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fiskeRlBEtragtninger
Medlemsblad for Ribe Sportsfiskerforenin g
Redaktion:
Eftertryki kun med foreningens tilladelse.

Fomand: Finn Silbcr Holmcrcj 10 ata\o Rib€

Næslfomand: Peter Thomsen L^ærkerænget 13 6760 Rlbe

Kasscrc.: I blgcr Sørcnscn Vcslcrgade 3 1 67? I Gr€dstedbro

Bestyrcsesn. Knud Enk Jenscn Tomskadc!ængc1 5 6760 Ribe

Bestyrelsesm.Holger Lohndof AneLnonevel 6 6500 Vojens

Bc,n rel.c.n. O\ c Mcd\ n Hunlc\ cj I a\6nn Vcjcn

Bestyrclsesm. Amc Chnstcnscn DcSnctoftevej 3 67d) Ribe

1. Supplant. Jobn Schmid' Ø.Vedstedvcl 26 c 6760 Ribe

2. Supplanl. Kim Nicolaisen V Vedstedvej 16 6760 Ribe

B.medlemsrcp. Søren Chnstcnscn Grønncgadc I 6 6760 Ribe

F'rmrnJ tikrlonden Ame chrircnccn

luniorlcdcr Allan Dincsen Nipslcj 3 6760 tube

Junio.leder Søren Ki.kegård t \ sangen ænget l7 6?60 Ribc

Juniorlcdc. Klaus Karlscn Alsbnl\ ej 2 6740 Brdmmin8

opsynskordnator John Schlnidr ø.Vcdsredvej 6760 Rib€

Tåbtc og fundnc sagcr: PctcrThomscn LnLe\'æneer 13 Ribe

'7542 4642

1542 A)54

"t543 2095

'75422296

7Æ1 r49t

'7536 45t1

'1s44 5231

'75l]2 203t1

754/. 5(Å',7

'7542 t 2

7544 S23l

'7542 44W

'7542.20113

75101436

7547203a

-t512 0954



Refærat fra ordinær generalforsamling d.l6 marts I

Generalforsamlingen blev i år holdt på Gredstedbro hotel,og
atter var kendetegnet ved et stort fremmøde, ca 150
medlemmer va. mødt frem.
Valget af Gredstedbro for alholdels€ af geralforsamlingen
faldt ikke umiddelbart i godjord, men fra bestyrelsens side i
å! at betuagte som en nødløsning.Fremover vil de blive
alholdt i Ribe. Der er lavet en aftaie med Kvickly om at
reservere Cafete.iet Lørdag midt i marts hven år.
Da detjo er umuligt for alle medlemmer at være til stede
ved generalforsamlingcn vil jeg her refererer lidt til den
udsendte dagsorden.

ad l. Man beklage. at der ikke var en forretningsorden til
rådighed ( kopimaskinen var defekt).
Ad 2. Bent Skjødt blev valgl som didgent, og varetog hvervet
på bedste måde.
Ad 3. Formanden mindedes afdøde medlemmer: Grcthe
Palleseq Svend Jøker, Søren Thuesen og Chr Mads
Christensen,
Efter en del debat blev fomandens beretning
godkendt,hvilket samtidig betød at Jens Ploug Hansen
bevægede sig på a stykket i forbindelse med optagelse af
vidioen om RibeSportsfiskerforening, samt at bestyrelsen
fremover overholdt foreningens vedtægter ved fremtidige
generalforsåmlinger-



Junior afdelinges beretning blev aflagt afAllan Dinesen.
Bent Olsen beretdng som offendliggjort i bladet.
B€gge blev godkendt.
Ad 4. Kasseren gennemgik regnskabet, som affødte en del
spø.gsmål, b.a. til Vesterå lejen. Der blev oplyst at den e.
pristalsregule.et, og så kan man selv regne det ud flemtidig.
Henset til det store underskud var d€r spø.gsmål til om det
var nødveDdigt at alholde lodsejer fest. Dette mener vi fm
bestyrelsens side at vi skal fastholde fremover. Det er
nødvendigt med den tætte kontakt til lodsejeme, ellers
kunne man forestille sig at ,udgiften ved en lodsejerfest kom
til at ligge i frskelejen, og så så soakker man om "kold
forretning" og så tvivlerjeg på at vi i længden kan være med
i lejemåI.
Sagt på eo anden måd€ "hjertet skal være med i lejemålet".
Efter en del yderligerc spøgsmål til regnskabet blev det sat
til afstemning og godkendl

ad 5,
Indkomne forslas.
r )
2)
3)
4)

6)
7)
8)
8)b
e)
l0)
l l )
12)
13)

Vedtaget
Vedtaget
Forkastet
Forkastet
Vedtaget
Forkastet
Forkastet
forkastet
Forkastet
Forkastet
Fo.kastet
Fo.kastet
Forkastet
Forkåstet



ad 6.
Knud Erik Jensen blev genvalgt.
Ame Christensen nyval gt.
Kim Nicolaisen valgt til bqtyretsessuppleånt'
Sørcn Christensetr Ribe Ny B-medlemsrePresentånt
Frank Crøn og Per Hemmingsen modtog genvalg'

ad 1.
Eventuelt
Pokaler
l-aks 82 kg John Tosti Esbjefg.
Havør€d 122 kg Otto Pedersen Bramrning'
Gedde 7,5 kg To.ben Holm (uniorpokarl'
Gartner Mathiesens mindepokal fik Per Hemmingsen Vejen

Bent Olsen blev takket for sit lange og dygtige virke i

Laksefonden og i forskellige poster for foreningen'

Del blev herefter diskuterct om løst og fast omkring

foreningen- og der blev alholdt amerikansk lotteti'

Og da der ikke var flere indlæg taLlr€de fotmanden for et godt

fremmøde, og der blev afsluttet med gule ærter'

Besf}r€ls€n.

Der er efterhånden flere forskellige m.åder, fisken kan være

mærket på.
På Hovedengen fedtfi nnen.
Ved Kammerslusen feddinnen + Bugfinne
Andre mærkninger er med tatoveringer under bugen (prikker)

Så til sidst Carlin mærket som sidder i ryggen,(plastrnærke)
Hold venligst øje med de forskellige mærkninger rlår I fanger

fisk og skriv del op og lad foreningen lå det åt vide Del er

megeivæsentligt. at ri alle gør en insats for at følge disse

mærkninger op.



mindre end 50 lystfi skere,
interesserede og andre aktive fundet vejen ned på Hoveden
i Ribe hvor der skulle klippes fedtfinner af ikke mindre eod
33,500 stk havønedyngel som efterfølgetrde blev udsat i åen.
Arangementet skabte stor opmærksomhed ved åen og mange
turister, som it](e havde set noget ligrende før, fandt vejen
ned til "klippeme" som måtte agere turistvejledere og
forklare hvad der foresik.
Det var specielt glæde-iigt at se at det både var unge og lidt
ældre lysdiskere, som var med til det store artrejde, som
rigtig maog€ af os får glæde afi de kommende år,
Eoeste anmærkning til arrangementet var den lidt sene
omdeliog af drikkevarer ved åeD - detæ vil der dog blive
ddet bod på, er det blevet lovet fra aosva ig side.
Efter "klipningen" var Ribe spofi vært med lækker
smø.rebrød, ostemadder og dejlig varm kaffe. Tak for det!

Tekst og foto Erik Egved Petersen Nordisk Naturfoto



vu J€g srge ære at lå gårher
Mathisen mindepokal (+en flaske whiskyfor d€t arbejd€ jeg
har lavet i Ribe Sportsfiskerforening.Et arbejde, som bestod
i. at jeg sammen med nogle venncr ( tjks€fonden) emskede
og strøg hanner og moderfisk-
Mit arbejde bestod mest i optælling + pasning afæg og yngel,
Problemet er nu, atjeg har fået en større tak end Bent Olsen.
Bent Olsen modlog nemlig også en flaske Whisky for
arbejde, meo ikke noget æ.esb€vis.
Jeg troede egcntlig, aa genemlforsamlingen var den største
myndighed i foreningen.
Dajeg foreslog Bent Olsen sorn æresmedlem, fik jeg
opbakning fra genralforsamlingen. og det tyde jeg som el ja.
Jeg snakkede lidt senerc med Bent Skjødt (Dirigenten) og
nqle fra bestyælsen, Og fik den odattelse. ar så vår det
iorden.
Hvorfor er det så ikke det?
Og hvad har Bent Olsen så lavet for foreningen ?
I de 20 fu Bent Olsen har været medlem åf Rib€
Spodi skerforening, har han
-været med i besl'.rel sen
--Været formand for samarbejdsudvalget
- stariet l-åksefonden. Som er hans ide
*Værel kontrollør i mange og erdet stadig.
Desuden har Bent Olsen æren afat vi har Obbekær trekanten
(v€d sammenløbeo, og Ribe Vesterå.
Bent Olsen satte sit hus ind for sammen med andrc at
kautionere for Karkovgtud (da Hollænder ejede det)
Kender vi ikke allesammen Bent, som ham, der sagde. at vi
fikfisk iåen ? Har vi ikke {ået det ?
Hvordan kan man egentlig blive æresmedlem?
Ved at STARIE fo{€ningen ?
ved at gå UD af bestyrel sen? -eller for det ARBEIDE, man har
lavet ?
Kommer det an på vor MANGE ÅR man har siddet i
b€sryrelsen?-eller skal man være PENSIONIST?
Jeg spørger bart! Per Hemminqsen.



Elfiskeri i Ribe å system,en lørdag i marts var laksefondens
første tur i år Vejret var meget fint,men koldt og blæsende og
et par minusgrader.
Haderslev Omegns Sportsfiskerforening var også kommet til,
de hentede gedder og k:nuder og flyttede dem til Hade$lev
Dam hvor de kan gøre større nytte.Haderslev dam har i flere år
arbejdet på at opfiske forskellige arter for at gøre vandet merc
rent og Flemming Holm fortalte at det var begyndt at
hjælpe.Sigtbarheden i vandet var blevet meget bedre og det
skal de f isk de henær her hjælpe ri l  med.
En fotograf ( Erik Egvad Petersen som bl.a skriver i Vestkysten
hver lø.dag) havde også sneget sig med på turen for at holde
øje med hvad vi laver, og det kunne man så læse i avisen om
lørd^ger..
Turen måtte nok siges at være en succes. Der blev set utrolig
mange nedfaldsørreder som endnu var oppe i åen og som
desværre ikke når at komme ud inden I april. Dem skal vi
passe på og skåne lidt endDu.Fine stalii[ger omkring de 5o 55
cm blev der set og store rcgnbueørreder. Der blev flyttet.53
gedder til Haderslev Dam.
Mange trorjo at vi affisker vandet for gedder når vi er ude at
elfiske. Det er bestemt ikke meningen,der skaljo være en
skraldemand i åen ak-kurat som ræven på land, men vi flytter
altid fiskene til et andet vand hvor de mangler dem og hvor de
kan gøe støne nytte. Når vi så tager ! betragtning, at vi kulr
opfisker l0 15% ja så er detjo en lille part i forhold til hvad
åen indeholder af gedder og knuder.



l{eopren uaders
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Oplev lystfiskerens paradis !
Hos os kan du gå rundt mellem mere end 600 forskellige
fiskestænger: en- og to-håndsfluestænger, spinne', båd-,
hav-, karpe-, og mede-stænger. Mere end 500 forskellige
fiskehjul: flue-, spinne-, multi- og Big game-hjul.
Kæmpe udvalg i endegrei.
Vi har åben når du har tid,

il1"i"::f* H
SHlmnn

p6nrsrN
PORGEN ANGETSPORT
25927 Avontoft-Ros6n k ronz
Grenzijb€rgons Rul€bijll
Telefon 0 46 64195 15 10
leletux O 46 61/ 14 O0

(DMAG.LITE
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tallingen indtager de sydvestjyske

Frisk stalling med nyopgravede kartofler og smømovs.det er
ikke en ttpisk menu pa de vestjyske middagsborde endnu.
Men det kan det blive. og biolog Mads Ejby-Emst,
vandløbskontoret på Ribe Amtgård,fortæller at stallingen
smager godt. Det er en laksefisk med en kamkteristisk smag
af timian. Og den skal tilberedes umiddelbart efter den er
fanget, understreger Mads Ejby-Emst.Og hvorfor nu så
megen ståiej om denne >Thymallus <,som er
stallingens latinske navn. Fordi den efterhånden færdes
hjemmevant i amtets å systemer-efter at den i m-30 år
ilke har kunner trives her på grund afforurening og
forringelse af dens gyde områder
I perioden 1985- 89 gennemførte Ribe Amt imidlerrid
sammen med de lokale sponsfiskerforeninger et større
opdræt og udsætnings projekt for at genskabe
stallingbestanden i Kongeåsystemet.
Der blev fanget moderfisk i Gudenåen som har en god
stallingbestand- I årene 1 189 blev der opdrættet og udsat
omkring 110.000 styk stallingyngel i Kong€.åsystemet.
Og tiltrods for at der hat været et par alvorlige
forureningsuheld i 1989 08 1992 er stallingen slaet godt an i
Kongeå systemet, fastslår Mads Ejby-Emst.
Med Kongeå projektet som model indledte man fra Ribe Amt
side i 1989 tilsvarende udsætninger i Varde å systemet,og
de følgende fem år er der udsat 15.00 stk yngel og 75
moderfisk i Grindsted å,Ansager å. Hdme åog Linding å.
Fra undersøgelser sidste år,ved vi at der nu er etåbeleret en
selvproducerende bestand i Linding å mens bestandene i de
øvdge vandløb er små siger Mads Ejby-Emst.
Såfremt amtel får de nødvendige tilladelser fra
fiskeriminist€riet det dedor. også planen at der både i år
og til næste år skal udsætt€s Stallinger i Grindsted å
Ansager å og Holme å.
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l
To personer har fået tilladelse til fiskeri fra båd på grund af
sygdom,båden vil være afmærket med et mærkat så vi kan se,
at det er den. Der vil være specielle regler omkring fiskeriet

i i
Havørred i RSF fiskevand 40 cm.
Bækørred i RSF fiskevand 30 cm.

I
Hvis I har fanget en pæn fisk stor eller lille, som I mener gør
sig fortjent til at blive foreviget på billede så ring til Erik
han er der som et søm.
Erik Egvad Petersen Nordisk Natorfoto 7,166 9612

I
Handske fundet ved klåbygåfd mergelgrav.
Kan afhentes ved Peter Thomsen 75420954

12



Jeg kan se at vores gode fotograf Erik Egvad Petersen
Nordisk Naturfoto er efter os med forplejningen inde på
Hovedengen,men det må I seb{ølgelig undskylde det var ikke
meni gen at folk skulle tøBte så voldsomt, men det er nu
engang sådan atjo længere mån strækker den første pausejo
mere får vi lavel inden folk falder i snak-
Ude ved ka[une$lusen måtte vi gøre der lidt bedre med
forpl€jaingen, jeg kunne godt hør€, at der varflerc der havde
regnet med at vi skulle over på restaumnten og have en bedre
middag men, jeg var henne og puste lidt til Peter Clausager
ham der ledede fioneklipningeoJnen han havde bestemt
en meget dårlig hø.else, så alt i alt måtte vijo nøjes med
Ribe Sportsfiskerforenings forplejning Ca 150 ø1, l2
stænge. rvienerbrød og sodavand.
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Et større oprydningsarbejde blev udføn af Ribe
Sportsfi skerforening og Ribe dykkerklub
Det hele gik ud på at ljeme greoe, og hvad der ellers lå på
bunden af åen nedenfor broen.J€g va! der selv noget af
tidenda staklen på bredder afforskellige tirg blev
større.Det var brædder,grenc,bildæk, plastiksække og meget
andet der kom oD til overfladen.
Det mest iøjnefaldende der kom op på land var et
kasseapperat og det bler straks åbnet.Der vår nu ingen penge
i den,men en lille ål havde fundet sig en gemmested i den
tomme skuffeden blev dog hurtigt sat tilbage i åen igen.
Oprydningsopgaven blev gennemført fordi flerc lysdiskere
havde klaget over at de mistede for meget fiskegrej p.g.a-
bundhug.Hele aktionen blev gennemført med spænding fra
begge ioteressergrupper. Der kom mange små bemærkninger
på en sjov og humoristisk måde fm deltageme
Dykkeme havde dog betinget sig at de skulle have noget at
skylle halsen i bagefter, fordi man bliver tør i halsen, når
man indånder ilten fra flaskerne.
Jeg havde mødt nogle af dykkeme fpr, og den dag blevjeg lidt
til grin. Fru Nielsen ogjeg var kørt til Ribe bl,a. for at gå en
tur langs åen ved Skibbroen, " fredet strækning".Jeg ville bl.a
{otografere fiskerappen, men så serjeg på vandoverfladen
to store buler på vandovedladen. Frem med kameraet, for
hvad tænker en lystfisker på når han ser sådan noget
Jeg forestillede mig at {å et billede af en stor fisk, der
enten spmng ud af vandet eller vendte rundt i vaddoverlladen.
Men op af vandet kom hovedet af to dykkere til min store
ovenaskelse, dajeg ikke anede at de var der, og fru Nielsen
ja hun grinede ad mig
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En dl lker kommer op fra fra Vesleråen. del må \ ære megel
koldt at opholde sig i  vandet.

Men bagefter havde vi en hyggelig snak med de to
dykkere,som

kunne fortælle, at der stod mange fisk nede ved bunden .
En meget stor havørred syntes så godt om deres
tilstedeværelse at den var svømmet ind under den ene af
,i\ lkerne. da han lå og rodede efter gamle potteskår

Tekst og fbto Jørn Nielsen

Gode historier og vittigheder!
En åf foreningens flittige medtemmer prøver at tave en samting åf go.le
småhistor'€r og vittigheder, og de må naturtigvis, men ikke nødvendigvis

Ha.du en ellerflere, så send dem titArne etter Hotger, så sendervividere.
Holger



I

Ribe Kammersluse

Ved Ribe Kammerslu se d. Zi -+96 \ ar fremmødet også meget

stort en ove.gang talt efter billede 67 mand men nogle kørte

igen fordi vi ikke haYde sakse nok, det var ellers

Vadehavsundetsøgelseo der skulle stille med dem' men de

skulle også klippe finner et andet sted, så i-i måtte dele

saksene.
De er åbenbart heller ikke vant til det stot frernmød€,

derfor var der kun 4O stk sakse til os,men det gik

alligevel meget fint da folk først havde været oppe og

støvsuge bileme for sakse



iælpsomme fo!!

Så kom dagen, der var stor tilslutning efter optælling va.r ca
50 mand mødt op for at hjælpe med at klippe fedtfinnen af
små øfieder. Der er blevet ringet til mange og det
er blevet positivt modtaget, Alle havde lyst til at hjælpe
foreningen med at klippe de malge fisk.Flere kom også
uopfordret. Og det er bare dejligt at se det store
fremmøde. Ørredeme kom med lastbil og kom herefter ned i
nogle store kar hvor der var bedøvelsesmiddel i. Folk
hentede dem i små spande og sad i små grupper og
klippede dem stille og rolig. Der blev iøvrigt sat fisk ud i
hyttefade til forskellige forsatg.altsammen noget vi får mere
at vide om når undenøgelseme er slut.Jeg er helt sikker på
at folk hyggede sig. De fik en snak med mange som de ikke
kendte og andre med nogle de har set før langs åen,men ikke
snakket med. \4 kom først rigtig igang kl.10.30 og ca kl 12.45
var vi færdige .
Derefter var Ribe Spon væn ti l  eftermiddagkaffen i
forretningen i Storegade. Og det håber vj nåturligvis ikke
bliver sidste gang det gjorde de rigtig godt.
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Fredningstider

Ørred 16 november
Laks 16 november
Stalling 15 marts
Sandart I maj
Helt I november

l5 januar
l5 januar
15 maj
3l maj
3l januar

Snæbel Total fredet
Regnbu€øff ed ingen fredningstid

oYer fis i 1996

Oversigt på landsplan.
Udsætditrg af øred i ferskvand
Mundingsudsætninger
Saltvandsudsætninger
Laks i ferskvand
Laks i saltvand

3,95 mill
3,70 mill
0,95 mill
2,3o mill
I,o8 mill

Uilsætninsoversist over Ribe-A-Svstem 1996

Fiskeart
Øned
Øned
ØfteÅ

Ørrcd
Øned
Laks

Antal
67.000 stk
53.400 stk
33.700 stk
9.800 stk
30.400 stk
47.100 stk

Størelse
Muodiogsudsæt lt22 cm
Yngel Forfodret 3 uger.
l/2 års GlO cm.
I års l0 14 cm.

I års

18
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Nu er Peter igen ude med snøren, han havde jo ellers sagt at
hans samling var komplet, men se nu bare,han ved jo hvor de
underligste ting findes.Læg mærke til måden hvorpå han
holder snøendet erjo kun for kenderel

Ove.gård Ribe Sport, blev spurgt hvordan det
ik med indveininsen affisk f.a Vesteråen til Månedens fisk

derind og få den målt ,vejet og fotograferet Det gælder
om at fange den største,men måneders fisk Cedd€,øred,
skaller eller hvad det nu kan være. chancen er der.

I I forretningen tager de et billede til opslagstavlen så vi kan
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Flueliner
Vi krur p.g.u. d./bftlelngli!!t in(lkob ttu tilbyle
dn trt k e fl ne./i s lie t'c.fl ua I i c I t i l.fiutl os i-l is er.
Ilos,,lir-llo i Etrlllun hur t'i itttlkoltl el slu're
restptrti r( tlc kcudt( Ait'-.flo Iinar i 5000 og 7000
seriett.
Litrcnrc er liendl./itr deres go e skydeegerskaber,
lotv strctch l{crnc og slore slilsl)trkc.

Linerne.ftis i lttitlc LVIr og D'l , sti ttrr Irur u
nruligheieu./or ut hlippe ;'k.lulehoveder u en det
kosler ulverdcu,

Iråes i flg. sl0ffcl.\'er:

wF 4-F - trF I t- t . '
,yF 5-I - tyF II-I
,VF6SII - 

'Y[ 
II-SII

D'[',4-t1 - D7'1l-f
D7' 5-r - D't' I 1-r

pr. stk. kun 79t50

J stk ku 199,00

VABTI . AMVUNN |or| . SPOfi9 OG RIOEUDST}F , JACT- OG NSKEFIÅNNKL€R
øår.aådr 36.{2. Dk.6900 Skt.,n, r.9/ 35 0999
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Overnatning i Ribe
Her kan du overnatte i Ribe, der er alle mulighedef og til forskellige pdser.
Yderligere oplysninger fås på tlf. 75 44 52 31 Arne Christensen og tlf. 75 43
20 95 Holger Sørensen eller ved dirckte henvendelse til:

Storkesøen (Fiskesø, små og store hytter ) 75 41 0411
Eeliggende l lg€ syd fof Ribe

Ribe Byferio (fårielejligheder flere størrelser) 79 88 79 88
Beliggende i byens sydlige udkant

Ribe Vandrehjem (ny og modeme) 75 42 06 20
Beliggende a Ribe by

Hotel Dagmar Anno 1581 (romantiske verclser og 2 resl.) 75 42 00 33
FeinschmecheF og f iskemenuef. Beliggende l ige ved Domkirken.

Weis'Stue (gammel hyggelig rest. og nogle værelser. 75 42 07 0o
Beliggende lige ved Domkirken

Holef Fru lvathis (Hotel fted mindre reet.) 75 423120
Beliggende i Saltgade ( den nordl ige indkørsel t i l  Ribe)

Hotef Søndorjylland Hotel med rest, 75 4204 68
Beliggende Sønderportsgade 22, tæt ved Domkirken

Hotel Gredstedbro (Landsbyholel) fS 4t 11 20
Beliggende ca. E km. nord fof Ribe

Hviding Kro (Landsbykro) 75 44 52 60
B€liggende ca. 7. km. syd for Ribe

Fugfsang Bondegårdsferie 100,- kr/nat 74 82 33 3A
Beliggenhed Ribe landevej 18, mær A-siykket

Appardment {indtil 4 prs. 120,- krlprs, Morgenmad 20,- 75 44 5278
Beliggende Sdr. Farupvej 50 ca 4 km syd tor Rabe

Ribe Campingplads + hytter f6 4107 77
Beliggende lige nord for Ribe

Vilfebøf Kongeå Camping + hyttet Bækvej 39 75 43 7'l 04
Beliggende lige ved Kongeåen ca 14 km f|a Ribe

Foldingbro camping + hytter 76 38 10 78
Beliggende lige ved Kongeåen cå 18 km f€ Ribe

Enderupskov Camping o9 Vandrehjem + hytter, 74 8217 11
Beliggende ved A-stykkels sydøstende ved Ribe-Gråm iandevejen.

Rbehøj Fiskesø og hytter Kiosk og cafeteda 753s a5 32
Eeliqoende mellem Bobøl og Tobøl ca 17 kn nordøst for Ribe
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Størrelsesfordeling
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s1ørrelsesJordeling
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Totalfangst
'1 995 Gelsa Hjortu Rib€ a Såmm Vestera Søen.

1

; ;
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155 28 984 79 1999
12 21

621

tl la-+d4.,lrlrot f.rr-.
Først tak for de mange udfyldle lapport€i, det var næsten 100%.
Desvære gælder dette ikk€ kortkøberne, men det bliver også bedre.
Hvis tre forskelligE medlemmer blev bedt om at komme med sine
kommenlarer lil rapporterne, ville dea med sikkerhed komme lre nogel
foiskellige resultater ud af det, og på den baggrund vil jeq nøjes med
al konstatere et ganske godt år, hvorieg især lægger mærke til lo ting.
Del førstg er, at siden vi har leiet Vesteråen, er antallet af havørreder
tanget i de "gamle" vande blevet endog megel slørre.
Det andel er, at sommertiskon, som vi jo har 3ukket megel efter ser ud
til at væte der, sommermånederne hat været gode i år.
Det er nu op lil dig at få det ud af rapporten, som du laegger vægt på.
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Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening
Aile henvendelser bedes rettet til udvalgsformændene.

Udvalget for arbejde ved åen
Peter Thornsen,Knud E Jensen,Hotger løhndorp Kim Ncolaisen.
Fiskepleje og udsætningsudvalgetl Lakefonazn )
Ame Chdstensen. Holger Løhndorf.
Bladudvalg€t:
Ame Christensen.John Schmidt, tlolger Sørensen og Sørcn Christensen.
Kontragtudvalget:
Peter Thomsen. Finn Silber Ove Madsen. Knud E Jensen.
Juniorudvalget.
Finn Silber. Allan Dinesen-
Vestelå udvalget.
Fnn Silber. Peter Thomsen.
Dagkortudvalget ( salg og Distribution )
Knud E Jensen, Ove Mads€n, Ame Christensen og Holger Sørensen.
Pokaler: ( Tilmelding af fangster )

. Holser Løhndorf.
Vandplejeudval g.
Holqer Løhndorfog Kim Nicolaisen.

Fiskeriops5m:
Jobn Schmidt, Kodinator. ø.Vedst€dvej 26 c 6760 Ribe
Poul Erik Nielsen Kai Munksvej 4 6000 Kolding
Bent Olsen Højvej46510 cram
Bent Nissen Arupvej 1 6510 cram
Christian Winkler'lbften 5 6510 Gram
Finn Silber Holmevej 10 6760 Ribe
Peter Thomsen Lærkevænget t3 6'760 Rib€
Knud E Jensen Tomskadevænger 5 6?60 Ribe
Erliog Skjødt Tunøvej 20 6700 Esbjerg Ø
Bjarke Sonnicbsen Chr Andersensvej 33 6-5t0 Cram

'Vg qL\r'K

,*
7552 1381
'7Æ2t5fi
7Æ206n
74a23t53
7312 46,+2
'7542 U)54
'7y2 2296
79.5 2904
'74422936
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