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fiskeRlBEtragtninger

Il{)diemsblad f or lliDe rjpoli sfi slierf oretring
Rodah{ionr Allan llioeser og bladudvalgel
Liltertryk også i uddrag. kun ned loreningens skfillligo tilladelse

fbnr)and. I loklcr lphndor i
Næsliormand: AllarDinesen

Ananronevel 6. Nustf'rp, 6500 V.j.ns
Nip6vcj 23. 67nil Rjbc

Veslcrgade 31. 67?1 Gredsteilbo

?4 67 l+ !.il
2A 26 1A Aa

75 4: i . iO 95

1512 22 96
?5 44 s6 0?
75 42 s-,r 85
75 44 s2 ! l

75 4l  Ol  59
15 45 t6 72

15 l4 03 32

75 42 44 09
75 42 20 1A

15 42 2A ia

'13 42 22 9a

Ktrud Erik Jensen 'lbnrsk a deværget 5. 6760 Ribe
Kju Nicotaisef V Vedstedvel 16, ij160 Rilie
Beflry loulsen lbrnrånrNensvel L, 0760 Ribe

^rne 
Chnslensen DcgneleJ, 23 6760 rlil)e

L supplånt: tsørge R'is nylevænqet 4. 6760 Rjbe
2. Supplani: Hugo liansen Næ(ebrogade ll. 6700 Ljsbjerg

rcpræsentant: Asbjøln Kvaglundpa*en 211.3 6?0s Esbjery

Juni()rledcr: 
^llan 

ljinesen Njpsvej 23. 6?ljo Ribe
Junioneder: Sør,Ar Kiftega3rd Løvcangetuænset U. 67$0 Ribe
opsyDs
kordinator: John SchrlLidt Granly ,lii. øster vedncd

sager Knud Enk Jersen 'lorns\åievænget 5. ii76o Rib.

UdvålgeDe i nibe Sportsfiskerlorening
Alle henvendelser bedes rettet til ualvalgsforn}ændene lunderstregetl

Arb ved aer Kn-ull[rik icrue!]. rirn Nl.olaisen. Holger l.riliDdorl
Pelcr Tbonsen. Borg-a Riis

f'sketlete oq udsarrn jnocr. Aneehnstcnser. lsbjønr
tsladudvalg Ælan Dinese'].Ilolgcr Sør-"Jrsen. tsørge Riis
KontraktL), lvalg:  KimNj, t r i la is.r  KnLrd t r jk rensef l ln l rFrTohfd. . r
hrriorudvalgel: Allan Dr!e!e! lcnry PoulscD. sører Kirl{cqard

Dagkonudrålg.l: Hal!,9r Sørensc& t(nud Erik lcDsen,Ifi,qo lnnsen, Borqe iliis
Pokal.r: llrlgo Ilnnsca
Vandtlcleud!,alg: Bcony Poqlle[ Arn€ Chnstensen. Johll losh. Bent Nisscn
HLrsudvalg: I-irnger Sprense!r Bcnny Po!lsen. Hugo IIlnseD. Arne chnrncDsen
PR u.l!alg: Anre CrLtistlnseD

KoJlrolrører B-Ant olsen 74 82 1a 50 f l , rJr  Si lb.r  7 l  42 4a 42
Poul grtk Nielse '/it 52 13 8l Peter l'homeD 75 42 09 5.1
Bent Nissen ?4 tsZa62i Knud EriI lensen ?5 4,? 22 96
t j r l rng Sklødl  ?5 45 2q O{ Ch sodn W| lpr ' /4 8, /  i l  53
nl i rke sonnrr lFen /4 82 l8 16



Generolforsomlingen den 14. morls 1998

Ribe d.21. morts
l. Velkomsl

forretningsordenen blev fremlagl og.vedtaget

Valg aI dirige . Bent Slrjødt blev som den enesle foreslået og ]ralo.
Dirigenten konstalerede, at generalforsåmlingen \,?r korrekt indlarslet og
gav odet til formanden,Holgef Løndod.for bererningen.

f*keRIBEtIagtninger 3-

3. Formondens berefning

2. Volg of Diilgenl

H.L. begynfte med ar mincles el medlem, cler er aigået ved døden
siclen siii-ste generalforsanling. Det er Aksel Jeosen.
gormandens berctning findes i blad nr-I, l998,men H.l,- foretog en uddy
belse aJ den skrer,'ne berctninq.
Under spørgsmål til beretningerr påpegede Beni Nissen, at der i hanma!:k
er ytringsfnhed, og åt del ikke var han! def havde henvendt sjg til pres-
scn h.L. papegede, år kn| |kneit  om orss, snnve er oar på de
personetder eqenhændigr og uden om bestFelsen har henvendt sig til
mlndigheder og tLl DSI H.L. ytrede ønske om, ar lignende henveodclser
lørst gar ril bestl,'relserl og understregede. at nan bør passe på med
dårlig omtale ai fiskenet, da delte kan medføre err negaliv indflydelse på
medlemsantallet.
Y. . - :  , . , . : r . ;  [ . Ict r , - rJ l  .  mr.sry ic. ,ar , .1 rdgp Snr 'o '  I  Incr.ngcr
omluing grønlænderfiskeiei rned henblik på Vadehavsrapponen.
H.L.s,'arede, at der allerede var drverse hltag i gang, og der drøftes på
flere planer vedrørerde frefirlidiqe restrjkrionef og tillag. Krislia]l Ring
spulgle videre, hvad bestyrels-"ns holdning var tl en e!'1. {redning al
grønlænd€dEkeriet og fik svaret, at er lredrng bakkes op aJ bestj,?eF

Benl Olsen spurgle il lallene fra Vadehavsrappomen,der vedrører mun
clngsudsætningemo og menre. ar den sto.e dødeliqhed var ali Jor høi.
llan mente. al udhgere lorsøg har visr. at mundirrgsudsætningcr ofle lyk
kes
JohD lbsti nLeate, at rn€dlemInerne flangler rnformation om de trllag, der



sker i foreningen, og menie, at man ikke gjorde noget ved grødeproble-
matikken i åen- H.L. svarede, at resulleret aJ henvendelser tjl myndighe-
deme har været negative.
Allan Dinesen fortalt om den triste hlbagegang i antallet aJ juniorer pa
ungdonsskolen. Han mente, det kwne skyldes, at aleltageine ifølge
ungdomsskoleloven skal værc 14 fu eller alerover. Det vile være optimalt
at kurme få fat i juniorerne ornlring ?-8 års alderen
Æne Cbistensen oplyste om a.rbejdet i Lakselonden, henmder om
el6fiskeriet og om klækleriet på Kaltoftvej. A.C. ser ]!st på de kommen-
de resultater aJ lalsefondens albejde
Herefler blev formandens,Allan Dinesens oq Arne Christensens beretnin-
ger goalkendte.

4. Koseren
Holger Sørensen uddybede det i blådet trykte regnskai, og der blev stiF
let spørgsmål. Bent Nissen beklagede, at huset på Kaltofivej vår alt for
dFt. Ligeledes, at det i bladet opstillede rcFskab vår under al kritik.
Der burde nære et revisorgodkendt regnskab- Holger S. svarecle at del
var revisoæn, der ikke havde kunnet få reg$ka-bet fædigt. Dette udre-
de lidt, ala aler Eods alt er 3 månedet fia regnskalsåret slutrer til gene-
rallonåmlingens afholdelse. Herefter blev regnskalet godkendt.

lndkomne forslog:
Forslog nr, l.
Forslag I medførte en meget lang diskussion med til tider en ret højrøstet stem-
meføring- Det blev oplysl at Gert Mikkelsen var kommet med et nyt forslag til
betahng af lejen. Det gik ud på at RSf skulle betale 500 kr pr medlem. Herudo-
ver skulle Gen have 90o/o af kodralgsindtægterne, RSf de l0o/o- Nar betalingen
til G.M. nåede op på det nu\,ærende lejebeløb, ca. 410000 kr, skulle kortsalgsind-
tægtene deles lige mellenr G.M. og RSl. Al1 pristalsre$ eret- H.L. uddybede for-
slaget og kom med en mere dytrtgående oriemering onldng økonomien. Bent
lllssen mente, at Vesteråen skal beholdes i RSF, og at det måtte være foreningens
Iormå at skåIle, ikke afskajfe fiskevand. Ca.rsten lbft }lansen var enig med Benl
Nissen og spurgte,om det var rigligt, at Vesteiaen rent økononisk hvilede i sig
selv. ChrBtian Knualsen mente, al lolslag I skulle forkastes og aler burde stemmes
for forslag 2. Herefter kunne man genforhanallelejem'alet-Asbjøm Jensen mente,
at mtun skulle beholde lejema'let, da man ellers ville miste konlrollen over del
nedemte stykke. Bent Nissen forespurgle, om man L bestl,'relsen havde torhandlet
med Geft M. før bestyrelsens forsiag blev uclarbejdet og fik svaret, at det havde
man ikke.

nskeRlBEtragt nqer
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rJerefr-r  dvikr-o- deba tF.]  s lq TFge. lrvtqr.  og oer b-av o-søgr en
Lrnderslflfhdsdo ing om en ckstraordlnær generaltorsafi tng tec'røren_
dp detlF forslag. mens der sladignræk Jorpqik en meget trvtrg distuss,on.
Her\rnder ønskade besi!.retse en title påuse for ar ahøfte siruationen.
hvorefter man meddeite, at Hoiger l,ønctorf, peter Thomsen, Kim Ålicolai-
spn, Allan Dtnesen vttte nedlægge beslvretsesposterne med omg. hvlri(-
rung.
Hereiter suspenderede dirigenten mødet i S. min_, mens besti(elsen
foretog en intem abøftelse. Resultatet blev, at bestyrelsen forisatte oo
qav lør e -m d-r ekstraordina-r" ndkalda.se

Forslag nr l. kom lil afstemning 58 ja 43 nej 3 blanke

Forslag nr. 2. og 3. blev trukket

forslag nr. 4. blev forkastet SS ja 43 nej

Forslag nr 5. blev trukker

Forslag nr 6. blev forkåstet

Folsalg rr- ? vedtaget

forslag nr 8. vedtaget

16 ja 75 nej

4 blanke
r ugyldrg

I ugyldig

Vol of beslyrelses medlemmer
Hugo llansen 4? stemrner Bcnny Poulsen 53 sternrAer
Holger Sørensen 50 stelnlller
Ecnny louls.n og ilolgcr Søicnscn \:algt

Volg of supplonler
Hugo Hansen 46 stemrner lz.suppl.) Børge Riis 5t stemmer lt.suppl.)Altette Wind 3i sternmer

Vålg EJ B medlemsrepr. Asbjørn Jensen 4 stennor Lau Jepsen 2 stemmer

Hugo Hansen uddette pokal til finn Silber for slørst fangede ftsl i IggZ



Evf.
Beni Nissen: ønsker underskrjftindsamling fia to.lejerne pa at disse ikke ønsker
landgang f ra kanosejiere
flenlming Holm: Må maD kun færdes lallgs med åen pa A sryktel H L Ja.
86t 0 Fr rålk6 reto. f lomsenforhanssroroarodddItor.  I  n96.
H.L. ønskede at medlemnerne oplyste nii.r der bLev fånget fisk. Så dette kunne
benytres rl posrri!1 pr. arbe.jcie lor ioreningen.

I
'  Dl l  gel  e sul  FdP qanF ål for iaml ingen,

Referanter Kjm Nicolalsen og Allan Dinesen.

-" - f$keRlBElragtninser

Holsted Smed
Søndergode 10, Hobred . Ilf. 75 39 l0 67
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månedens fisk.
Og vind gavekort på kr. 1S0,-
For at deltage gælder det at fisken skal være fanget i Ribe Sports-
fiskerforenings vande, og at den er blevet godkendt og fotograferet
senest to dage efter fangsten. Billedet af fisken skal være .'Knæk
og Bræk" i hænde senest 5 dage efter fangsten. Med billedet trem-
sendes mål og vægl, navn og adresse samt dato lor fangsten
Hvis du fanger fisken i 'Knæk og Bræk's åbningstid er du velkom-
men til at komme ind i butikken og få fisken totograferet.
Der er praemier ti l den største fisk fanget af en senior og af en juni-
or (under 18 år)

Den største fisk fanget i løbet af hele året
præmieres med et gavekort på kr. 500,- -
dette gælder også for både seniorer og
lunrorer.
Så - ud af starthullerne og ind
til "knæk og Bræk" med din
friskfangede fisk...
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z:-+a-
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KN.ÆKU& BRÆK
hRrrmsaro! l(i Nrrt .mn i:3

ri3I I lail? li;fl kihr
ti :2 50 11! tI i,r 12 ii

Kom og se Sønderfyllands mest velassorterede
grejforretning. Vi har grejet til spinne- og

fluefiskeren - og i alle prisklasser.

Neoprenwaders
nor....1.2g9,-....,. NU 699r-
Kom og se det nye ltsion koncept i fluestæn-
ger: liner og hjul.
Vision fluehjul bygget efter Bauerhjuls koncept

{raI.798,-
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Tasmanien

I Slfkcsoda Crojbutik kal lystfiskc-
rcn næs1cn G a1lc sinc onskcr opl_vldt
når det Belder stænetr, dldegrel og

vihar hl a. 240 lorskcllisc Mcpps
spnlere lra kr | 9 -, Vlbrax, Leopard,
Ictzi. lrutta, I]uDlcr, Solvkokc!,

Lit podl tllbnd på RoD |noll1)sor sP!'

' : rxxlad 
og l iJr ,11"- . '  l ' j . : r  /

r l , in i r r : i l  r i :  rnr i  i i (n f l  l : f  , l l  i  I  i , . r
lci d,stf.r rt.fjf lr i ir), .lltr !
llucsLul8 ft.d [L'1 og ln. Il ]t'r,-

Lll godt. færdigsmlcl be8]a-
deAæ1: 7 Llghl Sfi,r mcd
Okurna XR l0 Uul, snore, prop bly 08 krogtilkr 223,-.

Cældcr dcl havllskcripa I-illcliælt cllcrdct Gule rcv kan
dr iindc prke La l0(!,illl 8, Ociotus liis, swinh,

Ijr dcr lalc om bcklædnilg, så tulder du bl a Gamson
Scou liskelestc Ron lho1npson iaklc., oilskinsjaklcr,
lcolren wadcrs, polars kcdlldrå8lc, eimnislovte. og

ALlid lrislc trgc! oB regrom l)å lagcr I sik Power rJart
lor ki 120 -

Shulle lisleicl slå lijl l!. !i allid t_rjsknlgc1 sild,
rdr. l  L i r .d o, t  | I [ , , ] : r i ln r i i !  I  . i i

, , \ ! , ( j r  l lc i  ,1. , !  t r i  ^  r r  . r ' r  ,  r i

Haulundrej 161, 6760 Ribe - TIf. 75 11 0.1 11



ftskeRlBEtagtninger

onøen
I april måned har l,aksefonden været ude og sæne laks Ltd i Ribe
åsystem .
Det var søndag tbrmiddag og vi startede tidligt hjemmefra k1.09.30,
og alt gik som planlagt. Da vi var færdigc med udsætDingen øst for
Gr"am gik turen vestpå . Da vi kørte gennem Gram bys vestligste
rundkørsel eksploderede fordækket på lastbilen med sådan et brag at
jeg er sikker på at den delafOramby blev vækketaf
middagssøvncn.
Det blev faktisk et par spændeode timer i myldretiden med den storc
middags trafik af bl.a tyskere på vej til softm€rhusene nordpå,så der
skulle dirigeres megcn rrafik .og det gik ikke lige godt hvcrgang
men nå , noget skulle vijo lave, mens de andre fik pr6vet alle byens
donkrafte af. ja der var et stort udvalg både selvkgrende og nogen
uden olie og i forskellige farver
Til sidst måne vi tilkålde Falck og vi lik at vide ar de ville ringe
besked s€nere, så der var endnu lange udsigter Så var der en der
fandt på at kikke bag sædet i lastbilen og der stod den pæneste blå
donkrafl ubrugt næsten med embalage på.
Så nu gik det derud åd, hjulet blev skiftet og vi var næsten klar til at
kpre, der var bare lige det med dunkraften dcn skulle jo ned igen
,men den sad i klemme, der var ikke andet at gøre end al lukke
øjnene starte bilen køre af <iunkraften, og nu kunne udsættc de sidste
laks udsættes , klokketr var da også henad 16.30 så en god lang dag.

tz-

Der blev uilsat

1 års laks

35450
4050

/()500 stk

Corib laks
Åtran laks

l-ærlgde GlGl3 cm
Vægt gennemsnit t års 9.9 gram/stk
Laksene hår kostet s.Jl) stk ialt incl. 268.312.50
Betalt af fiskemidleme

r,afuefonlens Arne Christensen
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hskeniBEtraqttunger

Nal,]l:

Adresse:

Post nr.:

'TJ.:

fiskeart. Længde

Fdngstnetode:

Fångstplads: Dato:

Vedlagt bjllede L ] 
(særkrydsl

Tilmeldingskuponen frensendes ti1:
Hugo Hansen . Nørrebrogade 1t .6700 tsbjerg
senesl i4 dage elter fangsten Er der vedtagt et bi|ede aj Jisken, deliager clu
automatisk i lodtrækningen om kr. 500.- Lodtrækningen vit btive Ioretaget ved
generalf orsamlingen.)

Vedlæg eu en lille hisioie om langsren



t5-

Klubhusaktivitet
Der har i vinterens 1øb været en del aktivitet i klubhuset på
kaltoftevej forenirgen har brugt aftendeme til lbrskellige aktiviteter
såsom fluebinding og f.ibrikation af andet fiskegrej, men også til en
hyggelig snak .
Der har værct en god søgning åf folk dertil både nye og gamle en del
landmænd har også været og se hvad vi lavede og det har faktisk
været godt besøgt en li20 personer hver tirsdag aften og det må
siges at være godt, Det har idvigt været sådan at vi harfluestik
Iiggende, så folk kan prdve at binde fluer inden de begynder at
investere i grejet RSF har selv investrerel i fluematrialet så i behøver
ikli,e at have noget matriale mcd vi giver 20 kr til at suplere op med .
Vi hliber så at Magne Roscnblird \ il fofisætte succesen til næste
vinter da der fra hans side er lagt et stort stykke arbejde i med at
skaffe matriale og gore huset rent hver gang vi har værct det

l ' i i  bi l lcdet se\ i  ho3re sidc ovre ved virrcluer Prehen Paske og haDs
kone sonr var pa lresog . l i rr.se Laksulondcrrs kl ickkcri .  I trcb$ hAr
io\r iet Ixnl [-rksctirr l t '  cn kole r lrskine i i l  alprovning.

Aruc ( hristcnscn

liskeRlBEtIagtnjnger
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Avlsmateriale

Havdrreder 1997 Ribe å Svstem

Ame Christensen

Laksefonden har i 1997 gjorl forsøg med mærkning al moderfisk, som er
opflsket. dels for at undersøge hvilke lisk der først bliver gydemodne og
ligeledes længde fordelingen af fiskene i de forskellige vandløb.
Hvis I skulle fange en fiskderer mærket med blå eller mprke prikker den
kan også være finneklippet vil l-aksefondcn gcmc havc besked om dette
samt hvor og hvomår den erfanget. På billedet affisken kan I se den
mærknine vi  har lc\et  \ed el f isker iet  i  lgq7.
I l99a vil vi igen bruge mærkningen på samme måde. men der vil den også
bliv€ brugr ril at adskille de forsketlige åsystemer fra hinanden.

Fra Gelså sammenslulningen ril man fremover kun havc
udsætningsmatriale der er avlet påfisk der e.langet i Celsåen.
Og det vil sige at det bliver kun de fisk vi kan långe i fælden ved Gelsbic
dambrug .
Problemet erat vi ikke må hente avlsmatriale opstrøms Gelsbro ligeledes
kan ri heller ikke lå elfisketilladelse til en stor del af sydsiden lra Gelsbro
dambrug og nedstrdms . det giver nogle problemer med at lå fat i dct
avlmatrjale der skal til for al opfylCe uCselningsFla.en i Celsåen.
På længere sigt vil det måske give færre fisk i Gelsåsystemet og et dårligere
Avlsmatriale , da vi ikke kan fange de fisk der skal til , for åt den genetisk
rigtige sammensætning er tilstede. (d.v.s et \ antal hunn€r og et x antal

Vi er også er klar over at de gydebanker der er lra Gelsbro og ned 1il
sammenløb€l ikke virker optimalt på grund af den megen grøde som gror
på bunden . Fiskene ikke !.an slå stenene løse fordi grød€n bind€r stenene
så hårdt på bunden - dei vil sige ar de ikke kan gyde på dennne strækning.
Og skulle fisk€ne 1å held a{at gyde. holder grøden måske så meget på
vandet at gennem strømningen af vand og dermed ill i gydegruset iktie el
stor nok til at æggen€ vil overl€ve .

fiskeRlBEtragtninger
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Lø coitre-n7

Ame Christensen

På lbreningens cget klælkeri har vi haft god held med at lavc
pieneg.vi har Dæsten i gen dø(lcl ighcd hålt hdjst et par decil i ter så
del lader til at anlægget virkcr godt. Del cr ct rccirkuleret anlæg vi
hår lavet hvor vandet løber igcnncfl en del f i l tre og bl iver i l tet igcn.

Vi har idag på Gels og Folc dambrug ca.-10 000 stk yngel til at
svømmc rundt i  nogle storc bassinger iDdcndørs. f iskene bl i \cr i
disse bassingcr til de er et halv års tid .i oktober udsættes de næste så
som hahårs f isk i  vandløbe e. De dcf så cr t; lbage sættes ird ien danl
hvor de skal gå t i l  de er ct års t id og si i  bl ivcr dc sidste odsat i
åslstemd
C'elsbm darnbrug
Lldsætning af l1,O{x} stk olTcd}-rtgcl tirsdag d. 28 april -fra (ielsbro

dambrug.
Yngle| er blcv \cjel og der cr 600 stk pr 100 gram.
Lidsætninger er al cgen a\ l .  nodcd iskcl cr lanpeti l i I : ldeD på
Cclsbro d!.n1hrug.
@rrcdrnglcn bler afhcntct r l  Jclrs lvl lvlndscl os l l .(  .S lJansen og
skullc uderl kkerdc rdsitt les i  (. ielsis} slcnr

iirie riarrrorug
(ldsrrlnir{ ir l  - l l+0i) \ tL rrrrt i ly rr lrcl ro.\di ig -10 ipf i l  f tu F()ic
oi l l ] lnrt l8.
Y oglcrr  cr blevci  r  c jcL ,  

'e 
dcr ef 501) \ l l  pr.  {()(}gr.1{r .

Øfrcd\ l rglc i  e:  i i l  e l l r t l  a. ,  I  ( i . i  . \  nr( ' ( ler l i \ lco ci  Inrgr-t  i  Hiort \  i rdr.
( ; r : inr:1 o. l  Fiadsa.r)
I) i i \ r  i i \ i .  l i i r  c i  ; i i l i . r r l r t  . r l  I  I r ( l l ] f . l r \ .  RrIr .  \ i r lens. Grar:r
5|or ls l rskcr lorerr in!er 'L) ! fn| l rgrJ! ]cu( l \ iL l l r r \c l r i . !crc:nc\a dl(rb
I)e rrr . lc ! ( l \ i r l r in!cr l . i i \  cr  l ( )r \ l  L i l  r ' l tcr^rr l  os \ l l  hed(ler det hal i
r r \  l rck.
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Til bestyrelsen fø Rlbe Sportsliskerforening/
Holger løndorf og
blodudvolgef/Allon Dinesen.

, Det er med bekiagelse, jeg ser ng nødsaget l at skrive dette brev

I Vj havde generalfoKamling den l4.majts. I dag, den 6juli. altså godt 3y2 måned
senere, har lorenjngens medlemmer endnu Lkke modtagrt fiskeRibetaginlnger
med el relerat fra generalforsamlingen.
Jeg mener, al deite er en sæideles uanstæDdtg behandling åi vore nedlemmer.
D. m;ndv-kdr pda 166.drqFr ion. ptv,oqt-r / i .oc ra6.o Ino.r to.
d6n førslo I  dr  6d e[ te.  ad,  6rd .o,sarn.r .  q6ns on o o-, . - .  -g 

. ra.  son dtr l - .
endnu ilke låer er referat ril godkendetse.
Vi aner i dag ikke. hvem der er formand. eler hvordan de øvige besqTetsespo-
sler er blevel forclell. eller om vedtagelse/ forkasletse af dc mangc i dsendte for
siag.
Jeg ved, at der er endog meget arbejde aI udJøre jor bestlrelsens medlemmer,
menleg slnes ikke, at dette kan urdskylde det rnanglende referat fua generalfor
sanlrrlgen.
Med venlig hjlsen

r- tt /// a)/(/,(tl
Ganlmel Åvej 18, 6?60 Ribe-
Jeg stiler brevet til bestl,'rclsen og til formanden tor btadud
valget, da jeg ønsker brevet trykr i FiskerilSetraglnilge.

Svor til Benf Skjødt
Du har naturligvis luldstændig rel i dine ovensrående bektageLser
Ansvar€t lor aI bLadet er så neget {orsinket er ene og alene undenegnedes - og
ikke den øvrige beslyrelse eller de øwige medtemmei af bladudvatget.
Som nælnt ziideisteds i bladet liggerr en lilte det aJ skytden i kon|ikr, fotke
tingsvalg, llu valg.
Den væseniligste del aI skylden ligger dog på mtne sklrtdre. Årsagerl er
prjvate/persollige hændelser.

Allan Dinesen
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Nordiske
iuniordoge

Ribe i 1999
Når drqsF |nier læses er undpl-glredF sdTmen n"d dcob Førsrng og o jlnro-
'er akl v- delrag-r" | \ordske drlord"g" Svc'rige
for ei par ar siden blev RSf forespurgt om vi bavde llsl til al anangere Nordi-
ske Juniordage i Ribe i 1999. Allerede dengång var vl stolte af, og glade for,
forespøryslen fra DSF og siden har der været møder med DSf omkring anange-
meIltel.
lJdover ai give unge mennesker {ca. 40 ialt) en masse gode oplevelser i vores
fiskevande, er et sådatu afiangement ogsa alletjders chance for at markedsføre
RSI på en postiv rnåde.
furamgenentet går på skifl mellcln Norg., Sv-"fi0e, Fnlårri og Danmark, hvilkeL
vil sige "r D8nfirårk er værrsn",'on l,verr 4. dr.
I juniorafdelingen glæder vi os meget til denne udJordrirg, og er allerede godt
på vej med at arangerer drverse åktivrteter.
Der bliver lagt slor vægt pa, at de uDge r[er]nosker ikke Xu shfter bekendtskab
med det lokale fiskeri. og al man derfor arangerer udflugler til lokaie seværdig-

Vi har påtænkt en lln til Manø, cn nll rned vægreren, et besøg på Vikingecen-
(retog- Desøgpa, ' :k-nmu - . rEsD-J Der. .d r  Israrno. -nnar r , lv is
på fiskeri i vores vande og et besøg på østkysteD for at prøve dette fisked også.

Alfon Dinese,n
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Vandplejeudvalget
Del nyc udvalg som er nedsat afRSF beslyrelsc for At løse noglc af
de prcblemer som måtte høre under vandplejeudvalgels
rrbejdsområde-

Udvalget består af .

Formand - Benny PoLrlscn som henvendelseme, skal rettes til tlf
75425585.
D€mæst i udvalget sidder . John Tosti . Bent Nissen . og Ame
Clhristensen.
Ved generalforsamlingen blev det pålagt os at skabe el! god kontakl
til bå<le Amt og kommune for at få nogle afde problcmer løst som
måtte være ved vore vandløb . bl.a ud fra 1,adehar,s q)porten med
hensyn til g)debanker og grøde med mere.
Vi håber så at vore medlemmer vil kontakte os - h\ is der er nogct I
ihkc er lilfreds med .
Vi vil så hurtigst muligt tage varc om sagen og få det nrest positive
ud af dct.
Dcr vil så være en side i blrdet hver gaog det udkonrnlcr lbr at gørc
redc for hvad vi arbejdcr me(l fo. tiden

På ud\al-oet\ regne 
Bennl Pouts,.n

20
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Hjælp med billeder!
Og gode historier

Arne Christensen Tlf 75,14 5231
Degnctofterej 23 V.Vedsted 6760 Ribc

Det er nu .vi skal sc nogle resultatcr lra vorcs åsystem. Der bliver hvcrdag
fangel fisk .og det er meget vigtig. at forcningen 1år dissc opl!,sninger i
hænde. hvad enten det er snrå eller storc fisk I har fanget .Vi er simpelthcn
nødt til at have disse meldingerne fra åen. hvad enten det er medlemmer .
årskon eller dagkonsfiskemc der er heldigc.

Vi skal bruge fangsterne til tt| 
'narkedsfrtre 

lbreflingen nred i forskellige
dag og uge blade ligeledes dagkorlsælgemc. for atfåfleae m€dlemmer og
for at sælge nogle flere dagkorl,
Vi vil geme formidle billederne videre til de blade I eventlelr dnsker.at de
skal priDsenteres i.
Vi skal nok bchardle billcdcrne seriøsl. så I er sikre på. at de ikkc bliver
brugt ; andrc sportsfiskerblåde. såjeres evenluclle gevinstcr ikke kommer i
fare-

De to nedenstående s(eder kan I alti<l kontakte. og de vil
i .of lrrr!  i i , i  i ; l  i . l i  ' .1 lru(iå. lci. i  i i iul;Bi. og J.t kostcr
ingenting . Foreningen får derved også billederne og historien
hurtigt.

Nordisk Nalurfoto Erik n. I'ctersen 7,166 9612
Jørn Nielsens Foto Bramminge 7510 2252

På Srorke soen i Ril*75-ll 0{ll
vil dcr være lolk mr'lcnr 07.0{} 2 ! .0(). som kån lcjc og lage et godl
billcdc.
Knæk og Rta:k i Ribe, lror cdgaden .ngcr også billlc'dcr i normal bulik
åbnings l id .oS der hl i r r l  r rr lneders l isk |r ' :emreret.
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LAKSEFONDEN

t: Vester å

2: Hjortvad å

3: Gram å

4: Flads å

5: Reserve

NIærkekoder ved elfiskeri efter havørreder I997,

I prik ved forste befiskning
2 prikker vcd næste i srmmc åtsb osv.
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Lkten over kv.lit€tivar€r er utrollg
lang, Vore dyglige rnedarbejdere
hiælper Dern gerne med at fiske
de gode tilbud fr€ml
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Hqvønedens levesleder - om sornmeren
åJ Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsliskerforbund.

Sol, sommer og badevandstemperaturer på over de 20 grader iorbindes af de fleste
ikke med kysdiskeri efter havørecl. Sandt er det, at havø[edfiskeriet i den perio-
de mest finder stecl i åerne men cier er nu ingen gnmd til at sloppe jagien efier
ølredeme på kyslen, De er der, de æder - og de æder meget men de kan være
svære at finde. I det følgende kan du læse om, hvor og hvomar ørederne kan
fanges i sommerha.lvårct. Du kan også Ia'en forkla,lng på, hvorJor ørrederne pa
den iirrstid tiLslneladende kr]]l kan fanges i meget korte - men intensive - peioder

lidl om tomoerotur
ørreden er vekselvann. Det betyder, at den har den samme lemperatur som del
omgivende vand. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan ø edernes ædetrang
på!'trkes aJ temperatureni

fta 4 til 13 'C øges ørredens eme lil at omsætte løden, men bliver det var-
mere, mindskes e\,'nen. ørrederne æder mesl, nå! vandlemperaturen er
omknng 13 'C.
Fødebehovet er minimalt ved temperaturer lavere end 4'C og højere end
lg 'C, Bliver vandet så varmt - og det gør det jo normalt olll sommeren -
går ørredemes vækst i stå.

Den srdste oplysning er ugtjg, tordi aIlæsnirger af havørredskæl har visl, at øde-
derne sædvanligvis ikke ha.r vækststop i sommerhalv.jLret. Vr kan med andre ord
antage, al haltrredeme ikke pennanent opholder sig i det opvarmede. kystnære

Dybl vond og frolondsvind
iiarvøredeme ophoLder srg i siedet eL slo! riel al lidejl på dybei. vaii.i, hvoi lenr'
peralDrcrne er nærmere 13 'C. Herfra laver de æderaids ind rnod det kyslnære
vand, hvor størsledelen ai byttedyrene opholder sig. Dedor er det nødvendigt at
finde kystplaGer ned d''bt vand tæt lnd på kysten. MaD skal også vær€ opmærk-
son pa, ar vandtenrperanrren ved kysten varierer meget, alhænglg af vindretnin-
gen. ft der eksempelv$ Iralandsvind, vjl dei kølige bundvand blive irukket ind i
det kysm6ere område, og derfoa kan pladser - som ellers i længere peioder har
væler fisketomme - pludselig holde ma ge fisk. Ilvis du bor i nærheden af en
badeansialt, hvor vandtemperaturen dagligt måles, kan du undersØge. hvor stor
rndtlydelse vinairetnmgen har. Jeg har selv opievet iorskelie på over 5 'C pa en
lokaljtet i tuhus Bugren - vel at mærke inden for det samme døgn og uden at luft-
tenperatlen havde ændret sig-



Notfiskeri nødvondigt

ønedemes lorkærhghed lor kølrgt vand betyder - som alle klstflskere ved - at
fiskeriet om somneten bør foregå i de mørkeste hmer, hvor temperaturcn I det
kystnærc vand er lavest. Meget tyder dog på, at det ikke ualeluhkende er tempera
turcn, som begrænser øredemes altivjtet i det kystnære vand til de mørke timer. I
de år, hvor vardtemperåtu€n lørst meget sent j løbet af sommeren ovemtjger
ørredemes tivseLstenperatur. kan kyslf'lskeme alligevei ikke regne med al gøre
IigESå gode fangster i da$ineme son i de gode lorårsmåneder. Dedor må endnu
en paiameter inddrages for at forstå ønedeines ad{ærcl: Lyset.

lyssky øreder
Det er almindeligt kendt, ai havørreder i åeme ikke foreirækker de lys?ibne olnrå
der, nar der er kaftig solskLn. Hllgh falkus har i Seatrout Fishing beskevet. hvor-
dan ørrecleme i hans egen lille elv - Clmbrjan Esk - skræmmes fta vid og sans,
hvis man lreg]rlder fiskeriet lør solnedgang. Den samme eriaring gjoade jeg i setv-
sanme flod, da jeg al vanvare s€riede fiskeriet en halv time for trdljgt. De normalt
ellers meget hugvillige havørreder vår hele natten uviliige til at tage noger som
helst a{ det, jeg bød den. Da min fiskemakker og jeg næste dag lyttede til den
gamle Falkuy rådog først begyrdte liskeriel e{ter solnedgarg, fik vi et lonygende
fiskeri. Haønedeme bryder sig altså jkke om ai ophoide sig klar solskin - og hvis
de aliigevel er nødsaget til det, er de så sky, at fiskeri elter dem praktisk taget er
umuligl. Det gælder sandslnligns også på kysten og mest udpræget i højsom-
meren,

Vondfng offlongig of lyset
Den store fo$kel mellem sollysets intellsitet det tiallige forår og højsonuner, er
solens posilion på Ninlen. 0m somnercn står den megiet hølt pa hirien, og defor
blrver kun en hlle clel al lyset albøjet med møder med vandspetlel. tin havørred på
lavt vand vil dedor sanse lyset fra en højtstående sot. ligesom vi oplever en vanvit-
tig slærk pojektør. - 0g da ø(eden er lyssky, vil den seh'følgelig j.kke opholde sig
på det lave vand, når solen skinner fra en høj posi{ion på hjmlen. Selv på dage
med drivende skyer er det skarpe sollys - omend det kun lyser op i uregelmæssige
intervaller - sandsliligvis så skræmmende, at ønederne bliver på dybere vand.
Først nar solen er nået sa iangl rcd mod honsonten, at hovedparten af staålerne
albøjes i vandoverfiadee kan man forvente, at ørrederne begynder at bevæg€ sig
ind mod ædeDladseme Då det lave vand.

nskeRlBElragtninger
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Sildeedemes døgnvonddng
De havødeder, som har slået sig på sildeiisl! bliver imidterrjd døgnel nlndt ude
over det d''be vand hvor byttedFene belinder sig. De vri her følge sjldenes og
bislingernes døg,nvandring, som heldigvis også passer til ørredemes: i dagttnerne
svømmer stimeme af sild og bnsling rundl på det dybe vand, fordi deres føde
dyreplarktonet - befinder sig her. I de mørke iiner søger dyrepla.l{tonet - og der-
med også sild. brisling og havøredeme - mod overfladen. En engelsk undeEøgel-
se har visl al de kJstnære ørreder ha.r en tilsvarende ailfærd: I de llse timer æaler
de ved bunden, mens de søger løde i de Irie vandmasser og i overlladen, nar lyset
altaoer_

Hvomår skol der fiskes
På hvilket tidspunkt i løbet af nalten skal man investete sin ener$ i fiskeri elter
håvørTed? GenereLt vil vandtemperatuen om sommeren være lavest lige omking
solopgEng, sa det optimale tidsplmkt burde i teorien være i tidsrummel ka, hvor
natten er mørkest og trem rnod solopgang. Bltedyrenes adlærd spiler selvfølgeljg
også ind, ligesom der kan være mange lokale strøm- og vindlorhold, som har
betydning for fiskenei. Derfor er der sikkerl ikke noget entydigt svar på. hvornår
fiskeriet er bedst. Et er imidlenid sjkken: ørredcmes ædepenoder på clet lave,
sommen?rme vanal er ikke ret latqe.

Korle hugperiøder
Fænomenet med de korie - men intensive huglerioder skyldes dels, at øffede
mes fødebehov er srort, Iordi de opholder sig ved ca_ t3 0C. De træklrer alNa ind
for at lorlære rclåti!1 stoie mængder byttedyr. men når de lorlader dei kølige vanct,
bliver de udsat for det kystnære vånd, som maske er 19 gracler vannt. Når ørede-
mes egen kopstemperatuj er nået op på derme temperatur, vil de have svært ved
at omsætte føden og der{or søger de lilbage mod dybere vand, hvor de kan stå
og lordøle løc1en ved optrmale temperaturer, Beregnmger vlser, at en ørred pa 3
kg, som svømmer fra 13 grader varmt vånd over i l9 grader varmr vand, j løbet af
15 lil 30 minutter vil opleve, at kopstemperaturen stiger fra de optimate 13 'C til
de ubehagelige l9'C. En øred på denne størrelse har med andre ord maksinatl
30 njnutter ti] at tage tilstrækkeligl med 1øde til sig, inden den far problemer med
stofskiflet- Dedor vil den sandsyrlgvis søge væk og ud mod køligere vand. Nar
den er hlbage på dybt vand, falder dens kopstemperatur atler med samme hastig-
hed som den steg. Store ø eder vil have længere dd ai jage i, mens sma ørreder
har konere tid. Men da aj}ølingen tilsvarende gå hurtigt Ior en hlte tisk, vL1 den
måske kunne nå ind på det Lave vaDd mange gange i løber al naiien, hvorunod
den sto.e øffed må nøjes med få gange.
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Sika Jøgt & Fiskeri

H,r,t anæfr0dgs -ffiN.v 98 m0del

9ql9,

Siku lltgt & Fiskeri
t:rkbnnegole 36
h400 Sohdcthor!<

rlf. 7443r646
e- a&il : s ika(ta tmail. d A
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Medefiskeri og dyrevelfætd
Æ Kaare Manniche Ebert, Damnarks Sportsfiskeriorbund

Dom for dyrplogeri
landsætten i Diisseldof dømte i 1991 en tl,'sk medelisker for dl,'rplageri. Hans brø-
de bestod i, a1 han - på samme måde som mange ivrige medefiskere lJør del
opbevareale srll iangsi åJ ka4efisk i et keepnet. Dommen medlø!1e, åt det ikke
længere var lovLi$ at opbevare flskene på den måde i Tyskland. Medehskere over
hele Elrropa har siden frygtet anmelclelser fra dFevæmsgnpper, som vil kunne
resulte!€ i "Oske tilstande" overall og dermed i praksis sætte en stopper for opbe
vahng aJ Iiskene i keepnet. To nye urdercøgelser iyder dog på, at der ikke er
videnskabeligit belæg for at forbyde opbevaring i keepnel. Ijndersøgelseme viser
nemlig erryd E, a '  ndro"l .sk . | (ke rdgcl s{ade åJ ool o d" '  i  keapn._lana.

tisft foger ikke skode
De 2 undersøgeiser blev udgrvet sidst i 1g9l i et anerkendt \,'1denskabelgl iids
skrifl. Den Jørste undenøgelse beskiver foraidringerne af vandkl€iiteten i et
keepnet på 220 1, hvor der i 5 timer befincler sig forskelhge mængder ai iisk-
Undenøgelsen viste, at selvom mængden åJ fisk var stor i netlel, faldi koncentrali
onen aJ ilt i vandel ikle til under værdier, som lunne væfe skadelige for fiskene-
Det samme giorde sig gældende for vandets indhold aJ C02 09 ammoniak. Van-
dets sufhedsgrad - den såkaldte pll værdr vår heller ikkc et problem ior frskene i
løbel aJ de 5 limer, forsøgene kørte- Den aJsluttende konklusion er, at opbevaring
af selv storc mængder hsk i et keepnet på 220 i ikke kan have nogen negativ
effekt på de indespærede lisk- Anilden atbefaler dog. al man ved konkrmencer,
hvor man regner med store fangster, opbevar-.r fiskene i neget storc eller i Uere
adskilte keepnel.

Små keeonef kon skode
Den arden artikel beskriver, om det på længere sigt har nogen negaliv effekl på
karpefiskene6 vækst og oveflevelse, al de har været fanget af medefiskere, opbe-
varet i keepnet og siden genudsat- Der skal jkke den storc fantasi til al forest le
sig, at det må være slressenale lor en fisk førsl at kæmpe for livet mod en lyslJisker
oq s.dan opholoe \ lg.6 6r l .D I  rerp l l lo.  D l ' r  oo oqcå b'vs. .  o \ { '  ra

r"e5s-5 dl  Lær l .J ' t  - r  Teo . \s '  , r /ere ,  np1 .ølqF dr t^ "J.  d.  Op ao d?ne-.F

sigl ng-.n effekt på karpefiskenes videre lis Deres væksi og ovcrlevelse var i
unde$øgelsen ligeså god som hos gruppen af kontrolfisk, der Lkle havde været
ude for den hardhændede behandling. Artiklen påpegei dog, at små keepnet kan



være en medvjrkende arsag til skadcr på finner og skæl samt bevirke stor udskil
lelse af sljm. Hvis lLskene derlnod opbevares L et stort og lintmasket, kmrdeløst
kceplLct, cr der - i følge artiklen - ingen negatrve cffekter for f6kone.

lystfiskere bør loge debotien selv
Blandl lystfiskere, son fisker efier iåksefLsk, foregår der i disse år en hed debal om
dat forsvariige r catch & release. Meniagernc cr dellc, merr undersøgelser fra Nor
ge og England viser, at hovedparten ai lNkerne der er rnodstandcre af en konse-
kvelll catch & release politfi. Der er seluølgelig mange nuancer i deballen i de to
lande. men der er en generel nodr'1lje nod bevidst at fange fiskene med det ene
formål for øje at genudsætte dem. Debatten hår endnu ikke sn,.get sig ind i mede
fiskemes rækker, som ajllere gtunde konsekvent dyrker catch & ielease. De to
væsentligste grunde ul al genudsælte karyelisl er, at der i Danmark ikke er traditi
on Jor at sLrise dem, men også fordi genudsætning sikrer gode bestande ai store
fisk; og vel al mærke fisk, som har værel mange d om at blive sa store- Debatterl
bdrd ] ' i \  .oTd . l . lø lsr : l  i \ ' - - r  r I .q b "J.  v i \L"s-v
hrl på probicfilsriLling.me, er der holt sikkert nogLe arLdre, soln gør det. Resultatet
aJ det kan bLive, at der - ligesorn r Tyskland - konnrer strammere regler, som mere
er baseret på lølelser end Jacts. Med de Io nye anLkler. som tujkender opbevain
gen al i$kene i store keepnet, er medeliskeme saadsynllgvis sikret ro den nærme-
ste fremlid Men en debaL og berelter frjvLllg ordning, som srker al irskere altjd
opbevares på den mest skånsornme nåde ikeepneLtene inden genudsælning. kun-
ne blive vi.Jtia ior medeliskeriels ifemtid r llanmark.

fiskenlBltmg1nirger ' -  29

Ny Fiskesø
Ove Schack, der i flere år har bestyret,,storkesøen" i Ribe
hår nu fået benene under eget tJord, eller rettere kan tage
fodbad iegen sø.
Den nye sø ligger i Arrild, hvor der io er et stort sommer-
husonrlåde med flere hundrede sommerhuse og mange
andre aktiviteter, og altså nu også mulighed for at fiske.
Ribe Sportsfiskerforening ønsker ti ltykke og siger samtidig
tak for et godt samarbejde ide år der er gået.

Bestyrelsen
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Sct. Hans-aften
Børge P.us bØd velkommen oq saqde:
oå vegnr '  al  RSF vr l  leg gerre byde;er d e r .gt ,g hjel latq let<omnen lr l
rorentngers sct Hans båt tse. pa Kål lof lveJ
UT nan tar kå de det pn tradi lon. det \ed Jeg tr .e.  nen dcL er ,  t -  /crt  t  t fæ de
en tilbagevendende begivenhed fra sldste år. Vi håber, at det med tiden må
udvikle srg t I en tfadition
Unde' åle onlslæ^d:gheoer e. det oel lgl  for 09 sor-t  ståt tor a, talgemeniel
at så ananqe haT fundet henrd
V. raber vi- la ra en hvgge, ig aften. nvor vejrgLoernF er .reo o-
t laler tænde' l . l  21, og dpr kån købes øl varo og pøtser nete af larer
Erov,oere kån tusel bestqt iges og benyttes
bndnu engang velkommen allesammen

RSF 1998
Det vår Sct Hans,aften iaftes og det er aftenen, hvor trolde hekse og andel
magrsk sendes.til BJoksbjerg Men heldigvis ikke tystfiskere Det e; også
mrdsomrner og dagenes yse t irner svinder
Hvad beLvie- der så ior de r,e^ne<"er. son ratder qtq ty5tr,qrere? Fqent, io
l le sa reget. Vr soe.der sudg efre sp.r6gu"o" fs. ' . t .-r :rvt- oø qa; eftei
-onnF sor vr har gjon det I 'ete fora el Chancena br"_r ,o..do.nt.rq ba-e
større Vr ændrer fiåske tidt på udrustningen afhængigi af hvrtke grel. v;fisker
rnel  oq i io åvalcerel  nan er
Vi e\ ,ar rad j  rabet orr  den store.å1gst Vtsl .d.  oare.eo l .  vo,es a l \ rå,ke
långe v'  e.  god f isk.  mister e^ kæmpe ele se,enmons.a.tcr Mas.e rn96p1
v en fæv ser f iskehejren el lef  noqei andet
l \ lange g: inge mødervlandre f is iere eleren gammet tskek:rmmer€t IVIen vi
'd a.td ooeial  fortæl.e o.r  ar l to noget at væie ,æ 

'es or- uars..rne-r .nar
o'  vt  rø::r  , l  vt  ooievpr -  v i  føler al  \ t  erer ooleve _F, e L o bå.e å. rarq^

nl ,  . . - -  L. j ,ååi  
" ; , : - , . , i  i . ; : t ,e.  , , . . .  L i rc,u L, .1

rees ce e.  nar I  færdes, r-dtJrel  og d,1gs aen p.ø.  J-  r , \de to.-Fns o;
nvloels 4Jl l  se dve4e og f ,oere At,åp-d.er sg o, /e,@ie, Ar opro/F pr a"r

Egentllg trcr leg. de fleste iystfrskere er gode iil at opteve oE at leve. Det er et

Dog er def mennesker som mener, at det at være lystfsker er en sygdom.Jeg v I 93 nred t i .  at det er en besætte se. men hvis det sk! e vise s g ; ivære
en svgdon sa v l jeg godl vee e s\/q
Ti <,-  v -9op'orOejFl .å lerra:ople,Foqur '1eo e\e
li,4en I ma godi eve i håbet om at fanqe en s-tor fsk
God S.t h3ns og knæk & bræk fremover
Børge Rirs
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GroBes Preisangeln
Ribe Vesterau

Freitas d. I l-s-gE ron 06,00 Uhr bis Sonnrxs d. l-1-9-94 tS.oO Uhr.

fi;"ldp*ir" 10500 k.'l fi bll"rhrn"b"dir""uil-]
- l - - - - - - -

lIrlinl' D 
^njju 

J$. I I !r !)a. (t" {r' I nr
un' ld!r  IJr) , rn I i rx)uhr id( lq Rrhr\ ' \ ! r ru

.rdrtrs.r \trg1rs!r,cd utrd Id Mhdoril,lc rrrf
dcD \\41h1\dn mrs.i \o' lr(1],ir rc\

r)t, rNrrr y)I \) lrhnefl $,( 6.eri.h,uhJ.rl

Sach
Ål|t Sn(hDra! \rdrn trnr$d.i ].ild.hmLnr

Abwiegen
r)tr\ \t\ r!,ar sfvhtrhr N St(rlo{$ r\rj
tubc \u |irchcd'c d.! Jrlrh3etrrlcr
\ urJci trchtrrr$, .0 \\ e(tt\rr{r tu,J
r :E'b! ' , . - lorr !  n!  : r ( r ) r  h '

Itu Pr.'{ln{ilungfi rdu! Jn ri' 'nss J.fl r l
!  r*rh l5.rro t  hIam st l lNrn \ht  l r 'o
.icl.\r'rN scrdf n 4!.\mJr \.rr d..
a j$, i t ro hd drf  \ .  ! | t r , !  r .h1rr \ rsc ,n
lLids \crhlutr!trrr \rtr(nnlr.rr *hm
\i.u.i.Fdxh gq'.r:t. J'r \n\r\rl|id Js

I io-!/rD \h\,ct.' gdbDd,i r.rd.r
l)er Fi\cl, drr tr(hl !'Ninnd.c i
l)erl.,i.h n'nlrmusg.noni ci letr.guD

Frhlstukc !i{hh \rd!n nichr sNuor

Stalhuoris rihletr \'c \ldldortlltn /trr

Inln \hs((tr 
'nr\{i 

dcr!'rlL'S. \L$l$hsn
n ldr'lo'luhrlr'oturdrtr \\cllhf (qb

D,r l"rrs!,|Ici: Ji. Jr' \h\'(!.tr dhcNkltrn.
.rnrhr L\r o[dif \\crlr\erh.hoJ,ni:!n! r

Teilnahmekarten

.;dBr. \ lerir.llc.ri.' lrch: Tqxrl'
li idti(e \l*rrrrul!odcr rhs rxli [r
r.l6nk \lfu'lodi.! or lrohs :)|0 kr
J CriLlr. \i..rtn.lir (xlcr l,rlL* li00kr
;a;d[& \LrYf<\-lre (kr.r l]hs rrrr)|l
6 (i60r. \ lc$f,Rll. llo lr..h. ilr(rl'
Tcdtll! \l!$roRllt qLr lsh\ iod l'
sais|]lc \lusri(nrlL.o't!' lshi ioo (r

( ln$tr l !h.  l i (J!
lainnibrlrchF lrflltl
r Prri{ J :5r' k.}?R!n !.rci arLn

e.lnnecictr lri$hen.dr 
^ 

s'tgd gebr&| ,

\r.scndor K .,.tr luilnrl,ncr.drtr\!trdcn
sc.qlrhN dr n dsist , . lc*n l ! '  l t ! .
l! ' dLf l!rliihmc.$ J.in.Llllr,!r.n r\drhd(c h
ludSi N. lxr kr r\cl l .g(!( Lrli 3 l:rlrer|.l
,Ifiirin\'rfih +r'!dcr

i.'h"ird,".!r r", 
",nsortrhg.0l  r l r  i ) l j ( i ru l0 ur bs rarr i r

Prcisverteilung

gdkvrls.r b.i der Scbl.lse ()-t:Nirr" or 00-lr).'5
II ().SuAl.g r)- lrl2l) {r{|
l:t ,,to$dlu r),1rr) :1).li

st'.t.s.r Hrulr lr cJ 16+ 6760 Rlr,r
ril Tall0.rll ..-.--ll|x 75rl 0357

vdDn.Frg rd tf .!sr.m d!rr
('l{l|r.ssibr: ll6lx! 2r,oo t li

I 
^rn. 

ch.rr.n*r ll[tsr52Jl
tL.r! lr'!L. I rt5|3 5
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Stor Fiskekonkurrence

Ribe Vesterå

Grejpræmier

Alle sEjprnner som komner frå sæ.sorcr
udlereles ved lodbsknrne blandtderb8.n'e 

'

Indvejning

hnlvejninl Inrgar \ .n Snltc@r rcd
Rrb. Ktrr Jrr\ rde' n'd!.lct dclEgcr i

!nd,g"..- ro.0ll rir 22.0i
Irrdrg-- 0:0G06.d, og ti, lo.o0 fir ,J2,t{
Srtrd.g-- (toc (6,(l(l os rr, {9.00 dl 15,00

Præmieuddeling

Lutaeerkd kN kur købes red hcnrendel* {il

Pns fttr.r delrale i kdruftnccn\ I Jase er
kun90kr erl d1-gtd elle.3 daAskod for il&e

Deltagerkort kun 90 kr

Konkurrencebetingelser

R i  h e S p i '  r  t  .  I  i  r  L e r  I  o r  e n

tt*mieudd.liigan foregir r eJ Sii[$ifi
ro,dsg /l9 93rr! kl i5r,(,
Kodhftt€n1cdi.! cr,h$ ikkciituluu
.' hktdc \cd p':incuddclidgcn,iici vc,i
trdd.ri,,g ar,pof\dfrrc'nidf.' \ &rl{sci bl

rjisktr \k2l 
'e'e 

rrs.r i ltihc ve$ni nellen
fBLg d l r 9 9{ kl 06 00 [1 edr]as d r3 9 9a

cylJis fiskelrdr .g delbs€rkd t tii k nkmen
(u, skrl v*re *dlrl lor liskql.t øhegtn/es
lii\ken stal ird!+s så hrnig som mulig ener

jrisrr., n, iklr. vlr tnrssd

riil*cn sbl rcrc lregei to,a e3lJene
r.dindLtj iflg vises gyldic( delhs€r(od os

r.oukuretuc'\ ø h!€lixl

Itnnmrm em roa|nr indreidrsen rrst.
.m ko.LuEcl'di4eb.r!. .r oplkn

sbrtso Hrtrltrdr.j l6t 6760 llib.
Trr. ?5dl ofir

rorpLjlLg og h]tuldh.iring

arrm gf Rib. sDorrsf'*.rlir.nin3
r: arr. cr,i!r.ns. l tt tgrs2lr

Bcnrr toll*n l lr ?5.t25s3s
Br.sc Rih Tlt75{107s9

Højr.nde rL'd Rilr lna,,r.r{hBc lrxda;: (r?(rrl lr) l-i
kolknffcnæns J .lage iddag (t 11) 2l) (l)

c.rrd.g 08.11r 2(r 15

rilus.. hrklier or e -r limrrclier
højr:! c t eltcrh(xd
vnrdrc{'iq og vnrdsllrkr tr
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Sikker fangst...

Abningslrder: Mand. - onsd. 13 - 17.30
Torsd. - fred. 13 - 18.00
Lørdag........-... I - l2.OO

Brøns Jagt&
Skærbæ

Fiskeri
k . Ttf. 74 7s 30 34Tingvei 17, Brøns . 6780
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I ER FLYTTET !!
Vi har fået nye lokaler på :
Frederikssundsvej 50.

Glæd dig til at se landets største spe-
cialbutik for lystfiskere med mere end

400 m" fyldt med fiskegrej og bek-
lædning til lystfiskere og friluftsfolk.

Vi lagerforer året rundr teve de
såndorm, regnorn og Dåddikc..

Nu oAsii pi Inrcn(ncl !

Rotl Thonlpson Scorpion.
Kaslekanon i lM 6 kulfiber, til det
lidt krafiigere kystfiskeri o lign.
IUonteret med titanium loberinge
l0'Scorpion,
K nc!æ9 lil -18 gr.

499.-
Ir lere g.de ! i !1.,Id lå Tv-2,s 1el sr t" side 6lg

Nye tilbud hver uge
*ww,sportdres.dk

SPORT@ptru
l'r€dcrikssundsvej 50.2400 Kobenhivn NV.Ttf_: 3888 4648.FåI: 3888 99a5.

E_mait: sportd,esaasporrdres.dk

llusk vores ? gråtis specialkntaloger,
fted trolling og mcdegrej.



Postbesørget blad 59753
7007(FAC)
Til

341
RI]S B+RCE
RYLEVÆNGET
5760 RIBE

Som I ser var den 9. 4. en god dag for Christian Frost.


