 Ribe 75-44 5231
Formand for laksefonden: Bent Olsen
Højvej 4,6510 Gram 74-8215 50
Juniorleder: Allan Dinesen
Nipsvej23 , 6760 Ribe 75424409

Juniorleder: Klaus Karlssn
Alsbrovej 2, Sejstrup, 6740 Bramming 75-10 14 36

Opsynskordinator: Jens Møller 7541 08 32

Tabte og fundne sager: Peter Thomsen 754209 54



Så er vinterens aktiviteter i
Ribe Ungdomsskole ved at yær€
færdige - og fiskesæsonen med
spændende fisketure og masser
at naturopleYelser står for
døren.
Som du kan se på næste side
har yi allerede tænkt på ture til
det komnende forår - har du

lyst til at deltage gælder det om
at tilmelde dig hurtigst muligt,
fordi der kan være begrænset
antal deltagere på nogle af ture-
ne.
Vi glæder os til at se dig - og
ønsker dig knæk og bræk i
r995.
Allan Dinesen
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IøRDAG D. 22. [PRII.:

Årsan na Ungdorcskold kr. 10.
Hjemkomd irøb6r ar naie^ r
søndag.,Pis. kL 20 tor kø6å .

HERUDOVER ER
DER FRI OG
MED
O]'ISDAG D. 10.
fIAJ
,U1{IORTURE
HVER A]{DE]{
oilsDAG.

H€d kan komm€ dågkon hvit v,

Ds komm$ oæå er we€k end
ånanoefrenl lir V€irå Flød, hw vi
ha, iåd l@ r I å lån€ en hwe med

IøRDAG D. f,. JU]II

FnlDÅG D. [ ÅUG0SI -
3ø1{DAG D. B. AU6U5|
tulum spodsiske o,enins besøler
6 Fibe Dd kode' ikke noger ior
F bars iF orc4 men i må mese'

rirmerd ns send nandås d. 3r. juri

FRIDIG D. 19. illJ - SøIDAG D. 21. l,llj
week-end tur lil Dålum spodsnskerfqening.
Afgång kl.17.00 ih Ungdomskolen.
Hjemkomst søndag kl lA0o

Pris k 175forkø6e1, orehalning og fc{plejning.
Tihebding senesl mndag d.24. april
Pakkelisle og turbeklh€lse lølger red lilmelding.
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Samaftejdet de tre foreninger imellem
funge.er på følgende måde: Juniorefle
foreningome imellmr kån gralis flske i
de forskellige fc'reningers frskelånd når
de or deltagero på $rc arångeret åf en åf
loreningeme.
De iorskellige foæningers juniorer k2n
også tilnelde sig ture som en al de ånalre
foreninger har pladagt - og det vil sige
atjunioromc fm ieks. Ribo kån tilmelde
sig ture i f.eks. Varde.
Det glæder vi os meget til a[ pløve.
Under mødet i Esbjerg vår vi ikke helt
sil(Ie på at vi måtte invi@rcr de anilre
foredngers juniorer til gratis fiskeri i
Rib€ - mon på et bestyrels€smøde fbr-

svardt tvivlon som dug for solen. Æle
besfyrelsesmedlenrnefre sågde åt selv-
følgelig måtte vi da dea. Resultatel blev
at vi ao gångc om årot måtle lave gratrs
a'lan-uementer med de øwige foreninger
i såmårbejdel
Det åbner jo også mulæighed for at lærc
anake unge at kendc og naturligvis også
deres fiskevånd.
Vi årbeider videre på nogle arraogemen-
ter og der vil kolfine næmreæ oplysnin-
ger her i bladet.

Allan Dinzsen

SPÆ]IIDENDE
IORSAMARBEIDE

MED ANDRE
SPORTSFISKER.

FORENIl'16ER
På et kreds-j uniorJeder-
møde bley yi orienteret
om det glimrende samar-
bejde som hersker imel-
lem Varde, Oksbøl og
Grindsted j uniorafdelin-
ger. Vi bleY inviteret til at
indgå i samårbejdet og
sagde naturligvis jå tak...



KAN DEI NU OGSÅ PASSE ?
Eft€r at have læst en artikkel i "Flsk og Fri" i december udgaven fra
1994 kom jeg i tvivl om artiklens troværdighed.

Aniklen er år ,iftle på side l0 og I I og
hår overskiftm '45 fantastiske minul-

DeD er skrcvet af "Fisk og Fn's" lokålre-
alålaør, Ra.smus Hanscn,
Hlln stårter mcd al fo(ælle åt bån på seks
forudgående kysrure har fånget 26
hav{tneder - hcrrJ l0 over målet. Så d€t
lyderjo som om at dct cr en gut der v€d
hvåd kysrfiskeri drcjcr sig om.
Men når mar så læscr slutnmgen tå
artiklen - ja så er dcl tvivlen op6tår-
Læs blot her:
"Da resulhlcl blev giort op. havd€ Jespcr
fångel € luvø'Ied. Peter hålde fået tre
ørreder, og jcg sclv havde været så ube-
skeden at fange cA. 20 øreder og mistct
omking 30-40 s&. Det hele håvde bårc
vårel mcllon 30 og 45 minu er..'
Rasmus Hansen tbrtæller i artikler al
fiskcricl, for hans vedkommede, forgik
mcd fluc.
Alle som har prøvot at frske med lluc,
ved ar cl fluekåst tager længere tid a!
udførc cnd cl spinne/blinkkasl Man kan
vel alå igi Jrgge en flueline ud på under
20 sek. Hvis man så forudsæatcr al
Råsmus Hansen har været så hcldig at
have havøffed i hve( enesete kås! så dre-
j€r der sig om 60 k&st af 20 sdc
Det vil sige åt der er bmgl 20 min. ålene
på ar kåste.
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Men RåsrNs sknver også at ban fangede
20 havøncder- Der vil sige al ban ikke nå
have brugt ret meget end ct minul pr,
havørred - på at hghte dem, ajkrcge dcm,
gc udsæ[e de som ik]e skulle mcd hjcm,
aflive dem som han tog med hjem, og
give "kunstigt åndedræC til de havøneder
der håvde behov lbr det.
Ovcnstående ringede jeg til Ra$nus Hån'
sen og foreholdt ham.
Mcn hån sågde at det bavde v4rct en for-
rygende då,g og at lallene var rigtge tuk.
Min konklusion er så den: at e en er
Rasmus en {Lårlig lysfsker, cllei også er
ban laldel lbr lysrfiskersygdommen - den
loln kån snige sig ind hos ållc: overdri-

Det k simpelthen iklc ladc sig gøre at
fange 20 havørreder på så kon tid og så
genydsæne/allive ø tofstårlig vis.
Jeg erkender aljeg ahid har hatl en for-
nemmelse af at ådklcmc i "Fisk og Fri'
har halt m ændens lil al 'tnalc lidt tykt
på" - og en-kelte g&rgc har jcg berag€(
nogle al hisaoricmc som cn god listorie
uden forbirdclsc til virkligbeden.
Eiter at håve læst ovennævnte aJtiklcl
og have fåct Råsmus Hånsens svar har jeg
blot ailbage ar spørge "k?n det nu også
pa.ssea.,.

A al Dinesen
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På Ribe Sports{iskedorcnings generalforsaniling i 1994 blev det beslutter at
l,aksefonden
skulle elfiske efter uønskede fiskearter isommeren 1995.
Det bliver lørdag d. 8 juli kl. O90() frå Celsbro dambrug og vest på.
Der ril blive elfisket efter gedder og knud€r.
Eventuelle havøreder og laks vil ikke blive taget op af vandet, men man vil
naturligvis kunne se dem.
Har du lyst til at se hvordan vi arbejder,og hvad der d den givne dato {indes af
fisk i åenrr
du hjertelig velkommen.

Venlighilsen
l,aksefonden
Bent Olsen

Med fiagtom ørerne.
Ja, overskriften har ikke noget med kulde at gøre,men mit møde med enjæger
,en laks og til min snak med ræven- som alle gode historier beSynder " Der var
engang ".vil jeg nu forræIle en sand historie frå Gel såen en dag i oktober måned.
Jeg stod ude v€d Cel såen,en stor klat orm d krcgen.og langsomt gik det ned ad
åen,mens mit blik fulgte den røde prop der drev med strømmen.Dagen var
flot.Fuld sol .Næsten ingen vind.Der var nu kun denne må'ned at fiske i inden
fredningen d. l. nov.
Min plan var at fiske med prop nedstr6ms og med spinner opstøms-Nu og da sad
proppen fast,men ingen fisk .Jeg mødte en anden fi skerder villigt fortalt€.at der
dagen lør var taget 3 havøneder d orm.Men det med orm er nu heller ikke værst.
Jeg var nået langt ned af åen,havde såt en spinner pø og gik nu tilbage.Kastede
spinderen efter ørreder,mens jeg ivrigt fulgte en jæger og hans hund med
blikket.Der gik S den modsatte bred.
Jægerens hund der for gennem krat og siv for atjage byttet op til dens herre.En
flok beggasiner
le ede:Bang Bang | ød detjeg så ingen falde,men hunden søgte ogjeg hørte: God
hund,kom til far med den.Lidt efter dret hunden en fasan op igen:Bang
Bang.Fasanen fløj lige en meter over græssetjeg kmne følge hundender lige
bag den.Den må turme mærke, at fasanen vat anskudt.
for lidt dter kom den med den.

8



Pldselig fikjeg relv travlt. En god ørrrd h6vde taget min spinner.Den sprang
og språng, sikken en fisk vel omtdng de l0 pund.
Pludselig to8 den et langt udløb, så karen på mit hjul skrcg, efier dette 2-3
spring,så mærkede jeg en smule fæthed i fisken, som nu gik stille i åen. Jeg holdt
den hårdt, en laks. Der skd fdan mig, mit hjene begJ.rdte åt banke. I-åks€n gled
tilbage i dybet, tog igen er udløb, dterfulgt d et
spring, uha-uha.Eft€r dette gled den ind mod brinken et stykla fra mig, jeg ville
tage den om halen med hånden ,men hvordan?Der hvor den kunne jeg ikke
konme til. det var bedre at gfå laks€n op, hvorjeg stod kan det lade sig gøre?Jeg
lagde yderligere pres pa laksen, fik den langsomt op imod mig $ siden, da den
2 mtr fra mig rettede sig op, gled ud i strømmen spyttede s[inneren ud. Der stod
je8. Jeg behøver vel beslcive hvadjegfølte.
En lysdisker kom til .Jeg hørte nogle plask, havde du fisk d:"sptrgte han'', Og
jeg fo.talte om jæger hrmd og laks. som jeg ild<e fik.
Då jægeren dny skød, efter en flok Begasiner, regnede det ned med hagl orn
ørcme på os,men som fisker koleg a€n sagde: de skal jo ned. Men jeg s),ntes nu
de var lidt tæt IJå.
Hen under aften villejeg pøve med en flue. jeg havde en øned rejse siefter en
fluer.den skulle prøves. Igen langsomt gik det ned af åen ,mens min 2-hånds
fluestang arbejde.
Der var helt stille ved åen,pluseliSt såjeg et dyr. Førsr aocd€ jeg det var en
hund.Men det var en ræv der trå mcdsatle br€d ikke så mig el !€r var li geglad .om
jeg varder, m€d et Mtte den sig ned.nu har den nok set mig og spæner afsled,
men nej den tctragtede mjg.Jrg sto
d bom stille,og lavede for sjov rnærkelig€ lyde, ræven drej€de hovedet fm side
til side, for måske at sige . du gørmig ikke noger,lidt efterjuntede den afsted.
ogjeg larnne føl ge dens hvide halespids langt væk,hvor var det et smuk d)T. Det
var dem historie. som ingen historie var, men vi*elige dejlige opleveis€r ved
åen.

Med lysdisker hilsen.
Thorkild.

Bro - parkerinq
Broen over lille gennemskæring må venta p g a fJedningsmyn-
dighedeme hvorimod den andcn 9lfeadig.
P.pladsen vad atore gennemskaring er lukket, og d€t 9r også i detL
tifælde fredningsmyndighedeme, der står bag.

9



Komog frentdetnYe
tn-fanekort
--------..'-

qrøtis fiostrfugger.

Qi^'t ttøgge og bfu nYt kutør,
- det rirker ! og tu 66'r i godt hrtntrr-
Ry[ snrcn og æ det går som en b4'

ne[ In-fanef,grtet erdu
godtyåvS.

Få nye ideer' og Professione'
råd hos

FlUgger
Seminarievei 3 D, 6760 Ribe.
fll.75421aæ.
Åben 7-17.30, tuag 7-r8, lørdag 913.



Pokaler!
Husk sl tihelde din drømmeflsk til Holger Løhndorf, måske 6r d€n
pokålvæfdig, hvilket jo gør fangsten endnu skønnere

' Holger

Brøns Jagt & Fiskeri.
Vi ha, ahi<let edt tilbud i Mde hjul og stenger tunt et sto rdealg i tilb.hdr.

Forcks. 5 stk Vibra\ :pinAer ltere slags, Nu hun 5U,- ttr
8 fod, Daiya super ShirØbi nofirul, lrylg.-kr Nu 895.- kr
7 foL Dai)a super Shinobi nomøL 1025., kr Nu795,--kr
Oilskind lakke Nu 295,- kr
Oilskin ja*ke Nonnal 1195,-kr NuB95, kr
Støvler lz Chemear Cifius
HåndkNet 100 Ea Natnrgunni Nu415, *r

BRøNS JAGT & FISKIRI

JL FISHING I/S
OENMAFK

Ky.ådseruej 38 . DK-8700 Hors€ns , Ttf. +4S 75 61 58 22

g/9$Mrut-lløfffrårå{4. rt.f Tatlf 6l

,t1



Prilcr pl lcje d GDarcNarr hu&:

07.01 - !&03 +2r.t0 -23.12.1995:

L'trd^g - lonljag .,.,.,................................. kr. 2.45O,-
Manrlåg-fi€dag............-.-.............-.-.-.-.-. k 1.2m,-
week end.... . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , , , . . , . . . . . . . . . . .-. .  k 1.400,-
I nat (katr ik*e forudb$tilles) .................. k, 500,-

+ stsøm og tekftr eOff tælIor, obligatori* sldjedgo-
ring og svsnnrel eksra oøld[ing

r,tiiatt*at r,tli**1r{tt**r'}*a**r*'}*'|''rt*'t**r,}a*,rr

1&{t6 - t8.07 + t9.00 - 2r.10. + 23.12 - 06,01 tt96:

l-øt&g - lødae..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k. 2.800,.
Mandsg-A€dåg............-.-...........-.-.-..-.-.. k 1.600,-
trted.d -........................--.-................... h. r.800.-
I nat (kr! ikk€ forudbesliles) ,.,.,............ la 600,-

+ strgm og telefon afrcr tæler, dligatorisl alutreogø-
ring og ei€Ittu€l r&rtra ofo&ing]'

*trr*aa*r*ritaar*r*tr**r*t*latrr*..rir+'r.a*lr*rtaa

0r.07- 19.0& t95:

lør&g -lsIrjøiA.,.,,,,................................ kr, 3.500,-
I nal (ka[ ikte forudbestilles) ...,............. kr, 800,-

+ sftm og trte&r cn r telh., obligmri* do[engø-
ritrgogelt rel akstra oFldning

**rrr'l*a'l'rt.r**{"lt*t*+r**ar++1*rit'ra*'ll**r'rr'rait+

Vi f.. bltldg dl nlDc Vcdc.l:

Dågkort., . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , .  k. 8O,- pr. sletrg
3 da$6 kort ...........,.....-................. kr. lt5,- pr. stdlg
Sædo&on........................-....,....... k 8t5,- Dr. $a!g

*'l'l*ra+r*'tll'r'irrtrrl**'|'**tt*'ltaa**aa++a**1**aa

Iret er oa n|

PRII

t .  Jar

UedlgD af
DAIISXE øRREDSI

STOILI

Ifaulul
67 6l

Tl f ,  '
Fax. '12

ndd|.rdrinFrfo .hold.r
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DK
Priser på leie d 2-l p€rNoncr3 lejligh€der:

Feriebolig llled I lejligheder på hver 30 m:

Io H€tr$ med
2 senge

Badeværelse med bruser.
Køkkerafdelhg Ined koEntt,
emhætle og køleskab.

'mi

rEs

Dagligstue n€d sor€nulighede!, telefoD og åri€ TV.
På terrassen er mbragt en 120 I ftys€r samt terråsse-
mobler.

15.05 1995 - 31.12. 1995 for l-t penon€rr

IÆd^g - løtd^E..,.................................... l(I. 2.300,-
nanltag -fiedag...........................;......... k. 1.300,-
Weeksrd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k. 1.300,-
l oar (hn ik*e forudbestile6) ................. kr. 400,-

IlrcL i prfuer er strrm og lhtrcngoring

15.05 1995 - 31.12. 1995 for 3-4 p€rtorcr:

l-$dag - løtd^g....................................... k. 2.600,-
Mandag -ftedag.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k. 1.500,-
Week-ead.... . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k. 1.500,-
I mt (kan ikke foulb€stilles) ................. tr. 500,.

hcl i priren er drrm og rfutrcngrring
dveJ 16{

Ribe

5 -410411
5-4r0857

QEN

Ret til &ndrfuFr forb€holdet 13



Flue-
hjørnet
AfKimBentzen,
Rødding

Kim Benken har
opgave ar udfyldz de ne rubrik. Han vil
skrive lidl løst og falt om sæsonnens

lluefiskeri elet havøffeder oB lakr .
Il'is duharfor:tlag til rubrikkens indhod
så krn du.kanlakte Kim på nzd.nståendz

Kim.Bentzen
Søndermarken 10

Maj fluemes flr"vetid er kort ca, midt i
,ttaj til midt ijuni . Det er en st tr isekt
dcnbliver op til 1624 nm. i kropsk ngdc
og en vingehøjde ca 16 22
mm.Halenbliver 15-10 .mm I
begyndelsen de er på vondet viser

rken stollingen eller ørreden
interesse Jor den,men efrer et par dnge
,kommer selv de store fisk Irenf7a de
dybe h ller.Da er det nu i skol slå til
med vore s elerl igninger. NJd dem nø8
tid er det el fL)t tln a1 se den Jtye. Vi
er nemlig så heldig at have dem ved.
vores vanl Flaiså -- Grawi.

åv Fluer

ht'i-... ,.., .\ ._\t. r.

!

E

Krog : str 10 12
Halc: fibrc lrafasankok hale
Krop: gullkns eller g l bast
Vinge: 2 hale grey malktdfier
Hackle: Et blue d noBenbrun

hane hackle mfu.



Generalforsamlingen 26. nov. 1994
Lidt over 100 medlemmer var mødt frem til foreningens
generalforsamling, som igen blev holdt i kvickly-s cafet€ria.
Valget af dirigent faldt på vo.es tadligere formand Bent Skjødt, de
ledede generalforsamlingen med sikkef og effektiv hånd.
Der var indkommet 8 forslag (se liskeRlBEtragtninger ff. 4 94)
Forslag nr. 1 og 2 var nok imødeset med spænding, og begge blev,
efter nogen heftig debat, forkastet. Set i bakspejlet har det måske nok
været en ålt for stor mundfuld at byde medlemmeme på en ordinær
generalforsamling.
Formandens berEtning, Laksefondens (altid populære) bereining,
juniorafdelingens beretning samt kassererens bergtning blev alle
oodkendte.
Der blev byttet om på punkt 4 og 6
indkomne forslag inden, man foretog
også er dst mest konekte af
bestyrelsesposteme.
Til bestyrelsen genvalgtes Finn Silber og Peter Thomsen,
Scm suppl. valgtes 1: Kim Nicolaisen og 2: John Schmidt.
Senere har Allan Jensen trukket sig fra bestyrelsen, hans plads e
overtaget af Kim N., hvorefter John S, er '1. suppl. Bestyrelsen e
således uden 2. suool.
Som Revisor genvalgtes Erik Madsen. Suppl. Per Hemmingsen.
Ame Christensen blev genvalgt som 9' repræsentant
Forslag 3: Ændring af regnskabsåret blev vedtagel. husk at næste
generalfo.samling er r_mgl!91-999
Forslag 4: Elfiskning efter knuder og gedder blev vedtaget.
Forslag 5: Mindstemål for havørreder 45 cm blev forkastet.
Forsiag 6: lvlindstemål fo. bækørred 35 cm. blev forkastet.
Forslag 7a: Fiskeri udenfor Kammerslusen blev forkastet.
Forslag 7b: Tilladelse tjl at invitere venner med til Klåbygård ble
forkastet.
Forslag 8: Gæstekon til A-stykket blev forkastet.

således at der blev stemt om
valg til bestyfelsen, hvilket nok
hensyn til evt. nyvalg til

Bestyrelsen
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Tlf .74624056
Fa\l4 62 60 75
SYDBANK Søndeiylland
Gito 7 28 3512

Hardy Countrywear lakke
Lul6us oilskinjakke - looo/o cupra-

vokset og med clet
eksldusive Farquharsoir foer.

Jakken har to stiklommer
samt to forlommer

(alle frlrede)
hertil 3 inderlommer.
Kraftig toveis lyrilas.

Def kan leveres
indknapningsfoer til iakken.

Aftagelig hætte inkluderet i prisen;
Fås i grøn, naw, bordeaux.

VEIL. PRIS Kr. 1498'OO

Z- *r5 0
k

I(NÆK"& BRÆK
sroæsade 36 , Irr. 74 6? 40 56



Danske havørred fluer

Så er tiden kommelhvor vi skal have ordnet vores grej.
Fiskehjul skal renses og smøres$ueline skal renses og hertil kan købes rensemid-
del eller du kan bruge sæbespåner.smør linen bageiter i noget linedressingdet får
linen til ar skfde bedre og den holder længere.kig forfanget efter og udskift det
slidte,gå ikke pa kompremis m€d noget her.
Stangen skal kigges efierJak eller beviklinger eiterses og repereres. Nu kommer vi
så til det som jeg syntes er mest interesant nemlig flueæsken, denne eftenes og
fyldes med nye fluer.
Nogle mønslr har vist sig at være gode,andre skal måske kasseres ,eller du har
måske nogle nye ideer til nogle fluer.
Selv bauger jeg ikke så meget tid pa at udv:kle nye mønsbe,m€n vil hellere binde
nogle gode gamle mønstre,tor så at gå ud og ,,prøve"at fange noget på disse.Derfor
er jeg startet på en serie gan e fluemønstre .i sidste nummer skev jeg om ,, godnat
fluen".
Denne gang er turen kommet til en af de virkelige skrappe havønedfiskere,nemlig
Kristian Gørming Simonsen. desværre er han ikke ibandt os mere. Han døde d. l3l
9 94.Kri stian G. Simonsenvar også kendt under nalnet ,Jyde simon" og gæs1er du
Alestup Lysdiskerfor enings klubhus, kan du opleve hans originalefluer her.

Apropos klubhus.

Apropos klubhus; hvis vi no€ensinde får et klubhus i Ribe,håberjeg at det
bliver halrt så flot som det i Alestrup for det siger spør to til att. De har en hel
gård som klubbus ,med alt hvad en sportsfiskeforening har brug for:gildesal.
tv,vidio,slyngelstue,fiskefilm,fiskebøger/ blade,og gamle fiskesager for blot
at nævne noget. Hertil kommer 4 store dejlige hltter som kan lejes for et
rimeligt beløb.Jeg syntes vores bestyrclse skulle lage en tur derop og se
hvordan et klubhus kan være udst'.ret.

Kim Bentzen
Søndermarken l0
6610 Røddine
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Lodsejer{bst
Eo dag iJanuårfik vietbrev Ined posten Lodsejere ved Gels ogfladsL
fra Ribe Spor$skerforening,vi tænkte
hvad nu for på denne årstid kan det jo
ikle være fiskepenge.
Stor var vores overaskelse , det var en
indbydelse til lodsejedestder havde vi
aldrig været før.
Vi mødte op med stor forventning,og

blev ikke skufietdet vår ålle tiders fest
med en fin
'meny',god vin og sange der var lavet
speciel til festen,underholdning og god
mwik.

Venlighi lsen
Æma og Svend Aage Junker
Kalvslund

l-odsejeme ved Gels og Flads-å vil geme
sige tåk til RSF for en vellykket fest på
Ribe kammersluse

\W"ry øf åre*fang*
fontaga 6edstfros

l.!P Satrnon,
*6j"9

J.PSalmon AÆ
H.E. Bluhmesvej 18

Postbox 1335
6700Esbjerg

18
75-12 46 77



Ytllcbl Kongeå
Cenpkg.
Brtvri39,Vflårl,
676llRfra
TE 75$710,.
OO fb r.ardf.' ar lltrtud (aat lod lfd

VtGDANO6T*
9ar&Eodega
ter.15 -41774o

ub, tdig og brlgdig cqilgrld nd tu
niltlrdp tu frlrli fdirggcohld dllrb rcd
Xogdcn.
t-ep|rib, swtmhgn4 Tv.rtq bo.dmiC.
vrndll{|&tir.
Ily,tEudcicE ftr lå - l/ll (4 * ).
Fiffirt lalger til Kmglca Holsæd I og
Smt
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OvernatningiRibe

Som i 1993 ibrtsætter vi formidlingen af private værelser, så hvis du er boende i
Rib€ornrådel ot håI plads lil et par €kstra soveposer d gulvet, så hør€r vi geme fra
dig, Det er gratis at ainoncere her,

Du kan ringe eller skive til:
Arne Chrigtensen,
Degn€tofrvej 23, Vester Vedsted
6760 Ribe Telf. 75-4ø 52al

11 i kn sydr€$ lø ltrb. e!cj$ &rb5!!!4re!!e ded

IId€n mCc.iDad (kln kdb€s) La 13)
bE oa Mary Sarenscn
Vest r verMed Bltej 26t
Y e ckr v e,Lne.l, 6 7 60 R ibe
T$ 7541 50 44,

Ctr 5 km s!do* lo! Rjbc udleles : Ji Jnblthfæri-
sermedslueog l v Mar kanslv llrc ri nrd hel

storl alrum ncd 2 sovcpladser mt kølilren og bd.
Der forefind$ ålt i tøkt.ngEj og senic. Hus.1!r
duprdni{, rM! &r knn også fyB i k ni.

Xati oS KMn Thnele,

J eryen schulE,,Marb kelbeL",
Hø elrtrej 25,6510 Cmm
dI.74-44 54 59

Er4IlPsloY crnplrt ot vddFljlm
Sre+I liggera lotm 6t forFjbe nilcrn, &.q
cr. 3m ær.r tl c*lsåen ot a 2 *m til FIad\å
It dadseo kån der \øb.s dlgxon ni Celsien (S!m,
nre0d ur,rn8.rs stykkc) og {ri Fibe var:il
\ddrchjcmmet h& åbcn hele årer og kån bl , llbyde
ovcmatning ifafrilidum dlkr 65, pr Fiso.

ner s god y'ds til .l'5 FF6æ.
Prisn .r F dag (cxcl. eliorbruS)
Prisn d pr ugc (cxcl. clldbrug
fiovl idn iejcs La I !t)nl

En del enkelle o! dobi&lrc rselser ned bd 08 loilel
og el anæks 

'n€d 
plads lrl o| ri 6 FMei rinddr du ca

2,5km svd ior Nb. nod l onder
I}im s rimlit., J$ k- bcstillG mgeomad

7'dnd4r*i 54, S4r Farsp,
6760 RitE
TIf.7Y2 38 20 tu.bt eler ld U.Ø.

Hust i l  lqctdlvcdGelaå Ethl le idylhkhuspå(rm,
med stråras os snd riidud udlejes
Huet iiger r lla o I L000 m':$or mMgrund v€d rkov.
orcrfstud Itilc. q diEke v€j ril m.Edøb.r al
Gelså oslla(kji t)erero I km f.ahust lil &n
Hc.{li*ee. 8 kn rERibenod Ci'm nid ftlld

I spieslæ, I stue mcd 2 $vcplådkr og I s$e n€d I
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l.{id1 i Rtbc tx altg€vel m€d horedenSs o8 Ribe
Å sn rermcrc rubr:i,r
I åd fånilien Cå på oFLo8(lse i Damrks ældsL
by.his dc ikkc vil fiBke.
l.lrnileværelser frå 2-6 persmrrEsretr åIc Inc<i
eFct bad og toilct.Adgane til køktenn€d frys€r,
dagl i  gstu€ mcd 1v,bo.dtcnnis
m m D$bbelr!*r.ls€ fra k, 17t Åbent lr2 30
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BYENS BEDSTE UDVALG
]htaloqservice
folgende l€taloger tilsendes gratis:

* Trolling
* Gør det selv
* lGrpe og mede

Vi er autoriserede forhandlere af bl.a.:
* Orvis
* Sportex
* Loivrance
* Hardy
* ABU
* Shimano
* Partridge

Frederikssundsvej 31 . 2400 Kbh- NV .Tlt. 38 88 46 48 . Fax 38 88 99 45
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I.JDSTYK
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VI FI}BflA"IIDLEK:
ABU, BEKKLEY, DAII,IIIA,
IIARDY, STIIMANO, KYOBI
OG RON TNOFIPSON.
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Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening
A e henvendetser bedes rettet til udvalgsfomændene, (unda'9,|/eget)

Udvalget for arbejde ved åen:
Peter Thomsen, Knud E. Jensen, Holger Løhndorf , Kim Nicotaisen.
Fiskepleje og udsætningsudvalget: (Laksefonden)
Finn Silber, Holger Løhndorf, Laksefonden med formand Bent Olsen,
Højvej 4, 6510 Gram.
Bladudvalget:
Holqer Sørensen, Ame Christensen, John Schmidt og Kim Nicolaisen
Kontraktudvalget:
Peter Thomsen, Finn Silber Knud Efik Jensen, og Ove Madsen.
Juniorudvalget:
Finn Silber og Allan Dinesen.
Vesteråudvalget:
Finn Silber og Peter Thomsen.

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

Pokaler: (Tilmelding af fangster)
Holger Løhndorf.

Vandplejeudvalg:
Holger Løhndorf

Fiskeriopsyn:
Jens Møller, koordinator 75.41 08 32
Finn Silber Bent Olsen
Peter Thomsen Knud Erik Jensen
Poul Erik Nielsen 75-52 fi A'l
Bent Nissen 74-82 OG 27
Erling Skjødt 7545 29 04
Morten Dahl Hansen 75-42 36 09
Christiån Winkler 7 4-82 31 53
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ÅBNlNGsrroEnl
ALLE OAGE:

Sælfø' g et
spiseGodt sted

Tove og Fohe. Hausred

Fangstrappofterne
| år var det en fornøjelse at tælle fangst på de udfyldto fangstrapporter,
fakla var, at over 95% af medlemmerne havde husket at udfylde den,
dog efter at vi havde skrevet til ca 70, som havde glemt det.
Allan Jensen, der ikke er bestyrelsesmedlem mere, har påtaget sig at
lave det statistiske arbeide, men det kommer først i næste nummer.
Der er fanget lidt over t3O0 havørreder og laks + nogle bækørreder og
andet godtfisk, og herlil kommea så de tisk dagkortløserne har fanget,
og det kan måske væIe lige så mange. Desværre er det så som så med
tangstrapporterne fra dagkortfiskerne, det er nok kun under 20%, der
husker det.
Holger


