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NtN||iffi#r@
Vesferåkonkunencen I 998
Ribe Vesterå har i de seneste to sæso-
net - som alle ved ikte været det
ållerslørste besøgsmå1, troals alle clens
mange kvalileter. Forhåbningeme til
årets fiskekonkurrence var derfor, på
trods €J annonceringeme med de
mange flotte præmier, en anelse rrun-
dle end sæalvanligt. Men præmierne er
jo Ilotte og konkurrencen erlo eiler-
hånden en institution i sig - hvilkel
blev endeligl bevist i år så parke-
nngspladser og vejkanter omkring
Vesteråen bugnede i denne septem
berweekend med dgtigl nange tomne
biler tilhørende llstfiskere af flere
nalionaliteter
Vejrel var tlTisk vesteråvejr og
vandstanden var ret høj, så forholdene
kurme velnok betegnes som vanskeLi-
ge, især hvis man som mange af delta-
gerne ikke lisker j Vesteråen fi] dag-
ljgt. Alligevel blev der både spinne-,
flue- og ormelisket med en entusLasme
og glæde så stor og flot som laksen på
8,? kg, der vandt konkurfencen.

I all blev der til vesterål{onkurrencen
98 indvejet lige nok flsk ti], at præmF
erækken kunne uddeles. Præmierne
blev som sædvanligt ualdelt \red Stor-
kesøen søndag eftermiddag efterfDlgt
ai lodtrækningen om de mange fine
sponsotptæmier, der omfatlede all Ira
krydstogter dl fiskesiænger Mange var
mødt frem og alt forløb perfekt. Afian-
gementets eneste problem blev sale-
des, at ikke alle kunne få en sidde-
plads j det opstillede festteli. Konkur-

rencen må derfor siges at være utrolig
vellyklet på alle punkter, mener jeg.
Pangsleme !-dr måske alligevel utiF
fredsslillende for nogen, men her skal
man tænke på, at vesteråen er van-
skelig at fiske i og at mange aJ delta-
gerne måske fiskede der for første,
anden eller lredje gang, hvilket på
trods aJ en stor erfaring andetsteds fta,
ikke kan grve et optimalt fiske .

Men er det fangslernes størrelse og
antal, der enlydigl aJgør konkurren-
cens kvalitet og berenigelse? Det
mener jeg ikke. Llsffiskeri er allid
lunefuldt især i Ribe Vesterå- Det er
de or dei sociale samvær og de ople-
velser del giver at fiske en hel week-
end sammen med mange ligesrndede,
der er det vigtige ved et sådant
a(angement. Konkurrencen er deriot
hurtjgl blevel et godt og vigligt socialt
holdepurkt midt i sæsonen, hvor
generalfoBarnljngen delvNt er det
samme udenfor sæsonen. Især nu,
hvor en økonomisk krise maske er
torestående, er sådanne holdepunkter
enormt vigdge hl at holde gang i for-
eningen, dens meallemmel clagkorl-
salgel og medieomtalen.
Således er der kun tilbage at sige tak
til afiangørerne og Slorkesøen. samt al
sige på gensl,'n tiL Vesteråkonku(en-
cen 99, hvor vi alle helt sjkkert {anger
n.fa c,aira nn a^ha.F rrcI

Knæk og Bræk
Christian Jermiin
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Indf ryk f ro Vesleråkonkurencen 98.
Ribe Sportsfiskeforenings 6. internati-
onale fiskekonlurrence fåndt i l99B
sted i dagene tua D. 11-13/9. Det blev
en ko.tuffence der til en vis grad blev
pr€eget af meget onskiftelgl vejr men
også aJ ei par helt utroligt flotte lisk.
l,ufttrykket var lavt 997 Hpa og falden-
de. Det gav en slsap ftedag med vind
ål stormstrrke og nærmes1 horisontal
regn fra sydvest. Samtjdigl steg åen ti1
pænt op på bredden og vandet blev
rct hurligt farvet. Alligevel var der
mange fiskere ude på alle de kendte
steder Den foretrukne metode var nok
orm men der var og8å flere der fiskede
med spin. overalt så man lystfiskerc i
snågrupper der hyggesnakkede sam-
men mens de påssede deres prcpper
og skuttede sig mod det ret gname
vejr

tørsle loks indveief
Jeg snakkede med mange ude or*nng
Lille Cemremskæring og de livede
ligesom lidt op da leg fortalte dem at
den iørste laks allerede var indvejet
ved Storkesøen. -Der var altså absolut
chance selvom vejret ikke legede nedl
Det sociale har en neget tydelig rolle
nar fiskeren skal fighte merc mod vej-
ret erld de store fisk. Det er altrd en
{ornøjelse så mange hyggelig€ menne-
sker man møder på sådan en dag. Jeg
blev selv inviteret ind i en tysk "whon
mobil" ned 5 herlge gnlter Ira Magde-
burg i det tidligere østtyskland. Det var

4. gang de havde tager turen op til
vesledkonkurencen og de talte med
respekt i stemmen om vores dejlige
uspolerede fiskevand. Vj lik kaJfe og
hjemmebagt sanalkage 'aus mutti.." og
lang snak om blEk fluer og fisk tua
Brandenburg nl Morrum. Jo belydnin
gen af det sociale kammeratskab
blanalt fiskere aJ alle nationaliteter kån
ganske enkelt ikke ovenurderesl
Lørdag var vejret helt heli anderledes.
En flotte efterarsdag med en blid syd
vegtlig bdse og en temperatur der stille
men sløt kravlede op med de 18". Man
fomerDmede spændingen i luften ved
åen. Nu skulle stængerne brugesl Nu
skulle den storc laks fangesl
Jeg er luldstændrg sikker på at alle der
fiskede on lørdagen havde kontaki
med fiskl Desværre ior langl de fleste
udeluktende meget kort og ensldig
øjenkoniakt.. Der var springende lisk
overalt. fisk der i Btore plaskende
spring røg helt ud aJ !€ndet, frøs
næsten i slowmolion på nethinden før
de faldt ned på siden med et plask.
Store plask og mindre plask. Store lisk
og knap så store. Hver gang en aI
fiskene øg ud af vandet så man endnu
engang al ørreder er magnetiske lalt-
fald fløj en hel del isenkran i netop
den retning hvor det netop havde pla-
sl(et..

Spfingende hovøred bider ikke
Alle \,.ed at det næsten er umuligt at få
spdngende havørred til at bide men
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alle Jonøger alligevell Langt mere
lovende var de tilfælcle hvor fisken
ikke viste sig i tiunferende spring
men hvor de som marsvin lige tullede
med en sågle bixsen helt oppe i over-
fladen Store aggressive fisk..
''Bid,...1" 'råver' en ormemand på mod-
safte sidel
Haff stemme får ligesom el knæk ala
han samtidigr sætter kogen i clen fisk
der ikke kunne stå lor den viitende
ddtråd på linen Måske ser han lige i
kort øjebljk sig selv få håndtryk aJ HoF
ger og stor chek i bliElys og blive
klapsalvel og.. og slap line....
Løsrerne ord til kammesjrihken
". . .o9 tog krogen.. ."
"....ka'sgu godt binde en knude..."
"...sædvan}9r,ls...."
Akj4 Vi har nok allesammen prøvet
det. . .?
Hen på dagen beg]idte rygterne så at
lrække op og nedstrøms j åen:
"Der var taget fisk i Store Gennems-
kæring -Slor fisk laks vistnok.. lYæh
ørred havde en anden hørl, Ja laks Irå
ringbroen.. Næh fra Rørholmene.-. -09
fra elmasterne, på orm... og og og'
langsomt får man Lidt styr på alle ryg-
terne Åbenbart er der taget siore fisk
både i Slore Gennemskæring og ved
b.oen. Rrgligt slore Jrskl

Indvelningen
For mig glk søndagen ved Storkesøen i
reltet. Langsoml kom fiskerne tjlbage
dl basen hvor der nu skulle sættes
navn på de ldyglige og) heldige..
siørste ljsk som også var største laks
blev en kæmpe på 96 cm og 8.750 kg
tag€t aJ Holger wulff. Bramminge- En
sånd drømmelisk som edhver ville

være lykkelig for blot at iange. At den
nu også indbragte 7000 kr som største
fisk og 1500 kr som største laks ja det
må nok siges at være et meget tykt lag
glasuJ på en virkelig god kagel
Den floile havørred på 78 cm og 4,900
kg ianget aJ Plemming olsen, Brøns
gav sin glade overmand ,!000 gode
darNke koner Resten aJ kontant-
præmierne lordelte sig på mindre ftsk
som dedor fik en særdeles god kilop
rlsl
Men selv nange af de fiskere som krm
havde fået sel de nange lisk der netop
l de her dage var oppe i åen gik lang'l
fra tomhændede hjem. I foreningens
slore sponsorpræmielotteri blev det
gavmildt delt virkeligl flotte præmier
ud til ngtigl mange- Møbler, dejiige
stæng€r og hJul, rejser og kæmpestore
røgede laksesider blev udloddet ttl alle
dem der var mødl op for at hylde vin-
derne aJ den 6, internatronåle liske
konkurrence i vesleråen.
Et ston tak til alle de gavmilde spon-
sorer og til udvalget: Æne Benny og
Børge for et megel flot a[angement
som jeg er sikker på at alle var meget
tilfredse med og ikhe nindst tll Storke-
søen som båcie var en al de meget
gavmilcle sponsorer og som endnu
engang stillede telt ril rådighed Joi ior-
enlngen!

Asbjøn.



Somorbejdsudvotgef for Ribe-Å-systemet,
AI Tbrben Jessen, Seketær i SaanaJ-
bejdsudvaiget lSUl og mecltem af cram
S.F.

Hvad er detle samarbejdsuclvatg? Hvem
er med i del? fi\,1lke opgEver vaJercges
ar samarbejdsudvatqet? Bt.a. drsse
spørgsmå besvares i det følgende :

Min deltagelse i samarbejdsudvalget
datercr slg tittrage til 03.02.1993. hvor
jeg som nlrudnævnt sekreiær blev
antaget I Samatbejdsudvatget ISU). Et
vigli$ tidspunkt idet en aJ de førsle
opgaver blev at iorny samarbejdsafta_
len mellem de deltagende foreninger

Somobeidsudvolgef :
SU ei en 'sammenslutning aJ lorenin
ger, der har fiskeriret i Ribe-Å-s'tste-
nel"." Udvalgets formål er at sikre å-
systeanets bestand al vandlefisk veal
udsætning og at forbe&e den ved kva-
litet ftem for k!?niitet samt at træffe
foranstaltninger til forbedring åJ
opgangsmuligheder. vanalkvalitet,
vandløbsvedljgeholdelse og revjsjon aJ
ualsåetningsplanen'.'Uclsætninget fore-
tag-^s i ovensstemmelse med gælalenale
udsætningsplan for å-systemet... fast_
lagt i udvalgets handlingspl,n". .UdvaF
get, der udgøres aJ de trlsiutteale fore
tungers ioranænd..,uclvalgeis kasseret,
sekretær og 2 revisorer væiges fra cle
tilsluttede f oreninge/.
Ovenstående er citeret fra den fø6te
samarbejdssJtale fra 2?. Au$$t lge8,

0g er også gældende for den nlrværen
de samarbejdsaftale. der skal qenfor_
h€ndles i 1999. Citaierne er s6rt set
dækkende for det a.rbejde, som under_
iegnede hat været med til i de forløbne

økonomien båg samarbejclsudvaLqel
hviler på titskud fra de enkette forenin_
ger lopgjort i iorhold tit antat km fis_
*vand {orenrngen eJer) og often'trge lrl-
skr id j ra f  rsketeqnsmidLerne.

Følgende foreninger er medlem
OfSU:
Gelså-sammenslutningen af 19?6
Ribe Sponsfiskeforening
Gram Sportsfiskerforenjng
f iskeriforeningen*Nøneå"
Haderslev og omegns Sponstiskefore-
rung
Vojens Sportsfiskerforen jng.
Sidstnæ\,.nles formand H.C.S. Hansen
alløsre i 1996 peter petersen {Cra-In
S.Rl som fomand for SIl.

Somorbejdsudvolgels opgover :
Æ or,'enstående citater iiemgår det
klart og tydetigl, hvad opgaverne er,
nennig forbedring af vandniliøet oq
st!.rkelse åJ fiskebestanden, eut. gen-
nem udsætninger
På møderne gennem årene er clet gen-
nemgaenoe tema naturliwis udsætnin
getne og dlsse værdi, Der sætes hvefi
år store mængder frsk ud, men lystfi-
skernes udit'tte af djsse udsætninqer

nskeRlBElmqUinger
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er ofte blevet lsitiserct. Derfor hår vi
naturligvis drøfte.l, hvilke årsager, der
kan være bag det ringe ualb).tte. Arsa-
gerne kan være mange, men en gene-
rel opfaltelse er, at hvis vandløbets
kvalitet var den bedste, så ville det slet
ikke være nødvendig med udsætninger,
da f:skebestanden så selv ville kunne
suplere sig. Dette betyder rent vand,
ingen forhindringer i form aJ slemme-
værker, gode fisketrapper, hvor de ilke
kan undgås, gode gydepladser,
fiskeskju.l, samt flere naturlige slyrg-
ninger og næmsom vanalløbsvedlige-
holdelse.
Tiltag omking disse punkter sker ofte i
samåJbejde med de tilslødende amter,
og her har samalbejdsudvalget løbenale
kontakt med amtemes arsvarlige per-
soner Hvis det er påkrævet a.rTimgeres
aler møder mellem ale to parter
Anteme kan jo, bl.a. på grund aI lil-
skual fra EU beslutte at udføre vand-
løbsforbedrende projelder i forin at
udlægning af gydegnrs, tilbagefønng i
å-sllngnjnger, opgrauring af sand og
opsælning af fiskelrapper.Når der har
værel projekter ved Ribe A systenets
har SU lejlighedsvis været medfinanci-
erende, bl.a. gennem opspårede nidler
i en til formå]et oprettet Naturfond.

Udsætningemes forløb hår været defi
neret i et tillæg tjl samarbejdsaftalen,
clen såkalalte Hanallingsplaq cier også
løber i samme peiode og med sanme
forhandlingsvilkår som SamarbejGalta-
len.
Heri står bl.a- at ldsæufngsmaterialet
brr vææ aJkom efter å-Estemets egne
ø[ed- og laksestammer, Malehale al
egen avl skal komme i lørste række'.
"EFfisketilladelse søges til hele å-
systemet omfattende : opfiskning at

uønskede fiskearter - optislmng af
øned og lats t strygning-. "SU er
overctdnet organ for al elfiskeri, avls-
og uGætningsarbejde".

Heri llgger en klog forståelse for, at vil
man noget med ei å-ststem, så bør
man trække på samme hammel og løfte
i fæiles8kai. Dette er nøglen til fors-
tåelsen bag SU. Nemlig at fo edring af
Iiskebestanden beclst varetages i et
fælleskab, der ser på hele å-systemets
vilkår, frem for al den enkelte forenjng
snæven varelager egne intercsser.

Tilladelsen til e]-fisken er derfor knyt-
tet til samarbejdsudvalget. der herefter
overordnet organiserer arbejdet
omking opfiskning aJ avlsmateriale
udsætninger aI yngel aI egen avl og
ditlo indkøbte. alt i overenstemmelse
ned hanalljngsplanen.

En vigtig brik i clette årlrejde ei Rilres
Laksefond, aler med hjælp aJ futvtliig
arbejdskralt yder en stor indsats for at
producere fisk af egen avl på Fole og
GeLsbro dambrug, samt udklækning af
æg på Kaltoflvej. Et ldealislisk arbejcle,
cler er viglig, idet bevarelsen aJ de
opdndelige stammer fia de iorskellige
å-grene sikrcr gode lisk med geneme
iorden. Vedvarencle udsætninger af
andre slammer, hvis gener er anderle-
des, vil ried tiden ku'rne medJøre for-
ringelse aJ fiskene med henslar hl
arveegenskaber laalJærd og u.|seendel-
Problemet gennem årene hår værct. at
del rkke har været moligt at opMde
udsæmingsplaneme med fisk aJ egen
avl.
Ny viden på det seneste peger dog i
retning af, at man skal rmdlade åt
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udsæt{e dambrugslisk og udelukkende
nøjes med egen avl. Fisketegnsmidler-
ne bø i stedet flyttes fra udsætninger
over til vandløbsforbealringer
Da en forslåelse for vandrcfiskenes
situalion hos udvalgets medlemmer
kunne bedes, tog Jens Møller Madsen

.initiativ ttl en ekskursion rundt dI bl.a.
Iorhindringer, fisketrapper og dambrug.
Denne udb'lterigE tur beskrives i det
følgende.

Korl beskrivehe ot ekskursion
longs Ribo Å den 21.03.1998.
Deltogere :
Vojens S.P I H. C. S. Hansen (Formandl.
l,aurits Dall lbest)'r.l. Manin Colstrup
lbestyr.l, Michael Rask.
nibb s.E : Arne Christensen {Bestyr. +
fomand lor Ribes laksefond), Benny
Podsen lBesiyr.l.
Gram S.F. : Peter Petersen lformancl),
Jan Kawaler lbesttr.l, Kaj lbnnesen
lBestj,.r.1, Jens Møller Madsen (Sama.r-
bjalsudv.l, Torben Jessen {Samarbejds-
udv.l, Henning Kokholm lBestyr. +
bestyr. i Gelsåsanmenslumingenl.
Åbenrå S.P : Ebbe Møller lBeslyr.).

l. Velkomsl og Koffe
Deltagerne rnødte op i "Æ fiskehus',
hvor der blev serveret morge.kaffe og
friskbaqte rundsrykker Herunder blev
dagens program gerinemgået aJ initia-
tivtageren Jens Møller Maalsen. Herefter
lordelte vi os i de forskellige biler

2. Fole Dombrug.
Æledø$t beså vi Laksefondens yngel i
Fole Dambrugs klækkehus. Det var

nteressant at opleve den arvelige for-
skel, der var mellem yigel fra havøfie-
der og lra regrbueørredel. Havøfteder
ne trykkede sig mod bunden og stod
helt stille. hvodnod regnbueørederne
hele tiden var i bevægelse. Havøreder-
ne var fra decembet, hvorimod rcgnbu-
erne var frå jaruar. Denne åldersforskel
til trods, så var de yn$e regnbuer dob-
belt så store som havøfiederne.
Bagefter så vi på laksetrappeme ved
dafiibrwet, samt dannede os et indtryk
a{, hvoidan del nye omløb ville blive.
Laksetondens omløbskanål blev også
taget i øjensyn, og her fonalte Æne
Chdstensen om, hvordan avlsarbeldet
foiegil! samt at man ønskede at få
udvidet clen tidsperiode. hvor man
måtte opbevare liskene heri. Den
nuværende tilladelse gjalt lra L nov. til
15. jan, men da man først stryger
moderliskene sidst i januar/førsl i
februar, så skulle perioden hellere
være fra l. okt. - 15. febr..
Inden vi Iorlod FoLe Dambrug så vi teg-
ningerne til omløbet, og fik dem forkla-
ret.

3. Engrvondingskonolen.
Vi køne derefier over for at se fiske
trappen ved Engvandingskanalen,
(Mellem Fole Dambrug og Haneby bro).
fisketrappen var meget effektiv. mod-
sat alem ved Fole Dambrug. Denne
trappe ville blive taget ned, nljJ
omløber blev bygger.

4. Ved Hoilsby bro.
Grøcleoptageren var fjernet, og ved at
blive tusterel, idet fiskene havde van-
skeligl ved at passere den med de
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nuværende åbninger, idet disse sad
over vardet, En løsning var at fjerne
ristene ved siderne, så der cierveci blev
passage,

5. Loksefondens klcekkeonstolt
Laksefonden håJ lejet en ejendom på
KaltofNej, hvor man i snrehuset har
inalrettet klublokale og i en lilslødende
bygning - et klækkeri. Der val ingen
,ngel igang, men vi kunne se udsttTet.
Det var ønskeligt at få 2 ekstm klække-
render, så det vjlle være nNligt at hol
de æggene adskili fra hinånden, sone
ret eller å-glen. Det kan man ikke rig
tigt nu. laksefonclen blev jgen opfor-
drer til at søge samarbejdsudvalgeis
Naturfond om størrc indkøb af k]æk
kerender, EVt, at søge midler Jra andre
fonde eller virksomheder.
Herefler gik vl en runale i klubhusel, og
fik fo(alt, hvilke hensigrer Ribe S.F
havde med ejendommen. Bl,a. krnne
huset lejes med overnatning foa øje.

6. Sondfong ved Skollebcek.
Det store digeailæg til opsamling aJ
oppumpel sand fik !1 forevist. Det var
iøjeblikkel tømt, men ville om kort tid

i. Ribe by (Cenlrum).
I den jndre by blev de tre slemmevær
ker med de tilhørende laksetrapper
lresøgt. Vanskelighederne med opgan
gen blev Iorklarei og diskuteret.

8. Ribe Sfompemølle.
Endnu en laksetrappe blev besøgt ved
siåmpemøllen. Konstruktionen af det

ene kammer lllev diskuteret, da der vår
lrred enighed om, at opgående iisk ville
støde sig på betonvægge[ da kammer-
bredden var for lille. I øvrigt var perso
nalet ved Slampemøllen flinke til at
åbne for vandet, n:ir de så, at der stod
ventende havørreder nedenlor.

9. Ko$rup enge
Vi kunne ved selvslar konstantere at
uappen ved stemmeværket var væk for
størtstepartens vedkommende, Det bli
ver nødvendigl at få en ny sat op.

10. Grom $lol.
Her ved det automatjske grøderensean-
1æg fandt man ofte smolt, der var smidt
op. Dagen lorinden var en stor
havøred også blevet snidt op. Den
ku,1ne dog reddes i tlde og er efter for-
lydender på vej ud i havet.
fisketrappen blev også beset, og der
var udtrykt ønske at der skulle etable-
res et om]øb ved det nordlige gennem
løb.

I2. Afslutning.
HereJter retumerede man til Æ Fiske-
hus", hvor man indtog en bid bød" og
debaterede fisketrappen ved Ribe
Slampemølle, samt andre enner j rela-
i i^n i i l  d,narc nr^ffiåm

Konklusion
Hermed slutter mit lorsøg på overord-
net at forklare SU's rolle og betydning,
ogjeg er sikker på, at de respeklive
Iormænd gerne v uddybe ovenståen
de ior de nedlemner, der måtte ønske
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Dalt Zoega. B-medlem
(2. rargsmedlem).

Debofindl@g lil tiskeRibelroglninger. E N SYG FORENING

Efter påssivt at have deltaget i dette
års generalJorsamling, dajeg jo er B-
medlem, må jeg desvæfe konstaterc,
at jeg er medlem - uden indflydelse -
at en syg forening, som måske endda
er på randen åJ et sammennrud. - Syg
fordi vi har et meget darligt regnska.b,
som ikke ser ud til at blive bedre i år,
og måske heller jkke næste år. - Syg
fordi medlemstaliet er stærkt faidende.
-Syg fordi vi ikke giver hinanden
nulighed for et konstrukivt samarbej-
de på gnnd ai medlemsopclehng, og så
sandelg syg loKli inJormationsniveauet
er all for lavt, Å1t taget i betragrming
ikke særlig neget positivt at berene
om, det skulle da lige være, at der er
nok af opgaver at tage fat på.. Des-
værre så det ud til, at vorc kære A-
rneallemmei ikke ligefrem stod i kø for
at stille op til valg af n',1 bes1l,'relses-
meillem, og det på Eods al al der næi-
raest konstant mr kø for at komme til
at ta.le til forsamljngen igennem
mikrofonenl
I vil altså godt kritisere beslyrelsens
arbejde, men ikke deltage al{ti!l, når
nan endelig har muligheden for indfly-
delse.
Jeg er overbevist om, at der er lil-
lrængte krælter blarall B-meallemmet-
ne, som geme -eller
nåske endda ligefrem hænder for at
yde en indsats for RSP Potentralet for
kåndidater kan i hve( fald blive meget
større end i dag. Bl.a. derfor må der
være A-medlemmernes vigtigste opga-

ve at få indJørt stemmeret til alle med-
lemmer Det erlo ikke svæn at forstå,
hvorfor det j RSf er så vanskeligt at få
gennemført ændringer, nåJ foreningens
beslumingstagere består af en kerne af
350 A-medlemmer, som Jor flertallels
vedkommende i øjebljkket s],nes af
være miljøskadede i uhelbredelig grad,
fotdi de mener, at ledtægterne helst
skal forblive uændret-"for sådan har
det jo altjd væref'l Lad mig understre-
ge, at den slags holdninger kan blive
toremngens rmdergang j clisse turbu-
lente tider

Kære A-medlemmer. Ansvajet er jeres
alene for ved næsttonmende lejlighed
at sige ja ti1 et forslag om vedlæg1sæn-
dringer vedr slemmeret, Der findes jo
iaktisk ikke et enesle fornuJtigl argnr-
ment for at vi, som en demokatisk for-
ening skal gå ind i dei næste årtusinde
med et beslutnngsorgan, som man
skal kvaliJicere sig til ved at være
medlem i en længere ånække, Således
ddves RSF efter forældede vedtægler,
som sikkert var gode nok engang, men
som nu r,uker totalt latterligel
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FnA BESTYRE|.SESMøDET DEN 16. SEPT. 1998. tølgende blev beslutlef:
1. RSf ønsker ikke a1 leje Klaby-søerne i

1999

2. Der laves en overgång æd St. gen-
nemskæring og overgang ved Bøgilds
Hjørne repareres. Der skiltes på spid
sen af Hovedengen p.g.a. ulovligt
fisked.

3. Æle aftaler skal foreljgge skriJtligl.

4. Nordiske Jlmiordage 1999 alholdes i
Ribe.Juniorudvalget står lor arrarge-
menteL

5, Fomranden konta}ter kassereren
m.h.t. bilag + regnskab for den for
løbne periode a{ 1998-

6. Da den nuværende kasserer ønsker at
fratræde p.g.a. helbredet, skal der lin-
des en ny kasserer

?. Der var fle{€]i best}'relsen for flg.i
Konlingenddtagelse lor bes0relses-
medlemmer m.v., kontrollører samt
laksefondsmeallemmer udgør kr.
1000,- Ira og med 1999. Kørselsgodt-
gøelse fortsætter.
Alle andle tilskud bortfalder

8. Huset på Kaltoftevej 2 opsiges pr. y5
1999.

9. Benny Pouisen trækker sig fra Junior-
udvå]get.

10. Udkast til ny lejekontakt for Ribe
Vesterå blev godkendt aJ bestFelsen.

11. Fiskekonkurencen forløb fint, og det
foreløbige regrskab ser godt ud.

Holger Løhndof.



}trEEE Vedr, Konolhuset:
Der er etailerct bord og bæn}, placeret
så der er ryglæ mod nordvesl.
lnrtiativet blev taget af tre driltige lyst-
lNkere: Dres, Heine og Finn samt Gen
Mikkelsen som træleveGndør-
Hele arrangemetuet og dets placering
jndbyder lil Socialt samvær-
Endvidere er der ophæn$ frivilljg
tångstrappo{ under bordet, så man iil
enhver tid kan checke, hvad der er
fanget og set af iisk.
All i alt et ngtigt godt initiativ, som for-
tjener aJ blive brugI.

Ved Ringboen:
På åens nordlige side, i hybenl<rattel,
er dei lar,ret bænkar.angement, ligele-
des med ryglæ mod nordvest.
Der er opsat kasse jndeholdende iriviF
lig fangstrappofi , højvåndstabel. regter
lor iNkeri i Vesteråen samt kolt over
åen.

tælgende eftekfer er fundet og indleveret fil Knud Erik Jensen:
Slrikket isl@nder sweoler

Poso lil fongslnel
Sølvkroken lonElnef

Stonghotder
- hor du mistet en of oven$ående gensfonde så konlokl:

Knud Erik Jensen på tlf,75 422296

trskeRlBEtraglmnger t2

Endvideae er der lavet stangholdere, så
man kan holde stl-r på lineme, i
hybenkrattet.
Ei hyggelgt sted, hvor der er ralt at
være, lavei aJ lystfiskere, som kommer
på strækningen.

Stedet fortjener også al blive brugt, og
kan let nås fra p pladsen på Jernkjær-
vel samt lra den uofficjelle Lplads ved
Ringvejen.
Der cr ingen affaldsspand ved bænken,
så man må lage er,1. affaLd med retur,

frivillige fangslrapporter er en rjgtig
god ide, uncllanger ai Gefi Mikkelsen.
Del tages op i besiyrelsen, om der skal
laves kasser med fangstmppoier til
opsæhing på ale øvrige pladser ved
Vesteråen.
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Z"tr\
KNÆK'& BRÆK

[rænritrr(adcl0 Ned{laDm(n?3
6tlrlr\åil! 6760llih!

- Tti. ?5 22 50118 TL{ 7542t7l}rL

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

fluefiskeren - og i alle prisklasser.

Neoprenwaders
norm.1.2ee,-,..... NU 699r-

Kom og se det nye Vision koncept i fluestæn-
ger: liner og hjul.
Vision fluehjul bygget efter Bauerhjuls koncept

tua1.798,-

.cih*",,o
lllTtltllTT?iffffiltrT,qEGlEfaF tFt 14F
tr@M .;!ia\ €ffiG@r"*"*"

mr* *ilw''q
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Adresse:

Post m: By:

'Ilf.:

fiskeart: l,ængde: Vægt:

Fangstmetode:

Fangstplads: Dato:

Vedlagt billede L l {sæt krydsl

Tllneldingskuponen fremsendes til:
Hugo Hansen . Nørebrogade 11 .6?00 Esbjerg
senest 14. dage elter fangsten. ft der vedlagl et billede af fisken, deltager du
automatisk i lodtræklingen om k 500, - Lodtrækningen vil bljve Ioretaget ved

Vecllæg evt- en lille historie om fangsten.
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å|llffi
Da vi lysdiskele sorn regel Ligger inde med masser af grcl m.v., som vi ikke
bruær, rnen egendig geme vil af med, har vi besluttet at lave en rDbrik i
vort blad som hedder KøB SALG-BYTTE.
Meallemmer kam gratis få 2 annoncer i pl. udgave ved al indsende teksten
til formanden for bladudvalqet.

KøBlBYITE
I'skeRibetraghinqer årgang 1985. i986
E L l9g/ nr 2, lgag nL I og 1992 nr 4
øNkes, hvis de nævnte er udkomnet,
lor opnåelse al kompler samlinq.
Henvendelse eft6r kl. 19.00 pa 75 41 07
59 til Børge Riis.

KøB
Defe]<t CARDINAL C5, hvor huset e! i

kl. l9.OO på 75 4l 07 59 til Børge Riis.

sÆtGEs
medestång l5 fo& Vangen 1 glasfiber
kr. 35o,-
Henv efter kl. 19 O0 TIL ?5 44 57 02

SøGES
Delekte slængeL hjul osv som kån
benynes til reparation al j niorernes

flens efter kl l9.OO T11.754457o2

SøGES
Gammelt fl uebindingsmatenale til

Henv eiter kl l9 00 Tll.75 44 57 02

Plods lil din onnonce
i n(pste blod

zuBES
VIKINGER
Museum lor vikingedd
ogmiddelalder

tt l* Pha". ozso nø"
Tlf: 76 88ll22

-ffi*ffie,
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Vi har fået nye lokaler på :
Frederikssundsvej 50.

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

400 m'f'ldt med fiskegrej og bek-
lædning til lystfiskere og friluftsfolk.

llu3k vores 2 grrtis sp€cialkåtrlog9r,
med trolling og medegrej,

Nyhed
Nu også på Intemettet !

Homepage:
s'n'rtr.sportdres.dk

Ron Thompson Scorpion,
Kasrekanon i IM 6 kulfiber, til det
lidt kraftigere lrystfi skeri o.lign.
Monteret med titanium løberinge.
10' Scorpion,
Kastevægt 12 -48 g,

I' 7r0,,,,...-................nu499.-
Catch 5 mm. neopren waders, filteål
Y.jledeD. E99 |tl kun 699 kr

aRS
Frederikssundsvej 50.2400 København fw.Tlf.: 3868 4648.F4r 3888 945.

E-mail: sportdre.@sportd1e3.dk
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Fongede hovøneder pr, md i l99i

Fongede loks pr, rnd, i 1997
låi. febr marls åF! mdJ !ri lllr a{. sPp. otr nor.

Gel!
2.,.;:,:: '

å 2 2

$så 2 2 ) 4 l i ' : ' : .6 4 ' ,,s
øl ':.:.:. :', 2 1

de fhk iolt i 1997
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V. B€nny Poulsen
Vandplej€udvalget er nu kommet på plads og har haft et par stiftende
mød€r hvor det blev døftet hvad der skulle arbejdes med den kom-
mende tid .
Nosle afde tins der arbeides med for tiden.

Gydebanker i Gelsåen.
Vi ser på gitter ved stemmeværkerne,
Flodmål opstrøms stemmeværker.
Den gamle åslynge ved Bent Nissens Kaltoftevej.
Styring affisketrappen ved Stampemøllen. er afsluttet

Dct vigtigsic or ltldcbankemc i Celsircn. Dcr blcv tagct kontakt til Amtet
angiicnde dettc og der ble! laret et mode mcd Amtct d. 14-9-98
Vi forespurglc om dct var muligt at fla slact cn lillc rendc igcnncm groden for
at få noget merc fart i vardct så der cr mulighcd for at fiskenc kan gldc og
at æggcDc l1år mulghcd for at ovcrlevc.
På nuværendc tidspunkt ser dot sidon ud at d€r liggcr en del slam på burlden
i Golsåcn iigclcdos cr dcr en dol tilsandingcr fordi grodcrl holdd sandd
tilbagc. da der ikkc er farr nol i landct .
Prcblemet lil sa opstii når fiskcnc skal gldc. for dct forstc vil dc! bli\,c
meget svært for fislen at sla grusel op fordi groden cr så tæt at det holdcr på
grusct . mm hvis fiskcn cr hcldig at fa gmsct losoct og fa gldct komrncr dct
næslc problcd da vil der hurtig skc cn tilsandi,rg afstcdet og der ril ikkc
r'ære dcD gcrll'lcmslromning af \ and / Ilt i gldegtuscts som det 0r nodvcndig
for at æggenc kan overlcve.
Mcn Amtcl n)cnor rkl(c at det givcr en hurtigcrc gcnnemstromning i acn
fordi at groden blir,cr slåct Amlet sigcr grrden holdcr ikke lrndet tilbagc.
Mcn pa nuvælcnde tidspunk or \andståndcn så holt i Colsacn at dcn rcndcr
over sine breddcr og langt ind på nrrkerne og det gorjo at dcn smulc vaid
dcr kommcr igcnncm slcmnc!ærkct næstc, il*c sættcr årt i landct pa
gnrnd af aens storrelsc.
Hris dcDmod grodon blivcr slact og vaDdsiandcn lålder ncd til dot nonnalc
hojdo sa r.il dcr blive en hojcre hastighed afvandet langs mcd bundcn og sa
fir fiskcne mcgct bcdrc muljghodcr for at trivos i Gclsaon tin,rpt"i"n ra**n""



OpsætDing af giater ved aurbiner ( stemmeværker )

Opsæming afgitter ved de forskellige stemrneværker er også yed at
være i orden
Opsætning afgitter ved dambrug, samt ved turbinen i fube er blevet
lavet for at de små lakse{isk som er på vej ud i havet ikke skal kunne
komme ind i turbinen og blive slået ihjel .og ligeledes på dambrugene
er detjo heller ikke meningen at fiskene først skal en tur ind på
dambrugets område og vende, nu er afstanden i gitteret blevet så lille
at fiskene ikke kan svømme derind og må derfor finde ud gennem
trapperne i stedet for.

Den gamle åslynge ved Bent Nissen

Den gamle åslynge blev ligeledes drøflet på Amtel, vi ville geme have
den lagt tilbage i sin gamle leje igen, men det kurme der slet ikke blive
tale om, åen havde selv taget den nærmeste vej og sådan måtte det
være' og hvis den skal tilbage så må naturen selv klare det om det så
tager 100 år det var amtets svar.

Trappen ved Stampemøllen

Vardplejeudvalget havde et møde med Lars Kellerup fra Amtet
angående pasning af fisketrappen og var egentlig bl€vet enig med
ham om pasningen af fisk€trappen
Vandplejeudvalget ville gerne have haft den funktion at sørge for at
trappen fungere. optima.l hele tiden, for at fiskene skal kunne komme
hurtig og smerteiiit op i åsystemet som muligt, men vi hørte aldrig
fra Lars Kellem-rp, men vi har så siden erfaret at Amtet har fiiet en
anden til at passe trappen , men det er altså ikke RSF der er ansvarlig
for pasningen af stemmeværket 

vNtrdpreie r.'tsættcr



f,mne. Evaluering afsejlladsen på de sønderjyske amfvandløb

Sønderjyllands Amtråd vedtog i 1992 et særligt sejlladsregulativ, som
omhandler hvilke amtvandsløb der må sejles på, regler for sejladsen
og forhold vedrørende udlejning afkanoer på de sønderjyske sejllads-
vandløb.
I forbindelse med vedtagelsen afsejlladsregulativet blev der i 1993
ingåer 5 årige udlejnings aftaler mellem amtet og interesserede kano-
udlejere , og disse aftaler udløber nu med udgangen afsejllads-
sæsonen 1998.
De første 5 år med udlejningssejllads på de sønderjyske sejllads-
vandløb kan llu evalueres.
Har sejllad$el medført llid og forringels€r på de involverede
vandløb og dercs omgivelser
Er del de rigtige vrndløb der sejles på .
Er antållet af udlcjningsfartøjer på dc enkelte vandlobs-
strækninger i overensstemmelse med det , sorn det pågældende
vandløb kån tåle.
Er det udarbejdede informations matriale om sejlladsvandløbene
tilfredsstillende.
Det er bl.a. dett slags spørgsmål og flere afden slags som Sønderjyl-
lands amt gerne vil have vandløbenes interessenter til at medvirke til
besvaring af.
Derfor vil vi geme i vanplejeudvalget opfordre alle til at medvirke til
evaluering af sejlladsregulativ€t ved at indsende forslag med ideer og
bemærkninger til os .

Hvis der er Spørgsmål eller andet som vandplejeudvalget skdl se på så
konlakt os.

Vandplejeudvalget
v. Benny Poulsen
Termansensvej 1
6760 Ribe Tlf 75425585

Venligst



fiskeRlBEtragtninqer 22
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Se del vot en oplevelse
I starten afjuni 1998 stod en flok på
omkring 40 lystliskere med forvenl-
ningsfulde bljkke på færgeha\,nen i frc
diikshavn.
Ålle havde vi med glæde set frem til
denne tur, der skdle bringe os til den
årLige "Nordiske Ungdomslejr", der for
dette års vedkommende skulle alholdes
i Svetge. Nærmere betegnel i Malung.
Fiskenet sklrlle foregå i Vesteroals-
elven, der efter sigende skulle være et
af europas bedste stallingvande.
Som et ny islæt i lejren var der dette åt
deltagere tua Ribe Sportsfiskerforening,
10 juniorer og to ledere. Junioreme var
Jesper og Johån, lederne Jacob og
undertegnede.
Normall kan man kun få lov til at delta
ge med en fta hver forening, men RSF i

1999 skal være værter for lejien fik
altså lov til at møde med flrc.
Med nogen Jorcinkelse og mange timers
buskørsel nåede vj frem til lejren om
mandagen hen mod aften. Efter at have
modtaget en mmdre skideballe" for
iorcinkelsen blev vi indkvarteret i mili
tær telte Imed en dejlLg brændeo!'rl i
teltets midte). Hereiter fik vi et måltid
aftensmad og ca. kl. 21.00 blev ålle i
lejren budt velkommen af lederen fra
Svedge, Jan Daugard- Vi lik hilst på
deltagerne fra Sverige, Norge og fin-
land.
Lejren 1å r den skønnesre natu Lige ned
tjl Vesterdalselven, og under velkomst
talen blev vi belæit om, hvordan man
opførcr sig i en vjldrnarkslejr
Lederen for lejre[ Jan Daugård, er af
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dansk oprindelse og taler flydende
svensk, norck og dansk, og det viste
sig senere ai han er en meget kendt
person i Norge og Sverige. Han har flu-
ef$ke skoler i både Norge og Sverige
og stod netop 0g skulle igang med en
rækl.(e Tv-udsendelser om fluefiskeri.
Udsendelserne bliver produceret til
TV3 i de nordiske lande, o g skulle
xomme pa sKærmen I t999.
Uheldigvis blev også Sverige .amt af
sommerens dårljge vejr med masser åJ
regTl Delte belød at elven steg ganske
betragteligl og dette umlrtiggjorde stort
set fltefiskenet I elven. Men der var et
væld al søer i området med både ged
der, rødding, søøireder og enkelte Put
& Tal{e søer med regnbuer. Så fisket
blev der, og der blev da også tagei en
del fisk på land, hovedsaligt gedder og
regnDuet
Sldeløbende med lejren var der i Mal-
ung en "Nordjsk Piskefestival" med ril
hørende konkurence og el hav af
utroligl flolle præmier. De danske del
tager glorde el stort jndhug i d:sse
under præmieoverrækkelsen sidst på
ugen.
Udover et trl tLder drilagtigt vetrtig var
lejien en stor oplevelse på alle måder,
forplejningen var fantastisk og cle fte
ste aJ dehagerne heilige unge menne-

Vi glæder til at kunne byde vetkom-
men r Ribe i 1999, og håber ar vi kan
give de unge mennesker ljgeså gode
oplevLser med hjem i rygsækken.

ÆlaD
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Laksefonden

På grund afden nye situation omkring Ribe Sportfiskerforenings
saniingssted på Kaltoftevej hvor bestyrelsen har taget stilling til at
sige lejemålet op pr l/5 1999 på grund afat huset ikke har givet den
lejeintægt som der var håbet på , så ståi laksefonden uden et sted til at
have klækkeri , ligeledes et sted ti; at opbevare alt vores mat€riel
såsom båd og eludstyr og trailer bassinger og lignend€.
Jeg vi1 derfor gerne sende en forespørgsel ud til vore medlemmer for
at se om de ikke kan hjælpe os med et ny opholdssted til klækkerj€t.
Laksefonden mangler et sted hvor vi kan opbygge et klækkeri , af
plads kræver det et rum min. 4 + 5 meter og der skal være adgang til
strøm der behøver ikke nødvendigvis være et afløb da anlægget er
recirkuleret og vi har mulighed for at transportere vandet til og fra
stedet. Klækkeriet er sehølgelig til at fl]tte m€d .
En anden ting det kræver er at der fri adgang for tilsyn af æggene vi
skal kunne komrne og tilse klækkeriet hver dag.
Så hvis der er nogen der v€d et sted i en kælder / skole ell€r andet
sled i Ribe by eller tætlesle omegn som står tomt ri l  vr Serne høre
fra jer
Laksefonden er selvfølgelig instillet på at betale de oml(ostninger der
måtte være ved at driften klækkeriet (strøm og husleje).
I skal regne med at at der er aktivitet på klækkeriet lia december til
marts måned , det alhænger sehfølgelig afhvomår havørreder:re er
klar til at blive strøget for rogn Ame christensm ttf 754,t523.1

Laksefonden man lokaliteter

Her kan du få dine

The olrl Dqnish Smokehouse

laksefisk røget
Jp Salmon
HE Bluhmesvej 18
6700 Esbjcrg
Tlf7512 4677
Fav 75124462
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Allonge til lejekontrakt af31.12.1991 mellem Gert Mikkel-
sen og Ribe Sportsfiskerforening.

Den i henhold til ovennævnte lejekontrakt gældende leje opnnde-
lig kr. 375.000,00 pr. år, hvilket beløb senere er re$lerer i hen-
hold til stigningen i nettopdsindekset ændres herefter, således at
lejer betaler uanset foreningens medlemstal, pr seniormedlem kr.
500,00, pr. juniormedlem k. 200,00 samt nye medlemmer ved til-
melding efter 01.08. kr. 250.00.

Den leje, der herefter resterer at blive betalt, finansieres ved salg af
en-dags, tre-dags samt årskon, idet indtægten herfta fordeles med
900/0 lil udlejer og 100/0 til lejer ti1 dækning af administration.

Såftemt indtægtefire ved salg af en-dags, tre-dages og årskort
saglmenlagt med betaling for medlemmer, lfr. ovenfor, betyder. at
lejen i den op ndelige lejekontrakr al 31.12.1991 mpd senere requ
leinger i henhold til nettopisrndekset, er opnået, ændres fordelin-
gen for så vidt angår en-dags, te-dages og årskoft så]edes, at
udlejer og Iejer fordeler disse med 500/0 til hver. Hvis lejen ikke
som det ovenstående når et beløb på kr. 300.000,00 pr. år, kan
lejer, hvis dette ønskes, supplere op til kr.300.000,00. I mcdsat
lald kan udlejer opsige kontrakten med I å$ varsel.

Lejer kan altid opsige kontrakten med I åIs varsel med ophør næste
3t.12.

Til nærmere belysning af ovennævnte er aftalt:

1.ør iordeling af leje fra årskort ftatrælftes kontingent til Darumarks
Spodsfiskerforbund.

2.indtæg1eme ved salg af dagkort til fiskekonkurrencer indgår i
ov-anstående som en-dags eller tre-dages kofi men il,.ke salget af
deltagerkon.
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3.Lejen betales med kr. I00.000,00 den 0 1.02., 01.04. og 0 1.07,
men resten aftegnes senest den 15,12.

4.Liste over medlemmer samt kortsalgsregnskab afleveres ved
restafieg ng.

S.Kortpisen ved speciala[angementer, såsom juniorhæf aftales i
hven enkelt tilfælde.

6.,Års - og dagskortprisen aftales mellem Iejer og udlejer hven år i
december.

?.Nærværende ændJing af betaling i henhold til lejekontakten
træder i kaft 01.01.1999 med ovennævlte beløb. såftemt denne
godkendes af betstyrelsen samt på ekstraordinærgeleralforsam-
ling i 1998.

S.Udgifterne ved kontaktsænfting deles ligeligt mellem udlejer og
lejer.

g.Æle ovennævnte kronebeløb pristalsreglleres i overensstemmel-
se med stigning i net-toprisindeket, første gang 01.01.2000.
Basis er nettopnsindekset pr. 01. 10. 1998, og reguleringen sker
såiedes i forhoid til stignirgen for nettopisindekset fta 01. 10. I
998 tit 0 l. 10. I 999. Reguleringen vedrører således de oven-
oæwlte beløb for medlemmer samt beløbet l(. 300.000,00, mens
reguleringen i lejen som aftalt i den oprindelige lejekontrald
fortsætter uændjet.

10. Hvis fisketider for medlemmer/ikke-medlemmer ønskes regule-
ret, skai dette aftales

med udlejer.

Ribe, den
Som udlejer:

Gert Miki{elsen

1998
Som lejer:

Ribe Sportsfiskef orening
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Husudlejning billigt
Ribe Sportsfi skerforenings hus

Huset på Kaltoftevej bliver ikke brugt så flittigt som lbreningen kunne
ønske det
Så nu er muligheden .'or at leje det til stede.
Huset indeholder

Stue m. lernsyn / radio / Brændeovn
Køkken med komftr / køleskab og alt nødvendig
Soveværelse med dobbeltseng
Stue med spisebord og brændeovn
Toilet med bruser og håndvask

. Lille entre med fryser til fangsten
På loftet ei værelse med dobbeltseng
Der er sovepladser til seks personer
Der er også elvarme i huset

lluset koster at lcjc

En uges ophold i huset 600 kr excl. el.
Efterfølgende uger 500 kr excl. el
En dag 150 kr incl. el

Vil du leje huset kotrtakt da
Holeer 75432095 . Bennv 754255t5 Huqo75451672

fiskeRlBlrlagtninqer



Den skønneste vej til

Fjord Norge

Tlf. 97 96 t4 0l
Fax. 97 96 27 43

FiordLine' 
-tF*i

Coastersade l0 -1730 Hanstholm
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Deltag i konkurrencen om
månedens fisk.
Og vind gavekort på kr. 150,-
For at deltage gælder det at fisken skal være fanget i Ribe Sports-
fiskertorenings vande, og at den er blevet godkendt og totograferet
senest to dage efter fangsten. Billedet af fisken skal være "Knæk
og Bræk" i hænde senest 5 dage efter fangsten. Med billedet frem-
sendes mål og vægt, navn og adresse samt dato for fangsten
Hvis du fanger fisken i "Knæk og Bræk"s åbningstid er du velkom-
men til at komme ind ibutikken og få fisken fotograferet.
Der er præmier 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
juniorer.

Så - ud af starthullerne og ind
til "knæk og Bræk' med din
friskfangede fisk...

,-'-rJ4 \
h1

KN/EK'& BRÆK



Dit lokale
lvstfiskerskib
IWS ROSITA
af AABENRAA

tager dig med til de bedste fiskepladser i det
sydlige Lillebælt og den vestlige Østersø.

Enkeltpersoner, lystfiskergrupper, firmaer,
skoler inst. m.v. Vi seiler hele året.
*$ffit< 3-a-6ages ture til Langelandsbæltet.
Afgang fra Sgnderborg eller Bagenkop.

Ring for ydertgere information på telefon
74 6L85 M eller mobil 30 29 36 66.

OBS: Hele vinteren byder vi på en gratis kop
kaffe ombord.

Husk Rositas Havnebutik, Skibbroen 26, Aa-
benraa, hvor vi altid har masser af gode tilbud
til lystfiskeren.

Lagerfprende af levende sandorm, regnorm,
tigerorm, maddiker m.v.
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Fluebindi.tg -- hyggeaften
Startertirsdas 17-lI-98 kl. 19.00

Magnc Roscnblad har igcn fliel sal gang i fl ebirdingjr\ ggeafl€nder på
kaltof tgeJ.
Hnns J. Clris{irnsen fra Folc og Ole Malhiscn lra Roddiry ril i år igen stå for
undcn isning€n i nucbindirg.
N\bcg\nder€ vil lii mrlighcd lor ar lerc nucbindingd hch frir grunden så når
foråret neldcr sig kar du binde dinc cgnc krcationcr.
Men også dcn efårnc llucbinder vil kunnc Iå noget ud afn$indings allcndcr oln
ikk€ andcl kan vi andrc lærc nogct af djg.
flucbindingnarrialer
Målrialcmc som brugcs til binding alJlrcr har \i sij nangc lorskc igc slags af.al
du ikhe bcho'cr a1havc rnatrial€rnc rncd hjemmefra. så cr du qbe$ ndc. sa har
\j alt så du kan få pro\'cl om det cr noget for dig indcn du in€sterer cn hcl massc
i dcl.
Dc dcr birder flucr plcjer at Iåggc en 20 kr pr aflcrr i kassen lil rlc nulrialcr
Hvem kån r'ære med til fluebinding
Allc cr lelkommcn til flue/h\,9{tcaftender dcr rna også v.ræ nogtcjunior€r som
kunnc l&rrkc sig al v&rc med til dissc rftender
Forste garg tirsdag l7-i l-98 Kl 19 00 p, Kaltofterci \cl nodt.
Spørgsmål ring til Magne Rosenblad 7{82 2070

fiskeRlBEtraghinger

g
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vttt"l?onk 
rrrence Præmierække

fskeRlBEtngtninger

Præmierækken blev som vist nedenfor
I pladsen Holger WultrBramminge laks
2)
3)
4)
s)
6)
7)

Flemming OJsen Brøns havørred
Jens ( mange fisk) Laursen Vejen laks
Erik Nissen Østervedsted laks
Frank Flesner Tyskland steelh€ad
Peter Petemen København havørred
Finn Beck havøared

8.750 g 96 cm
4.900 g 78 cm
2.350 g 64 cm
2.200 963 am
1.500 g 52 cm
| .245 g 48 ern

750 g 42 cm

På billedet herover ses Holger WulffBramtninge med vinderfisken
llan laksen vejede 8750 g 0g96 cm lang og €r fanget v€d fungbroen.
Der er indsendt skælprøver Låksen er tilsyneladende udsat i ireland
som I årig for ca 6år siden. Holger har i ugen efter konkunencen fået
et par laks mere ved kanalhuset .(Læst i fangstrapporten ved Kanal-
huwt.) Aftchrinoe,
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esteråenAugust

fiskeRIB Etlagtninger

\&steråen har i dcn forlobrc rrd !'ærcl ulrolig god. jcg er næstm sikker pi at der
cr fangcl fløe laks på nur.ærcndc ridlpu*t end der blel'h€le srdste år-
Hcr nidt d sommcrcr blc! der fanget nunge strlå låks uder m.ålct, ijuh og
august måned harjeg fåcl mcldinger om del laks på 60{0 cn hvor dcr så den
sidslc mincds tid €r fånget roglc dcr cr nogct storr€ ( ca 10-16 pund) den størslc
lejedo 17.5 pund. Jeg har kendskab lil folk 6on har fangeten del låks i Vesler-
åen i år ( 3-4 s&) og det ma siges alværc godt.
Så fångstraponcn bliver tbrhåbentlig sp&ndcndc t&sning r år

trerskr_and Sdlv..d

t6
Låksen er fem år garuncl og cl etr åfde førslE lak dcr blc! udsat under
laksehandlitrgsplancn.Detr slaltrmer fi'a ErusgM og cr finneklippel.
Hlis lakseæ bli\,cr i saltiåtrd 2-l år som vi lw kcndskab til fta andre skælprorcr
(at der er gået 5 år siden ri sa{e dem ud i Ribc åsystem så Drå der konme nogct aj
laksestime do kommendc år ind i Vesteråen.
LåIsen på billedct herovq cI fangel i dcn lille GcmEmskæring på orm åfBjåmc
Rasftussen Gram oB vejedc ll.5 pund og 87 cm lang.
Laksen vandredc i halcl som en toårcsmålt på ca. 16 cm i I 996.
det cI cn tovinlcrlals rned en god vækst dc foNlc lo fu. ( årlig !ækst på næsten 40
cm i 1996 ll).1op\"ndringår€t (1998) Vokscdc dcn kun nogle få cm.
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Remming olsen, Bramming, med den flotte fisk der samticlig
gav en 2. Præmie i konkunencen
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NYT.NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT....
ttGo Fishing"

Neoprenwaders
Udeh diskution dit bedste køb,

også sammenlignet medwaders til

den dobbelte prk ! ! !
4 UdIøn i den bløde SoJt Neop/en.
a Er både swjset, limet og tapel.
r Er nedforstærkninser pa kna:ene.

* Selvføleelig neoprenisole let støvle
* D" nge tilfastgøælse afnet, saks o.l.
' b-åes ned enten gunni- elletfhsdler

' Beskyttende gumnikont over Jil5alerne.

N,I/ fast støvre KUN 1298 t-

sokmodelKUN 998r-

Super Stretch Poly Leaders
Fremtidens forfang !
Vi har fået specialfremstillet 2:

Et 12'(8') specielt til kyst-, havørred
og et 9' (5') til allround fiskeri.
Du fåt ikke et forfahg som

sltækker bedre ! !!
12' (8') kr. 69r- 9' (5') kr 55r-

"GolFishins"
/Zj:::

//,.--\\\\=-4
Ikosel ! .6s.1)( ] tnsc{ '

r r r  66 r?lr  rx)  a l i r r ! l?r  66l . r  lx)26

Intemet: w.Go-Fishing DK
Enail: GoFkhine@hobbv.DK

o

Abner alle ugens dage kl. 630
O Altid frisk morgenbrød
O Minimarked fyldt med dagligvarer
O Kvalitetsværksted
O Ekstraqod service

lvlona og Egon Bleeg
Bibevej 49, Hviding
Tlf. 75 44 55 08
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Lidt fra Vest til Øst
Det ladcr nu til at der bliver fangct l{rks som a.ldrig for. jog har snakLet mcd
flore fiskcrc som bcretter at dc har fangct flcrc laks som har orrcder og dct cr
Jo gode tegn.
Jeg er hclt siklcr pii at fangstrapportcn pa laks blivcr mcgct larg i år for dcr
blivcr fargct mangc.
I Vesteråen er dct cn dagligdags begirenhed at der bliver fanget laks moD
også havorrcdc. kan vi læsc i fangstrapportcmc som cr opsat vcd Ringbrocn
og Kanalhuset. Dcr cI flcre steder rncldinger om monster laks / halorreder
dcr cngang imellom går fulstændig amok. Biidc vrd Rii€brocn og i Storc
Cenncmskædng fortællcr folk om siorc fisk dø boltrcr sig.
Jcg \'ar cn tur \,ed kanalhuset mandag olcr middag og snakkcdc nled cn afdc
garvede fiskere og han fortaltc om on laks/havorred som er utrolig akii! og
som dc haldc sct og ta.kscrct til at vcjc l7 kilo og so har \'ærct \.cd Karral
huset i en længcrc pcriodc, sc det \arjo noget nlan kan forstå
Plcn dcr kornmcr bestemt mgcn mcldilgcr ind om fmgstcr i Gcls ellcr
Fladså og det cr lo lidt ærgeligt for vi kan.jo sc at det næstcn ikkc cr til at
parkcrc langs åen og dct erjo hclt siklcrt at dct cr fordi dcr bliver fang!-t fisk
og mang€ afdem
Det crjo gcmc sådan at hlis iolk ingcn fisk fangcr sri gar dc brummer og cr
utrolig utilfredsc og gi\cr udtrfk for dct.
Mcn blivsr der fanget fisk blivcr dcr hclt stillc, ia lnan skulle næsten tro at
folk var holdi hclt op mcd at fiskc. mcn dct passcr.io ikkc
Dcr cr også llrcldingor fra folk som fiskcr vcd stavnagcrbro og dcrblir,cr
fangct tcnrmclig mangc laks / halorrcdcr
I Hiortvad.{ cr do. ånget lrn dcl laks / hevorcd og dcr scs t\dcligt i gfæsscr
at der komnrcr mangc nencsker og fiskcr
Jcg snaktede også mcd f-vnbour og han kunr berctte om noglo dcr havda
fanget flcrc laks /havorroder og sch havdc han fangcl 5 ha\'orrcdcr og 5 laks

Hvis vi skal sc cn god fangstrapport iil cftcra.ct og dci kumrc foroningcn
godt trænge til krcvcr det at dcr blivcr fangol rigtig nl.1ngo fisk og hlis dcr
skal fanges mangc fisk krævor det at der cr nlangc fiskcrc dcr gor cn insats
udc rcd aen for:rt fengu fisk

IskeRlBllragtninqer
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Postbesørget blad 59753
7007 (FAC)
Til

Frivillig filkendegivelse vedr,
den nye konfrokf i Vesleråen

Klip siden ud og send til Ribe Sportsfiskerforening
(Dq kan tage en kopi aJ siderne hvis du vil undgå at klippe i bladet men husk at

få adressen med|
Svaret skal værc formanden i hænde senest ved udgangen af oktober

Jeg er villig lil 0t belole kr. 5{10,- 0l mif tulde konlingenl
fil leie of Ribe Veslerå 6@t kryd$

i ,itt:

:.a:,:a: a::, :a:.

Underskrift


