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Flot sæsonstart
Årets sæsonstart har overrasket de
lleste positi\,t. Marts måned har
Iigesom april nernlig kastet adskil-
Iige gode fisk af sig. liskeriet op-
strøms Ribe er nu fuldt igang, og
derfra er der også gode meld-
ninger.
Selvorn "Llet er sverl d spA - \et
om fj,entiden".mi dette være tegn
på, at vi er på vej ind i en god
sæson_._

l,æs e.c irdc ibladcl

Nt.217.AtøaAq haj?ooo



FormRnd:

Krssereri

Tl l :  75 41 07 59

Tlf .75 45 t6 72

Hofger Sørensen, vestergade 3 1, 6771 Gredstedbro T11 75 13 20 95

Bestvr€lsesmedl.: Bennv Poulsen. Termansensvej l. 6760 Ribe

Suppleånter:

emåil:bbp 99 2000@nail tele dk

Dar Zoega Nielsen, Jagrvej 45 Lt!. 5000 oderse C
email: zoee@post.tel€.dk

Poul Køhler. Blokvej 2r. 6760 Ribe

Christian J€rmiin, Damvej 8. Lsal. 6760 tube
email !dj!.ye!@p$UddL

Ame Christensen. Degn€toftevej 21,6700 Ribe
email arne christensen_99@yahoo.dk

Klaus F:rik$en. Elmevej 7, 6760 Ribe

Lau Jepsen. Svankærvej 36, 6760 Ribe
email: hj@oqlt lclljt

Per B Birgenofi,V.Vedstedvej 6 6760 Ribe
email lerbv@llail.tele dk

Ribe Sportsfi skerforenins
Børge Riis, Rylevænget 4, 6760 Ribe

Hugo Hansen, Nørrebrogade 11.6700 Esbjerg

Grånly 46, 6760 Ribe
Sp. Møllevej 139. 6705 Esbjerg O

Tli ?5 42 55 85

Tlf .  66 l7 17 t6

I | f .75 42 43 12

Tlf .  7s 4218 04

Tlf .  75 44 52 3l

Tlf 75 42 09 86

Ttf 75 42 07 05

Ttf. 't5 44 67 06

Udvale i Ribe Soortsfiskefor.ninq: (Henvendelse til fa!!rE4blc)
Vandplcj€udvalget: PoulKøller. Christian Jermiin, Børsetuis

Juniorl€der:

t iskepleje

I[$udvålgel

Jeh!-Sshqd!
Bent Nisscn

Ttf 75 42 20 38
Ttf 75 47 00 t6
Tlt  74 82 3t 53
Tlf 61 43 2416
Tlf  75 52 t3 8t
' I  t f  7.182 t5 50
1 tf. 75 42 22 96

KoorraktudvalSet Børg€ RiiÅ HuSo Hansen. Christiafl Jerr in (. Peler Thomsen)
Aftejde vcd åen: Bennv Poulsen. Klaus Eriks€n, Arne Christensen
Dagkonudvalget: Holqer Sørens€n. Hugo Hansen, Dan Zoega

l,aksefonden v @Eh!!LC!$q Be ny Poulsen, Klaus Erikse
Christian Jermiin. Dan Zoega, Poul Kehl€r. Holger Sørens€n.

Hlgq Hansen. Klaus Eriks€n. (Lau Jeps€n)
Poul Køhler

PR / llj emmeside: Dån Zoeså. Christian Jermiin, Arne C hrislensen {Tysk I and)
Udlejning KaltuIier€j:,\nre Christeos€!
Tabtdfundne tin-q: Benn]' Poulsen

Konlrollørcr ved åcn:

Chrislian Winkler Tolten 5, Fole, 6510 Gram
E'ling Skjødt
Po$l Erik Nielien KaJ Nlunkslcj 4. 6000 Kolding
Bent Olsen Højvej 4. 6510 Cråm
Knud Fiik Jensen Tomskadevængel 5. 6760 Ribe



En flot sæsonstart
Fredninssudvidelsen til d.
L martslrar foreløbist kun
bevirket tab aftraditioner -
ikke af fisk.

For anden gang i Vesteråens histo-
rie i RSF-regi, hed premieredagen
"den 1. mafis" og ikke "den 16. jan-
uar". Selvom mange forgudede
fiskeriet efter grønlændere i januar,
kan de ikke være helt utilf.edse
med den udvid€de fredning og den
senere sæsonstan-

Et pænt antal fiskere var derfor at
se ved Vesteråens bredder, og
mange afdem fik fisk på land. På
premieredagen blev der fanget fl€re
pæne grønlændere, samt flere større
oversp.ingerg. Bent Nissen fangede
den største afdisse, en flot
havøned på 6,2 kg. Det var dog
ikke den eneste fisk over 5 kg, for
ved Jemstøberiet blev der nemlig
lbnget er f'lot havørred på 5,6 kg.

Aen "vrimlede" dog ikke kun med
flotte overspringere og opgængere -
nedfaldsfisk var der seh'folgelrg
også mange all Nogle endda så
O/kk€ og flotte, at det var vanskeligt
at skelne dem fra "d€ lovlige" fisk.
Den fine kondition disse nedgæn-
gere havde, må sikkert tilskrives
den milde vinter.

Marts år 2000 har uden tvivl været
en afde bedste sæsonstarter i flere
år i Ribe Vesterå. Måske er det den
udvidede fredning, vi kan mærke

resultatet alJ Filer måske er der
andre mere naturlige grundc, vi
kan takk€? l-ad os i hvert fald
håbe, at det fortsætter.

Våndene opstrøms Ribe by
Foreningens øvrige vande havde
som bekendt premiere en rnåned
senere end Vesteråen. Så den I
april \ 'ar t ' i  derfor månge, som
genså Ribe A, Celså ell€r Fladså
eiter vinterhien.
Igen lod d€t sig vise, at prelniere-
fiskeriet betaler sig, idet Christian
Silber fangede en llot laks på ikke
mindre end 6 kg og 84 cm på A-
stykket nedstrøms Moldts plads.
Siden da, er der også fanget andre
fine fisk opstrøms Ribe, bl.a. en
havøned på 5,5 kg fanget i Gelså
afEllen Hansen (se billede).

Skønsmæssigt er der i RSFs vande
all€rede blevet fanget 10 fisk over
5 kg i denne sæson.
Medlemmeme må så selv vur-
dere, om sæsonstarten har været
god eller dårlig. Jeg er dog ikke i
wivl. Derfor vil jeg for en gangs
skyld uden overdrirelse. kalde det
for en "flot" sæsonstart...
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Rapport fra et par nybegyndere ved Ribe Vesterå i marts:

Dybt, tungt, og langsomt - men
onn er detbedste
AfLeifV Nielsen
Det blæser stoft set hele tiden,
temperatwen ligger og svinger i
mell€m en og fire grader. Vand er
der masser af både på marken og i
åen. Det er koldt, vanvittigl koldt
her i stanen af marts. Jeg fryser
både hænder og ansigt, mensjeg
forsøger at styre bljnket ind i
mellem bølger og mandshøje siv.
Hundrede meter nedstrøms kan jeg
se, min kammerat Ole har smidl
stangen og hopper rundt på marken,
som de forårskåde harcr, vi så på
vej herud. I hans tilfælde er motivet
dog ikke kærlighed, men blot
ønsket om at drive lidt varm€ i en
forfrossen krop. Jo - Ribe Vesterå
er på mange måder den ultimative
udfordring for os.

En stor del afvores tidlige ungdom
gik med at svinge fluestangen i
mindre midtjyske åer efter
bækørreder eller regnbuer med
hang til luftføde. Siden kom uddan-
nelse og a$ejde på tværs i mange
år og satte en stopper for ak-
tiviteteme, og nu er det planen, at
vi igen vil nyde fiskeriets glæder.

Da vi med vore familier
efterhånden er groet fast i Ribe,
var det for os begge helt oplagl, at
Ribe Vested burde være stedet,
hvor vi skulle genopdyke den
gamle lidenskab med
fiskestangen.

Men ak, hvad gør mal, når åen er
svulmende stor afkoldt mørll
vand og der samtidig er 40 meter
til modsatte bred. Fluefiskeri er
helt omsonsl- I stedet er vi til sæ-
sonstarten b€væbnet med vore
gamle geddestænger og nogle
nyindkøbte blink og spinnere i l0
. 20 grams klassen. Plask - plump
lyder det, når sender vi de stor€
metalklumper ud over åen, og
haler dem tilbage igennem bølger
på op til en mete.s højde. Efter et
par timers fiskeri uden anden ef-
fekt, end at vi begge er blå af
kulde, går vi op i bilen for at iå
varmsn og drøfte situationen.
Hovedproblemet er, at med den
høje vandstand er der ingen syn-
lige standpladser i Ribe Vesterå,
så hvis man ikke på forhånd
kender åen, er man faktisk



bogstavelig lalt på herens mark.
Nogle dage efter er vandstanden
til vores store glæde faldct en
anelse. Til gengæld blæser d€t
kraftigere og bølgerne skummer
afsted på de lige slræk. På vej
langs åen møderjeg en ældre
fisker, der kigger lidt mistroisk på
min udrustning. Selv går han i ad-
stadig tempo nedstrøms med en
12 fods stang og en kæmpeprop,
der duver op og ned i bølgeme. -
De småblink fanger ikke noget
her, siger han og nikker mod min
l8 grams Salar. - Du skal liske
dybt, rned en tung spinner på
mindst 28 gram og spinne meget
langsomt ind, - men orm sr
sehfølgelig det bedste, siger
fiskeren, dcr fonæller. at han selv
har langet et par grønlændere
under målet og en enkelt
nedgangsørred på 4 - 5 pund.

Dajeg igen staner med al fiske cr
det ligesom Salar blinkel syner
noget mindre. men jeg har ganske
enkelt ikke storre, og derfor kon-
centercrjeg mig i stcdet orn, at lå
blinket helt ned til bunden Eftcr
en times fiskeri ffirjeg et kraliigt
hug, og efter et par kortc udløb
vendcr en nedgænger på godt 50
cm- bugcn i vejrel og lader sig
bugsere op i sivenc. .leg løsner
krogen og skubber fisken ud igen.
Lidt senerc fangerjeg cn
grønlænder på 35 cm, der ender
samme sled for, at kunne \.okse
sig større. Efter yderligere en
times fiskcri uden hug besluttcr
jeg, al gå opstrøms for at høre,
hvordan det er gået Ole.

Det er ligesun ve.jret er blevct
bedre og kulden mærkerjeg ikke
så meget til mere, her på vores
anden fiskedag ved Ribe Vestcrå.
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På vej op langs åen læggerjeg
mærke til den fantastiske kulisse,
jeg bevæg€r mig i. Den grønne
marsk, med et sandt mylder af
lærker og viber, udgør den natur-
givne forgrund, med selve Ribe
By som den klassiske kulturelle
baggrund. Hvis man ikke er alt for
nøjeregnende, så er min udsigt
faktisk den samme, som men-
nesker kunne opleve den i 1500
tallet.

Dajeg ser O1e ved et markskel, er
han i gang med at fighte en pæn
havørred. .leg stikker nettet for-
sigtigt ned i vandet og efter nogle

fløkBRlEEt/|agtnlnoer

minutter er ørreden så hæt, atjeg
kan løfte den op på bredden. Vi
sætter os et stykle fra bredden, og
beundrer den blanke fisk. - årets
første, men ikke den sidste, siger
han lidt forpustet. I flaben på
ørreden hænger et 30 glams Atom
blink. Et ganske udmærket gedde-
blink. Ole fanger min bliketning
- Ja, den satte jeg på efter at have
mødt en gammel fisker, der
fortalte mig, at jeg skulle fiske
dybt, tungt og langsomt, men at
orm alligevel var det bodste i
Ribe Vesterå, siger Ole. Ogjeg
giver ham ret.

Skriv til fiskeRlBEtragtninger
Som sædvanlig modtager bladudvalget yderst geme indlæg fra medlem-
meme. D€ls ville det være med til at gøre bladet mefe spændende, dels
kunne en konstruktiv debat foregå her i bladet, hvis nogen har noget på
hjerte.

Et indlæg kan derfor være en fiskehistorie, eller et debatindlæg. Måske
noget helt andet.

Skriv eller ring til bladudvalgsfo.manden, hvis du har et indlæg, du vil
have i fiskeRlBEtragtninger.
Email er også en mulighed på foreningens nye emailadresse
rsiØribesoortsfisker dk

Husk deadline tirsdag den l. august 2000!

Christian Jermiin / Bladudvalset



RSF på internettet!
Nu kan du finde Ribe Sports-
fi skerforenings egen hjemmeside
på intemettet under navnet
www.ribesportsfi sker.dk med en
hel del prakliske oplysninger om
foreningen og vores fiskevand.
Siden består afen forside og en
række undersider med bl.a.
beskrivelse af fi skevand, dagkort-
salg og meg€t mere. Med tiden
forventes specielt undersiden
'?ktue]l" at skaffe en hel del
besøgende, eftenom denne side
vil være opdateret med rgportager
om 'friske' fisk fia åen og nyt fra
foreningen. Således vil du hele
tiden kunne følge med i hvordan
fiskeriet er i øjeblikket, og poten-
tiell€ medlemmer eller
dagkortkøbere vil forhåbentligt få
'blod på tanden' og'kriblen i
fi sk€stangen' .

I kampen om bl.a. dagkortkøbere
vil foreningen således stå meget
stærkere fremover, eftersom inter-
nettet i støne og større omfang
bruges til informationssøgning.
Inden længen kommer der også en
tysk udgave, så turisterne sydfra
også kan være med.

Vores hjemmeside bliver udstyret

''s\rrib€sportsfisl,erdk sa$€r
både pe iniomarion ril nu\ærcnclc.
sar€l som komendc menlmrcr

med en tæller så vi ret faktisk kan
holde øje med hvor mange
besøgende
www. ribesoortsfi sker.dk har haft.
Andre foreninger i Vestjylland
har allerede haft flere tusinde
besøgende, så vi rnå på ingen
måde undermrdere delte mediei

I forbindelse med det tekniske ar-
bejde ved fi denne side på
benene, skal PR udvalget r€tte en
stor tak til Lau Jepsen som har
været en meget stor hjælp.

Dan Zoega / PR udvalget
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Månedens fisk
forr€tningen Knæk og Bræk iRibe vil i samatuejde med RS.F i år kåre frånedens
største havørr€d/laks fangel i fube åsystem.
Der udsættes hver rnåned fra mans lil og med oktober I aavekort på kr 150,- til største
havørediaks fångel afenjunior og et gåveko( på kr. 150.- til den srørste havsrred,4aks
fanger afen senior
Ved udSangen afoktober kåres årets fisk for både juniorer og seniorer, d€r hver især
præmier€s m€d €n flot præmie fra Knæk og Bræk

Betinsels€r for deltageise:
L Fisken skal være fanger i Ribe åsyslen på sponsfiskergrej og kroget foran gæll€m€.
2 Fisken skal indvejes i for.etningon I(næk og Bræk (i gågaden) på fånlstdagen eller

dagen eRer. Fisk fangel udenfor åbningstid kan tilmeldes ved allevering åf2 fotos åf
fisk og ånger plus angivehe aflængde, vægt elc senest I uge efter fangsten

3 Fisk fanget afmedlemmer åfR S.F deltager automatisk iR S F s pokålkonkunence
4. Største fisk €. denlungeste fisk. Ved vægtlighed vinder den kode$€ fisk
5. Nedfaldsfisk kån ikk€ deltage. Kræk og Bræks medarbejd€r€ åfgør suverænt om en

fisk kan dellage

MÅNEDENS FISK FOR MARTS AR 2OOO.

JTJNIOR D€r var desvæne ikte tilm€ldt nogen fisk af€njunior

SENIOR: Den største fisk tilmeldt afen senior var en meget smuk havørred på 79
cm og 6.5 kg fanget d. l/l-2000 af Benl Nissen, Esbjerg, som kan
åfhenie sin præmie i Knæk og Bræk

Til konkurrenc€n var der yderlig€re tilmeldt flotte fisk på hhv. 6.2 kg, 5,6 kg og 4.2 kg

MANEDENS FISK FOR APRIL AR 2OOO.

JI-NIORj Der var desvæne ikke tilmeldt nogen fisk afenjunior

SENIOR: Den største fisk i april var en flol låks på 6 kg og 84 cm fan8et d
l/4-2000 af Christiån Silber.
Andenstørste fisk var en flot havøffed på 5.5 kg og 77 cm fanget afEllen
Hansen. Tredjeslørste vår en havørred på 5,3 kg farrget afPoul Køhler.
Fjerdesrørste fisk, en havørred på 1.8 kg, blev fanget af sidsle flåneds
vinder Benl Nissen. End€lig havde Børge Riis fanget en regnbueørred på
?.3 k!

nske?løElragtninger



Fra generalforsamlingen
på Hriding Kro d. 11/3-2000

Føl gendg sider indeholder:

Formandens beretring herunder
Laksefondens beretning
Juniorledernes beretning

Referat fra generalforsaml ingen
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G€lså / Ribeå grrde problem.
Som det jo er alle bekendt er der
ikke sket nogel med hens)'n til
grødeproblemst. Bst har arbejdet
med dette på flere fionter, men
især gørnem lodsejeme, da disse
er d€ eneste der for øjeblikket ser
ud til at kunne fli noget ig€nnem.
Vi troede også at der var udsigt til
at der blev kigget på gøde- og
sandproblemet på Moldts stykke i
slutningen af 1 999, idet der var
ansat en ny sagsb€handler på
amtet, som efter aftale med
Preben Moldt var ude at syne åen.
Han kunne godt s€ at der var
mange huildctunger og også store
sandbanker før amerikaneren, og
alle inkl. Mol& var afden for-
mening at nu villo dff nok blive
l.vet noget. Men da den nye
medarbejder kom hjem , blev han
banket p.å ptads og han meddelæ
Preben Moldt al der ikke ville
blive lavet noget alligevel. Dette
var ærg€ligt idet vi havde håbet at
vi kunne få taget hul på
problemet, men sådan skulle det
ikke være.
Der er i 99 lavet sandfang ved
Seem samt 2 steder i
Haulundbæk, og desuden er

Formandsberetning marts 2000
VBterå kontrakt herutrder
kortsalg,
Dette var så første år med den nye
kontrakt ved Vesteråen- Der var
flere gange megen tvivl om hvor-
mange der fiskede i Vesteråen,
idet det hele sommercn var
sjældent, at d€r blev set biler vcd
åen, Nogen må der dog have
været, idet derjo er solgt dagkort
for 71500 k., hvilket svarer til ca
715 dagkort, hvilker er ca 3 pr
dag. Sammenljgner vi dågkort
salget med de for.ige å., så blev
der i 1997 solgt for 134000 h. i
1998 for 103000 kr. og så i år
7 1 500 kr. . Hvis denne tendens
fortsætter varer det ikke længe før
medlemmeme er ene om at betåle
lejen. Lej€beløbet her i 1999 blev
til Cert 300500, hvilket er 500 l(I
over det minimumsbeløb Gert har
betinget sig, kommer vi under
dette beløb , kan Ce.t opsige kon-
tnkten med I års varsel, hvis han
vil. Lejen for 2000 er min.
306000 kr. da beløbetjo er
pristalsregule.et.
Der bl€v også i 99 afholdt
fi skekonkunence, resultatet
fremgår af regnskabet.



afgitringen med grødeqemer
montoret Ved Stampemøllgn.

skovejeren var ude at syrle
skovel Han opdagede at huset
wr lejet ud , og da halr var af den
maning al RSF kun måtte bruge
det til bst møder og lignende, bley
han sur. Endvidere henviste han
til at hverken hus ellerjord måtte
fremlejes. Dene står godt nok i

, kortrakten, mpn bst er afde|l
mening at da det er RSF der ha!
lejet husgt m.m. så er det ikke at
bettagte som fiemleje, nar det er
RSF medlemmer der benl'tter

r huset.
Resullatet blev efter en længere
diskusion at vi godt i tortere p€-
rioder må "1eje" huset ud, men
qer ma lru(e oære præg aI
lan$idsudlejning. De$e er med-
delt nuvær€nd€ lejer og har vil
værc trde I april. Endvidere
gjorde skovejeren opmærksom på
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muligh€den for at betale via PBS,
og bst menle al kunne spare lidt
ved at lade fofturdet opkæve ,
blev det besluttet at pløve fta år
2000. D€tte faldt mild€st talt
uheldigt ud, idet der all€red€ i
slutningen at nov bl€v udsendt
giro kolt med sidstc betaling
stemplet 1 dec. Dette dl Aods at
der foroven på papiret stod at
sidste rettidige betåling var 1 feb.
Alt dette gav eo masse bøvl, og
skyldes DSF måde at behandle
sagen på. Endviderc skull€ DSF
udsende plastik medlemskort dgså
dette gav Foblemer idet man ikke
m€nte at kunfle påføre t ?en al
medlemskab på kortet, hvorfor
RSF har udsendt girokort. Og det
sidste problem er at mange endau
ikk€ har fiiet kodet ira DSF ,
hvilket man ikke forstår i DSF 9/3
00. Fremov€I vil fangstapport€t
komme via bladet, som i år.

Medlemltatlel 2000, herurder
økonomien.
Medlemstallet opgjort pr. 4 martj
er 374 hvilket er 100 mindre end i
99, og dette kan ikle utrdgå at be-
laste økonomien yderligere idet
det betyder 100000 k. min&e i
kontiqent og fordelt ø de
tilbageblerme ca. 300 k. pr
medlem. Da bst. ikke længere
kan spare sig ud afproblemet skal

nskeRlBEi.i|a'tAinøer

vi havs flere medlemmer. Efter
min mening skal RSF have min
500 medlemmer, hvis vi vil gøre
os håb om at holde
medlemskontihgentet under de
2000 k. indenfor næImeste
ftemtid. Deraf skal ses bst. forslag
ru. I og tildels også nr. 2.

Bestyreli€3mød€r
Der er aflnldt 8 bestyrelsesmøde;
og derudover nødiendige møder i
udvalgene, samt udsendt 5 blaile:
Som rnan mk her opdaget hal
blad€ne ændret udseende, dette
skyldes at de trykkes afRibe
kommune og dette også for at
spare perge.

KoDtroller i 1999
Der er udført 44 koltrolture lwdi
181 pe$oner €I kontrolleret. D€r
er ikke i 99 udleveist nogei'l
girokorL De.tit skal dog siges at
da fi skerikontrollen kontrollerede
ved Vesteråen under konkunin-
cen blev der taget 12 " 12 " matrd
uden tisketegn. Dette kan vi ikke
leve med , så derfor er konkir-
rence udvalget blevet på1agt at
sike at dette ikke sker igen i
år.(Fiskerikontrollen har meddelt
at de kommer igen i fu). Med
udgangen af 99 er Peter Thomsen
samt Fjnn Silber ophørt som kon-
tollører og disse besættes ikke i



første omgang.

Kontrakter
Der skal i & forhandles 38 kon-
trakter ved Hjortlundå, dette
skulle have værst afsluttet ind€n I
marts, men p.g.a. en misforståelse
blev dette ikke nået , så ou for-
venter vi al være færdig I april,
og der skal fomyes I stk. i år
2001 ( Kalvslurd Grandelaug)
samt I ved Gelså.

Ændring rf DSf v€dtægter
DSF har nu ændret vedtEgteme så
foreningeme får mere direkæ ind-
flydelse, idet de nu er repræsen-
ter€t på kongress€n og ikke kun
ved amtskeds formaoden. Sam-
tidig ændres navn€t på
amtskedsen ril regior Rib€ amt.
Da forbundet holder kongres i
rarts fremover, vil det fiok være
godt om vores genemlfo$amling
fl),ttes til dec ( bst. forslag 2 )

Junior afdeling.
Der er i slutningen af 99 oprettet
en ry junior afdeling med Per
Biryertoft , Simon llansen og
Poul Johansen 5om ledere,
nærmere om dette under "fra
Juniorafdelingen" senere.

Der er i sæsonen 1999 fa[get 670
havørreder og 216laks, ihverfald
i henhold til de indsendte
fångstrapporter, En mere detal-
jeret ove$igt over fangster vil
fromgå af det næst€ blad.

Klubhus
Der har også i det forløbne år
været arbejdet meget med projet-
tet klubhus. Børg€ Riis vil komme
mere iodpå dette ved forslag 5.

Afsllttnitrg.
Som afslutning på beretningcn
skal lyde en tak til alle, som
foreningea har været i kontakt
me4 for et godt samarbejde i 99
med ø$ket om at dette må fort-
sætte også i år 2000. Endelig en
tak til de medlemmeme der stadig
hænger ved, med ønsket om knæk
og brck i 2000.

H.T.LØHNDORF
FORMAND

Fargrt€r i 1999
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vi må desvære beklage at den
rye årsberetning 1999-2000 ikke
er på gaden endnu. Grunden til
det er for Jan Nielsens og mit
vedkommende travlhedsygdom
og eksamensperiode. Så I må
vente med tålmodighed. Den
komm€r!.

Lålcsfotrdsr har i 1999 støget
havørreder og fået ca. 33 litBr
grøn' æg. Strygning€n afæg er
desvæno foreg,ået af flere gaogg
,det vil sige at vi har haft 4
portioner liggende på klækkedet,
som er strøget med 3 ugers
mellqmrum.
Klækkeri. Vi hår været nødt til
at udvidc klækkeriet i år. Vi kører
med 3 recirkulerede anlæg
udstret med forskelige filtle og
køl på hvert anlæg blandt andet
for at minimere sygdom .
Det er også gå€t godt indtil nu, så
vi håber Mturligvis, at det
fortsætter-
Lidt om havørreder
Laksefonden har i nogle år
mærket havøneder under
indfangning til sfygning af æg .
Her har det vist sig, at vi har flerc
genfangster af mærkede ørreder,
for flere afdem var det 3 gang, de

. blcv strøgpt for æg . Det viser sig,
a1 alle genfangster er ide
åsystemer, hvor de tidligere er
blevet fanget. det vil så sige. at
det vi håI giort med qt del€
åsystememe op. formentlig er det
eneste rigtigel h kunne tyde d.
at havørredstammerne hører til .i
hrer deres gren af Ribe fuystem .
Det sammssker også når
ørcddeme skal stryges, at næsten
alle fia samm€ ås]stem k&n
stryges samtidig .

Ptadr problemer har i år værEt
med til ai skurvogæn 3om
Preb€n Nielsen (HOS) skaffede
os, nu er underlagl en støre
renovering Vi har skilt den.åd og
sat ny isolering i væggene , påsat
nye plader udvendigt ligesom der
er kommel n]€ plader indvendigt.

Tagpappet er blevet pillet af, der
er kommet to nye ovenlys vinduer
på samt et ny tag af SBS pap . Så
alt i alt håber vi at få en rigtig god
vogn ud afdet.
I år vil der blive installeret et
rcci*uleret anlæg til opdræt afde
øneder, der senere skal udsættes i
Hjortvad å , samt et forsøg med
opdræl af laks.Senere er det



mcnirgen, at klække et skal
flWes derud
Anlægget koomer til at indeholde
3700 liter Yand , så der bliver god
læs på vogne[
GelsbroAlle æg ,som er støget
afGelsåøneder, er lagt ind på
Gelsbrodambrug , og de føste æg
klæktede sidst i januar . Der vi1
blive kørt et normalt opdræt på
dem.
Stormer I december haYde vi den
hårde storm , og på grund af
stlømsvig på damhugel steg
vandet så meget i kummehuset ,
at alle vores 1 års bavøneder
svømmede direkte ud i Gelsåen
ca 7500 stk, en god udsætning
for åen!.
Ligeledes gik det hår& ud over
ægg€ne på klækkedet .
Strømsvigtet varede en uges tid
,men vi fik installeret en

klarede problemet nogenlunde. Vi
måtb dog derud hver sjette time
døgnet rundt, og konlrollere at alt
fimgerede, som det skulle.
Fole dembrug æggele fia Gram
å overflynes til Fole dambrug uge
9 Dervil heller ikke ske
ændringer i opdrættet der.
Omlobet Fole bliver så det næste,
vi skal have gang i h€r i foråret.
Dervil vi byggsto bassine! itæ

r at kunne sort€re fisk€ne, så de
triv€s bed.e. . Vi vil i defte
projekt henvende os til SU for at
se om, der er mitighed for at
hente økonomisk sløtte til dette
projekt.

Låksefonder h'r i 1999 leveret antål 6sk
til Ribe åsysternl

7500 stk I års ørreder havde vi
også kumet levere, hvis ikle vi
havde fået december stormen-
Kummehuset på Gelsbro stod
under vand på gruud af
shømsvigt. Og alle ørrder
svømmede direkte ud i Gelsåen
hvor de sehfølgelig øgså høre.
hjemme en god og stor udsætning.
Venlig hilse! LslcefoBder.
v, Arne Christenser

øned ,rg€l 53400 3 uSers
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Juniorledernes beretning

I efteråret 1999 blev vi kontalitet
afBørge Riis, som ville bøt€, om
vi var intercsseret r at starte
jrmiorafdelingen under RSF op.
Man mente fra bestyrelsens side,
at tiden var inde til a1pløve igen
at skabc godo rammer for
foreningens unge m€dlemm€r. Vi
syntes, at opgaven lød spændend€
og gik i gang med at forberede
arbejd€t.

Vi havde et informationsmøde i
december måned hvor
interesserede kutme kotrme og
høre om juniorklubben og ora
vores ideer med projektet.
Fremmødet vår godt, og Yi gik i
gang med at pladægge vinblens
&rrangementer. I januar måned
started€ vi så op. Med hiælp fra
Børge Riis fik vi lov til at være i
Nønemarkens Fritidsklubs
lokaler.

Fremmødet til klubafteneme har
hver gang ligget på omkring l8
juniorer. Mange nye mulige
j uniormedlemmer har værct til
klubaftene. og en del af
foreningens gamle
juniormedlemmer har giort dem

selskab.

Gennem vinteren og foråret har vi
lavet mange forskellige
aktiviteterl
-Spinnefremstilling.
.Fluebinderi
-Klargøring af fi skegrej.
-Socialt samvær.
-Fisketure,

Vi vil geme sige tak til
bestyrelsen og rctte en speciel tak
til Børge og Artre, som har væIet
til stor lrjælp. En tak skal også
lyde til de medlemmer, som hEr
afleve.et 8anf,e1t gej til
juniorklubben - alt grej kan
bruges, så bliv endelig ved med
det!

På j uniorledemes vegrc

Per Birgertoft.
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regnskabet, som viste et ove.skud i

Juniorlederens beretni.nq Se andetsteds i bladet.
Der var slor opbakning tiljuniorafdelingen samt entette
spørgsmåI. som Per Birger Birgenoft svarede på.

Alle tr€ beret!fuger blev godketrdt rf generalfor3amlitrgetr.

ad.5

Der var flere spørgsmål Specieh til lejernålet på Kaltoftevej.
Kassereren svarcde på spffgsmålene og redegjorde for diverse

Der blev giver udryk for, at RSF skulle opsige leiemålet Då
Kaltoftvej. Dene kan gøres med 3 mfuedårs varsil, pr. l.'maj år

Bestyfelsetr tager ovenfirvnte til efterretning

t(rssereretrs b€rettitrg btev godkendt sf
generalforcamlingen.- -

TNDKOIU]\'E FORSLAG

Poul Erik Nielsen )
B€nt Nissen I Blev valgt
John Tosti )

Stenrnetællere

FORSf,AG I{R I : (Se FiskeRib€rnehinser ff 0 | /2000)
Holger Løhrdorf forklarede_ og uddybede f;rslagel. som var
sr|Iel.at besq,Telse4 under hensyntagen til foreningens
IremhCllge øl(onoml.
Der,var mange indlæg angående forslaget - primært mod det-
re. florger lrnncon.wared€ på dlverse spørgsmål saml indlæg,
nvorener man grk ttt sknt lg afstemning.

Resultatet blev: JA16 NEI60 BLANKE z

Dvs. forslsget blev forL$t€L

Kassererens beretnin
Holser SørensenEnrefld
forh;ld ril sidste år
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Arne Chistensen
Poul Køhler
Christian Jermiin
uarr Loega

SuDoleantvals

iølgenoe opsrrreoe:

www.tibespoftEnsker.al - -

Geropstiller
Forcslået af Benny Poulsen
Foreslået af Peter Thomsen
Fareslået afFim Silber v. fuldmagt.

Ame Christensel
. Klaus E iksell

låu Jepsen

1. suppleant
2. suppleant
3. suppleant
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Betåles konti[gentet ikke til foreningeni kasse.er senest L februar
tretragtes riedledrkabet som ophørt. (Udrn€ldt)

a. 6eneralfnrsamlingen er foreningens højesre mFdighed.
b. Generalforsamlrngen skal indvarsles senesr 8 dåge forud skriftlig i
medlemsbladet til alle medlemmer.
c. Del ordinære generalforsamling alholdes hveri år i december.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest L november.



vedtages.

g. En lovlig indvarslet generalfo$åhling er b€slutnings8Clig uans€t det .
fi€mmødte antal medlemmer.
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være sLrjfilig.



Nv bestvrelse
Generalforsamlingen er nu vel
overstået. Den resulterede i 3 nye
bestlaelsesmedlemmer, samt 2
nye suppleanter.
De nye besfrelsesmedlemrner er
alle kendte ansigter ved åeme
gennem mange år, da to afdem er
gamlejuniorer i RSF. For de, d€r
ik:ke kender de nye
bestyrelsesmedlemmer, følger her
en kort beskrivelse.

Dan Zoega er 30 år og arbejder til
dagligt på Fyn, men Ribe Ås
vande trækker hårdt i haln i
we€kendeme. Har er født og
opvokset ved Ribe Å, og har
været medlem afRSF siden han
var 14 6r. - " Man ser mig nok
hest i Yestefien, men A-stykket
står i år for *ud", siger fiskeren,
der hovedsageligt fisker med spin
og orm.

Poul Køhler er medlem på 3. år
og er efter sigende en alsidig
lystfisker, der både d1'rker kyst-
og åfisk€ri - geme med flue. Hyer
sommer fisker han i Norge eller
Irland, hvorfra han importerer de
kendte "Flying Condom"
spinrcre. Poul Køhler hax i øarigt
været bestyrelsesmedlem i

foreningen "Als" i Sønderborg.

Christian Jermiin har været
medlem sidel han var 10 år, hvor
han siartede i juniorafdelingen.
Chistian fi sker hovedsagelig
med spin og orm, og færdes ved
de fleste af foreningens vande,
dog mest Vesteråen og Hjortvad
Å.

Suppleanteme er ligeledes kendte
folk. Specielt vor 1. Suppleant,
som er fomand for Laksefonden.
2. suppleant blev Klaus Eriksen,
der ligeledes er akliv i
laksefonden.
Lau Jepsen som har været en stor
hjælp i opbygningen afRSF nye
hjemmeside blev 3. suppleant

Se i øwigt udvalgsbesætningen
side 2.

BR/CJ
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Fra Formanden
Så er den nye bestyrelse på banen.
Som I kan se, er der sket en del
ændringer, både hvad angår
bestyrelsessammensætningen og
udvalgene.

Blandt andet har foreningen feet ny
formand - undertegnede. Da der
sikkert er medlemmer, som ikke
kender mig, vil en kort
præsentation sandsynligvis være
velkommen.

Jeg er 52 år, rådgivende ingeniør i
privatlivet, har fisket i Ribe å
systemet det meste aflivet, været
aktiv inden for foreningslivet de
seneste 20 år, siddet i RSF'S
b€styrelse som L suppleant i 1998,
næstformand i 1999 og nu formand.
Ud over at varetage foreningens
fomålsparagraf m.v. er det min

personlige ambition at sikre et
positi\,'t og fru$bart
bestyrelsessamarbejde med et højt
informationsnivoau til gavn for
RSF.

Demæst er der kun at sigei Fat
stangen - ta' ud til åen og fang
fisk. Oplys og fortæl om evl
fangster. Det er dominoeffekten
om lgen,
Meldlnger om godd fangster
trækker uvilkårligt flere fiskere til
åen. Dette vil betyde endnu flere
fangster, flere nye medlemmer i
RSI med e{lerfølgende forbedret
økonomi for foreningen.

Fortsat KNÆK & BRÆK

Børs€ Riis (Folmand)

)langlende DSF-medlemskort
Mange medlemmer har endnu ik*e har modtaget derss medlemskort fra
Danma*s Sportsfiskerforbund. Grunden til de manglende medlemskort
er sygdom på DSFs sekretariat og åbenbart nogle administrative
problemer.
Da det skønsmæssigl drejer sig om temmeligt mange medlemmer, der
endnu ikke har fået kort. bør man selv rette henvendelse til forbundet for
at fil et. Ved henvendeis€n skal man opgive sit forbundsnummer - det
star på RSF.medlemskortet.
Forbundets telefonnummer er 75 82 06 99. Adrcsse mv. slår i
Sportsfiskeren.
Efier sigende er alle problemer løst, så vi næste år får vores kort til
tiden! CJ



Fangstrapport 1999
Fra Ame Christensen har vi modtaget følgende opgørelse over
sidste års stangfangende fisk.

Laks 231 stk.
Havørred 927 stk.
Bækørred 64 stk.
Ål 513 stk.
Rgn.bueørred 58 stk.
Gedde 95 stk.
Stalling 65 stk.

Skemaet på modstaende side er de specificerede tal. CJ

MA MAN CYKLE PA RINGVEJEN \TD RIBE ????
Adskil lrge medlemmer har forespurgt- om man må cykle på Ringvejen
ved Krbe
Årsagen var, at enkelte !-ar blevet standset affærdselsDolitiet. mens de
rar på vel ud ti l  Rtngbroen.

Sagen 
-er 

nu undersøg og konllusionen er følgende
Der Inå godl køres på clkel på slrækningen fra Obbekjænej t i l
hornevel. pa KrngveJen.

Skulle der ske. at der bliver opsat forbudsskilte, vedr. cykling, skal man
selvfølgelig rage sig tagr lor en sådan ny situation.
Men - pas på det er en rrafiLerer strækning. 

Formanden
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Juniorklubben
Juniorklubben holder sommerferie. Nye aktiviteter vil være at finde i
næste nummer afdette blad.

Vi har planer om at afbolde et par arrangementer om nedefiskeri. Vi
regner med at Iå ekspertbistand fra Christian Silber, og Gert Mikkclsen
har invileret os ud i den garnle åslyng;e lbr al prøve medefiskeriets kunst.

Vi vil også gerne prøve at støbe klsnvoblere eftedulgl afen fisketur til
kysten. Ellers vil vi fortsætte med at binde fluer, lave spinnere og runge
anore tlng.

Knæk og bræk fra

Simon, Poul og Per

Gravad laks
r Del fisken i liletter uden ben.
. Gnid derefter laksen med 6 spsk. sukker og 3 spsk. salt per kilo fisk.
. Drys ned knusl hvid peber og tøfiet dild.
. Sæt fisken i køleskabet med skindsiden nedad, og lad den stå i pres i

12 timer på hver side.
. Dilden skabes al
. Drys igen lned dild - og fisken er klar til senering.

Velbekommel

Opskriftcn har vi fåa fra Preben Mørk, Brørup. Tak lbr det!
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Køb/salg/bytte

. Sælg$: Fluestang mrk. Lamiglas 8'6 J6-7. Grufit.
Fin stand. Kr. 450,-

Flu€stang m.rk. Daiwa Am. Whisker 9'3 iij-Z kulfib€r.
Fin stand. kr. 475,-

2 hånds fluestang Daiwa Whisker 12'#7-9.
Flot stand. Kr. 500,-

P . Køtte\ tlf. 7 5424312

33.

Sælge$ DEN FIJLDKOMNE FISKER, årgang 1946, aflzaak Walton
& Charles Cotton.
Pænt eksemplar, sælges for kr. 250,-
Ttf.75410759

Sælgesr FRA GR€SSTRÅ TIL FISKESTANG, årgang 1955, 178 sider,
afPoul Suder.
(Splitcanestangens konslruktion og problemer).
Pænt eksemplar sælges for kr. 200,-
Ttf.754t0759

Ønskes: Juniorklubben modrager stadiqvæk med qiæde samrnelt urer-
samr direrse overskuåsmataråler til nueSindin[- stangby-gning
m.v_
Hendvendels€ til Per B. Birgertoft tlf 75446706



Åbent hus - Laksefonden
Efter flere opfordringer holder Laksefonden åbent hus.

Arrangenlenlet llnder sted lørdag den 27. mai kl. 12-15 på Kaltoftevei 2
(RSFs lejede hus), hvor man bl.a. kan se den yngel, der er resultatet af
vintercns elfiskeri.
Dennc dag er en enestående mulighed for bl.a- at se. hvad laksefonden
laver. saml hvad vore midler bliver brust t i l .

Vel mødt

Sct.Hansbål
Ribe Sportsfiskerforening alholder Sct. Hansbål ved huset på Kaltoftvej
nr. 2 dcn 23. juni kl. 19.30

Der vil være mulighed fo. at købe ø1, sodavand samt rislede pølser med
tilbchør.

Vi har det eno.mt hyggeligt.Det ryger olrl øreme på os med sjove og
gode fiskehistorier - altså ren råihygge. Vi er godt nok ikke så mange,
men det opvejes til fulde afdet nære samvær og hyggen.
Defor - kom og hygjer Ta' famjlien med + et par stole hvis I vil sidde
blødere cnd vi kan tilbyde. Skulle vejret blive dårligere end vi forventer,
da rykk.'r r i ind i laden og hygger viderc.

Elgk - alle er velkomne - store som små - l'remmede som kendte. Vi
hyggcr os bare.

Aftenens Droeram er som følsende.
ca. 19.30: Velkomst - Salg aføl,pølser og vand

De srrå g l lbål tændes.
ca. 21.00i Sct. Hansbålet tændes.
ca. 21. 15: Bål ta le
ca. 21.30: Midsommervisen svnces
Dereller hyggeligl samvær. - -

Best]'rels€n
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Opfordring fra PR Udvalget
Allerede på nuværende tidspunkt
fomemmer vi, at rigtig mange
medlemmer er yderst villige lil at
rapponere om fangster og det er PR
Udvalget selvfølgelig meget glade
for, bliv endelig ved med det og
geme i et sndnu større omfang. Vi
sørger for at ajourføre diverce
sportsfi sk erskribenter på intemettet
og andre tidsskifter, således at fisk
fanget i vores dejlige å kan blive
nævnt så meget som muligt.
PR udvalgets primære opgave erjo
netop at skabe et positi!4 omtale af
RSF og skaffe så meget gratis
reklame som ol'erhovedet muligt.

Medlemstallet har i den seneste tid
ikke været for stofi sammenlignet
med tidligere år, og da netop
anlallet afmedlemmer er afgørende
for en fomuftig økonomi, vil vi
gøre alt for at vende de sidste par
års uheldige udvikling.

Så hvis du fanger en fisk, er det
bedste du kan gøre at køre en tur
forbi Knæk & Bræk elle.
Storkesøen i Ribe som så vil tage el
billede og noterer navn og størrelse.
Du kan også ringe til Christian
Jcrmiin, Børge Riis eller skrive en
e-mail på rsl@ribesportsfisker. dk

D€D6 h8vored pa 4,2 Is u fangct af
Fim Silber.
Frsk soE dis* - miodre cllcr stone -
er god PR.

Desvæne har der været et par
uheldige hændelser med
Storkesøen, som ikke ville tage
billeder af indrapportercde
fangster, men vi har talt med
Svend Erik, Storkesoen som
forsikrer at det ikke vil sko igen.

Dan Zoega / PR udvalget



Postbesørset blad 59753
7007 (fac)
Til

Husk
Laksefonden holder åbent hus den 27 . mai.

Sct.Hansfest den 23. juni.

Materiale til næste fi skeRlBEtraglninger
skal være bladudvalgsformanden i hænde
senest den l. ausust.


