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Godt

nytår
Dette sarnumner af FrskeRIBE-
t ragt ninger er I 'orårsaqet af
dcn forvirr ing oq uafklarethed,
son rnange med]efiær giver ud-
tryk for efter at have modta-
qet t i lbud om flskerr i  Ribe
Vesterå og dernest grrokort.
på medlemskont ingent t i t  Ribe
Sport sf iskerforening.

Vi håber herved, at kunne bi-
drage t i l  at man får klarhed
over situat ionen og samtidig
give svar på nogle af de spørgs-
måI, ssn er blevet st i l let I
denne forbindelse.
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RIBI VESIIRÅ 2OO2

Ribe sportsfiskerforening har ikke fiskeriet i

Vesteråen | 2002.
Vor ttal i*"" kont rakt forpl igt igede os t l t  at ud-

levere ræålensl rsler til fidkeretsejeren i Ribe ves-

lårå, hvilt<et er årsagen tilt at foreningens rredl€ll-

ner har nodtaget personlig henvendelse ang' tilbud

on f iskerl.

BESTYRELSENS HOLDNING

Itlanqe rnedlenmer har opurgtr hvordsn be6tyrelsens
holåninq er t i l  det t i lbudte ?
Der skai rkke herske nogen tvivl herom' Vo! hold-

ning er entydig og klar, - b€k op om Ribe Sports-

f iskerforenlnq og vro . . . . . .  ' . .  t  '

SOLIDARI IET

ordet betyder sannenJFldr - at tran 6tår satrren (m
noget.

Det er det, vi i Ribe Sportsfiakerforenings be6ty-
relse beder foreningens nedlefiIer omr ru hvor vi
ikke 0Ere har fiskeriet i Ribe Vesterå.

Lad os stå sånmen om det fiskevend vi harr det som
nange best.yrelser haa årbejdet forr og son nange
medlemner her lagt. et stolt albejde i, at foreningen
kan råde over.
Ribe sportsf iskerforening er ikke en forretning, der
jågter profit, - nen en foroning bostående af menne-
sker som hsr den samme intere8se - neDlig naturen og
den vi lde, fr ie å med mulighedon for at fange en f lsk.

Godt nok jagter vi f isksner nen vi giver dem også
chancer o9 muligheder for at nå op i åsystemet' hvor
slagt erne skal videreførea.

Den interesse, for nogle nerl|gst en livsstil' 9ør at
en flok nedlemter udrører et kdlgearbejde til gavn
for alle andre [Ed sår |e int.eresse.



Det beder vi jer bakke op on, ved at forny jeres tned-
lemaskab i Ribe sportsfiskerforening, på trods af at
I har nodtaget tilbud on fiskeri frå fiskeretBejeren
i Ribe Vesterå.
Det er os i Ribe Sportsfiskerforenings bestyrelse og
Lek6efonden, i sanarbejde ned de øvrige foreninger i
åsystemet, Sanarbejdsudvalget for Ribe Åsystehet,Amts-
lige og komunale lryndrqheder, soflr via avlsar'trejde,
vandløbsreataureringer, foreningsarbejde sant kontakt
til Danrnarks Sportsfiskerforbund sørger for, at det
fortsat er sttraktivt at fiske a Ribe Åsystenet sailt
at fordes .i dets natur.
Vis jeres fortsatte solidaritet til forening€n 09 det
arbejde, der udføres,ved åt bakke op omkring Ribe
Sportsfiskerforening. Vi behøver jer, for at vi fortBåt
kan beholde det fiskevand, sofi vi al.lerede har.

Så 6tår du at skulle vælge nellem €t fiskekoft til
I trbe vesterå el ler et medlem66kab i RIBE SPoRTSFIS-
KERr0RENIiIG, - så valg det sidste !

Det er 0S, son arbejder for !I!, - uanset om du er
junior elLer Benior.
Der er også !9, sqr €rbejder for FISKETI.
For6tået på den måde, at vi både onsker at f6nge detn,
men semtidig 096å ønsker at sikre en fortsat bestand
i vort å6ystem.

Et n€dlemsskab i RIBE SP0RISFISKERf0RENING giver ad-
9an9 t i l  ca. 50 - 60 km. pragtfulde vandløb, ned alt
hvad hjertet kan begere af f iak og nåtur.
Du får infodratiorEr vi6 FiskeRlBEtragtningor, RSFr6
hjemreside, medlemsaksb i Daftnarks Sportsfiskerforbund,
rned elt hvad dette indebærer sf arrangementer m.v.

VI 5YI,ES, Af VI HAR N0G[T 5l0RT AT IILBYTI, - så val-
get bør vare nent :

BLIV IITDLEM I RIBE SPORTSFISIGRFORENING I

Med venlig hi lsen

DIN EESTYRILSE I RsF
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Det blev besluttet enstemmigt at vedtage bestyrel-

Dette betyder, at alle medlemmer i Ribe Sportsfis-
kerforening må f iske i Flads å, fra Fofe Dambrug
ti l  Harreby Bro, på åens sydflge side.
Læs nærnere i FiskeRlBEtraqtninger nr. 1. Bladet
udkornmer ultino januar 2002.

AKTIVI]E]ER I STøBESKEEN ....

Vi har fø-Iqende i tankerne :

I/4 : Sæsonpremiere i  RSF'S vande.
Premieresamling på A-stykket.

?? : Foredragsaften om laks n.v.
2J/6 | Sct. Hansfest på Kaltoftevej.
?? : Konkurrence ??
?? ; Foredragsaften omkrinq vand-

løbsrest aurering.
?? : Lær teknikken t i l  f luefiskeri.
?? : Foreningsdåg på A-stykket.
?? : INTR0-daq for kommende rnedlemmer.
?2 : Fælles arbejdsdag v. hus & vand.
Jl/1O I Sæsonafsfutninq i RSF.S vande.

Læs nærmere herom I F iskeRlBEt ragtninqer.

ARC


