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Generalforsamling
2000

Ribe Sportsfi skerforening afholder ordinær
generalforsamling lørdag den 11. marts

2000 kt. 14oo på Hviding Kro
Dagsorden efter lovene:

1. Fremlæggelse og vedtagelse af torretningsorden.
2. Valg afdi gent
3. Formandens beretning (h.runde. labefond og iuniorafd.).
4. Kassereens beretning.
5. Indkomne forslag (læs her I bladet).
6. Valg af bestyrslsesmedlsmm€r og suppleanter.

På valg er:
Formand Holger Lehndort (8tgår modtagor ikke genvalg)
Beatyrelgogmedlgm Arns Chrbtsnæn (modtager genvalg)
Nyvalg åf ny 2. rupplsant,

Dårefter gule arter (be3tillå! vod rnkomsien) - ca 60,. kr

Bestyrelsen
PS:
Du tinder Hviding Kro ved hovedvej 'l l ca. 6km syd for Ribe.

Husk medlemskortet og dette blad



Regnskab
Resultatopgørelse for perioden 1. jan. . 31. dec. 1999

1999 1998
(t. kr)

Kontingenter
øvrige indtægter
Diverse
Laksefonden

Indtægter ialt

Leje af flskevand
Kontingenter
Medlemsudgifter
Drift af Klubhus
Øvrige driftomkostninger
Omkosninger ialt

Resultat før afskr. og renter

Afskrivning
Resultat før renter

Renteindtægter

Arets Resultat

681.315
82.949

231
37.072

725
1'15

15

80'1.567

51 1.939
118.148
29.109

d.zbv

57 .104
724.569

859

629
132
38

68
899

76.998

-26.306
50.692

774

-40

-oo

3

51.466 -bJ



Balance pr. 31. december 1999
Aktiver

1999 1998
(t kr.)

Matrielle anlægsaktiver

Inventar RSF
Inventar Laksefond

Anlægsaktiver ialt

Tilgodehavender
Forudbetålt leje af fiskevand

Likvide midler
Kasse
Pengeinstitutter

Omsætningaaktiver ialt

Aktiver ialt

17.904
49.782

67.686 84

108.600 118

32
52

56
166.320

0
89

166.376 89

Egenkapital
Egenkapital primo
Arets resultat

Skyldige omkostninger

Passiver ialt

Passiver

274.976 207

342.662 291

zoJ.oYo

51.466

7.500

312.662 291

347



lndkomne forslag
FoFlag 1 {kun A-medlemskort . 3/5 afgørelse}
Besty.elsen fo,eslår pa€graf 3c i RSF'S love og vedtægter ændret til
følgende ordlyd:

3s
Ret til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst medlemskort. På
Ribe å, Gelsa samt Flad+åslykkei, dog kun A-medlemskori. De ogq
anciennitelsmæssigt ælds1e medlemmer
Beorundelse:
Henset til foreningens nuværende og fremtidige økonomi samt det re-lalivi
ringe fisketryk pa strækningerne for€slås anlallet af fiskende for-øget fra
350 tir 500.

Bestyrelsen
Forslag 2 (Alle - 3r5 afgørelse)
Beslyrelsen foreslår paragraf 4a samt 6c i RSF'S love og vedtægter
ændret til følgende ordlyd-
,la
Regnskabsåret går fra th1-lW (åt 2000 31112- 31110,
Beorundelse
Komrner foreningen i den situation, at Ribe Vesterå skal op6iges, da skal
vi ved det nuv€erende r€nskabsår betale 2 års leje efterfølgende. Ved
ændring af regnskabsår som aniørt, skal vi kun betale 1 års leje
efterølgende.

Den ordinære generalforsåmling afholdes hvert år i dCCeEbCf måned.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senesl 1. november. Såvel ved ordinær - som ved
€kslraordinær generalforsamling - skal forglag sendes sam-men med
Indvarslingen til generalforsamlingen.Kun forslag, der har været
otfentliggjort' fiskeRlBEtraglninger, kan vedtages.

Beorundelse
Atholdes generalforsamlingen i dec€mber måned, kan forenirEen nå at
op€ige lejemålet for Ribe Ve6{erå samme år rned udløb d€t efter-følgerde.

Bestyrelsen

Forslag 3 (Alle 3/5 afgørelse)

Bestyrelsen foreslår paragrat 3 tilføjel et nyt punkt m, for at undgå

6c



fremtidige diskutioner angående æresmedlemmer, med følg€nde ordlyd:
JM

Æresmedlemmer indsiilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsam-
lingen. Kor{inger mæssigt ligestalles trerntidige ærcsmedlemmer med
bedyreisesmedlemmer.

Bestyrelsen

Forslag 4 (alle flertalsafgørelse)
Forslæ lil afstemning på Ribe Sportsfiskerforenlngs Generalforsamling 1 1 .
marts 2000
Forslag:
Foreningen opsiger lejemålet på V€teiåen hurtigst muligt.
Fonnål: At bevare det af A-medlemsskabet ornfattede fiskevand som et
attr-aKivt fiskevand. At få prisniveauet på medlemskab af Ribe Sports-
flskerforening ned i et fomuftigt leje o9 demed sikre en vedvarende og
tllgtrækkelig med-lems{ilgang.Begrundelse:Det er vort indtryk, at lejemålEt
af Vesterå€n nu medfører. at der rokkes ved det oprindelige regelsæt, der
sagde rnax. 35O rnedlemrier EE Adykket.Vi meoer, at A6lykket vil blive
mindre attråktivt, hvis medlemstallel øges,Vi mener ikke. at Vesleråen
direKe eller indirekle skalflnansieres via flere fiskende på A-stykket.Det
oprindelige formål med leje af Vesteråen var at få flere fisk på A-s'tykket.
lkke flere fiskere! Vedtaælse ef dette forslag kan evt. betyde. st der
oærcttes en ny forening med Ves{eråen som Iiskevand, I givet tald vil
man frit kunne v€elge, om manvil være medlem af den ene eller af begge
foreninger. På denne måde er man altid medbestemmendeover sit eget
fiskevand.
Forslags.qil|ere:
Jobn Schmldt, Granly 46, 67G0 Ribe
Biarke Sonnichsen, Chr. Ande196n! Vei 33, 6510 cram

Forslag 5 (alle flertalsafgørelse)

Bestyrelsen foreslår afgørelse truffet, om RSF skal investere i el
klubhus eller ej.

Beorundelse
Afgørelsen er nødvendig a{ hensyn tll tidsplanen for husets tjemelse eller
nyhing-

Læs indlæg i neerværende blad samt indlæget i blad nr 4 '1999.
Gennemgang og orientering vil blive glvet på generaltorsamlingen

Bestyr€lsen



LOVE & VEDTÆGTER FOR RIBE
SPORTSFISKERFORENING

Paragraf 1. Foreningens navn.
Fo.eningens nav11 er "RlBE SPORTSFISKERFORENING". Foreningens
hjemsled er Ribe.
Patagral 2. Foreningens formå!.
Foreningens formål er at varelage medlemmemes interesse i at fremskaffe
fiskevand, sikre medlemmeme adgang tildiss€ samt at ophjælpe fiskebestanden
j de ejedeJlejede fiskevande.
Paragraf 3. Foreningens medlemmer.
a. Enhver dansk statsbo€er kan søge optagelse i foreningen.
b. Ansøgning om optagelse skal ske til foreningens kasserer.
c- Ret tilflskeri i foaeningens vande haralle, der har løst medlem-skod.
På Ribe åGelså samt Fladså stykket, dog kun A-medlemskort (De 350
anciennitetsmæssig ældste medlemmer).
d. Medlemskortet giver ret til fiskeri med 1 EEN stang ad gangen-
e. Medlemskortet giver re.t til at kontrollere andre fiskende.
f. Enhver fiskende er ved åefl forpligtet til at udvis€ god og sportslig opførsel.
g. Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen med omgående
virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af første ordinære generalforsamling.
h. lntet medlem må til egen fordel eje/leje fiskevand, hvori foreningen har inte
resse.Det er ikke tilladt foreningens medlemmer atanvende eller røgte ruser eller
andet selvfiskende redskab i vande, som er underlagt Ribe Spodsfiskerforening
eller andrc foreninger tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbl/nd. Dette gælder dog
ikke lodsejere.
i. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fra og med 1. april og til og
med 31. oKober.For Gelsåsammenslutningens liskevand gælde. Gelsåsammen-
slutningenstil enhvertid gældende fredningsbeslemmelser. (Se medlemskort og
medlemsblad.)
j. Der er fangstbegr€ensning på max. 3 bækøneder pr. dag og minimlmsmål på
30 cm i Hjortvad å (Ribe Nøneå-Tved å). Andre minimumsmål se medlems-
kortets bagside.
k. Der må i Ribe Sportsflskerforenings vande udelukkende fiskes med rcgnorm
eller kunstigi agn. Det er således ikke tilladt at fiske med f. eks. maddiker, rejer,
sildestrimler og lignende.
l. Brug af fangslkrog er forbudt fra sæsonens begyndelse til og med 30. april.
m. Undtaget fra bestemmelserne i paragraf 3 i er fiskeriet i Ribe Vested.
Fisketiderne her fastsænes af bestyrelsen og Gert Mikkelsen i fællesskab.
Paragraf 4. Foreningens indtægter.
a. Regnskabsiåret følger kalenderåret. 0anuar/januar)
b- Del reviderede regnskab skalforelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Pris på medlemskort fastsættes af bestyrelsen.
For Ribe Vesterå fastsættes dag-, 3 dags- samt årskort prisen af bestyrelsen og
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Gert Mikkelsen.
Arskort tilVesteråen kan kun erhverves af udlændinge.
c. Ved modtagelse af det førsie A-medlemskort , skal der udover kortets pris,
betales indskud, der udgør halvdelen af kortets pris- (excl. Vesleråkontingent )
hte indskud tilbagebetales aldrig.
d. Foriuniorer op til 18 år bdales nedsat kontingEnt. For bøm under 12 å er
fiskeriet grålis når de følges med forældre, der er medlem af toreningen.
lGlenderåret er rctningsgivende for om man erjuniorellea senior.
e. Betales kontingentet ikke til foreningens kasserer senest 1. februar betragles
medlemskabet som ophørt. (Udmeldt)
Paragraf 5. Foreningens beetyrclse,
a. Foreningens ledar er formanden
b, Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse vælges af geneElforsamlingen og
afgår efter tur med 2 hvert år- Formand og kasserer bør ikke være på valg
samrne år. Bestyrelsen kan vælge en kasserer udenfor bestyrelsen. Genvalg kan
finde s{ed.
Der vaslges 2 bestyrelsessuppleanter. Disse er på valg efter tur hved andet år og
deltager i bestyrels€smødeme uden stemmeret. Såfremt en suppleant indlræder
i bestyrelsen, er han på valg det år hvor den han erslatter, skulle have været på
valg. Såfremt en suppleant bliver bestyrelsesmedlem kan bestyrelsen indkalde
den, der ved supplear svalget fik flest stemmer uden d blive valgt. Følgelig skal
der ved suppleanwalg altid opstilles mindst en mere end der skal vælges.
Revision foretag6 af en ar€rkendt revisoa, der €så opdiller regnskabet.
c. B€styrelsen konslituerer sig selv- Fonmnd og kærer skal så vidt muligt bo i
Ribe-
d. General{orsamlinger, bestyrelsesmøder og evt. fester afholdes i Ribe.
e. Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder og generalfor-
samlinger ret tll at afgive sin stemme. Ved stemmelighed træffer formanden
afgørelsen. (undtagen ved valg)
Peragraf 6. Foreningens generalforsamling.
a. Generaltorsamlingen er foreningens højes{e myndighed.
b, GerEralfo6amlingeo skal indvarsles seneg 8 dage forud, skriftlig i rnedlems-
bladel til alle medlernrier.
c. Den ordinære generalforsamling atholdes hvert år i marts. Forslag, der ønskes
behandlet af generalforsamlingen skål være formanden i hænde senesl 1.
februar. Såvel ved ordinær - som ved €kstraordinær generalforsamling - skal
foralag sendes sammen med indvarslingen lil generalforsamlingen. Kun foFlag
der har værct offentliggjort i "fiskeRlBEbetragtninge/' kan vedtages-
d. Indvarsling tll ordlnær generalforsamling skal indeholde denne dagsorden:

Fremlæggelse € vedtagelse af fonetningsorden.
Valg at dirlgent.
Fonnardens beretnirE
fassererens b€retning.

5. Indkomne foGlag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Her skal navnene på
afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses, sarnt om de modtage.

'1.

4.



genvalg.
Er et foreslået medlem ikke til stede, skal skriftlig accept foreligge
7. Eventuelt.
e. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden € en
begrurdelse for indvarslingen.
I Følgende kan genrEm bestyrelsen indvatsle til ekstraordinær generalfo|sam-
nng:
1 . Bestyrelsen.
2. Mindst 3 medlemmer af bestyrels€n.
3. l\4indst 35 afforeningens medlemmer.
g. En lovlig indvarslet generålforsamling er bealutningsdygtig uanset det frem-
mødte antal medlemmer.
h. Til almindelig vedtagelse kræves almindeligt tlertal. Ændring af love kan kun
sk€ på en generalforsamling og kræver 3/5 (60010) af de afgivne stemmer. Ved
ændring af para. 3 stykke c. har kun medlemmer med A-medlemskort
stemmeret.
i. Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde-
j. Såfremt eet medlem ønsker det. skalafstemningen være skriftlig.
Paragraf 7: Foreningens opløsning.
a. Foreningens opløsning kan kun ske efler vedtagelse på først en ordinær gen+
rålforsamling og efter ca. 3 l€ers forløb på en ekstraordinær generalforsåmling.
b. På begge disse generalforsamlinger k.æves vedlagelse m€d mirdst ,4 (75oÅ)
af alle afgivne stemmer,
c. Ved opløsr rE skal bedyrelsen , på den ordinære gener-åltorsamling, komme
med forslag til anvendelse af foreningens ejerdele og midler.
d. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekslraordinæ€ generalforsamling skal
påage sig fordelingen afforeningens ejendele og midler.

Udover ovennævnte love findes regler for fiskeri i Vesleråen.
Lovene er oprindelig vedtaget i 1942, senere ændringer er
oåført.
Ribe marts '1999

Bestyrelsen

NB
Hvis Genelalforsamlingen vedtager ændringer i marb 2000 vll
disse kunne læses i blad fi 2-2000. med ikratttræden efter of-
fentliggørelse.



Fiskeribestemmelser for Vesteråen
Overtrædelse af "fiskeribestemmelser eller af Ferskvandsflskeriloven
medfører bortvisning fra åen.
Fiskekortet gælder for een stang, flere kort giver ikke adgang til brug
af flere stænger.
Def må fiskes fra og med 1. marts til og med 31 oKober. Dagkod dog
'1. april til og med 31 oKober
Fiskeri er tilladt fra Ringbroen (Hovedvej A 1 1) til bådbroeme på
sydsiden og til hytteme på nordsiden, ca 1 km. fra Kammerslusen.
(skilte opsat)
På sldsiden må der fr'skes op til broen ved den vestlige gamle åslynge
(Ribe Holme), men ikke syd for broen. (se kort)
På nordsiden må der ikke fiskes i den gamle åslynge, Petersholm. (se
kort)
Der må ikke flskes vest for lGmmerslusen
Snæbel, helt, nedfaldslaks og nedfalds-havøned er totalfredede og
skal genudsættes omgående så skånsomt som muligt.
l-tuis en krog ikke kan {emes fra en fisk, der sk6l genudsættes, uden at
skade denne, skal linen klippes så tæt ved fisken som muligt.
Mindstemålet for Havøned, brekøned og gedde er 40 cm.
Mindstemål for laks er 60 cm.
Der er fangslb€rænsning på max. 5 laksefisk pr dag.
Der må kun fiskes med regnorm eller kunstigt agn. lkke med maddiker
sildestrimler o.l.
Fra sæsonstart til og med 30 april må der ikke anvendes mindre krog
til regnorm end stønelse 20. I samme periode er brug af fangslkrog
forbudt.
Der skal være s{lfærdig optræden. Brug af radio el.lign. er forbudi.
Hunde må lkke medtages.
Der skal udvises størsl mulig hensyn til miljø, fiskebestand og andre
fiskende.
Parkering og fæ.dsel til og fra åen må ikke være til gene for lodsejere
og skal ske på lovlige måde og på anviste steder.
Al affald skal tages med hjem.
Alle anvisninger fra foreningens fiskeriopsyn skal efterkommes.
Der må ikke fiskes frå båd.
Arskort kan kun købes af udlændinge.
Marts måned er forbeholdt medlemmer sarnt årskortkøbere.

Knæk & bræk
Ribe Sportsf iskerforening

{1



Generalforsamling
den 1 1. marts år 2000

Tiden går hurtigt.

Det er næsten 4 mdr. siden, at de fleste af os har været ude
med stangen. Men nu nærmer liden sig!

Det samme gør sig gældende for RSF'S årtige generalfor-
samling. Et vigtigt og markant anangement, hvor demokratiet
står sin prøve. Meninger udveksles og nye synspunkter ser
måske dagens lys.

Men der er også det tidspunK, hvor man vætger den elter de
nye personertil foreningens bestyrelse, som lovene foreskriver,

Har du lyst til at samarbeide, har du lyst til at gøre €t stykke
arbe.jde for RSF, eller går du med sp?endende ideer, som du
geme vil have reallserel, så stil op ttlvalg til bestyrelsen.

Måske kender du een, som geme vil opstilte? Anb€fat da
vedkommende ved generalforsamlingen.

Under alle omslændigheder er del vigtigt, at foreningens
medlemmer på et eller andet tidspunkt er vi ige tit at gå ind i
bestyrelsesarbeidet.

Derfor - KOM UD AF BUSKEN . Afgør med dig setv, inden du
går til generalforsamling, om du vil opstifle eller ei.

Viglæder os tilat samarbeide - netop med dig.

12
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Fluesmækkeren
forfang Flueshækk€ren
VROOOMM VROOOM host ha*l I !
Så fik vi ø(lelig startet fluestaDgen op igetr. Og gøI nu ikke sonjeg giorde,
ell€r il*e fik gjot sidste tu - nemlig kig fluelinen godr igeDnem, alle sardin-
geme evt. skydehovedet forfanget qg særligt sanrliagerne. Do har lerdig på
nogle liner kun ca. I års holdbarhed, hvor coatingen er {emet ti.l Iøkkor og
sandinger Klip dem afog lav nye! Det er ærgerligt at tabe fuken eller hele
nn€n.
Vesteråe! l. ftårts. Mit bud til liner er €n huttig lFkeode skydehoved, ot
e&stra tutigt syDkende forång og A kort monofilforåog Sk$ber rrar bun-
den forlængerjeg først mooofilforfa.Eget og hæver sta[gtoppe! indedjeg
skifter til andea evt. laogsom synk€ode. Fluerne - €nt@ en frrwt 5 crn
WaddingtoD flue, motr også ed langvhget sort rørflue (Sunray Shadow).
Fluqne er til at fiske me4 tned et par små lese tips gør dem li& 'tredre,, og
lidt mere levende. Jeg har l-æd at binde ftodtbacklet ind ved stammeu med de
obligarodske 3 -4 tøm derved binder mÅD de tatge lev€nde bløde ferstråler
n€deaunder de kortere stive strå.ler. Prøv at biade ind ved spidsen så de korte
s$ler støtter de læDgere bløde, og så sor de! til mod p@!t ud.
Kroppen binder du nråske altid med gar4 floss elle! chenille - prøv at tvinde
lcoppetr - det bghøver ikke at I'aere sæluld. Iår du st Sr, etr kat eller koneas
solte sw ter, så ralp€r du lige lidt uld og tvinde. de|lt inellexn to 1råde og
\ups - bar du en "levende" krop. Man kan gvt. tage om konen og så rappe
oorne på ryggen - så kan rDan tale om no fluer lll€d & $!akl

Fluer ned 6t smæk!
En god gsrDmel flu€:
Eedetlu€!.
: oval sølv.
Erl€: rød uldgår!,
Krop: brutr garn
Ribt ovrl !ølv.
Kroplhlakle br1|r hrne
\4rgq 2 hride hicktefjcr.
tr'rDnthickle brur høne

Fluctr 6r en god ga|nDel jtsk haverr€dtloe. Udt trisf ta$@ så lav eD våriam
f,av hale! åfm&abou, lång eller korl Lav ea ',levendte" t\,undeo kroo. efi. Iød
hov€d etler håningc med tid 0ash i. Sådatr tåtr natr også variere den oue, ,0an
tror alleme$ på.
Med !€Dlig hilsctr og kaæk og b'ræ.k

fi.tri Jfgcr Chrlrtiå$cn, Fole. t3



Jeg synes at fomemmg at Bldd dvalget fower.ter at høre lidt mere om
A-stykket, såjeg vil geme bidrage med lidt om min tur til åen i ollo-
ber Det er vel også på tide, idet jeg har fisket på styklet siden begyn-
delsen af 50-emg hvor jeg fiskede en de1 sammen med kassereren
over a1le kasserer, Ole Sørenseo" og hvorjeg mødte Berf Skjødt første
gang. Dengang var han bare en forvokset dreng i tyveme, så altså:

Efterårsferie oktober 1999.
(eller: oplevelser på A-srykket)

Nu skulle det værc. Fem dage havdejeg, ogjeg havde lige €et åt i en
tlot to-haods "Hardy'-fluestalg, somjeg ofte havde beundret, men
ikke rigig ville betale prisen for Chancen kor4 da Solrød Sport luk-
kede og solge ud til halv pris. Så afsted til Jyllard. Der var masser af
vand og sikkert også mange fisk, og der skulle udelukkende fiskes
med flue, så jeg tog ikke spirme$tangen med.

Første dag prøvedejeg på Bent Sqiødt's stykke (det er orffådet vest
for Stavnager bro), men der viste sig nu ingen fisk. Tilbage ved broen
rrcdte jeg en anden fisker, som havde fiska højere oppe. Har var &a
Esbjerg og havde haft trc på og de to 1å i bagagerurnrnet. Pæne flsk på
ca. fem pund. Han mente, at min flueline vax for let. Fiskene stod helt
nede ved bunden, så der skulle fluen ned, men jeg mente nu nok, at de
kunne overvinde deres dovenskab og løfte sig efter fluen.

Anden dag vi11e jeg prøve området ved fiskedammenq og jeg var der
a.llerede ved ti-tiden. Der holdt lur en enkelt bil. Det var esbjerg-
fiskerer; som allerede var i gang. Jeg kunne se han ragede lidt op over
sivene ved et af svingene. Nede ved broe[ harg en fisk på omkring ryv
pund. Det var flok Carstens, der havde været der på sin morgenJøbe-
tul og hart kom godt nok også lidt senere og hentede fisken. Esbjerg-
fiskeren gik på sydsiden, og jeg ville så prøve nordsider helt henne v€d
fisk€dainmene. Jeg var nu kommet lidt tættere på og kunne se de ka-
rakteristiske rusk i fluestangen. Han havde minsandten fisk på så det
m-åtte jeg lige se færdig.
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Den var også på omking syv pund. Der var altså fisk, men et par 1i-
mer senere måttejeg konstaterg at det ikke var til mig. Esbjerg-
fiskeren fik endnu en. Gad fiskene virkel.ig ikke bevæge sig op til
overfladen?
Tredje dag var det fladså€ns tur Det erjo et herligt område øst for
Harreby bro med l1'ng og {år og bakker og fin fiskwand. Jeg så da
også fisk, idet jeg hjalp en med 8t lande en stor havørred på olnking
1l pund. Ilans flueline sank også, så måske var det ikke så godt med
min flydeline? Men nu trængtejeg egentlig sriart til selv at mærke
nogle rusk fra en fisk, såjeg beslutt€de mig til at låne sørmens gan e
spitmestang. Med orm og blylod qdttejeg da kunne korrne n€d til
d€m.
Fjerde dag måttejeg først finde nogle or4 såjeg kom furst i gang
midt på eftermiddagen. Jeg valgte igen Stavnager bro og gik op til
sammenløbet. Her var der dog ikke noge& de! ville troget, men i svin-
get efter træagte en lille tre-punder lil motioq så den motionerede jeg
lidt og satte pæot ud igen. Det var helt ra.rt. Resten af styktet ned til
broen var &ldt med grøde, så der kunne jeg ikke rigtig fiske, Tilbage
til broen. Her var i mellerntiden kommet to mere, og efter at have ud-
lEkslet lidt erfaringer blw vi enige or4 at deNr ene gik opstrøms, og
den andetr ville starte ved broen. Jeg ville så gå Iidt udad på aordsiden
og starte efter det store nye sving. Det er forresten meget afslappende
at fiske med bMod og orm. Mar kåster bare over til den anden side
og lader det hele winge tilbage til egen bred. Stort set som fluefisked,
bare nede ved bunden.
Jeg startede altså, og allerede ved trcdje kast blev omen standset og
jeg strammede forsigtigt op for at mærke, om fiskeo havde fat. Det
havde den nu ikke rigtig, såjeg trak en temmelig afgnava krog op. To
nye fede orm på og ud samme sted, men olmen svingede forbi stedet
uden at der skae noget. så jog staftede indruldqen.
Nu skete der noget! En sto! skygge drønede op fra bunden, tog or-
meB og vendte tilbage til sin plads. Og der blw den bare - længe. Hvis
jeg ikke bavde vidst bedre, villejeg have troet, det var bunde4 jeg
havde åt i. Eteftånden fik jeg dog initeret den så meg€t, at den be-
g5ddte at svømme lidt rundt. Den hsvde sin egen ide onl hvordan det
slarlle være.
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Føst ind til min bred, så 10-20 m nedad, så opstøms ved den anden
bred hetr til svinget og tilbage til favodtpladsea for at holde pause.
Fiskeren, der startede ved broe4 var nu kommet så langq at han
kurme se, at jeg spadserede frem og tilbage med fukeq og det $å ud
til, at han stod og overvejedg om hal shrlle gå hele vejen rundt om
svhget for at se på. Det dorde han til sidst, og det var ganske hygge
ligt med en tilskuer og kommentator
Me4 snøre og stang holdt, og fisken kom tættere og tættere ril bred-
den efter hver rundtur, så efter godt en halv time kunne jeg trække
fisken op over skænten. Den var stor En laks på l,ø m og 17,5
pmd (for nu at blive i sportsfisk€renhed€r). Det var rigtig spænd€Nrde.
Femte dag var derjo stadigvæk, så'Tlardt''- staagen 6k en sidste
chance om formiddagen, men fiskøe ville stadigvæk ikke komme op
til overfladen. Om efterrniddagen brugtejeg så de sidste orm på det
yde$te afBenfs stykke (ved "sandfanget"), og jeg fik en hyggelig
afslutdng med en fem-punder Den fik lov til at fortsætte, for nu
havdejeg fisk nok.

Det var så den efrerårsGrie, og jeg hal bestemt nrig for, at jeg skal
have fat i en synkende flueline inden næste efterår. Jeg ønsker hermed
alle et rigtig godt nyt årtusinde med mange gode oplevelser i vores
herliqe natur.

Leif Puggård

Deadline for indlevering af materiale til blad
N.2 1t5 2000

NYT NYT

Har du mulighed benyt da E-Mait
eller send det på diskette

arne _christensen_99@yahoo.dk
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F/tRDSEL VED ÅERNE

Brug i  v idest  mul ig omfang de afnDrkede
pladser m. v.  t i l  parker ing.

Hu6k al t id at  lukke hegn o. I ign.  ef ter
di9.

Benyt st ier  langs narkskel ,  skovakel  o.
l iqn. ,  når du skal  t i l  og f ra åen.
Kryds aldr ig ned over en mark el ler  en
eo9.

Fisk kun på de stykker,  som foreningen
råder ove!.
Er du i  tv iv l  -  kontakt  da bestytelsen.

HIISK -  der rnå fætdes, men ikke f iskes på
stykket f ra Stavnagerbro og ca. t40 m.
opsf,røns.

KOII I IER DU I IL AT BES(ADIGE ET HEGN ELLER
ANDEI.  KONTAKT DA I IDVALGET FOR ARBEJDE
VED ÅTN HUR]IGsT MiJi- IG_i . -

OPFORDRING TIL ALLE

KOI'  TYVENE I  FORKSEET :

Lås al t id din bi l ,  når du ef ter lader den
på en parker ingsplads, uanset hvor du par-
kefer.
Mange har heft  oplevelser,  son de qerne
havde undgået.
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Historien om en spinn€r.

FøNte gangjeg høne om Flying condorn spinnercn vår fo. cå. 4 årliden, dajcg vårpå
fcric i lrlård. Jec og min krr€st€ Birgit boed€ på Bed & Brealdast i nErhcdcr af låkse-
flodcn Riv€r Moy, hvor vi havde tætrkt os åt fisk noglc dage- Robcrt, som cjer slcdct,
cr fisk€guide og proffasioocl fluebitrder, og håD gav 06 noglc tip6 om, hvo. og hvoda vi
3kullc fiske. Han fo@lte bl.a-. åt listcri mcd boblcflrd os snå flucr var godt" ligcsom dc h.t
lndcdigt u&ccndc Flying Cotrdom spinrcrc var umdvrrligc. Så han forsyn de os med
roglc irske sfirimpflucr bund.t pt 3-krogc str, 12og 14! og nogle spinncæ. (Lidt anderlcics
grcj cnd ti bavdc med hjemmefra). Hvorcfter vi begav os af <ed tilflod€n. J.g stånede med
boblcf lådog2afdcsmåflucrpåfodånget.Ogminsatrdten. i2.kastvårdcreDgodhvirvel
i nærheden af bobleflåddet os fasr fisk. D€rværre sik ln;t hjul i samme djeblik i str€jke. såjcr
ikkc kuue sp;nde ind. Mer v€d hjælp af lidt elegånt båndindhalitrg. kunne vi dog lidt rft r
låndc eD smuk sprællende grilse på cå.4 pund. Sikke eD starl Dctvardog cn.ste fisk førstc
d{&

Næstc dåg prøvcde vi igeo. Vi stårtedc sclvfølgelig mcd bobleflåd, m.n dct 8av i**c
nogct Så dcrEfter skiltcde vi ovq til spinncr. Birgit ville otså fislc dctrrc dag. Og der gik
ikkc lång tid. før hur rÅbte 'leg tror der ernoget'. Htrn havde på dåværend. tidspunk iklc
håf!.n fiskestårg i håndcn rnarge gange før. såjcg rog del ikle h.lt ålvorligt. Metr Lod €fter
hev hun esenbændist €n flot sølvskinoerd€ lak! op på b'€dden - vild jubcl, Fiskcn havde 

'øvrigr tot lt sl ugt spinncren. Udt seoere fik jeg cn&u eo låks også pA FlyiDg Co8dom-
sPiDncr€n.

Robcrt fortalte s€ncrc, åt dct vå. en frånsk lysdiskc., der håvde håft spitro€mc mcd til ldåtrd.
FErskmanden havde tilfældigvis prøvct dem cn dag, hvor der ik*€ vå! m€gct gajrg i fiskcri€.t
og havdc håft stor succcs. Hatr havde giv€t nogcD til atrdæ fiskcrc i DærhcdcD, sortr også fik
fisk. Scncr€ beglndtc dc at poduc€rc dcm i lrland, og nD cr det rck dcn spirr€åg4 der
fnng.r flest laks i Riv.r Moy, Blackwater og ,ndr€ irskc flode. Offi€ielt hcddcr den Irish
Rubb€r Tail Spinner (ircrnc crjo kåtolste), mc! p.g,a. den kåråttcdstiskc guwtri*rop fik d.n
hurtigi øgenavnet Flying Condom.

J.g syntes de så inter€ssånlc ud og menle, åt også dånske havønedcr og låks villc syæs om
dcm, såjeg f'l €o stak mcd hj€m flå ldaDd. Jeg fik oeså lavel trogle dcr våI lidt lcrer€, .d
dcm ircrDe brugcr, då vorls åcrjo er lidt mindrc cnd dcEs floder. Dc vistc sig åt fung€N!
serdclcs godL lgc æm dc sidste knap 4 år hlrjc8 selv og trogle af niDc fiskcvøn€r fargd
srcacvis sf håvørrcdor og laks på.lcn- Bl.a i Ribc å og Kårup å. SFci.lt i stdrElsdc 7og
l0 grarn i son dlcr ød. Dc er i øvrigt også suvlrænc til lal(s i de noFkc clvc. Marge åf
fiskcnc har vi fret vcd at kasie opstrøms og spinnc rct hurtigt iod.

Blokvcj 2R
dt60 Ribc
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Poul E lk H.n.€n
Guldagelhu3ot
Skovdd€rvej 37
Guldager St
6715 kbierg N
TLF 7516 70 91

26.1ånuar2000

Danma*s SpoltBfi skertorbund

7100vejlå

opk€vnlnd afkontld.nt / b.tållnd vla PBs
At hin op9ørels6 ror december frå PBS fremgåt det, åt DSF hår opk.ævel €t be!øb på

kr 2.098,- f€ min bankkonto.

Beløbet €r opkrævet pr. d.1/12-99, selvom

kl 1.448,00 - Ribe Spormskeriolening er forfålden senest LFEB
k 448,00 - Sydv€sq.Sgoffrsk€rbr. - - . ,I5. JAN
l(r 202,00 - Danmårks SporlstEk€rf. tjdligst kan være loiålden sammen

lhed føBt lodaldne torcningskonllgcnt.

oa tskedet I vole åer med udløb I vedehavet først må påbegyndes den L mårE. er dar
siK<ert lkke mange, der er villige lil at beliale før 3idste frist da det dgeligt l.vner ruligh€d for
liemsend6lso åf m€dlemskod. Jeg atoiste deaor jeres opkavning. men og$ af
ædenstå3nde 9runde..

En ånden u.kcopteb.l ting er, al lontlgont.r Ul folsk€lllg. tor€nlngår (s.lv med samme
forfaldsdag) opkriEv€ 3om .6t b€lrb- DSF kan ilte vide, om ntan øftk6r at itdløse
å$kortene til alte de foreninger, man var medlem 6l året I icryejen. Skullå d.tle ikk6 var!
tilfældet, vil en sådån 3amlet opkrEvnlng (på dst retie tidspunkt), der må åtuis€s. havå €n
kedetig og uønsket forslnkelse på indløsningen afde medlemsslåb€r, man sladig ønsl($ al
vedlig€holde.

Men dei er ;ejligl, al vl nu ikke langere skal b€tåte DsF-kontig€nt for hver forenlng og tø|rt få
tor negst beElt tjlbag€ loKober.

Uedlanlforf=-ebdrterllrlllhdlrf-psE
For at l6tt6 og fo6edre konlrotl€m$ og medlemmemes mulighed€r for at konttonee ulovli.gt
fisken, loreslår jeg,

ar DSF lader kon€n€ udsl€de i sn ny lårve år for år, der atui96r godt frå f.Nen åtet i forvojon
(e'vt to'skeflig iåwe tor de enkelte breninge4-

at DSF ændrcr kort€n$ ud!a!nd. !å, de bliv$ .t Indlvlds.lt forsnlngtm.dl€mlxort mtd
påt€gnlng om såmtldlgl medtemslab af DSF og lkkc som nu madl.mskonlor DSF m.d
påtegning om iorcningsmedlem$kåb. Deterjo trcds ah lok.l foltnln$mldlom3kåb.t der
€rvlg{g.t
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Foler nglnevnet (aw symbo0 3åmt arstlll€t Dør rremgå mndsr fi96 la tydelgl lom
nuv.aud.'MEDLEfTSKORI (geme | tuid0.

.l DSF .llrr åltal. m.d lorcnlngåme lader tr.mstilte holdbåre genn6mslgligå .tlisr/holdsro
lll korlan!, såled.r, at dlss€ .ltld kån/skal brrcs synlig. (bør følgrllg blive knv hå lokålbr
ening6n). llotd€rm bør også kunne indsholde fskeiågnrkortet (g.ru i sa vn bml'tdbæ
vEd). Eag6iten b6r (l3ftr o$å være g6nnom-sigtg. Endvusrg bor hoHsm6 h.v€ en god
fasEødngsanodnlng, €å de ikko tab€s, og 3ål€des at d. kan fæ6ln.s på €nhv.r form br
bekladning. Måsk€ ån kraftig kl€mme rmd gummibelægnlng på kæbefiesåd6n lkk8 glider
6f og .J h.ller ød.lægg€r tøjot En sådan vll ållid kunne fasgøre3 cnbn til
trav€/lomnie/but*ilnning/etc.

Når kon ns såled$ bat8s synllgt og har toBbllig turv. år for år, vll det kun vale nødvondlgt
ål konlroll€re då fsksr€, d€r lkk6 bæ.e €l lynllgt og igllot fåwet ko.t

lndlag fr n€dl.htn.m.
Jeg loråslår al DSF I 'Sporlsfisksen" indlør€r mullghed for Indlæg frå hedlemdrre :
læseAråve, sålsd€s, at medlåmmeme kan udveksl€ måninger m.v, direkte tilElls andrc DSF"
medhmm€r. Vi har godt nok vore toreningBblade, m€n d€ komm€rlo kun tldb3€s
trFdl€.rvner. En påvlrhning lann€rn bestyr.b€TvDsF/andre ,oEningor er F on bng og
langsom v€j. Eret h.r sålnltdigl d.r iordel, ål €r besvrebå ikks kan sjnkehodvirte ån id6,
d€rEom d6n lkk6llgl påsser lnd ld€re€ m.ning.

DeGom mit brsJag hHer i god jord. kan rlån jo starb n d åt offentlggøre d6tå br€v_

Konlld.nt {l DSF
Kontigcnt t åtlger løb€nde 09 d€t er jo ikl(o ll$ftem godt da jeg er overbovist om. åt mang6
lystfiskår€ | bruejen d ulilfred!. med, at val€ tvanglmodleln at OSF og tvan$ebonnent åt

1997 vsr kontigentst kr 183,- (tilbågebetalt bcløb, det €n$te jeg k€ndo0
1998 - kr.189,-= 6n Bdgning på kr 6,-/3,28%
1999 - - k 194,-=- - - kf q-r2.65%
2000 - -  W.2@,--- -  k.g,- |1,12%.

Umidd.lbad små b.iøb, rnen s€t med utllfrådshsdem .lne mang6 båkke sm!, d€r som
bek€ndr udgør€n dor å. llvåd Bkyldes di3se ådgning€r ?? ,-, I

/-/ |Mrjrr{s$
l \23
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Juniorside
En status over juniorklubbens

foreløbige arbejde.

Vi har nu i R.S.F'S nye juniorklub haft 4 anangementer, De før-
ste par aftener koncentrerede vi osom fluebinding og fremstilling
af spinnere. Fluebinderiet gik over al forventning, og selvom
nogle afde unge lystfiskere havde sta problemer, ervisikre på,
at mange havøreder og laks ifremtiden kommer til at gabe over
fluer kreeret af juniorfiskere fra R.S.F. Spinnefremstillingen ud-
gør også enstor fare for å€ns fedtfinnefisk. Entusiastisk gik
juniorfiskeme i gang med at samle spinneme. De enkelte dele
blev nøje udvalgt, bladene blev malet, der blev bundet fjer på
krogene og til sidst blev delene samlet. Der blev lavet mange
flotte spinnere de aftener. Både fluebinderiet og spinnefrem-
stillingen fortsæfter ind i foråret. M har også gjort grejeme klar til
den nye fiskesæson; hjul blev smu , nyt snøre kom på og
stænger blev kikket nøje eft€r i sømmene.

Fredag den 18/2 skulle vi på vores første fisketur. Storkesøen
dannedo rammen om vores første udendørs arrangement. Lang
tid før det aftalte mødetidspunkt dukkede de første op og med
den rette påklædning og udrustning var de klar til at kæmpe
med regnbueønedeme. Fiskeglæden og engagementet fejlede
ikke noget, men fangsteme lod vente på sig. Lidt hul på bylden
gik der, da en af ungeme nettede en regnbueøned foren tysker.
Glæden ville ingen tage hos den unge fisker, da tyskeme
overlod fisken til ham. Smilet var stort, da han siddende på
broen, blev foreviget, og han var ikke i tvivl om, at hans mor viile
blive meget stoft af ham, når han kom hjem med sådan en fisk.
Dagen bød på et par hug og ån rigtig fanget fisk.
En meget flot 6 punds fisk måtte lade livet for en flue lavet at en
af juniormedlemmeme
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Juniorsid€ rortsat
I næstenummer af medlemsbladet håber vi at kunne vise
billeder fra vores arrangementer.

Der er stor opgave at holde styr på 17-18 unge lystfiskere, der
alle geme vil have hjælp og instruKion på samme tid, og det har
derfor været en fornøjelse, at en del forældre har haft lyst til at
være med og give en hånd - tak for det!

Skulle nogle af seniormedlemmerne have lyst til give en hånd
med eller bare vil se, hvad er sker, må man gerne møde op til
vores klubafiener.

Vi synes selv at starten på juniorafdelingen har været god. Vi
har sendt girokort ud til 18 nye juniormedlemmer og flere klub-
aflener er blevet planlagt, så fremtiden tegner spændende. Vi
kan altid bruge nye ideer til aktiviteter, og har du en god ide, så
kontakt osl
Til slut vi gerne sige tak for det grej, vi indtil nu har fået til
juniorklubben af seniormedlemmeme - vi kan bruge meget
mere og har du noget grej, der båre ligger og er ivejen, har vi
nogle juniormedlemmer, der vil sætte stor pris på det; alt ha
nnteresse...

Knæk og bræk fra juniorlederne

PS: Det koster kun 315,- kr at være med ijunionfdetingen
i et helt år. Det giver bede fiskeret og ret til deltagetse i
iunionfdelingens arbejde, desuden får du'Spottsfiskeren'
J u n iorlede me h ar medlem skort.

Husk:
Generalforsamling lørdag 1 1. marts
kl 1400. på Hviding Kro 25



Juniorside
Arrangementer ijuniorklubben marts - april

2000.

Mandag den 13/3:
kt. 19.00- 21.00.
Nønemarkens Fritidsklub:
Fluebinding, fremstilling afsplnnere, knuder. kast, teknik €
taKik ved åe{L

Lørdag den 25/3:
Fisketur lil Ves{eråen(f iskekort nødve.digt).
M mødes kl. 10.00 ved Nønemarkens Fritidsklub, hvorefter
vl kører til åen. Vi er hlemme lgen omkring kl. ca. '13.00.
l\4an kan også møde op ved Ringbroens parkerin$plads kl.
10.15.

Onsdag den 5/4:
Fiske'tu. ved Sandfangel, Rlbe. Vi mødes ved Sandfanget kl.
17.00 og tisker frem til kl. 19.00. Her øver vi kastmed
fl uestang og spinnedang.

Frcdag den 28/4:
Fiskerur fil Hjortvad Å.(fiskskort nødvendigt). M mødes ved
Nønemarkens Fritidsklub kl. 1 9,00, hvorefter vl samlet kører til
åen. Vi er hjemme igen omkrlng kl. 22.30. Vi vll geme fiske
lige omkring solnedgang, 3å derfor skal tldspunKem tagesmed
forbehold. Der vil kommg lnformdion omking dette anange.
ment på et senere tidspunK.

Der kan ko.nme drdre arrangem€rter, lwillGt vi : så fdd vll Infonnere
om på klubafrener og i FiskeRiMraghinær

Du er m€get velkommen til at kor[aKe os, hvis du er tvlvl om noget:

Juniorleder Per Birgertofr tlt 75 i146706 e-mail Lerhy@mail.tele.dk
Juniorled€r Poul johansen tlf. 75424994 e-mail Marpo@mail.tele.dk
Juniodeder Simon Hansen tlf. 75424065
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Nyhedsstof
Gode oplevelser - R s E Ros

| 1999fik vi en del beretninger til bladet om gode 09
spændende oplevelser ved åen. Det vil vi gerne takke
medlemmerne for.
Det er lettere at lave et godt blad, når den aKuelle
stofrnængde er stor-
Derfor! Hjælp bladudvalget. Indsend beretninger om en
god oplevelse eller en spændende fangst. Det behøver
ikke at dreje sig om Danmarks største laks eller havørred.
(selv om det godt må være tilbldet)
Er der noget du er utilfreds med, har du en overdreven
trang til at rose et eller andet, eller går du rundt med en
god ide, så lav et indlæg til fiskeRlBEtragtninger.
Seriøse og relevante indlæg vil blive bragt uforkortet i
blådet.
lndlæg bedes fremsendt til bladudbalget.
Bladet erjo iA5, så det er lettest for os, hvis du laver dine
indlæg i A5 klar til at sætte i bladet.
Bruger du EDB så vedlæg en diskette, vi kan oversætte de
fl este tekstprogrammer.

Bladudvalgel

TABTE,/  FUNDNE SAGER

Har du tabt el ler  fondet grej  e l ler  l iq-
nende på din tur  t i l  åen, kontakt  da:

Kl l . f  NICoLAIsEN ,  Tl f .  !  75 44 56 67

zf
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FiS kefeg l9f (uagsiden ar sirokortet)

Hor må alle medlemmer fiske:
tlhftvad ål/f 1, ap lt 3l, otttobon FJa Kno|åorg tilbroen ved Ribe.

- Rrdding tand€vei€n nar Rlbe. Få ltrækninger undtaget Skilto opsat.
3ån fia l. maris til31. oKob€r fra Jembaoebrprn til ca l0O meter før

I å.n. udl6b I Rlbe V.5ts]{. (d€r storr busk på åon! nordelde.)
CdEå (sammenelutnlngenE stykka) fn 1 , apttl tll 31 , oktober. Fra
lmmervad Bro lll gammel Gelsbro.
Rlb. vedelt rn 1. ,na,a Ul 31, ot tobq. Fra RLtgbrcen (Al'l) til
lonalhusqt på nodsidin og til bådrbFeme på rydsiden.

Kun for A-medlemmer. (De 350 anciennltetsældste)
Cel',., Fladd og Rlbo t ln 1 . apil Al 3t , offiober, (A.6tykket).
Oobå Rib€ å bogge sldor fra Gelsbrp D.dbrug vh sammenløbet lil
Vrrmln g sønalloeiodon.
Flad!å eydsld.n fra Folr Dambrug til aåmmenlrbol, nordlld€n fra
Hrreby Bro lll rammenlrbot.
Bqnal* dw Mntng&tu I . nov - æ (29). febr. begge dage incl.
Du nå tuke tra og mod l4ll0l99!b!å9!Lellers tlt tll og m€d 3lrt0.

Hovedregler:
'Kortot gald.r kun til fl3ke.i med I (oen) stang,
' Ko.tet er .tangt peEonlig og skal f..mvlra9 på k av fra lodscjo.s,

kontrollø[r og andr", dar fremvi€ar gyldigt tlskokort
' lil.dlemm€rnr or forpllgt de til at konde toronlngens love og til at
l8te bok€ndtsor€le€r | fl lkeRlBEt..gtninger.

' 8t iat mullg henayn tll mlliø, tlek.beEtand og .ndre fiskende skal
udvis€s. Hunde må ikle medtag€s.

' Enhver ti3kor gr ansvaallg overtor te|ll(vand3firksriloven.
'Snæb€l, n€dfaldslakg gg nedfaldlhavørred er totalfredsdg og skal
genudsættr! aå skånlomt som mullg(

' A&rrdsr må ll(ke betr-d€s Al færdEel €kal gke lht natu.fr€dning3.
loven.

r Tlbidesattalso afforonlngens reglor kan m€dLro eksklution.
illndstemål: L*s 60 cm, Havørod ilo cm, bækorred 30 cm,3talling 35
cm, ålog godde 45 cm, rcgnbue ingon.
Fmgstbegra6ndrning: V€steaåer max 5 laksofitk pr. dag. Hio.tvad å
max 3 bækrffad€r p.dag.
Bestyrelsen

2t
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MÅNEDENS FISK

Knæk og Bræk i fube vil i samarbejde med R.S.F. i år 2000 kåre må-
nedens havørredllaks fanget i Ribe åsystem.
Der vil hv€r måned blive udsat I gavekort på 150 kr. til største havør-
red/laks falget afenjunior fisker, og 1 gavekort på 150 kr til størsre
havørred,4aks fanget af €n senior fisker.
Konkurrencen kører fta marts til oktober begge måneder inklusive,
ved udgangen afoL:tober kåres årets fisk for bådejunior og senior, der
hver især præmieres med en stor præmie fra Knæk og Bræks butik.

BETT.I\GELSBR FOR DELTAGELSE

3.

4.

L Fisken skai være ånget i Ribe åsystem pa
sportsfiskergrej, og koget foran gælleme.

Fisken indvejes i Knæk og Bræk (ligger i gågaden, den direke ad-
gang fra hovedengens parkedngspiads er over træbroen) på fangst-
dagen eller dagen efte. Fisk fanget udenfor åbningstiden kan til-
meides ved aflevering af2 fotos, begge affisk og fangeren senest I
uge efter fangst.

Fisk fanget afmedlemmer afR.S.F. delrager automatisk i R.S.F.s
pokalkonkurrence.

Stø$te fisk er den tungeste fisk ved vægllighed vinder ko.teste
fisk.

Nedfa.ldsfisk kan ikke deltage, Knæk og Bræks medarbejdere afgør
suverænt om en fisk kan deltage

2.
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EKSTRA

De l0 først tilmeldte hver måned premieres med 1 stk. endegej værdi

40 l<I sponsoret afKnæk og Bræk.

POKALKONKURRENCE

Uanset kålingen afmanedens flsk, kan mar stadig nøjes med at d€l-
tage i pokalkonkurrencen, dette sker ved normal tilmelding til forenin-
gen.

fL 'qosÅ eør.  s/ ,1urL,0Er r '11? 66:r



sISONPREMIERE VED RIBE VESTERA 2OOO

Når I  s idder med dette blad i  hånden, e.  se-
sonen år 2000 så småt qået igan9.
Nogle af  jer  har sandsynl igvis al lerede været
en tur i  Ribe Vesterå,  og nåske har I  fået  ie-
.es første f isk på lånd i  år .

Noget,som I  ser el ler  måske har set  er '  hvor
hårdt  vejret  har været ved åbredderne.
Broen, son blev lagt  over den første store
grøft  ved Rlngbroen, er skyl let  total  bort  1

Bankarrangementet  ved hybenbuskene er så at
s ige total t  smadret.
l randet har skyl let  qenneaD hybenkrat tet ,  så
det er l iqe før at  rødderne er f r ie.

0rkanen i  decetnber,  de høje vandstande og den
megen b1æst har desuden hindret  meget arbejde
ved åen.
Vi  håber,  at  ståIr istene er bfevet udlagt.
gr det ikke t i l fa ldet  står det l ige for .

Bladudva- lget

.z- -="=-

.rli

{ {J'
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FREDN INGSTIDER OG }I INDSTEI ' IAL

GæIdende for vestvendte åer med udløb
i  Vadehavet.

Da der kan være speciel le f redninqer
for de enkel te åer,  bør man kontakte
de respekt ive foreninger.

LA(S L/ I I  -  I / t  min.  60 cm.

HAVøRRED I / l l  -  7/3 nin.  40 cm.

BIKøRRED 1/11 -  l /J  n in.  J0 cm.

SKRUBBE l5/2 -  r4/5 min.  25,5 cm.

STALLING l , / t  -  l5/5 nin.  ,5 cn.

GEDDE 1/4 -  1/5 min.  45 cm.

SANDART 1/5 -  J1/5 min.  50 cm.

AL i  ferskvand nin.  45 cm.

REGNBUEøRRED :  Ingen fredning og min.mål '

ABoRRE :  Ingen fredning og min.nåI.

SNItBEL :  Total f rBlet  hele året .

Genudsætninq af  f isk skal  ske så hensyns-
fuldt  som mul igt .

Nedfaldsf isk skaf genudsættes omgående,
da disse er total f redede.

34



Køb Sa e
Gl. Rørradiorer-Fonografer
Optræksgramofoner med og uden
tragt-Højtalere og andre gamle
radio-dele Gamle fono-valser
+ æsker til stifter nåle.
Købes af samler

Henrik Christensen 74821707

RSF Juniorklub
med gJæde gammel

j med videre,diverse
matedale .

fluebinding, stangbygning

Eenv. Per. B. Birgertoft.

FISK & FRI sælges:

ca.60 stk.  b lade (værdi  ca.  kr .  1.000,-)
sælges for kr .  2OB, - .
Henvendelse t i1 St ig GuIdborg.
r l f .  75 41 L2 09.

DEN F ULDKOI|NE FISKER,
af lzaak l i la l ton & char
pænt eksenplar r  sæl ge s
Henvendelse t l f  .  75 47

etqeng 1946,
fes Cotto n,

for  kr .  250, - .
07 59.

FRA GR,fSSTRA TIL FISKESTANG' årganq
1955, 77A sider,  af  PouI 5uder.
(5p- l i tcanestangens konstrukt ion oq
problemer).  Pænt eksemplar sæf ges
for kr .200,- .
Henvendelse t l f .  75 41 07 59.
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ORIENTERING OI4 (L UBHUS

Son omtal t  i  b l ,ad 4/99 arbejdede vi  på at
sk6ffe RSF et k lubhus. Det gør v i  stadig.
i len v i  ved stadig ikke, om det bl iver l ige
netop vo. forening, som får t i ldel t  byqni .n-
gen.
Afgorelsen l igger ved Ribe (ommune, Skole-
og Kul turudvalget og t tef fes umiddelbart
ef ter  vor general forsanl ing,  da bygningen
ska. l  f ly t tes el ler  nedr ives snarest .

Eygningen er en ca. 290 m-pavi l lonbygning,
bel iggende umiddelbart  baq Rlbe Statssemina-
r iun,  i  Ribe. Skal  v i  f ly t te bygningen bI i -
ver det højst  sandsynl igt  t i l  areelet  i  sv in-
get på Simon Hansensvej ,  Ribe, inden broen
over den l i l le kana1,
Udnarket bel  iq qenhed.

P.t .  ved vi  ikke,  oD netop vi  får  huset,  v i
ved ikke, om det med I00% sikkerhed bl iver
netop det grundareal ,  v i  har skr i f t l ig t i1-
kendegivelse af ,  at  Ribe Konmune vi I  afholde
udgi f ter  t i l  grund samt t  i  I  s  I  u t  n i  n g s a f  g i  f  t  e r  ,
yder l igere t i - lskud fra Ribe Kornmune (ca.kr .
60.000,-)  har v i  ikke skr i f t l igt .

Dvs. der er mange t ing,  som p.t .er  ukendte,
hvi lket  gør,  at  det  er  svart  a l lerede på nu-
verende t idspunkt at  9øge fonde om t i lskud
t i l  projektet .
Vi  har et  t i lsågn l iggende, f ra DSF, f ra 7999,
på nin.  kr .  10-000,-  i  6tøt te.

Hen vi  skal  t ræffe en afgørelse om, hvad vi
v1t .

Ti l  brug for denne har v i  opst i l let  et  budget,
hvof v i  kalkulerer med noget,  som kaldes fore-
ningserbejde sant sponsorstøt te, /arbejde.
Eegge ydelser er pr isset.
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Postbesøreet blad 597 53
7007 (fac)
TiI

AKT I  VITETSPLAN AR 2OOO

1. marts Sasonpremiere Ribe Vesterå.

11. narts General  f  or  sanl .  ing.

1- apr i l  Sæsonpremiere Gels A,Fleds A,
Hjortvad Å, Ribe Å, Sammenslut-
ningens vånd.

Dagkortsalget starter t i l  Ribe
Vesterå.

2t .  juni  Sct  .  Hansbål  .

8-9-10. sept.  Internåt ional  Fiskekonkurrence
i  Ribe Vesterå.

f l .  oktober Sæsonafslutning i  Ribe Vesterå,
6ets A, Flads Å, Hjortvad A,
Ribe A, san[enslutningens vand.

BESTYREL SfN


