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VernerAndcrsen ludt i lladrD og
8000 kL. med denne laks Påi 6 kg

Vinderfisken blev en
laks!

Den ntllgt afboldie fiskekonknrrence i
Ribe Veslerå er nu veloverståel. Der
blev i 1øbet afkonkxrrencans tre dage
indvejel ti laks. ti havønedef og en
sleelhead. Desuden jrdvejedes der også
nere gedder, skaller og en masse abor

l-aksene dominerede de øverste place-
nger i præmierækken, da den største

havørred "kun" rakte lil en lierdeplads
De fleste afde indvejede havøneder
var afstønelsen 1100'1300 g.

Nt. 4 17 . åva/4 akraber 2OAO

LES nere ilde i bladct



Bestyrelscamedl.: Benny Poulsen, Termansensvej 1, 6760 Ribe
email: bbp 99_2000@mail.yahoo.dk

Dan ZoegaNielsen. Jagtvej, l5 3.1v,5000 Odense C Tlf .66l l11 16
email: zoeeaapost.tele.dk

Ribe Sportsfiskerforening
Børg€ Riis, Ryler'ænget 4. 6760 Ribe

Hugo Hansen, Nønebrogade I l, 6700 Esbjerg

Holger Sørensen, Vestergade 3 1. 6771 Credsledbro

Poul Køh1er, Blokvej 2r, 6760 Ribe

Christian Jermiin, Jemkærvej i l,6760 Ribe
emaili miin.ven@pq!,j91!.dk

Formrnd:

Kasscrer:

Tlf.15 4t 07 s9

Tlf.15 45 t6 72

Tlt. '75 42 13 12

Ttf.75 42 38 04

Ttc75 43 æ 9s

Tlf 75 4) 55 8s-

Suppieånter: Arne Christensen, Degneloftevej 2i, 6760 Ribe Tlf.75 44 52 3l

Junior leder:

T11.75 42 09 86

Trt 75 42 07 0s

T1f. 75 44 67 06

email: årne_christ€ns€n-99@yahoo.dk

Klaus Eriksen, Elmevej 7, 6760 tube

Lau Jepsen, Svankærvej 36,6760 Ribe
emåil: Ivi@post.te1e.dk

Per B. Birgedoft,V.Vedstedvej 6 6760 Ribe
email lerby@mail.tele.dk

Udvåls i Ribe Sportsfisk€rforeningr (Henvendels€ lil fornænder€)
Vandplejeudvalgetr Poul Køhler. Christian Jermiin . Børge Rils

Konlra.l(udvalget: Bø|ge Rijs. Hugo Hansen, Christian Jermiin (, Peler Thomsen)
ijde ved åen: Bennv Poulsen. Klaus Eriksen, Ame Christensen

Dagl,onld\. lgel :  I lo lqer Sore rscn. Hugo l lan'en. Don Zoe3a

Fiskepleje:
Bladudvalget:

Husudvalget:
Pokaleri

John Schlnidt
Bent Nissen

Laksefbnden v. Ame Christensen. llenny Poulsen, Klaus Erikscn
Christian Jormiin, Dan Zoega, Poul lfuhler, Holger Sørens€n,

Hugo Ha$en , Klaus Eriksen, (Lau Jepsen)
Poul Køhler

PR/ Hjemnesid€: Dan Zoesa. Christian iermiin. Lau Jepsen (webmaster)
Udl€jn ing Kahoftevej i Ame Christensen
Tabre/fundne ting: Bennv Poulsen

Konrollører ved åen:
Crånly 46. 6760 Ribe
Sp. Møll€vej 139. 6705 Esbjerg Ø

' f. '7 5 42 2A 38
Tlt 75 47 00 16
Tlt 74 82 31 53
TIt 64 43 24',76
Ttt: 7J 52 li 8l
Tllt 74 82 15 50
Ttt:.75422296

Christian Winkler Toften 5, Fol€, 6510 Gram
ErLirg Skjødl
Poul Erik Nielsen Kaj Munksvej 4,6000 Kolding
Bent Olsen Højvej 4, 6510 Gram
Knud Erik Jensen Tornskadevængei 5, 6760 Ribe

tdeBMli!Å!!!&& Eftenryk Lui olladl n.d ro&nii sens :linirlr se .illad c r R.dskridn:ch*fanLftrino-rBladrdlrlsd
D.,durr tor nalte fiskcllBErBshinAererr{trdas d. U, No'en,bcr:000.
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Vesterå Fiskekonkurrencen 8.- 10.
september år 2000

S, * ' , ,  *0. ,  *  r-s ar lo 'dr lorkLnen,e heekend veo'  rcce'  s] le '  \  i  i r r

Der blev solgt 224 dellagerkort. Det må visx siges at være flot Der var en god blan_

ding aflokale fiskere og folk udelia, både danskere og fiskere fta syd for grænsen

Om fangsreme stod rnål med forventnlngeme efter den seneste tids mange fangster.

må marsclv afgøre. Vi manglede måske den heli stole vinderfisk. men der erjo nok

altid sådan. ai fiskene ikte bliver lettere at fange, når der er så mange. der efterstræ-

ber dem på en gang. Der blev i hvert ti I fæ]dc set mange sprjngende fisk Men 2 1

laksefisk oe diveffe gedder, aboner, skaller og sn enkelt a1 er vist ikke helt ringe-

Der var cn god stemning ude ved åen, og selv om der var maDge fiskere ude, kunne

man sagrens finde et sled at fiske Dei var godl at se, at det ikke gik op i fiskeri det

hele, men ar der også var råhyggeligt samvær på brcdden Måske skulie vi næste år
præmierc week-erdens bedsre løgnehistorie Der blev vist også nydt en enkelt pils-

ner hist og her.
Der gar j ø\Tigt rygter ol11, at vindedsken blev overlistet afen tilbagelænel, øldrik-

ken.G here. Det er vist nogei med, a1 man iki(e skal stå op i fuld højde for ikke at

Vj der stod i veieieltet fik også nangen en god slak med folk. der skLrlle have ind-

vejet fisk ellef lig€ slog et smut forbi for at se de seneste langsier.

Vi ril også benytt€ lejligheden dl at takko alle vore sponsorer for de mange drkelig

flotte præmier. Og en stor tak til Storkesøen for et godt samarbejde

På gens)n næste år
Besb.relsen

- 
C;i""a*"** * t"" "*"1. Fæmie Vemer Andersen: laks 3,6 kg og ?8 cm - 7000k + 1000tr' + pokal

2. præmie Mikael Voigt: laks 3,140 kg og 71 cm - 4000 kr' + 500 kr

3. præmie Jørgen Poulsenr laks 3,100 kg og 72 cn - 2000 k
,1. præmie Kasper Mehlsen: havørred 3.000 kg og 63 cm - 1500 kr'
5. præmie Eih Prbs: laks 2,740 kg og 69 cln - 1000 h'
Største gedde BentAndersen: 3,600 kg og 82 cm - 300 kr.
Størsle fiedfisk Bent Spohnl abone 30 cm og 350 gran _ 200 k.
StøNte tisk fanget åfenjunior, Dado Mudnica: gedde 1,050 kg og 56 cm
Flest indvejede fisk. Lars Mikkelseni2l aboffer " 200ls Gikl(en en eksperi)
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er er vel ikke nogen som er
del. mindste i tvivl, om at sæso-
nen år 2000. er noget som vil
blive snaklct meget om i de
kommende år. Ogjeg vil da også
her giva et beskedent bidrag tj I
at den vil blive husket et stykke
tid frem i tiden.

Det var tirsdag d. 28l I kl. var
Ca, 17.00 ogjeg havde lige rin-
get til Børge fuis, med henblik
på al afleverq en skælog fedtfin-
ne prøve. Bølge Yar imidlertid
ude afhuset, såjeg fortalte han's
telefonsvarer atjeg tog ud til
Store gennemskæring, og at vi
kunne modes derude, Jeg var da
også kun lige ankommet, da
Børge kom traskende hen oYer
marken. Vi tog en kop kaiTe og
en lille snak og blev da ret hurtig
enige om a1: Med en opgang
som i ar, da begynder man følst
virkelig at gibbe med øjnene nar
der var tale om fisk over l2-14
pund.
Vi talte også lidt om det at lande
fisk. Børge næqrte at den sidste

fisk som han havde landet for
en a.nden, da havde han Løbet
hele den lange vej oppe fra lille
gememskæ ng og cnd lit store
gennemskæring for så at være
behjælpelig med at landc en
fisk på hele 4 pund, og han
mente at han nok ville tænl<e
sig om to gangc lbr at han løb
en anden god gang.

Nå men kaffen vax sluppet op
og slusen var lige åbnet tbr
fuld k-raff. Så vi gik hver sin
vej, for at prøve lykken Bøfge
ville prøve en havørred som vi
havde set i overfladen, så han
gik lidt nedstrøms med sin
spinner, Jeg fiskede ligeledes
med spinner men gik opstrøms.
Vi fiskede intens begge to men
efter en times tid mødtes vi
igen ved mm taske, dcr var in'
gen af os der havde mærket no-
get som helst. Efter eD kop kaf'-
fe mere og nogle beklagelser
over at den grøde som llød
rundt, besluttedejeg at prøve
en orm. jeg fik hutigt lavet et

toDet er famet uhyggeligt"
Det nye medlem Jørgen C.
retning om enJisketur, han

Poulsen har skrevet følgende be-
sent vil glemme.
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Jørgen C. Poulsen
ned sin laks på 95
cn og 7,5kg

takle af noget bly og 0.30 mm
Line, en krøg str. 2/0 og et flåd
En hand fuld gode store orm
med og af sted gik det.

Jeg gik ca. 300 m. opstrøms og
fiskede langsomt ned mod store
gennemskæring dajeg kom ned
til de gamle pæle som stal ved
egen bred havde j eg kontakt med
en fisk over ved modsatte bred,
det var imidlefiid en koft lbmø-
jelse dersom en grøde klat drev
ind i linen og trak flåddet med
sig og ud afkæften på fisken I
frerde forsøg tog fisken igen og
jeg gav tilslag fisken var kroget,

den gik dybt ogjeg kume tYde-
ligt mærke at den stødte hovedet
i bunden i et forsøg På at slippe
af med det lbnæderiske måtid.
Kofl tid efter var den oPPe at
vende i overfladen (en rigtig god
fisk) hvor det l,vkkedes fbr den at
sno linen ind i en stor grøde klal
og fisken var Pist væk.

Jeg rullede ind og så at det var
krogen der havde misfet sit hold,
O.K. tænktejeg og brugto endnu
et par lrfaft udtryk På den for-
ba..... grøde.
Jeg satte mig i græsset og suncle-
de mig lidt over den fisk, og
sendte en tanke til Børge som
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efter håndel måtte være rlået op
til li1le gennemskæring. Mer
tanken blev afbrudt afen lille
(ca. 4 pund) laks som gik helt
afi,andet lige neden for hvor.jeg
såd.
Jeg nåede lige at tænke kan man
ikke få de store ,ja så må man jo
tage tit takke med dem som er
lidt mindre inden mit flåd røg i
vandet igen.
Det driver omkling l0 meter og
bliver så stoppet og gar under,
jeg siger til mig selv så slug den
da for dæJen da også. Jeg venter
lidt og sætter modhugget og
mærker at der 9r fast 1isk.
Fisken går stille og rolig ved
bundeu de første par sekunder.
men så gik det op for den at der
var noget galt og fbr mig gik det
op at det i hvert fald ikke var den
lille laks som var afvandet lidt
1'ør. Jeg kunne ikke se fisken
men dens reaktion var et helt
vildt udløb på 75 meter op-
strøms.jeg forsøgte det bedste
jeg havde lært lbr at følge efter.
Linen sang igennem vandet som
stod i et V omkring den. Lrdløbet
standsede brat i det den væltede
sig ud af vandet med næsten hele
sin k-rop. Jeg lar nærmest lam-
slaet et øjeblik, og forsøgte så at
overbevise mig selv om at det
må119 have været en anden fisk
som min fisk ogjeg havde inite-

fi,keRløetaqrni^ger

ret til at springe.
Fisken gik igen til bunden og
jeg gen'andt da også det meste
af min line igen, jeg var i mel-
lemtiden også kornmet op på
skænten, skulle det være mu-
lig at hoide frsken i huldet men
ak nej den havde såmænd bare
samlet kræfter til endnu en tur-
den gang nedstrøms og med
slusen fuldt åben var der en
kaltig strøm som fisken for-
stod at udnyte 1il fulde. Jeg løb
alt hvad remmer og tøj kunne
holde til, tog et elhegn i fuld
fifi?ring og forsatte nedefler.
Mit tlåd va! for længst for-
srrundet i grøden da fisken en-
delig mistede pusteo. dajeg
kom til mig selv efter (uren var
glæden stor dajeg så at den var
stoppet lige for bund-
garnspæiene elier store gen-
nernskæ ng sagt med andre
ord et eneste udløb på ca. 250-
300 meter.
Men så blev fisken også lidt
mere rnedgørlig, jeg fik den så-
dan rimelig under kontrol og
den begyndte at vise sig i over-
fladen ,jeg gik stille og rclig
med op af åen igen. Jeg 1å ljdt
mere pres På den. og da den
kom ind for første gang blev
jeg noget oYerrasket over fi-
skens støuelse,jeg kom igen i
tanke om Børge der var langt
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opstrørns.
Jeg lår aldrig lisken ind selv og
så piffedejeg så højt som jeg
kunne for at gøre oprnærksom på
at der var fast fisk, på det tids-
punkt havde jeg gået med den i
små 20 minutter.

lJfter lidt tovtrækkeri såjeg no-
get langt ude på skænten,jeg
pillede endnu en gång ibr at sik-
re mjg at han havde hørl det, og
så satte Børge i løb (JA, det kan
faktisk godt lade sig gøre).

Da Børge var anl(ommet mente
han at vi skulle tage nettet, iige
til fisken igen viste sig i overfla-
den. så skulle vi lige pludselig
ikl(e bruge nogct net mere. Jeg
var klff over at det var en meget
stor fisk og at man ikke tår man-
ge afden slags i et lystliskerliv i
hvert fald ikke her hjemnle. Jeg
kunne også mærke at fisken var
ved at lrere grydeklar, efter et
par små ca. 20 meters udløb var
den færdig. Jeg løsrede min
bremser lidt og pressede den ind
til Børge som ventede, Børge tog
fisken med et siktert halegreb
og hev den langt op på land.
Inderl den rørtejorden fik dcn 3
slag i hovedet, fisken biev iagt i
græsset og der var stille et lille
sekund. Så sagdejeg: Du Børge
den er fanm.... da stor, Svaret

kom med det samme: Den er sku
da flot.

Ja. Tak skal du ha' dei der 1å der
for fødeme afos var et flot ek-
semplar alden gamle Ribe Å
Laksesramme, en stor flot han
fisk med svag tegning og lillo
kæbekrog. Børge tog sit måle-
band ftern og kiggede en ekstra
gang på målet inden han sagde:
Den er hele 95,5 cm.
Der var ikte nogen som havde
en vægt der kunne tag fisk af
den kaliber, så ind til byen for at
få dyret vejet, Vægten stoppede
fømt ved 15 pund rent.
Det kan man da kalde en god
start for et nyt medlem som
skrev sig ind i fube Å forenin-
gen DAGEN FOR INDEN.

Til sidst vil jeg geme have ti l t i l
at takke for den store hjælp som
DU Børge Riis virkelig var den
dag som vi sikkert begge to vil
huske meget længe, ikke mindst
da det j o var din føste håndla-
ned laks. Tillykke med et flot
stykke arbejde.

Men tag nu def rd og fisk, der er
mange flere af slagsen.

Stram line
Jørgen C. Poulson
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Nyt fra vandplej eud-valget
Vi har i august haft et med nogle af folkene fia Ribe Amt, hvor vi
talte om, hvad der rører sig i og omkring vores fiskevand. Det yar 9t
meeet Dositivt mød'e. Man var fra antets side interesseret i at få et
goit samarbejde med os fremover, selv om de ikke kan efterkomme
ålle \ofes ønsker.
Vi kom selvfølgelig ind pa grødevæksæn pii A-styktet afCecls A, og
om der llemover vil blive slået grøde. Meu det afviser man fortsat.
Begrundelsen er. at astykket bliver betragtet som naturvidenskabeligt
interesseområde, og matr derfor er intercsseret i at følge åen udeo no-
gen form for indgriben. Der er ikke blevet slået grøde i 35 år, og der
e! derfor ct meget alsidigt plsnte- og smådyrsliv. Det kan selvfølgelig
være møgirriterende at fiskeriet bliver besværlig- eller uuliggjol1 på
visse stræk afåen,
Men på den anden side kan vi jo trods alt glæde os over at have fislrc-
ret i en afde få åer i defte land, der får lov at henligge i natudilstand
og jkke konstant er udsat for oFensninger, reguleringer og andre
ødelæggende foranstaltringer.
Ang. vandkvalitetgn opLyste man, at den cr blevet væsentlig bedre de
senere år. Bl.a. er iltforholdene bedret, efter at man på dambrugel hiu
Iået en belufts til vandet.

Arg. stallingeme i Geels Å, var man ikke utilbøjelig til at mene, at
der efterhånden er alt for mange på de øverste strck, hvor gydebar-
keme jo er. Og at de måLske er ved at tlue den naturlige bestand af
hav- og bækøneder. Men det er noget vi skal drøfte, med Sønderjyl-
lands Amq som har tilsynet deroppe.
Ang. Hjofvad A ef der for øjeblikket et projekt igang i samarbejde
med I(øbenhavns UniveNitet for at kortlægge den voldsomme sand-
vandring i åen. som nok skyldes den
hårdhændede vedligeholdelse i Sønderjyliands amts del af raadløbet.
Der vil sands),nligvis inden for et åIs tid blive udlagl nyt gydegflrs på
stygene 1 åen.
Der er ellers ikke nogle restaureringsprojekter ibr dette hårdt regule-
.-t- . 

- -,{ 
t^t^
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Ang. opgang.lorho cleBc ved Ribe b) mener man ar de er l i l fred<'r i l-

t"ni.,  åu tun ikke i den .eneste r icl har obsenerer siørrc koncenlrål i-

oner affisk neden for sluseme. Det tyder på, at fiskene har relatil't let

ved al sa igetrnem.

Man lrsr i  løbcl al ' :onmeren \ ærel på elF'keri i  vardsl stemet for at

urdersoge mængden a f laksel ngel Man l 'å"loL.å meget lakse)ngel
.om aldrig før i  både Hjornad. I lads a og Ceels 4.5a det loverjo

godt for iiemtidens fiskeri.

Har du nogle ideer, forslag, spørgsmål el1er lignende ang. r'ores fiske-

r and er du ait id reger r e'komner t i l  at konLake o" i  val ldplejeud-

\ alget.
T, K.

Ribe Laksen
I  blader 'Mil iø og vandpleje nr'  .25- juni 2000. som er en temaud-

gar e om detr danske lak". har I i ' tr  l-g Nielsen og Ander\ Koed fra

DFU bl.a. skrevet følgende om baggrunden for antagelsel afat der

stadig må være en oprindelig laksestamme filbage i fube å:

Son deit er tilfættiet netl Vatcle Å, er det med Ribe Å også en lang

trcdit i ,)n for ud\Hning af lah. Manvedmed:ikkerh,d at der har

værer udsat lal+t siden 1a14. Man beg)ndrc ar anvenJ, lak: {ta Bru'-
pod til lds,eniag i laQU. lNoretter cte ha" udRjort ho|edfaflen al

lakr.ud\LLtnitlEernc. Der ha, og'å været udsr laA' a{eqen avl ug

lal'. lr,t Skicrn A i | 091 ug l09 5. l/i beg nJte ind\anl;ng ol r@bpro-

ver i /orbinclelse mcd Ribe Sport'f\kcrlore ing: ' lftkeri eJrer no-

derlisk efte,ot viner 19a8. fed 8, nnetnSonts al potentielle gytl. ug

opræA,tptad\, r tandt vi (n del aLturligpructucerct yngel Specielt i

Gram Å.nr der mange yngel.
l/i hat de ikke noget oprin.leligt uateriale fra Ribe Å, man forven-

tede al den Eenetiske sammensætning der, mindede otn hvad der

tundres i t artle A or Snettm A.
' . ier wr meg":tfå'opgakgslaks, del henJilrtes til de oprindelige syd-
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|esjyd!ke lal,,seberh.tnde, hvota dgr fandtes gatule sLrElprørcr
,\n?un Å l/arde At. Fatui'k vor anrclld Å lt lc r) i lo99 ug0 i 1a99,.
at .let ikke gar anledning til at t/o, at det ral optikdelige laks tilbage
i Ribe Å, da de få fsk ligger indenJbr metodens usikkerhed (et'nfør
beregningerne t:ed l/arde A). Tallene for opgangslaktene 4,dede mest
al alt på, at den lille del vestjyske lak sont bler konstateret, rur et
resultat afde udsætninger, der har yæret /ia Skjern Å. Oyenstaende
billedeJbr opgangslakene er dog i .ttol konlrast til hvad man ser Jor
ynglen. Omfuing 1/3 a/ al yngel fra 1999 grupperer med de sydvestjy-
ske laks, og specielt i GramÅ udgør de sydvestjyske løks enfirkelig
stor del, nenxlig cirka 45al- Det er vanskeligt atfolestille sig en an-
denforHaring på ligheden mellem nuverende yngel og oprindelige
rydvestjyske laks, end at det stadigJindes rester ø;f Ribe Å's oprintle-
lige bestantl. At det netop et hos ))kgleh, vi fnder .len største fore-
komst qfoprindelige ldl6 er ikke uventet, da fi som sdgt.fotnentede
bedre reprocluktion hos de vestjyske laks i wstjyske vandløb ewl hos
laksene.fra Btusgård. l4en httor kommer ynglen såJi'a, hris der er

I meget fa optindelige voksne lak; i Ribe Å? Jct, som hos laken
i Varde Å et det umådeligt vanskelig at estimerc besta dens størrelte
da man ikke kender elliskeriets efrbktiyitet. Men dn ting er sikkert,
laksebestanden i Ribe A er også eget strErkl truel.

Skæl- og fedtfinneprøver
Soln nævnt i sidste nummer af fiskeRlBEtragtninger indsamler RSF
skæl- og fedtfinncprøvcr fra laks som medleumer eller dagkortkøbe-
re 1'anger. !-ormålet er koft fortalt at bidrage til undersøgelsel af lak-
sene i Ribe Å-systemet - dvs. hvoryidt vi fanger "oprindelige" eller
"udenlaudske" laks.

Skæl- og fedlfrmeprøveme skal afleveres til formand Børge Riis.
lndtil nu har vi modtaget lidt over 30 prøver. Prøveme vil i løbet af
vinteren vil blive DNA-analyseret afDFU.
(se fiskeRlBEtmgtninger nr. 03/2000 s. 8 for nærmere beskivelse) 

I
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Gælder gældende love for fiskeriet
i Ribe Vesterå?

Som alle sikkert har læst i henholdsvis dagspresse samt Spofisfisk-
eren, så hai Gert Mikkelsen ført retssag mod Ministeriet for føde-
varer, Landbrug og Fiskeri.
Hovedfoimålet med sagen vat at fi anerkendt at Getr Mil&elsens
eneret. l i l  erhrerr.nræssig fiJ'eri i fube Vesrerå, i lLe rarorrfaltet af
Fiskeriloven af 12. maj I999 samt helafudfærdigede bekendt-
gørelscr.

{iert Mikkelsen tabte sagen ved Vestre Landsret, idet der blev
fastslågt, at eneretten til erhver",'srnæssig1 fiskeri i Ribe Vcsterå 91
omfattet afFiskeriloven samt de bekendtgørelser, som er udstedt med
hjcmmel i lo, ,en.

Cen Vjkl,el.en har pd :jd.re beslwelsesmøde. or erlor besl) rel.,en.
velvilligt redegjort fof den fbrte sag samt fofialt om hvilke mulighed-
er, hån hercfter har.

Da Ribe Sportsfiskerforeningjo har lejet reftel til lakse- og øned-
fiskeri i Ribe Vesterå, er sagen interessant for os. hvorfor bestyrelseD
følger sagen nøje.

BøRGE RIIS

Generalforsamling d. 16. december
Fo$lag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i henhold
ti1 fube Sportsfiskerforenings love og vedtægter paragraf 6, stk. c.
være fomranden i hænde senest den 1. november.

Indkaldelse til generaiforsamlingen følger i næste nummer af
fiskeRlBEtragtninger.
(RSFS lovc og vedtægter kan i øvrjgt Iæses i hskeRlBEtragtninger nr.
02/2000.)

CJ



fiskeRlbEhaørninger

Korte nyheder
o Bliv kun lidt overasket, hvis du pludselig møder en odder på din

færden langs Gelså! Fire unge moderiøse odderc, der alle er af
hunkøn, er for nyligt sat ud i Gelså.

r Tyskeren Andy Grtinholz fangcde den 10. oktober i Vesteråen en
gedde. der bestemt er Jels-søeme r'ærdig. Geddens mål var
nemlig hele 11,6 kg og 1 l8 cm!

. Bænkaraangemeotet på Poulsens Plads: lngen skal ro, at
bænftanangenentet på l1æ1nte plads er glemt. tirundeD, til at det
beskadigede bænkanargemeot står påpladsen el1dnu, cr at
forsikingsselskabet muligvis vil besigtige det beskadigede på
stedet. Fra og med næste sæson står der et nlt bæDkaraangement
på pladsen igen.

. P'pladsen red Suvnagcrbro: I sredet for det stjalne
bænlerrangement bliver der til den kommende sæson opstillct et
nlt på plådsen.
Vi vil forsøge at 1'astgøre dette, saledes at tyv*eri vanskeliggøres så
meget som muligt.
Dct r i l  jo r ære ran rt kume sidde dcr igen.

. Ulovligr hskeri: Adskillige gange har vi bortvist l-rskende fra
Sldbbroen samt Hovgdengen i Ribe, lrvor delt b]ev frsket efter
laks og ørreder.
Det skal hermed 1astslås, at flskeri fra sluscme i Ribe til
Ringbroeo samt pi de første 200 m. op i lljonvad er forbudt.
Detle gælder både fra la:rd og fra båd.
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Fluebindingsaftner
Poul Køl er og Klaus Eriksen vil det meste afvinteren alholde flue-
hincing.dftsn61p3 lrnemark:kolcn fol alle inrcrcsserede. De har
lånt ungdomsklubbens lokaler til formålet og deltageme skal selv
medbringe lluestik og mlterialer.
Grundet en lille misforståelse !.idste vi ved reda"ktionens aflJlutning
beklageligvis ikke, hvilken ugcdag lluebindingsafreneme linder sted.
Mcn de staner scndsynlig\ is anden ugc i nor embcr luge 451.
Se ddspunLlet på rvww.ribesportslisker.dk, eller ring til Poul eller
Klaus.

Næmere information ved Poul 75424312 eller Klaus 75420986.

prydfjerkræ
Foreningen for Prydfierkræ rettede henvendelse 1il Ribe Spofisfisker-
fbrening, Ibr at høre, om vi havde et par fluebindere, sorn ville vise
fluebindingens krmst på Deres udstiLling den 30/9 i Markedsha.lleme
i Brørup.
Man ønsL<ede at vise, hvad ljer fra prydfierkæ også kunne bruges til.
Samtidig kunne detjo også være lidt reldame for Ribe Sportsfisker,
lorening.
Chr. Silber og Stig Guldborg vaf villige til at bruge dagen på fluebin-
ding og h"vggeligt såmvær. Det skal de have tak for.
Vi fik fremskallbt en masse {er fra forskellige pryd{erkræ, ænder,
Iasancr o. l ign. Så r ar Jerjo kr,m ar lcomme igang.
Der var stor interesse fbr, hvad Chr. og Stig viste. Jeg håbeq at de fik
larSnet nogle godc forbindelser ri l  atiag ar t ier og samridig fik lcn
nogcr om l]eropb\gning m.\'. A\ le-ne har slor lorsland f5 disse ring.

Endnu cnFang li lk ri l  C h-r. o! Slig for ar de vii le \ ise lorcningeos 0ag.
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Kol*en anbcfaler i clenne rnåned FISK I FAD MED FLøDtrSAUCtr

lngredler.er r i l  4-o oer.orer:
. I havøned.låks ellertorskpå I - 2l(g ålt efterlvormange persoDer, til

/ .6 per. .  der.kai  m€nes.
. 4 - 6 siore løg (der skai neget 1øg ril)
. 250 gr champignons
. % lpisk€f løde.
. I dåse flåedetonater

. salt og ieber

Så1edes gør man: Iång en fisk.Iileter fiskcn. qem skindet og skær filetene j min-
dre stykker. Drys fiskestl'Lkeme med salt og peber på begge sider og dry? den ned
citronsaii.

Skæl løgene og skær dem i nge. Steg løgene iolie, såde ermøre.ren ikke bntne.

Bland fløden og de flåede tomater og tilsær salt og peber.

Rens champignoosene r[ad visl om del er rigtig sra!cr ) og skær dem i .ki!ef.

Hæld flødesaucen i er omfast fad,læg fiskestykkeme i og dæk dem med løg og
champigrcns.
Fadet dækkes med låg eiler folie og sæties i ovne! ved 200 grad$ i ca. 20 min til

Det servefes medrigelige mængder kapers (megei vigtigt).

Hedl sen€rcs løse ris og en tomatsalat b€stående aftomåtskiver, hakkede rå Iøg og
en god marinade. Marinaden kan la\res afolie, lidt balsamicoeddike, ciironsaft, en
tsk. honniDg, sa1t, peber, en tsk. sennep og lidt Fessetlvidløg.

l lenr l  drLdes cn faikc god hvidr Ln rel ler Lor.
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Månedens Fisk
Forrett|itlgcn Knek og Bræk i Ribe ril i samarbejde n|ed R S.F. i år
kdre mønedens største havrtrr ed/laks .funget i Ribe Asystem.
Der uds(ettes h|er måncd fra marts lil og med oktobet I ga'rekorl på
kr. 150,- lil største havøned/laks fanget df en junior og et gNeko
på kr. 150,- til den storste hø,ørrecl4aks fanget af en senior.
l/ed trdgangen af ohober kåres årets fiskfor både junioret og se io-
rcr, der hver iser præmieres ued enlot prcemie fra Knrzk og Bræk

Belineelser for dclraeelsel
l. Fisken skal væte fanget i Ribe asysiem på sportsfiskergrej og lcoget ib|an gæf

2. f : rk(n sk" l  : rdreje. i  rbn(rningen Knæh o. j  Bræk (.  gåC-del)  på idng,rdr jen
( l je i  dJgen (her.  I  i .k lanjcr udenior abrur i t .  id Ldn r lnelde'  !ed af ier(r i r .g d'
2 fotos flf fisk og fanger plus ångivelse af længde, \'ægl elc. senest 1 uge elier

J.  l - : .L iongcr df medlernmcr af R.S. l  .  JcluEe" aLror ar , l  i  R.\ .1 .s pol.a ko{,JF

l.  5ro,s e r : .k er der Inse, 'c r i r ,  Ved 
'*gr l ig|ed \  inder d(r . ,on<.re [ ,k

{ Ndfdld'F,L Lan il,l.,e del(-ge. Knæk og l}r,rk. med.rbejdd< aLor ,Lrerrnr o'n
en l rs l  kan del ta le

MÅNEDENS FISK FOR AUGUST
SENIOR: Den storste lisk der er tilmeldt i august er en lalis på 7,5

k-g og 95 cm fanget i Vestcråen d. 28/8 afJørgen Poulsen,
nalnmelev,

2000

JUNIOR: Der er ikke nogen fisk tilmeldt afenjrurior.

MANEDENS FISK F'OR SEPTEMBER 2OOO
SENIORT Stdste tilmeldle fisk er er lal$ på 5,0 kg og 82 cm l'anget

i Vesteråen d. 6/9 også farget afJørgen Poulsen. Så nu er
det vist på tide, ai I andrc fatter frskestalgen og giver Jør-
gen lidt konkurence.

jl \ lOR: Der er desværrc hcller ikke i denne måncJ ri lmeidt nouen
fisk at en junior.
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"Hvad du ønsker skal du få!"
- Jørgen Poulsen har "igen - i€:en" fattet pennen, og
skriver her om dette års Vesteråkonkurrence.

T-\
|Jen store wee[end nænnede
sig, og det blev endelig Fredag.
Det er dagen som rigtig mange
medlemmer scr frem til med
længscl, det er dagen hvor det at
fiske ikke nødvendigvis står i f'ør-
ste række. På den dag hat man så-
mænd bare nogle hyggelige stun-
der ved åen sammen med sine fi-
skemakkere.
Ior mit eget vedkommende var
det lbrste gang jeg skulle deltage i
denne begivenhed, Børge Riis
havde ment atjeg skulle prøve det
en8ang, sehom at det med kon-
kurrencer ikke lige ermin kop te.
Men der sk lle elter hans mening
være en ganske særlig steflning
langs bredderne i de dage, og set j

bagspejlet havde han da også ret.
Min makker John ogjeg startede
førsl fredag eftemiddag omkring
kl. 15, vi kørte ned langs åcn for
at se hvor der varplads. Ved
Ringvejsbroen var der et væld af
mennesker. sir bilen blev vendt og
det gik længere ned efter. Vi kørte
lbrbi rensningsanlægget og videre
mod Lille Gerlnemskæring, her
holdt der ornkl ing l0 - 12 bi ler så
vi lbrsatte til Store Gennemskæ-
ring, her var billedet endnu være,
bil€r helt lde på veien og il&e så

få endda. Jeg sagde til John om vi
skulle prøve at køre tii Kanalhu-
set. som sagt så giort.
Her var der (kun) 8 biler, så der
blev pakkel ud og rigget til i en
falt. Jeg havde aldrig været her
nede for, og da vi kom ned til van-
det som John kaldte Slæbestedet,
blevjeg en smule skuffet. Jeg
havde hørt rct megel ofi stedet og
at der lar store fisk al hente her,
men stedet var ikke min smag. Jeg
så at dcr ikke var ret longt op til
Store Cennemskæring dog på
Nodsiden men hvad gør det
tænkte jeg og begyndte at gå der-
op, her oppe var der måske ikke
nogen, da der er et stykke at gå.
Dajeg skider over ct El hegn ser
jeg en fisker som går på det stcd
jeg havde tænk at prøve, Jeg kig"
ger en eksha gang og hilsen så på
Børge, sortr havde haft den samme
tanke. Vi tager en lille sludder lbr
en sladder og han fortæller at der
ikke her værct det mindslo tegn pii
fisk, han mener at der ikke er no-
gen da han jo går med et (Jørgen
rig) som han kaldte d€t. han gjk
med orm, Ilfter el par ord om at
der var mange ude at fiske gårjeg
lidt opstrørns. for ikke at genere
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Børge i hans fiskeri. Jeg fiskcr ret
kolcenhel€t og der er en ret kraf-
tig strøm i åen, der komme.et par
gram bly mere på rigget for at hol-
de det ved bunden.
De er jkke meget behiælpelige i
dag tænkerjeg, og ovefvejer et
øjeblik at skifte til en spinner cller
et blink, da Bdge råbefl Jørgen,
der er fast fisk. Jeg ruiler ind og
går ned til ham, harl er i gang med
at flghte en fisk der ser ud til at
være til at have med at gøre. I)et
tager nu heller ikke Børgo ret lang
tid at å den i land"jeg gir ham en
hjælpende hånd med nettet.
Da harøffeden ligger oppe på land
bliver den målt til omking 48-49
cm, så den tår et slag i hovedet.
De! er en ret lvk fisk,ja den er li-
ge frem dcformerct (muligvis en
brækket ryg lor lang tid siden).
Den er total blank og har løse
skæl" så den er helt fr isk iÅen.
Elier at have beundret fisken et
lille stykke tid, fonsætterjeg mit
fiskeri hvorjeg stoppede. Der er
nu il*e noget liv på stedet. og ef'-
ter en 2 l/2 times fiskefi lukker
slusen igen. og demed fomvinder
også r,ores forhåb[inger om mere
fangst. Børge og.ieg går tilbage til
Kanalhuset, utdervejs mødcr vi
cn del andre llstliskere der ikke
havde fret de h€lt store resuhater.
Vi mødel Joho lige inden parke-
ringspladsen, han sider og snakke.
mod to fra Holland, som i øvrigt
var med i konkurrencen for 6-
gang Llden at have fanSet noget

som helst i de foregå€nde år.
John ogjeg bliver enige om at
tage op til indvejnings stedet,
der kunnejo være fanget noget
godt et andet sæd.
Det var blevet et par laks og et
pax havøreder alle i pæne stør-
relser. Dog manglede der stadig-
væk en eller to afdo helt store
som vi så tit ser dcrude. Vi år
en snak med Poul Køhler og
Klaus Eriksen som var der for at
tage imod de stolte fangere. Da
John ogieg ville til at vende
snuden hjem, skullejeg da lige
have lidt røg, dajeg ikke havde
nogen {isk til indvejning. Så for
at give svar på tiltale mentejeg
atjeg nok skulle komme med en
fisk over tre kg. om lørdagen, og
med disse ord kørte vi Øst på
lgen.

Lørdag skulle slusen lørst åbne
kl. ca. 16.10 og det blev vort fi-
skeri da også lagl cfter. Vi var
dog lidt sen på den og der var
mange ved Store Cennemskæ-
ring, vi fandt en piads og rigge-
de til. Ude i det teme kume jeg
se en fisker på cykel der var på
rcj, da han kom lidt nærmere
kunnc jeg genkende Benny flan-
sen fra bestyrelsen. Konen hav-
de beslaglagt bilen, men fiskes
skulle der i hvert fald.
John var føst ved at tage sine
vaders på, dajeg får en mærke-
lig fomemmelse afat der sker
nog€t ved 

^en. 
Jeg spørger for-
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sigtigt John, om han har noget i
mod atjeg går i forvejcn- det var
bare helt i orden.jeg begyndte
nærmest at løbe derned, Ben ry
va. gået ligc over på den anden
side afEL hegnet og mente at det
var en god plads ogjeg kunhe
uden de store problemer blive på
den anden side. Der blev en lynets
hast sat nogle orm på krogen som
havde siddet der siden i går. og
mit flåd røg ud i vandel. Det nåe-
de ikke a1 fl)tte sig ret langt før
der var fisk, tiJslag og der lød
FAST FISK. Benny råbte højr:
Det kan da ikke være rigtigt. Da
det første chok var overståct spur-
te han om jeg ville have hjælp.
Jcg havde dog bestemt mig for at
dcn skulle håndlandes, og takkede
nej. Fisken var undertiden nu slet
ikke så besværlig. dog blev jeg
lidtnerv?s da et stort skib kom tæt
på. Jeg gav tegn til at dcr var fisk
på krogen, og motoren ble! omgå-
ende sloppet. TAK FOR DET.
John kom gående oppe på skæn-
ten, og spurle lidt forbløffetr Hvad
fån... laver du. Der varjo ikke
gået mere end 5 rhinutter sidenjeg
havde forladt bilen. Og han havde
ikke cngang set på valrdet endnu.
Jeg lagede et hårdt pres på fisken"
lige ira staften. Der begyndte da
også meget hurtigt at give pote, og
den kom op 1il overfladen.
Benny var kommet over hegnet og
stod klarmed nettet, dajeg tog en
beslutning om at på trods afkon-
kurrencen skulle den håndlandes.

fiekeRlgErhNninsel

Som sagt så gjort, og det uden
mere dmmatik i fighten. Fisken
bliver hængt op ogjeg fisker vide-
re et st)'kke tjd, lige sornjeg skul-
le til at køre op til Storkesøen. fåf
en anderr fiskci kontakt med cn
fisk rnere. Denne taget Bonny
med nettet uden de store proble-
mer, efter de obligatoriske 3-4 ud-
løb. Herener hger I'lans som den
anden fisker hcder, ogjeg op til
indvejning.

Den fisk som l{ans langede blev
rnalt t i l  62 cm. og 1800 gr., min
egcn fisk var lidt støre den blev
målt t i l72 cln, og 3100 gr. hvi lkel
betød en tredige plads på det tids-
punk1. Så vidtjeg husker, var det
Poul Køhler sorn ellers hellere
havde set cn god Havøned i stedet
for laks. Da vi nu skulle havc lidi
gas. så lovedejeg at komme med
en Havørred lidt senere. Efter no-
gen latter over spøgen, kørte Hans
ogjcg igen til Åen for at se på sa-
gerne. Mcn der Yar ingen der hav-
de mærket noget son helst.
Jeg faldt i snak med en afde få
kvinder som deltog i den weel(-
end, hun kom fra Englaod. Jeg
fortalte hende at der stod en fisk
over i hullet ved modsalte side, og
at hun bare skulle blive ved mod
sr_n spinner. Hun mente nu ikke at
der var noget at komme efter der
over. såjeg spurgtc pænt omjeg
må1te liske ned over hullct. Ja. gøf
du gndelig det, lød svaret.
En ny orm på krogen og afsted
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det gik. Mit flåd nærmede sig det
lumskc sted da det stoppede el
kofi øjeblik, og fortsatte så sin
vej. Flåd op- flere orm på og der
ud igen, dette gentog sig fem seks
gange, men så fbrsvandt flåddet
også i et plask. Den kæmpede
temmelig godt, og var ikke nem at
ovefiale til at samarbejde. Men i
nettet kom den nu alligevei. Det
var en pæn Havøned. John ogjeg
pakkede sarnmen og køfie til ind-
vejning med det samme. Vel an-
kommen deroppe var der en hel
det latter da dr andre så atjeg kom
mod en Havørred som de havde
bedt om. Fisken blev målt til 58
cm. og vejet til 2000 gr. lige ud.
Der blev snakket en hel del og
klokken var omkring 21.00 da vi
endelig vendt€ snuden mod øst
igen. Om Søndagen skulle Slusen
gå r€t tidlig og vi var da også på
pletten igen. Men der var noget
som vaf ga1t, for da vil@lt€ ned
mod Store Gennemskæ ng, var
der et vel afbiler. Vi pakkede ud
og begav os der ned, for at fiske
lidt. Der var imidlertid n@sten ik-
ke piads ti1 llere på strækl<et, og
vandet flød med grøde over alt så
det var en rcn gru. Der blev fisket
ca. en times tid, hvorefter vi sagde
tak for denne gang og kørte til
Storkesøen. Konkurrence udvalget
var så smat begyndt at stille optil
den kommende menneske mæng-
de, og vi gav da også en lille hånd
med. Tiden gik i lyrets hast og
klokken blev kon før tre hvor der

var indvejnings stop, da der kom-
mer en ung mand farende, helt
foryustet. I hånden et pragt ek-
semplar afen havøned, som jeg
desværre ikke fik målet på men
den blev vejet fil 3000 gr. lige ud.
Fisken var simpelthen så flot og
rummel tyk, at det var en ren fryd
for øjet.

Ved præmieovetækkelsen blev
jeg tildelt en 3. plads og den hav-
ørred som var kommet i sidste se-
kund fik en flot 4. plads
(tillykke).
Der blev grinet en hel del, ved
overrækk€lsen. M€n det største
grin trorjeg nok kom da der sl<ul-
le trækkes præmier på deltagorbe-
viser. Hvet Vor Ærede Formand
måtte tilkendegive vinderen afen
lækker side røget Laks, vinderen
blev imidlertid undertegnede, og
jeg blev lidt beklemt dajeg skulle
op for afhente den (TAKIOR
DEI'). Til sidst viljeg godt be"
nytte lejligheden til at TAKKE for
en fantastisk konkunence og er
flot arbejde bag ved,

En TAK skal også lyde til Stoike-
søen som gav d€ tre dage den helt

gtige ramme, og en TAK til Blle
de sponsore som gang pa gang
støtter Ribe sportfisker's armnge-
menter.

STR-A.M LINE
Jørgen "LAKS" Poulsen
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Juniorklubbens størt på den nye sæson!
l orsdag den 2418 2000 startedejuniorafdelingens nye sæson. Ved det-
1e fø$le arangement var vi lidt spær1dte på, hvor mange der villc
dukke op. Fjorten medlemmer lagde vejen forbi og r,ar alle vidær til
ct meget spændende lbredrag om medefiskeri afCtuistian Silber.
Samme aflen blev det afsløret at juniomldelirgen for fiemtiden skal
hedde: "fngelklubben '. Chdstian Bertelsen vandt kontunencer om
det bedste nil n og fik er flot fangstnet i præmie.
Ugen efler var vi så på medefiskeri i Den Gamle Åslynge. Vi var ble-
vel inviteret af Ger1 Mikkclseq tjl gratis at prøve medefiskeriets svære
kunst i noget godt vand. Turen blev en succes og dagkort kan købes
og koster k. 50, Henvendelse til cert Mikkelsen på tll 75410657,
Vi arbejder på at lave en tur mere til defte attraktive r,and...

Billedcr fra Yngelklubbens medetur til Den Gamle Åslynge" torsdag
dcn 3l. Auqust 2000:

Medcckspert Clrisdan
maddine af najs. msp.
ag kasr€s ud i landct.

Silber lbrkltucr, l,lordan mar blondel
lieel oB vud t'odeEl formcs til kugler
der hlor nan ril nskc defmed €r lbr
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Juniofledcf Si on Hansen forkld€r' hlor slor €n kdp€ han rcgner mco aI

fange lirkeligh€den aiste sigatvære€n hel ædenl

Chistia! Sitbtr oe at aijudiormedlemneme gøf klar Lil altcnens flskeri Håbet

o,r slore karper og skall€. !1tu malet i de.cs dsigtel
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tin dftlSelklultbds yryste nedlenrnermed c. stor sk,lle son
tøBl kori på lmd efteren drabelig figltr

lLrniomedlcm Clfisiian Beftlsen nred endnu e! lisk lil sanlingen L
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Postbesøreet blad 597 53

Husk...

.. . at forslag til generalforsamling
lørdag den 16. december, skal være
formanden i hænde senest den 1.
november.

... at RSF stadigt meget geme mod-
tager skæl og fedtfinneprøver fta
laks !

... at få din fangst registreret på RSFs
hjemmeside, til gavn for andre med-
lemmer og dagkortkøbere.
Skriv til rsf@ribesportsfi sker.dk
eller ring til Dan Zoega: 66 17 77 16

12345
BENI OI,SEI
Hø.'VEJ 4
6 510 GRAM


