
MEDLEMgETAP FOR RIgE gPORTgFIgKERFORENING

Vintersyslen
Månge lystfiskere lægger mere eller
mindre fiskeriet og ders fb$eredelser
på hylden i vlntermånedeme.
Defte gælder dog beslemt ikke for en
1i11e, men trofast skare afRSF s med"
lemmer t hyggelige omgivelser på
Nønemarksskolen mødes disse med"
lefifier hver onsdag aft€n for at b'n-
de fluer, dislfltere grej og fodælle de
fiskehistorier familie og vemer har
hørt lidt for mange gange.
Aktiviteten har nu fundet sted i et par
vintre, og det ser bostemt ud til, at
den forlsæher mange vintre fr€m-
over. A1le er velkomne, såvel nybe-
glmdere som garvede. Enest€ kav er
en inter€sse i emnet "fiskerf'
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Velkommen til sæsonen 2003
Jeg vil på Hylels€os v€gre geme benytte lejlighed€n til at byde Jer alle
velkormen til den nye sæ,ron.
Vi Mb€r, d vi atter i år fiir nog€t nær d€ ideelle forhold, som vi optwede i
2002. Vi sds€r ale pa at oplove !o8€t unikt rsat natufiræssigt, på d€n pne
eller arden måde så lad os værc hhardon behjælpsomme m€d dette.
Hcr tænkes specielt på hvad ma!, so]n €ksistorende medlem, kan fortælle et
ryt medlem omtring åerne og de forhold soE eksistgrer. Bl.a. om hvorlgdes
man fisket om hvad rnan bør og ikk€ bør lent fiskemæssigt. Foredngens
flerfulige medlerl]nsr besidder jo eo onorm vidar, sam de nye bådo kan have
ga\,r af samt drage n]4te af rut prakti8k,
Lad os i fæll€sskab byde de nye medlemmor velkomr]l€4 såedes at disse
føler sig godt tilpas i foreningcn og vod voro vande.
Og så til vore nye medlertun€r: L,,t til de eksist€rendo / gaEle medlorrme!
og sug dores videa til Jer, lyt sp€cielt til hvad de fofiælle! ornkdrg fisk€ctilq
sldovæ €llø ushevrc regl6 i forbitrdolso med fsk€riet. D€ er i bcsiddcls€
afnoget, som hm erog€ å.3 6s:k€ri Inngs å€o ke give - deElig erfding.
Må*c koumer oæ på deo mlde hurtigøe til sin første fisk, eod mm elleN
villo hle giort
Til slut vilj€g sige tak fodi I urdtejø 8€lv d€n 6iore glæde dot vil blive at
liske i 9t af DaftEarks bedstg og srnukkoste liskevande.

K!æk og bræh i 2003
Folmårdcn

Premieresamling
Årcts sæsonpreniero markoes igen i fu mod en prcmieresamling:
Lødaq den. 5. april kl. I 1 bydes dø på gratis kalfe og rundstyk*or på Kal-
loftvej 2, ved A{tyk*et afc€lså.

oDb4Lj!& Hvis Ear fug€r en flot fisk under morgedffskeri€t satnme da&
o'pfordras nm herned til at medbringo dea til prcmiereuolingen.
Det vil uden tvivl glæde mmge at sc ved solve'yq at fiskele €r til at fang€
. og d€med vil det hævo st€Errdngol ydodigerel
DeEudE[ vil det vække en sund sportslig mirudolse og anerkqrdglse, fisk9-
katr| leraler imellom.,. Så d€rfor: Tag fangston medl 

CJ
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Referat af ordinær Generalforsamline den 14, de-
cember 2002 kl, 14:00 i Ribe Mark Forsamlingshus.

Dagsorden: 1 Flemlæggelse og vedtagelse af fonetningsordan.
2. Valg afdirigent.

3 formandens berelning ( -hetunder Laksefondcn og Juniorafdelin-

sen).
4. Ka$€rer€ns beæ!|ing.
5. Indkonne forslag
6. Valg af bcatfelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er 1) Bestyrelsesmedletn Poul Kshler (rnodtager genvalg)

2) Besttrelsesmedlen Børge Riis (modtsger Benvalg)
3) Suppleao! Christian Silber (nodtager genvalg)

7. E!t. (-h€runder uddeling ef pokaler)

Formand Børge Riis bød valkomm€n til foreningens ordinære ceneralforgamling,
hvorefter han bad ålle om st mindes C&l Chrirtian Msdsen . Ribe - Joh! Tosti . Es-
bjerg . Kurt Sc.henel, Åbenrå og Erik Peders€n, celså Samrnenslumirgen son alle
var gå.t bon i årets løb.

ad. I : Fomend€n konsteterode, at der ikke var kommentarer til fonetningsord€ncn,
hvorfor denne blev vedtaget.

ad.2i Best'.relsen foreslog Klsw Busk som dirigent, lDilket blev godkendt afgene-
ralforsamlingen

ad.3: Formdndeft beretning ved Bøq€ Riis: Se "fiskaRlBEtrågtninge/' nr.4/2002.

Spørgsmål frå saler:

Erling Skødt; . Utilteds rned nanglende tømning sfgksldespåndcna.
- Adferd ved åen er rcgle steder vånrkelig for aldrendr ned

lemmer Forboldene kunne godt vær6 bedr€.
- Vedr. takt og tone ved åen, så opfordr$ de ældre medlem.

mer til at tage bedre inod nye medlemmer mht. de uskrev-
ne r€gler for adfærd longg åen.

- Gelel|der på broen ved Kffkovglrd efterlys€s.

Børge Nisr Var enig i alle ErlinSs punker, som blev taget til efr€rret-
ning. Ntht. tåkt og xone, så har Børge allerede belyst p.obl€-
matikken i en ortikkel i FiskeRlBEtragtninger samt på vores
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bjemmeside.

John Scbmidti - gord€ opm?erksom på, at vores formand iflg. Sportsfi-
skeren skulle have fanget €n fisk den 1/11, altså i fred-
ningstiden.
- Fisken btev fanget 30/11. Fejlen ligger hos Sportsfisk€-

Bent Nissen

Børge Riisr

Bør8e Riis:

- Hvordan haxmongrer en e\.1. iaksefredning med politikkel
mht. Gert Mikkals€n / Ribe Vesterå?
" Der er mød6 d€n l8/12 v€dr. fiskeretten i fube Vesterå€n.
Såfremt frodniogen kommer, så må det være myndigheder-
nes paobl6m,

- RSF skulle helst undgå en situåtion som i Verde, hvor
VSF køber redskabsfiskere fri for 30.0001o.
- En helhedsløsning omkring en laksefredning, som i giver
fald vil onfltte Vadehavet, skulle gerne hjælpe VSF også.
Betyr€lsen 6ynes ikke , st det kån være rimeligl at det kun
ø ly6tfiskcmg som sksl bøde for en fredning aflaks. Skal
vi r€dde låkscn. *al d€r sætæs oå ålle fronter.

- Alle moderfisk ligger pA Fole Dambrug iht. ell godken-
delse fto de veterinære myndigheder. Alle moderfisk er
mærkel sålcdes !t vi ka! sdskille dcn i avlen. Siden 1997
har Låksafooden rdskilt alt avl pi hovønedø i 3: Gelså,
Flådså 08 Hjorwad å.

- Fonnolldcos bødnin8 blev herefter godkendt.

Laks€fondens b€r€ininc v€d Arne Chrfutensenl
P.g.a. d€tte års bedtandssnalyse har Latsefoflden ikke hsft ret meget åt lav€ i
,r. Samarbejdet ned Fole- og G6lsÅ dembrug foNætter som hidtil. Mht. tii
dette efrerårs elfiskori eflcr lsks, oå er dor fanget €t neget stor ånt6l oprindeli-
ge danske laks, dog msngler vi hunner i åvlsn Derfor h6r DIU besluttet åi
bruge 10.000 æg fra 5 forskelligc hunn.r ftå 6ndre vertv.ndte åer Mht til
dett€ eftgrårs olfiskeri efrer havøncalar, så h4r vi fa.nget tilstækkeligl til at op"
fylde rognkvoten. StryBning.n 6r påb€gyndt, så de.ligger allerede nu beftlg-
tede æg tilklækning på Kaltoftv€j 2

Spørgsmål fra salonj

Ole Skovhusr . Hvad skor dgr med de havørredmoderfisk som €r elfiskel
oDstrøn8 Golsbro?
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Juniorefdelingens beretninq ved Christian S;lberi Redegjorde for afholdte
&ktiviteter i Junioraldelingen i år. De har set stor interesse for Juniorafd. ved
Sjov Lørdag årrångementer, men de! er meget svært at fastholde de ungg
nennesker Et åben hus arrangernent er under planlægning for at forsøge 8t
få flere juniorer i RsF.

Kåssererens beretnitrg v€d Holger Sørensen: Regnskabet blev gemcmgået
finie for linie (Se i ør{ig! r nskabet i "FiskeRlBEtraerniry€'.' tu.4120c2).
Konmentårer fr& salen: -ln8€nl
- R€gnskabet blev herefier Eodkrnda.

Forslåg I I Besiy'rels€n foreslår, 0t Kaltoftv€j 2 opsiges pr. 01.02.2004 med
lejemåludløb I 5.2004.
Begrundelse: Se "FiskeRIBEtragtningel' nr.4/2002. Børge uddybede begrun
delgen.

Spørgsmål fra salen:

Bent Nisseni - Kufie vi ikke A et redslag i huslejen?
Børg€ Riis: - RSF l|af en gang få.t nedsle8. Det er målke muligt at fe

yderligere n€dsattelse, men selv om vi f.eks. kun betåler
det hah€, så er vi stsdig meget usikæ på indbrud. SarntidiS
er det 4 stort arb€jde st v€dlligeholde hw€t og omgiv€lser-
ne, Bestyrelsen årbcjder på en ånden løsning, hvorfor foF
slsset er udformet som anførl,

Erling Skødti
Andrel

Børge Riis

- Opsig husstl D6t cr for d),rtl
- Husk på, at noglo medlemmer i så fåld mangler en mulig.
hed for ovematning.
- BertFelsen er opnErksomme på at Lsl$efonden kom-
mer til åt mångle ct sted at være, og st tilbuddet orll ov€r-
natningsmulighedcme skal løsas pÅ en anden mlde.

- Ser et problern i foBlsget, idet det gør IGltoftvcj 2 ril €t
generålforsanlingsslliggendg d.v.s. bestyrelsen er bundet
afbeslutningen. Bestyrelsen råd€s til at tag€ 5 minutter, for
at Senovervaje forslsgel.

Bestyrelsen trækkor fo$laget, men øNker en vejled€flde
afstenning.

Dirigenten:

Vejledende afgtgnning ved hÅndsoprækning - llvem synes, st da er en god
ide ar opsige Kahonvej 2. For cå. 25. imod ca. 5.



wtfl ,flreø?af $6ff økef .ak

Dirigent€n spørger om åidre ønsker at kandidere til bestlrelsen Ingen mel
der srg,
- Poul Køh1er biev enstemmigt g€nvalgt til bestyrelsen.
- Børge Riis blev €lst€mmigt genvalgt til bestyrelsen.
- Chdstiån Silber blev enstemmigt genvalgt som 2. suppleant.

Eventuelli
-Børg€ fuis orienterede vedr. webkameraet i Ribe Å (Se FiskeNBEtragrnin-
ger" nr.4/2002). Pmjeket er forsintet, men lorventes klar i løbet alkort tid.
-Børge Riis odenterede om ax fiskekonkurrenaen i 2003 vil blive afholdt op
imod St. Håns.
-Bent Skjødt mefiq at pilebuskene er ved at v6!€ et problem for fluefiskere,
og åt bestyrelf€n kunne overvej at gøre noget ved det. John Schmidt kunne
godt tænk€ sig at der også blev skårex rør væk nogen steder. Børge Nis love-
de af undersøgg sågen,
-Poul Erik spurgle on ikire RSF kunne købe Koltoftvej 2? Børge Riis eegde,
at der var €! mulighed der kunne overvejes
-Erling Skødt: RSF rkiltene ved åen er i dålig forfarning. Børg€ Riis sagde, ar
disse ar 1ned i planlægdngen for n?9ste fus projeKer.

Pokaler 2000:
RSF'S havøffed pok&li

Laksefondens laksepokal:

B@kørred pokol:

Junioryokalen:

Ga.rtn€r Msthi€sens
mindepokail

Dirigenten takkede for god ro og orden

Herefter slutt€de Børgo Riis åf kl. 16t30 ned åt takk. dirigent Klaus Buok og alle
ftemmødto hedlemmer. Bøge synes, at det vor fini at s€, at kejleriimen og ftem-
visning af fiskovideo havd€ været så velbesøgt, Afslutningsvis ønskede hån ålle
Knæk &Brdki 2003.

Ooneralfo$snlingen slultede med afierikansk lottori ofterfulF afgule ærter.

Odense 21.01.2003.
Referent Dan Zo€ga.Nielsen

Johan Jørgeffell håvø$ed fang€t 3. maj på 80
cm og 7,5 kg,

Jbrgen Sopha, låks 30. juni p;å 84 cm og 5,i kg.

Magne Rosenblsd, bækørred 53 cm og 1,5 kg.

InSentilrneldte

Eir6r og Aage Poulsen frå Haneby

I
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ET TILBAGEBLIK
. OPLEVELSER OG BETRAGTNINGER

Poul Jørgen Christensen, Rødekro, ser her tilbage på nogle
af sine oplevelser i sine foreløbig to år som medlem df Ribe
S p o rt sJi s ke rfo r e n in g,

€t nye år €r utrgt e[dnu, sn€erl
daler largsomt dqud€, ildcn

kdaer i pejs€n og cgeadig burde
maa jo nu sæne sig i fluebindiags-
hjømet - dct erjo tru der er tid.
Men så erindroljeg mio aftale mod
Børge Riis dengalg i septeFber,
om at sldiv€ cn artilel, da lykken få
dage forinden havde tilsmilet også
mE.

Ny i faget kan jeg ikke just påstå at
være, idetjeg snart lunder det halvg
fuhundredg, mon rlæstetl ny erjeg i
forenhgen og dybt taknernlig for at
kunne fiske langs etr å lled en m-
turværdi, som jeg vil kdald€risere
for at vær€ cn åf l@dets dejligste.

Jeg blev A - mcdletn i 2001 sam.
men med min gode følgesvsnd L$s
Thomas Holm, og hole det først€ år
gik rned at suge til mig - at gø€
mig min€ ogn€ p€rsonlige b€fragt.
ninger, og ikke oindst være lydhør
ovef for alt dat, som "de gamle"
kunne viderggiv€.
Ikle 6n encste tisk blev dot til hele
det fønt€ år, lioo oplev€lseme var
mangc. Jeg husker en af de første

aftoaer ved automatel! hvor jeg
hdes for €t kvartcr oplev€de ikke
miodæ erd 7 slore fisk gå ud af
vatrdet for bddeme af mig. StøEe
velkomst kurmo jeg ikke have øn-
sket mig, og jeg kvitterode da og-
så fted at ft€mvis9 h€le mit sorti-
ment af fluer, så også fiskene fik
en oplevelse mad sig hjem den
aften.

Året 2002 oprardt, og jeg følte
mig bedre rust€t, med de edein-
ger, som jeg havdo med mig fra
200t.
Jeg mødte fl€ro af"de gar e", og
.n aften viste Pallesed mig et min-
drs udvalg afhans llucr. Speci€lt
€r! er*glt flue fandt min interpssq
og jeg spurgte hv.d den hed. Pal-
leseit svar€de, at han kaldte d€n
"nr. 11", for den havdejo fång€t
en hel del pA I I pundl!l Et stykae
tid efter mødte jeg så Palleson
igeq og foreviste hafi mh ryc
{lue 6om hed "Palles€ns nr. 11".
Pallesør godkørdte fluen med or.
dcne, at den nok var lidt mEre
kraftig i kopsfarvern end hans
egen flue den, at dgn nok var god
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trok!

På et vist tid$punkt bliver man lidt
panisk. Hvorfor fanger alle de an-
dr€ fisksia? Jeg be$ddte at iagtta-
ge alejeg mødte hvorda! fisker de
fluon, hvilke liner og forfang går de
med og ilile mirdst hvilke fluerl
Jeg fik lige yendt alle do bedste bø"
g€r, men sve 6kjeg il*e på, hvåd
jeg måttc gør€ fortert. Min følge-
svend - som i ølTigt altid falger
flere fisk €ldjeg - tog en pæn lisk
på godt 3 kgl

I weekerden deD 20 - 22. septem-
ber var vi frc karnmorater indkvar"
teret i huset på Kaltoftvoj, og fiedag
aft€o tilsmilode h€ldff Eig $å, idet
jog tog etr flot hufisk (68 cE hav-
ørred) på 3,5 kg og rålurligvis på
'?all€s€ns nr, 1 1". Der var nu gået
hul på byld€q jeg var takafl ig ud
ov€r all€ grælser og egootlig mest
stoErt for rl lydo r€steo a.fwe€keil-
d€tl mod god rødvitr i goale vefilers
selskab, me|r v€rurom€ ville urdsr.
lig nok fiskol. Omveodt skullejeg
jo il*e vær€ pønatrent opvask€r,
så lørdag aftetl begav jsg mig til
å€d mæt afgfusdagons oplev€lso og
mest itrdstille{ på at råhygge med et
hold snak aed &m, som jeg mfire
mødo. J€g mødte err af "dc sfore"
HEff Carstsns, som j€g 0g6å €r tak-
n€rElig for mggsn viden fia et langt
og b€giverh€dsrigt lystfiskerliv. På
et vist tidspulkt giorde han Eig oF
mærksom på" at hvis jeg ville flske
så vsr tidetr i!de, I mit and€t kast

Ded fluen ske*e så det eventyrligc.
Alt fo! lang tid ville noger nok på.
stå, metr 50 minutte! log det før mirr
gode ve(l Rerl6 Andqsen i dyb
mørke kurne rctte cn flot hulfisk
(74 ortr havørred) på 5 kg. J% kan
hilse og sige, at det e! nh til dato
støste fluefsngede havørre4 og at
oplevelseu hører til en af miae stør.
sre. Nej, d€t v8 il.ke på €n
"PalleseN !I. 11" mcn p[ en flue
som lignø, og med mil ringe erfa.
dng havdejeg absolut ik*e lyst til
at forc€re de 50 mirutter.

Og så tit ndle betragEti4go!.
Jeg har med interesso læst artikler.
ne og b€retntBem€ i
"ff*eRlBEhagt inge(", h€rudder
or aitrg 'Tisk€€nci€onit€t"- det at
nogle følgr at have støne eller flere
rcttigheder erd andr€,
Somjcg h8! nævnt, sÅ har j€g per-
soDligt han $or gl@dc af"d€ store
og gårDlc mænd" ved åon.
J€g har også mødt folk som j€g syn.
tes opførto sig underligt, som nær.
mert kom ltred formardnger om, ai
mart skulle fi6ke i stedet for at stå
og snaklq og at man stod i vej€n o.
Iign,,

Mh peGorlige h&tilling er, at
kvaltihtotr - altså d€t at farge fisk
og helundq mange fisk - aldrig må
overskyggo oplevglsen afat være i
naturer! at hygge sig i an&€s s€l-
skab ar l@r€ afandre og vid€iegive
afsine egno erfaringer, og så ilke
mindst vis€ den rett€ rgsDekt for alt



dot derude.
Jeg hår været nedlem afmangg
foretri{ger" og ikke altid været enig
i de holdninger som kommor til ud-
ayk i medlemsbladenes artiklø. I
"vores foredng" glæder jeg mig
over, at moralen er høj. Med så
maoge medlemmer vil der dog altid
værc enkelte som skål "vises ve.
jen". Ogsåjeg har værct udsat for et
medlerb, som åbenbart ilike kqdte
d€ usloevne regler, At trampe lige
ind folan spids på etrs flueståry
og kaste er spinder ttr€d 9t stort
plask til følgel J€g hor faktisk ilke,
at de! hor var tale om et ældre med.
lem som hævdedg €n årciennilet,
men siar€ro tale om et uvidonde
medlem. Jeg meier abrolDt h€llor
ikke, at medlemmer med høj aaci.
enrdtet skål have fortrinsret på no-
geD måd€, men respekt skal vises
for hirandm, ung som garlrtrel.
Et forshg Aa mig €r, at der udarboj.

AskzRlEEti"zgJnlnger

des et sæt etiske regler, som man så
i det stille kan hetrvise til, lvis nog-
le skulle have gl€ant almindelig god
takt og tode derude - dst vil den€ i
all€s interesse!

Og så til sidst en r4eget stor TAK
til jer {å, sorr gør etr kæmpe hdsats
for alle os andre. Bøvl er det, og
ædslidende må det være eksgmpel-
vis med alle indbnrddene i husot på
Kaltoftvej, hvor allo os rdonbys
gæster har on ovemqtningsnulig-
hed.

Det or jer, som gør dEt muligt, at vi
fortsat kan opleve lyk*en når heldet
til$dler os, og ikko mi{dst opleve
hinandens gode selskab, sona privi-
legerede ved en afland€ts dejligste
åer og naturp€rled.

Tak for 2002 og knæk og bræk i
2003,
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flck RløEør.lnger

tr'ærdsel ved åerne
Brug i videst nulig ornfang de afinerkede pl8d99r m.v. iil parkaring.

Husk åltid at lukke hegn og liSn, efter dig.

Benrt sli€r langr markskel, skovrkol0. lign., når du skal til og fra åon. tkyds
aldrig ned over en mark ellcr !n ang.

Firk lqlfl på d€ stykker, rom foratringcn råd€t o\Ær,

Er du i Mvl " kotrtåkt da bestyrcls€tr.

gu,!k. der må f@rdes, men ikke lhk$ på styld(et frs ståvn6gerbo og ca. 340 m
opstføms

Koffiner du til åt beskådige hegn 6llor &ndet, så kontak de Udvålcct fot srbeide ved
!9I hurtigst muligt.

Besttrels€n
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Ribe Å, Gelså og Flattså ("A-stykketn') Bemærk: {!!9 medler

lidt før Fole Dambrug!
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Stavnager Plantags

Varming plsntage

' ; Stnyn.g 9ord



Ier må fiske på sydsiden afFladså fra Haneby Bro til
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Hjorwad å (Nøneåen / Tved A)

H+-r-<.



Fiskeregler (se også bagsiden af girokortet)
H€r må all€ mdlenmef, ffslæ:

Hjornd Å fra l. a$il dl3l . okober. Fra ca. I hn opstrøn3 broen ved Ribe/
Rødding-låndevejen tr*r Ribe til Knorborg . Fl strdknidg€r undtaget. Skilte opsst

GelsA (Sonneh&Mingens stft"/ fra L rpil til 31. okober. Fra Inmervad Bro til
Gadnel Celsbro.

F/ddsd fra 1. april til 3l.oldober. Sydsiden fia Hln€by Bro opstrøms 1il lidt før Fole
Drnbrug.

Kun for A-n€dlanmer (de 350 anciennitåt38ldBtc)l

Gelfi og Ribt å fr. | . tptil til 3 L okiob€r, BeSge sider fta celsbro Dambrug v'a
sarnmenløbet til Verming Sø / Fæliesjordon. Dog undtaget ca 340 n. på sydsiden af
Ribe A ved Stsvnager Bio. Skilt€ opsåt.

Fhdra fta L april til 31. oktober. Sydriden fta Fole Dsmbrug til sammenløbel sdmt
nordsidcn ftå H&rby Bro til Sasun€nløbet.

Hov€drealer:

* Kortri gælder t n til filkøi mcd I (6r),t ng.
* Iturtd €r strmgt pc.sonligt og rkll t€mvk€! på l(f!v tra lodrejerc,

konfollørcr og snclrc, d.r ftonviser gyldiSt fiskekolt.
* Medlemmffre or forpligtct til st kcndo forerdngeft love og til rt lEs!

bekendtgørel3er i firkcRlBErågtni[9.r.
* Størst muli8 h€nsyn til miljø, fleklbestand og åndre fiskende skal ud"

vises. I{unde rnå ikke hcdtegls,
* Enhver fiskar er ansvnrlig ovcrfor fankv6n&{lskeriloven.
* Snæbel, nedfsldslakd og nodfsldrh.vørrcd er totalfredede og skal gen.

udsættes så sklftorht !, nruligt,
* Afgrødor mÅ ik*. bGtru.d.r, Al f6f&.1 ikal ,k. iht. Ndturfredningslo-

* Tilside!&$el!€ åfforoDitl8.n3 r€l.r kon rlcdføo ek3klusion.

Mrdstenll: Irks 60 oi4 hwrrred,l0 cdl bel@red 35 cm (Tved ÅIljortvtd Å
dog 40 ctrr), stalling 35 cn! ål og godda 45 c!|, ilgnbu€ørrEder ingen
I\rht. Gclså Sanmenllutoingprls vaid tr min. mll b&l(øtl€d€r 30 cm - cllcrs ,om

w tt t.tlbåarofiall'rtr.ala

Sarnrn. sted er der fangstbegre8ning på m!x, 5 rtk. hks / øneder / stallingcr pr.
dag.
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Er det en laks eller en havørred?
Mange fiskere finder det svæIt at kende forskel på laks og havøneder. Må-
sko fordi, at de il4re hd set såma[ge laks ved selvsyn.
Men også de, d€r har falget mange laks og havøreder, kao kor)l]le i wivl.

Defor bdnger vi her et udpluk af C.V. Otterstrøms beslcivelse fra 1935.
Efte! sigesde or det rer ig den bedste nøglo til bestemlelse aflåks og hav-
ørreder.

Havørred
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3.

4.

l .

L = laks

H = Hovørred

Li Sla[kere, mere ten-formet.
H: Mere plump.

L: Kort overkæbe-ben, der sjældent når bag den lodrette linje
fra pupiltens bagrand,

H: Længerc ove*æbc-beL når oftest bag den lodrctte li4ie
fra øjets bagrand.

Ilalestilken er lavere og slankere.
Ifulestilken højere.

Halefinnen er ofte mere indskfuet med spidsere flige -
især hos unge blanklisk.
Halefimen er mindre indskåret, ofte slet ikke.

Skællene er forholdsvis store. I en skå.række mellem fedt-
finne og sidelinjen er der kun 1l-15 skæI.
Skællene er mindre, I nævnte skårækl(e er d€r 14-19
skæI.

Gællegitterstavene på første gællebue er 4!!9 stavformede.
Gællegittentavene d første gællebue er stadormede i
midterpartiet, men foroven og fomeden på gællebuen er
der nogle, som kun er små knuder.

På gællelåg€t er der, hos de blanke fisk, få eller ingen
pletter.
På gællelåget er der, hos de blanke fisk, sædvanligvis fle
rc sorte oletEr.

6.

7.
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Til olientering bringes hermed formandsberetningen
fra generalforsamlingen i DSF, Regron Ribe Amt.

F ormandsberetning ved regionsgeneralforsam-
lingen, den 11. Februar 2003

Atter et åf er gået, igeo et år, hvor vi må konstatere en lilbagegang i mod-
lemstallet. Nøjagtigt er der tal€ om 244 medlemmer, en lidt mhdre tilbage-
gaag end ved forrige geueralfo$arElirg. Lad det være et t€grl på dildorc
vhde fiemove!. Tallene er Aa sidste i{dberetoirlg til fodEldet pr. 1" 10-
2002.

Der her i det forgarye år vælet afholdt to bgstyrglsesnøder salnt et for"
mandsmøde, hvor forskellige puakter har været til debat / behandliag:
Bek€ndtgørelse om særlige fiskerjregulotiver i Vadehavet og yisse vestyske
vgndløb s€I ud til at skulle forlælg€s. Vi h3r het &a regiorten sammetr med
forbundet irdsendt forslag til ændriryor afbekendtgøelsen. Forslag, d€r til"
lige er be$und€t,

Nedlæggelse af dambrugr Åtte dambrug nedlægges, og flere er nok i søgely-
6ot til at lide salr|me skæbne, Hø or vi også fta amtots side blevet bedt om
at komme med indsigels€tr og bemærkniiger. Detts er afst€dkonun€t. Vi me"
ner ik*e mea onsidigt skal foousere stenstryg, meD også 8€ på udlægning af
gydegrus, så vi dø får oprettet flere potentielle gydevækst oDråder.

Fo$undot har a.nket Emtets wrdering afoq$ygrdnggn vdr. st€runelErk€t
v€d BrarErhg Fiskori, He! fik vi medhold. Sagen blev hjemvist til fomyot
behandliog. Sidste ry er imidl€Etid st en fomy€t behandling ikke har givet
Skov. og Naturstyrelsen sr[edning til at geroptage sin afg?Eolse. Således at
amtetg l,udering stfu vod magt,

Dst ser ud til Bt otr total iedning aflaksen i hele Vad€havsregiorcn nok vil
tække ud, i hvert tilfælde re8t€rl af året, DEt ligger i koltone at ftedningen
måske "sarnmerkøros" med don ny bekendtgølelse om særligo llskøiregule.
ritrger m,m. Dosuden el der 096å Amtemes handlingsplan for Snæbolen, Her
må vi og9å afvorte nye oplysnirger, D€one plan skulle v@!e udfærdiget, D€r
€r talo om EU" tilskud til projektet. Med, som det ligger ou, skal sportsfi"
sk€me ikke alene "bøe" en fredning af laksen, En holhedsløsning må være
det enestg rigtigo. Dosude! afvo[ter vi også laksehandlitrgsplaæn.
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Forbudet har {iiet medhold i klager, der er givet over Amtets behandling af
tilladelser til 1€ndindvinding med honblik på varding af speoialafgrødø.

Regionefl har serdt forslag til Regionplan 2012. Og havdo flg. bornærkdin-
ger: etr optimal vaodføritrg i forbindelse med dambrugemes fomyelse af
rar}dindtag. Vi er itEod yd€digere tilladelser afvandindvinding med henblik
på markvading.

Michael Dealoll har hdvi]iget i at afløse Lsrs B. Thyg€sen som spo.tsfi-
skemes repræs€ntant i Dot Grønne Råd.

Forsøgsfiskeriet efter multe og skrubbor i Vadehavet har rosultahræssigt ik-
ke giv6t geyirst. Men, der er kæfter i gang- og man må foweote et øget p.e$
på tilladelser til en hvis mængde gam i Vadehavet,

Jeg tlor nokjeg hff har berørt do mest ilterossatrte omrer her i regioaen i
fu€t de! €I gået, og ta.l&q hermed best''relse{ og for€ringeme for sarurbej.
det i det forgangns år.

K:næk og bræk

Finn Ø, Silber

Lakscfondedr på jagt efter åvkdr,
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Ørued kontra stalling
Som led i debatten om stallingen, bringer vi her en
artikel af Kaare Manniche Ebert fra Danmarlcs
SportsJiskerforbund.

D€t påslås ofte" at statlinged i visæ vandløb katr \Ere er væs€ntlig årsag
til, at åens besrand afbætørredetr hrl det dårligt Mctr d€t hd absoh
irtet på s8, Hvis dø overhovodet .,r tale om at de to arter km påvi*e
hinand€n negatirt e! det nærmcro omvcndt.

I menge vandløb, går der l0 stallinger for hver bækøn€d på loogcfl, Det er
elr lElativ ny tonde$, at det ikke længore el bækønodp4 som fuldstændig
domher.r. Det kutr!æ tyde på 9n klar sammenhæng mellem bækønedens
nedtur og
stallirue[s ftemgar& mø idtet er merc forkert De to årtcr kall sagt€ns
påvirke hinaodeo - metr d€t vil altid vere bækøn€dfq der i direkte opgør
vil dornincra ov€r stallilge!, Hvad ø så grundeo til stållitrgcns store
fr.mgång i nogle vandløb og ønodattrca rledtur? Svard skal findes i de to
arters forskellig€ larav til vand&valitet, rydcgnrs samt dgr€s
valddngsmølster,

Vrudl(vrlltet
Det er almsnt kendt, at ståUhg er mindEt lige så hitisk som øned med
h€nsyn til vandetr iltindhold. D€rfor aatlgos dot ofte fejlsgtigg ar hvis
valdet ø så lirt, at stallinger kel tloe sig så ka enredon også. Men
fiskenes lrav til vaadkvalit€icr drejø sig om ædet etrd ilt. V6d€tg
surh€ds$ad - dca såk.ldte pH-væidi - €r også rn€get åfgør€rdc for, hvilko
fisk, d€r klalo! sig b€dst i vandløbst. Generelt ke ørr€d ikka klar., st
pH.værdirn kommer ned ornkiilg 5,5, m€trs det il&€ påvirkor stollingen
negstilt I sa.rfifle grad. I vårdløb mgd o]ik€rudvaskrdng, llærm.r pH.
vældieo sig
offe det kdtiskp område, så i dioso valdløb, vil stellirgerl oft! klåre sig
b€dlr atrd øned€o, Def,for har de maagc dræoilgsprojekte! i Sy&rstjylad,
soE har medfa,rt en øgd udvaskni4 afokft€l og €t gøqett &ld i
$rhadlgradeA n€d garånti haft stot rcgativ itrdflydolsc på ørrdbesralden€
i mogg vandløb, m€os dd altså in(o hd plvi*et strllirg€ine i s@rlne grad.
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Cydetidrpunkt
Stelliryen har a re fordel€ iem for øireden. Nfu ørreder gyder, foregfu
det fta okober til fehruar. D€ lave temperaturer i vinterdånedeme betyder,
at æggene skal ligge i gydebad<eme mellem 3 og 5 måneder, før æggene or
klækket og )nglo! klar til at forlade st€nbuderx. 1 denle lange p€riode er
der stor risiko fot at æggene - på grund afstore va lfødnger i
vintdnnfuEder, der ofte fører sa4d, mudder, ler og okker med sig - bliver
lffalt, når materialerne åJlejrer sig i gydebar*en og stoppe! ilttilførslea.
Skal ønedens gydrtirrg lykkes, er dot altså en forudsætdng, at æggeqe i en
meget lang periode ikke udsættes for noget, der katr medføe etr dårligere
våldge$1ehshørrudflg. Enhver, der har sitr garlg langs vatrdløbene og har
set de
enorme mængdø saad på buodea, ved godq hvorfor øned€m€s gydning ofte
mislykkes Stalliryen derihod gyder i ap!il"m4j, I den periode er
vanal{iøringen meget mere stabil, og det mhdsker risikoen for stor
materialohansport i vandløbet, Det safimc gør plantonrg på marker og
bdnker, der i forfusmåned€me spire( ftem og dæl,Jier den blodagte jord.
Ssmtidig ff vaodte@p€Iatu€n megat højerc i foråret, og dorfor skal æggene
kun ligge I fiåned i gruslaget, fø de kl@k*er, Det botyd€r alt satnmen, at
stallingen har en meg€t støno ohanoo for at opnå gydesugoes i forhold til
øred',
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Gydegrus
Men forskellerc, dsr taler ti1 stallingens fordel, slutter il{ke her.
Ønedemes rydebiologi forudsætter ner ig, at gruslaget er dlshækkeligt
tykt til, at æggene ikke skylles væk ved store vandføringer. Derfor sigor
man generelt, at guslaget skal være mindst 30 cm b/kt for at væIe optimalt
for øreder. En vellyklot gydniog for ørredeme træve( desuden, at stenene i
gydebanken er på stdr€lse med vahødder. Burden i de dalske vandløb be-
stod
oprindeligt afrigglige mæ4dor stetr i rette størelse, men opgral4dng af
vardløberc har betydet at bunden ou m€get olie består afnere filkomet
maleriale. Disse mitrdre stelr l€tr ørredeme ikke beinttte til gyfuing, me[ rlår
bare de ikke er alt for små! kan stallingerne sagteos få et godt rcsultat ud
af et sparsomt guslag, Stallingens æg klistrer sig nemlig fast til stenene
og ø derfor ilJ<e så a{hængig af stenstø[elsen, Og d.o klishetrde æg
betyde!, at stallingen kun behøver et gruslag på 5 centimetets tykkelse, for
at gydningen lykkes. Så de forriogede vilkfu, som fildes i de fleste større
danske voadløb, har gjort det llæston umt igt for ønedeIrre at opuå
gyd€sucg9s, mens de ilke har påvirket stalliqem€ i safil]le legativ€ gad.

Strllllg€r lDreder lig ngre
De( er €ndnu €d forskel i de to aders biologi, dei givsr stallingon eNr
fordel, Når ødedynglen kommea ftøn fa gydebanken i det tidligste forår,
vil der staks opstå on voldsa$ kamp ønodem€ imelløn om at få de bedste
standpladEer. Marlge vil dø, m€ns [ogl€ vil søge nedshøns, men genolelt
spr€dEr yngle! sig mifldre eid egll kilorEotq fta gydebanken, Det betyde!, at
en sglv om der fmdes volognodo gydeområder øverst oppe i vandløbssyst€-
mot.
så vil dot kur giv€ en positiv af$nittende vi*ning på ø relativ lille del
af vandløb€t, Sta.llilgons yngel spreder sig døimod flerc kilomoter
nedstøms lige eftor, de or svønmet fietr fra gydebank€n. Dot betyder, at
stalliruEn hurtigt kan spr€do sig til hele vafldløbet, ønedemes aggr€ssive
adfærd - ønoden ø don m€st aggessiye lakselisk i v€rded - betyder dog at
stalli[geme kun stiller sig på st€der, hvor d€t ik&e står ønedor, Dot er
deo eneste påvirkning de io art€r !døv6r på himnden - ønedeine sEid€!
simpelthen sta.llilg€me lEk ta standpladser, som dp selv øn6k9r at oplage,

10.000 åI0 tilpNnirg
Det forklarer, hvodor stallingeme ofto skal fitrdes på holt andr€
standpladlor end ørredem€. Gruuden til forsk€llon i valg af foretulne
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standpladser skal søges i, at de to arter har haft cirka 10.000 år til at
fitrde lrd afdet sarrlmen. Når øneden nu er så pokke$ aggessiv, vil det jo
være halsliøs gerning for stallingen at kæmpe om den samme ståndplads.
Stallingeme har derfor lagt Gsidensen til an&e sa@kninger, hvor de kan
være i fred for øredeme. Det samme gør sig i øvrigt gældende i forholdet
mellem laks og øned. Lakseynglen kan ikle kookurrere rned øredeme, og
derfor nå de også l-ortræk*e ti I dybere vand.

Ingen fodekonkurr€nce
I meget oæritrgsfattig€ vandløb - og hFr taler vi om vandløb højt oppe i
bjergegne eller nord for Poldcirklei " kan ørred og stalling sa s)'nligvis
påvirke hinanden negativt, da de l€vor af sarnme b?o b)4todF. Men det er
absolut il4(e tilfældet i de moget træringsrigo dansko vandløb, hvor der er
rigelige llædgdgr af b)4te-d}{, hvis ellers g.rødevæksten ikke gentagne gange

løbet af år9t sksgres helt i bu!d, Det ø meget mrt at vide, hvis man ønskø
at udlægge gydegrus i vandløb, hvor der 9r meggt få bækødedgr metr mangg
stallinger. I dotte tilfældo behøver man altså ikke trde ud i den stole
besta[d afstallinger for at give ørreden ed oharco for at vend€ tilbage,

Smid slen I åen
Bækøned€us tilbagegang i mange vandløb skyldes altså ikke, at stallingen
domitrerer så voldsomt, at øredefire ilke har e'n change. Tilbagegang akyl.
des
simpolthen de forarmod€ vilktu i vaadløbene, der i mange tilfælde påvirke!
ønedemo i høj€r€ grad e{d rtallingerne. Stallingens frct|Igang i visse
vandløb - i ardro er d€n ogsÅ gået tilbage - s$des sandsyr igvis, at
vandet i åeme . på grurd aføget spildEvandsrensning - er blevet r€nerc
germern de sell9re fu, Men god vandkvalitet €r altså ikke nok, hvis vi atter
vil have surde bestande afbækøn€der i vandløbene. Vandløbets kvalitet
skal
forbedres - og her skal og bør vi lystfiskere væro mod til al pÅvirke
mFdighed€m€, så vandløbsrestauering figmover ffu endnu højpre priodtet.
Indtil det lykke$ kan vi i mellemtidef glæde os over, at vardløbeno tods
alt nogle stedec er blevot så letre, at de vilde stallingeme efter mange års
tilbagegang att€r gk fteor,



Love & vedtægter for
Ribe Sportsfiskerforening

Paragraf 1. Forøiagens navn.
Forcningens davn or "RIBE SPORTSFISKERIORENING". Foredryens
hjemsted er fubc.

Prrrgref 2. For€niryens forrrrå l.
For€oiagens formll .( d vs.etago uadle|lmenres irte|rosso i ar fiemskadfe
fiskevø4 si*re medlerm€me adgang til disse sant al ophjælp€
lisk€bestanden i d€ cj€de,4ejede fskwande.

Paragr'f 3. Folonhg€ns medlefimor.
!. Alle ka! søge optagelse i forednge!, ll&e-danske statsborg€ro cr dog
ikke valgbare til besgrelse! og kan ikle opnå A-meillemstatus,
b. AnsøgÅing o! optagelsc skal ske til foreoingons kasserer.
c. R€t til fiskqi i fonoilgens vardc har allg der har løst s€dlcmskort. På
Ribe å / G€ls! suli Fladsi stykket trs H&eby Bro til sam€oløbci melleB
c€lså og Fla&e dog kuo A-modl€iiBkort (de 350 anoienrit€tsrn&rsigt
ældste medlenuncs),
d. Medlemskortet giver lot til fiskeri m€d 1 (ecn) stang ad gettg€n
o. Modlemskortet givor rgt til at konfollcle andro fiskerde.
f. Eohvø Iiskendc s! ved åert forpligt€t til at udvise god og sportslig
opfe,rs€I.
g. Ettvert 6edløn kan afbestyrelson udch*tes af fo.€nhgetr m€d
ongå€ddo vi*ning. Udelukkelsd skal dog godkendos afføtste otdiræro
generalforsamling.
h, Intet medl.io må til eg€n fordel eja/loje flskovaud, hvori foreningen har
intgress€.
Det €i il*e tilladt foreoingens medlommø at anvende eller !øgte luser ollor
andet sglvfiskonds redsk.b i va.trde, som €r ud€rlagt Ribe
Sportsfisk€rforeoiag ollø andre foraiager tilsluttEt DaDmarl(s
Sportsfiskerforhod, Dett€ g&ld€r dog ikkc lodø€rc.
i, Der rnå i Rib! SportefiskerfoNoings vmde fiskos fra og med L sFil og til
og med 31, oktober.
For G€lså6årnngrBlutnitrgen's fi skeva[d gælde( Gelsåsam6enslutnitrgeds til
enhvor tid gældonde fiedniDgsbestomelser. (S€ medlemskort og
mcdlemsblåd, )
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j. Besttrelsen fastsætter minimumsriål samt fdgstmtal, for Ribe
Spoft fi skerforenings vande.
Vedr. minimulnstrlål m.v. henvises til medlemskortets bsgside.
k Der må i Ribe Sporbfiskerforedngs vande udelukkende fiskes med
regaorm €ller kurstigt 4g!1.
Det er således ikke tilladt at fiske med f.ek. måddiksr, rej€r, sildeshiriler
og li$ende.
l. Brug affångstkrog er forbudt fa sæsonens besmdelse ril og med 30.
apnl.
iu. Udgået.
u. Æresoeallemmer indstilles afbestyrelsetr og godkendes af
g€neralfoNamlitrge!. Kontingenmæssigt ligestilles frenrtidige
æresmedlemmer med bestyrelsesmeallemmer.

Pslrgraf 4. Foreninge$ indtægter.
a. Regnskabsåret gtu ta 1/ I I til 31/10. (år 2000 dog 31/12 til 3l/10).
b, Det revider€do regnskab skal forolægges genorelfolsamlingen til
godkendelse, Prisen på medlsmskort fastsættes af besfraelsen.
c. Ved modtagelse afdet første A-medlernsko4 skal der udover kortets priq
betales indskud, der udgør halvdelen afkortets pris. Dette indskud
lilbagebetales aldrig.
d. For juniola op til l8 fu betales nedsat kontingent,
For børn urd€r 12 år er fiskeriet gratis dfu de følges med forældær, der €r
lnedle1rl af foreningen, Kal€nderåret er rotrdngsgivende for om man er junior
ellor senior.
e. Betales kontingeotet ikkc til foreningens kassercr seflest L f€bruar
betragtes medlemskabet som ophørt. (Jdmeldt)

Parrgrrf 5. Foreningetrs bestyrelse.
a. Foreningens leder ef fomanded
b. Bosttrelsen b€ståJ af 7 m€dl€ldne!, Disse vælges afgcnera.lforsal]lirlgen
og afgår efter tul med 2 hvort år, Formand og kasrerer bør il*€ væro på valg
sallurc fu. Bestytelsed kar vælge cn kalserer uderlfor besqtelsen- Gøtvalg
kan Iind€ sted.
De! vælges 2 bestyrelsessuppleanter, Disse er pA valg eftct tur hvert and€t år
og deltoger i bestt{elsesmød€me udotr stemmeret.
Såfremt en suppleant indræd€r i bestyrelsen, er han på vålg d€t år hvor den
han erstattcr, skulle have vEret på valg,
Såfremt etr suppleåJrt blive( bostFelse$nedlem kån besttrols€n indkalde
den, der ved supplealtsvalget ffk flest steo]mer uden at blive valgt. Føfuel.ig
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skal der ved supploaltvalg altid opstill€s mildst on mere €nd der skal
v6lg.3.
Rovision foretages afen aærkendr rovisor, der også opstille( rggrNkabet.
c. Bes9'relsen kollstituerer sig selv. Formsrd og kasser€i sksl så vidt mdigt
bo i Ribe.
d. Gøerslfolsadlitrgcr, bcsyrels€soød€r og evt fesfer afrold€s i Rib€.
c. Forlnad€n har r€d tnhver afstemdng ø besttr€lseopd€r og
gelerElforsaolinger ret til at afgive sin storlmg. Ved stedmclighed ftæffer
fomrqnden afgørels€n, (utdtagen v€d wlg)

Perrgrrf 6. For€ditrgøs generalforsanlfug.
a. G€dcralforsdlitrg€! €r forerdngenr hdeste [qrodigh€d.
b. Genaalfonmliqen dol indvæles søest I dag€ forud, skiftlig i
Eadlamsbladet til sll. ecdlElrlnl€i.
c, Deo ordhære g€derdforsanlhg alhold€s hvert år i degembsr. Forslag,
der ønskes behandlet afgeneralforsamlingon skal væle formrnden i hænd€
s€deEt L oovcr[be(.
Såwl ved ordinø - som vad €krtrsordi!ær g€aøallorsaoling . skal fdslag
sendcs smmcn mcd indvarsliagen til gcncra|fqsanliryen.
Kun foBlag d€r h8 været otreodig8iort i 'fskeRlBEbctraghing.r' kan
vedtagca,

d. Indvarsling til ordinær generalfors.tr ing skal indeholdo dcrme
drg8ordani

1. Freoleggelse og vedøgelse af forrctoitrgsorden.
2. Valg afdhigeot.
3, Fornqdens b€rehing
4. Kassgrcr€ds bcdltning,
5, IndkoEne forslsg
6. Valg afbes9tglscsmodlommer og suppleantø.

Hø skal aawenc pÅ a&å€Nrdo bcetyælscsnedleamø og snppleet€r
oplF€g s@t on dc modtagpr gøvalg.
Er ct forlslåd medk'll il*e til strdc, skol sldiftlig ao€€tt foreligge

7. Evcntuelt,

o, lndvarsling til elstraordiaær genoralforsunling skal indaholde dagsordcn
og on begrud€lse for hdvarslingerl
I Følg€dde kan gcEqn bcsgrelæa iadvonle til €ksh.ordin&r
g€tøslforsdling:
1 . Bestlr€lse[
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2. Mindst 3 medlelllmer afbesq,relssn.
3. Mindst 35 afforeoiage[s meallemmer.
g. En lovlig indvarslet gene€lfo$arnling €r beslutni4gsdygtig uanset det
ftesriødte antal tnedlsmmer.
h, Til alqdndelig vedtøgelse kæves alnindeligt flenal.

Ved æn&ing afpar& 3 stykl<o c. har L'un medlornmer med A-m€dlemskort
$e1lrller€t
i. Sterrmeafgi\.dry kaq kun ske ved pøsonlig freømøde.
j, Såfr€mt eet m€dlem ønsker det, skal afsternningqr være skiftlig.

Prrsgrrf 7: foreningetrs opløsaing.
a. Foroningens opløstrillg kan km ske efie! vedtagelse på først ef ordirær
gederslforsar irlg og ofior aa 3 ugers fodøb på efl ekstraordinær
generelforsad ing,
b. På begge disse generalforsalr ing€r kæves vedtragelse med mindrt 3/4
(75%) af alle afgiYn€ st€mmer,
c, Ved opløsting skal besttaels€n , på dcr olditrære gcn€ralforwnlin&
koøme med forslag til aoveodolse afforesingoff ejsndglo og midler,
d, Et næ\,tr på 3 mcdlerunø, valgt afden ekseeoldinære gøreralforsaoling
ska.l påtage sig fordelinger af forøillgetrs ejqdelo og midlø,

lovona er oprindolig vedtaget i 1942, seilerc ændriry€r €{ påfør1,

Ribe deoember 2001.

Bestyr€lsed

Ædring aflov€ kan Llrn ske på str gensralfona[ditrg og laæver 3/5 (60%) |
afd€ afsivno sterill€r. l
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Medlem vandt stor liskekonkurrence
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HENRIR C.
AKSELSEN
fAsAl{vEJ 20
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D€tte billede, de! prydedo fo$i-
d€n afsidste års sept€mbemum.
m€r sf fiskoRlBEtagtringe!, v!
ser en glad falger lrl€d åtets stør-
ste fangst i Rib€ Å-syst€met - e!
havønod med de imponsr€ado
nå 9,6 kg og 88 cml
Den supFrllotta hLøn€d blev fan.
gd pd ao irsk "Flying CodoE"-
spiuor af ogFn import på A.
styklet af cclså detl 5. rlaj 2002
efPoul Køhlcr, Rib€.

Do Poul fmgcde fisken , vu hal
naturligvis k18r over, at dcnne lisk
ilke var hv€rdagskos! $å d€rfor
tikneldte han d€n klogeligt til
B.dingske Tidend€s fi skeko[kur-
rsnoe. At fiskgn or €n beløuing i
sig selv, €r d€r il*€ Doget Ef sig€
til. Men, at han nu og5å har \,'un"
dst konkurøcens førsteFæmig
ABUs drømøejæ, overg& vist
€lt. - 16ær, ndr hrl€n på fire dagG
går til Monunså€n midt utd€tr
dcn store lals€opgang i staden af
juii! Guide på tur€o er itr8€! mir-

dre erd "Munkon", døt l€gondad.
ske Børgo Murk J€osen,

Solvom dlømmghrlld lok mest står
i fluafistcricts teg& er der nok in
gen tvivl on! at Poul også tagor €t
pr "nyiDg Cotrdoms" rnod i t -
sken " for or sil*øhods skyldl

CJ


