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FRA BLADUDVALGET

Så barslede det nye
bladudvalg med det første blad
nr- 03 / 99.
\4 vil gerne give medlcmmernc
alduelle informationer, gode
fiskehistorier m.v. I det hele
trget lave et læseværdigt blad
som tegner for€ningen udådtil .
Derfor skal vi også lige linde
vores ben at stå på.
M hår efterfølgende fået en
hel del reaktioner, fra
medlemm€r otr| dette blåd
,overvejende positivc. Det er
vi gtådc for 

' 
og det må i gerne

fortsætte med.
Dog vil vi b€klågc bhdets
trykkvallitet.På trods af et
godt ldart låy-out, blev tryk'
ningcn ikkc som ønsket.
Det rktl så sig.s , al tryknin-
gen er gratis .
Bladel får vi trykt som
foreningsblad ved Ribe
Kommune, og derfor må dcr
ikke være ennoncer i bladel
Det ksn vi så leve med , Ilen
vi håber, st kvallitetel bliver
bedrt i fremtidcn.

Bladudvalget
Børge Riis
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ER FISK IKKE T,IAD ??

Sådan begynder Fiskekogebogen, åtgang 1932,
og nan forts. t ter  :

Det danske FoIk er et  fo lk af  Skept ikere.
Skont v i  bor i  et  Fiskeland -  onf lydt  af  Hav
på aLle 6ider -  veqrer v j .  os ned Hander og
Fødder ved at  accepte!e Fisken son Nerinqs-
middel  på l ige Fod ned Ksdet:

eqet ha! v ist  endret  s ig s iden, og for at
oan ikke skal  t ro,  at  opskr i f ter  på f iske-
aetter kun kan vere dyre og forkromede, br in-
ger v i  her eL par f ra 1.9r2-

De er oeget s jove.

KOGT SILD

I l /2 k9.  store s iLd, 2 str .sp.  Sal t -  Ti l
kogningen :  Vand, Sal t ,  I  Lavrbæ.bl .ad,  I  v isk
Persi l .Le,  5 smaa ChaLot ter ,  B-I0 hele P eber -
korn,  l idt  Eddike :  c.  1 sp.  t i I  hver 1.  vand.

Si ldene renses, sal tes og koges som Hakael .
Suppen bruqes t i1 Sovsen. Fisken aettes an paa
varf i t  Fad, pyntes med fr isk Kruspersi l le,  de
kogte L09, Peberkornene og Lavrbeabladet og
serveres med kogte Kartof ler  oq hol landsk Sovs
e1. snel  Let  Smør,  t i lsat  kapers,  e1.  rørt  Ka-
pe!s- el .  Ci t ron Smøa. Koqte Si ld kan oqsae
serveres i  Karry,  med løs r is e1. i  Fr ikasse.

SILDfPANDEKAGE

kan laves ganske son f ,ggepandekage, kun at  dea
anvendes stegte Si  ld,  hvoraf  Benene er udt a-
get,  i  s tedet for  FIask.

God appet i t  I
Bladudvalget

Børqe Ri is



F I SKEK OI'IKU R RE NCE

Så står v i  at ter  foran 
" t  

af  årets h6jde-
punkter -  den år l j .ge f  i  s  k e k o n k u I  r  e n c e i
Ribe Ves terå.
Tre dage, hvor der bl iver f isket  på l ivet
I rs -  ja nr.mest i  døgndr i f t .  f , långe Denne-
skea er sam|ren om en hobby, son dyrkes l i -
deosk€bel igt  o9 ned en i ldhu, son t todser
vinden og vejret .  Sidstn.vnte plejea et  va-
r iere ut to l igt .  Faa piskende vestenvind | !ed
regn, hagl  og torden t i l  en bl id b. ise ned
varo sol .  Det er vejret  i  Vestefåen og her
på R i  be-egnen -

en det afholdcr ikke lyst f iskere f rå at
skul le t i l  konkurrence. Der er oange del ta-
gere,  og gamle kamDerater nsdes el fea nye
bekendtskaber/venskaber 'opstår.
Det sociale saova! er i  højsadet,  Den man
fornennea en specj .e l  spendinq blåodt del ta-
9erne.
Hvotnår fatder hugget ? Et sol idt  godt hug
med f isk på Iand, betyder højst  sandsynl igt
kontant afregning ved prami eover lekkel  sen.
Bl iver det ni .g,  nakkeren elLer en hel t  an-
den ?
Når man ferdes ved åen, i  d isse tre dage, er
det som om, åt  en speciel  spending kryber
Ianqs åens bredder.
Spændingen er specieL, det social .e saovar er
ander ledes posi t iv t ,  h j . lpsonheden er t  h6j-
sædet 09 det e!  som om lysten t j . l  at  møde
nye oennesker,  i  d isse tae dage, l igger på et
højere n iveau end el lers.
l i lan tsgef noqet .å natur,  b l .ande! dette oed
l idt  b l idt  vejr  og nogle Denoeske. | red f iske-
stænger.  Kaydder iet  er  nange og gode prani-
er,  nens den usikre top på kransekagen er
spøigsråLet om de store f isk er der,  e l let  de
komnet.
l , lan kan sige det l l |ed få ord i  Det er VESTERA-

4 KoNI(URRENCEN i  en ngddeskel .



Vi glede. os t i l  at  se jer  igen og håber,  at
endnu f lere f inder vej  t i l  Vesteaåen end dea
plejer.  Der er pl .åds nok.
DERF0R - set  f r i .sk l ine på hjulet ,  Forbered
påkl .dn. ingen hjemmefEa og reserver reekenden
den 10.-11. og 12. 6eptembe. 1999 t i t :

FISKEKONKURREI{CE I  RIBE VESTERA

l{ed venl  ig hi  I  sen
oq

K Æ|( & 8R/0(

Konk ur re n c eudv al .  get

OVERGANGE

Ved general forsanl ingen i  Darts lovede vi  at
se på diveFse ovetgange, speciel t  i  Vester-
åen, samt hvad der kunne gares ved vanskeLigt
passabl .e grøfter m. v.
Vi  har besiqt iget  mange af  lokaf i tete.ne p. t .
09 samtidigt  undeasøgt,  hvordan vi  kunne etab-
lere overgange på bi I I igst  oul ig måde.
I  den forbindefse f ik v i  kontakt  ned Hans Chr.
Voiot  .  F a rup Smede-oq l iask i  n Fo r  re t  n i  nq-- l l i l -
hveo vi  f ik  Iovning på et  antal  rneter steld-
r iste,  når disse var demonterede.
Oet er v i  takneDnel ige for  og takker heroed.

Når r istene er t i l  rådighed, v i1 disse bl ive
udlagt ved Vesteråen. De. er sto.  sandsynl ighed
for,  at  arbejdet er udf6rt ,  når dette blad ud-
komrner.
Vi  håber hermed, at  s ikr ing af  d iverse vanske-
1j .gt  passable overgange vi l  qøre f . rdslen IeL-
tere ved åen.

IJ
Bestyrelsen



GÅR DRSI. INEN OH ET KLt 'BHUS I  OPFYLDELSE ???

I naj  måned, i  år ,  ret tede Ribe Ko|nrr lune hen-
vendefse t i l  en række foreninger og inst i tu-
t ioner,  med forespørgsel  om nan var inteaes-
seret- i  at  overtage en pavi l lonbygning på ca.
27n E'  !
Tidsfr i  sten var kort ,  idet  t  i  I  k  e n d e g i  v e I  s e n
skul le være kommunen i  hende inden odgången
af juni  måned i  år .
Vi  arbejdede hurt  igt .  Besiqt igede o9 U nde r  sø9-
te bygningen o9 inden t idsfr istens udløb ind-
sendte v i  et  projekt  på et  k lubhus, med en
for RSF at  t rakt  iv  bel iggenhed-

Får v i  posi t iv  respons på vort  f remsendte pro-
jekt ,  skal  det te ef ter føLgende behandles i  be-
styrelsen og dernæst endel igt  behandles på en
extraordin4r gener a I  f  orsamf ing.

Vi  håber,  et  projektet  b l iver aktuel t  og de
okonomiske forhold så tåIel ige,  at  RSF kan nag-
te sagen -
l jnder al fe ornstændigheder er det en kæmpe chan-
ce og en sjæIden mul ighed for RSF, for  at  er-
hverve og etablere et  k lubhus.

Falder t ingene på plads vi l  nul ighederne, for
at  foreningen kån etablere et  k lubl iv på høj t
p lan, være uendel ige.  Det er vor overbevisning,
at  ovennævnte v i l  betyde et  1øft  for  forenin-
gen. Ribe 5 p o r  t  s f  i  s  k e r  f  o r  e n i  n g v i l  pIudsel lq
vere syn l  ig i  dagl iqdagen.

Indt i l  v idere ved vi  intet  og nærverende er
blot  en midle! t id ig or ienter ing on, hved vi  er
igang med. Hen vi  ]ever i  håbet.

På bestyrel  sens veqne

Bør9e Ri is
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Havørredfiskeri fra kysten - hvor og hvordan!
af Kaare Marmiche Eben, Daffnarks Sponshskerforbund

Den erfame kystfsker ved, at havørredeme i de kolde perioder skal
søges i om.åder med ferskvandsudløb - eller i områder med dybt vand
helt ind til kysten. Det kan godt være, at haa ikke ka:r begunde, hvorfor
det er rådaa. Og det er sådan s€t også lige meget.

Evorhen
Som kystfisker komner man imidlenid ofte ud for situationer, hvor man
er meget usikker på hvor turen skal gå heo. Skal fiskene i mans for
eksempel findes i inderqordene, eller er de trukket ud på åben kys!?
Intet slår seh,følgelig f.iske meldinger om 6ske.iet, men k&r de ikke fås,
må man wrde.e, hvordan de forskellige åkorer - vind, lemperatur,
saltholdighed iys etc. - påvirker fiskene og Eskerier

Evilken agn
Hvis ma.a år styr på disse tilg, melder næ:re vigtiee spørgsmål sig:
Hvilken agn skal man bruge? Her er der også mallge t-akto.er, der spiller
ind. Hvilket bvaedyr skal det imitere, skal det kunne 6skes hunigt eller
langsomt, gå højr eller dybt i vaader, skal der kunne kaste lanst i
modvind og så videret Med a.lle disse muliSheder for ar vælge lorken.
kan det sJres umuligt, at ramme den rigtige kombination, som får
ørredeme til at hugge. Sagen er heldigvis den, ar der næsten altid er flere
metoder, som kal fange havønedeme Netop det er chamen ved
fiskeriet. Selv den uvidende nybegynder har chancen for ar lange en fin
fisk

' Brug ørredens biologi
Der er dog ingen trivl on1 at det i længden eiver flere fisk på land. hvis
mar planlægger sir Eskeri ud fra viden om Fskenes biologi Jeg har
de.for prøvet at lave et skema over havørredfiskerier. hvor ørredens
fysiologi - hvordar den .easerer på remperarur og sahholdighed - og
dens fødevalg inddraees. Og ud fra den viden giverjes et bud på hvor
og med hvilken asn ørredeme kan fanges de forskellige årstider Jeg har



selv i snart mange år planlagt mit fiskeri på den måde, og når venneme
sporger, om det ha. givet flere 6sk, bliverjeg dem svar skyldig Det har
ieg nemlig ingen anelse oq men til geogæld harjeg altid mindst l0
"gode" undskyldninger for, hvorforjeg ikke fangede noget på tr.:ren!

Vindretning
Skemaet viser, hvor sandsynljgheden for at finde ørreder på kysten er
srørst året rundl - og hvilke agn, der - baserer på havøneåens fødevale -
burde kume fange ørreder de forskellige årsrider og ved forskelli-qe
vejrqrper. Kolonnen "Vindretning" viser om det kystnære vand eår mod
gunsrige eller uguns!ige lemperarurer i forhold ti l , om vinden sri oå
eller blæser væk fra kysten Det er generelr altid en god ide. at opiøge
lryststrækninger, hvor temperaturen er så tæt på 12 og 1,1 

-srader som
muli_er Ved disse temperatu.er befinder ø.redeme sig nemlic bedst. At
pålaadsvind i mange situationer kan være alr ardet oierleeeir. staldes
dog næppe indfl]delsen på vandets temperatur. En god pålandsvind -
eller gar e dønninger - fl1'tter rundt på by,tredlrene, og det uklare vand
gø. ørredeme mindre skJ. I visse situationer er fralandsrind dos klart at
foretrække. Eksempehrs på en kold vinrerdag_ hvor en god gan!
falaodsvind vil blæse det kolde kystnære vand bon og lede lunt
bundvand ind !i l  l f,s!en. Eller på en varm sommerdaelhro. det kølice
bundvand ved fralandsrind vil e-srarre det op\armede hsrnære ranå

Agnvalg
Kategorien "Fiskested" wrderer, hvor ørredeme hovedsaselist vil
opholde sig oe forskell ige årsrider Onedemes vcJg af
linteropholdssteder skyldes, at de ikke kan klare Iave temperatu.er os
høje salrkoncenrrarioner Derfor søger de mod varmere elier mere ferikr
vand. Om somrne.en er det derimod de høje temperaturer, som beryder.
ar ørredeme ikke opholder sig lq,srnæn hele tiden.
Mit bud på agrtype er med baggrund ien undersøgelse tra Limforden
Den viste, at ø..edeme i vintemåledeme æder mange mindre fisk _
såsom kutlinger og hundestejler. I forårsmånedeme er der manqe
forskell ige byrtedvr. som er vigtige Men borsteorm kan i perioier
dominere fuldsrænd;gt. Om sonmeren æder orredeme oqså malee

o forskellige dyr. men meger tyder på. ar de har forkærlighed lor re]er I



M11 bud ri .gnrtTc r o.d brsstund i .n u.dc&g.l* aå Limto.d6 O.i vist€. at ør.dcnc i
vif,t.mb.dm..dd m&ge nindr.6sk - d&m turlinger og hunddcjler I foråisnåi.dm€ er dcr
mdg. foBk.lligc btltcdtr, on .r vislis. M.n boGreom tm i penod.r dominer. tuldstzndist On
hmd.n 

-d.. 
rrcd.tu. også .fuA. loGkclligc dyt n.n n.gct tyder på at dc har tortarllghed lor

.j.r. I .fterå'5mb.d.m. .r ørcdmc nogcr ivæ..G ar g ril at hugsc Und.6øgeb.n viec, a! d..

.ir.lt. ød.d oft. kui *dd æn .Ud fi foGkcllig. rlags byn.dyr - og d d.n ør.d. sn b€find{ sig
liac i ræ.h.do. ofr. d f.kusrct på h.h sdlc brt!.dyr. Dog h.d do.n. den v*€ndigc undhsclsc,
at m.r. md tdl. d.llc n.d.r rdd bs6tæm D..fo. crd.r i .ft.rårsdån.d.m. .n god ida al
pr*. foBt.llig. ågq m6 isr 6t 65k. n.d aso. lon ke .n.'li8n. d.6 til l0 cn ldee on.

ørcdmd ltoBkinc - og dcmcd der6 m. til at bdæec rg - hrnger smnm med
vddtdpcBorco..I koldtvdd kæ d. ikt. svømme så hunist som i vmd. derronknng Ll
gnd.r !.mi. D.rfor rkal den hdrigned, øn rglen før.s genn.m ldder oed. tilpæse!
vsdlmp€dtur.n I rubnkke. A-ffrsknjnssfån og lid$unkC ka. du få er indi.yk ai hvor hunist du
bør tu€ .gncn gm.n vard.t på roskellige årstide.

Vej r- Fiskested Vind-
retnin

Affiskningsfårt
t idsDunkt

Vinter

L:'g9mlj|fr 'ddclamskal&

Lrnse'n Ll| mddel trIiskninB

Tiisid5t en lille henslilling Iil ikke at tag. sken.et al! foralvodigl. øredeme harjo ikke lasi der. i
d€gorlige son det påsser denMvlen ke skema€lvær. med rilat få sal en smule {tukrlr på dn
fiskcn. hrd4 opilldr si måhdtnjns g



w
&, POKALER 1999.

Vi månql.r @t.1. .f ri5* ranget i for.ningenr tisk.vånd.,
d.rror tih.td Usk til vor.s potal konkurenc., og vind

vånd..pol : l  . l lcr  pr .mi. .

RIBE SPORT
Barørr.d potal. giv.s lil 3tøst. bæl.rr€d tanq.l i

Hjorivåd å. Tilla939.vinst I flåsr. whisky.

KVICKLY RIBE
Ju.ior pokal, giv.3 til rtrrsl. fist, tångel i ror.ning.ns regi

.ller tisrevand.. Tillaqsg.vinst 'l gav.ko.l 200 k.,

LAKSEFONDEN R.S.F.
LJls€ pokdl .  q ives t i l  s l . rst .  l r*s,  rån9el  i  foreningenr

t is ' (evadd..  Ti l læqss€vini t  1 t l .sk.  whisky.

R. S.F
Havrrred po&al, giv8 til st6.si. håvørred langet a

ior.ningens f i5r .vande. Ti l la9sq!vinst  1 taske whi3ty.

BETINGELSER FOR ANERKENOELSE AF FISK.
1.Fisk.n skal var. tang.t på sportsliq vis.
2. Oplys nqer on vagr, læ.gde og daro for ranqsr.

l. Oplysnirq om tangst.edikab og fangslst
a. Saål skrinliq elle. p.rsonrtq vare anFeldt til

undertegn.de, s.n.st 14 dåg€ eller tå.gsl,
e l , . r  indv. j€s på r .ngsldå9en hos

storkesøen. el,er Knæk o9 Brak Ribe.

5OO KR. EKSTRA PRÆMIE.

lodlr-rninq om 500 kr- blandt alle fisl tilm.ldt med foto
vedlaqt, 'odtrækninq på 9enerål torsaml ingen.

67€0 Rib. 7541 0657

l0



POKALER 1999.
EKSTRÅ PRTMIER

På grund af de 
'nargc 

tilneldingcr ril pokaler i år har
spo(sfisk€dorretnjngen Kræk og Brak Ribe udsat 3 5& gaveko( på 150

kr Lit hsk tilmeldt ned foto. Herefter ser gsvinsdinen således ud

RIBE SPORT
Bækoned pokel. gives til siorsre bækoned fanger i Hjort!'ad å

Tillægsg€vinsr I flåske whishs

KVICKLY RIBE
Junio. pokrl, gives til stdrste fuk fånget i forenilgens regi eUer Eskevarde.

Tillægsgevinsr I $vekon 200 kr.

I-AXSf,FONDEN RS.T.
Låks€ pokal. gives til slorsae laks- fatrger i foreningens fiskevande.

TillægsgeviNr I fl.rike whiskv

RS.F
Håvorred pokal- gives til st rste havoned fxnget i forenirycns fiskelande

Tillægsgevinst I flaske whisk!

ExsTRr. PREMIER FOR FISK TILMELDT illfD FOTO.
Gavekon pd i00 kr. udsu af zube Sponsfiskerfo.ening

Gavekon pd 150 kr udsat åf Knæk og Bræk tube.
Gavekon pii ljo kr. ualsal sfKnæk og Brck tube
Gålekort pii 150 kr. udsar afKnæk og Bræk fube

Udlodning€n foregi. ved lodtrækning på genemlforsam|ngen, blandr alle
fisk trlmeldt med foto

Cert B€ck iUikliels€o
T€devænEet E

6760 Ribe.
Ttf .75{106s7.

u



W-w>å, PoIGLER 1999. ̂ *.

Tilmelding til pokal€r gtu rirneligt godt i år, dercr til d.lto tilmeldt 6 fisk.

TIL RS.F.S rLAVøRR-ED POICAI.

t havorred på 3,5 kg. fang.t ved Ringbroen den li/6.
I håvorred på 6,5 kg. ftnger ved Kårkorgtud den I l/6.
I havorred på 6,5 kg. farger vcd Ringbroen den 29/1

TIL LAXSEFONDEN! LÅXSEPOI({L.

I laks på 6 kg. faryfl i Vesteraen den l/0.
I lnts pa 7,5 kg. åneei ved tungbroen der l/-l

TIL KVICKLYS flINIOR POIi{L

I bloned på 2,3 kg. faryer i C€ruremskæringen den lilT

TIL RIBE SPORTS BÆKøRXXD POl Al.

Ino.n tilmal.lino.r

MEN MEN

Vi har kln bruge mange flere tilmeldingcr, ogsd selvom de ikke slåt
rekorden. Når i fanger en flol fisk rag ct billed og å dcn tilmeldt- til gavn

for forcningen. HYis nan o$ker fisken tilmeldt til orc eller rpin
konkunence i Fiskeavisen. kan jcg være betuælpelig med dette

Gert B€ck lllikkck€n
Temelænget E

6760 Rib€.
TIf.7s4r0657.



Nyt og gannmelt fra A-
stykket.

De! a! ikkt nEnge rEldingeE fla delrn€ del af voreg
vandsystern. Ti.]. q€ngal.d. €! de fisk de! e!
indråppoiter€s flotte!
Vl rt gldde! rEd f,isk de! e! tagct 1i-9e omkrj.ng skt

Elu 8ans4 (be&e halwd€I åf Eugo EanscD) f,lk en
helLig fi.sk på godt 5,5 kg et par dåge før skt Ean3.
KunststyL'l(et bl.ev gentag.t selve d 2315 ded cn
bIånjrfisk på godt 2](9 og Eru Bansen ha! ifr1ge
jEgl'.teleg!åfa tået yd.lligere en god fisk vistnok

Na;tåa ti-l d. 1ol? bawde !.iort€n EolE en !Eg|åc ato!
fi.sk på f1u. oI)pe ved EaaLlupskov - darlblug. Efte!
flere ninutt€r fandt den deslEr€ på den st!.g son ha!
grv6t lErrge store fisk deles frihed igen -Dån borede.
al!ckct vitkcde ogst denn. gang. Uorten vulderede den
tsI I  a-9 kg.
Den va! !€!e gareild nod EleEldlj.ng Eo1m on morgenen d.
Lo/'t. q sa.' ha .n smik lFad€ blarir nystegets
fluåfr.ek.
slutt lj.gt en fanlastrsk fisk på I kg fla d. 5/8
fanget af Age l.ysen. Eolhåbenrligt få! vi seoere et
billåde af d€nne fisk -

Med garanti ikke alt de! .! fanget rten der er ålr som
wi hår høEt om! vi vit].e så gerne kunne vise de
f,lottc fisk o9 de g,]-ade fangele i bladet nen det e!
lneget stæ.Il.nt vi nodtag€! båd€ rappolter og isd
bllledc!.
De:for ha vi en bøn: Nå! I har fdger en floc fi.sk
så få d.en focogra-fereE 09 send brlleder. aid tj.I
blad€t. Lad os få nogle gode sp.ndelle fiskebistoraer
og nogLe herlige br.llede! åf gLade €ange.e _ RsE rrar
bruq fo! alt den PR soh vi kan få!

1.1



Johåines PaJ-:..sen foltåLte orn en ånden ty! son hawde
vr.lct knap så f.ed.].rg-
D€t var fo! l.lage side!! da €n fluest.ang vai lawet af
splitcar.. ltobalurer Pal.Lesos sEång var dengång en
15.' Dansk sEa.rtg, lr€d ronkl.n-bund. Fo! at ska!€
bal.l'ånce i star€€n håvd. ha sat et godt 10 crn 1å!i9|t
styl<ke bly oI) i enden af bundstykhet. Det bå! givet
vrlet nog€t aJrdet at firk. rt.d den'le stång cnd ttlcd.
dag€ns mF-2 3tang.... Johåhne. Pa.I1es.n vidsle godt
at de! gik .!! grrin tyr På rErken men deD snød harn 09
dukkedc 1i9€ ned €t ud af ell f].ok kvie: forån hå.n.
Rcsofut tog lToha'tj:cs et godc alleb on tonk:n3tång.n og
håmredc lrundscykket i!!d i påndell på tylen ligE helLettr
>sjnen ! "Den hå! både 3et håne og stjerne!" lo han,
ncn han var j.kke hcLt f|ldig Eed Den nstålk.ls{ ty!
eadnu. ltens den au stod d€r oq: vår grogqv toq ban
stangEn og 3109 fejende ind lneusn ty!.ns bågben -og
!.tDtc-.! Det gav pote ! -For sør hån sagde: tD€.r fo.
hylende ltk ind ttå Eå.k€n. -n
Det ci nok let sånd.slTlligi at ialtfa].d. Johannes
Pal1esen ikke havde rEre wrøvl md netop Den ty!!
E€lE€d ta} til Flelaing A Vorten EoIm og JohaJmes
PåL].csen forbj-d.rågene til bladet o9 hygqel-iq snal< ved
Den På A-rtykke! j. sotErEren 9g.anj.Be! til' sidst skal
j€g fortåll€ olr ydelfigere et hygg€ligt og spa|ctånde
rnøde w€d åen. .tegt rødte JotEnne3 paal-ernes D. 7.
august ved autotrErten. Johanlles Pd]-esen havde iEgct
spaidende Ling: at fort:åLle otl Liden før RsF og om de
gån1. stedels navDe. Auto{nåten sdn e! stykket

Pou.ls blo er b].evet døbt af en møbeabåDdIer fla
Esblerg. JohåJrnes
Pa11åsen forta1te a! møbe1håndaelen ftå cn sønd.ag
håvde så godt fisketule at lran bogsta!.e1igt !a1t blot
babrvEd. at qå ned igE r€d swingen€ en enkelt 9arl9 så
koln han op ned en god fiek! Det sku-lle så vi e! eft6!
en af disse rEange fisk a! ha!1 udb.ød: "Ja det 6r lgu
f.igesoh at tlekke i en aut.dE!!,, -Og navnet

e! a1!så blevet balg.nde.
I tjeblikke 9åt d€! jo en flok tvag på nårken wcd

KrraqEnå hl'nAigrl styre! af en Eto! men
goålodig (}!idtil ialtfatd-.!) gul tyr.

t4



RIBE VE S]E RA

Vandstands- og bese j  I  i  ngs Fo.h ol  d.

I  en årrakke haD man diskuteret  de vanskel ige
sej l ladsforhold i  Ribe Vesterå.  Flere forsøg
på en bedr ing af  forholdene har væreL forsøgt
uden hefd.
Nu er der imidlert id kon,net et  nyt  aspekt ind
i  sa9en. Det er grundvandsstanden under Ribe by-
fn sanmenst i l l ing af  data for  å-vandstand og
grundvandstand viser,  at  vandstanden i  Ribe Ves-
terå har en væsent I  ig og hidLi l  upåaqtet  ind-
f lydelse på q r  u n d v a n d s t  a n d e n under Ribe by.
Lav vandstand i  Ribe Vesterå kan være årsagen
t i l  a lvor l ige satningsskader på manqe af  byens
ganle byqninqer.

Aen har al t id varet  vanskel iq ai  besej le p.g.a.
sandaf le j r inger og vindens indf lydelse.  l i lange
projekter er i  årenes Iøb blevet gennem ført  i
forsøg på at  bedre forholdene, men resul taterne
har kun vare t  oe. iodisk oosi t ive el ler  i  sam-
f tenhæng rned . lave nedbørsmænqder direkle negat i -
ve på lænqere siqt ,

Der har i  årenes 1øb veret  afholdt  manqe møder,
men p.  g.  a.  den nye v iden on å-vandst andens i  nd-
f fydelse på 9 r  u n d v a n d s t  å n d e n under Ribe by nød-
tes lJdvalget for  Teknik o9 l , ! i l jø f ra Ribe Amt og
R-ibe Kommune, i ,  7991 ,  ned reprasenLanteF fra in-
teresserede grønne organisat ioner samt landbru-
get.  fornå1et ned mødeL var at  drøf te muI ige t i l -
tag for  en bedr ing af  forholdene.
l lødet endte ned, at  udvalget pålagde de teknis-
ke forvaLtninger at  udarbejde en redegøfeIse om
de tekniske mul igheder for  at  have vandstanden
i-  Ribe Vesterå.

I  apr i t  1999 barslede nan så med et  f7 s iders
værk om Ribe Vesterå.  omhandlende :  Beskr ivels€
aF regufer inqer samt vandstands- oq besej l ings-
forhold.  Forslag t i l  vandstandshevning og natur-
genopre tn inq.  En redegøre1se t i l  udvalgene for

r i



teknik 09 rni l jø i  Ribe Komnune og Ribe Ant.

Der .edeqøres for åens histor iske for løb, 9.und-
vands- og vandstandsmåIinger,  d iverse tekniske
] ø s n i  n g s f  o r  s . l  a g ,  ned de fordele og ulenper,  son
disse f l låt te - indcbrre sant en økonomisk vurder ina
af fors lagene.

Et qodt genner larbejdet,  spandende 09 ] .sev.rdigt
l i l le værk on Ribe Vest.erå.

Ribe Sportsf isketfotening har del taget i  d iverse
roder,og i  juni  1999 var interesserede organiså-
t ioner at ter  indbudt t i l  nøde Då Ribe ADt.
FormåIet  med n6det va!  udelukkende at  h6re de en-
kel te orqanisat  ioners indst i l l inq t i I  en vsnd-
standshævninq i  Ribe Vesterå samt hvi lket  tek-
nisk Iøsningsforslag, man kunne 9å ind for .

Månge organisat ioner var samlet ,oq meningerne
var sel  v føl  gel  i  q de I  te.

Ribe Sportsf iskerforeninq går ind for  en hev-
ning af  vandstanden i  Ribe Vesterå.  Dette v i l
a l t  andet l ige forbedre opgangsforholdene ved
Skibroen i  Ribe by.

Af de tekniske Losninger går Ribe SporLsf isker-
forening ind for  en åbnin9 af  åslyngerne (Peters-
holm og 5ønderholm) og lukning af  de to gennem-
skærroger.
Dette løsningsForslag vi l  t i l f redssl j . I le sej l -
Ladsinteresser,  heve grundvandsstanden under
Rlbe by,  være neutra- l t  i  forhold t i l  Iandbruget
o9 samtidigt  indeb.re en vasent l iq natulgenop-
retning-

For Ribe sportsf iskerfo.eDing vi l  det te løsninqs-
forslag betyde, aL vi  i  Vesteråen mister noget
f iskevand. (de to gennef iskæringer ) ,  f ten sant i -
d igt  får  v i  t i l . fø! t  nyt  og spændende vand, nem-
l iq de to åslynger,

Et naturmassigt  spendeode, men oqså dyrt  projekt .

l6



5on sagen står p. t . ,  skal  der udføres yder l iqere
Iandbrugsmæssige undersøgelser,  t i . I  belysning
ef fors laqene, mens Ribe Ants Udvafg for  Teknj .k
o9 l . l i l jø forsøger at  få f remskyndet en po. l i t isk
behandl  ing af  saqen.

En spandende sag som vi  f ra bestyaelsens side
føfqer tæt.

Nærværende skal  betraqtes som
medlemnetne fra bestyrelsen.
SkuI le der vare nedlemmer,  som
i at  Iase haftet ,  R ibe Vesterå
v(J d undertegnede.

en or ienter ing t i1

er interesseaede
, kan dette lånes

P.b-v

BøE ge Riis

Itrlae3

]Hå!es grrnnrel  spl i lcanc srrng 9 .

l Inrk ARjO\ .  co:rsr rod made in S*ed.n
lonske11
i l l l -  spinnc el lcr Ll  lod f lucsrrn! t rb.
Kunnrn (  dcn sonc ) hcn\end. lsc
cåcr k l  l ,  1r)  r l i  r j r  |  1rr j ,

Storkes@en
På.kering åfNlobilhomes./ Crmpingvogne:-< kr i dognet inct. st.em
F.cdrs lll.,9

Dagens rcr : Dansk b{rt rn. kafioUer oS lo8 4-<.00 kr

Gammcl J1BS honsck!)dsupp€
og ? l:IneleLter n.t-honsekød
Ellerl Linelcuer r'l 35.00 kr

m.bollc. oB gronrsager
so.ook.
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TANKER, IANKER

Det er mrrkt  udenfoa, k lokken nærmer s ig 2J,
o9 je9 s idder 09 funderer over den nyl igt  af-
boldte f  i  s  k e k o n k u r  a e n c e i  Vesteråen.
Hvor hygqel iqt  og rart  det  var at  nsde nye som
gamle kammerater,  ved åen, som var bidL af  det
samme gom Jeg serv.
0plevelsen af  naturen -  a lene el fer  6anmen
andre. Spandinqen og f ighten med. en f isk -

lned
al-

t id alene.
5å dukker der noget op i  bukommelsen :  En l i f le
oplevelse som var aer,  hyqgel ig,  meo også l idt
andeaLedes.
Min f t takker Chr ist ien og jeg havde f isket f ra
Ringbroen og var endt ved Rørholmen. Her sad vi
og drev den l idt  af .  Der kom et per f remmede
f iskere,  som vi  ikke kendte.  Det var et  par hyq-
qel ige gutter,  og v i  f ik  en gevaldig snak med
den.
5å siger den ene pludsel iq ;  Nej- I  skul le have
været her,  ved konkurrencen i  L995, da var der
en, son smed en kampe laks ved Rinqbroen 3
Han beaet tede om oDlevelsen med et  henrevet ud-
tryk i  øjnene, mens jeg k ikkede på Christ ian,
sorn sni lede l idt .
Da han var færdig rned sin beretning, for taf te
je9 ham, hvem det var,  som håvde f isket ved bro-
en den dag i  1995 09 spurqte,  hvem han troede sad
foran ham ? Han så hett  narkel ig ud, 09 vor hyg-
gel ige snak blev yder l igere uddybet af  Chr ist ian,
som atter måtte for te l le om oDlevelsen-
l ' l inderne fra den dag i  1995 stod endnu engang
hel t  k lare.  En sjov oplevelse -
Der 9ik 14 dage ,  09 en af ten skul fe jeg I  ige ud
et prøve ved Pi letraet ved Rinqbloen.
Jeg Stødte på en jager på P-pIadsen, som først
t roede at  jeg oqså skul le på ja9t .  Oa jeg f  o. taI-
te,  at  jeg skul le ud for at  se,  on der var en
f isk,  f ik  jeg en kort  beretning :
Der vår hr jst  sandsynl igt  f isk i  åen, for ta l te

l8 jegeren og beret tede v idere om, at  han havde del-
taget i  f  i  s  k e k o n k u r  r  e n c e n for  nogle år t  i  lba ge.



Han fortal te hel t  henrevet o.n en, som hsvde nis-
tet  en k?moe f isk nedstrøms broen. Det var den
starste f isk,  han nogensinde havde set,  og så
var det enddå så heldiqt ,  at  f jernsynet var t i l
s tede, da den gik på og seoete bfev mistet  i  et
sPr ing.
Igen nåtte jeg Fortel . Ie om Christ ian's og nin
oplevelse den morgen i  1995. t len jeg nå t i ls tå,
at  jeg heIIer ikke bl iver t ret  af  det .

Tankerne f lyver at tea on vor,  indt i l  v idere,  l ivs
oplevelse dengang i  1995. Ikke så neqet om net-
op vor oplevelse,  men on hvor dybt opl .evelsen
har festnet s ig i  åndre lyst f iskeres hukommelse.
De så nåske f ighten ved åen el . ler  oplevede den
i  f jernsynet,  men selv om de - ikke selv havde f is-
ken på, glemmer de ikke den visuel le oplevelse.
l ' lån kan al tså også qledes ove! andres op. level-
sef  oq beret  te de rom.
Sådan er r igt ige lyst l iskere.

Jeg skrev t . idf igere,  et  je9 aldr ig bl iver t ræt
af  åt  for ta l le om den daq. Derfor skal  I  også
heve bere tn i igen igen, uanset om I  har hørt  deo
før el ler  e i .  Her konmer den :

Det var ved f  i  s  k e k o n k u r  r  e n c e n i  1995.
Christ ian og jeg havde f isket både fredag oq lør-
da9 uden at  nærke noget.  Vi  sad førdag al ten,
ovet en ølr  og Fundetede l idt .  Hvad skul le v i  gø-
re søndåq, som var s idste konkur rencedag ?
Vi drømte o9så l idt  om, hvor skegt det kunne væ-
re åt  komne ud t i l  lndvejninqen, I0 nin.  før koo-
kurrencen slut tede, og smide et  par ordent l iqe
dyr på bordet,  som vi l Ie forrykke he-Ie premie-
rekken.
5on sagt så var det drømme og for at  komme t i l -
bage t i1 v i . rkel igheden, så af ta l te v i  at  tage ud
t i l  et  hul ,  hvor jeg t id l igere havde fåeL f isk.
Hvis der i  kke var andre,  v i l le v i  f iske der -
Det kunne jo være, at  der stod f isk.  Vi  af ta l te,
al mø des
stedet af

ved 5 t iden sønda9 morgen for åt  prøve



nødt- t i l  at  starte t id l iqt ,  da jeg skul le
o-kaffe,kI .  9.  Der var ingen på s[edet
kom), så det var bare om åt komme igang.

jeg at  for te l le,  at  der inqen nabo:kaFfe
n dao :

6tO-f ik je l  den første store f isk oå :
rede opstrøms, og uden at  v i  f ik  den st  se
e den sj .9 i  en tyk grødebanke ved den
e bred. Chr ist iao iob over Ringbroeo Ded
for at  forsøge at  få f iske4ud, men jeg mis_
n.

t ine senere f ik jeg den næste gode f isk
8-10 pund. Det eodte rned, at  den, som en

, strog af  vandet oq slog s ig ef-

Nu begyndte Chr ist  ian at  vågne op, I  u Eede l idt
på min teknik 09 mærkede f i ;k I idt  ef ter .
Der gik ca- l /2 LiEe igen -  så haude Christ iån
fast  f rsk :  Som et blankt tyn kom den Facende ud
af vandet,  igen ca. 8- l0 pund, s log kraf t igt
f tens den var i  luf ten,  og vak var den l
f , rger l igt .
Der var nu begyndt at  komme f lere f iskere t i l
åen, nen det var kun Christ ian og ;eg, som ner_
kede f isk.
Der gik ca- I  t ime, så f ik  jeg (endel igt)  en
havsrred på ca.5 pund. Flot  a isk.
På dette t idspunkt havde vi  fakt isk f iskere på
begge sider samt overfor os.
Så skete det,  at  TV-Syd dukkede op- Da vi  var de
eneste,  som havde mærket,  mistet  oq fanget f isk,
blev v i  både Fotografetet ,  f i lmet og i "€ervle*. i .
Vi  var nu ikke rneget For det pjat ,  åa v i  hef tere
vi l  le have fat  i  det ,  v i  t  id l i ;ere havde nistet .
5a mens vore s idekammer"ater,  i  øvr igt  et  par
f l inke fyre f ra Århus, bfev . interviåset,  i iskeae
vi  v idere.
Så siger Chr ist ian pludsel ig:  Jeg har fast  f isk:
Jeg rækker ud ef ter  fangstnåttet ,  men Christ i .an
siger at  det  kon er en l i f te f isk.  Jeg siger så:
Jamen den kommef jo ind imod dio :
Samtidig ret ter  IV-Syd kameraet mod vandet,  hvor
I Inen torsvtnder -

. ,  Nu brydea helvede Iøs:  Som et lyn f ra en klar
-+ himmel ta ' r  f isken et  udtøb på 40_60 meter.

Vi  var
t i l  nab
(da vi
gehøver
blev de
Xl .  ca.
Den ham
st i l led
nordl  ig
en Pal
tede de
Ca.7/2
på, ca.
torpedo



l (ameraet optager på l ivet  Iøs.  Sl i ren på Chris-
t ians hjul ,  Cå.dinaI C4, hvæsede derudad. Lrkker
Ivd.
Alt  synes al  stå st i l le,  oq mens kameraet lyst iqt
snurrer,  strger en kænpe søIvtorpedo af  en laks,
ud af  vandet,  i  et  vanvi t t iqt  spr ing.
I tens den er i  luf ten,  laver den noget,  der l igner
en l -dobbel t  sal to|norts le oq s1år s iq af  krogen:

I  det te øjebi ik var d
sådan fol te jeq det i
Så kon jeg t i l  at  se
det varste.  Det var d
ansigtsudtryk at  dømm
Heldi9vis brakkede hå
hjulet .  Han nøjedes n
på narken. EIot  en sk
kom ned på Tv-optaqel

er dyb st i l .hed ved åen.
hvert  t  i l  t? lde-

på Christ ian,-  jeg f rygtede
er 9od grund t i I  ef ter  hans

n ikke stanqen o9 snadrede
ed at  smide qrejet  Iangt op
am, at  denne reak t  i  on ikke

Så tæt var v i  på at  opnå det,  so| !  v i  i  s jov d.on-
te os t i l .  dagen i  forvejen-
f , !9er l igt ,  ærqer l igt-nen vi  havde ganske enkelL
fået en oDlevelse for  l ivet-
Chr ist ian f ik  ikke førs!epræmien det år,  nen TV-
f iqhten med den blanke laks,  som vi  skennede t i l
n in.  10 kg-,  har v i  9 ' rdskelov endnu.
Vi  f ik  oplevelser for  L ivet ,  den morqen og for-
middaq, ved Vesteråen, i  t995.
Ikke kun Christ ian o9 je9,  men 09så de nange f is-
kekaft lherater,  sorr  vår dukket op. Ti l t rukket af
rygterne langs åen, om at der skete noget særI igt
ved R i  ngbroen,

Christ ian ved ikke, at  je9 har nedskrevet vore
op.Levelser,  og sætter dette i  F i  s k e R I  B E t  r  a q t  n i  n -
ger.  l ' len jeg ec s ikker på, at  når han her I?st
om dem og igpn kommcr t i l  Rjbe, så sæfter vr  to
6l  på bordet,  kassetten i  v ideoen, oq €å får han
laksen:
I  hvert  t i I  FæIde i  STILL-AILLEDE -

KN/[K & BR,[K TIL
KONKURRENCEN I  199 9

?i
8øRGE RIIS



SEJL LADs PÅ RIEE VESTERA

Flere af  foreningens nedlemmer har,  på
strækningen fra Ringb.oen t i l  Kanathu-
set,  oplevet både /  speedbåde konl l |e med
hast igheder,  der t rodse! enhver beskr i -

Dal q.  n^dol  quino. i  I

Vi skaf al . le kunne færdes i  den naLur,
som vi  er  fe l les om, 09 som vi  a l le har
et  ansvet for .

f i l  a l les or ienter ing kan deL derfor ned-
deles,  at  RSF's bestyrel6e har fet tet  hen-
vende-Ise t i l  Ribe Sej lk lub,  med anmodninq
om at indskærpe nedlemmerne reglerne for
sej  l fads på Ribe Vesterå.

Vi  håber herved, at  forholdet bedres.

P.b-v-

Bør9e Ri is

-iiJ

. :;?:: ,i'
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NYT FRA VESIERAEN

vandstånden i  åen har v-ret  god hele fors.-
sonen, oq åI le qik bere og ventede på, at
der skuIIe kdnme noget varrne. Så skul le f is-
kene nok dukke op i  stsrre antal .
Både varf ten oq f iskene er her.

Siden sidste blad er der sket meoet i  åen.
Groden er taget kraf t igt  t i l  og Sevoksnin-
gen langs bredderne står mandshsj l ,  de f .Les-
te steder.  l len de! er f iasser af  mul ioheder
for at  f iske.  Det er fakt isk kun et  soøros-
mål om, at  hanke op i  s i9 sFlv,  her i  vairnen,
oq f i  nde et  t idspunkt,  hvor temperaturen er
nenneskel  ig.

Der er i  skr ivende slund, 9/8,  nasser af  f isk
i  åerne. Nu er v i  jo inde i  en meget varn pe-
. iode, men ta ' r  mån f .  eks.  t i l  åen om a f tenen,
vi l  nan opleve mange f isk,  som er i  bevægelse.
0e! har,  den sidsle t id,  ikke vr !et  så nange
f iskere ved åen, nen de, som har f isket ,  har
n.sten al le enten fået,  nærket/mistet  e l ler  i
det  n indste sEt mange f isk-
Jeg har msdt f iskere,  som har vcDet hel t  e lek-
tr iske ove!,  hvad de her set  af  Fisk i  VesLer-

l led hensyn Li l .  kendte fangster,  s iden sidst ,
kan i  f l .ng navnes .  Håvrrred på 6,5 kq.  t i t
Jan S.,  f le.e havsrreder på I  I /Z -  I  kq.  +
laks over nålet  t i l  semne, hav6fEeder + taks
over målet  t i l  Lau J. ,  havørred på ca. 4 k9.
t i f  F inn S.,  havsrred på 2,6 kg.  t i l  Kim 1. ,
havsrred på 4 kg-,  70 cm- + een mistet  i  sarn-
ne str-  t i I  Holger U..
Sidste nyt  f ra 4/S :  Flot  steelhead pa 2,6 kg. ,
5f  cr .  t i l  Chr-  J.
Det er blot  noget aF det
kendskåb t i l  i  skr  i  v ende
geI ig fange t  endnu f lere

Endvidere er der mistet
str .kningen. En stor nin

,  sof i  undertegnede har
stund. De! er selvføI-
f  isk.

r igt ig s lore f isk på
. f0 kg.  f isk sprang

2.7



I inen og f ik f r ihcden i9en. En cs.7 k9.  havør-
red blev eistet  ved landingen, ef ter  udtratning.

ovenn-vnte horer også ned t i l .  sportsf isker iet ,
btot  erger l igt  for  den dCt går ud over-

l len al t  i  å l t  -  yderst  posi t ive øcldinqer f ra
de, so,n t rodser den 6jebl ikkef ige vsrme oq f i  s-
ker i  Vesteråen.

OeEfor -  se at  få stangen gjort  k lar  og kom ud
t i I  åen- Chancerne er store.
Selvfølger ig er f iske&vanskel ige el  fange, en
oul iohederne er absolut  t i l  s tede.

KNf,K & 8R,{K

Børqe Ri i .s

: 7/f - 2 sZA. /.^i'-

AJ-".s.  )2,2"J</h, Z.Z.
AbvLÅ. a""/44

Sto ærker
Firefarvet Forenings logo
Stof er at hoj kvalitet
og med katrtsynitrg.

Pris er 3i kr pr stk insat på giro
6663895
Ribe Sportsilskerf orening
Vestergade 3l
o, / l  ( r reosledoro



Fluesmækkeren
Af Eans Jorgen Christiånsen Fole.

I sidste nummer affluesmækkeren beskrevjeg en 50 år gammel flue.
Jeg kendte ikte fluen, men var dog fasineret afde triske farver
En eller anden med for mange tommelfingre havde godtnok skrevet
kanalfaftede ringer(kielerkanal).AIle profi erne vidste sehfølgelig,at
det var kanalfa-rvede linger. Jeg kaldte den grøn Gelsåflue- det ståt
dog lor egen regoing. jeg kender ikke fluens na\,rr. Den var brugt,
br-rndet afRibe Sponsfiskerforenings første formand for ca. 50 år
siden.

Da vr nu er ved Gelsåfll:er, så er her en der med sikkerhed hedder
"Gelsa special Jeg har selv ånget fisk på fluen så den rirker Det
der for mig virker lidt hemmeli_et eratjeg har set nogle afde
''gamle drenge fiske med fluen, og det erjo alrid spændende med
sådan en herrunelig flue Nlonsteret hedder som følgende

Gelså - Special
Hale. Lille bundt tippet (langl)
But Fuoserende rødt uld
Krop Son Chenille
Rib: Oval guld
linge Perlehøne-denstribedeler
Hackle: Perlehøne - almindelig sorr / hvid
Hoved: Rod

Som en lille påmindelse. så husk iige flLren. Den,,ade høne Det var
jo den der tog Gelsåfisken på 27.2 pund i 1936

Den vade høne
Tag. Oval sølv
Hale: Rød marabou
Krop: Påfugleherl
Hackle Kraftig lang realhavkle

Fortsættes næste side 
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Fluesmækkeren
Af. Hans Jørgen Christ irnsensen Fole.

NB. Deter vist august -september, nu hvor bladet udkommer, så for
mit vedkommendc stanerjeg op med efterårc faruerne

En af dem jeg har hafi lidt held med de senere år er den tropiske
Gråspurv
I V'esteråen ved tårvet vand hele eftersommeren . og sidste i august
september i Nørreåen , og senere oppe ved Kast.up enge.
Prøv den som rør eller waddinglon, med din egen fano.irflue som
ophænger når sommeren går på held.

Tropisk Gråspurv

Krog-hold - tag: Fluo-orange gummi
Krop: Sort floos
Krops-Hackle: Orangehane
tub: Ovalguld
\inge: Grævling-gul abe eller Ced overst
Hackle: Sort Egern
Hoved Rødt

tr{ed venlig hilsen
H.J. Christiansen Fole



. Projekt

B.ggruDd
I dc lcncnc år cr der blcvet stadig støFe opdærkionfied omtdng bevarelse af
oprindcligc vilde b€staDd. aflaksefisk inlcmationålt såvel som nåtionah (f.eks.
'Skjem.laks.n'). Båggrunden for dcme øgede interesse skal bl.& iindcs i at den
populåtioNgenetiske forslaing har visi, åt mange fiskeaner cr opdell i mindre delvist
reprodu.leirt isotcredc urdercslcder (populaiioner). Et klarsisk ckrcmp.l på en sådå!
opsplining findcr man netop ho3 lakrefisk, hvo. hverl vandløb rcpræsentcrc. cn
såml.i geEctisk tmdcr€lhed med b.grrnscl udvekrlirg af g.nctjsk matcrial. Ded
an&e popllationcr. Denne isolåtion gør dct muligt for de entelte populationer åt
tilpassc sig det lokale niljøs fonkelligc rysiske ogbiologiskc parameae, tilpasninger
son er dokumenterede for døge ancr. D€nne viden oln genetisk popularronsstluku
og lokale tilpalninger har givet et værdituldt biddg til fopalEingen af ferskvå'ds'
fisk. Sål.d.s er lnan nu istlnd til ar b6tcmme bidEget &a de enk.ltc populatiooer
til et blandei fiskeri, sakaldt "mixed stock analysis" baieret på g€n.tiske forskelle.
SarEtidig hår man. på gundlaS afdcn vidcn, erkenCi vigtieled.n åf at væmc om
opriDdcljgc (tilpassedc) populationcr. I forvaluringeo bør man dcrfor undgå udsæt-
dngel' åf "&eftncde' fisk (Berg og Haism, I 997 og eferencer dc.i) og p.iman
besytt€ uds?hingsmateriale af lokal hcrkoosr Udsætringer af icm'lcde Esk
udgør cD farc for "goetisk forucnirg" og derafølgende tåb af loka.le tilpdniDes.
D€suden har il*e-lokale fisk (t|, iplårtcr€de vildfslq darnbrugsdsk) gsneEk
rcduccret ovdlcvels. og reprodukjv succcs, som beryder lav.enkbilit€t af
udsætsIitg.rtle. Det er på den baggrund vigtiEl at væme oft dc sidste rester åf
vilde beståndc af Atla,atisk laks i Darmark og det naturlige iflste skridt !å veje!
I'lå vær€ at ;dentificere dem-

Da drån i 1993 udårbej dede 'Handl'rgsplan for ophjælpoing og retablcring afde
danske lakcbestånde" (I-a.ks.hardlilgsplan€n), antog man at b.ssnden i alle
andrc danskc wndløb end Skjem Å var uddøde. Det drejede sig om cuderåen,
Stora Vad. Å, Sneum Å Kongeå, tubc Å oe vidå, hvor der med sik-kerhed h&
forckoErE.i laks og Brede Å hvor d.r duligvis har været en nanirlig besurd.
tAntagelsen o!:r åi dc fleste bestandc var uddode byggede man på små lårssier af
opgangsfisk sarnt mangel på forckomst af la.kseyngel/-ungfisk. Den væscniligste
åI:ag til at Skjem Å-laksen opnåede status som "opdndeljg" skyld€s sikled a!
man på dcn ncdeGte del afKa.-stoft A, ct at Skjem Å's større titlrb, fandt opgr..gs-
fisk og fngel i en slørrelsesorden, mar ikke mente kunne være tjlfældig. Denne
antagels. har sjden vist sig at være velbegudet, ide! sairunenligninger af de!
genetiskc materiåle iden truværende Skj.m Å-besrånd med genetisk materiale
isolcret få 8am1e sktl Fa laks fång€t i åen i 30'cme hd vist så ida,'e Ieneder, at
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dcr k r konkluderes at Skjan A-best4den .r oprindelis (bilas I + 4). Sammcn-
lisn.r da antallet af fogcd. Iak i de vestjyskc vedløb Cdilå8 2) sem.m de
sidslc 3G40 år, k .1 man se at der til stådighcd cr fuset lakr i de fleste vdrdløb
og ar Skjem Å, som jo huser cn op.ind€lig bcs!ånd, ikte ,kjucr sig ud m.d støre
hrgsrcr €nd d. andc iøre vaJldløb. Dcr cr på b.a8Md af disc tål iLkc nogen
Dorivarion fø a( rro rt eidsmhgh.ddl for at finde op.irdclige bGlånde i d. ddrc
vcstjysk€ vudløb lkulle varc væ36tlis dindr..nd i Skj.d A.

Sidcn Låksehadlinssplaoen udkom cr dd fontaget er nangde uadeNøgclser i de
våndløb som odhåndtB af pl!n.n- lvtun hd pÅ den baggnud ået er b.drc biliede åf
lats€ns forckomst i de rEspcktivc våodløb, h.Rnder sFciclt forckomncn 3fynscv
ungfisL Der .t sålcdes konsral€rct n turlig rcp.oduceret yogcl i flere afvandløbene.
Dct skal såntidig undestreges, åt Fgelundcr$gelser i vandløb afdcn stsnels€ soln
de omlnrldlede vsidløb er uhlre vaffkelige. At man ikke tidligere har konståtere!
mruriig reprcduktion kÅ:1 skyld* ai gydringen v.r deg€r spo.adisk og på sGder
som var vaiskelige at b€fiske vcd elcktrofiskcri. Dcr k3n såled6 havc varct steder
i dc forholdsvb storc vddsyslcmcr som d.t drcj.r sig od, hvor miljøfo.holden€ hår
være! tilftedsstillcnde til gydning og opv.ksr af yngel, ud.n st man har konstarcre!
del Desuden firdes der nere ek!.mplcr på, a! cn forholdsvis lille udsctning tlsyne-
ladende gjvn ophåv til en uiorholdsnæssig stor opgarg af 9de6sL D.nc .f for
eks€mpcl tilfældet i Vard€ Å hvor bægnjn8e. af&vdeb.stardeff srørrels. ud F!
oplysningerom u&cuingsmængdc og lilbågcvendelsesn!€r skrlle eive ar edning
lil ma.ksimait 200 opgangslaks. Gydebes&nd€n blev !,rrderc! tiL mininum 270 og er
eÅledes en del støne end norentcl Ea nærligg.nde forkladne er at der forckomer
naturlig reproduktion i Varde Å-systerEer som bidEgcr til dcn s.r edc gydcbesr2nd.
Dct ka d€dor ikke 

'tdelukk6 
at den opriDd.ligc laksebesrlnd har overlevet et e e.

!nd.t sred iVedc Å,systemet, hvilket i realireren også kan gælde fo. de neste afde
andrc vmdløbssystemef -

Siden 199i er der udsat e! n-ngde ]aks af"freftmed" oprindetse i de vesiyske
vandtrob. D€r drejer sig om laks tsa !o rske b€srånde (Burrishoot, Co..ib), ro svenske
be:tande (ÅE-s og kga) os co skoNk besand (Conoq). D.r er såtedes sandsla ist,
åt nange afde voksne laks so.n ftrses er et direke rcsulrå! af udssdrinser. tvled
hensyn til ynglen kan disse nalurligvis vere afkom af u&ltte fistq men da m6qe
undeEøselier hr visr /L oprindel;ge fisk Uarer sig bedfe end q]nsplåarered., er
det sandsla iF a! even$elle oprindeiise la-k5 cr bedre rcpræsenærct i den del af
bcsia.nde8. Det er d.rfo. essenn€lt a! na hd neroder. hvormed me e. i surd ril
dr skehe mellem udsarle oc eventu€lt vilde oprindeliqe fisk. I det sidste pdr ånier
er dcr foregået en nvende ud! ikling indenfor motelcj lærbiologien og en rakt e n1e
"DNA-teknikker" hår set dageni lys. En afdc vigtigste set ta poputarions-
generitedg s-vEspunk er udviklingen af d. eåkaldte "dikrosarellitred', som ikke var
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udvikl€t til .ulincbrus, då Laks€krdlingsplancn trådte i klåft- A'vend.lse afdiss.
mibosåleLliBer til populatio$gæetiskc studier aflaksefisk hlr betydcl at dan har
fåct c! meaet højd. opldning på sinc datå. Dettc grr d.m bland! udct velegnede
til studi.f af individu€i &vdcsucc€s ho! fisk i cd b€stan4 hvor he ei i stård til å!
crkcnde dc .olcltc forldrcs "E ncrisk? fingcEftryk" i åfkommel ikke ulig fader-
skåbssager hos me.nesker. En anden ånvendelscsmulighed cr, at mu kan bestemm€
fra hvilken bestå,rd individcr af ukendt herkomst sta.inmer, nar man har Eenedske daLa
F. dc potendcllc kilder (b€stzrde) og rd der findcs aenetiskc foBkellc d.llem
bcatårdoc- Dcnnc ev.ndclscsDuli8h.d d daturligyis ydcrst r.lcvant i dchc tilfaldc.

Uhd€rsøgelser har vist at d.f fudes bctydelige g.netiske forskelle meUem de
udcdardskc introduce.cdc stamm.r og den nuvæi.nde best l1d af lak i Skjem A
(Nielsen et al. | 996)- Der €r også bl€vet pivist generiske foGkelle mell.m de
oprindelige vesrjyske ståmmer G{ielscn et al. 1999), hvo. skæl indsanlet i 19 L3 &å
Skjcn Å, Storå, varde Å, Sneum Å blev anv€ndt til senetiske Dålysef Ge bilag 1).
Dog er de vestjyske stamnc. betydeligt t ttete bcslagter 6cd hirdden €nd med d.
udcrJddskc. Dctt betydcr at man ved en genctiske ualys€ !f fiskerc i d. vesrjyske
vardløb vil være i sbnd til ai afgøre om den pågældende laks er udsaL/alkom af
udsatte fisk eu€r vildfisk afden opriod.liee ståmde. Derfor vil me osså med stor
sandsy{is kurne afgøre. om laks fra vodløb hvorfa dq i}ke findes sanle skel-
prrer er opnndelige (e.C. dc dinder om de andrc ve$j],ske).

Praktisk s€nnemførels. rf p.ojekt.t
In&åInline afvEvsp.ae. afvokne gydelaks foret.ges i forbirdeise med de lokålc
spodsfiskerfo.cnilgen clfiskcri efter havøRd rnod.rfisL Der foreii-qser ailerede
lrøver fra en d.l vandløb ta deme vinler. Der vil blive indsamlei dareriale over
to sæsoner (vintcr I998/1999, 1999/2000). Prden besrår afe! Iille st!k*. væv Fa
laksens fedtfinn. (ca lxl cm) soh a&lippes med ci sal6 og opbevacs i 96el"
alkohol. Låks€o tågd ingen skadc og kan eturtulg€ndc gmudsanes.

Prov€r af /?-å6 Iakseyngel indsanies ved hjælp af€lektrofiskeri i løbe! af lorår1
somme.. På d.n lrlåde sikr.r he, at al rngel som fanges er resultat afnaturlig
reprodukion, då udsætiin8cm. føist foreeår i løbel afefreiåret. Der lorelisser på
nuvErende tidspunki entelre prøve. son er indsarnlet iforbindclse med under-
søgelser toretåget afRibe Am!. Ellers fodenter vi ar indsamle pr@er ovc. to
sæsoner (ford 1999, fo.å.:000). Låkr€yDeler konseweres hele i969l, aikohol.
Dc(c medfdq natuligvis ar rnan slår ynslen ihjel, men da den naturlige dddel'ghed
fta yngel til vokscnståd;e! crhøj, vilreduhionen i arralyngel fta pøvetåEningen
havc en ninimål effek på bcst.ndsstørrels€n.
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Dcr forclisaq and. orb lddiog afv-vlprsvd 6i dc 5 si,'Edcr, lom b:r vact
.n!ad! til 

'rdr-tnirg 
6-t FOS-fåkt Brug&4 R4d.6 (C€rt Hold.osSdrd)-

Laborntori.oilw.hc vil buv. for.tagei i to omgengc. De fø61. prøvcr vil !å.lcd6
blivc aråyldct forlr/soEEc. 1999. Dct vil d!!jc aig od p.øvcr Få d. 5 ud$tnings-
sra.rmd. vok$c gydclah F! -ut.æ. 199V1999, Fscl irdsml.r i 1999 og .nkett.
tidliScrc lrsv€r af Fgcl (s. ov.Dfor). PrwerDc åfvotine laki Fi vintercn 19992000
os y!8€l 6'a foråret 20OO vil bliv! analys€rct i forår/som-dær 2000. Mctod€n dcr vil
blivc uvsndr.r EikoiåLllit DNA .!aly.€.

Dataålalvs. oe af'ipoort.rine vil osså forEgå i !o omgagc svlr€adc til låboEb.ic-
anaiyscmc. Gn:ndcn til dctt. s ar dct cftcr vor6 mming er vigtigt at holdc sports-
fiskemc ori.nrcrcdc, d! vi jo .. a0t-angige afd.r.s dedvirken ti1 indsamlir:g nf
prøver Atsrppod.ring vil ske i fonn af noti! ti.l Skov- og NahrsqT.lscn, populær-
vide'llåb€lige a..tikler og tocdraS, samt odigvis etr videnskåbelis ånikel afhængig
af de indølcd€ dals kvalit t og resultåtcr af undeEøgebeq.

MclscD, E. E., ill i!( t{r'rieo å!d Y- Locschck!. 1996- Gm.ric sEucruæ of Eulopcan
population5 of tulamic 5ålEo^ (Sa|@ sala, L.) infcæd from mitochondrial DNA.
Hcædity 77: iJl-i58.

-. 1997. Analysi! of DicrosaæUite DNA Fom old scale såmples ofAdantic salnoo
Sdlrd ralc A conparison of søctic cooposition over 60 y€a.:. Ntol. Ecol. 6: 487-
492.

-- 1999. G.netic variarion in time and spacs lltic.osarellire ålalysis of extin.r and
e.carnpopullron5 ofÅtiaxtic salfton. Evoluoon, in press

B€rE, S. & Nt-i\!. Hanser. 1998. Genetiskc og skoiosiske :$befaliDser for 6ske-
udsrolhgd i Da.r]mdk.



Scf. Hans aften på Kaltoftevej

Et åfde små titlåg der er med til al g6rF det tidl sjorerf.
Anencn forløb med godt humorog d€r !ar mange lrtstrdc.

l]ll-.]- l" FT """r . .e sørsede s,mridis ror ar rydde sodr op i
f_r::,oc,ir : 

der vår ocså snobrod os wnd rit både srore og små.r nderhotdning vår oe\å af hoj6(e kvatitel. Åge tl,en gevåcn for
lujs 

muldr'::.'nolrkå. oc der gi,er en het speciet sremn;ng sådan enånen .n.r.r'åtet .humorft % vejret bsr€ er de. bare er d;r.
r'n ål de posithe mrtdingcr. ri fik omlring båtet. \,rå e dc tistr . dervs..r" .et  tångel på Cetså bt jktet red karkoreard.
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FREDNINGSIIDER OG I i I INDSTEI, IÅL

Bladudvalget beklage.,  et
havde indsneget s ig nogle

Derfor br inger v i
dende :

der i  b lad 03 /99
fej  I  j .  t ide.  og

her den r igt i .ge saot g. l -

Laks
Havsrted
Beksrred
Stal l ing
Sandart
Gedde
ÅI i  ferskvand
Skrubbe

Regnbueøraed
Aborrer
SnabeI

t/ ),r - r/t
7/t7 -  r /J
r / t  t  -  t /3

t5/ t  - r5/5
r/5 -  t1/5
7/4 -  7/5

0in.  60 cm.
nin.  40 cn.
min.  JO cm.
nin.  , l  cn.
I | in.  50 c. .
n in.  40 cm.
min,44,5 cD.
nin.  25 cm.

Ingen fredningst id og ni .o.må1.
Ingen fredningst id og m in.  nå] . .
Total f redet hele å.et  -

ovenstående er gel .dende for vestvendte åer
med udløb i  Vadehavet.
Da der kan vare speciel le f redningeE, for  de
enkel te åer,  kontaktes de respekt ive forenin-
ger -

Fisk undeI mindstemå] skal  skånsont qenudsæt-
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LANGS AAEN I IED KETSJER OG STANG

I sidste nr.  af  FiskeRlEEtragtoinge. ef ter-
lyste v i  oplysninger oo en garDel.  bog skre-
vet af  en oedel  Ragf iussen.

Vi  f ik  f lere henvendelser f !a Dedlentf iea.son
kunne give opfysninger orn bogen -  ja v i  lån-
te sågar en kopi  ef  bogen, son et  lnedlem hav-
de I  i  ggende -
Det skal  I  have tak fot ' .  Det er dej l igt ,at
der reageaes på det,  der skaives i  b ladet.

Derfor kan vi  nu for ta l le,  at  bogens t i te l
hedder :  Langs Aaen med Ketsjer og Stanq,
oplevelser og Indtfyk soD Sportsf isker,  af
H.P.Rasmussen),
Bogen et  udgivet  i  I9t9,  pe Dansk Hjemstavns
Forlag i  R ibe.

8ogen, so| t t  består af  ca.  i2 A5 sider,  besk. i -
ver H.P.Rasmussens oplevelser og I iv som
sportsf isker.  Bogen er endvidere krydret  med
paoså og r im, om forFatterens I iv i  naturen.

Jeg vi l  s lut te oEtalen af  denn? gaoie bog, ned
forfat terens l0 bud for soortsf iskere :

_rq guq foE lPoRlsF,r9KqR! _

Aldr ig at  f iske,  hvor ikke du må,
skal  du som Sportsf isker kunne forstå.

I .

4.

Sat ud dem du fanger og ved er for  s&aa,
oaaske du engang deD som store kan faa.

Fisk kun med l . laade, ikke for t i t ,
husk paa, at  det  hele ikke er di t .

Husk, at  en v i rkel  i  g Sportsf i  sker ejer: ,
kun gode, sterke, forsvar l  ige Grej  er .



5. Suskrat  et  Kast saa langt du kan naa,
gi ' r  den bedste chånce for Fisk at  fåa paa.

6.  Dr.b st laks den Fiskrsom stor nok er Landet,
husk,at  den pines,den kan ikke aardet.

7.  Lyv aldr ig med vagten paa Fisk,  du har lendet,
for  hvis det bl i ' r  sfs l6ret ,er  det forbendet.

8.  Aldr ig nisundel ig v. .  paa din naste,
selv om Dåske hans fengst er deo bedste.

9.  (aaver du noget af  andre,  min Ven,
husk da at  yde det sanne igen.

10. Al ! id parat  med en hjælpende Haand,
det er den ret te 5 D o r  t  s f  i  s  k e r  a a n d ,

6venstå6nde l0 bud eE vist  ikke dårI ige at  have
i  er iodr ing -  hverken som sportsf isker el ler
menneske geoeret t .

Bladudvalget
Børge Ri is

TABTE,/  FUNDNE SAGER

I idLj .qere fundet sort  ABU fangstnet e.  af-
Ieveret  ef ter  henvendelse.

Fangstkmg fondet ved åutoEaten i G€lsåen.

Priest fund€t Yed karkovgård

KIt l  NIC0LATSEN, 1I f .  75 44 56 5' '
.38



rSKE etragtrunger
MleE|Bhca,6c|Gt.!'q
rdrd ht!/h/Æ!drH.tE s
Eh*hd tuiqB ffi!! dld.l,.

Bcstyrelserm edlemmer
Holg.. lrhndorf Ana|Dr.ri 6 N$rnp 6500 Voi..s 74a7 l49I
B.rg. Rl& Rl,LE!8.i 4 6760 Rib. 1yt 07s9
Holg.r Sø|tn3.r V6..rg.d. 31 57?t CEdstedbo t543 2095
Ah. Ctrbt.en D.gD.tof..v.j 23 6?60 Rib.
Kih Nicohbar Wdlr.dv.l 16 6760 Rib.
B.Dny PouL.D T.nn.D..Ev.j r 5760 Rib.
Hugo Hrn3.b N.rbrcgde 6tlx) Esbj.re
G.n B MikLb.D T€rD.rEEper S 6760 Rib.

?5lø5231
754,1 5657
75:t2 55E5
?545 r6?2
7541 065?

Asbjøn J.nscD Kv.elubdprrk n 2lr3 6705 Esbje.g 7514 æ32
Holg.r Sgrloer V6t.r8rd.31 677I Gr€dst€dbm 75:13 2095
JohD S.ltmidt CrlDly 46 6760 Rib.
Kim Nlcol.r4D Vv.dldv.i t6 6?60 Rib.

7542 20ts€
7544 5657

Udvalg i Ribe Sportliskerforening

Eenvendelse rettes så vidt muliet til [dvalssformændene
Fisk pl.j.: Am. Chrilr.B.n ldot Pouti.n
Vihdpl,.j. udtrlg: B.nnv Poul|.! (Edrl Nisr ) Am. Cbrirt @!

ArDc Chri.r.E. &bjm J.rDEsrce-BlEBhdddC:

Dryko.rudYrk:
H|ls dvalg:

Johr S.bmtdt

E lirg Sldrdt
Poul Erik lli.b.tr

fiin silb.r

! :M!! : t ! : ! : : l
Kirn Nlcohb.! 8..9. Rib
Kim Ntcol.i!.! P.tGr ThoE.D
!g!al-E!I!!!9! HugoH.Den
E olv Poub.E Hugo Hæn
G.rt B. Mlkkcb.n
Arp. Chrtlr.B.tr

G.n B MilÅ.ls.n

Udl.jDing Klhoft Am. ChrLr.pi.D Hugo Hin$D

Kontrollører ved Åen

GBol-v.16 øv.d;r.d 6760 Rlb.
lÆrk rrog.i 13 5760 Rib.
Ikxottd.j 2 55ro Gr.n
Toft.. 5 FoL 6510 Grrtn
Ttunoq 2 rd th 67(x) E bj.rs
Krj MuDlgEj a 60m lftHirg
HoiEj. 6510 Gi.n
ToBt|dængci 3 6760 Rib.
Hotnej l0 676t) Rjb.

75:12 2038
7:42 0954
7l;l.2 zllaa
7442 3133
7515 29{X
?s52 B8r
7$2 ts!fi
7512 ?296
75{2 4642



10 - 11 - 12 Sepf999
International

Fiskekonkurrence
I samarbejde med Storkesøen i zube

Preisangeln
ibe Vdsterå

Kontantpræmier 20.500 kr



Fi3rn lbt rE tus.r I R,b. vBrrl m. 6
tudag d1cq99 kl o'm tit sdldåg d l: +99
kl 15.00
Ctldig listekod og d.lb8.rt n tl kortuftn
c.n. rbl vrE *øbI td tuk€.i.r øb.gfnd6.
Fisk.n ekil indvej.i :åhunig $6 muhs eft€r

fisk n oå ikt. vd€ fM-D

Fisken ski v.re krcg.r rotu g.lleme
Ved irdv.jni^g vis gtldiB delbse.i.on os
fisk.ke dl ko.hll€&.a
Sclh..dt er m€d i to.klEnen. på lig.fod

lndvcjni ngldmftæ afsø luv.€nt m

Dclb8q\od k n kun købd v.d he.vsd€le dl

Ptu fd d d.lås! i konhftncd 3 dåse .r
kun 15 lJ .rcl dågkon .ll.r 3 d4sko( fo!

Deltagerkort kun 12.5 k
Yderligere information

AI.|Tsr Brb. Spodtkt daoEjr!
v. An. Ctrtd.lsr rr 75.14 331

a.rrr P..L.r Tlt 75.t2 35{t5
B.F Rnr Ttlsrms9

H{rjvarte vcd Pjbc tMecfle

Ir.dae
lør.rag---- OllGlT0O
sdrdag---.--- 05 20 l7_lo

slæ,dd*-._-__]mb
2 s.*F@'r&.*r fuL: .

Frd iodY"in rBr----
sDe .!r frFt fjrDn- 

"J 
et'

sdFzlkr:J0krd||odær!i4bludt
i.dEa4 rst !d ov.r rern cL*d

Grejpræmier

Indvejning

AIlc Srjp.rnF dv sm konmq tE sF.sG
Er udl*.6 v.d lodbknins på deib8 rtd,
koDlumffin \4 fdb.hold.r G €t til .!d.in
ge, i udd.linga åf pEdcr

IrdYqn,ng roEsår Yed Srorte*n 'ed
Rib..Kun tiik dd er rndreje! d.lbser i

FF.rr-brd.a - - -
S..drl- --- 0(m dl 15-00

Pi:mieuddelingt. loeg:jr v.A Srortesæn
sdndåg ll 9-99 fEU. 1t0O
Konbrprmier. *n'i6. hvis iklG vind.en
.r tikEd. ved pefriedd.linC.n. ncn v.d
uddelinsetr f spo n?rnier er vi rødsget ril
ar iodrs., vindeE. er tiler€då

Præmieuddeling



R b

Freiteg d. 10.9.99 von (X-0O

Geldpreise 205fi) kr
cd6i. lvlærfoEJl. od.r LEh!..- 7co0 h.

acdaa lvlærroErl. od.r Lah!-- ro@ kr
3 Gro6t V..rfo€ll. od.r L!l!} t@0k'
iLcd3b MafddLod.. tric-- rtulr
tcdlc lt*'færr.od..lrhe rmo b
6cro6! tledcllrrd.. L*he 5@ k
? C.68E Mærf@ll. odcr LÆh! 3æ kt
3 Glo8L Mæ.ræll. od.r L{E , 3l)0 k!

663L ljEhs'.-- --..--.- l0OO kr
lcdac LiclE---,

C.oBLHæhr -- ----.-- ioo k
1cr68eHæht 

'*eFrGrd8t W.i8lish----------- :i0 kr
rr.i3e!hFe.ebFirh.------- loot,
G'ttacFi&h.v@Juidi.tog!n. JOOk
5 Pei* r ?50 kr edd !nt.. all6
8.ftug.r.n Fi*h.n, di. am ri.glb g.bEchr.

Da Ab*i.gF g:kbieht o Stdkc*n tei
Riba riu FslGdi. dd do.! .b3@s.n
wurd.n n.hN( d lllcb.*erb @il.
Freiåa.-. 06 0o bis ::.c{] Lhr
samsoF 06on b,s :1ool,hr
soon63- c6.0o bir 15 0o Lbr

Die Pi!i$y.n ilung lind.ram SoFhg d.n 11.
q99.b 15.00 Uhr am St6rk.iR0 sbr. Di.
CeldpEi$ krde. zug.rddr. *..n d€r
c.rinær b.i &r!d€hg nichr r*Md isr
Aei &. li*ilus d.r SFhroøprie *h€n
*ir 8t.ialeh srder. di. Ån*.hh.i Gt

Sachpreise
AlL S-hFic *adcn u.b d.n TcilæhM
{i6 wcub.rqh6 v.nc!

Abwiegen

'dJ'ilIilååililh* lff
Ribe Vesteiau

1.19-9J ls.U) Uhr.

D.r Firh flu3 æicha d.r, lGC99/ 06.00 Uh.
und d€n l:-994 l5 CO Uhr i6 &r Ribe
%sbBu 3lixgd *dd.n eir
culriF-t Flrh.in bd T;lEt!D.b@ tor
tLn w.n6.w.d nikn vd Bqi.. .,.r

Der fich $ll sshl.ll*i. m63li.h 0æh,Lh
Frg zufr ÅbH.grd s€bdhr w.d.n
Dcr Fi$li &rf nichi CcfoEn ein.
D.r Fiech m!8 u.uctmnnr æloco

FerJsd4E Fiehr'. wde. nich( grw&L

S@lh€rd! ål ci *,e \,lædoEll.na.

aqnab*i.gen mi*sn &r gulhF å.g.r{h;n
ond di.T. n ho.irE t r 

'l.n'r.ft.Erb

Die Prci chr.i die .l:3 Åb*i.g.n dh.sæh.i.
enehe,den. ob'li. werttEwc.'3b.ningunser

Teilnahmekarten
W.g.n dB KluG vonT.iln JB.kd.r widcn
Si. rcbbid. ruru dcn Sbri*r Dcr fteil
fur die Teiln.n6. u den l,åi!.n wc6.rerb
b.dsr nur l5 k..rcl Trg.rod.r 3 Tr3.s
a*l sh.in lk \i.hhitsi,.d.r.

T6lMln€ln nnd l:5 kt

Hch*ds b.i iLr $hlce

FciI'g---_-- 0r@16 15
smslag-.--.-- '---- 0+.{}17.00

s6.r*r .Fr.rrrd,.J t6! 6'60 Rib.
T.l Utll oall-----a.r ?5.r1 0&t

v.rplbtr!!..d H:ar..Eldhg
Oalr.E.ibr. 06.t8 llo Uh-

Aa!. Rrr. sPdllLr.rn&.ir!
i AE. Clrk&r*r Ttt 7*a inl

B.u! Fork r Tr73.1353s-
B..t llk TE 75.11(r'59
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Postbesørget blad 59753
7007 ( FAC )

'10


