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FiskeRlBEtragtninger
Ribe S portsfi skerforeni ng

Redaktion: tulSer Sørensen og hl&lu.halget.
Efte ryk. oltsli i uddru!!. katl nedJieninge$ tillu.lelie.

Forinåndr Fion Silber
Holmevej lO,676O Ribe
Næstformanal: Peter Thomsen
Lærkevænget 13, 6760 Ribe
Kasserer; Holger Sørensen
Vestergade 31, 6771 Credstedbro
Bestyrelsesmedlem: Ove Madsen
Humlevej 2, 6600 Vejen
Bestyrelsesmedlem:Holger Løhndorl
Aneolonevej 6 Nustrup 650O Vojens
Bestyrelsesmedlem: Kim Nicolajsen
V.Vedstedvej 16 676O Ribe.
B€styrelsesmedlemr Knud Erik Jensen
Tomskadevænget 5, 6760 Ribe 75-42 2296
l supleanl: John Schnridt
Ø. Vedstedvej 26 c 6760 Ribe 75-422675
B-medlehsrtpræseniant: Ame Christensen
Degnetollevej 23, V. Vedsted 75-445231
l'onnand for Laksefonden: Bent Olsen
Højvej 4,6510 Gram 14-8215 50
Juniorleder: Allan Dinesen
Nipsvej 23 Ribe 15-4209 4
Juniorleder: Kl aus Karlsen
Alsbrovej 2, Sejstrup,6740 Bramming 75-10 14 36
Juniorleder Søren Ki*e gård
Løvsangervænget 6760 Ribe 75-42 m la
Tabte elfer fundne sager: Peter Thomsen 75-42 09 54
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Elfiskeri på A stykket lørdag d. 8
juli er aflyst

venlig hi^en
lnksefonlen. BentOlsen.

D€n årlige fiskekonkunence er lasdagt til d. a-9-10 september 199-5.09
fredag d.8 sep. kl- 7.oo åbner PeterThomsen konkurrencen på Slorkesøen
med en tale som han plejer, hvis der er nogen der.
Vi håber at vejret bliver lidl bedre end det var de to loregående år.og vi prøver
naturligvis domvikan skaffe sponserpræmier som sidste år.selv omdeter
meget sværl at lokke noget fra forhandleme.

venlis hilsen Arne Ckistensen.

Foreningen vi I gerne høre om der skulle være nogen inte.esse lor åt komme på
fisketur med en kutter efter torsk ellerfladfisk og hvad derellers byder sig, der
kan være enten være på øst eller vest kysten hvor foreningen så vil væfe
arangsør m€n det kræverjo en hvis tilslulning.
Når der nu endelig bliver tage! initiåtiv til noget i lbrening€n så giv det en
chance og meldjer til.

Knud ErikJensen
Tomskadevænget 5
6'7(fr RiL€ ' 1;75422/N
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HAUøRED OG Knet-tys ,

TORSK pÅ rU
AilDEil UÅOr
Du skal bruge: En af d€ billige
namingo propper, et krækJys i
mellem søEelse, en spinner
uden krog, en kmg str. 2 og en
god håndfuld sandorm.
Det hele monteres som vist på teg-
ningen ved siden af. Fordelen ved
knæklysct i mellem stønelsc er at
det plastikrør der er med i den lille
posc - det passer lige ned ove. pin-
dcn i noddet.
Det sigcr sig selv at det er nattefi-
skeli vi snakker om, og jeg kan
oplyse at metodcn er ganske effek-
tiv Spinncrcn lige over krogen skal
gøre havønedeme og torskene ny$-
gcrrcige. og er der bølgcr på vandet
er dct ikke nødvendigl ar spinde
ind - man kan bare kaste ud og så
lade dct hele ligge, indlil knæklyset
forsvindcr under ove.fl aden.
Fønrte gang jeg prøvede dennc
mctode gav det masscr af torsk i
f orskcllige $tørrelser, to havøiredet
hvoraf dcn største var 8 pund.
Så ud af sta hulleme og prøv det

ca.2ocu-

Ey

cd. l- L5 s.

syrira rca

kooJ

Flaat'gc-pryo

af.
4 Allan Dinesen
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HAVøRREDTN FIK EN PR@P...

hven fåld som - var havørreden dog fri-
Min lånle var st aks ai de skulle daha
en spinner- Mcn cfter åt have sat trc spin
efe ril i fte kasl - på grund af sivene -

besluttede jeg åt prøve næsrc dag, på
såmme tidspunhl, men fra dc å den

Dage eftcr var jeg på pllds kl. 19.00,
satae en slor fluc lbr endcn .f fofturgcf,
og ållerede i føste kåsl rejs@ havøreden
dl nuen - men heller ikke merc.
Efter er pat kasl skiftede jeg fluen - og
del sarnmc genbg sig, bavøreden rejstc
lil fluen og så ikke mere.
Dette gentog si_q med fire forskelleig fltr
et og siden har ieg itkc sct merc tl deD
havørred.

HUSK
IUNIORIURENE
HUER ONSDAG I
DE UTIGE UGER

Har du nogensinde set bidemærker efter havørred i din prop ?
Søndzg den 28. maj tl. 16.30 stafiede jeg
bilen for at tåge en kort tur til Vesteråen.
Aftenen fminden vår der blevel lysr onn,
de vår nu i ryksækken sanmen med alt
det ølrige giej.
Valget på fiskepladsen blev muflrokkeme
på ordsiden , der !"r kun ro biler, bvoraf
den enc var på vej hjem. Jeg åcde lige ar
snakke med bilens to p€rlioner, e! ægæpar
som bavde nappet en flot blank havørrcd
på 5 pund. Konen betnæde mig at hun
dagen før havde tabt en havørred på
mindsl 10 pund. Så det var ikke underligr
at qptimismon srcg ea pår grader.
Optimismen blcv ikke mindre af, a! 1o
store havøn€der spmig helr fri ål vånd€r,
dajeg nåode ned til ml]rbrokkmle.
Men efler to timers fiske.i med henholds-
vis llue og o r var der inter sket, såjcg
besluttede at lade ormen drive med
strømmen op til Bøgils hjøme_
Jeg nåede dog ikke så langt fitr der skero
nogeL
Efter at have drevet cå. 50 m) sat|e linen
sig fast i topp€n af et pår siv. Jeg fo$øg-
te, ved hjælp af små nyk, a! frigøre linen
fra sivene. Det bevirkede at proppen hofF
pede op og n€d i vandet - og lige pludse-
lig kom en havøned på ca. 10 pund
larende op og bed i proppen.
Da havøneden ville lilbage mod dyber
havde den vikler sig ind i linen og stod
dybt i hutlet.
Efler meeeeget lang M , der føltcs det i

IIUSI( DA1UM
8ESøGER OS I
FRTDAG D. II.
13 AUGUST

I(OMMIR OG
AUGUST. IRA
Tll SøltlD. D.
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Effektiv Laksefond
Udsælninqsplaneme for festen af
1995 omhandler ca. en halv mil.
atk. af forskållig størrelse. Eller
8Om en hurt igregner vi l  sige
afkom af ca. 200 havørreder/laks,
der hver lægger 2500 æ9.
Så let eJ det ikke - slet ikke!
Naturen løser yngelproblemet ved
overdådig masseproduktion af
rogn/æg.
Følgende'.tab" f inder sted i hen.
holdsvis naturens og laksefon-
dens måde at være !å:
1. De alt tor få gydebanker
besøges og udnyttes (desværre)
at flere fisk efter hinanden, og vi
gætte. på et tab på 40 - 60%.
Lakseforndens tab her er 0
2. Under gydningen går en del æg
tabt og flydea bort med strømmen,
ca. 30 - 50oÅ, laksefondens tab
under strygning er 0 - 5%.
3. Ubefrugtede æg ldqør inaturen
ca.20 - 40o/d, hos låksefonden 3 .
60/ø.

4. Af de klækk€de æg bliver
mange ædt at andre fisk inden do
er 10 dage gamle, tab ca.500/6,
laksefondens dødeligbedsproceni
er hermellem 2 oq 5.
5, fra f isken er l0 dage gammel og
til den er på størrelse med
laksefondens udrætningsfisk er
tabet ude i naturen slo,t og det må
anses for sandsyolig at tabet er 75
- 90%. medens laksefonden klaror
sig med et tab, der l igger mellem
20 og 30%
Resultatet bliver, at medens
natutens måde klarer mellem 0.5
og 4% er det tilsvarende resullat

6

hos laksefonden mellem 59 og
71./"-
Del betyder også, al hvis
laksefonden ønsker at kunn6 klare
at uds.Ette d€n halve million fisk.
så må cle starte med ca. 800.000
stk. æ9, Naturen skal til 8amme
resultat bruge mindst 25.000,000
æ9, og så mange gydepladser er
der slet ikke i hele åsystemet.
Som du set 6t laksefonden ca, 30
gange så effektiv som naturen.
Tallene i denne art ikål er
gennemgået og godkendt af de,
der arbeider med sageane.
Holger

Fangsttidspunkt
lfølge fangstrapporterne fanges
der ikke mange f isk i  maj og juni
og iuli er trods sommetfoaien
heller ikke noget sæ.lig.
Men hvortor?
Skyldes den manglende fangst
mangel på tisk eller på fiskere?
Kommer man forbi a-stykket en
ellers dejlig lørdag eftermiddag i
maj ser man en enkelt bil ellea to
Da*eret ved fiskevandet. En
tilsvarende dag i oktober må du
ikke lade dig overraske; hvis der
står en 10 - 15 bi ler. Rent
matematisk er det sådan, at desto
flere fiskero dea fisker desto flere
fisk vil de fange, i alt fald indenfor
de hel nævnte rammet,
Måske gør vi for lidt ved det om
sommeten!???
Vi hører gerne fra medlemmeJ, der
kan belyse dette med Egne
erfaringer.
Holger



Til at begyde med vil j€g geme sige tak
fot de indkomne fa gstrapporter. I år har
der været utrolig marge der hår udfyldr
fangstrapporten, så statistikfteu er nu rig-
tig god.

Det er igen i år A-medlemrnerne som har
været de bedste til at udfylde fangst-
mpporten, hele 9570 har udlyldt den mod
ca. 79% sidste år. B-medlemmemc har
også taget sig sammen i år, 8l% har
udfyldt der mod ca. dl7, sidste år. Både
A og B medlemmer skal have el stor tak
for dette.

Fangstråpporterne vil m€d tiden btive et
værdifuldt dokument, som siger meget
om fiskebestanden, passagemuligheder
m.m. D€tle vil vores efterkommere være
glade forengang om lGæ eller flere år,
husk derfor altid at føre en løbe e fangst-
rapport til eget brug, så du kan udfyldc
fangstrappoflen til RSF så godt som
muligt.

Husk %så åt udfylde fangstrapporten
hvis du ikke fanger noget (sæt kryds i
feltet "ingen fangst sidste sæsonr' ellcr
skriv et stort O, i modsat fåld vil du
blive b€traglet som en af dem der ikke
har udfyldt fangstråpporten.

For de medlemmet som er usikler på
hvordan fangstrapporten bruges, vil jeg
igen i år gøre opmærksom på at det kun
er de samlede oplysninger som offent-

liggøres. De enkelte medlemmers fang-
ster betragtes som fortrolige oplysDi -
ger som ikke udleveres eller bruges på
alrden mådc.

Fangstrapportstatistikken på næste sidc
viser at ikke mitdre end 251 mcdlem-
meri lbreni ge fangede mindst I hav-
ørred eller laks i 1994. Dette cr igeir en
lille forbedring siden sidste år sidste år
hvor 236 medlemmer fangede mildst
een havørreder eller laks. Dettc må til-
skives at der er flere B,medlernmer som
har fundet ud a[at man godt kan hl)ge
fisk i G€lså på B-stykket, i Vesreråen og
Hjortvad Å. Det kan laturligvis også
skyldes at flere A-mcdlemmer harværct
udc at fiske. A-medlemm€r uden fangst
er ikke så,,almindelig" som tidliger.

Det antal fisk der er opgivet af mcdlem-
merne er det anfal fisk som står i fangsC
statestikke på de følgende sider. Da
svarprocenten nu er så høj. vil dct sand€
fangsttal sikkert kun væle en ubetyde-
lighed større.

Det antal fisk dereropgivet lra dagko(,
3-dageskoft og årskort i Ribc Veslerå, er
et beregnet antal. da ku ca 8E, af dåg-
kortløseme afleyerede fangstrapport i
199,1. Hos årskortløscrne havde ,117o
afleveret en fangstrapport. Ved bereg-
ning åfdet samlede antal fisk fanget på
dagkorr og tuskon ,er dcr i høj grad tager
hellsyn til, at svÅrpt{)ccnten er så lillc.
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Fangsten aI havøned og lok fur de Dødlemner tur har langet nindst I fsk. For
sannenligningens slqtld er resultaterne tilbage til 1988 medlaget. Den
gennensnitlige fangst pr. nedlen er steget en del situn 192. Dette slqldes bl,a,
alfskeriel i Vesleråen ne&egrcs, nen det slLyl&ts oeså at der er kotmet eetentlig
.llere frk op i Geltd efer Iorenineen lekde VesteÅen- Især skal nan bernerke det
flotle gennensnit på 4,4 havpnedet/laks for de nrcdlemnør der har fanget ktin&l

Kontrakter
Ribe Sportsfiskerforening har i 1995 tegnet nye kontrakter med
40 lodsejere langs Hjortvad å. Kontrakterne er tegnet for 5 år.

Vi i kontraktudvalget vil gern€ sige tak til alle lodsejerne for den
måde vi er blevet modtaget på. Vi fik da stigninger i lejen, men vi
snakker også om en 5 års periode, så derfor lyder det godt og
fornuftiot.

Endnu engang
komme igen om

8

tak for jeres måde at være på, håber vi må
5 år.

På udvalgets vegne
Peter Thomsen



Fangst afhavørred

Yinterfiskeriet i Ribe Yesterå
Som foftentet ved indføn€l af mindste-
mål på 45 cm i Vesteråen, bl€v der fan-
get/hjemtaget væsentligt fæfle g$nlæn-
der i 1993 og 1994 end i 1992.

Dot sarnled€ antal gønlændere angivet i
fangstrapporlen. er optalt til 3ll fisk,
m€d ca.40% til dagkortløseme og 60%
til medlemmerne. Dette forhold var d€t
samme som i 1993.

CrønllpAdereisk4riet var i 194 lidt bedere e d i 1993, men imponerendz fangster
ef def ikke lale om, Dette er måske godt det samme, da en gønlænder på 45-50 c l
er 55-56 cm. nagle få nåneder senere når den l@tnrna tilbage til åen i juli-aug. Det
vil siee al jo flere grønhzndere der fanges, jo fizrre sonunerfsk komner der.
Problenet el dog ikke så storl ntzd de nuverende fangster af grønlendere.

9
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.+70 | ?o-ru | bh

Fibe Vesiod (A16' € dagkon) 7e a, t9 l l a
4t lFib€ v€sr€d (M€dl.mmsr) 1€ 108 3A 19 5

ct ::. øu, laro 1?! l't !0 e l !

4+!O {+5t ss-o læ-er 70-7t hlt

Fib. v6t6lå (AF- og dåskod) 27 16 2 106

Flabå v€st6iå lModbnmd) a2 15 l l lalt
-t;itali 13t p $ l l r

a$m
2

't!t 
ltt ctri6 !t-!0 t5 ?GE

Fib. v€sr€a (Åls- og dågkon) 7A lo t2l

Fibo v6t€rå (lil€dbmnFr) lO,l .l€l t8 ta5
lalt 181 7a 3'l 2t) a I

Al grønlæ dere Benerelt er smdflrk knh nan se på lensdefodelingen. En del aJ
de storc rtsk fan4el of dagkorthsene, er nok blanke nedfaldsfrsk taSel for at vere

Brønlænder,

Sommerfi skeriet (april-nov.)
Dc samlede fatrgster 1994 af sommer-
fisk kan ses i nedenstående skema.

Måned ADril Juht Jull Seol. okr l.It
Fib. v€ddå (ÅF 09 dåsro4 l2 25 10 112 82

Flb. v.sred (Mådr€mmD a2 15 53 23 u
5 4 le 2

1f 104 114 a2 t27

:.r.Å 2 (sonftNlrrillon) 0 3

x
2 3 3a I

lot aq i.r. ltt 7 6t 1&

Vesteråen svigtede lidt i 1994 ,fien det sklldes nok den megen vand sidsl på
sonneren og i eferåret, havørrederne har gdel lige igennen Veslerden og op i
Gelså og Hjortvad Å. På A sttkket i Gelså beglndte dret lidt svagt,først i juli og
iser august begyndte der at lØtnre onge fisk, Seplember og oklober var helt

forrygende som sidste år.
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Fån$nu3punK - Rlb€ V€si€rå d lk*€ m€drcgnet

apdl rq !n. lul. auq. !.pr. o{1
Måned

De samledeja BsteriRSF san enlignet nred de tidligere At fra 1989. 1994 blex
et rirkeligt godl å/ til lrods lor n4nglende rcEn oB hedebølqe i juli. Iser blev
op4ahgen oB fahgsterne i sensommere og i eierårel god. Det kan nok lilskrires
den høje |andstand.

Såml€l havørr€dbngd

Stigningen i ha\'øtedfangstene de s lste år har I ndet sted i alle wndhb, nåske
nest i Gelså og Fladså. His fangslerne i 1991 sammenlignes med 1992 ses en
forøgelse i alle vandløb ovenlor Ribe og en tilbagegang for Ribe Vesterå. Del
skyues formentlig den slore vanfutand, hvor rtskene er Bdet dirckle gennem
Vesteråen oglørst stoppede ovenfor Ribe. 11

B 1989
ø 1990
0l  1991
11992
E 1993
I 19S4



tr 1949
ø 1990
tD 1991
I J992
E 1993
I 1994

Lang.lglord€ling - Rlbo V€st€rå 6r ltk€ medr€gnet

6G65 6970 70-75 T5.AO 35.90 90-95

tFng.b t cfr

ILengdefordelingen sammenlignet ned de foregående år. Benærk at der generelt
er blevet Jlele slore oB neller store frsk i åen og samtidig lidl fæfte små rqsk,
Antalkt afrtskpd65-75 cner tilsfneladnefoøget, hv ke også var fonentet. De
slore frrk cr nlnindcltgvit andengangsgytur. hvtlker et cn god erund tilaifrede
nedlitl rtsken. En nedfaldsftsk på 60 cn, il efer få naneder i haNet ven le tilbaSe
til RibeÅ sonenfed 5-6 kg f,sk på70 75 cm.

ang€tåt 1988 1989 1994
640 359 371 339 1388 1444 1æ2

Anlal havøn€der over 70 .m 6 56 æ 7l 1æ 137

Anlal havød6d6r ov6r 80 cm o 2 6 4 18

Den sarnkde arersigl orer fangrtenxe f/a 1988 til 194, viser at hayøfiedfangsten
i 1992 til 1994 er steget meget. Det skldes bl.a. at fangsterne i Vesteråen er
medre+nel. Hris de ikke nedrcgnes vil den samlede langst i 1994 yære 785
hayørreder, hvilket igen er væsentli4t mere enLi i rekarAbet 1988, hror der ,,kun"
bler fanget 610 haØfteler.
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Lrmda I cm. ',r :::i. (t50 6C55 !sæ o€5
lit !b!t r! (ÅE os dåston) 21 æ2

12 1 aol

50 30 16 I 117
0a

i.&a 2 (a.,fuElutir!6.r, t0 2

a 2 o
t0 23 0 71

aa0 råi I t 3It2.

kzngdelo elingen affangster e i 1994,

Fangstaflaks

le80: i 0e0 lg€r 1e02 ls93 1994
Samlel langst 6 12 4 s8 135 8A
Gonnemsnltsslørrelso 61 cm 73 cm 65 dn 67 cm 73 cm
Størslolaks 70 cm 95 cm 71 cm 86 cm 102 cm 103 cm

IAksenz bkver større Ior hver dr, andelen af tnå &-65 cn la*t er bleret mindre,
Der fanges hve dr enl@lte store l11ks ofihing l0 kB.

Sygdom ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Dosvæfie har det viii aig, al Fole oambrug har problemer med sygdom.
For os lystfiskeae ea det ikke rart, men for dambrugerne er det en
kataatrofe; for os sr det måske et par fisk mind.e, fol dambruget er det
tusindor af kroner mindE.
Desvaare så er vi lysttGkere en af mange mulige smittebærere, men dei
e, et par ting, vi kan gørc:
l. Rengøre og tøfie vort fiskega€j efter hver fisketur, især er det
vigtlgt med en god tørring.
2. Ajglg_ffytte til en anden å eller flytte til en fiskeplads længerc opp
ad åen. Hvis det område du fisker i er Inflceret, koftmer smitten jo af sig
selv ned ad åen, men det er dig, der kan tage den med længe.e op.

Holqer
'13



Juni

IÅksen er tilsyneladne meget kræsen med ranil, de fanges førsl i anlal når del
komnør megel regn ! Det er ikke foldi at de lørst kommer op i åe i efrerdrel, de
kommer i slort anlal i juli og augusl, n ner særdeles vanskeliSe al fange. Der blev

fanget enkelte store (6-9 kg) blanke fsk i Vesteråen og Gelså i iuli 08 august. De
størsle IanSes am eferåret fidr der er kotnmet en dzl regn.

I"zn|defoftlelingen af de fangede laks lker at der tu ca 30Eo ,,nellemlaks" N 4-
7 kg og enkehe store laks på 8- 10 kg i fansstene.

Der er sikkert nogle opmærksomme læsete som har prøvet at regne det saml€de
antal i de to foregåerde labeller ud, og ikle får det til 88 laks som fangstel var i
1994. Det skyldcs bl.a. at nogle kun opgiver fiskens længde, andre kun fangst_
mån€dcn og endelig erdernogl€ der kun skdver "låks". Husk derlor at skrive alle
oplysni gerne på faugstrapporten.

Fundne sager

Der er fundet en fiskestang med
Vesterå den 30. 4. 1995
Stangen er en I fods Daiva; hjulet

Henvendelse til:
Peter Thomsen, tlf. 75420954

14

hjul ved Bøgjls Hjørne iRibe

er et 2410 d e Shakespeare.



Anden fangst

G€dde: Vesteråen enkelte 45 cm til85 cm.
Fladså enkelte 50 cm tilæ cm

Ste€lhead: Vesieråsn I stk 38cmiit64dn
Rlbe å 2 stk ,Otit65cm.
celså l stk 48 cm.

Stgrebækør€d: Fladså 28 slk 4ocmtil62cm.
Gelså 4 stk 39 cm iil 56 crn
Hlo vad å 12stk 42cmtit57qn

Stålllng: Gelså enkelt€ 30 til35 cm

Sn€bd: Mange iVesteråen om loåret, enkelte i oktob€..novomb€r.

Der er fanget en del store bækørreder i Det kunDejo tæ[kes der var flere af de
Hjortvad å og Fladså, så det var måske en store bækøneder.
god ide ar låg€ på en bækøn€dtur bevæb-
n€l med let spin- cller fluegrej. Hu6k åt dfyl& fsdgstnpportcn når

du Bkal betåle kontigent næsac gang.

Allan Jensen

M""W øf åre*førg* ?
t.eSo{nn,

r"6jog

J.P.Salmon A/S
H,E. Bluhmesvej 18

Postbox 1335
6700 Esbjerq
75-12 46 77 15



Debatindlæg

Regnskovens forfald ved menneskets indblanding.
Naturens forfald ved menneskets indblanding.
Gels å's fofald ved menneskets indblanding.

En barsk indledning til et debatoplæg ang. el-fiskeriet efter
gedder i Gelså A-stykket.
Jeg mener at økosystemet er et system, man ikke skal blande
sig i. Det viljeg gerne her gøre rede for.
Laks og ørred har deres ynglepladser; når legen går ind for
disse fisk, vil der bag denne seance stå diverse små fisk, såsom
skaller og aborrer, parate til, når laksefiskene forlade
gydepladsen, at rode op i disse og smovse sig i dette
spisekammerl Her vil gedden komme ind som en naturlig
regulator. I
Min konklusion. Lad gedden være!
Sæt kræfterne ind på den virkelige fare. Mennesket!
Der bliver et stort og meget kostbart arbejde med avl og
udsætninger, men en li l le gruppe kan med få midler ødelægge
dette store arbejde med deres garnsætninger.
Et tillægsspørgsmål? Hvorfor og hvis det skal gøres, skal det
ske midt i en periode, hvor åen er fi/ldt med blanke opgangsfisk,
det betragter jeg kun som opvisning og skuespil for folket. Giv en
fisk noget 6trøm, s€et den der€fter ud igen uden anelse om, hvad
der derefter sker.

Svend Bertelsen
Rungsted Plads 14,22OO N
31852634
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Debatindlæg

Mennesket = trussel mod Jorden?

Desværre har Svend Bertelsen alt for meget ret i, at menneskets
indblsnding er alt andet end ønskværdig.
Og dog er del netop menneskets indblanding, der gør, at vi fra
lystfiskerside er nødt ti l at indblande os endnu mere.
Det er jo menneskets skyld, at gydeforholdene er blevet forringet
ved bl. a. udretning af sving. Del er mennesker, der har været
skyld i den heldigvis nu aftagende forurening af vore vandløb,
og det er mennesket, der ved fangst af fisk er medvirkende til, at
balancen ikke kan opretholdes på naturens præmisser.
Nævnte forhold er baggrunden for, at vi blander os i naturens
kredsløb ved at fjerne uønskede fiskearter samt ved at fange
modsrfisk, stryge disse, passe yngelen og udsætte yngelen efter
udsætningsplanens bestemmelser.
Bertelsen nævner garnseetninger. Heldigvis er det blevet forbudt
at seette garn i rindende fersk vand, men ruser er stadig til ladt
med visse begrænsninger. Det næste skridt kunne være et totalt
omsætningsforbud for fisk, der ikke er fanget af erhvervsfiskere.
Omsætningsforbud betyder, at det ville vær€ forbudt at sælge
fisk, der er lystfiskerfanget. ( I Canada er dot næsten forbudt at
forære en fisk væk)
Skuespil for folket, nej det var ikke meningen, men vi tænkte at
nogle kunne være interesserede i, hvordan vi bar os ad. Nu
viser det sig at det må man ikke, og det betyder så, at der ikke
må veere nysgerrige hverken her eller ved fangst af moderfisk

Holoer

17



%ailine-fu

llan&Itlkaoea liq4.r ad. til laatløelea i 6aca Ttoidinq. ca. 5 k'n.
qt lor rQitv ad lauløgen mod ØøuIø.
4)eKluadlzirinø
(,Lzee/tø nzl frz//zt l"ribl da fuzZ &atl."t *t" /z5,oo pr. p?/i!t'.

ital øatgcrtaud
a0arcLz øcl pqzl tøiler og lt.td kolle" kt'. 2oo,o0 gs p.taør. ir,al

//)å lvoa ktn ena oqud furgin Mde otz o4 øui ultkahu.
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Ja nfu selr Finn beq!tuler dt.fdnqe.fisk .xI hå der voi mdnge &f dein.
Nu vår vi igen heldige al fånge en af domder kravler hele vejen hjem i
grøften i vand til livet, med en stor havørred på ryggen.
Finn og hårc kone hsvd€, som så mange anda€ b€stemt sig for at tage en
tur rit Vcsaeråen i der gode vejr i Bcdedrgene.
Ot det kom deret tlot rBultat ud afen stor blånk båyørl€d Iå 75 cm. 4E
kilo og fuld åf håvlus.Det fortæller 6 at den var kornmei direkte ind fra
havetJå det skal jo Dok være konender hor fået øje på dcn,for det kån da
ik-...???
Men værkt6jet var i orden en ny Daiva SåmoEi stang og hjul og som sltid
min 0,35line til V€steråen og endegrejet var on orenge ABu-Reflexspinner

Mett dct var ikke nok.Ugen efter vsr hen der igen,rnen konen var ikke
med h.r ckulleir prøve d€t selv,og om hsn ikkc og!å denne gary fik st(|f
Iloa håvtrrcd, men dennc gaag gd 5 kilo.
Finn ber?ller h€lcft€r at hån har værlt ved Vesteråen 7 gange,og aa hrn
har lå€t 5 stlvbhnke havørr€der 3 sak henholdsvis på 45-4,8 kg og 2 d
5-5,2 kilo der stdste på 5p kilo er fanSet d, 3juni,
Sådan €r dctnfu Yesteråen viser sig fra sin rigtige side,og det har den
giortd€t me6te afmsj måned og h€r fgrgt iluni,Der er i den periode blevet
råget rigtig m.nge havørred€r En stor del åfdem ligger mcllem 5.8 kilqog
vi forventer dr også åt at € lov til at se nogle stor€ havørr€der og lsks på
lG 15 kil,o.De er der, mer de er svære at fsn8e, rnen mon ikke det vil lykkes
fol en åf vor€ fbkere.
Hvis ma|l fanSer en fin 6st sror eller lille,sø]B ds for at Gi lågel' nogle
billeder af den.Vi vil gernc have d€m til vores egel blsd
FiskeriBetrsttninger og lil Sporlsfiskeren. Det er jo det vi har ttsdcne til
bL&Vi vil jo alle sammen gerne læse,se og hør€ om d€m.I)€t er jo voras
fælles hobby,

Den h€ldige er

Fitrn Kruse Jcnsen

Læborgvej 6 Vej€n

Husk Stor Fiske konkurrence
d. &9-10 septemper t9



Enhver sport & Lystliskers paradis

Shimano

3O tr - Nd t[ l[ soottrc'rali
0 &!.diino o&tr o rrcn sh b.itdm

otuFåtoi og,^t. o flu.lt |li

RON THOMPSON

ffi
---C.l--lr.le.t--e9rÅ-0Å!S!.-
flr|ral,lf,r,dl [.nd.o. t'rfir 9.00. ?0.q,
lllir6ltlrf, (r,!{ e.m- t,lxt

sr r tllbao Il.@- lr@
!!tYr o{llolftalylo n00ul

rB.Tx;Flt Ø*mm
Altid specian bud - vi glædet os til dit besøg
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Villebøl Kongeå
Camping

Bækvel 39, Villebø1,6760 Ribe
T1175437104
(Bellggende mellem Rlb6 og Holsted)

Lille rolig og hyggelig campingplads med fine
muligheder for fiskeri. Beliggende direkte ved
Kongeåen.
Legeplads, swimmingpool, TV-stue, bordtennis,
værtshus-caf eteriea.
Hytter udlejes fra 1 . marts til 1. nov.
Flskekort sælges til Kongeåen, Holsted Å og
Sneum A.

VILDANDEN
Bar & Gri l l

POOL
Tlt.:75437140



J. L. FISHING I / S

ER ET DANSK FIRIIA DER PRODUCERER
KVALITETSBLINIC

BLINKENE, DER ER FRBMSTILLET I KOBBER,
MESSING OG RUSTFRI STÅI,, ER S,4RDELES
}'ELFANGENDE VED KYSTEN OG I ÅEN.

I DE NORSIG ELVE ER DET LIGELEDf,S UOYER-
TRUFFEN,

DER EAR OGSÅ 11ST SIG GODE FANGSTRESULTA-
TER }'ED EORNFISKERI OG TROLLINGFISKERT

BLINKENE ER MONTERET MED MUSTAD KROGE.
oG FøRES r STR 12, 1s, 18, 20, 2s OG 30 GRAM
MED FORSKf,LLIGE RYGFARI'ER

SE DEM HOS DIN GREJEANDLER

JL FISEING VS
DEI{MARI(

"tLF.756t5E22
F4X75646607

BLTNKET DER ER I,I\}'ET AF LYSTFISKERE
TIL LYSTFISKER,E
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Nyt fiskevand

Ribe Spottsfiskerforening har at Orla Rahbek Iejet fiskeretten
søerne beliggende øst for Roagervej.

I søeme er der ål gedder ørreder m.m..

Der må fiskes hele året med undtaoerse af SeptemDer måned.
Adgang til søerne foregår fra Roagsrvej ved det afm?erkede led i
l ige linie ti l ledet ved søernes vestside. Al færdsel og fiskeri skal
foregå langs bredden indenfor indhegningen af søerne. Det
påhviler brugerne at holde bøgge led lukkede.

Park€ring af cykler og biler må kun ske langs Roagervej.

Erhvervsmæssig fiskeri er forbudt.

Lejeren af fiskeretten forpligter sig til at respektere lejerne af
jagtretten på søerne, ligesom disse skal respektere lejerens
fiskeintergsse.

Lejeren tilstræber, at højest 10 af vore medlemmer fisker i søen
samtidig, dog undtaget konkurrence og aktivitetsdage m.m.

Der må ikke ske anden udnyttelse af søerne ende lystfiskeri,
altså ikke til jagt, windsurfing, sejlåds camping o.l.

Til oplysning ligger søerne lige overfor den store sø vest for
vejen, så det er nemt at finde.

Den lille sø, der ligger mellem nogle buske er !!b med
lejemålet .

På udvalgets vegne
Peter Thomsen

23
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VEIKOMMEI{ TIt
RIBE VAI{DRERHJEM

, tr l  , t  /  r .f  I  : j t : l
lr . , ,:: .:lli l

Vandrerhjemmet |gger midt i byen, men alligevel med udsigt over
Skibbroen. Ribe A og den fredede Hovedeng.
Vi har 3-500 m til alle byens museer, Domkirken, klosteret, væg-
ter-rundgangen, storkereden, parker, butikker m.m.
Så hvorlor ikke tage familien med, og lade dem gå på oplevelse i
Danmarks ældste by?
Værelser fra 2-6 pers., næsten alle med eget bad og toilet. Ad-
gang til køkken med tryser, dagligstue med TV bordtennis, mor-
genmadsbuffet m.m.
Åbent 1/2 - 30/1'1

h

lT{,tlElE \ra.rNnDrRJErRlEInEIfi
Gudrun Rbhede og Je.s Philipsen, Scr. PGde6g.de 16, 6760 Ribe, itt, 75 42 06 20, rår 75 42 42 88
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"Go Tishing,,
o

2.HANDS
LAKSESÆT
14'# 9/ l0G.F. Salmo
eller G.F. Salmo Søitch

0RUIS SpeU
laksehjul

ORUIS HLS LONG BELLY
flueline

200 n. 30 lbs Dacron
bagline

KUN

4198,-
Brogade 6-8, 5000 Odense tlf: 66 12 15 00



Flue-
hjørnet
AfKim Bentzen,
Rødding

FLUEHJøRNET
Så er sæsonen godt
igang og tad os håbe
rnange vil kor netil at nyde godt af det arbejde
Bent Olsen og hans s1æng har gjort (et stort
tak t i l  den). Dette skulle geine give nogle
laks på 10 kg, ja måske nere hven ved.Da vores
fisk starNner fra f lere lande (Sverige og
lr land) kunne det jo være sjovt hvis wi fanger
dern på fluerrder også starnmer fra disse lande,
så her har jeg nogle fluenønstre, der kan
ltruges .
Vi starter fted en f lue fra Sverige 1942, son
hvis ikke behøver næflnere præsentation, blot at
dens ophavsmand er Rolf Wilhelmsson oq OlIe
Tørnblon.

Chif l  imps
Hale:
hå^Ll6<h, 

^---
Krop:
Kropshackfe:
Rib:
I'ronthackle:
Hoved:
Bind den gerne ned et
virker r igt ig levende
i brunfarvet vand.
28

to orangerøde

Orangerød uld.
Orangerød hane.
Bred guldtinsel.
Orangerød hane.

Sort .
IaDgt hackle, så den
i vandet, neget effektiv



Fortsat Fluehjørne
FronthackLe: Først bindes
rundt i alm længde. nernegt
Iangt rødt guldfasanf jer.

et orange hane
krogøjet' bindes et

Hoved: Sort ,
Denne f lue er meget effektiv i  den gyldne t ine,
måske fordi den larmer rneget i  vander, el ler
fordi den fylder neget uden at vlrke kfunpeL.
Et al"ternativ t ' i1 lak6e/havørred f iskeriet her
i forsonmeren kunDe være gtal l ing /bækørred
f i  cL6r i  n6/ i  nvn f6

lled de vande vi har er der store rnuligheder.
både on du era eller b medlen. Der kan næwnes
det øverste stykke af celså (f l jartb.o skov -
Bevtoft rensningsanlægl f io bestand af
stalf ing/Bækørred. Der er også en Hjortvad å
ned sin fine bestand afbækørred, bækørredpokalen
sidste år bfev vuodet ned en f isk på 2,5 kg fra
denne å. For a med
lenmer er der også Fladgå ned sine f lotte f isk.
De f luer jeg selv har størst succes Itred er
følgende:

En stor oliven grøn nynfe bundet af marabou
Krog: Streamer E!r .6 belåstet .
Tråd: Oliven/grøn.
Hale: ol iven xnarabou l iqe så faoqt sorn
kiop.
Rib: oval guldtindsel.
Krop: ol iven narabou dubbing.
Vingekasse: LiIIe bundt krystal f fash.
Ben:
Hoved:

Lys agerhønef jer.
oliven/grøn.

Fortgættes side
29



Fortsat fra side.

Den næste f lue er også fra sverige, som rnåske
er Sverige første hårf1ue, den er kreerel: af
Gustav Ulfsparre 1928,blo| har den en ulempe,at
du skal bruqe hår fra en ru-håret gravhund, jeg
er selv så heldig aL jeg har en, men af  en
eller anden grund så er hunden alt id væk,når
ia^ hi  h.46r f  1, .6r

Bacchus
fag: Oval guldtinsel.
Hafe i  Crest ,
Krop: Mø-rk brunsorL dubbing

Ruhåret Gravhund
Rib: Fin oval guldtinsel.
Hackle: Rødbrun.
\ / inda. Rn,nq^r1-c hår f ra ruhåret

cråvhund ove disse topping
Hoved: Sort.
fen s. idsle f lue er f ra l r land, og en af  n ine
egne farvou-ri ter. Bundet i  slore størrelser
t i l  havørred/.Iaks og inindre størrelser 8-10
ti l  bækørred.
tJye Bug
Tag: oin oval  søIv\ , t i re.
l la le hackle:  Lang -rød guldfasan bryst f ier .
Krop: Bageste halvdef oranqe ufd.
Rib: Fin oval søl v1n, i  re.
vei l ings: rndian crovr eIler snå olange

hacklespids.
Centerhackle: Orange hane.
Krop: Foreste halvdel sort uld.
Rib: Fin oval sølvwile.
Vinge: Jungle cock.

FORTSÆTTES S]DE
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Sneum Å Grej

Enhånds-stænger
Bob Chut[ IM8
Ct Lldtto a'6
W.|thDe 9'
Ycllffiaore t'6
hpLrdq 10'
AbL! 10'6

IM8 MagnrEite lrel,ur
Rll.r & StElr 9'

9'6
P.ddd lo'

t0'6

$9q-
l,t4a,-
r49q-
r59q-
r694,-

1394,-
14.18,-
r49a',
169&-

r46&-
r6a5,-

378,-
38&-
39a.-

44t5

,7

Shimrtro Ttt'iu power

Crri Northero Liten Fly

Tohånds-stænger

tt'4 ,B/r0 1299,-
t5'6 fl(yt? 1499,-

t3' lr.'.llo
15' rllvll

LEEDA nuehjul

NYEED! NYEEII! NYEED!
Vi er de forsae i ltrnnrik til {t præsenterc disle fremr.gendc
fluehjul, soD er opbygget cfter samme prhcip rom LC-rcrien

LC50 isl.i !Dol.
l,cu) h.L.!, .Id.

E dkptb 29a,'

E .drDrt 2q'_

Ri.'|lfy Con .pt Dh.
Rr'|4cDJss hcl.r lpoL
nb&€D375 b.L 4lPoL
ru|'ntcrtl9s hd, q. rpoL

Dr|edtrt con .pt xr*
DrsonnrcD 355 nnl 2 .!. 3poLr
D..!oqCD3?s h.l2ci!td.r
DFidlvclt395 b.f.2d{oLr
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DeD andeo er en guldhoved nlmfe:
Krog: Partr idge 9rs4a str. 10.
Tråd! sort .
Hale: Blun agerhønehackle bundet rundt.
Rib: Fin oval guldtindsel.
Krop ! Dubbing af hareuld må godt fylde

noget.
Hackle!  Btunagelhønehacklebindes
krageformet so ba1en.
Hoveda Messing kugle son sættes ind over
krogen op til krogøjet inden flueD bindes.
Kendetegnende ved disse to nl.nfer er, at: de

skal f iskesnede ved bunden og lanqsolt l .  Kast en
snule opstrdng overt i l  modsatte bred, låd så
fluen slmke ned strørnnen 

' 
indendu begynder at

tage fluen hjern i srnå nyk, arbejde evt.ned
stangspidsen så f luens f jer  r igt ig får  l iv .

KNÆK & BREK
Ki$ Benlzen

i n vE@ t *n*beid e n dl sla*6 o$

iE D;fi{k. r66d€ orerioih'dLn

2 $oreb a{s orer tuvoied 10110k

Frcdag d. 8 3€B Id. 7.00
fl

sød4d.10 sei ld 15{n

Denågdtoft kun 80 kt
Kontantvæn'r''.um 2ø500.
+gdqetniqrnsPnsøe

idJæart*noor€odnsk i *be

Storkedcn Fibe
Haulundv.l lGit

6760 Bib.
Tl l . :75 410411
Fax.:75 { l  08 57

Und.rkonkliiencåin. kr 7 oo
Fotprqninqkan r6D-a

,-A^ StorFiskekonkurrence^,."R'e*&FRlee VesrrRA t7



kift til
le peng

ANDETSKASSEN
JERIIVED - GREDSTEDBRO - EGEBf,K-HVIDING



SPOETSFISKESFORBUND

Meld dig ihd
støt arbeiS!.

ror et fentl
vandmitiø.,

til gavn for"l
dit fiskeri l

Kupon for aktive sportsfiskere

I Nermere optysnnge' om Oanma*s Spodstiskedodond

:l Adrcsse på nærn66le to€ning

r O,€kre med emsskeb nc. b adet SPOFTSFTSKEFEN
F;

€
i !

DANMASKS

By-



Æ\ StorFiskekonkurrence

'€?pRree Vesrenn
O.r n.d. ratubp|aiqfr 

'Ars{tr rr.
€Jr- br.d- b6nd' ?øk

4 slotsl!hrsdhrhawd.. 1 5m|n

xr€ ghrtsi' 
'rdi6wc 

d rodrd(
tri'rg u.ndl diåærE 

' 
khbtr@os

oql@l.sddåddsfti|?I€iå
o.lE*s roætr f d€sft tdarnhss

s.ø-ni.Jklenogde|iresbdhgd.

FrcdagdsnS. Sed
kr.7.fixtl

Sørdagd'| 10. Sept
kt 15.fl,

rh flne 4t n'hø htEida, ha Re

Fi'rgatd. rodi'ss rE r'*rhg.r n d
s{rr.'l* p.m-r i rcn a, fd€g.q

hi}åqi'l:

Pdidddsr'sM to$så! d Srode
@*dsstu io s.ot hard. r5.(o.
Koråvtr*:æ s.nd* hvi vtntr.n
eo s Ir d6d. !.d p@ni.!dr,.lti!.n

'rH 
€d ud*lnsslspoGolp'mLr.rV

rodssåi E.t rodan!å d wn En.. tN

'xrElninsro'aiii4låsbdøs!€dFrr..l(!n f* dn * indEi.r d€hse' i rlnkur

hdwFrn! |(4n roq. på rorænd€ riG

fr€<bg 12æ r 22:txl
Llr(bg llt(n ri 22ø
Sootg ioo til 15m

ostsssdor bn kun tob.. 6d han6.-

P.* ror.l d€li.g. lko*!6@6 3 d.s.
srh-k€r.( d.or.n.ndsnas*d

Datt,gdkon kø 0O k

Sbrl(cao€o Riba
H&lundvel 't64

67æ Rlbe
Telt,: 75 41 Oa t1
Fat.i 75 ilt 08 t

Abning3lldln ll. 7,(D un.ht

Fstren s*4j w rarEd i Fn! v-h.4.
dh 3Æ[ 7 00 d (E. 10D kt 15.00.
q/dsl'!{€kon os dårk{Fr*lrlfltk D
kumEn, #r €E robi a.r ntt.rLt

-F.r6n dd tutE € huQr 6 mu

-EGrmå3.åæft6.
-Frbrsr.d i,njit6 u€ncr
-v.d i'ixnd,{ rævih stdet nd€.
br o9 d*agdddd kc{orab(

tat!|æ $n ror€d' nnsin/,Ea
dsnm rodaÆb€{ng.t .m *
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F:lLer at hale mistel cn rimelig slor hrvøncd sl. lædcda8 om lb nrddagcn(cir.5
krlt h,rldeJcg a|lcr samlcl apctit på cn prø!c. snå Lirsdåg clcnniddlg d.16 5ro!
jeg igcn ud dl Ribc Vcslerå ior ar prøvc k kken.Førsl hen ad \cd l9 ridcn s jc8 en
sl(r lliot ha!øned 8å al vandel i åficn !$lcn. Eflcr manSc li)rylg tusrkqjc Jeg ar
cn lisk vdr cfier spinncncn, men mcrc skete dcr helt€r iklic.Omkring rcJ ?O ridcn
,bcglndle der ttl kommc drc! i \ rndel ()8 jcg&Enklc ar deL rår \ cd al \ ære på lrde ul
Ug hjcm- Jeg tog cl langt kåsl opsLn ms og ,isken n)g spinnercn mcScr hårdl ligc i
n€dsluget-Den t|ak rnc8cl hårdl ind mod binkcn h!or'lcg s{(xl. Jcs sp()lcdc ncgcr
hurgliSl ind oS da lisken vil. ca I metcr lia mig bg f)kkef \ cd dcn og dc|t k)8 cr
ordentlig udløb ca. 5G (l) melcr h\ orefier dcn trnk of'strøms på moiisa[c
brcd,itneuemtiden havdcJc8lået assitancc al en lis[ekamcr.rr.Fi,\kcn k)Etlcrc g( c
udtræk mcn begyndtc så atr ærc mere løjclig,og cfrcr cr k\ nrlcr5 lid liunoe min
makkerlåndeen sølvblank havøncd pi59 kib.75cm. lang 0947 cn i
omlireds.Fiskcn bler Iangcl påO,l5Berkly Tnmariine og cn kobbedarcr Dr€pps 4
spjnncr, Elter mange dejligc men tiskcli[ige lurc 1il Ribe Vcstcrå,I]kkedcs dcl
endcljg.I mellemlidcn har jeg hntseL endn! cn lille pån hd\ ørfcd på 2.5 kg og 55
(m lrn8 mdi harlusoSså ved L|llalhuscr.

Fisker€n hcdder
Enk s€ngcr crdnhdm 5 62fi) Åbcn.i. 37



L,andsdelens

udvalg i
fiskegrei

Det er ikke en lystliskerhistorie. Vi er den største
specialforretning for grej i landsdelen. Viharet
kænpeudvalg i hjul,stænger, liner, beklædning,
trlbehør 0g agn,
Vj har indretteten afdeling for fluefiskeriog
fluebinding med alt hlad hjertet begærer - ialle
prislag, og en tilsvarende afdeling for
downriggerudstrr. Du kan også finde Danmark
flotteste håndlavede blink, derslåralt, hvad du
ellers haf set. 0g du kan afprøve stængerog hjul
lige uden for forr€tning€n - natutligvis under
kyndig vejledning. Kom ind og oplev det største
udra g du endnu har set l i , priser ou åldrig har set.

stØrste

I(ørs.lsv.jlednine:

du ud ad
Tolbod(ade
Ca. 3 km ude for

ilr€jer du trl højre.
følg Duematjc-
stiltet!

t ,v

Ni,
\'/6

,s KERI

Til@
\lr rry'bder nDn{orsJag kl.9.00 18.00, fredig h. 9.00, 19.00, lordi€ kl. 9.u) - 13.00
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I(omog fientdetnYe

Qratis frosFfi$ger.

Qht regge og bftzr nyt kutør
- [et tifrer ! og du 6(i7 i go[t humØr.
Kyd snøn og se [et går som en [E,

wn In-faneftortet erdu
godtgåtei.

Få nye ideer' og Professionel
råd hos

Flijgger
Seminarievej3 D, 6760 Ribe.
TlJ.75421888.
Aben 7-17.30, tredag 7-18,lørdag 9'13.



Qitre, Q)e uå

Havørred 12,2 kg, længde 96 cm, fanget den 17 m41995 midt
på strækningen mellem ringvejsbroen og Kammerslusen.
Havørreden huggede på en Meps spinder st.4 blank, Long
modellen.

Hugget kom eller 1O - 12 kast, kl. 10.30 helt inde ved egen bred.
jeg var klar over, at der var tale om en meget stor fisk, men tænk
efter ca. 10 minutter knækkede håndtaget på mit fastspolehjul.
Jeg fulgte fisken frem og tilbage for ikke at få mere line af hjutet
end højst nødvendigt, for det tog meget lang tid at få en enkelt
meter på hjulet, da jeg måtte dreje spolen med fingrene. Da
fisken begyndte at vise træthedstegn, håbede jeg på, at der var
en anden lystfisker i naerheden, men nej. Nærmere beskrivelse
om hvordan mit hjerte bankede, må være overflødig.. Så da
chancen for at kane den på land opstod, benyttede jeg mig af
det. Da fisken delvis var på land smed jeg stangen, styrtede ned
og fik fat i fisken. Derefter gik turen til formanden for Ribe
foreningen Finn Silber, og derefter til min fiskekammerat JØr
ivlelser.

lvled venlig hilsen
Otto Pedersen, Esbjerg

Tillykke!
Ribe Sportsfiskerforenings bestyrelse siger herved tillykke med
fangsten til Otto Pedersen. Samtidig tak for den omtale/reklame,
de'har konmet foreningen til gode.
Fisken er "pokaltilmeldt", men dels er der flere pokaler, dels er
det tilladt at slå Ottes flotte rekord.

Bestyreise|l

42



Skælprøven

En imponerende livshistorie

1 års smolt. Formodentlig fra mundingsudsætning, derefter ind
som grønlænder året efter. derefter 2 år i havet inden den var på
gydevandring første gang. Aret efter igen på gydevandring. I de
3 år har den haft en enorm tilvækst. De to efierfølgende år har
dgn også været på gydevandring hvert år, men kun med en lille
tilvækst i størrelsen, derefier bliver den i havet til året efter,
indsn dsn går op, d. v. s. at den er 8 år. Men fisken har gjort sit
ti l at føre slægten videre, den var på vejtil sin 5. gydning.

Tekst Jørn Nielsen

Otto Pedersen med sin havørred, 12,2 kg 43



Ribcb!cncåbncdc l .maj 1995 Al le lenctc.J l rgbcdcr (€husebuseer lunkhncl toB
sm.rgsluld indntlcdc mcd bl.å slne/spiseslue m. tcl.lbn og låncl!,loklen med kølc/
l.yscskrb,k)mlu q op!askcm.rskrn..Brle!ærelse medbruscr.Ei cllcr flcrc so!e!,rc-
i.ls.r. Ficllesla.ilirercr med bl.a bordtennis og billard samrstd iryser.

Ribe b) lene opcncd I st Måy 1995 Ll 94 holliday llats ,rrc I umished I unctronally dnd
t&dcllll\ sith laciliries such as li\ing/dining room rfirh relep}one and colour
t\.kitchcn vrilh lridgc, c(x)kcr and dishivasher. B.rroom $ith shover.one or morc
bcdrooms.Thc ccntral buildinghous€s c.g Lable tennis. billård and largc licr,.cr.

Ribc bylcnc war!m L Mdi lq95 geoll nel alle 94 lcncnwohnun8cn sind lunklronell
lnd Seschmack\o1l  c ingcf lchlc l  nr i l  r .B.  r lohn/Esszimmer mit  le le lon rnd
Farbltrnschcr,Kuchc mit kuhlschrunk, Hcrd und spulnaschine. Bddezimmcr mit
duscbc. 1 odcr rnchrcrc schla{zimmcr
Gemcroschaltsgcbåudc mitz-B Tischtcnnis, Billad und eine grossc TeiikuhLt.uhe.

Rilæ bferie, Damvej 34 DK-6760 Ribe. Tel 7988798& Fåx ?98879
98
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OvernatningiRibe

Sorn i 1993 forisætter vi fomidlingen af private værclser, så hvis du er boende i
Ribeornrådet og har plads til er par ektra soveposer FÅ gulvet, så hør€r vi geme fra
dig. Det er gmtis at annoncerc her.

Du kan ringe eller sldve til:
Arne ChrlsteNen,
Degnetoftvej 23, Ves{€r Vedstad
6760Ribe Ten 1s-M s23l

(:r 5 &m slilvc$ rir lnbc ullciLs d.l*Ellrærc|* ftd

( dcD nugcnmod (knn tøbi:s) kr lY)
I.aa og Møry SørenEn
V.eer Vedsø.l Blvej 26,
V.na Ve.kted, 6760 Rilt
Tlt 7s44 9' tl4,

(:å 5km syJ6r lor l{ib€ udlelcs 2 stk doblrlrvarci-
{ .nkdslue.B lv Ntnn k n* lv l . rosin m hcr

I sltesB, I n@ ndl2 $r.pl!d$r Dg I \tm trEd I

SlorL alrum dcd 2 soleplalsr snr tokkcn og lrd
,)er forefindus llt ikokkenerel 08 sch-ice lluwter
cl.pvmet. mcn dcr kr ogsn ltts i k nin
I)cr e. gn pl.ds til+j peemr
|nln er pr. d!€ (excl elt(b.!t)
!ni$n cr pr u8. (ercl. ero$rut
I Iusl lfl lcjcs i h l.åpri1.

løtl og Koæn Thyqese,

J *tø SchuUz,,Makt kel&I",
HMbwcj 25,6510 Gnn
tlf. 7444 54 59
EndnFror C.np|{g .g vddFtj.m
Srdctliggdd l0kn lisrlarRilImod(nin,dder
cr. :l(x) mercr til (LLslicn og a 2 lim rrl Hadsll
!n plidse. ld ier kdrEr drgkofl rrl (Ll$en (stun-
mensltnn'ne( A \'th) oe til laib. ve{eE
\:rndR:hjcmnrl hår åben hc.h årer og *in bl i. rilhtdc
orcmah'ng 

' 
liiDilicrumril kr 6J,- 

',r. 
pcNon

tr l:0,-

I i d.l dtrlL: (8 dof'tdl. r rr.!).r trut fird q knlcr
og.1rDn. l \msl t l rdr l r lof t i l .Frnrcrf i  ordr.r
2.5lim syli J{tr1{ h! Ddl lnndcl
Ijrikdo cr nmcligc. d.r k$' bc\rLlhr Nd'gtimld

h^tzttj s4, Sir. Ittut,

TIf. 75-12 38 20 hedst efier *l 17.00.

I lu{ ril l.je tæt r.{ ( illst Iit lillc idlnrk hs pa.t m:
md itlrLg q smi r!'dær dl(jes.
llu$llrgg0rpaen | | {Xx)nrrstornururSrund rLdskov
( rvrlor hu,\cr lrar d0r m dnehe v.ti lil $mm.nldbet |i
( is l* ios l r !d* l ) r rs c.  I  knr l iuhu€l l i l icD
llus.rliSeerut tl knlm ltittmql(hnnndtnrcLlcm
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Cdnfus'b.b.^ Ahrer t . aFil, Tll'. 7'L32 t7 I I

Nlidl i Rib. og åligcvcl ncd l;dsigt orer slitr
ræn og dcn lied.j.b Hoycdln8. 1 åg tåmilien
rcd.os låd d€m d F o@8d* i Ribc I>n-

l;anilie r&relsrlia 2 6 !En, n&slcn alle mcd
cgcl bad. krilct.ldgatrg til køkken mcd
trye'r,&gli gstrsft d lr.hrdtcnnis n.h
Drbb !.rc|$r lia kr l75Jx)
liitE vrndrcruen. ,\benr lr2 ' -IJ I I
Sc1 l'cdcrsgndc 16 at60 Rjbc I1f7512fi,20
l:nr 75+2.{288



Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening
Alle henvendeker bedes rctæt til udvalgsfon ændene, (undersfieget)

Udvalget for arbejde ved åen:
Peter Thomsen, Knud E. Jensen, Holge. Løhndorf , Kim Nicolaisen.
Fiskepleje og udsætningsudvalget: (Laksefonden)
Finn Silbe., Holger Løhndort, Laksefonden med formand B9!]!-]Q!!C!,
Højvej 4, 6510 Gram.
Bladudvalget:
Holoer Sørensen, Ame Christensen, John Schmidt og Kim Nicolaisen.

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

Juniorudvalget;
Finn Silber og Allan Dinesen.

Vesteråudvalget:
E!! g!!bC! 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 7541 0A 32
Finn Silber Bent Olsen
Peter Thomsen Knud Erik Jensen
Poul Erik Nielsen 75-52 13 a'l
Bent Nissen 74-42 06 27
Eding Skjødt 7545 29 04
Morten Dahl Hansen % 75423609
Chrislian Winkler 744231 53
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