
ME9LEM9ELAD FOR RIBE SPORTgF19KERFOR'NING

Vellykket fiske-
konkurrence

Ribe Sportsfiskerforenings årlige fi"
skekonl(unence i september blev som
noget nyt åfl1oldt i vardene øst t'or
Ribe. Konkurrencen, der fandt sted i
et somfieragtigt vejr, blev et velbe"
søgt og hyggeligt indslag i en vr*elig
goclsæson
Selvom vejrel efler nranges mening
var/o/ fmt til et godt fiskeri, udeblev
fangsteme bestemt ikke Vinder af
konkutrencen blev Hennmg V. Jen-
sen (se billedet) med en fin laks på 77
cm og 4,025 kg.

Nt. 4 19, åryanI Aecehbet 2ooz



Ribe Sportsfiskerforenins
Fo.mand:

Næslform

Kas!erer:

Bertyrebesmedl. i Benny Poulsen, Termansensvej I , 6760 Ribe
enail: vax@mai1 Lstofanet.dk

Poul Køhler, Blokvej 2r, 6760 Ribe

Cidstia.n Jermiir\ Jernkærvej 3 I , 6760 Nbe
ernåil: miin.v€r@lastleb.dk

Børge Riis, Rylevænget 4, 6760 Ribe

Hugo llaflseq Nørrebro8ade 11, 6700 Esbjerg

Holger Søre$eq Bøgeall6 33, 6760 Ribe
email: 2740306m001@naill.stofanet.dk

Chlistian Silber, Holmevej 10, 6760 Ribe
enail; $nowmån@haill.stofanet.dk

Ame Christe$en, Degnetoftevej 23, 6760 Ribe 'llf.15 44 5231
em&ili arne*christe!sen_99@yahoo.dk

'11f.75 4t 01 59

Tlf 15 45 t6 72

Ttf.75 42 17 30

Tlf 7s 42 55 85

Dan Zoega Nielsen, Jagtvej 45 3.tv, 5000 Odense C Tlt. 66 1'l 77 16 \
email: zoeg@oost tele.dk

Ttt.'75 42 43 12

Tlf 7s 42 38 04

Suppl€anter:

uniotleder:

Cltristian Silb€., Holmev€j I 0, 6760 tube 'llf.7s 42 46 42

FinnKruseJense4 Rosengade 60, 6600 Vejen Tlf 75 36 31 06

Udv{le i Rib. Soortsfrkerfor.nine: (Henvendelse til &!!q!E!!h!9)
Vandplejeudvalget. Poul Køhler Christian Jermiin, BørgeRiis /

Fiskeplejel
Bladudvalget:

Tlf.'t5 42 46 42

ltf ls 42 20 18
Tlf 75 47 00 16
Tlf 74 82 3i 53
Tlft 27 33 16 86
Tlf: 75 52 13 81
Tlf 74 82 15 50
'llt:15 422296

L&ksefonden v. l!!p.ll!{i$!!lq Benny Pouls€r, 'gldsllal&$djL, Daa Zo€ga, Holger Sørensen. /
PR / Hjemmesidq Dlnzoeg&. Christian Jermiiq (Lau-&pEen) "Kontraktudvalget: BøepÅlg Hugo llansen, Dm Zodga, (P.K. Larsen)
A.rbejde ved åenr Benny Poulserl Ame Chrirignsgn, Hugo Hansen
Husudvålgeti Huco Han3en , Foul Køher, Christisn Silber
Udlejning Kaltofrevejr PeulKgbig, Holger Sften8en
Pokaier: Poul Køhler
Tebte/fundne tingr B€nnv Pouh€n
Juniorafdeling: gld$ialsilb€!, Lars Roed og Kaspor M€hlsen
lndvejning ,ffisht Pod Køhler, Bdrg. Rih, Christirn Silber

Kotrtrollører ved åenr (Henvendelse til obsvnskoordinator Jolm Schmidt)
Granly 46,6760 Ribe
Sp. I{øUevej 139,6?05 Esbj€r8 ø

Christian Winkl€r Tofren 5, Fole, 65 10 Gram
Erling Skjødt Tunøvoj 20, 2 sdl, 6705 Esbjerg
Poul Brik Nielsen Koj Munlsvej 4, 6000 Kolding
Bent Olsen Højvej 4,6510 Graln
Knud Erik J.nden Tomskadevænget 5, 6760 Ribe

John Schmidt
BentNrsnn

0rkB!8!!Ig4[h&& Endryl kun ncd fotnins.n! skiAlb. nftdcl*. ir.diktronr chrtutidd Jotuih os llddudvdlgd.
Tlylnihgr Ribe Komuno. llut d{ldllft rft!.. drLtlaf,h{ldtnld nod0r dsr r?. lMudr 2003.



Generalforsamling
Ribe Sportsftske(brening fiholder ordinær gercralfu rsatn-
ling lørdag den 14. December 2002 kl. 14.00 i Ribe Mark

Forsamlingshus, Ko ldingvej 5, Ribe.
(se dagens progmm sid€ 4)

Dassorden efter lovene:

l. Fremlæggelse og vedtagelse af fonetningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Formandensberetning
(- Herunder Laksefonden og Juniorafdelingen.)

4. Kæsererensberetning.

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valq er:
1) Bestlr€lsesmedlem Poul Køhler (modtager genvalg)
2) Bestyrelsesmedlem Børge Riis (modtager genvalg)
3) Suppleant Christian Silber (modtåg€r g€nvalg)

7. Eventuelt
G Herunder uddeling afpolsler.)

Husk medlemskort og dette blad!

Forsamlin$hu3er ligger pA l.ndovejen nell.m Ribe og Kolding, ovorfor
Ribe Arflsg!.d. Se også kona pe b&gsidcn afbladct.

Derefter som sædvanligt "Gule ærtef' (pris: ca. 75,- k.)



S?keRløEtraqrnln!,er

Nye tiltag på generalforsamlingsdagen
Vo.e generållorsaryLlingø er altid velb€søgtq - delte er uh}T€ glædeligt. En del kom-
mer lsngvejs fa, og da vi har forsamlingshuset hele d.ogen, har vi forsøgt at udnltte
dagen med forskellige arrångementer. Så rnuligheden for at lave ,,en dåg,' ud ufdet,
er nu til stede.

Da vi ålle har en ma$e gl€j og lign. liggedg som der kan komme rcget ud a{ ar-
rangerer vi "(rejlertimeme" fiå kl. 10- 12. Her kan man købg sælge eller b!,tte det
der er i overskud i flskevesr€le eller i sksbet derhjemme.

Som overgang lilsehe geDeralforsåmlingen er der filmtemvisning fra kl cE l2-tl
vr lorsøger et hnde noget ny oa spærd€nde.

Bestyrelsan

Dagens program - Iørdag d.l4ll2-02

Kl. 10-12: "Krejlertlmer'. Køb, salg, bytte for medlemm€r.

Kl. 12-13: Fiskefiln.

Kl. 14: Ordinær generslforsamling

Kl. ?: Amerikansk lotteri.

Kl. ?: Gule ærter
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Ribe SportsJiskerforenings ordinære generalforsamling
Iørdas den 14, December 2002
i Ribe Marks Forsamlings hus

^ 
/. Formandsberetning

t /
Bett!rclt(/ørbqdd:
Bcsttrelsåns sarlmensæhiDg ændredes ikke ved seneste geæralforsaftling,
hvilket stort s€t ingen ændring€r gav r€ft bgsttrel$€soæssigt.
Torcn i bestFelsen er god og diverse sagor dobafieres grundigt inden deo
fæll€s holdniug er til stede.
Vi har et godt qadEbejde med alle og a.rbejder konstant på at udbygge vort
kontskhet salit infomatioNnive&u€t,

BestfteFeqhodetl
Siden si&te generalforsælirg han der værct aflioldr 7 b€siyrelscanøder.
Dor €f mildrc €nd sidste fo, mcn i h hr der itko l€r€t b€hov for flcre,
Øwigc rnødø m.v.: Også i år har d€r veret livlig aktivit€t ud ov€r bestyrcl-
æsrnød€me. H€r kan nævoes udvatgsmøder, regioasoødo, mødcr i sa!0 r-
bojdsudvalg og Gelsåssrnnenslutiryeq DSF kotrgr€s i V€jl€ samt div. kur-
scr o. L

M etl ta nst a t)b tlo n om i :
Vod starte! ata002 viste medl€mrbarometerst 338 medlemmor, Hcldigvis
or dette ta.l stoget, således at vi vod sæsonafsluhingen havde 393 m€dllm"
mar so,rllt 25 på venteliste til 2003, D.t synos vi faktisk €r flot.
Vi forsøg€r på alle måd€r at markedsføo forøringen samt at udbr€dc k€!rd"
skab€t til d€one. D€t sytres vi er lyl*ad€s ret godt.
Økononisk viset regnskobet €t ovøslud på cr- h. 37.000,- DotF skyldeg
,lcra tin& bl. a" at kotrtilgcntet itke blev seoket Elksimalt oft€r afståels€n
afvest€råtrq b€&€ u{lejning afKaltoftvoj 2, ov€rvågniq afudgifu niveau-
etln, v,
Modsat tæller så, at Laksefonden il&o har haff indtægte! i fu p. g, a. bostlrd-
s.nqly"scn, På gruld af denne avlede mal ikke havøneder,
Alt i alt må man sige, at tingerlo s€r pænt ud

KottwCglr 2003:
B€sgTolgå(hår bgslutt€t at hæve kontingent€t mod ca. 2 % for * imødegå
den g€ndelle pristalsregulering . Solve opkævniqsform€o endr€s itk..

n t't.rfu.'porl'Å'*erlk
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fskeNBEtaPt$tnger:
Vi har udseaff 4 nunro i år. Dette forå$aget af, ar vi på et ti&punk i år
måtte have blådet trykt på privd tryk*€ri. Dw. vi rnåtte betalc ftld pris. Ri-
b€ kotumu{€s politik på deft6 ontråde sr dog atrer æ ket således at foreflin-
gen nu igen kan få btadet tryh til favorabel pris.
Indholdet spænder tredtog det er vort indhyk, at lnedlernmeme er tilfredse
med bladet. Samtidig €r vi glade for de indlæg vi modtagsr, og vi ka kun
sige til vore pedlemmer: Fortsæt endetgl

RSF's h1e)$neside:
Denne er fortsat meget besøgt. Vi har i fu haft 13.000 - 14.000 besøgeade på
sidea hvilket !rå bete$es som særdeles flot. Sid€.r udvik!6 til stadighed, så
vi låberpryen stig€nde te lens i b€.øgstallet.

Kohtto l\,tbd rore va hde :
2002 harvoffattet 27 hre, hvor ca. 89 fiskende €r blevet konholl€ret mht.
fiskekort og fisket€gn.
Ovehnævnte iesult€rede i udlev€ring af3 stk. girokolt for manglende fiske'
te8n. R€0rt proc€Dtuelt bliver det 3,30lo, hvilket stort s€t svarer til landsgen-
r€rn$ittet Det synesjeg €r ganske tiltr€dEstinende.

I
G@l,tekort:
Di$å,besluttedaB indført afb€sbaelsen, i 2002, på forsøg$basis. FoImå.I€t
hsfiæd vår at give voro medlemmer mulighed for at tage 9n fiskeka$merat
med på flskeri i [og€t af for€rdlgerls vånd,
ordningen gældcr for Hjoftvad å salllt pA stykket i Fla& å fta Fole Dahbrug
til Hsneby bro ø åefls sydlig€ side. Flcrc har b€Nryftet sig heraf, hvorfor
ordningeo fonscner i 2003.

. l
JuhiorkhtUbeh:
J€g vil hlrlvisi til juniorlederetrs berotrirg og d€rudover blot n&we, at der i
virt€rensYøb har været aftoldt ugentlige junioraften% adskilligc fisketue
samt repfæs€ntation vcd SJOV LØRDAG rrfingementcr,
Et hject€suk sksl dog Mo: Det drejer sig om a allet afjufliore!. Jeg viuo
cmske, d der ville være fl€re, soE viste irteress€ for sloftfiskcrict
Så et afvorgmål i 2003 er, at fl forøgot antallet afjudor€r.

Kontrul\albejdet:
Der skerløbendo fomyelser. I år har d€t pdmært &ejet sig om Hjortvad 4
hvor vi hsf opnAgt l€je{ål med Skov & Nauustyrelsen. Derudov€! har der
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også væt€t fomyels€r i de øvrige å grene.
Vi a.rbejder på at lå et bedre kortsystem samt al {å rnatril&eloplysninger ird i
vort system. Det gamle system er matgelfrldt, hvorfor fomyelscn pågfu.

Anangem[nrfr i 2002:
Foreningen\|ar siden sidste generalfo.sarding afholdt følgendel
- Premieresanling på A-styk*€t med ca. 35 - 40 deltagere.
- Sct. Hansfest påKaltoftvej 2 med ca. 25 deltagere.
- Forerdngsfiskerikonkrrerc€ i vorc varde med 50 - 75 deltagere.
- Flueinsbuktionskursus på A-styk*€t med l0 - 12 deltagcre.
- Fluebiidiqsafteoer i virterhalvårct, hvor vi har været oppe på 12 - 14

deltagore pr. afferi.
- Klubaltener i videihalvåret samt ture for iunioreme. Fremmødet har

været 4 - 7 juniorer pr. gang.

Fishe ka*tÅlle :
Fiskerikodfollen fia Esbjerg har været til stede adskillige gang. i fuets løb.
De har båd€ vist sig uopfordret og når vi har kontak€t døn.
Trc grlge har vi amodet om deres tilstedeværels€. De kom p.omprq hvil-
ket resultcrede i beslaglagte ruser og gam. Vi €f, utrolig glade for dct gode
sama$ejdt som hersk€r, samt for dercs hurtige opduliken.

Kalto:t'tle! 2:
Det g! d6sten et kapitel for sig. Jeg vil henvise til besttrelseN forslag, som
forsslår lcjemålet opsagt i 2004.
vi arbejder stådig på at finde ot sted til Laksofonden, og da vi sarntidig har
værgt plaget af indbod og tyv€r 2 g6ngo i år, or dotte påldævet, Modsat har
vi i år udlojet huset for oa. kr. 10.500,-, hvilket vissr st medlomm€ln€ be"
tr!4t€r sig at dette tilbud. Derfor vil vi afprøve nogle ny€ iderr indcn vi opsi-
ger lojemålet. Detto er &sagen til at opsigels€n foreslås til 2004. Endelig €i
deo bygningsdræssige vedlig€holdels€ yd€rst tidslræve,nde.

Handt$gdplanen:
Handlif{splanen for Ribe Å.systønet er udarbejdet og den endelige udgave
lige på trapperne.
Nu forosth så det store dbejde med at føre teorieme ud i praksis. I{oldigvis
er ss-rnarbojdot i å-systemet utroligt godt; så er opbakdngen fa medlemmø.
n€ til sted€, da er jeg ove$€vist om, at det fysiske arbejde også bliver udført.
Målet er et s€lvproduceroflde å"systern, m€d opgangsfodold, der ef optima-
le.
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F rc dni n g aJlrli b e J a ks e n :
Hor arbejdes-på en helh€dsløming som ornfatter hele å-systeme! Vadehavs-
omnådet samt de vestv€ndte øer,
Arb€jdet er i gar& men meget skal hænge santnen lovgivningsæssigq in-
den mået er nået
Rent avlsmæss*t arbejdes der yderst professionelt med DNA-test m.v.
besta.rdsanalysenr Bestandsanalys€ for havørred- og lakse'.ngel er udført her
i eft€råret. Detne dander grundlag for den nye udsætningsplan.
De foreløbige tal viser e|I markant fierngåru for Hjofiad 4 mens de øwige
grene viser en vigeflde tendens.
Der kan gøres rDånge tanker om hvofor osv, Men rnon ille virkeliggørelse
afde fysiske tilstande i handlingsplalar, vil give ande edes posilive resulta"
ter?

Sktz\'- &
Prøver og havøreder fia vore liskevande indsamles afundertegnede.

fra laks sendes til DFU, som udføer DNA test på disse. Vi får så
om. hvilkel staE n€. der er tåle om.

Prøveme fa havøreder bruges ikke umiddelbart, qlen moD ikke s!ån på et
givet tids?unK vil være glad for et vel dokumer eret kfftotek.
Send derfor v€nligst skæl- og fedtfinroprøvd til forerdngen. Det bliver vi
glade for,

SanarbelPy'ttralger:
Samarbejdsudvalget for Rib€ å-systemet har i år fået ny udsæhingskoord!
48tor. Det blev Dan Zoega fra RSF'S bostj,aglse.
Arb€jdet med handlingsplanen liggei i SU regi, så her €r d€r nok at tåge fat
å6ejde meg, Men nfu tingene foregfu i en positiv ånd, føles det ra.rt.

Ge lE dsahv ensl utnihgeh :
CelsåsaJnfie slutniogen har opnå€t tilladals€ til el-fisked i den øvre del af
Gelså, Defte er noget nlt og der knyttes store forvenhing€r hertil,

Fdngsteme i 2002:
Jeg fior de håI været rigtig gode. Nogle har vi kendskab til rnen il*e tilnær-
melsesvis alle. Dog l€n jcg ikkc undladg at næ\,re flotte havøreder på 7 -
10 kg., som der er taget €il del af. Det blivcr spænd€nd€ at se fargststatistit-
ken.
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DSF kakgressefi :
DSF kongressen i mgxts lDårcd havd€ deltagelse af go, 63 foreningcr, som
r@ræsenterede 2/3 8f forbuDdets medlemm€r. k var he kongcs off.r
der ny€ druktu., hvor foreniryeme ha direkte itrdflydelse- Mange sager
blev veddt, og ma! kan kun sige, at dot var en vellyklgt korlgres,

SalsdreJr:
Som $llhed viljeg betegne sæsonen som gaoske tiltodsstillend€. VandstaF
d€n har været god grød€g€oer - tvad €r de0, fisk har der væIet mange a4
stødt stliende medlcmstal og god økonomi.
Jeg hålø at sæsonen 2003 kornfter til at ligne sæsonen 2002.

ArtMnthg:
Afslutdngrvis vil jcg g€me sige taL for godt sarldbcjde i 2002 til alle, sotrr
Ribc Sportsfiskerfor€ning hår haft konhkt llled i fuets løb.
Jgg håber, at dette må fortsætte i 2003
Der ska.l også lyde 9n tåk til besfyr€lseN\ vore kontfollører, Laksefonden
sarnt vorejuriorledefe for godt og poEitilt sanarbejdo-
En stor tak til vore o€dlemer sartrt lodscjde, som fonsat bakker op om
Ribc Spoftsflk€rforeni4g. Jcg håtø det må fortsettc i 2003 og fiqtov€r.

Glædelig jul
samt krck & bræk i 2003

Børge Riis
Folmand
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BISOI,TATOPG{'AfiJE FOR TERIODDN 1. NOI'trMDER 2OO1 - 31. OKTOBER 2OO2

Kontingentindtægter
ød,Ce ib&ægter

Låksefobden

IT\'DTÆGTER I ALT

Leje afffskcvand
KontrngertEr
Medlomsudgifter
Ddft rtuubhu€
Ølrigo drifiromkorbiqar
UDGITTER I ALT

200r/02 2000/01
( rk)

449 775
13.806

-361
-23.6t2

651
93
.1
9

439,608

.222.319

-108.442
.18.585

-6.165
-42.639

-398.150

.510

.29

.60
.1n

NPSULTAT FøR AFSKRIVNINGER OG RENTEN 4r,458

.9,486

20

NESULTAT FøR R.EMER

R!|tcindtegt.r.

ÅRETS REswrAT

3r,972

3.8I5 0

35.787 I
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BALANCI PR. 3T. OKfOBTR 2OO2

AKTIl'trR

Måt€rielle ulæ6aktiver
Invutar RSF

ANLÆGqAKTII'ER I ÅLT

Tileod€heverd€!
Foiudb€tålt leje d ff skevaod
Resule.in& leje af ff s&evand
Tilgodehavender

0
30.907

I
39

30.907 40

84 000
0

M.n4

90
2l
42

98j24 153

Likvide midler
Ka6so
Pengeinstitutier

1.6t0
291,082

0
193

292.692 193

OMSÆTNINGSAKTI\,'ER I ALT

AKTIWR T ALT

391.6I6 346

422,32i

PASSIVER

386

Eesnkapitd
Ega*apitel pruno
Åras rpsult*

37l.6rr
35.787

364
8

EGENKA}ITAL T AIT

Korttisiot eæld
Skyldigo onftostningcr

GÆLD I ALT

PASSI!'ER I ALT

407.398

i5.125 l4

15.125

422,523
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Indkornne forslag

Forslaq I (eneste indkorme forslag)

Besttrelsen foreslår følgende:
Kaltoftuej nr. 2 opsiges pr. 112 2004 med lejenåludløb pr. 1/5 2004.

BeBnrndelse:

Vort forslag til opsigelse skyldes, dels udgiftel1 til husleje og el samt det sto-
re &rbejde der er ved at vedligeholde bygninger og omgjvelser.
Samtidigt har vi haft iadbrud 2 gange i å.r. Det gør, at vi eI usilre på fiønti-
den og samtidig er disse fo$ihingssager tidskræ\,ende.
Modsat har vi haft en god udlejning af huset i år ca. h. 10.500,-. Det siger
os, at vore medlelnm€r er glade ved at have derme mulighed tæt ved fiske-
vandet. Delte er fu sagen til at vi forcslår huset opsagt i 2004. Så har vi mu.
lighed for ai arbejde videre med nogle nye ideer samt fortsat forsøge at finde
et nyt sted til Laksefonden.

Besryrelson

At laksefisk ikke er de eneste sxore fisk på A-stykket, måtte
Steen Svendsen sande med denne fine seDsommer-gedde på

98 cm og 6 kg.
Billedet er taget fre www.ribesportsfisker.dk
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Fiskekonkurrence 2002
Årets fiskekonkunencen var en særdeles positiv oplevels€ med ca 50
aktive deltagere og vel omkring 70 fremmødt€ i alt. Alle havde en
meget hyggelig dag med alt for fint vejr til fiskeri I Adallet af indveje-
de fisk må siges at værc tilfredsstillende, taget i b€tragtning at konkff-
rencen kun stod på i 15 timer. Henning V. Jercen vandt og tog poka-
len med sin line laks på 4,025 kg. Udover nogle meget fine $ejpræ-
mier til alle indvejede fisk, var der mange fremmødte som vandt flotte
præmier arangementets afslutt€nde amerikanske lotteri.

. Mange lak for støtten og det fine fremmøde / Bestyrelsen

Deltagere og tilskuere nyde! det fine vojr og dsn gode
stemning i gfuden på Ks.ltoftvej 2.
Mange kom med positive tilkendegivelser, og gav ud"
tryk for, at anangementet bør være en fulig tilbagov€n-
dende begiveih€d,
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Præmierede fisk:
1. Havffred: Jan Nielsen, 64,5 cm og 3,300 kg,

2. Haiøned: Ilans Jørgen Bmderseq 49 cm og 1,350 kg.

3. Havøned: Niels Michaelsen, 46 cm og 0,940 kg,

l. laks: Henning V. Jenseq 77 cm og 4,025 kg.

2. laks: Axel Nielsen,71.5 cm,3,150 kg.

l. gedde: Tomas Kullik, 63 un og 1,750 kg

Billcdcr afde prsmieredc fisk kan ses på for€ningo's nlcm.
msidr ww\r.ribdponsff sker.dk,

Vinderen efkorkunonco4 Heuring V. Jcltsen, fåt
overrald vardrepokole! og modtagff doo foti€ntc e-
orkondelsE.

15-
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Fiskeancienn itet? ? ? ? ?
Specielt på A-stykket fir man med mellernrum det indtryk, at der eksiste-

rer et begeb, der hedder fiskeanciennitet. Hvordan skal det forstås?
Jo . når nogle medlemmer tror, at fordi man har været $edlem i forcnin.
gen i flere år end an&e, så har man strøre og flere rettigLeder end disse
andre, Disse medlemmer er *Tisk l}ye medleo]ller! INTET ER MERE
FORKERTI

Alle medlemmer har de samme rettigheder, hvad eldten man har været
medlem i I åx eller 25 fu. Der er intet, der strider mele mod dør ånd, som
findes i foreningen i dag og besbryalsens intentioner aogående sa[rm9, gtrd
nogle medlemmers mening om, at disse har særlige rettigheder. Beklage-
ligvis duhker der nled jævæ mellemrum episoder på, som nødvendiggør
et hdlæg som dette.

Det er utloligt kedeligt, at maageårige medlemmer getrerer nye medlem-
mer, istedet for at byde disse velkofiunsn og vis€ dem lidt til rette,

Husk på, at nye gledlemmer er årsagen til, at vi kan holde kontingentet i ro
og fodsat betale og holde vore fiskevand. Vi teger forhåbendig alle på fi-
sketur for at få ell god oplevelse. Ikae for at få at vide fta et ældrc med.
len, at nu er denne f.... uæt af at have alle disse trye medlemm€r renden.
de,

Korl og godt . det er utilstedelig opførsel, og det vil ikke blive aco€pt€ret i
fube Sportsfiskerforenhg fernover. Nogl€ vil måske føle sig truffet ved
nælværende, - men det ø også meningen.

Lad os nyd€ ffske et og natur i fordragelighed, Skulle dø være nogen.
som uforvar€nde konnner til at bryde skevne eller usk€r,ne regler eller
love, så lad os yise disse til rettc på en positiv og kammcratlig måde,

Vi skal aUe være ved vore vande og har lige ret døtil.

Positive Knæk & Bræk - Formandan



l!r'orw,ribe6'ot1l,6l6ke r dk _

Kaliberhavørred i efterårsfarver
AfDatr Zoc8a-Nicls€n

Efter et døgn i fiskekonkurrencers
teg1l og uden ret m€get sør.n, var
jeg egentlig klar til at hoppe i kø-
jeA mer jeg L1rme alligevel ikke
lade være med at tage aliediskeriet
med! Hvor ofle havde jeg ilike hørt
om 'den ryldne time' og or4 hvor-
ledes havørredcr hår for våne at
kornoe frit frem i åe! Dår mørket
faldel på? Ingen tvivl om at de vår
slry, da rigtig maage afkonl<unen"
cens deltågere havde fisket dette
styk*€ igennem. Dog ud€n held.
Arrangeme[æt sluttede sa|nme ef-
termiddåg, så åeo havde da fået ro i
6 timer - det måtte væ.e nok! Ugen
før havde en god kammerat halt on
stor fisk på, som han aldrig fik at
se. Hatr havde tiknsd vær€t så ven-
lig at fortælle mig præcis, hvor den
havd€ hugget. Jeg vist€ godt hvor
jog ville herl

Kl. 20 gikj€g rcd til åen; sol€n var
lige gået ned og dc førstc stjern€r
tittede frem. Jeg iistede i on stor
bue udenom de Etor€ sving for ikl(e
at gøe d€ fedtfinnado opmærksom.
mo på min tilstgdovær.lse, Åfisked
i mørke l(Iæv€r 8t m8n kender orn-
rådet fia dagslys - spacielt her på
A-stykket afoelsårq hvor shøn-
fted er stærk og å9o gemrEer på 2
meter dybe hullc(, Dcn første halve
tifle gik med at finde tem til d€t

helt rigtige erdegrej, forskellige
blink blev prøvet, morl do 'spillede'
ikke som jeg ville. Så prøvede jeg
med en Mimow Spoon - d6n havde
jeg fø ha.ft h€ld med i de mørke
timer i Ribe Vesterå, men heller ik-
ke den ville arbejde, som jeg ville
have d€n til- Efter en s|nøg og en
kop kaffo, hvor tankemc lig€ var en
tur ude at nude Cassiopeia og Ori-
on, *ddt valget på en gaftnel Jen-
s€n Lax wobbler, som kun meget
sjælden fil lov at svøme etl tul.
Perf€kt ! Først nu begyndte jeg ar
bevage mig nedstiørls for at af.
Iiske åer elIektivt.

Klokken hovde rundet 21, daj€g
kastede hon ovgr stedot, hvor min
stakkels kafim€rat for grl uge siden
mistede 'noget meg€t tu.ngt'. llr.
JqN€n wgged€ i strømmcn, ud€rl
atjeg tog lhe iad. To omgrng€ på
hiulet og så fik han ar lov til at stå
dcr lidt igen. BANGI last fisk...
Jeg høte mig solv ftvisko "Yes",
hvorpå jeg driblede ned i nærheden
af flsken som stod og bankede løs
med hov€det dybt dybt n€de i det
kulsode vard. Umiddglbart var d€t
svært at vurd€rc størelgcn på dlret
i den anden eade, da r0ømmen lag-
d9 9t stort pres på liDer! og derfor
var det le{ for mig at overwrdere
min modstandor, Derudov€! et det
jo som om, at altirig virkel støfie



*?A

lr& det er bælgravende r!ørtt. Stån-
gen flgksede og linen sang i shørn-
men, Jeg skulle helst undgå at den
ville lælgere ngdshøns, for der
spidsede åon til m€d tiltag€nde
støm og siven€ var høje, så hvis nu
jeg kunne kornme bag fiskeo og
lægge pres på den, så ville dør for-
hAb€ntlig flygte opEøms, tænkte
jeg Det virkede - to hård€ udløb -
og kåmpcn flyttede 30 meter op.
strøns, Nu stilled€ den sig som en
p6l ned6 ved bund€n ogjeS pum-
pedo forsigtigt op€ffer, for ville jeg
godt hilse på kalorius. Pandelåhp€n
bl€v tændt men j€g f* kur lige en
hslgspids og en lngget stor fedtfime
at so, før dret gik til bunden igenl
Pludselig slog det mig| "-det rniitte
værc en lals med den store fedtfin-
nel Pokkers ogsål Kurtne det virke-
lig passe? Jeg som prudiker Catoh
& Rclease for laks for st skåne den
lille test af den oprindelige stammo
i å€rL ogjeg soln €ndnu ildte har
trget en eneste fisk i åJ, ogjeg som
for første garg i år ikke hår kamera

frskeRløEt aqtnlnøer

med - skal jeg nu til al geoudsætte
ør så stor og flot fisk... " -Tankcnre
fløj gennem hovcdet...

Midt i al den morslske tankevirk-
somhed holdt. jog fisker ude i
shøDmerl så delr kume bswe nog-
le hæfter ddr - den ville ellers
frygtelig gemg i strørnlæ for at pu-
ste ud, mell det fik den ikke lov til.
Så lik jeg den igen op til nænnere
efteisln og dEn viste sit først€ tggn
på træthe4 da dcn kænts€de i over-
fladen. Nu kunn€ jeg se all€ dc sor.
te pletter, helt ned til bugen, Det
VAR er havønedl Fedtl En høj flot
hanfisk i efterår6førve!. Så dykk€de
han igen og jeg b€gyndte at fil1ldq€
over hvor jeg skulle lando den. Jeg
satæ mig på brinken og følte efter
med det ene bgn for at se, om jeg
kunne nå bundon - det kunne jeg
godt glerlrne, Ncd på mave! for at
se om jeg kunn€ nå ham med min
lille lomrnegaf- det kume jeg også
godl glernlue, lm€ns opføte fisken
sig eks€mplarisk og spildte en mas-



se kæfter midt ude i åen. Jcg måtte
nedstøms, -ned igemern den stæt.
ke srø!, for i næste sving lå der
sdd og vadet væ lavt Der skullo
vi hea, Havøneden vor med på id,å
en, m€n pludsetig forhød den og
midt i strønstykket pisk€de den iad
uad€r brinken på mtu side af åen. . .
Jeg @ålte ud i sivene på gyBendc
gruod, for at få harn ud. Det lyli*c-
des og nu besluttede jeg mig for at
prøvo at kan€ den ind over de ned.
t&nped€ siv, Det gik meget godt
lige indtil jeg så hvor yderligt ko-
gen sad i kæfton,.. Med løs brgmsc
lodjeg den udmattede fisk drive
ligc rod irnod mig ogjeg kune lige

yl.ltw,tlb cøP o11611,},/..ak

alkuat nå at sætte gaffen og m€d
elt jær.n og rolig bevægelse slæbe
hm låagt op på land. Farst da git
det op for hig, hvor stor den eg.nt-
lig var. Ilan fik 3 båftig€ gok i
l|ødden, også eflers fi€m med mllq,
båldet - 84 co, ftem med vægt€n -
?,25 kg. Hvilken debudisk i Gel-
!åø! Hvilkeo oplwelse. Klolike{
va [u over halv ti, det var vindstil.
le, stjerneklart og jeg var i on sjæI.
den tilstand aflyk*e. Havøneden
var død. ms0 lidt over 20 minuttgr
af den-s liv vil leve i min erindring
for altid,

En glad fanger med en
flot Celså-havørred i
84 crn, ?,25 kg

Fotor Jøh Nl.lsø TlL ?51022J2
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