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Flere storfisk!
Den 5. Maj 2002 vil nok ikke foreløbig
gå i glenrmebogar hos bestl,relsesmed-
lem Poul Køhier - vo1 noL en afforenm-
gens mest Ili11ige gæster ved åen
På erl ;sk "Flying Condorn Lspirrner af
egen import snuppede poul nemlig den-
ne dag eII af sit liv største og smu]k€ste
havøredef - et plagteksempla.r fbrdelt
på målen€ 9,6 kg og 88 cml

Den flctte fangst, der btev gjoft på A-
stykket af Gelså er langtfrs sæsonens
eoeste på den ' igtige" side af 5 kg.
Faktisk har fiskeriel indtil nu overyået
alle forvenlninget forlyde. det.
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Ribe Sportsfi skerforeninq
Børge Riis, Rylevæng.t 4, 6760 Rib€

Hugo }Iansen, Nørrebrogade I i, 6700 E$bjerg

Holger Sørensen, Bøgeal16 3i, 6760 Ribe
email: 2740306m00tAmai11.srofanet.dk

Bestyrels.smedl,: Be!try Poulser\ Termansen$?j i , 6760 Ribe
email: i€x@mail Lstofaner.dk

I'onr}Andi

Næstformandi

Kass€rer:

t1t 7s 11 07 59
'II{.75 45 16 12

Tlt 1s 42 11 30

Ttlt ?5 42 55 85

Dan Zoega Niels€n, tagwej 45 3 tv. 5000 Odense C Tlt.66 17 77 16
email| zoeq@B9s!,tl9l lk

Poul Kshier, Blokvei 2r, 6760 Ribe

Christian Jeflniir, Jernkærvej 31, 6760 Ribe
enail: miin.v€n@oost.tele.dk

Grariy 46. 6760 Ribe
Sp. Mø evej 139,6?05 Esbjerg ø

Ttt .  75 42 43 12

Tlt 75 42 38 04

Juniorleder:

T\t. 75 42 46 42

Tl11 75 36 33 06

-llt. 75 42 46 42

Srpplernt€r: Ame Chiistelrsen, Degnetoflevej 23, 6760 tube Tlf.'75 44 32 3l
emaili åme_ckistensen gg@yahoo.dk

Clrislian Silber, Holrn€vej 10, 6760 Ribe

Finn Kruse Jensen. Rosengade 60, 6600 Vejen

Christian Silber Holmevej 10, 6760 Ribe
em&il: sno mån@fiaii L stoånet dk

Ddv2le i Ribe Spor$fiskerfor€nins: (Henvendelse til fornærdene)
Våndplejeudvålget: Poul ltubl€r- Christian Jerinih, Børge Riis
Fiskeplejer Laksefondenv.&uc.l0ldliensei!BemyPoulsen.
Blad'Jdvålget: gh!i$!44.1!I!qliLDanzoega, HolgerSørensen.
PR / Hj€mmeslde: Dan Zoes& Christiån Jermiin, (Lau Jepson)
KontraLtudvalg€t: Børge Riis. Hugo Hansen, Dån Zodgi, (P.K. Larsen)
fubejde ved åen Bennl, Poulser- Ame Christensen, Hugo Hansen
Hus'rdvalget Hueo Hans€n. Poul Køhler, Clnstian Silbet
Udlejnirg Kaltoievej: Poul Køl er. Holger Sø.enser
Pokdler: Poul Køhle.
Tabte/fundne ting: Bennv Poulsen
lunicrafdel ing: Chrislia-n Silber, Lars Roed og Kasper Mehben
Indv€j ing affftk Poul Xøhl€r, Børg€ Riis, Christian Silbcr

Kontrolløret vcd åen: (Eenv€ndelse til oosvnskoordinalor Johr Schmidr)
Jo|r Schtnidr
Bent Niss€n
Ckisdan Winkler Toft€n 5. Fole.65l0 Gan,
Erling Skjødt Tunøvej 20. 2.sal, 670J Esbjers
Poul Erik Niels€n Kaj Munksvej 4, 6000 Kolding
tsent Olsen Eøjvej 4, 6510 Gram
Knud Erik Jensen Torfikadevængnt 5, 6760 Ribe

Ttt 75 42 20 38
Tlf: ?5 47 00 i6
-lrf :74a23153
Tif 27 33 16 86
Tlf 75 52 rJ 8l
llf: 74 82 )5 S0
\f:JS 422296

g&Btslglrubeu Encdy* htn ned ic,singo$ rki isc riladeAe R€nauion: ctliaiåi ir'miin .g Elådrd$lÅd.
Trt'taing: tub. K.sruio. @
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Erik Danielsell ned eD flot
måj"ha!ffr€d på 7,2 kg og
80 cn Fary$en blev gon
på spiDncr i Fladså.

Positive meldinger fra åen
Forårets og sommerens
fangstmeldinger indikere4
dl Ribe Sportsfis@or-
ening også i denne sæson
Ieøn friste med noga af
landets ullefi edste h sv ør-
redftskefi

Som nævnt på foNid€n har sæ-
sonen indtil nu langtfra skuffet.
Denne melding har selvfølgeligt
lydt før, rnen det er bemærkel-
sgsværdigt, at man nu hører det
samme fra mange af de kome-
kYent ulderdrivende medlem.
mer! Fla garvede, mangeårige

medlernmer, samt kendere af
åer siges det blandi andet, at
man skal mange år tlbage for at
fin& noget lignende med så
mange og så store fangster alle-
rede fff del forcstående efterårs-
træk.

Redaktionen hører jo langtfia
alt - d€svæne, og med dette i
tankeme kan vores kendskab til
to fisk omkring !i kilo, tlere om-
king otte kilo og marge på 5-7
kg kun imponere.
Hovedi4dtrykket ei, at tangl ile
fleste fisk er farget på A'stykket
afGelså, Meldingeme fra Fladså
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Den 13. jdi fansedc Aa-
go L]s6n pn A-stykke! af
C€iså denne smul,te ha!'
øred på 8,3 kg og 82 cm.

og Fljotvad Å er endnu lidt
spledle, hvilket til dels nok skyl-
des mindre fisketryk og lidt la-
vere vardstand.
Netop vandsta$d9n har denne
somn'ler været særdeies fin, hvil-
ket nok er ån af forklaringerne
på det gode fiskeri. Lrg€så posi-
ti\'t har "grødegoblem€t" i Gel-
så efter sigende næsten været
uslnligt og il*€-€ksistercrde.

De mang€ flotte ångster dæm-
per selvfølgelig langtfta forhåb-
rringeqle lil efterårets fisked.
I de næste par ger kan et lille

mious bla.ndt d€ mange plussef
dog yære august må.Deds næsten
topeagtige vejr. Men dn ting er
sikkart - d€r €r allerede ll]arge
fisk i åen i forvejen, så helt gait
går det i hvert fald ikle!

Hvis de gode takter især maj og
juli fortsætter, kar det sædvan-
iigvis gode efterårsfiskeri måsLe
således nå uanede højder. Så iat
stangen, tag ud til åen og fa|Ig en
flot fiskl Og husk lige at rappor-
tere din fangst til enten blad eller
hjemmeside...

CJ
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Johao Jffgellsen med 7,5
kg søt\.'tøj fordelt på 80
cm. Fisken biev fang€t på
en devon-spinner i starten
af maj på A-stykket af
Gelså

LeifNielsen fangede
rnidt i maj denne 82
cm lange 6 kg's hav-
øned på A-stykket af
Gelså på et Krokodil-
blink.
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Mindeord
John Tosti døde den 14. aprit i år effer lang tids sygdom.
John brændt€ utroligt for Ribe Spo.tsfiskerforening, hvor han tidligere
deltog i besfyrelsesarbejdet og virkede som kontrollør.
Specielt A.-stykket, hvor han lev€de en sto{ del afsit liv, stod hans
hjerte næd. Han debatterede ivrig herom, ikke mindst på foreningens
generalfotsamlinger, hvor tankeme kom tit udtryk.
En ivrig debaitør og god kammerat vil blive sa\,,net, og vore tånkq vil
ofte gå tiltrage til den tid, hvor Johr var iblandt os.
Ælet være hans minde.

Bestyrelser

Sct. Ilansfesl 2002

Atter en gang var vi spændte. Holdt vejrst til aftenens Sct. Hansfest
og hvor mange ville komme?
Vejret holdt om end det var lidt blæsende, og vi var ca. 25 som vi ple-
Jede.
Der blev hygget tii deq store guldmedalje, spist pølser og drukket kaf-
fs m.m. mens de rnest åDtasifulde fiskehistorier blev fortait.
Når man så samtidig havde €t Ilot båI, fik en fantasifuld båltale med
efterfblgende midsommervjse, kydret med mundharmonikaspil af
Aage Lysen ia så kunne det ikke være meget bedre.
Det var hygge af højeste karat.
Tak til all€, der mødte op til a{angementet. Det er dejligt når med-
lemmer og familier bakter op om bes4,relsens arbejde.

På getsyn næste år
Bestlrelsen

N.B. Sc1. Hansfesten gav i år et overskud på 54 k. Regn6kab forefindes. (Red.)
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FORDEL FISKETRYKKET
- MEN HVORDAN?

Når nan tænker tilbage på
sidste års alt for store frske-
tryk på det øyerste afKar-
kovgård stykket, nå det vø-
re på sin pla^ at tage dette
problem op til debat.

Det drejede sig især om den sid-
ste måned, men var vel egentlig
tlpisk for det meste af sæsorcn,
og det rygted€s jo hutigt, at det
var der, at man kun[e være h€l-
dig at komme i kortakt med en
laks eller en havøned, og der
blev, så vidt jeg ved, kun fanget
ganske 1å fisk vest for gården.
Det kunne jo så skyldes, at der
ikke blev fisket nær så intensivr
der som fra Automal€n og ned-
st|øms.

Forklaringen er måske den, at
dambruget på en eller anden må.
de danner en prop, som gnr, at
fiskene samles inden vandstan-
den er pass€nde til at passere til
at passere dambruget, og får dem
til at søge længere iDd i syste-
met. Ifølg€ en ret pålidelig kilde
fanges der da alt for lidt i Sam-
neNlutningens vand, det kan

vel skyldes, ar fisk€ne først kom-
mer derind efter sæsonens afslut-
ning, ihvertfald i et rimeligt an-
tal. At fiskercndet på stoæ
sbæknitger også er * pænt
sagt - røvkedeligt, gør ikke sa-
gen bedre. Dette kurm€ afhjæ1-
pes, hvis man som ved andre
ås)'stemer tilbageførtE nogle af
svingene, det ville da gøre van-
det mere attraldilt, men ville vel
ikke i sig selv skaffe flere fisk.

Vi rnå vel se i øjnene, at fiske-
trykket på A-stykket ikke vil b1i-
ve mindre i år elter at vi har
skippet Vesteråen, og hvad kan
der så gøres ved det? Hvis man i
foreninget bar fået et a6ejds-
hold, som mar opfor&edes til at
skrive sig på ved generalforsam-
lingen, kunne rnan måske få dis.
se Bnge' stærke mærd (for deln
må det vel vær€?) til at gøre
færdslen ved åen lidt micdre be-
sværlig. Jeg tæi (er her især på
området ved Skoysvinget, hvor
man "i de gode gamle dage"
kunne bolde på "Hylden" syd for
åen, og derfå med rimelighed
kunne fiske ned under skoven.

Ved et besøg de. sidst på af-
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vigte sommer kunne jeg bare
konstatere, al det var næsten
umuligt ai fødes der p.g.a.
maDdshøje rø og brænderælder
og meget sump.

Det var vel muligt ved barc en
iills indsats at gøre området til"
gængeligt -- også for vi gåml€
knægte, som for år tilbage virke.
iig nød a1 fiske der - og då også
i ny og næ fik en fisk med hjern.
Det er ikl€ fordi, at jeg ønsker
Møfium-tilstande i vorcs for-
enin& det kan da let blive for fri-
seret, meII da det er et liskevand
fo. medbmmer, gff det da ikke
nogei at det også er dem, der
kar nlde fo.delerc, ved b€sty-
rclsens tiltag.

Mt lille hjenesuk skyld€s til
dels, atjeg er årgarg 1926, metr
der er en del af medlemmente,
der er afnæstgn sanlme årgang,
og jeg tror at de vil vøe glad
for 'Vsse initiativer" !

Ellers glæder jeg mig til den
kommende sæson, nogen kunne
mfuke men€, atjeg ikke har flere
laks ellcr havørreder tilgode,
men så længe heltredet tillader
det, vil stadigjeg stadig tillade
mig at møde op - - i ny og næ!

25-3 2W2
Med verlig hilsen

Erik Mådsen Brørup

Kaj Erik Ullerup med en
maj-havøned på 4,65 kg
og 74 taget på spimer
på A-stykket af Gelså.
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Finne- og skælprøver af laks ønskes stadig
Ligesom i de sidste to sæsoner indsamler vi igen i år gøver af laks
fanget afRSF medlemmer. Prøveme bliver som tidligere send til
DNA analyse hos Danmarks Fiskeriundersøgelser i Siikeborg, og vil
så1edes indgå i forskningen vedr. de oprindelige danske laksestammer.
Resultatet afsidste års plfier viste at 3 ud af27 DNA lestede laks vax
afoprindelig Sydvestjysk oprindelse (se skemaet på modstående
side). altså ca. 10 % hvilket er ca. det samm€ resultat som i år 2000.

Hvis ilran derfor t'ange{ en laks, og vel at mærke ikke vælger at gen-
udsætte den, så ville vi være taknemmelige for om men \ille tage en
skælprøve (ca. 15-20 skæl ml. sidelinien og rygfinnen) samt et lilie
stykke af fedtfinne fia hver fisk. Skælprøven opbevares i et kafTefilter,
og fedlfinreprøveo i fryseren. Begge dele kan så endten afleveres hos
Børge Riis eller vi anaqgerer en athentning af prøveme ved en given
lejlighed. Prøver fra laks som allerede ligger i fryseren kao også bnr-
ges! Husk at notere laksens længde, vægt, køn og fangstdato.

På forhånd mange tak for hjælpen.
M.v.h. Bestyrelsen

Deøre iaks som Christian
Silber ångede i 2001 viste
sig at tilhøe €n svensk stam-
lne. (Se prøve nI. lB.)
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SNA-resedtafer af traks fanget å år ZSS1

De eksakte stanlmer er desværre ikke redakiionen bokendt. Sidste fus
resultater kan dog muiigvis give et fingerpeg. Her udgiorde siamlnet-
te Burri rool og (-ori, de "irske" laks , mens Conort- og Atrdn-
stammeme henholdsvis repræsenterede de "skotske" og "svenske""
laks. (Se fiskeRlBEtragtninger nr. 3/200i)

Nr. KøN LanEde Vlest Fanoststed Dåto
l'0 t300 15/54't

rsk lun ;3 1000 :?6-01
rsk lun 1 tB50 ?ibe Vesterå 3. Riis I0/8-01

I t5 t300 v9-01
svensk 1 t750 ,t9"o1

luh i0 1510 )t9,01
i2 '!475 //9-0 i
i4 7250 v9-01

rsk lan i5 1875 L Låursen t/9-01
t0 lan )0 1600 Nissen 7t9-01

luh )5 2250 3t9-41

i3 2050 J. Duzelio l/9,01

'3
)0 1700 l/9.01

t4 ikotsk )9 2550 3 Laufsen lt9-p1

;vensk .iun )6 ?300 libe V-osrerå3. Olsen t/9'01
!6 t500 B. Olsen 12l8-Oi

t7 rsk t9 1750 7/9.01

IE I'rn 1500 Silber 13,'9"01
!9 7l i0o0 kje*r t4t941
:0 i0 lc00 ). Liist! 19/7-0l

t1 i4 )000 !- Sudde lslT-41
22 rsk i2 )300 3. ftis 28/9-01
z3 rsk lun i0 2500 l. Riis t4 l10-01
l4 lun 2100 Ribe Å (A) ;- tsien] ,0/6'c1

lun i8 t000 \. Pilakovic u8-01
t6 3kotsk lun l9 t700 8/8-01

2600 29/9-01
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F iuefiskedag rned instruktører
Rigtig rnå]lte af vo.e medlemrner vil erten geme læ.e at fiske lned
flue, eller blive bedre tii det - så derfor;

Søndag den 13/10 mellem kl. 09 og 13
afholdes fluefiskedag for nybegyndere og øvede udi kunsten fluefi-
skeri.
i,{ødested Kaltoftvej 2. D€I vil være 2 iostruktører tilstede sam kan
1ære fra sig afforskeliige fomier for fiuekast. Medbring eget fluegrej.
Aryangen, entet er $atlsl

M.v.h. B€stvrelsen

Kont til klutt*ftner!
Fra og rned onsdag de& 5. November kl. 19.00 er der igen ugentiige
klubaftner i fiitidsklubbens lokaler på Nønemarkskolen, Mosevej, Ri-
tre.

Æl€ er velkollne til at deltage i aktiyitet€r som fluebinding og lignen-
de. Har rnan tllot lyst til en hyggelig aften i saavær tned andre lystfi-
skere, cr rnan selvfølgelig også nrere end v€ikommen.

Vel mødtl

Yderligere inforrnation: Bø.ge Rjis og PoulKøhier
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Pcstbesøreet blad 5975-q
8245 ARC
Til

99373
HENRIK C. AXSELSEI{
FASANVEJ 2O
5760 RIBB

Generalforsam!illg 200?

I henhold til foreningens redtæger
skal forslag til den ordinære gene-
ralforsamling være forma:rden i
hænde senest den L november

Generalforsamlingen afiroides l
Ribe lvXark Forsarnlingshus lørdag

den 14. december &a kl. 14.00.


