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Fiskekonkunencen nær-
mer slgl
I weekenden 8- l0 september 2000 ind-
byder Ribe Spotsfiskertbrening sonr
sædvanligt til lntenational t iskekon-
kurrence i Ribe Veslerå.

Igen iå.  er der konlantpræmier på ial t
20.500 kr. at !inde. sann sponsofpfæ-
mier til lodrækning blarrdl alle deltage'

Da f isker iet  hidt i l  idenne sæson hal
ove€ået alle forlentDinge.. €r det nred
ekstra spænding. at vi scr lienl til åreis

I æJ mcrc inde I hladel
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Ribe Sportsfi skerforening
Formand: Børge Riis, Rylevænget 4, 6760 Ribe Tlf, 75 41 07 59

Næstformånd: H ugo Hansen, Nørr€brogade 1 1 , 6700 Esbj erg Tlf. 7 5 45 16 7Z

Kalserer: Holger Sørensen, Vestergade 3 | , 677 | Gredst€dbro Tlf.75 43 20 95

B$tyrels€smedl.: BennyPoulsen, Temansensvej 1,6760 Ribe TIf.75 42 55 85

email: bbp_99-2000@mail.yahoo.dk
Dan ZoegaNielsen, Jagtvej 45 3.tv,5000 Odense C Tlf.661111 16

emait: zqgg(@pp$.19!Edk
Poul Køhler. Blokvej 2r,6760 Ribe

Christian Jermiin, Damvej 8, Lsal, 6760 Ribe

email: rniin.ven@pe!!lsb.rk
Suppl€snter: Arne Christensen, Degnetoftevej 23, 6760 Ribe Tlf. 7 5 44 52 31

email: am€_christens€n_99@yahoo.dk
Klåus Eriksen, Elrnev€j 7,6760 Ribe

Lau Jepsen, Svankærvej 36, 6760 Ribe

ernail: lvi@oost.tele.dk
Per B. Birgertoft,V.Vedsredvej 6 6760 Ribe

email: &!by@!lgi!&&i&

Tlf. 7 s 42 13 t2

Ttf. 7s 42 38 04

Juniorleder:

Ttf.75420986
" f. 75 42 07 0s

Ttf.ls 44 67 06

udvrlq i Ribe Soortslisk€rfor€niplr (Henvendelse til formændene)
Vandplejeudvalget: Poul Køhler. Christian Jermiin , Børge Riis
Fiskepleje:
Bladudvålgel:

Husudvalget:
Pokaler:

Konlraktudvålget: Børqe Riis. Hugo Hansen, Cbristian J€rmiin (, PeterThoms€n)
Arbejde ved åen: Benny Poulsen. Klaus Eriksen, Arne Christensen
Dagkortudvalget: Holqer Sørensen. Hugo Hansen, Dan Zoega

Laksefonden v. Ame Christensen. Benny Poulsen, Klaus Eriksen
Christian Jemiin, Dan Zoega, PoulKøhler HolgerSørcnsen.

Hupo Hansen, Klaus Eriksen, (Lau JQsen)
Poul Køhler

PR / Hjemmeside: Dan Zoeqa. Christian Jermiin, Ame Christensen (Tyskland)
Udl€jning Kakoft evej: Ame christensen
Tabt€/fundne ting: Benny Poulsen

Kontrollører ved åeni
John Schmidt
BentN;ssen

Cranly 46, 6760 Ribe
Sp. Møllevej 139, 6705 Esbjerg ø

Christ ian Winkl€r Toften 5, Fole,6Jl0 Cram
Erling Skjødr
PoulErikNielsen Kaj Munksvej 4,6000 Koldiog

Tlft75 4220 38
Tlf:75 47 O0 16
Tlfr 74 82 31 53
Tlft 64 43 2416
Tlf: 75 52 13 8l
Tlfi'l4 82 l5 50
Tlf t '75 4222 96

Bent OIsen Højvej 4, 65 | 0 Gram
Krud ErikJensen Tomskadevænget 5,6760 Ribe
tLLilBDlslhim.r: Endryk kun ned lor.nrscns srnnliserilladels R.drliion: Cht$iuJfrm oE Bladudlrsor

Hlsr dddlim 
'6r. 

fisL.RlBEh[hins.. mmd,s deD 2 okr,råer ]000!
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Fiskekonkurrence i Ribe Vesterå
tter engang nærmer tids-

punktet sig, hvor Rib€ Sportsfi-
skerforenings Internationale Fi-
skekonkurence i Ribe Vesterå lø-
ber af stablen.

Tre dage med irtensivt fiskeri og
masser afsocialt samvær langs
aens bredder. Spændingen er in-
tens og meldinger om mistede
stotfisk og gode fangster løber
blandt lystfiskeme.

Når man skal til fiskekonkurren-
ce, er der mange tanker, som lø-
ber gennem hovedet på en lystfi-
sker. Udrustningen skal være i or-
de|r. Demæst - hvordan er forhol-
dene? Er der meget vand / grøde?
Hvordan lyder vejrudsigten for
området? Hvor skaljeg fiske? Er
der i det hele taget fisk i Veste-
råen? Osv. Osv.

Til det sidste spørgsmd kanjeg
svarc, at det faktisk er med eksEa
spænding, vi ser ftem til fiskekon-
kLrrencen i år. Ribe Vesterå har
fisket godt hele sæson€n, men
sp€cielt de seneste måneder har
der værel tale om virkelig mange
fisk. Masser af laks og havørre-

der. I skivende stund er det ret
vildt at opholde sig ved åen om
aftenen. Man ser og hører fisk,
som springer eller slår i vandet,
nærmest uafladeligt-

Periodisk er de svære at komme i
kontakt me4 - men de er der, og
der er mange.

Derfor forventer vi i ar, da sæso-
nen indtil nu har været forrygen-
de, at der bliver bragt mange fisk
på land. Måske er der en fisk til
dig?

Under alle omstændigheder glæ-
der vi os til at se rigtig mange
lystfiskere ved Ribe Vesterå den
8.-9. og 10. september 2000.
Derfor - sæt frisk line på hjulet,
sørg for ordentlig påklædning og
reserver denne weekend til:

FISKEKONKURRENCE i RIBE
VESTEM.

Mvh.
og knæk og bræk

KonkuEenceudvalget
Børge Riis.
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En dagkortkøber beretter
Niels Michaelsen, der tidligere har været juniorleder i
RSF, har skreva følgende beretning efter at have be-
søgt Ribe Vesterå for første gang i ca l0 år!

T)
-l-./ et hele startede med en e-
mail fta en af mine vemer, Dan i
RSF: "Nu erjeg endelig blevet en

gtig mand, -jeg har fanget min
første Laks". Det vil sige, han
havde faktisk fiiet to-! Jeg kunne
mærke fiske feberen begyndte at
brede sig i kroppen. Der vat ingen
vej udenom, jeg måtte til fube
Vesterå efter de sølvblanke, da
jeg endnu havde min første Laks
til gode.

Nogle dage senere varjeg klar
ved åen, (ajeg skullejo lige fra
KøbeDhavn til Ribe) - dagen star-
tede meget tidligt kl. 03t45, ogta-
get i betragtning af, at vi bavde
lyst olm til et godt stykke over
midnat, så var det fanme tidligI...
Timeme gik og vi så flere 2-5 kg
Havøned/Laks der sprang, men
ingen hug. Eft€r en velfonjent
frokostpause, gik turen igen til
åen. Nu var der mere gang i den.
Den første fisk meldte sig snart,
desvæne fiskede jeg ud for et
stort grødebælte. så det tog ikke

mange sekunder før 5 pund sølv-
tøj var viklet ind i gøde, hvorjeg
ikke kurme nå ud i mine slagsøv-
ler. Satans! Jeg kaldte på min
kammerat som i waders kunne
komrne ud til fisken, men lige da
han fik den fri spa.ng linen des-
væne. Vi opdagede at den gamle
nylonline var Inør! (Den var da
ellers ikke mere end 5-6 år gam-
mel!) Nå, ind til den lokale fiske-
line pusher, og på med noget Fire-
lire med brudstyrke på lOkg. Nu
skulle de ikke undslippe pga. li-
nen!!

Dagen effer var vi klar igen. Der
stod allerede dn og fiskede. 4 stk.
var det blever til. I Laks på ca 70
cm og 3 Havørreder på 68, 60 og
49 cm. Ikke darligt! Det tegnede
jo meget godt for dagen. Efter el
par timer, fik min makker bid på
ormen, en lille Laks på 58 cm var
lige en tur oppe og vende i græs-
set inden den blev genudsat. Så
var det tid til en pilsner for at fejre
dette. Da vi var halv igennem øl-
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len, trak fiskevandet igen. Der gik
højst l0 min. 1'ør min stang fl€kse-
de - Yes . fast fisk. En rigrig vild-
basse, der var ude afvandet utalli-
ge gange. 52 cll1 og 1,8 kg. Kraf-
tig med havlus. Godt vi gemte den
sidste halve øl til at fejre denne
fisk...

Den 3. og sidste dag startede rig-
tig godt. Vi snakkede med et
par som ligeledes havde fået et
par stykker, så optimismen var
høj da vi pakkede grejet ud. Igen
startede dagen med at min kam-
merat tog en Laks. Denne gang
lige over målet på 60 cm., og gan-
ske kort rid efte. fikjeg bid igen...
Denne gang er der et godt solidt
bundtræk i fisken, der tager flere
lange udløb. Elter ca. 10 min. har
vi stadigvæk ikke set den, så det

tyderjo meget godt. lndcn længe
lå den i græsset, \,ægten vi-
ste 3,2 kg og den målte 64 cm.
Igen en tyk, blank Havørred med
fiiske havlus. FEDT,., Eftennid-
dagen bød på endnu en havøned
på 49 cm. og I,4 kg ti l  mig.

Alt i alt 3 helt fantastiske dage
ved Ribe Vesterå, hvor der totalt
blev fanget ca. l5-20 tlavøneder
og Laks på de tre dage. som jeg
havde købt dagkofi til.

l4 dage efrer rar Niels tted Veste-
råen igen. tlenne gung lurde høn
købt dagkort til to dage. Minsønd-
ten om han ikke fangede en Laks
på 63 cm - 2kg og en Havtrred på
50 en og 1.4 kg. Han.forstår
skam at.lA.fuld vah a f,r'sine
dagkort-..

Niels Michael-
sen med en flot

havørred
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Skæl- og fedtfinneprøver savnes!
For at fil endelig fastslaet herkomsten afbl.a" de mange smålaks på 2-3
kg, som bliver fanget gennem hele sæsonen, så iværksættes ru en ind-
samling afskæl og fedtfinneprøver aflaks fanget i ått RsF's figkevahd i
år. Hos fomand Bølge fuis placerer vi en inds4rnlingskasse som er ud-
lånt af Danma*s Fiskeri Undersøgelse, Einar Eg Nielsen. I denne kasse
deponeres så mange prøver som vi kan skaffe, og ved udgangen af sæ-
sonen sendes alle prøveme tilbage til DFU, som derefter vil benytte ma-
terialet til DNA forskdng i bl.a- Ribe Laken. Forhåbendig km vi såle-
des løbende følge med i hvor mange af de laks vi fanger, som rcnt fak-
tisk er af den garnle starnme, Foreningens Laksefoad har også en kasse
stående, men den skal altså kun bruges til prøver fra elfiskede avlslaks.

Hvis man derfor fanger en laks afhvilken som helst sønelse (dog over
60 cm.!), så ville vi være taknemmelige for om man ville tage en skæl-
prøve (ca- 15-20 skæl nrl. sidelinien og rygfumen) samt en fedtfime fra
hver fisk. skælp!øven opbevares i et kaffefilter, og fedtfmen i sprit el-
ler i firyseren, Begge dele kan så endten afleveres hos Børge eller vi ar-
rarrgerer en alhentning af prøveme ved en given lejlighed. Prøver fia
laks som allerede ligger i fiyseren katr ogs.å bruges! Ilusk st notere hk-
sens længde, vægt, køn og fsrgstdsto.

Baggrunden er, at RSF's medlemmer derved kan bidrage til forskniDgetr
og følge med i udviklingen afnrtssammensætdngen aflaks i vort vand-
løb. Med udgangspunkt i avlså$ejdet skulte vi jo geme arbejde hen
imod en større og ensanet bestand afden oprindelige laksebestand som
DFU har fi{det spor affomylig. Med et større kendskab til artssamrnen--
sætningen og laksans adM kurne vi alle måske også blive klogere på '
den natur vi færdes i til dagligt.
Skulle rogle have kendskab tit gamle skælprøver aflaks fanget i Nbe
på FaIs og Bedstefars tid, så kurne det være en sand gu.ldgmbe for for-
eningen og DFU.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du meget vel-
kommen til at kontakte mig på df. 6617771U. 

Oul,"o"nu
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Vandkvaliteten i amtets vandløb
forbedret!

En try rapport fra Ribe Amt konkludercr, at vandløb€nes tilstand har
udviklet sig positivt siden midten af I 980eme. Måliager viser nemlig,
at der i perioden fta 1987 til 1999 g€nerclt er sket et lbtd i udlednin-
gen af fosfor og iltforbrugende stoffer i de 2300 km vandløb amtet
overvåger.

70% af lrndløbene opfolder således nu de fastlagte krav til indholder
afilforbrugeude stoffer i vandet. De ildorbrugende stoffer, hvoraf
størstedelen kommer fra dambrugene, er endda halveret i de storc
vardløb i den nævrt€ p€riode * hoyedsagligt på gnmd af dambruge-
nes og kommunemes investering€r i spildevandsanlæg, llemgår det.

sørsle forbedringer skete i perioden 1987- 1992. hvor bl.a. dam-
bnrg og kolllmuDer netop giorde investeringer i at forbedre spilde-
vandsanlæggene.
Helt efte! hensigten har investeringeme værct medvirkende til et stør-
rc dyreliv i de berørte vanrlløb. På de 65 måestatiorcr i de 2300 km
vandløb amtet råder over. fandtes der i 1987 kun tvDiske
reotvandslsævende småd).r på 25% af srationeme. i 1999 uar disse
artff tilslcde på 55% af stationeme. Altså en markant stigning,

I rappofen angives det, at den støste &såg til vandløbsforureaing i
amtet er ukloakerede områder udenfor byeme. 20% af vandløbene
kan ikke gpfilde vandkvalitets-målsætoingen på grund af dette.
Dambrugene og de kommunale spildevandsanlæg er årsag til, al hen-
holdsvis 5% og 6% afvandløbene er forurenede.

Rappoten'Tr'ANDMILJøET I RIBE AMT 2000", iler ligeledes
kortfattet gør status over vandkvaliteten i søemg havet og grundvan-
deg kan rekvireres hos amtet eller læses på amtets hjemmeside på in-
temenet: !A@!E!!g4!g!:l& .

Cbr. Jermiin



Ribc Sp

Stor Fiskekonkurr

ibe Veste

11. 06.00 dl 22.00
Ll. 06.00 til !5.00

siørsi€ h!vor..d.ll.r lrls 7000 lir.
2. strBte htvsrt.d .ll.r hls 4000 tr.
J. lt'rst h.!.0.d .ll.r l.ls 2{x)0 kr.
.1. strBt h.!..rcd .||..lrLr 1500lr.
5. st Fte hrvorr.d.ll.t lrk lmok
6.ltø6t åDorrdt.ll.r l.kt 5|ll) lr.
7. støBt b.royrcd.ll.r l.k 3lll) kr.
8. sl.nt h$trr.d.ll.rl.k tol) lr.

5 !tk. D.ænier r'250 kr,lillodr.ætning blandt
lndveiade fi sk !dov.. preDl.r*lrlren.

1000lr,
500 [r.

310lo.
2. srd& s.dd. I rk d.lruqtod ril *dl 20ol
siorsr.frcdlirt 250 kr.
Fl6t irdr.i.d.litk 2m Lr.
5ro6r. a6k f"rr..f lunio. {tr.l8lr) rr00 lr.

Grejpræmier
cr.jprænier Dv.5on konn.r In rponsor.r!
ldl.rercs rtd lodlrdoirg pl d.lt ge.Lort i
lrotrtuæm.L Vl ao.b.hold.. G cl dl .tr-
d.itrg.. i udd.lilg.n ., Prd.l

lndr cinine

tndrrjningen lo..8Ar v.d Slork6o.n, Rrb.
Kun fisk d.r er ldrelei d.ll.ger i konkur-

ftæmieuddeling
Prædi.udd.lirg.n forcglr t.d Siorhesæn
3øndle d. 10/9"00 frr kl ls.l5.
Konlutpræm'.rn( !.nd.$ hlls ik[. vinde_
r€n d ulstede red Prtni.ldd.lingen, den
ved udd.ling.D !fipon.orprEni.r er vi
.o&.g.r dl rr forl.Iac vlndcrctr tilet.d..

ort j r - iskert 'orcninq

kl. 06.00 til sønd&g d. 10/9-2000 kl, 15.00

fhk n rkrl !ære flng.i I Rlb. V.slerå nel-
l.!| fredåg d. E/940 ll.05,00 dl !.ndag d.
lly9-{0 rL l5.m.
Gtldigt frLlorl oe d.lt a.rlort dl kotllr-
rne., 3L!l wE Lrba ,ø tGl(.riet }rt s/G
d.!. Fir||n sk l itrdv.j.. d hldigr !a Drligt

lkk n nåikk v... fros.r,
fhken sk l rærc ur.n!.t
Fhken lkrl vcre troid fonr gællerne.
vcd indvejning ri$ gyldigl ttrhlisketegn,
fllkckort og d.lt.g.rkort tll lonkur.en.en
Sr..lh..& er ftd i konkurr.nc.n Dl lige fod

lldr.jtritrgdooo.r!..rgot 3!v.cD.on
lonturcr.ehcri4d*m..r opbldt

Deltågerkort kr. 125,-

D.lt ge.kortkan kun &!b., t d h.nvcndele

Prb for rt d.luC€ | konkurr.nc.rs tr. drg.
.r tun 125 kr,.rcl, d.rLori el.3-drg3torl tor

Slor[M.n H.ululdv.j l6a, 6760 nlaE
Tlt?54104l l  -  f . r  75 al  m I t

Fo.pl.jnine o€ hyinudhjtritrs.
Åbnlngsiid k|. 06,00 dl 21.30

www.ribesportsfisker.d k

I
encei

oi>ra

Hoivrndeved Rib. Krmmersluse d€ tr€

Fr.drs 11.00 -
Lordri 00.03 - l2.JI
SondrE 01.26 - lJ.4t



Geldprcise 205fi1 kr

cldgt. M..{or.llc od.r Lrcb ?000 kr.
2€rd0t M..rfoEll. odc.lxcns 4000 k
3rgit!t. M..rtorcll. od.r h.h3 2000 k
agraat M..rforclLod.rli.b. rfl0k
s.s.aat MeraonlLod.rlr.t. 1000Lr.
fu.aat M..raor.ll. od.r Lrcnr flI) ti
tur.at M.cr(onlL od.i L.cbr 100 kr.
8.gr6tlc M..rforcll. od.r Lrcbe 30tl kr.
5 Pftk. I 250 kr. zu V.rlo!!trg unter !ll.n
obrig€n g.tungen.n fbch.n [b.. di.
Preisrejhe, die zun rlet.r gebnchr w€rd.!.

2,gr0lt Llctt

24rtrat lldtt I rtr.h T.llrrlnrrft J.ht tlDl

l0{0 kr.
500 kr.

Jltl kr.

M.i!t. .bg.gri.ar. n*h.
250 Lr.
2m !r.

Sachpreise
Sichpr.is w.rdcn unt rd.nT.ilfthnd d.!

Abwlegen

Preisverteilung

Ds abvi.g.n 8.ftllcht rr $øL.*n b.l
*ihc Nur Fidr., dl. dd dorl .tedogetr
n.d.n nrhh.n rn W.db.n..b t.il.

Freirrg und senln8 06.00 bi! 22.00 uhr
Sonntrg 06.00 bis t5.00uhr

Di. p..isv..l.il!.9 llnd.t rn Sonnt g d.E
r0 *pt al00 $ l5J5 Uhr .n StorL.*n
st tt Di. G.ldprcl* r.rd.tr z'Benidd,
w.dn d.r Gddrirn r b.i dc Vdtolory

chr rtrr.snd bt B.l d..Vrt iluog d.r
Spo.sor.ipnb. 3cn.n eir u3 j.doch e..e
tigt, die uwclcnh.lt d.s Gs inn.rt zu v.r-

'dåil;$;åi:å"såil- i,b,
Ribe lbsterau'Cf

Dcr rbch muo ryishe! d.n E/9-2000 06.00 trh.
!trd d.n l0D-2000 15.00 Uhr ln d.r Rlb. V.stF
{! 8.f.ng.! rord.n ..tn.
G0ldg.rAtrgd$h.iqT.ll..lderlrn O.detr
W.nb.ftib ud St rtrlicbq Ang.&.hcitr ols
r.. ror f,.giu dd Ångd4 g.Lrln Fi..
lxr tll.t loll !o 3cbtr.ll *h 608ll.h mch d.n
F.|E zrD Abri.g.tr Clbn hl r.rd.r.
lt r Flæh d.rf nlcbt g.fror.n l.ln,
D.r Fl.ch nu0 umulgemnecn t.rol.n

F.hlg.h.kt Fh.h.serden nlcht g.a.rtet.

St.clh.dez{hlen wi€ M.hrforcllcn rut

BdE Abri.g.r o[$ d.r g!lil!.Ang.l*h.in
uod d.o T.[rch6.rhrt @1. dl. St{r!li.te.
.{ng.l!.t.iL ftr d.n W.tt0.e.ro hrg.legr

Dl. PR,rricht r, di. da AbeLg.. ob.frrcb.b,
.rtkndd.4 obdi.W.lbd.rhD.dlnglr9.tr

Teilnahmekarteu
w.icn dB K!uf5 votr Teihchn.rlrrtcn ren'
d.r Slc rich binenurrr d.r Slork rr.r D.r
Pr.h ilr di. T.ilnhn. { d.E !-tl8l8.n W.n-
D.*.rb tcEtet . r25 lrr .!.1. T.g6- od.r l-
Lg.t Atrgdst.i! ftr Ni.bt-Dltll.d.i

Sto.L.!ær Bolutr&.i 164, 6760 RIaE
Tlf.75 4l 0{ 1l - F.r 75 41 0E 57
V.rpf€gung und l|rulv.miltung,
OiTnrnse.ttd: 06.00 bir 21.!0 Uhr

I ArranseurRibe SDorbfitk.rforcniD!
I ReåEÅ"f""..;. Tl[]fl1S13?-
I ChrktirJ.rnih Tlf. ?34238(X

Fr.lLg 11.00 Uh!
H@ir.sr D.i d.. Sctl.us Rib. V6t nr:
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Køb/salg/bytte

Sælges: Dansk Lystfiskerleksikon, 5 bind. Ca. årgang 1975.
Flot stand. Sælges for k. 400,-
Henvendelse: Tli 75 43 20 95

Sælges: Den Fuldkomne Fiske\ eryarg 1946, aflzaak Walton og
Charles Cotton.

Pænt eksemplar, sælges for kr. 250,-
Henvendelse: Tlf. 75 41 07 59

Ønskes: RSFsjuniorafdeling modtager med glæde gammelt (eller
nyere?) grej, samt diverse overskudsmatedaler til fluebin-
ding, stangbygning m.v,
Hendvendelse: Per B. Birgertoft tll 75 44 67 06.

Storkesøen
Parkering afmobilhomes / campi.ngvogne k. ,- pr. døgn. excl. el.
Adgang til toilet- og badefaciliteter, som betales efter forbrug.

Uoder vesterå-konkurrencen tilbvdes foleende "Daeens Ret":

Fredag d. 8/9-2000: Skinkeschnitzel m, pommes ftites og bemai-
cesauce. Kr. 49..

Lødag d. 10/9-2000: Biksemad m. spejlæg. Kr. 42,-

Søndag d. 10/9-2000: Dansk bøfm. løg og hvide kartofler. IG. 45,-
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Opskriften
Ovnstegl gedde.

Gedden fil€t€res, drysses med dgelig salt og henstilles koldt et par timer.

Stykkeme gnides med eg og vendes de4rå i råsp, bla et med mel og peber.

Margårine smeltes i braddepatrdeq og fisken steges igennem ved høj temperatur nogle
minutter på hver qide.

OvntenperåtureD sæDles til ca. 160 gråder.

Et par r€vne gulerødder og €n ftisksnittet pone lægges over. En drse koocentrer€t to-
matpurd samt en suppeteming optrøs1 I ea kop vsnd, hældes over fisken. l:)elefter log-
ges der rig€ligt med bacon over.

Fisken steges ca. 30 minutter. :

ODskrifteo er liit efter LYSTFISKERENS KOGEBOC aflillian Welendort

Der skal uises en film for
Iystfkkere.
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Det fortsætter...
- Fiskeriet har ikke skuffet !

lf sidste nummer affiskeRlBE-
Jltragtnhger skrevjeg. at sæso-
nen i år var staltet flot med hen-
syn til fangsterne af laks og hav-
øned. Med stor glæde kanjeg for-
tælle, at de gode takter fortsatte i
maj,juni ogjuli, hvor fiskeriet i
perioder var helt eventlrligt i for-
hold til de foregående år.
I maj blev der fanget hele tre store
forårshavørreder mellem 6,5 og 7
kg. Bemærkelsesværdigt er det, at
disse fisk repræsenterer tre af vore
vande: Vesteråen, Hjortvad Å og
Gelså. Udover en del "mindre"
havøneder blev der i maj også
fanget mange stallinger. Den stør-
ste vi har kendskab til, var en flot
"blåmand" på 52 cm.
En havøned på 7,8 kg fanget på
A-stykket var så vidt vides den
største i juni. Det var også d€n
eneste rigtig store fisk, for næsten
alle fangsteme i juni var størelser
op til 3 kg- Især mange små laks -
grilser - va.r der mange af sidst i
måneden. Prøver fra flere afdisse
laks er sendt til undersøgelse, lbr
at få fastslået hvilken stamme de
tilhører.
Det er værd at bemærke, at flere
garvede A-medlemmer allerede

-1ø liekeRlgEtaør\inger

på dette tidspunkt konstaterede, at
"det er godt i år". SåLdante ylnn-
ger er som bekendt ellers ikke no-
get man strør om sig på disse kan-
tet.
Ijuli var fiskeriet nogle dage så
godt. at to fiskere hver fik t|e fisk
med hj€m efter 6n fisketur i
Vesteråen. Et andet eksempel er
det tidligere medlem, dagkortkø-
beren Niels Michaelsen der for-
måede at fange i alt fem fisk på
fem ture i Vesteråerl Så godt er
det dog ikke hele tiden, for det er
meget i perioder, fangsteme fal-
der. Men alligevel er der overalt i
vore vande konstant gode chancer
for fisk netop nu. Og mon ikke de
store nu begynder at komme, for
på det sidste er mange på den rig-
tige side af5 kg blevet set sprin-
ge.
Til de medlemmer , der endnu ik-
ke har fået fisk, er der kun en ting
at sige: Afsted til åen!

Chr. Jermiin
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Postbesørset blad 59753
7007 (fac)
Ti l

Sidst hørt på A-stykket af GeIså:
"Jo. lad os da endeligfå nogle
flere kvindelige medlemmer! "


