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tr'angsten var (ikke)
løn i sig selv!

De fleste husker sikkert dercs første
havørred som en stor tilfredsstillel-
s€. Er beløming i sig selv efter et
m€rc eller mhdre målrenet arbejde
med fisk€stange[

Dette gælder formentligt også for
Simor Riis, da har for nyligt fang€-
de sia første havøIred.
Mell der ei dog mindst €tr afgøren-
de lrndtagelse ved derne regel: Fof
udover den flotte fisk, blw Simons
anstsngelse{ ogs.å bela,nnet med
7000 l<I. !
Faryston giord€ ham n€mlig til
vinder af dette rårs fi skekonkurrence
i Ribe Vesterå!

Nr.5 1ø. trca6ø ot.abet2oA1



Holger Sørenseq Bøgeåfld 33, 6760 Ribe
efiril: 274O306m00laam.dll.stoånet.dk

Baatyrclsermedl.: BemyPoulsen, T€ nåffensvej 1,6760Ribe
emsilr vax@!@iLl-lofånet.dk

Suppl.rhterl

Dan Zoegs Nielse4 Jagtvej 45 3.tv, 5000 Odense C llf. 66l7 '1'7 16
emåil: zoeq@oori.tele.dk

Ttf. 1s 42 43 12

Tlt 75 42 38 04

Poul Itul er, Blokvej 2r, 6760 Rib€

LOn$tan Jentill1 JerK:Ervel Jt, o/ou t(D€
emåili mih.venaoost.t€le.dk

Ame Christenserl Degletoftevej 23, 6?60 tube Tlt.15 44 52 31
email: srie_chrirtensen_9@yahoo.dk

Formand: Børge Riis, Rylovænget 4, 6760 Ribe

Na*formånd: Hugo Hansen, NønEbrogade 1 1, 6700 Esbjerg

Ka6crlr:

Ribe Sportsfiskerl'orenins

Christiån Silber, Holmeiej 10, 6760 Ribe

Finn Kruse Jenlen, Rosengade 60, 6600 Vejen

CMstiaD Silb€r, Holnevej 10, 6760 Ribe
gnrnil: minrnåzda@worldor ire.dk

Udv.k i Rib. Soo.tfukcrforenitre (Heni,endelse til fo.rnændene)
Vsndplejadvalgei: Poul Køller. Christian Jerniin, Børge Riis

Kontraktudvalget: Børge RiiB. Hugo llår$en, Dan Zoågs, (P.K. Larsei)
fubejde ved åen: Bennv Pouls3[ Ame Chdstense4 (KIåus Erikren)

Pokdefl Poul Køhler
PR / Hjentneside: Dan Zoega- Chistian Jermiin, (Lau Jeps€{)
Udlejning Kaftoftevej i Foul Køhler^ Holger Sørensen
Tåbte./åndne ting: Bentv Po lsen
Indvejning.f6il.r Poul Kshler, Barge Rii!, Cbditiflr Silber

Konro rrer vcd L{: (Henvendelse til e!tr!Ek994!!!4af-trabs9!4!d)
Jobn Schmidt
B€nt Misen
Christiin Wintler To$en 5. Iol€. 65 10 Gram
Eding Skjødt Tunøvej 20, 2.s.1, 6705 Esbjerg
Poul Eik Nrelsen K&j lvtunkwE 4 5000 Kolding
Bert Olse'l Højvej 4 6510 Gran
Knud Erik Jensen Tornskådevænget 5, 6760 Ribe
tukruAEllndhtMr: lionryk kw 

'!ed 
breninsddr i<rifliga lllatl.ls Rcdlktlor Ctuiriiad Jemiin o3 Blådudvdlgd Trylshgr

ljb!l.ondunc. HB[d.ri!r.EactblcRlBltreoircd nd.ee9.lMh.r2lr01l

Ttf 15 41 07 59

T[.75 45 t6 ',12

11f.75 42 t7 30

Tlf. 75 42 ss 85

Tlf. 1s 42 46 42

Ttf. 75 36 33 06

Tlf.75 42 46 42Joniorlader:

Fiskepl.je:
Bladudvalgetl

Hlsudi€lget:

Laksefonden v. Ame Cbristensen- Beruly Poulsen,
ebisliaLlellaill, D6n zoegs, Holger Sørensen.

Hole€r Sørsser- Hugo Hsnsen, Clristian Silbel
Hugo Harrlen, Poul I<øhler, Christiån Silber, (Klaw Eriksen)

Granly 46, 6760 Ribe
Sp. Mølievej 139, 6?05 Esbjerg ø

Tlf: 75 42 20 33
Tlfr 75 47 00 16
Tlf: 74 82 31 53
llf: 61 43 2416
Tlf: 75 52 13 8t
Tlft 74 8215 50
7lf 75 42 2296
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Fiskekonkurrence veloverstået
For niende gøng aJholdt Ribe Sportsfiskelforetling fot ttylig rtskekon-
kurlence i Ribe Vesterå. Der blel) i alt indvejet 12 laks, 6 havøneder
og 1 steelheød (regnbaeøted). EndviCere blev der indvejetflere ged-
der, aborrer og brasener.

ffieekendet den 7. - 9. sep-
v v remDer var I år rurrflen om

den årlige intemationale {iskekon-
hfrence, hvor lystfiskere fta nær
og qem er samlet langs åen ijagte[
på prænfefisk og gode oplevelser.
Det opstillede festtelt ved Sto*e-
søen" blev godt besøgt afbåde del.
tagere og anahe htoressercde.
Stemningeo våI god både i teltot og
ved åen. Ved åen blev det egentli-
ge - fiskeriet . udført med meget
forskellig inteffitst. Nogle frsked€ i
døgndrit dybt koncenneret , mens
andre hyggesna&kede lnere end d€

frskede. Det er især imponerenilg
nfu mar tager vqitet i behagtning.
Det var mildt sagt ilke særligt sta-
bilt de!æ vreekerd. Derfoa var det
utder vanskelige forhold konkur-
roncen biev aÅriklet.

Svingende åsk€ri
Een ting er dog altid sitke{ ,rår det
gælder Vesteråen: Fiskeriet svingel
megeil
Sådan slrlle det åbenbart også væ-
te denoe gang. For efler en flot starl
*edag morgen, hvc( Lau Jepser
fangede eIl flot steelhead på 3,2 kg,

R?åygge Yed å"
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uldgik fiskene stort s€t o.m, llu€r
og spifiere indtil søndag morgctr.
Lørdag kom der stofi set iitet på
tavlctr i teltet ved Storkesøen. Dst
er nok ingen tilfældighed, mo! vel
heller ikke nogen regel: Lørdag gi-
v€( sjældent rnrnge fist på vægt€n.

Snævcr msr?in
Holdigvis kom der helt ofler
"boger" gang i bidelysten sødag,
hvor de fleste af
præmiefiskene
blev hdvejet.
De fre største
fisk kom til ar
liggc inded for
ø margin på
2a0 g. Ogda
flcrc afdisse
fisk blev iadve-
jot forlbldwis
kort tid før fti-
ston søndag
klokken 15, var
dø til det sidste
spænding oø
udfaldet. De
mrnge folk i
tcltet ve n€rnlig
hele tid€tr oriederc! trår fi* på
sLtrr6l6e med den ørend€ var på
voj. Rygtdn€ nåede t6lt€t 6r farB-
3tøn€.

Til d.t sidste var der sparding om
udfaldct af konl(urletrceA for villo
den rEste fisk veje lidt lllerq .llec
lidt min&e end den følende?

Fortj€nt vinder
Vindered af konkurr€noen blev Si-
mon Riis med en flot havøried på
3,4 kg og 67 cm (se billedct på for-
siden).
Sirnor &iorde sia flotte fatgst på
ofm uder Ringbro€n i morgedgry-
€t srmdag morgeo, utrder overværel-
se afblatrdt @&e siD far (foimånd
Børge Riis), d€r aetop ånkor! da
fi*€n våtr koqet

Man kan roligt
sigg, at Simon
arbojdedo hårdt
for førsteplad.
se4 der uden
tvivl e! tuldt
fortj€nt Fang-
sten skcte rcm-
lig eftei uåf-
bludt tiskeri
siden roiddagen
forindeq dvs.
efter cirka 17
timer m€d stan-
ged i hådeol
Defor var det
helt forståeligt
etr gla4 men
ogrå fræt vin-

der, der sørdag morgen iadvejede
sitr fisk efter deole daraton-
fiskdur.
M€d til histod€n hør€r ogs4 at det
if,*e blot vår Simon3 første s€jr i
Vosterå&onkurenoeq det vd også
hans fdste havøred.fangst nogen-
sinde! Det gør ikke præstationen
mindre næ v.neværdig - tvæltieod.

tåu Jo!!€o lr€d Jn floaie steelhead.
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En succes
På baggrnd afdet skcnsnræssige
besøgstal Vesteråen h& hai i deine
sæson, kunne mån på forhånd anta-
ge, at vi i år ville oplevo et mindre
deltageraotål end ellefs. AlTangør-
$upper håbed€ dodor på det sam-
me antal som sidste år. Dette blev
op8'ldt, idet der blev solgt 237 del-
ta€erkoft. Til sanmenligi4g blev
der sidsto år solgt 224. På defte
Srundlag alere tør beslyrelsen der-
for godt kalde konku:rencen for en
suc09s,
Regnskab€t, der står and€tsteds i
d€tte blad siger måske noget andet.
Men i d€lrl1e folbindelse skal lrlan
huske på, aJ dagkofisalget rader
konkuroncan ilke indgfu i det op-
stillede rogrskab. Døudover må d

Holger wu{f, der tidts€re hår fin"
dei konkunenccn, ha \'deiigr'rs læsi
på l€kli€n i artilden "Så laDgt a.m€re
r€H(el' fra tsk€RlBEtragtninger r.
3/200i. - Ræk fisken ileln llod foto-
grafen og gå ,ed i kaæ, så vifk€r fi-

Erik Nissen ndvejede ikke mindr€ ond fne laweder og laki. He.
ses han ned €d laks på 1600 g. os 60 cm.
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heller jkke glemno den omtåle kon-
kurencen gav foreniogen i medier
som Radio Syd, Jydskevestkysten,
Fiskeavise& Sportsfi skeren mv..
Den er ikke udei betydaillg for
dagkortsalget resten åf sæsoned,
ligesom rehutteringen afnye med-
let&nel og eventuel ftqntidig spon-
soxstøtte.
Men vigtigst er det dog at uder-
sfrege de "bløde" værdier et sådant
anangelnent giver. Clade og tilfted-

se rnedle{rmer og dagkortkøbere er
u\,urderligt for el1 forenil1g som vo-
res - og d€t er især på d€tte grund-
lag at bestyrelsen firder konku-
renceo velbegftndet.

Til slut el der således bar€ at sige
tak til de persoEer og sponsorer, der
muliggjorde årets konkur'rence. En
stor tak skal seh,{ølgelig også lyde
til de marye deltagerel

Christian Jeøriin / Bestvrelsen

Tetter vår tldt til

dag.

BørBe tuis og Huso

lfi. for sin 5. Plads,
eo lakr på 27s0 g og
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Andenpladsen gik til Otto P€dersen nned denne laks på 3,3
kg og 77 cm.

Dado Mutnica er trodr sin alder en afforeringeds
absolutte storfangere. I år vandt håll præmieme for
største fisk 1å!get alju ormedlem og største ged-
de. Det var ikke forsre gång, a| Dado vendl denlle
præniel

7-
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Resu ltatet af fi skekonku rrencen :
Prænieg;veode fisk:
l. Havørr€4 3420 g!åtr! 67 cnl Simon Ritu 7000 k.
2. Iåks, 3300 grao, ?5 cn'|' Otto P.den.n zt0o0 k_
3 Steelhead, 3250 gr&rl 66.nL Lao Jcp6€n 2000 h-
4. Iåvøned, 3160 glårl\ 65 cl[ Charlc6 Dørring 1500 l(r.
5. Laks,2750 grBq 71 crl! Vemar Andrcren i0O0kr.
6 Lal(s. 2550 grarn 69 cm, Ol. LruHan 500 kr
7. lak.. 2100 gan- 66 cn\ Borge Olled 300 kr
8. Laks. 2250 gran! 64 cm, Mrrtin Iausen 300 lff.

Derudoger indveiede latse6sk:
9. Laks, 2250 gram, 65 clr\ Erik Nissen
10. Laks,2050 gam,63 cm, Mehemed Ducelic
1 1 . I"åks, I 875 glanl 62 cm, Erik Nissen
12. Låks, 1875 grarn, 65 crq OIe Laurlen
13. Låks, 1700 gråm, 60 cn, Holger J€ssen
14. Låksj 1600 grenq 60 cl4 E ik Nissen
15. Laks, I 5 l0 g!an, 60 clL Karsteo Andersen
16. IDvør.e4 t250 gråq 49 cm, Chades Dø6sing
I 6. Hnvøned, 1250 Crsn, 49 cm, Holger Wulff
18. Iåvølred 1025 graft, 48 cr! Erik Ni$€n
19. tl&vørfe4 600 glam, 40 cn! Martin Lousen

eh,rise rræmiesivende 6sk:
L Stffste gedde, 2550 gram, ?5 €1r! Dado Mutnicå 500 k
2. Største gedde, 1850 gram, 68 cm, Thomeo Ehlers 300 kr.
3. Største gedde, 66 cq 1570 gran, Per Birgertoft 100 trr.

Stømte Iisk fanget afenjunio| Gedde, 2550 gram, 75 em, Dado MtIt ca400k.
2 Største fanget afjuniori Lak8, 1510 gralrf 60 cn, Karsten Åndersen 250 k.
3. Største fånget afjuniori Aborrg 30 cn, 300 grsm, Irvin Perrcc 100 kr.

Smukkest€ hlvørr€dlakst Havøned, 3160 gram, 65 cm, Charles Døssing 3OO k.
Mest usædvånlige fangst: Brasen, 21508, 56 cnL Finn Silber 200 kr.

Billedø afde flestc affangsteme kat s€s på foæding€rs hj€rmeside
!vww.rlbaaportsfislcr.dk
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VESIERAI(ONI(URiENCEN ?OOT

Rib€ spoltsrisrlrforeninqs tnt.h.tifile
Fi6k€konku!.ånc€ r Ribe Uclt.rå 200r .6&l-
"t.sdå i f,t9$d. æqæk b :

II'OI/tGIf,fl

29.625,-Srlg af deltsF.kolt

lhdd tit Stort6æn

L!j. år h.jt.I.rånl.g

toplejninq

lrnme fisklAl/tå€i

Annonce spod8fiakeren

- z.tm,-

- 4rtr,-

-20.000,-

- r-0tt,-

- 9tI),-

' 79a,-

- 515,-

- z.5ltl,-

-  1.912,50

'o-422,5O
?9.625,-

Dsgltrt6slget i forbindel€, ltl.d konk!..Ench er endnu rkke
opgJort-

(okurFncaudwrgel
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Mindeord
Vi har med stor sorg erfaret at et afRibe Sportsfiskerforenings man-
geårige medlemmer, æresmedlem Peter Thomsen, Lærkevængeq Ribe
er giået bort den 6. oktober 200 I .

Peter bar gennem årene bestredet mange poster i foreningen - næstfor- :
mand, formard for kontraktudvalget, fomand for udvalget for a$ejde
yed åeme, kolkollant," blot for at nævne nogle.

Peter vil blive salret i Ribe Sportsfiskcrforcning og langs åerne for sit
gode humør og 1une, sit gode karnm€ratskab samt for sin vid€n om-
king de forskellige forhold.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Bestyrelsen

Intemational fiskekonkurrence i Ribe Vesterå 2001 :
Vi modtog gtig mange sponsorpræmi€r til vor nylig afholdte fiske-
konkurrence. i Ribe Vesterå,

Det var vi utrolig glade for, og det vil vi endnu engang sige tak for til
vore spgnsorer.
Dc marge præmier giver en konkurrence med exfa dimension og er
medvirkende til støre spænding blandt deltageme.

Endeligt vil jcg €ndnu engang opfordre vore medlemmer til at støtte i
vore spolrsor i det daglige. Nævn for eksempel, at du konmer fra i
fube Sportsfiskerforening;- det kan skab€ godwill for forenilgea en '.
alden gang.

Eudnu engang tak for stor deltagelse og de mange præNaier-

Konkurrenceudval eer/Bestuelsen
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Kampesten til dætrmingerne blev leveret gatis af ell
lokal låndmaod.

Tre dæm[inger hæ-

fiskene kan komme

vejen.
Dæmninger er selv-
følgeligt låvet, så
fiskene problemftit
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Vandstanden i "rffe1" er lor lav.
Strømen indsnæwes ved at
lægge v-formet jerngitter på
bunden. (se billede til lløjre)

Jeftgi&et i,ldes efterfølgende op
med sten, så sirømmen bliver ind-
snæuet, og vigtigst - mere dyb.

Fordejning€n var i top med franfinr€r-pølser og kartof-
felselai. Reglen sitede ned, men hvad gør det, når det er
i en god sags tjenesle?
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hævet, og flskene
ha.r nu fri passåge
under vejen.
Før var niveaufor-
skellen mere end 40
cm, nu er den 5 cm,
Dette bliver endda
bedre efter kort tid,
når vandløbets sedi-
menier hår kittei
dæmninger med tæt-

Kaare Ebert fra DSF fortalxe også om vandløbets insek€r.
De er en god indikalor for, om det kån betå1e sig at arbej-
de på det pågældende vandløb, eller ffnde et m€d større
polentiale,
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Fisk i Gelså
Her kommer beretningen on, hvordan det er fange sin per-
sonlige rekordJisk i mørke. Uden fongstnet.,.

AfHe{rik Nielsen
Jog vidste det egentlig på for-
hånd.... . . . . .det vi l l€ bl iv€ skidt
vejr. Jeg er på vej hjem fta arbejde i
Esbjerg og kørø over åen som jeg
plcj€r. . . .men som altid.. . jeg stop
per.
Dgt træl*er op til torden.
Jeg sidder i bileq da d€ første
knaldstore dif?per raEmer forru-
deo på bilen. DEt e! trok bedst at
v€ote lidt Jeg hatr etr god fomem-
melse i mit indæ. . . ..hd jo fisket i
Gelså siden jeg kom tiljyllaad i
l979.Der er ingen mennesker her
kl .22......bortsot fta er eikelt de!
går 4od€ på A-styk*ol somjo er
lidt hel6:a Sætrsbæk.
Rggnen stopp€r, rn€n himl€n er sta-
dig kulso4dajeg sætter sn
"GELSÅ-SPERCIAL" på forfan-
get. Jeg laver at par blindkast op-
sfø@s broen, man fanger kun et par
bækøreder, som dog fortæller at
flu€d €r bude{ ok.
J€g kan 'tgte" der er fisk, og tsa-
ver dotr lange v€j op til "De 7
sving", med tailen om at der or
fi8k på €n af de Samle pladser.
Jeg uår d€rop, mens mørket sæDker
sig over åen. Og diraklet sker,
mens jeg sidder og stopper pibetr

med en ny ladailg toba]. Der kom-
mer slr kæmpebølge op gemem
åe!... ... ... det harjeg set før, men
aldrig så voldsomr.
Dajeg fi sekuader efter tældø oin
pibe, sttu €d fist p.å oa20 pund lod-
ret op i lufter ll!!
"Bevar nu ro9n". . . det sl,ll harjgg
kun set en garg før i 83 ....
glernmer dgt aldrig. . . .det var ved
Gl.Gelst'ro.
Jeg ved hvor st@dpladseNl er, og
Ssker provokeref og ihærdigt til
den... . .. der sker il*e en skid i!!
Jeg går forsigtigt opstlølns en tihes
tid, og det blivcr kulsort nat.
Der €f, en lang tur tilbage til bilen,
så efier at havo geaudsat et par små
bækørred€r, ksscr jeg til standplad-
sen ige[... ,,, ,, I 2, kast kornner
bølged......,.har helt glemt
det. . . . . . .men kan se der er bud efter
flue[.. ... der ryge! deo garnle tan-
ke g€nnern hoved€t... ....det som
deo gåE e "Post 6:a B.ørup" fortal-
te....."æl1e-bælle"mig-fortæ11e", og
ikke for sætter du kogen,
Det husker jeg.. . ... og min kl.6
starg lcøllgr sartune!. . . .. føst nr!
tærker jeg ov€r hvsd grcj jeg b,ru-
gcr. - - . . . h€r på mit gode gamle ve!
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kendte stykke af åø.....det er lig€ i
øjebliH(et total sindsygt... !!
Fisken blæser [edstrørxs i hugg€t,
ogjeg blæsa bagefter.
Vi lrår acd til drt sidste sving hvor
jeg vælge,r at stoppe "Iour€n". . . . . .
hårdt 6od hkdt. . . . . .tærler på 0,25
spidsen, rnqn tager ohancen...,,.,,
og dajeg sig€r stop, giver det et ryk
i stangan, og dgr vælter 9n stor fisk
ud afvondet,
J€ bliv€r stå€nde...... €i'r dig
it.ke.......,og laaaaaagsomrbegyn-
derjeg at fom€rnme s€jr€o.
Når rnan står midt i "helvede", har
j€g svært ved at bedøme tidefi,
men pludselig ligger der en fisk på
skø$et 8-9 pund i grødekante!, og
jeg stfu uden net og lxog" Dem som
k€der sted€t !'ed ar der er langt
ned til brink€n he. i d€t sidste
sving, hvor "vi" erder opgøet.

tl*e?lEErJ.iglninger

Jeg Føver at føre stangon bagud,
og række no4 mei1 de|t går barc ik.
ke... ... ... Iisken li8ger helt roliglog
ftin bedømnrelse siger den slfu min
gmle rekord på 4,9 tg.........Jeg
hopper...... står i vand til livet.....
gdbef dret i gællgrne og kaster
den på 1and,..,,.,hopper selv
op... ... .find€r detr... ... og smid€r
den op i stubb€le på der nyhøsted€
ma*.....,.den vcjer 5 kg. R€dt da
jeg når Had.tslov... .....d€n garnle
re.kord er slåer med 100 gram, af
d€tpur€ste sølv !
Ogja. . . . . . . . . . . .  jeg Er 91ad.. .  . . .
selvom mørket og uvejret gtorde at
jeg il'*e frk det tulde visuelle ud-
b)'tte af oplovelse[
MEN.......DEN SIDDER STADIO
I HøJRE ARM. . . .. !

Fluebinding
Poul Køhler vil igen i år sd for fluebindingsafoier i urgdomsHubbens
lokaler på Nønemarbkolen.

Pluebindingsaftneme finder sted hver oosdag afren. Første gang bliver
i starten afnovember eRer sæsonafslurningen.
Alle er velkomne - også nybeg],ndere!

Nærmere information om tidspunkæt mv. fiis ved:
PottlKolller tlf.75 42 41 12

NB: Man skal så vidt det er muligt selv rnedbringe fluestik og materi-
aler.
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Postbesøreet blad 59753
8245 ARC
Til

Forslag til generalforsamling:

I henhold til foreningens vedtægler
skal forslag til den ordinære general-
forsamling være formanden i hænde
senest den 1. november.

Da Hviding Kro er iukket, afholdes
generalforsamlingen i æ i fube Mark
forsamlingshus lørdag den tr5. decem-
ber ktrokken 14.


