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I{yggelig fiskekon-
kurrence

Den århge {iskekonkurence kastede
desvæne ikke så mange ffsk af sig
som mange ellers havde håbet. De
fisk, der blev fang€t, var til gengæld
meget smukke. Ol'enståerde havørred
var ingen uhdtag€lsB og havde udover
den smukke faxve de fine rnål 68 cm
og 4,1 kg.
I'isken, der blev fang€t i FladsÅ sfole
Laursen, blev konkurrenoens største
havøfied. Derudover blw der indvejet
io gedder og yderligere to havørreder.

Læs mere side 4-6
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Ribe Snortsfiskerforenins
Børge Riis, Rylevonget 4, 6760 Rib€

Bcrtyrebarmedl: Bgrtry?oulsel\ Tonnansensvej l, 6760Ribe
cmril: vsx@msil L rtofånet.dk

D.n Zoega Nielsen, Nyvej 13, 6660 Lintrup
enråil: zoeg@polt-talc.d&

Poul Køhler, Blok!€j 2r, 6760 Ribc

Christi!! J€rmiir, Itaulundvej 99, 6760 Ribe
€!råil: miin-v€n@bost-tele.dk

SuppLrnLn

JunlorLdcrr Chdstian Silb€r, Hol|novej 10, 6760 Ribe
en il: sDwm.n@.ill.stoåæt.dk

B€nt Nl!æn Sp. Møllevej 139, 6705 Esbj€rg ø
Cltrtutirn Winklsr Toi.6 t fob, 6510 Grln

Kr$aæn

Erling Skjødt
Bcnt Olacn
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'Ilft 75 4220 38
Ttf ?5 47 00 t6
Tlf14a23r s3
nf:27 33 rc a6
Tlf; 74 82 15 50
nft '15 42 22 96

Hugo Halse4 Nønebrogade 11, 6700 Bsbjerg Tll.75 45 t6 72
golSer Sør€.!c& 8ø9.å[6 33,6760 Rib€ Tlf.75 4217 30
.rE ili 27,rc306nl()01@rnaiu.!toån r.dk

Arn Christense4Dognetoftev€j23,6760Rib€ nf.15445231
endl åflæ_cki$.i!en_99@yahoo.&

Cllri3rian Silber, Holltrsvoj 10,6760 Ribe nf.75 4246 42
FinD Kruso Jens€n, Rosengåde 60, 6600 Vejen Tlf. ?5 36 33 06

Udvdc I Ribr Smrtdlrt rfortni!!: (HaFødelse til formEndene)
Vandplcjcudvalgetr Poul Køl €r. Chirtisn J€rmiin, BørEe Riis
Firkaploje: Lok$fonden v Arne Chrisxonsen Bcnny Pouheq
Bladudvalgetr Cluirtian J€rmiin , Dsn Zoogå, Holg€r Sørenren
PR / Hjcmnesidei Dlqzaleig Chrktisn Jcriniin, L.$ Ro€d

BørSeRii& HWo Hanr€q Dan Zolg!, (P.K. La$en)
vod åenr B€nnyPoulseft Ame Clrrfuterrse4 Hugo llln3€n
lg.ti lluqo Hansen , Poul Køhl€r, CMstian Silb€r

intng Kaltoftevoj : Poul Køhlot Holg.r Sørensen
Pokol$i Poul Køhl€r
Tabtdfundneting: B.rnvPoulsen
Junionfdcling: Chrtutiån Silb€r. L€r! Ro.d og (.rper Mohhetr

Indv.Jning .ffnk Poul KrtLr, BsrB. Rlh, Chrbd.n S bcf og Hugo E.nr.tr
Kontmlldrcr v.d lsr! (I{aiwcndglse til ooivnikoordinstor John Schmidt)
John Sohmidt Grånly 46, 6760 Rib€

Tulw.j 20, 2.sal 6705 Bbj€rg
Itøjrcj 4, 6510 Cfrm

Knud Etlk Jcnscn Tomskadevæng.t 5, 6760 Ribe

lucri Eftrtv* tur nnd bmiuou lkrifllr. dlhdrl*, Rdrlrhrr cl'rildu Jffiiin ø Aldudruls.r.
Komea Inrl dddrr. Et tu|.i$ri.ddnc lhrdu dn t{, mmb.r 2!ff,
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Fiskekonkurrencen 2003
SoE nogct tr}'t åfioldt foreoinger køs {iskokoakurronce sidst i jud og ikle
i septemben sø da cllers he verct for yea. Kokrredc€n git i gang kl.
00.00 lørdsg den 21. juai og sluttede kl. 12.00 sødag den 22. jui. I for,hotd
til sidst€ å$ konkuh€oc€ var de. d.rfor også den forskel; at mrir fik mulig-
had fc øt- og morg€Dfi*.ri, hvi! lra ds elle6 kan holde sig våg€o til den
dags.
Hvor Eangc eodl6mme(, d€r delto& vides itkepræcist idet der som be-
k€ddt il*a vu rcgrt kav om tilmeldiog meo stønsEæssigt har der nok
vælet €t halvlud{ede deltagere, dvs, omh€trt dgt samlne som sidste år,

FatrgFbrcs @tal ov€wældado desvone ikkc hods detfe. H€ller il*o utrd€r-
tognedq dor ellers ikke hørcr til forsninge$ storfaagere. Måske sMdtos det
vejrEt, vrtrdstard.o dlcr €Nl kombinatiod. Jog går itrd for sprodeålgl og gæt-
tar d6for forsigtigt på dlet sidsel
Dø blov dog alligovel iadvcjed ko moget sr!ul*o, blarke havørodor og tio
godd€( (8o !€sultrtcm€ på eide 6). Tagetr mrn forholdcne i bciragtdng har
da dygtigo tug€rc hr gned til ydedigero tilftedshcd,

I ba*yelsco ca vi ogrå godt tilft€dlo, fq vi fit omge positiva tilkood€gi-
yokor om koDkunroa€or form og 8&iklitrg, og mE*ede ogsl s€lv tydllig!
bAd€ vod vod åqlog ved foroni4os hus pA Kaltoftvej, do! positive stno-
sfæce, dr[ pr&gpde åttugn!.'ltet Vi hlf dcdor hdtyk st at ø åfslæp€t
ko*utlolcgforø palscr ovcreos mcd vore modlcltmqs ønskø,
Mcd ho$yri til €'koooltlim var ovqskuddet, måske olqraskltrde, stffro etrd
vmligt Solvom dctc iltc ha værd tonlurr€ac€ns foroå1, skadrr dotjo
il*c,
D6 ll,lkokolkulr€ooon i drdnc folEr stadig or ct tryt fænom€n" og da tids-
Fmlt€t for d€o ovco i køb.t €tr €t adot €nd dat &rsra h (2002), er dct sta-
digt uklogt d &aga ørdelig! konkhrsio!ø, E! der bldrdt m€dl€rEm€me d€r.
for loglg dor m€n€r at havo gode idd€r til, hvordan kdokurlooer kan bliv6
bo&c udco væs@tlig€ atojdsfotøgclsa, gpl&(.kt blot @ at sig€ Aøl

Tilbgge €r dctr kur at sigo maoge tåk for sføtt.d og på g€myn til f,æste års
toohreocl ( hvø vi jo h€lt sitkcrt fug€r, flnq $øre og €ndlu flott€r€
firkl)

Christis! J€duiidBostyrelseNr
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Fsig€ren afden størst€ lislq Otto Peders€d, der her
lb ovenak si n præmig var mildest talt lidt forlo
g€fl ov€r d vindo etr fisko$tang foi €o gedde. Msn
me kaojo trods alt heU€r ikko fmge 12,5 kg s hav-
ørodcr hele tiderL Ottol

Ksren Sørens€D (kasserer Holger Sør€nsens husru) mod-
tog en fortjent gav€ for sin store hjælpsomh€d.
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Præmierede fisk:
StørEta fisk Geddo, 5,9 k& f@get i celså afotto Ped€rsE!.

Stanetehrvørcd: 4,1 k& 68@, fmgetiFbdsådoleLars€D-

2. stølstehavErcd: 1,75 kg,,5l crn, feEet i Gelsi af Knud Bay.

3. st EstGtrvør€d: q9k& 42 .,!, fug€t i celså afcbristim B€rt€ls€o.

2. største g€ddci l,l3 l$, 49 on! fålgat i celså afJa! Nielsco.

StøBtc junior-fuget fsk 2. Sgrste havfnre4 Ctuisti€n Bedok€il

Biltcdcmc af fug8tanc vil r|rat værE titgmgclige på foMitrg€os hjcdr-
m6ido utrdermorupunktgt "Konkur€nce',

Dor var rift om lodsedløne til dgt aarerikansko lottoli.
Præmiomc var ta&tet verre vorg volvilligo sponsorct
også ydøst flotæ.
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Sct. Hans 2003
Vejrudsigt€o lød itke for god no dot var med optimismeu i båold vi &og
til Ksltoftvej for at ftd€r€de Sct Hats fe$Fn,
Lige som vi tådte ud efbiled gav det €t tod€nb,re& hinlea rsur€de i et lytr,
og dc lpste 3% tidre stod det rcd i tyl*c rovo.
Meget kåtr fisn sig. om lydskerc og d€r€s feniliø, meo pirodo er de il*c.
Pa tods afd€t nildlst t lt d&Iigp vrjr, toppedo 33 E€@ed.cr op til Sct.
Håls f€st
Det opfattEr vi som gt stor o,pbokdng til det a$ojda, der ldføos i bFstF€l-
sea,
Vi alblæst€ selve bÅlot og fl''lteda bel€ af'eg@€ot t itrd i lrd€o.
h blcv&olig tyggoiigt Båltslc og oidsomcnise blcy ky&ct af guih-
og mu[dheE@ik8s?il. Da var Elisabeth og Aaga, 8om stod for de musiksl-
ske ildslag. Marye dajlig€ da6ko sånge lød deoltc mørke affø, mcns der
blev spist pølser, soobrød og hjeomobagt kage,
Der blo! bygg€t so|n ddrig før, og Aa b€styrels€G side skal lyde €'! sior td.
til .llq soDl hoppedg op, tods vejryuderaes rrsco.
En sædig tsk til oll€ vorp trofasto hjFlpfr€,
Et dejligt anangenott, sorn vil bliv€ gentrget a&8te år, blot Mber vi på bad-
re v9Jr,

BcgtFels.it

- lo.2E02,56

b. 5629.00

kt,2E26.44

Regnskab af fiskekonkunence og Sct.Hans fest

Indkøb

Selg aføI, vand,
pøls6r, lott€ri mv.

Overskud

Forma!detr
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Tak til vore sponsorer
Der skal borv€d lyde eo rigtig stor tak til vore spoGorer, so@ støn€r forerin_
g€o ved detr årlige fiskekonkurr&oe. Det al vi kao præmiere manse deltase_
re, giver vores kotrkurelrce en e.kstra dilDeJlsion.
Aftj alt er det ned ril at øge det sociale sanvær under konkufteDcefl og der_
mg{l I lolGll|npen_
Det sociale arpekt errnolig vigtigl i er foreniq som RSF. hvor medlems_
$(aron ef 6eget spredt.
Mon jeg sF€q at det socido samvær trives, og dotie skyldes ikde mindst
dstr sløtte, yi oplever fra foredngøs spolsoro.
En stor tak til jer alle, fot uden jeres søne var vore arraugemmær eo dmeu-
sroo 4tttlgere.

Folmande0

Husk.. . . . . . , . . . . .
- at .vlso.hensyn overfor andre frskende, d\,8 holde b9h?,rig afst8nd og

r(Ke ga &c tofan eq der €( i ga4g med fisk€fiet
- at fl),tte dig under dit fiskeri dvs. bevæge sig nedstøms med rimelrg-

hod"
- At Væm€,oE naturen sarnt tago hensyn til hegr\ afgrødor og dyr.. At tag€ dit evl afrald rned hjear eller Jægge dot i ; affodingons af.

faldsoos.6-
- At.6kullo du koErio ud for en, som ikke ovorholder overBtående, så

vejled vcdkornm€dde på €n pErcq ordefilit måde.

Fordi , . . . . . . . .
- vi rkal allo væte j detr nqhlr, som vi blot h4r til lån.
- yi tag€r^ud i naturen for at få €il god oplevotse, sorn vi ks1l t4ge mod

hj€m - fysisk eller psykisk.
- Vi skål tago vare på d€t sterste og smul*este vi har, neElig vores natur.
En bøøtrt indianorhøvding sl<rev engsng etr berømr tale til den amelikån-
ske præsid€nt men følgerdc slubdng.
"Det er livots afslutDing og overlevelsens begmdelse..'
Så kan man jo gøre sig sme egne tanler om, hvø vi er i derne cvklus.

Forhandetr
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v*rt.rlb eepoft sfrøke t.dk

Mindeord
B€slyrelsen har erfa.et at Jøgen Hingeberg er afgået ved døde* den J6. juri

Jørgen var mangefuigt modlcrn af Ribe Sportsfiskerfoleni{g og vil lrlive sov-

Ærgt væte håos minde.

Bestlaelsen
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Er formanden sur" skuffet eller?
I fiskeRlBEtagtningerjuni 03 bragtes et hdlæg fra Foroanden om rnmg-
lende opbalniug til "praktisk arb.jde" for foreditrged. Jeg vcdgivor, at d€t cr
skuffendg at kutr den hå.do k€f,ne mødcr op - med, , . d€f, €r !!åske eo €ll€r
fl ere forklaringer høpå,
Der er valgt fiedag 1615 - Bededag - til Agav.n. PS de"ie &g eår trogle i
kirke (få), nogle sksl til konfirmation på årets favleste kodrmatiolsdag (.tr
hel dol), rcgl. stal pÅ br *€jag! der start€r (he oorg€d (amge) - ge-
ske matrge lysdiskere går også påjagt nogls hqr plsnhgt hu til sommorhus,
campingfed€ ellor rndcn fonn for minifcrie. Måske er dø sikelt€ cholest€,
rotfrnatike.a, dar a8ppo vil sætt€ tænd€me i Erlingr llælkestpg, der ikke
plejer et høo til de magle,
Bor dcr ov€{hov€dot eedlc@er i trehdeo af Ribe - ud ovcr b€styr€ls€t -
eller or det blgvot til on forcning af sjællædere, fohusistr€'ro sller ???.
Sluttelig har dagen ikke ligetem v6r€t ov€nellama(ct i blad€t.
Prøv at læggo dagen tidligøe på lret og på €t tidspmkt der it*e kollidorer
med andre gode iatoressor. Gør lidt reklaoe for ssge4 udlod ct par gæste-
ko4 en llue clle'r ot blhk 9.,. meæ ud afd€t i blsd€t i god tid. - Så torjog
også, d€r e! størg ftqnmødo næs& gang med chsnge for at Fonnandgl lig.
ner en sodley.

vodrg iursetr
Krestan H Søreften



rttt'u.rft acPoftaÅ*r,ak 15-

Svar til Kresten Sørensen
Tak for dit iadlæg. Dot €( altid dejligt n& vore medleEmer reagerer. DEt
f@ElLr oq d &r ef, et cr|gag.'tre[t bledt medleEmemq omkilg det der
foregk.
Nu til wr på dino spørgroil:
Forudrde! tr ikk€ sur, det er haa faktisk aldrig. Har er heller ikke skuffet,
for det g& jo r€t godt i RSF. Men hra fø16, d dot er hnrs ret som formald,
|t komme mld er lille hjortesuk, når han mener der er behov herfor. Det hå-
bq jee & forstfo.
Det lile U€rtesuk €f vist 8åot r€ot ind på lystavlon, hvi&€t også var hensig-
ft'r" Sn fc€ningpn hlr frktisk en glad forfiu4 - €n r€n smiley.
Jcg mldgiv€r dig, at d. 1615 y!! ct dkligt valg, dager var h€ller ilike opti-
rult rnno|tcqlt Drt r vi til ffrldc kla over i bcaryrdsld, hvorfor næste rr-
bejdsdas alercde yar pls!.lagt, dajog ilodtog dit indlæg. Onkring denne
hcovisls til ad€t steds i blad€t

JW beldrgEr vdgct af d 16/5 s@t ro rim€lig utilstæLtolig amoncering,
m€a føl!( alligevol mit lille hj€rtesuk borEttiget. Mht. stoger\ sA yg de{ 8od,
Dot sod fGdtindhold€t ke jo diskutqos, - Ear køn jo bde *æi€ der fra.
Du betørEf, vo(e dlodl€otrrrøs gaografske placering på ert lot ironisk mådc,
Det 9r de( irgm grud til for oa 23% bor undor Ribe posilllrDmø, ca- 7%
på Fy!, ea, I 10,6 pe Sjælatd, m€qs der itrdatfor en radius åfpÅ 50 km fra
Ribe bor ca" 60% afforcningens medlernmec. AltsA stadig en lokal for-
cning, -I€r roil€ry.

Til slut tak for dit indle& dine idder idetjcg håbcr, at du c! tilfieds med sva"
rct.

Med v€nlig hllsen
Formanden
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Juniorkonkun€nce
Kan du kende fisken?
Skriv de rigtige navne på skemaet og send dette til kasserer
Holger Sørensen, bøgedle 33, 6760 Ribe s€rcst 14: sept. 2003.
Blandt de rigtige besvarctser trækkes lod om 3 stk. RSF-logoer
incl hæftet 'llvad er det for en fisk"

Beiesmelse Fiskens navn

B
c
D
F

F

Indsendt af
Navn

Postnr/by
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Juniorture 2003
Frcdag d- 12 sept€mber Tur til Gelså hvor vi nød€s ved detr gåmle
ødegårds bro på Kaltoftvej. Tuen starter kl, 18.00 og slutter oa. kl.
2 l .00

Lørdag d. 4 oKober: Tur til Gelså ved Enderupskov Camping, Vi mø-
des kl. 9.00 og fisker ved åen til ca. kl. 15.00
Husk den store madpskke !!

Lørdag d. 25 oktobcr: Tur til Hjortvad å. Vi mødes ved Iløjkjær bro
kl. 8.30 og fisker til ca. kl. 14.00. Hvis i er i tvivl lwor !{øj$ær bro
ligger, er det på grusvejen som starter bag Rørnebærpo*en og så et
par km længere ud.

Som ved tidligere tule er alle forældre med medlemskab eU€r gæstc-
kon velkomne til at deltage, da d€t kun vil ftemme hyggen ved turcn€

lllmelclng

Christian dt 28352423, Kasper tlf, 75422085, Lars tlf 28553221

Herover crjuniorled.r Chrirti0n Silb6 vcd 0t tilbcrodc
siD €gen " slorc mldpaklc" ved sn Nidligcr€ junior-
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Kom til klubaftner!
Fra og med onsdag den 5. Novernber kl. 19.00 er der igen ugentlige
klubaflrcr i fritidsklubbens lokaler på Nønemarkskolen, Mosevej, zu-
b€.

Æle er velkomnc til at deltege i aktivitet€r som fluebinding og lignen-
de. Har'nen blot b'st til en hyggelig aften i samvær med andre lystfi-
skere, er man selvfølgelig også mere end velkommen.

Vel mødt!

Yderligore idforrbstion: 8ø196 fuis og Poul Køhler

D.one [ot!. gedde på 98 cn og 5,8 k&
f$gpt aflsr6o Bay, $ nok €n dc absolut
lenggte fisk fangot i Oelså i danne sæ8on,
Mon ikkq om den hrr on d6l rcSnb{reøn€-
dø på Bsnvittidedcn?



Postbesørget blad 597 53
8245 ARC
Til

99371
HENRIK C. AKSELSEN
FASANVEJ 20
6760 RIBE

Generalforsamling 2003

I henhold til forøingens vedtægter
skal forslag til den ordinære gene-
ralforsamling være formanden i
hænde senest den L november

Generalforsamlingen aftoldes i
Ribe Mark Forsamlingshus lørdag
den 13, deoernber fta kl, 14.00,


