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Holger Sørensen blev
æresmedlem

U der fo{eninge s generslfotsamlirlg
den 15. december sidste fu blev lloiger
Sørensen (til venstre) udnævirt til æres-
medlem af fube Sportsfiskerforening

Er der om nogen, der har fottjent det
flotte prædikat, må det være Ilolgcr
Sørcnsen. I snaflr30 år har han værel
med til at præge Ribe Sportsfiskedor-
eDing ge nem sit solide årbejde og sin
iddrigdom. Aimeritter kan feks. næv-
n€s, at Holger har ræfet foreningens
kasserer i oftking 20 år . En opgave
han stadigt varetager på b€dst€ vis.
Endvidere var llolger i sin tid inilisliv-
tager til dette medlemsblad, som hfln
cgenhændigl stod for i mange år.

Nr,1 1s. Aqar,ø LbruatLoyz



Ribe Sportsfi skerforenins
Børge Riis, Rylevænget 4, 6760 Ribe

Næltfom.trd: Itugo Hlnsea Nøn€brogåde I l, 6700 EsUierg
Kr$drr:

Formard: Tlf. 75 41 07 59

Tlf.75 451672

Tlf.7s 42 17 30

Ttf.1s 42 5s E5

Holger Sørensen, Bøgealli 33, 6760 Ribe
enailr 2740306m00laarnail1 stofanet.dk

B..tyr.b.cmcdl.: Benny Poulse4 Tcrmansenwej l, 6760 Ribe
cm.il: vax@måil L siofsnet dk

Suppla{ntan

Junlodader:

Dan Zoega Nielsen, Jsgw€j 45 3.tv, 5000 Odonse C Tlf, 66 t1 j1 t6,
email: zoeg@Ba$lgb.dk

Pot Køhler, Blokwj 2r, 6760 Ribe

Christiån Jorrniin, Jemkærvej 31, 5760Ribe
email miin.ven@post.t€le.d*

Arne Chriitensen, Degn€tote$j 23, 6760 Ribo Tlf. 75 44 52 3l
emåili amo-ohristenoen_99@y8hoo.dk

Chrislisn Silbø, Holmovej 10, 6?60 Ribe

Finn Kruso re$€n, Ro6€ngsde 60, 66m Vejcn

Chrtutian Silb€r, Holmevej I0, 6760Rib€
€måil: snowman@rnaill.stof.net,dk

TlL15 4220 38
Tlf 75 47 00 !6
Tlft 74 S2 ,l 53
'IlF. 64 43 24't6
Tlf 75 5213 81
Tll 74 82 15 50
Tlf. 75 42 22 96

Ttf.15 42 43 12

llf. 75 42 38 04

'Ilf.75 42 46 42

Tlf. 75 36 33 (b

llt 75 42 46 42

Udvrk i nlb€ Strorllfirl(.rtorfiine: (Hen!€ndelse til fornsndene)
Våndplejoudvslgett Poul Køhler. CMstion Jermiin, Børge Riir
Fiskeplojei Lrksefonden v. Arne Christens.n. Benny poulsen,
Bladudvalget Clatuliån Jqniin . D.n Zo€å, liolg€r Sør.n3et,
PR / Ilcmmeside: Dån Zocer- Christirn Jenhiin, (L.u ,€ps€n)
Konlrahudvålgct: Børqe Riis. Hugo Hanlen, Dan Zodgq (P.K, Lars€il)
tubejd. ved åtnt Bennv Poullen. Arnc Ch stens€n, (Klaur Eri*sen)
Husudvdgctr lluca-gsNe!- Poull&hl€f, Ckirtisn Silbcr, (Kl6us E ikoo)
Udlejnin8 l(altoftevoi: Poul Kdhlø, Holg6 Sørtt$€n
Pok&leri Poui Køhl.r
Tabt€/fundneting: BennvPoulser
Juniorsfdelingi Christisfl Silber, Lars Roed og K.ssp.r Mehlsan
lndv.jnia! rftuk PoEl Krhl.r, B.r!. Riir, ChrtrtLr S{b.I
Kontrollører v.d jlanr (Hoffrndelse til ops!,nskoordinåtor John Schmidt)
John Schmidt Granly 46, 6760 Ribc

Msær Sp. I4øI.vqi 139, 6705 Esbjcrg ø
Winkler Toft€n 5, Fol€, 6510 Giam

E ing Skjødt Tunøvoj 20, 2 sal. 6705 Esbjorg
Poul Erik Niels€n Kaj Munkrvej 4, 6000 Kolding
Bent Ols€n Eøjvej 4,6510 Gram
Knud Brik Jdsen Tomskadcvænget 5, 6760 Ribe
!98&l!!@r&!t Eno tyl ku, Ecd loNnirrod rkinlir! nlud!l&, Rod.*dor Chrildrn Jmiin og Ehdudvdgot.
Trylnj{t Rib. K.hhutr. llBl d.rdlro ndt irl.tu[Elrodnb@r 9. n.rh m04 l* n Ad dd;t!),
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Referat af ordinær Generalforsamling den 15.
december 2001 i Ribe Mark Forsamlingshus.

Dagsorden: L Fremlæggelse og vedlagelse af forretningsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Fomardens beretning ( -herunder Laksefonden og

Juniorafdelingen).
4. Kassererens berctning.
5. Indkornne forslag
6, Valg af bestlrels€smedlemmer og suppleanter.

På valg er: 1) Bestyrelsesmedlem Benny Poulsen
(modtager genvalg)

2) Bestyrelsesmedlem Hugo Hansen
(modtager genvalg)

3) Suppleant Arne Chdstensen
(modtager genvalg)

7. Ert, Gherunder udd€ling afpokaler)

Formand Børge Riis bød velkommen til foreningens ordinære Gene-
ralforsamling, hvorefter hm bad alle om at mindes ær€smedlem Peter
Thomsen, Ribe. Æresmedlem Johannes Kiholm Hansen, Ribe og Kri-
stian Ring fra Århus, som alle var gået bort i fuets løb.

ad.1: Formanden konstate$de, at der ikke var kommentarer til fonet-
ningsordenen, hvorfor de rc bl€v vedtaget,

ad.2; Bestyrelsen foreslog Peter Ki* La$en som didgent, hvilket
blev godkendt af generalforsamlingen,

ad,3: Formand€ns beretnine: Se "fiskeRlBEtragtninger" ff.6/2001.
Spørgsmål fra salen:

-Et medlem eflerlyste RSF's holdning til genslyngning
afVesteråen. Formanden dorde rede for at foreningens
holdning blev meldt klart ud, aller€de i 1999, efter sidst
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alholdte møde om sagen på Ribe Amtsgård, RSF har
været med i flere år, og vil rere med når sagen kører
igen.

-Situationen vedr. lejernålet Vesæråen blev berørt af fle-
re fra salen. Formand€n redegjorde for de vanskelighe-
der, som lå i at skaJfe kompenserende økonomi til åre-
målsopkøb af Gert Mikkelsens spærrend€ rct. Kan no-
get sådant findcs, vil der mulighed for en kontrall sva-
rende til vort tilbud.

-Spørgsnål vedr. Handlingsplanen for hele fuystemet
blev berørt, og Formanden informerede og opfordrede
folk til at melde sig som frivillige, så vi hat en arbejds-
kraft at trække på, når vi får brug for denne i forbindelse
m€d udlægning af gydegrus mv.

-DSF's regionsformand for Rib€ Amt, Finn Silber blev
bedt om at være mere synlig i vort foreningsbla4 såle-
des at medl€mmeme kunne blive bedre informerede om.
hvad der foregår i rcgionen.

-Den seneste tids m€gen laks€debat blev kritiseret, angi-
velig fordi man var bange for at hevøredem€ blev tilsi-
desat. Formanden foBikrede, at dette netop ikke var til-
fældet, Handlingsplanens udførelse under Samarbejds-
udvalget er igangsat for først og fremmost at tilgodese
de helt små vandløb, hvor primæn havørredeme gyder.

-En samlet fangstrapport fra alle foreninger i hele åen
efterlyses. D€t punkt har Formanden alleiede efterlyst
på et nøde i Samarbejdsudvalget for Ribe åsystem.

-Grødesituationen forskellige søder i Gelsåen blev kiti"
seret, idet der ikke sl,ntes at være logisk ov€rensstem-
mels€ mellem d€n måde grøden bliver slået på opstrøms
G€lsbro og nedstrøms. Formanden lover, 8t vi vil grøre et
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lorsøg på at opnå et situation som er acceptabel.
-F'ormanders b€retning bley herefter yedtaget.

Laksefondens beretnine: Ame Christensen beretter at
Laksefonden i efteråret 2000 fangede 202 havørreder, 5
ned sælhundebid, 7 vat genfarlgster fta1998/1999.70
hunner blev strøget for 32 liter rogn af hamer blev brugl
til befrugtning. Resten blev genudsat. I 2001 har vi udsat
flg. antal havørcder: 53.400 yngel (dvs. 3 ugers for-
fodret.), 33.700 halvfus, 5.165 dttus. Ved elfiskeriet sid-
ste år blev der taget 140 gedder i Flads Å.
I efteråret 2001 fangede vi 82 laks; herafvar 5 afves-
tjydsk afstamning - 3 hatmer og 2 hunner. 12 laks var
finn€klippet. De finneklippede laks formodes at være
udsælninger fra Randers. Ud afde 82 laks, havde 3 bi
demærker fra sælhunde og en enkelt havde garnskade. I
staiten af200l levercde vi 6.500 æg (afvestjydsk af-
ståmning) 1il Danmaxks Center for Vildlaks i Skjern.
3000 af de fisk, som kom ud af det måtte desvæne kas-
seres, fordi de havde skæve ryggs, Såtedes går der pt,
3,500laks på DCV i Skjem. 100 stk åf dcm ertaget fra
til en genbanh som skal bruges til avl i de kommende
år. Fremover skal alle moderfisk sendes xil DCV, hvor
de stryges, Det vil sige at all€ laks ftemover først
'smager' Ribe å's vand i det øjeblik de bliver sat ud.
DFU i Silkeborg mener ikke at det er noget problem. I
2000 har Laksefonden sat 10.000 halvårslaks ud og i
2001 har vi sat 9.700 laks ud. Dette er alt sammen laks
af den vestjydske stamme. Udsætningerne er fordelt
over hele Ribeå-systemet, dog er der kun sat ganske fll
ud ovenfor dambrugene, idet derjo er et betydeligt tab
når smolt pass€rer dambrugene,
I efterår€t har LF samarbejdet med de andre foreningei.
om €lfiskeriet, for at få fat i så mange la&s som overho"
vedet muligt. Dette samarb€jde gik virkeligl godt, og d€t
gentages nok i år 2002,
Pga, bestandsanålys€n af ha\/øffeder til foÅtet 2002,
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rnrå LF slet ikke fange havørreder til avl i fu. Bestands-
anelysen skal vise hvordsn havønedb€$tanden har det i
Ribe A. Derfor bliver der ikke sat ]'ngel ud i fodret
2002.

Juniorafdelinsens be$tnitlg: Christian Silber beretter at
Juniorafdelingen har lået 3 nye ledere fra sommeren
200 1 . Kasper Mehlsen, Lars Roed og harnselv. De har
startet derss aftenaktivitexer i november, og forsætter
hver onsdag vinter€n igennem. Indtil nu har der ikke
været den store tilslutning, idet kun 4 juniorer kommer
til aftneme. I efteråret har de været på geddetur i den
gamle åslyngning i Vest€rå€n og flero af sådame ture €r
under planlægning, I forbindelse med Sjov Lørdag ar.
rangementet i Rib€ Fritidscenter har Junio*lubb€n væ-
ret rcpræsenterct med fluebinding og dei vil de også væ-
re ftemover. Næste arrangemont i januar 2002. filg.
medlemslisten har RSF ca. 30 juniorer For at hverve
nye juniorer arQjdes der på at holde foredrag i ung-
domsklubber Medlemmeme er meg€t velkomn€ til at
forære div. grej og fluebindingsmateriale, som altid kan
bruges i juaiorafd.

Kassererens beretninq; Holger Søreffen gennemgår
regnskabet og meddeler at kontingentet for 2002 blive!
mindrc, De nøjaglige tål er endnu ikke fastsat, men der
bliver dog ikke tale om en reduktion på de 528 kr som
Vesteråen kostedo, Grunden h€rtil er simpelthen, at
regnskab€t j o næmest kun lige balancerer og Bestyrel-
sen vil gerne forbedre økonomien i 2002, Prissn for et
A-medl€mskab komm$ nok til at ligge på ca 1.250 kr, -
og uans€t om vi skull€ få 30 nye medlemmer eller miste
20. så skulle vi komme ud af 2002 med et overskud i
næste års regnskab på 40.000 - 45.000 k. Dette slqldes,
at en såkaldt fortj€nesten på almindelige medlernmer er
meget lille.
Se i øwigt reFsksbet i "IiskeRlBEhagtninger"
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ad.5:

N.6/2001.
Kommentarer fra saleni
-Den tidligere formand Holger Løndof støttede besty-
relsen i argumentationeD for at å nogle perg€ på kiste-
bunden.
.Bent Nissen kitiserer udgifteme til huset på Karl-
toftvej. Holger gør opmærksom på, at vi meget geme vil
finde ct andet st€d til Laksefonden's klækkeri, men der
forcligger ingen løsning. Kassereren efterlyser en løs-
ning på ploblemet blaqdt medlemmeme. Skulle nogen
have kendskab til et egnet sted, vil Bestlrelsen meget
geme høre om det.
-Regnskåbet bley herefter godk€ndt,

Forslae 1: (3/5 afgørelse) Bestlaelsen foreslår, at den
gældende tekst vedr. Ribe Veslerå i foreningen love &
vedtægter, kan l€mes om nødvendigt. Dvs. $3m kan
udgå og t€ksten i $4b og $4c kan reduceres.

Begrundelse: Når vi ikke har fiskeriet i Ribe Vest€d, da
skal denne ikke være omfattet af foreninsens love &
vedtægter,

Afstemtring ved håndsopræloitrg: Imod - Ingenl
Forslag€t var h€rmed vedtrget.

!qg!49| (A-medlemmer, 3/5 afgørelse) BesXyrelsen
forcslår $3c æn&et til flg. ordlyd: 'Rettil fiske i for.
eningens vande har all€, der hax løst medlemskofl. På
Ribe Å / Gels Å samt plads Å.stykk€t fra Haneby Bro
til sarnmenløb€t mellem Gels Å og Flads Å dog kun A-
medlemmer (De 350 ancienniletsmæssigt ældste m€d-
lemmer).

Begrundelse: Bestlrelsen ønsker, at gøre det a.lmindeli-
ge medlemskab i Ribe Sportsfiskerforening m€rc attrak-
tivt ved at åbne strækningen fra Fole Dambrug til Harre.
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ad.6:

ad.7:

by Bro, på åens sydside, for fiskeri for alle medlemmer i
forcningen. Vi titlader i forvejetr Gram Sportsfiskerfor-
ening at fiske på denne strækning.

Afstemnillg ved håndloprækdlg: Imod - Itrgen!
Forslag€t vår h€rmed vedtaget.

Benny Poulsen bl€v enstcmmigt genvalgt til bestfels€n.
Hugo Hanse[ blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen,
Ame Christensen blev ensteilulligt g€nvalgt som l. sup-
pleant

Eventueh:

Pokaler 2000:

RSF's havøned pokal: Benny Meldgaard, 75 cm og
5,5 ke.

Laksefondens laksepokal: Hemik Bay, 97 cm og 7,3 kg

Bækøned pokal:

Juniorpokalen:

Ingenl

Dado Mutnica, Havøn€d 70
cmog4kg

Garfier Mathics€ns
mindepokal; Gynter Holst for hjælp i

Låksefonden.

Formand Børg€ Riis meddeler at Bestyrelsen indstillet
Holger Sørensen til modtagelse afRSF's æresmedlem-
skab. Holger Sørensen har gennem ca. 20 år giort et
stort og dygtigt a$ejde for RSF, bl.a, som foreningens
kasserer, Formanden anmodede om generalforsamlin-
gens godkend€lse,
Alle tilslufier sig og under klapsalve fik Holger Søren-
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sen overrækt et indrammede diplom.
Herefter sluttede Børge Riis af med at sige tak for en god og saglig
debat. Derudover takkede han genenlfo$arnlingen for den stora op-
bakning de har givet bestyrelsen i dag, samt for god rc og orden. For-
manden efierlyste tilsidst at mcdlemmeme løbende kommer med re.
spons til Bestlr€lsens arbejde gennem bladet. Til sidst rettede han en
stor tak til dirig€nteo, som atter engang giorde et godt stykke arbejde.

Generalforsamlingen sluttede med amerika.Ilsk lotteri €fterfulgt af gu-
le ærter.

Odense 20.01.2002.
Refercnt Dan Zoega-Nielsen

Dligent Pet€r Kirk Lårssn sttredo gono"
ralfoBarnlingen med sikker hånd og røst.
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B€nny Meldgaård (til højre) modtlg€r pokalen for år€ts størst€
hdvøned En flot fisk på 75 crn og 5,5 kg,

Omtrent 75 medlammer daltog i genorslforssmlingen.
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Traditionen tro blev der efter gereralfoBamlingen spist gule
ærter med tilbehør. Tilbehøret er altid det evige diskussions-
emner Gris€haler - hør'er det sig til, eller gør del ikk€?

Der vår selvfølgelig mad nok til endnu en onrbæring. Også s€lv-
orn gdsehalerne manglede ..
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Love & vedtægter for
Ribe Sportsfiskerforening

Parrgrtf l. For€Nring€ls nav!-
ForeDingens naer er "RIBE SPORTSFISKERFORENINC" Forenilg€trs
hjenNtod er Ribe.

Paragr.f 2. Foreoingons formåI.
Foreningens formål ø at varetage arocllorunemes interesse i at tonrskaffe
fiskcv!tr4 sike medl€mmem€ ådgang til diss€ s@t at ophj&lPe
fiskeb€stmder! i de ejed€/cjede fiskevaade.

Parrgraf 3. For€oillgem medlermer.
r, A.lle kån søg9 optagelse i foroningea. I}J<o-danske statsborgero er dog
it&e vrlgbare til bestyrels€tr og kao ik:lrc opnå A-meauernstatus
b. Aruøgniry onr optlgelsa skal sk€ til for€ttil8eru kar,s€r€t.
c. Rct til fiskfri i foreringcns vande har allq dor har løst Eedleorskott På
Ribo å / Colså sornt na&å styl*et t! Hateby Bro til salrmeadøbot mollern
Gelså og Fladså dog kun A.m€dlemskod (d€ 350 anciemitotsmæssigt
æl&te madlelnln€r).
d. Modlamskortot giv€r rct til fiBkeri med I (oen) starg ad gangen.
€, Mcdlcmskortot give! rgt til rt kofirollcro rn&e ffsk€ndo.
f. Edrv€r fsk€nde.r vcd åqr forpligf€t df at udvise god og spofislig
opføtscl.
g. Elhvcrt modlein kan afbestyrelscn udolukkos afforøringcn mod
omgåand€ vi*ning. Udolukkelsen skal dog godkendes af førEtc ordinære
generalforsarnling,
h, lntet mcdlem må til €gcn fordel eje/lcjo fiekevand, hvori foronhgen har
inieresse,
Dst ø ilke tiladt forfiingtnr medlemmø at mvedde ellcr tøgl€ rus€r ell€r
andrt selvfiskende re&kab i varld€, som !r uld.dagt Ribe
Sportsfiskgrforening ollor.ndre forening€r tilsluttet Dannrarks
Sportofiskerforbrmd. Dotts gældø dog ik*e lodsejere.
i. Der rrA i Ribe Sportsliskerforedings v6ndo fiskes fta og med L april og til
og mod 31. oktobcr.
For G€lsåsåmendrtuingen's fi skevand gEld€r Calsåssdmenslut[ingons til
€ntv€r tid g&ldedo frcdningsb€st@glsø. (Se medl€tnskon og
medlomsblad, )
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j. BestFolsen fastsætter mirirnuntsn$l sarul fargstantal, fo! Ribe
Spodsfi skerforcnings vande.
Vedr. minimumsmå m.v. henvis€s iil medlemskortets bågside.
k Der må i Ribo Sporhfiskeforedngs lande udelukkende fiskes med
regnorm eller kunstigt agn.
Det er så1edes ikke tilladt at fiske me.d feks. maddiker, rcjet sildesaimler
og lignende.
L Brug af faigstkog er forbudt fia sæsonens b€glrdelse til og med 30.
april.
m. Udgået,
rl. Æresmedlonrner indstilles afbestyrelsen og godkerdes af
generalforsårnlingen, Konling€ntmæssigt ligestillos ft emtidige
æresqeallerDmer m9d be$tlrelsesmedleom€r.

Parsgrrf 4. Foronirg€ns hdtegt€r,
a. Re$skabsåret går fra l/ I I til 3 Vlo. (& 2000 dog 31/12 til 31/10).
b, Det revid€rgd9 regrskab skal forelægg9s genoralfolsflnli$g€a xil
godk€ndelso. Pdsen på m€dlgmskort fastsættes af bostyrelserl
c. Ved modtagelse afdet første A.m€dlomsko4 skal de! udovs! koflers pris,
betales indskud, dø udgør halvdel€n afkortets pris, Dette indskud
tilbag€betales aldrig.
d, Forjunior€r op til 18 åt betales nedsat kontingont.
For b€,rn und€r 12 år er lisk€riet gatis nåx de følges m9d fo@ldrer , der er
mgdlern af foreningsn. Kalenderåret ø retningsgivend€ f,or om man erjunior
ollel scrdor.
e. Botales kontinge et i-kke til foroningens kassorer s€nest I . f€bruar
betagtes medlemskabet Bom ophørt, (Udm€ldt)

Psragrlf 5. Foredng€fl s bestyrolse.
a, For€ding€ns Ieder e( fomanden
b. B€stF€lson bestfu af 7 medlenune(, Diss€ vælg€s afg€treralfo$arding€o
og afgfu oftor tur m€d 2 hvert år, Formand og kssserer bør ikk€ være på valg
s$nrne år, B€sbaels€n kan vælge en karserer udørfor b€Bttrelselr, G€nvalg
kan findc sted.
Dor vælges 2 besoaelsessuppleanter, Disse er på valg €fter tur hvert andet år
og d€ltagø i bestlaekesmødeme udm stemnøEt.
Såfiornt on suppl€ar ifldfræd€r i best''relse4 er han på valg dct år hvor den
h6tr erstatter, skulle hEve været på valg,
SAfiøtrt en suppleard bliver bestyralsesmedlsrn kr! besttlgls€n indkalde
dør, der ved suppleantsvalg€t ffk fl9st stolnmer udql at blivo valgt. Følgelig
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skal der ved suppleanh alg altid opsriues mhdsr etr mero edd de, skål

Reisioo foretagcs afea an€rkendt levisor, d€r også opstiller regnskabet.
r. Bestyrelsd koDstituer€r sig sglv. Fonmnd og klss€r€r slat så vtt rndtigt
bo i Ribo.
d. Gereralforsablirger, b€sq/re1se$!ød€r og evt Gser alholdcs i Ribe.
e. Formander har ved enhver afsternning på bestyrelsesnroder og
generdlorsffnlings ret til at afgive sin slemme. Ved srcdmelighed Uæffe(
lbrmaden afgørelserl (undrag€n ved vslg)

Prrr$af 6. Foreningers geæralforsamting,
a. Ce era.lforiarDjingen er foreninBens højeste myndighod.
b, Gcneralforsarnlingen ska.l itrdvsrd€s 6e$ I &ge lond slqifllig i
medlemsbladot til alle medlemmer.
c. Deir ordinærc gearcralforsetling a0Dld€s hvøt år i d€c€mb€r. Føslåg,
der ønskes behaldlet af g€nerslforsaElingen skal være formaaden i hæide
sanast l. novqnb€f.
Såv€l ved ordinær. som vod ekstraordinær goneralforsamling . skal forslac
s€nde-s satrIE€tr med irdvuslingfl til gctr€f,rlforsanlilg€o.
Kun torslag dsr har værot offentlig&jon i "fisk€RlBEbetragEringff.' katr
ve{l.lges.

d. Irdvsrsling til ordinæ. gcneralfotsseli[g sl(!l indcholdc deruo
oaSSorcen:

l. Fr€oiægg€ls€ og vcdbg€lsc af fonetniagsordør.
2, Valg af diigenr.
3. Foroand€os b€rctning
4, Kass€terens b€randng,
5. Indkomac forslog
6. Valg af b.sgrelscsmedlcrDmor og supphantrr,

H€r 8k8l trawenc på afgåetde benyrclsc$nedlcrDmer og supplcsrler
oplyses, ssmt om de modtagq g€nvalg,

_ E ot foreslAet mcdlem ikk€ til stede, skl skrjluig accept foreligge
7, Evcotu€lt

c. Indvarsling.til ekstmordiuær gørcralfonamling skat indchotdo dagsode!
og begrundolæ for indvarslingen.
f, Følgqdo kan gemqtr best).rel6on indvEsl. til eksheordiner
geoer€lfors€nlingi
I . Bestyr9ls€Nr.

w*t,tftqortdflart k
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2. Miodst 3 medlerftn€r afbestyrelsen.
3. Mind$ 35 åfforenirg€ds medlemmcr.
g. Eo lovlig indvtrslet goneralforsan[ing or beslutningsdygtig uanset det
fiqnmødte antal medlemn€r.
h. Til a.lmindelig vedtagelse kæves aLnindeligt flertal.
Ændring af love kan hn ske på en gøeralforsmling oglÆtær€f 315 (6Vh)
afdo afgiv.tre stenrfier.
Ved ændring afparå. 3 stykks o. har kun medlemmer med A-medletnskort
$edlmefet.
i Stemmeafgfu, ng ksn kun ske ved pcrsonlig fionoøde.
j. Såt€rnt o€t medlqn @sk€r der, skal afslemnirggn væ.e slcriftlig.

Psmgmf?: Fora ngenr oplø$ ng.
e. Forcniryels opløsning kan kl|n ske efter vedtageloe på først gll ordinær
generalforsmling og eftø ca 3 ugers forløb på en ekstr.o.dirær
gm.mlforsåEling.
b, På beggo disse gøeralforsarnlhger kræves vedtågelse med mindst 3/4
(7570) afalle afgiwe stemmer.
c. Vcd opløsing 3lal b€rtyrcbetr , på den ordinære geleralforsanling
komm€ med forslag til anvondclse afforcoingEns ejedelo og midlcr.
d, Et næ\,n på 3 modlønmer, valgt afdo! okstlaordinære generalforrarnling
rkål på1å8e sig fordolhgen af for€ningenl ejendole og midler.

Lovene cr oprindelig vedtaget i 1942, sonero ændringer er påført,

Rib€ deaqnbø 2001,

B€sttr€lscn
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Hermed bringes et debatindlæg om Ribe-laksen. Indlægget
er fra foreningens hjemmeside wnw.ribesportsfske r.dk

Pas på Ribelaksen
Af Hsnrik Bay.

Føffi og fremm€st vil jeg geEe slå f6! at jeg €r mag€r takn€mmelig for d€t
*ore fiivillige arbejde ded udføres i fube Sportsfiskøfor€ding. D€tr €r irrgetr
tvivl or! atj€g kar takke disse personer for mango d€jlige oplevels€r, Der
er de sidste ar talt meg€t om l&ks i voles åsystem, ogj€g håber åt riLarl vil se
dette lillo lotat som et konstruktivt bidrag til d€batterL
I et nutrImø afFiskeRlBEtragtningor og på Ribc sportfistdforedhgs hjem-
me,ride ed beslxevet hvordan den "oprindelige' Ribdrk stadigvæt fudes i
Rib. åsyste$et. D€tlg får fl€re til at draga derr korklusiorl at vi skel gøre alt
tarkeligt ouligt for at redde Ribelak8€n. Darunarks Sportsfiskorforbund
(DSF) er med på id€ed, Sålades k0! man i juri og juli nuEreæ af Sportsff-
sl€Iea 2001 læse, .t RibG åsyst€drct (Ribe å i rcst€o afartiLl€d) ifølgF DSF
skal u@eges son EU-h$itstooråde netop gnndrt tilstedøverelsrn af
"oprindoligo' Ribchks. Alle d€r kcnder Ribe å vil vel bifalde at dctte unik*e
danske natur blivcr et Eu-habitatområde, men lakscn ø il&€ årsage!, d€t €r
havømdcstaDmen, Btallingerl bækønedfl og naturen.
Vi €r som lystfisk.!. ot udsat folkefærd, og derfor bør vore stat€gi for fi-
skøiet i fiEofid€o værc velovorvaj€t Dcrfq er dct vigtigt, d Ribc Spofisfi-
sksrforcning €r b€vidrto om fordolc og ul€dp€r v€d af s8tso på d gerr*Bb€
laks€sto!ffn€r, og dct !r nødv€ndigt at arbejde på ot hoværdigt grundlag.

Ribel|Lscn
Meo findes dcr co 'oprindelige" Rib€bk. Milg€ frha tal€r imo4 at ste-
m.a ckEi6tø€r. Lad mig før8t og tlrnmod utyddc an misfoEtl€lsa. Dø
ingen gonotisk grudlag (DNA.analyser pA skolp!øvø) for at g€nkend€ clr
fubolakg. lvlan har kondBkab til stanmar af svensk€, i$ko og v€stjyske laks,
Do fisk Eom vi kaldor Ribslaks er fisk fra den vestjydsko stdnfta d€r i t€od-
€Nr ligc så godt kln st@ræ fia Skjotl { Konge å cllcr Vode Å
Talø man rrcd ældrc lysdskere er donnen tlar. Dcr h,tr i ikL€ i pqiodetr
hvo! dlf ø drcv€t lyrtllskeri €lGistclct log€n iltgæslant best rd af lals i
Ribe å. Sclv harjog fisket i Gcls å€n gernem 70'emc, 80 em€ og 90'eme.
Det er først de sener€ & at lakson or blavot almindolig. Hvis man kigger på
forerings flott€ fd8ststatistilik€r or d.t €r nøje sarnrE€olæng mellern fang-
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sæn af laks og udsætninge[ af "Cudenålakser". Disse laks kom fra Bmsgård
og bestod afen blanding af i$ke og svenske laks. Men i 1996 blev der i Ri-
be å udsat 35.000 lal(s fra Skiernåen (dvs. den vestidske lalsestarjml€), og i
flere tilfælde siden er der udsat laks fta den vestjydske starnme
(FiskeRibetragJringer 1996). Derfof er det bestemt ikke ovemskene at vi nu
fanger vesdydske laks i vore å vi har jo selv sat d€m udl
Ggnll€m do seneste år er der samtidigt udfø( massive udsætninger af laks
fra den vestjydske ståmme ud i Skjem å, Vardo å og Konge å. Derfor er det
sandslnligt at der vil komme ef stdre og større mtal strejfetlde laks i Ribe å
fia de 1re ovennævnle åsystemer. Dedor, og fordi vi selv udsætte vestjydske
laks, kån vi godt glemme alt om ør særlig fubelaks.

Skal laksen fredes?
Fisketyl'i@t fta lystfisk€re i Ribeåsystem€t er i b€dste fald konstant, men
sandheden er rlok nærmere et faldene fiskebyk i forhold til 90'eme- I sanme
periode har vi oplevet €t boom aflaks i vores åsystem. Mulighederne for at
låkscn kan ryd€ i fuystgmet 9r ikke blevet forbedret nælrevældigi Alt ty-
der således på at de lakseudsæhinger som vi støtter gennem vores bidrag til
lsksefonde4 er årsagen til, at der overhovedct lindes laks i Ribe å.
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Vi kan således med god samvittighed tage de fisk vi faryer. Lystfiskemo i
Ribo Sportsfiskerforening har selv tletalt for derq og vores betaling til ud-
s"ætningeme, næfmere eDd vores lystfiskeri, er afgørende for orn der forsat
vil \,Ere laks i åen. Den enesto grund til, at vi skule Aede laksen, der med
nogen sandsrllighed kun i begræNet omfang kan S/de i Ribe å, er at ligge
pres på erhvervsfiskeriet. Det frr vi dewærre begænset ud aq da gydenlu-
lighederne itke er optimale og fordi vi il4e s€lv må fange laksen hvis den
ft€des.

Skrl vi have trls?
Hvorfor er vi egentlig interessoreale i at de! skal være laks i Ribe Sportsfi-
skedoredtrgs fiskevand? Det er føst og &erDmest åbedyst at laksen er
smuk (Se båre billedet), og så kån laksen blive stor. Vi drømmer vel all€ om
af fange 10 kg laks. M9n voree ogen fangststatistik fr4 2000 vis€r, at det er
srnå laks vi fanger. Gømernsnitligt va|v€gten på taks i Cels å lovere otd
tilsvarende foi havørledø i 2000.
Deriolod 9r der flere tiag der tale imod at satse voldsomt på laks€f, Føst og
frenmest or d€t d}tere at opdrætte laks etrd havørrgder, Ydefln€te lioytt€r
der sig flere fiygt€de sygdonme til laksen, og som tidlig€re næIat 9r gen-
nEmsrdtsstørolsen for de låks vi faryer mindrg end for havffrcdor,

Hvie konklusioreme ridses op må de vær9 som &lgeri

' Dot €r uhoværdig at talc op oprind€lige laksesta(|mer i Rib€åsltstemet, og
vi vil mirdste frovældigh€d€n ved at forsøge al press€ tiltag igermem for at
redd€ laks€starffnen.

' Det kan diskuteres hvorvidt laksen vil væro €! m€re intergssant sDortsffsk
eid havørreden,
. Der er ingen grund til at frede lals€& d€r kurl oksist€(e( fordi vi betaler ud-
sætungenre.

Min holdning €r klar, vi bø satso voros loæfter på havøred€n. Se bare hvad
d€t har ført til i Karup Å, der i dag har Danmarkr mest berøntg og cft€rtrag-
tede fiskeri. Døfor skal vi pals€ at sats€ på "Ribelaksen", der på lang sigt
målke ødelægger mere end dqr gåvrcr.

(indl@gget be| vrcs på dz følgsnde sidel
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Som nar på Henrik Bays kritik, har Einar Eg Nielsen og
Anders Koed fra Damnarks Fiskeriundersøgelser skrevet

Igende:

Ribelaksens død stærkt overdrevet
Af Einar Eg Nielsen og Andcrs Ko€d, Danmarks Fiskeriundersogelser .
Det var med stor irteresse vi læste Henrik Båys (HB) indlæg d. 4/12. Det er
fmt med en ko[struktiv debal om hvad mall vil lned sine fiskevarde. Hvad
vi derimod er urolige for, er de såkaldte fake soln HeDrik Båy opddser og
som "taler imod af (Ribe) laksestanmen eksisteler". Harls hovgdargumerter

l) Der er ingør genetisk grundlag (DNA analyser af skælprøver) for at
genkørde en fubelaks.

2) Det er føst i de senere år at lalsen er blevet almindelig.

3) Der er udsat laks fiå Skjern Å (35.000) så det er ikke overaskende at
matl fanger vestjyske laks i å€n,

4) Fordi der udsættes vestjyske laks i Ribe Å og ardre vostiske å!r kan
vi godt gleiime alt om en særlig fubelaks.

Desud€n nævner HB, at dsr i dofl pgriode hvor der 9r drgvet lystfiskeli i Ri-
be Å ilJG har eksisteret nogen "int€ressant" lakseb€stand her.

Danmarks Fiskeriundersøgelser har gennern en årræLte undersøgt laksel1e i
de vedyrk€ vandløb hflrder Ribe Å, og har blandt andot v@!€t ansvarlige
for de genetiske analys€r som HB refererer til. Vi del€r besternt i!*e HB's
udlægning afhvad der er fakta, Vi vil i det følgende gememgå HB's væ-
s€ntligst€ argumonter og påpege hvor ha.ns argumenter, ud ta en faglig vur"
dering, i!.ke holdcr vand,

l) Vi sk€l være de førsh til at beklago at d€r ik*o lindes gamle skæl fta tube
A og at vi derfor ikke har kunn€t foretage €n direld€ sammenligning afdotr
oprindeligo og den nuværende beltond. Vi har i sted€t giort det næstbodsto.
Vi har safimenlignet den nuvøende bestand mod de næflnestc oprindelige
bestande sorn vi hal gar e skælprøver fr4 nemlig Sneum Å og Varde Å.
Disse to bostande er meget tættere bedægtet med hinanded ord med andre
oprindclige vcstiysko laks og det er derfor o\,€rordondigt sandsFligt at Ribe
Å fra det samme sydvestjyske område også var tæt beslægtet med disse
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stanmsr. Geætiske uodersøgelser aflåkselngel fanget i 1999 og 2000 vis€r
at ciika 1/3 afder naturligt gydte ).ngel i Ribe Å genetisk set ligner de ondre
oprindelig€ sydvestjyske laksetrestande mere end de ligner laks fra Skjern Å.
Så de vestjyske laks i Ribe Å karr altså ikle alle staftre fta udsætoinger og/
eller strejfere Aa Skj€rn Å. Kalt de så komBe Aa Vade ogleller Sneum Å?
Næppe. da den oprindelige besrand i Sneum Å er borte og der er L:rrn m gan-
ske lille rest tilbage i Varde Å. Det lader os tilbage med den mest sands)'nli-
ge forklari4 - En lille rest afdeo oprhdelige laksebestard hal overlevet i
fube Å. Derfor ligier en del afyngleo i to fonkellige år oprindelige syd-
vestjyske laks.

2) Det er sa4dt at lakser i fube Å er blwet mere talrig i de seneste fu, hvil-
kø skyldes udsætningor af frernmede laksestarmre!. Det vil ingen b€tvivl€.
Metr der er altid blevet fanget laks i Ribe Å, selv i de tu hvor det så aller-
vætst ud, Mængden aflandede laks adskill€r sig iLke yæsentligt ts de lak.
sefangster der i don sarune p€riode bl€v gjofi i Skjern Å. Hø var de årlige
laksefangstq i b€gyndelsen af 80Cme på 5.10 stk, Samme mængde fisk vu
ma! i statrd til at fango ved elfisksri da mqn i slut nge! af 80Crn€ påbc-
gyndto a6ojd6t med at redde den bostand som på helt tilsvffetde vis som
Ribe-laksen var bl€vet dømt uddød afmange. Resten afhistorien omking
udvilli4gor af laksebestatrden i Skjem A køder vi alle. De ridste bud på
bostardens stønolse €r på den rigtig€ sid€ af 1000 oprindelige S$em Å.
opgaigslaks. At laksefangst€rne stiger når man sættor laks ud or derfor ild<e
et argument for at d€r ikke findes oprindglige låks,

3) I Ribe Å fmde( vi også en del laks som genetisk ligner Skjem Å laks. Ud.
Eæftingem€ afskj€m A laks har helt siklcrt bidraget til nogle af de vesiy"
ske lals i Ribe Å. Men hvi6 dot skal vær! hele forklarirge! på de vestjyske
laks i Ribo Å, så skyldu HB €n forklariry på hvorfor €n så Btor del af de
v€stjysk€ laks ligner sydvestjysko (VarddSneum) mere end de ligner laks
fia Skj€m Å? En rest af oprirdelige tøks fra Ribe Å €r stadig den m€st sand.
syrlige forklaring.

4) Hvis laksen i de sndre vestjyske vandløb udsætfes på en fomuftig måd€,
dvs, så tidligt som muligt i livsforløbet så de får en ordeNrtlig prægning på
vandløbgt, vil shejflaten erfadngsmæssigt vær€ meget lille. Derfor forventer
vi ikko, at shejfning frå andre vandløb vil repræserfere et a.lvorligt probl€m i
Ribe Å. Hvad der d6imod er €t probl€m, er det lave antal moderfisk man or
i stand til at fange i åen. Det betyder, at man er nødt til at tag€ at&e hensyn
end til ddt, at motr kun anv€nder oprindeligt sydveqiysk mate ale til udsæt-
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ring. For at sikre e! tilstrækkelig mæqgde genetisk vaiation og undgå ind-
avl anbefaler DFU, at Fun under kontrollerede fo old anvender a$alre vest-
jyske laks til at supplere udsætringsrdaterialet. Det er ikke den optimale løs-
ning, men på derne måde redder man så meget afden oprindelige genetik i
Ribe Å, samtidig med at man siloer en 1€vedygtig bestand. Da de vesdyske
laks er den sidste rest afoprindelige laks i et meget stort område, er det utlo-
ligt vigtigt at vi rcdder alt hvad vi kan rgddo før det er for sert. Det er dn
gafg er tabt korntner det ikke tilbage.

HB [ævner at, der i]ike har eksisteret nogen "interessafi" laksebgstand i Ri-
be Å den periode hvor der er drevet lysffiskeri. Om defte er dgtigt €r vel
udelukkende et spørgsmål om hvem rnan er, og hvilke stnspunkter mar hår.
Ld fra et fiskeribiologisk s),nspunk er laksebestanden j Ribe Å ] dersl inæ-
ressant. Dotte skyldes bl.a" de forhold at laksen kan have stor positiv betyd-
triIIg for vandløbets dlnarnik, og ikke mindst at laksen er en sjældel og b]ret
art. Ud fta nogl€ lysf{iskercs synspunkt har laksel i Ribe Å måEke væIet
miadrc itteressånt i og med at laksofangster va.r relati\t sjældrc, og at de!
altid er blevet fanget mange flere hevøn€der end laks. Mange lystfiskere har
dog et helt ardgt sla på sageq leinlig at lakser 9r særdeles intgressant an-
skuot ud fta et nafur.kvalitetsmæssigt synspunkt, og at det i sig selv er 9n
tilåedsstillelse at vide at d€r er laks i netop "ens €get" vandløb.

HB forsøger sætte sagen på spidsetr ved at ftemstille den som om, at matl
må vælge mellern at havo enton havøned oller laks. Dstte er forkert! Man
kan uden problemor have bådo havøned og laks samtidig. J4 udEnlaldske
uidersøgels€r hal endda vist, at derr sar e-d€ mængde af flsk kan øges med
op til 50% hvis der er havørred og laks i vandløb samtidig, i forhold til hvis
der kun or havøned. Kolklusionen er alts4 at der e! en fiskerimæssig ge.
vinst ved både at hav€ ør€d og laks i åen. D€tt€ skyldes at øn€d- og laksln-
g€l ikke har fuldrtæddig ov€rlåp af levesteder. Derfor udnyttes vandløbets
Foduktiolspotential€ bedre hvis der båd€ er €fied og laks tilst€de samtidig.
Det har i øldgt visf sig, at ønedyngel Hare sig bodsr hvis dø er konkunen.
oo med laks om pladseme. Dot vil altså sige, at udsætr&g af laks i €t.vurld-
løb ik*o sker på bekosming aføred.

Til sidst vil vi geme vearde tilbage til det virkelige problsrn, Dor or €n r€st af
oprindelige laks i Ribe Å. Don er baro for lillo. Det skyldes gansko rigtigt
dårlige forhold for gydniry og opvækst, passageproblqner m€d også fisker!
ct. Det er derfor vigtigt åt man hurtigt tagø initiativ til at alhjælpo disse for-
hold. Herunder vil en fiedning fro lystfisk€ri€t helt sikkert k$ne give ot bi-
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drag. Et hurtigt regreeksempel: Hvis sportsfiskeme fanger 100 låks og 10%
er oprhdelige har malr {emet l0 rydefisk fia våndløbet som L:rrnne give op"
hav til tusindvis af).ngel. Derfor håber vi fia DFU'S side, at sporfiskeme vil
bidrag€ til at redde en oprhdelig del af don danske aanr uånset om man
helst vil faige laks eller havøred.

For er mere detåljeret gennen€arg af analyser og historisk talmateriale hen-
vises til "Miljø og Vandpleje" (nI. 25, 2000) som kæ rekvireres fta DSF el-
lor hos undgdegnede.

Einar Eg Nielsen: een@dfu.min.dk - Anders Koed: ak@dft.min.dk

I n@tte nummer qfJiskeNBEfiqgthinger brihges endnu et
debatindl@g ont RibeJakteh slqe,ret øf Henrik Bqy, Ige

svarer DFU på fultikken. Indl@ggeke er allercde tilg@kge-
Ii ge på forcningens hj enmeside tønr. ribespolls/i s ltc t. dk

Til orientering bringes hermed fornandsbeletningen fra
generalforsanlingen i DSF Region Ribe amt

F ormandsberetning ved regionsgeneralforsam-
lingen den 29, ianu,ar 2002

A.llErførst vil jeg stade ru€d at øllsk€ all€ €t Godt Nltå. Datoon for gengral-
forsamling€n i fu €r frenuyl*€t noget i fofiold til tidligere ud fta hensynfa"
gen til at nogl€ forqinger har best "relsg$nødo den førsto tirsdag hv€r må"
n€d, og ugen eft€r er dor vinterferio, d€r så kan forhitrdrc aodre i at deltage,

fuet 2001 har ikk€ vær€t Fægot at den storo mødeaktivitet i regionsregi. D€r
blev alholdt bes6'relses- og formand$nøde den 19 april, hvor bl.a. Ribe
Amts beslutring om øget markvanding blev diskuter€t. Der blev følg€id€
med forbundets mellemkomst sendt skiv€lser til Ribe @ , heri udbad man
sig amtets sen€st€ m{kvandingsrodegøolse, samt 6n redegør€ls€ for sam-
monhæng mellem dør politisk vedtage regionplans vandirysprioritering€r
og den praksis, amtsrMet føror på offfi€t. Dette skulle erdnu ikke v6r€
sket.

Der bl€v ligeledes aftoldt bost,'relsesmøde 24 oktober (dsgsorded samt !€fe.
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rat uds€ndt til foredngeme). Vadehavet blev som bekendt ikk€ indstillet soin
Verdensafisomfåde. Der skulle ikke værc st€mning for atter at give tilladelse
til forsøgsfiskoi efter slaubber, gmndet manglende tilslutdog og udbytte at
fiskeriet. Forsøgsfiskeriet efter multe ea forokomnet uden en etoste fangst af
lalsefisk (eo enl€ft skrubbe, saml55 multe), det må forvettes at der gives
tilladelse til en ny periode på 2 fu. Uderteglende deltager som observatør i
følg€gnppen vdr. overholdelse at de gi\aF regler for udøvelsen at fisk€riet.

Som dtrtsrepræsentant i fiiluftsråd€i v€tr undetegnede 29 november på en
årfaogeret rurdvi$rirlg på Varde Øvelsesteræ[ Dele af teflænet skal udlæg-
ges til ofrendigheden. Der ligger et par søer der er afinteresse for lystfiskeri.
Fiskeriet i søemo ru, udøves kun at personer m€d tilhyning til varde kas€r-
ne,

Der blev alholdt forbundsddsmøde 4 novomber. Mødeme er ved at vær€
"01de", der afgøres ikke noget politisk mere, de er mete af orientqende afi.
Før strakte de sig over lødag/søndag. Så en hel søndag. sgnest fr4 fiokosttid.
Så det onder nok med et kaffemødq for så måske at uddø. Forcningeme er jo
i fowejotr godt orienteret fra forbundeg og leferer€rjo også direkte dertil.
Men det burde itrke forhindre rcgle (gode) debatter på generalforsamlingen.

Modlemstallet lader meg€t tilbage at øsko. lsær h.lter det på ungdomsafdc-
lingen, Udover at foreningemo gør €t stofi arb€jdg for de unge har Fisk€-
Avisgn nu også taget et initiåfiv til detto problar! gennern bl,a. en abonne-
m€ntsordling med 1000 skol€r i Da1rm0rk, Her fra r€gionen doltager Varde
og Ribe Sport!fiskerforeninger i ordningon,
Ud fra de tilsendte blade som modtages fra foroning€me kan man konstatoro
at der bods alt er "ga!E ' i den de forsk€llige steder. Tilbudene til medleln-
møne ec marge og gode. Der har i-kke været afholdt noget for juniorer i regi-
onnegi i 2001. Regionen yde! ell€rs €t godt bidrag hertil. Iøuigt har Per B.
Hjenild skriftlig heddelt at han omgåendo er udhådt afb€s6,relsen.

Det er så i & 2002 den 2-3 marls der alholdos kongros. Her skal man så hu.
ske at forslag til konglessen skal være forbundet ihænde 6 uger inden kon-
grcssen,

J€g mener h€I at have berent d9 mest interresantg ting i rsgionon i d€t forgafl.
ge år, og hkksr best rehed og forening€m€ for tidør der gik,

Knæk og bræk

Fim ø. SilbEr
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- IsKEN

Hver onsdag åften, i  perioden I/17-I/t ,  nødes vi
til, det sor vi kaldet fluebindinq på Nørrenarks-
skolen i R-ibe.
Den første søson havde vi ikke mange be6ø9,-vi vsr
2 - t  nand. Det var ikke mange, men vi besluttede
at fortsætte.
Det er vi glåde for idag. I indevarende sæson har
vr været 8-10 nand hver onsdaq, 6om har hygqet sig
gevåldigt med forskell- ige gøremåI.
De f- leste er meget iherdige med f jer og tråd og ud-
viser stor dygtighed. Jeg er i hvert tilfæIde meget
imponeret.
Jeg synes, det er utrol igt dej l igt, at der er så
st.or opbakning, når vi lavef noget,

Vi hygqer, bindor f. Iuer, fortæller de utrol igste
histotier og drikkef on masse kaffe.
Det or ikke afqørende, 6L nsn nødvendiqvls binder
f luec e.l ler nå6ke ikke kån denne kunst.
vi har gode lcremestre, - og de er tilgtede,
Derudover kan man evt. reparera qrej el ler bsre
hygge srg.
Vi har olads t. i ]  f lere. såL det er bal 'e med at komme
ud €f starthullerne, rn&n vintersæsonen 6lutter.

DERFoR : oNsDAG KL, 19.10 i Frit idsklubbens
Iokaler oå Nørrernerksskolen i Ribe.

Sidste gang i fof,året | 27/2 D2.

n-

POIIL & 8øRGE
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