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I-,aks på 12,3 W
D€n 21 . okober fangede Ma$e
Rff€nblad ovenstående laks ved celså
Lnksen rnålie I 12 cm og vejed€ 12,3
!g Då Magne efterfølgende ventede på
on fotograf, der krurne forerage fisken,
kunno han lige så eodt fordriv€ vente-
tiden ned lidt fisked. Og $ndelic, om
Magne ikke også fangede to fino
håvøft€der på 3 og 3,5 kgl
Noget tder i ø\,rigt på, åt denne laks
bliver den sidste store "døde" lsks vi
for€løbig får at so fta Rib€ Å'systemet
En midlertidig ff€dniDg af laksen bliv€r
sånds)nligvis etr reålitet fia år 2004.

Les mer€ herorn på sid€ l7
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Bffge Riis, Rylev@nget 4, 6760 Nbe

Næstlormåtrd: Hugo Hånsen, Nønebrogade 11, 6700 Esbjerg 'tlf.'75 45 16 72

Krrserer: Holg€r Sørense4 Bøg€a116 33, 6760 Ribe nf. 15 42 17 30
e aili 2740306m001aAdtåit 1. stofadet. dk

Bestyretsermrdt.: Beony Pouhen- Terma$ensvej 1. 6760 Rjbe Tlf 75 42 5< 85

Fordrnd:

Suppleanterl

J nlorlederr

Tlfl ?4 85 07 16 ,

Ill.1s 42 43 12

Tl( 75 42 38 04

Ttt. 7s 42 46 42

Tlf. 75 36 33 06

'Ill.75 42 46 42

Tlf  75 41 07 59

Tlft 75 4220 38
Tlfr 75 4? o0 16
Tlf74823153
llf: 27 33 1.6 86
Tlf 74 82 15 50
ll t :15 422296

Ajne Christonsen, Degnetotevej 23, 6760 Ribe nf. 7 5 44 52 31
email : ame_cfu islensen_99@yåhoo.dk

ChJistian Silber, golmevej 10, 6760 Ribe

Finn Kruse Jenr€n, Rosengade 60, 6600 Vejen

Christian Silber, Holnevej lq 5760 Ribe
enåil srowm0n@nail l. stofanet.dk

€måil vaxamail I -stofanet dk

Dan Zoega Nielseq Ny/ej 13,6660Linirup
email: zoeg@port.tele.dk

Poul Køhler, Blokvej 2r, 6760 Ribe

Ckistiån Jermiiq Hauluhdvej 99, 6760 Ribe
emaili 4li4Js{Apoltlelslk

Granly 45, 6760 Ribe
Sp, Møllevoj 139, 6705 Etj6rg Ø

lCJdSlellspod!$åEexfsxglirsr Glenvendelse til &raE!d!!e)
Vandplojeudvolgetr PoulKøhl€N. Ctuistian lormiin , Børge Riis
Fiskepl€je: Laksefondenv.4ne.lqhd$c!!9&BennyPoulsen,
Blndudvalget: Ch!i!ti!4lg!et[-D&nzoeg4llolgdsørensen.
PR / Hjommesidoi DgÅZ@gÅ Christian termiin, La$ Roed
Kontraktudvalgeti B&lgqBilg Hugo l{sndelL Dan 20å96, (P.K. Latsen)
Arbejde ved åenr D!!!&loulrED. Am€ Christensen, HuSo ll.nsen
Hu$dvalget: Huso Hånsen , Poul Køhler, Chrbtia! Silber
Udlcjning Kaltoievej I eoulKøbjg, HolSer Søremeir
Pokdør Poul Køhler
Tabie/fundn. ting: BennJ, Poulson
Juniorafdeling: ehi$ialltsilbs, Lars Roed og Kasp€r Mohlsen

hdy€Jnlng !f ftukt Poul Kohler, Børy€ Rilr, Clristirn Silbor og Uugo Eanlen

Kortmllrr€r vcd åen: (Honv€ndelse til gply$Lgaditdgllqbuiqhlddlt)
John Schmidt
Bent Nissen
cnfllnlån wtnKl6l lolten ). torc, oJru (Jfam

Eding Skjødt Tunøvoj 20, 2.sal, 6705 BsbjøB
Bent Olsell Højvoj 4, 6510 Grsm
Knud Erik Jensen Tomsk&devænget 5, 5760 Ribe

&b8lDE8$BbeLr&tryrrrn med stu i8ds,kdfUko liUddolra R.nidd( Chridiån r.diii os BldMdsa
Tfrlohs:Rib.X@hrn. @



Ri be Spo rtsf s ke{orening Qho lde r o rdinær
ling lørdag den 13. December 2003 H. 14.00 i PJbe Mark

Forsatnlingshus, Koldingvej 5, Ribe.
(se dag€ns Fogram side 4)

Daqsorden efter lovene:

1. Fremlæggelse og vedtagelse af fonetningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretring
(- Herunder Laksefonden og Juniorafdelingen.)

4. Kassererensberetring.

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valc er:
1 ) Besbrclsesmedlcm Chdstisn J€rmiin (modtåger ikke

genvalg,)
2) Bestyrelsesmedlem DBn Zoega (modtager genvalg)
3) Valg af suppleant(er)

7. Eventuelt
( Herunder uddeling afpokater.)

Derefter som sædvanligl "Gul€ ertq" (GRATIS!)

Ilusk medlemgkort og dette bhd!

NB: Forsamlingshuset ligg€r v6d londovoj€n mellem Ribe og Kolding, ovor.
for Ribe AntsgåJd, So også kortct på begsid€n af bladet.
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Dagens program - lørdag d.13/12-03

Kl. 9 -12; "Krejlertimer'. Køb, Ealg, bytte for medl€mmer.

IO. 12-13: Fiskefiln.

Kl. 14 - i Ordinær g€tr€ralforsamling

Kl. ?t Amerikånsk lotteri

Ca. kl. 17: Gule ært€r.

Krejlertimer
Sidste fus suc€€s gentages i åt på generalforsamlingsdagen. Vi håber
og tor på endnu flere handlere og handlende end sidsæ år, så har du
noget liggende, som du ikke har plads til i 6skeveste!" så er her mu-
ligheden for at komme af med det Måske får du endda lidt nlt med
dig \ien til skåbet. h er barc med al komme ud afbusken og fll
dort en god hand€l på den ene eller anden måde.
Samtidig møder man en masse rare mennesker msd samme inter€sse
som en selv, i hyggelige omgivelser.

Filmfre mvisning
Vi forsøger at finde et par gode og spændende fiskefilm, som vises i
overnflarte tidsrum inden generalforsamlingen siarter
Sidste år var der god søgning til filmftemvisningen, så det er om at
finde sig en god phds mens tid er.

Der er under hele anangement€t mulighed for at købe ø1, vand og
pølser. Katre er gratis. Bemærlq at de "gule øtei' også er gratis!

Kom og deltag!

Bestyr€ls€n
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Ribe Sportsftsfurforenings ord wre generalfursamling
lørdag den 13, Decenber 2003
i Ribe Marks Forsamlingshus

Formandsberetning
IteWrehesaft4dd:
Besb.relsens sårn]:leff@tdng or ikk€ ældr€t siden sids! hvitket hår b€bde! at
dor kua er sket småjustoringer i udvalgøre,
Tonm er god, og de forskellige BpørgN!ål dobatteros livligt i4den en fæl1os
holdning er til stede.
Vi samårbejdff godt med alle og fo.søgcr h6le tiden at udbygge vort netvælk.

Befly&ltesmødø mv,:
I det foriøbDe år hsx d€r vær€t alholdt 5 bestyrelse$nøder. Det er ikke så mange,
møl til gerigæld har drr været sfholdt en hel del udralgsdrøder samt kott*t pr.
telefon eller e-mail.
Endvidere hll der været afioldt eød€r i regioneq Sånarb€jdsudvab Aeb6-
sanmenslufdq s@t i rEstaueringsgnpp€n fc,r Ribe å-gyst€raet.
Så der har vær€t meget at doltage i Ded nye id€€r og aldiviteter.

MedlemsøI og øhoaoal:
Vi havde ved sæsoøfslulningen 419 E.dl€nmer. Dot synes vi er flot. Dejligt at
sA m!.nge ønsker tilknyhing til for€dng.n sa6t et nyo or klsr, hvis atrdre hold€r
op. Sidsle år havd€ vi 393 m€dle!!.Oer, Mcd he!r),rl til økonotti viser roSnska.
bet ot pænt ove$kud på kods ag div. nyanskaffolser. Dotte skyldes do {lo!9
medledl.1ef god udlejring af K!,ltoftv€j 2 såmt Etyrin8 aføkonomied. Alt i elt
sor det godt ud. Dot skadorjo h€ll.r iliko med lidt på kistebund€n.

Kotltingenlq 20N :
Bosl)nolsen ha! besluttot at hrve koritingent€t m€d 5,. lo.
Aspeklot i dette er merc at værbo m€dlcmmomc til at tiJrg sfiger end det rent
økonomiske. Opkiæhhgsfonrcn bliver ikle sdret.

M:
Forsøgsordrdtrg€d som vi iad.rte i 20C2 s€t ud til at vde blev€f rigtig godt
modtaget blan& vorc medlcemef,. I 2003 solgte vi 25 gestekort, hvilkea føtæl-
ler 06, at vi h€rv€d f& dækk€t ct b€hov, som måsko hol6 tided har eksistøtt.
Derfor kåll ordrring€f! soln do! oksigtai€r i dag, r€gncs for p€rltreett iddtil an-
d€t besluttes. Brgo gælder sådllne ordning i 2004.

wr .ÅbaØort+fuks.r'k
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fiskeN BEtogtninget
Vi har i 2003 udseDdr 4 Dusre at von for€$irysblad. Det slmes bestFelsen ha
værel dekkmde for sæsonen og for det behov. der har været.
Lini€n i blad€t er, at det skal være læseværdlgl og spænde så vi&, som det er
muligt. Dvs. værc onienærende, men være tilsåt irteresssnt og spænal€nde læs-
ning Her er meallerneemes mdlæg grdd værd hvorfor vi er utroligt glade lor at
modtage sådanne. Jeg synes vi har e! godt foreningsbtad og hører kun positru
om detti.

RSF' hjemnæside:
Vi hrr i det forløbn€ år hat €a, 28.000 besøgende på side!. Det r],nos vi er dg-
tigt flot, og det viser også at dor er on stigende int€r€sse for åt ori€I*ere sig på
neflEl om den øJeblikkelige fang$sifirftion m. v.
vi forsøger hel; den ar iorbedre siden således at medlenmerne tilgodeses på
bedst muhe måde I år er det således blevot muligt at udskrive foreomgens nye
kort over flskevrrde på ege! pd[ter.

Kort over fiskevrnde:
I 2003 udkom fororingens nye kort over volo fiskevåndo. Dgtie vår uhlr€ ve]-
kommet. da behov* herfor efterhånden var ondog moget ston.
Der or lagt et stort årbejde r ud$bejdelse og ftemsrilling, sA vi håber at disse
kolt frr otl god modtagels€ afvore deallemmcr.
Koltcne er ovorskuelige båd€ hvsd 6ngår fiskevand, tilkørBolsvejo og pa.rkering.

Fk*alhontoL
I deo forløtne sæson hsr vi ill€ observeret eller fået rnoldingor om ulovlige
fangskodskabg i varded€ tilli lttet vort å-systefi. Dotte er i sig solv dejligt,
mon il*e ensbetydondo mod 6t der ikke for€g& nog€t ulovligt. Derfor konlrær
Iisk€rilontrollen og!å stadig på urunoldt besøg ov€r"lt i å-s,5tefiet. D€t er vi
glado for.
Vor€ €gæ k@tsolløler er hele tiden på bånen på den ene ello! den Endorl rnåde.
I 2003 har dor vær€t 26 kontsolture, hvor 90 personer er bl€vet konkolle!€t fiht.
til liskekort og fisketogrr.
Der or ikke bl€vot udleveret girokod pga. mallglende lisketegn, og alle var i be.
siddclsc affiskekort, Kun i ot €nkelt tilfælde €r der blevet tilrettevist r'lht parke-
dng,
Det sln sjog er utrolig flot og det viser en løj grad af solvjustits blandt forenin-
Sens medl€mnr€r.

Juniomftejdet:
Tdt&et være et økonoEisk sponsorat besluttede b$tlr€Isen at gøe følstegångs
modlemskab forjuniorø gratis i 2003 og 2004. Dette for at sb{k€ tilgangon og



på længere srgt øge antallel af yDgre fiskere.
Juniorarbejdet slål være en hjertesag. dvs. maa skal 'brædde" for der. DeL kån
være !€nskeligt meD d€r er altid opbakn$g i bestlrelsen og r forbrxrdet.

Koniøktø qjda:
KonEal'xerne fomy€s løbendr, samtidigt med at mulighederqe lor at €thvsrve
ny1 vand unclersøges.

Av lsw bej d e og wndløb sr estaa.ei ng :
Mango åis avlsddejds'/udsænrhg afhavørreder or slut. I stedet hugos kæfter.
æ, i åreno ftemovet på vandløbsrest&urering i vore åer og bæU(e. Arb€jdot er
dog ikke.afsluttet for den gnrppe, som hqr stået for dot store avissrbejde, idet
der stadig skal ol'fiskes inænsi!'t efter lakiieooilerfisk sset udsættes lakroytrgol.
Grupp€n, kaldot Lakofoqdo& har ydet et k8tqpedbejde ggnlleE eftarhåndon
majue år Det vi.l jeg allsrode hor sige dem tåk for, og samtidig håberjog, at der
stadrg kan trækkes på dør swre vidgn og erfaring, soh drss€ gutt€r besiddlr, tit
n)4te for det nye arb€jdo som står foran os.

Ha ndtingsptan fø Ribe å-s:'|ste!fla :
Dm erd€lige plan er uddbojdet om ed der forotåg€s Etråjusteringq h€n ad
vejed. Der er udført tegisterirycf otøbleret kolbkt til myndighede*no, land-
brugsorgaaisationæ, lodsojore mv., så ind€n lque skal d€t praktiska arbojde i

Ileldigvis stfu alle i å"systehet se.rbll€n ol]r det stora arbejde, vi skal i gaag
med. Målot er ma$er af tilgæng€ligt rydevald mod god6 hulighed€! for {i-
sk€rN for(ngring.

F otalni ng q la n fot sneb el :
So!1 omtalt i sidste nunmor af fiikoRlBEhrgtningø, så Snæb€lh&d-
lingsplanon udkommet i ft. I forbid€ls€ m€d ot alholdt borgermøde om såtrm€
blev der nedsgt 4 aibej&gruppe(, som har til opgave et fo6øg€ dt saa$rdne div.
prcjekter og int€fesseornråder, som i sidste end€ sikrer snæb1en en gwFtig beva"
ringsstatus.
Fr6 lysffiskersid€ ei vi stærkt r€gæsonterct, da dec 3 fr6 RSF og 1 ftå lor nabo.
forening Vi arb€jd€r bl,a. ed diwrse problomatildrer orl|king spæningø, op-
Sangsforhold, lawandsoffåder og beget ard€t.
Vi håber og hor på oldelige løsninger, som ikle bare tilgodaser snæblø1 mon
også qndro flskedrt$ i å.systoEot samt dets flora og øvrigp far.ule.

Bekatultgøelse tu, 6:
Beke4dtgør€lse nr. 6 af4. janusr 1999 oln særlige fiskerireguleringea og fiod.
ningBbælt€r i Vadshavet og i visæ sydjyske vardløb, - også kaldot Vadghavsbe-
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kendLgørelseo, udløb€r 3l/t2 2oo3 og skal derfor revderes.
Vi bar iddseddtbeirisgrk ogerÆorrlag ti1udt$tet og fofventer, at d€n nye Be-
kendtgcnelse bJ. a. vit omfatte

- Ir€dniag.åf loks i å og Vadehav
. forbud moC gaEfiskeri i vadehavet
- Krav od anv€ndelse afstop-net e11er stop-rist i flNeredskabgr i Vadeha-

vet
Det blver spændonde al se det rcvderede bekerdtgørels€. Hvorom ahing er. så
sigtF den på at begkj/tte og opletholde noggt af den exception€lle faunB, som vi
en&u har. Bekendtgørelsbn skal ikke kun opfattes sofi noget reshikti4.

D€t altoiarskyggåde projellt her er HandlioSsplaoen for rostaur€dr€ a{ Ribe
Å-rystemet A.lle står salniæn, så ftåIet kan skimtes nogle år lde i frentider!
men €t stort arbeJcle tor€står.

Foreningens vønle:
I forbindelse m€d Snæbelhandlingsplaftn arbejdes for b.drc opgangsforhold i
Rib€ by sarnt ved dao!rugen€. Forholdeie er il{<e optialale. Sa.mtidigt €f vi i
diqlog Eed amtomo omking de miljømæssrge forhold i Gelså, Fladså og
Hjomad Å, da vi ikle mener disse $ tilFedsstillende. Vr sigter bl a. på en min-
dro hårdhændet vedligeholdolse af de strælminger, hvor der slås grøda sadt
mange andro tidg.

Kahoftvej 2:
Best r€lsen har besiuttåt at bibeholde loj€målet. BeSrutdelsen er følgend€ |

- eodudlejning i 2003 ca. 13000,-k.
- båse for arangemeflter
" depot for foronirgons roFedier
- ovemåtringsmulighedformedlerrunet
- huset ligg€f, tæt ved fiskevondet
- ingen indbrud i 2003 (endnu)
. Vi har ff$det en hjælper iil Hugo Hansen.

samtidlg har vi stadig nogle idoer oml(ring hus€t, som vi arb.jder med.

KøDen i Ribe å:
Med ot års forsirlcolse er klm€(a€t Dlacor€t !å burden af fube å ved Skibbroen i
fube. I skiverdo stund er der kun prøveb Gder at se, den når r€ting og fokus
erjusteret på kaberaet, håber vi at der dukl€r noget spændende op på sksrfm€n.
som tidligere omtait sr dot førsta gång rloget sÅdalt €r prø!€t i Dftmårk, men
ai hor på et godt resultat og deråfgod omtale,
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Fødgbdsgskorl:
Mango er sikkert blevet overmsket i år€B løb ved at qo&age €t flot fluekort fta
forøiagen i forbindelse med føds€ldeg, På 50, 50, 70! 75, 80 fus dagen og i
åronc d€refter rEodtag€r $ån en flot drsignerfhæ buodet i Hardy-mønster,
Vi synes det er et spændende tiltag, som vi ved bliv€r godt modtag€t.

Arntnterrænlza 2003:
Foreningqr har i d€t forløbn€ år afholdt:

- fluebindcafterrer i vinterhalvåret, hvor dlr hm 1,Er€t 10 - 12 pr aft€q
dejlige hlggeaftener, hvor vi forventer lkre &ltasqe derne vht r.

- Klubafteær for junio!6 liSBledos i viotnhalvåret. Deltagclson bll ilfte
været særlig høj. Dette skyldcs at jurioreroe bor moget spledt, saot st
antollot åfjuniormedlemmo! ikko var rct stort. Dette tal er foEgot,
hvorfor vi håber på stø$e doltagelso i år. Ilgrudov€f, har der verot on
del juoiorf$keture.

. Preeieregas ing på A'styl'kot
" foreringsarbejds&ge
- Fiskekonkurrence
- Sct. Hansfest

Sesonc 2003:
Jog tor, rct fangs&uæssigt, at sesonen bar værct på detjæme. Detto sb/tdcs
r!åi8len på rcdber gonnem sæsonctr. R!8nen koE\ da sæso$ed sluttodo, og så
kom der on Eassiv opgang afbAdo hevdred€r og laks. Mcdlornstdlot og økono-
mion ser godt u4 så mit håb for 2004 €r, at tendenseme må fortsætte, . blot dod
noget hefo nedbr.

Aftlarning:
Afslutningsvis vil jeg geme sigc tak f6 godt sdmarbejde i 2003 til sI€, sorn Ri.
b€ Spodsfiskerforøing har haft koltskt eod i årcts løb.
Jog håbor, at d€tte nå fodssttr i 2004. Dc! skal også lyde €o tsk til b€styralsør
vore konbollører, Lsksefød€n sdt øvnge loodhjælpere fø go& og positivt
saEsrbcjde- En stor tak til voie hcdl6dtrtrcr, lodsej€@ s@t spons&er, som fott
sat båkker op o!| Ribe Spoftsfisk€rføening-
Jeg hÅb€r dette må fortsætte i 2004 og fremover.

Glædolig jul,
samt knæk & bræk i 2004

BørgF Riis
Formarld
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BALANCE P& 3L OKTODER 2OO3
AKIT!'ER

200?J2003 20012002
(t. k)

Malerielle aalæesaktil er
Inv€ntår RSF
Inlen!år Laksefoadea

ANLÆGSAKIIVER I ALT

Tilgodehåvender

Forudbetalt leje af fiskevand
Tdgodehaverder

l,ikvidå nidl€r

Kæ3e
Pengcinstitutt$

OMSÆTMNGSÅKTIVOR I ALT

AKTIVER I ALT

Beerkapit l

Egøkryital primo

År6t6 resultåN

rGENI{APITAL I ALT

Kortftbtoi Erld

Slqldige onkostdneer

S4!DJ4!I

IAESI]trLI]T

00
31

12.531 3l

12.537 3t

78.000
24.430

102.430

t.zu 2
3't3.640 291
31+9n -----2r3
4:r'l,52 --------E

84
l5

419.889

TASSIVER

401.391

54.t65

461562

372

28.327

2&327

4rx
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Indkomne forslag
&rdcsr&f
I $4, s&. c står der: tr/ed nohagelse affØ'te A-medkmskor1 skal der udol'er
kon"ts ptis betales n*ktd, d{ udgør tu)tudekn af kotets ptb. De c ihdskud
tilbagehetales al*ig.

Foreslås ændret tili Ved modtagelte afføÆte A-tuelllemskott, skal der udowr
kofiets pris betales indshud, der døøl 100.- kt. Dette indsktul tilhagebetales
aldig.

Begnmdelser En mere præcis formuleri{g afteksten.

Forslås trr,2:
I $d stk. d 2. pun*tum står det: For bøm tder 12 år erfske et grutis nb ile
følgek edfotuArc, der er medlem afforcntugen,

Foreslås @n&et til I Fol å øm nder I 2 år erJiskzriet gatis kb de følger med e!
seniomedlet

Bogrundelsei Vi manglerjunioffa€dlernmer, og det or viStigt for ioreringen at
sbake juniorsrb€jdet,

I'o|!hc nr.3:
I $4 stk. a ståt derl ReSrukabsårct gårfu YI I ttl 3l/10 ør2!!!"C983142-!i!
31/10)

Dot der stå.r i pa.rer$gsen foraslås slcttet, da d€t ikke l'luere er releva.nt.

Forlhe nr.4!
I $6 stk. c stir d€rl De, ondir@æ geherulfortanlifig alholdes hrerl år i decetfi-
ber Fotshg det ønrkes behandlet af generalforcamlingen skal væN Iotmakdek
i høtde sebest l, novembet.

Foroslås æn&ot ti1: Der o rdtnæte gehetulfofidmlhg qfrøldes hrert dr i AgIp
&bw!.Fonlag der øsktt behandlet d geheøl-fo$emllnge sl,,al,rærc Jbr-
mandefi i hænde senest l. decembet,

Bogrundelse: For Et giv€ besE,Tels€ri lidt mor€ tid.

Næmte 4 forslag €r allo fra besbaelsen. Der er ild(e indkoEmet fo$lag fta med-
lommgme.

Beg64elssn
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Gartner Mathiesens mindepokal
fube Spøisfiskerforening modtog v6d for€sringe$ 50 tosjubilæum en poksl til
nind€ @ aldiøde gafts Ma$ies.a tra gdtstor Poul Mathieeen i fube.
Poul M.alhies€o og ded dåværl|da bast}rrelso besluttede at potal€n hvert !r
skullo udd€les til et medlem af foreninge4 soo ved sio oprrædeo, initidiv, idc-
dgdoe eller ligDea& h6 gio( sig fortj€|lt til €E virtelig p,åskønels€ sat væ-
rot €t lysonde €kieDp€l for vi åndre.
Denne pokal er eo hel speciet tilkondogivels€, som det kæver stor omtatko at
uddele.
Personoi som tilaleles pokalen i År, har på alle måder opfyldt hiteriet for mod.
tagelsen.
Han er mangeårigt medlem, som Eætter stor pris pÅ en hygg€lig passia.r vod Åen
eller på P-pladsen. Til tidø blivor dcn sA hyggelig, 6t han slet il*e fer lisket,
Han er sldrig benge for at give godc råd, altid i foltællohjørnet, aldrig bango for
at fortæll€ eller rådgive oln en spooiel flu€, solr fiskor godt, altid positiv og no"
bel på sin stillo og rolige mådo. Man mød6r håm m6d sio flskestol sin sbro
flu$tang eller sitr tåttestalg ssmt d€n um(lværlig€ pib€ + tændstil'kerne.
Heldigvis o! han stil goirg sfroru.
Navnet er: Joh.trtr r Prlleåcq Elbjor8

Tillylrte Joharmøl

Bottyrelson
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Årets storfangere
Det har desvær€ væ{et småt med tilheldingeme til pokalkonkuren-
c€me om sæsonens stø$le fisk. De1 e! ærgerligt, for der tilfalder altid
stor hæder og ær€, samtfine præmier til vindeme. Desuden Iår vin-
deme navn og fangst indgrdveret på den pågældende konkurrences
va.ndrepokåL side om side med tidligere års vindere. Så husk derfor at
tilmelde din cventucllc (stor)fargst til bestyrelsesmedlem Poul Køh-
lerl

Året8 vitrdere €r:

Stør3te bælørred: Magne Rosenblad, 50 cm og 1,5 kg. Fanget i
I{ortvad A.

StøEte håvørred: Lau Jepsen 76 cm og 5,8 kg, Fanget i Gelså.

Største laksr Magne Rosenblad, I 12 cm og 12,3 kg. Fanget i
Gelså.

Juniorpokalen: Ingentilmeldinger.

Tillykke til de dygtige vindere!

Glædelig Jul og godt Nytår
Ønskes foreningons nodlornmo!, lods€jer€, ø1,iige safiurbejdspartncre, lak.
sofondsmedlefilll€r, kotrtrollør€i, RSF$ bestyrelre og suppleant€r samt dis.
ses faoilier.
Tak for endnu en dejlig og god 8æso! med lråss€r afmindeværdige oplevcl"
sot,
Tak for godt samarbcjde i 2003 san på geasy! og KNÆK & BRÆK i
2004.

Med veolig hilson
fomranden
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Undersøgelse af vinteroptrækket af umod-
ne havørreder (grønlændere) i Ribe Å

Åf Anders Koed, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling
for Fe rs kvandsJiskeri, &lke borg.

vinteropgang af ikke-køsmodno havørred€r, såka.ldte "grør ænd€re", €! k€ndt
fta mange darske r"ndløb. Denne opgang adskiller sig fra gydeopgangren, hvor
alle de deltagende åsk er kønsmodno. "Grønlændere" er kenaletegD€t ved for-
fi insvis at være unge fislq men aldoron kan vador€. På nuværend€ tidspru*t et
det uvist, hvodor ikko kønsmodne havøreder vandrer op i fersl$and om vinte"
ren, men den ftemherskendg teori er at det sMdes at fisketre hår utjlstiækkelig

saltvands-toieranoe ved lave havtemperatu.er. D€nne teori opstået da
"gøtæ[dere" tils]'neladende opfæder hwpigere i vestjyske end i østjyske

\,åndløb Den højere saltholdighed i Nordsøen sl-ulle såIedes i højere grad tvrn-
ge fiskene væk ila det saltholdige hawand og op i fersk\,€rd. Ilger afdisse fb!-

hold er dog blevet ondohgt fastslÅet. DesudeD ved man ikke hvor frskene der
ophæder i de enk€lte 1"ndløb $alllEer fr4 altså om grø ærd€me i et givent

vandløb også €r aukkd ud 6:a det sadae vaDdbb som smolt.

Målet med undersøgelser at alklåre ro forhold
L Er fersla,/andsmigåtionen oil flugt fta da lav€ vintert€mperatlfer i håvgt orn
vinteren, der skyldes utiktsækkelig saltvandstolersflg€ ved lar€ havtemparatu-
rer?
2 Hvorfra rekxutteres "grønlændemo"?

Det or ild(e kun vigtigt at afklare disso spørgsmål ud fra en rent videnskabelig
vinlel, men også set i folhold til lbffaltningen afhavrrredbestande.
"GønlFnderc" er genstard for et botydeligt spons.flskeri i det tidlige foxår. De!
kaa være tale om fiskeri på fish dei er t\,ugot til åt sar es i stor€ konoenbatio"
ner i forholdsvis små olnddor. En fisk kan som bekendt kun fanges og tages
hJem i fryseren on gang, og da fiskcno frygos før de bar hsft mulighed for at for-
mere sig, kan fiskeriet pote{rtielt ga,re skadc på bostalds!€. D€t €r derfc,r vigtigt
at være klar ov6, hvodor fiskene foretagor dadrDg vilbrEigratior!, og oe det er
havønedbestånd€n i dcn å, som ffskonc fanges i, der påfi*es, el€r oa der fi-
skes på individ€r fra runge fock€lli8. bestqrde.

I januar og lebrusr 2003 blev der elfisk€t og Csrlin-møk€t 322 "grønlændor€" i
Ribe A. Desuden blev der tag€t sk&lprøv€r til aldersb€sternmelso og vævsprø-
vor til populatlonsgen€tbke analyser for åt finde ud afhvilket vandløb som øng"



wvwv.f lbc 6P orrbfl eker ak 21 -

aleme stammer tia. Ti1 sarrmenligning$ valgte vi Koldmg Å som østvendt
vandløb, men her fangede vi h]n 24 "grønlænder€" i 2002. Det €r for få til at
germemføe en god undersøgelse. I2004 fl'tter vi derfor undersøgelsen tii Gre-
nå, hvø tidligere undersøgelser afKnud Larsen tyder på at der sker en større
opgar4 af "grølændere".

Billcdet hcrover visar ot par Cmlin merker

I 2004 fortsætter vi urdersøgelso[ i Ribe Å. Vi fortsætter med at elfiske, Carlin-
mærke, t8g€ skælpøvor og vævsprøver. "Grønlænd€m€s" saltvandstolerance
ved forskellige saltholdigheder og temperatuer skal og!å rmdersøges, Dotto gø.
res ved at fange oa, 50 "grørdændere" i fube Å som tansporteres hjern til labo.
ratoriet, hvor de(es sdttoloranoo undersøges v€d forskollige saldroldigheder og
temperdhlxø. Desud€n plar æggor vi at leve erl adfærd*mdersøgelse afgrøn,
lændere i Ribe A ved hjælp aftelomefi. Dett€ gøres ved at ca. 30
"grøn1ætldt6r", der fanges i fube Å, få? indsat akustisksendere, hvofted fiske-
nes bevægelso kan følg€s i å€n og udenlor Kaftmorslwen Fiskenes sdfærd kan
bl.e. sættes i forhold til temperatur og salfholdighed i orrlrådet.

Oplysoinger om "grødænd€me", soft vi har mærket i 2003 og mærker i Ribe Å
i vjdrar€n 2004, har stor b€tydning for undecsøgelsens kvalitet. Hvis man fanger
en Carlin-møket havølro4 or vi interessered€ i at køde fangststed, fångstdato,
Iængde, vægt og køn om muligt. Få.trgstpræmiorl er på 30k eller 60k, qfhængig
afoplysningem€s kvalitet, ved indsendelso af diss€ og Carlm-mærket til Dzu i
Silkebory. Fatgstprælien udbetalos også, hvis man genudsætter fisken og nøjos
med at notere flIam€ret på Carii4-mærket. Dett! samt andle oplysninger om
fangsteo serd€s ligelodes til DFU. Grlrlden ti1 at vi forc1r'6kker, at fisken bliver
gotudsat er, at en gEtudlat fisk stadig ifldgår i unde$øgelsen, og sFnolo igen
kan bidrag€ med vigtig mfonlaliori. Mån kan i ølrigt læse mere om håndtering
affisk til genudsæhing på vores hjeffneside: hth//www.dtu.min.dl/
fiskeDleie/.
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Laksens overlevelse - en sag for os alle
Tidligere leder af JunioraJilelingen, Per Birgertoft, bringer

her sit syn på "Ribe-lalæen".

lntet formfu at sætte sindede i kog i lystfisk€rkedse som lalsen. Der er son
rned folkeskolen og Johnny Madsen - alle har en mening. Laksm er en del
afvores vanclløb, men den er huet. Vi, lyslfiskere, kan gøre vores del og
genudsættg laksgn, Jgg grkonder, at dette €r en smule kolhov€rsielt, da lak-
sen er ot efterhagtet b'4te og ell dojlig spisefisk, merljog e! overbevidst om,
at en liivillig genudsættels€ aflaksan vil gør€ en forskel, det vil dog langt
fra løse problemet. Vorcs forening kan, når sæsone[ åbn€r, vær€ stillet over-
for en kæmpe udfordri!& nemlig et lovkiav onr, at laksen sk6l settes tilbag€
i det f€rske vand. Denne udfordling bestk i at acceptere denae bedutning og
satmnen arbejde for laksens overlevelse. Det gælder Iior merfge medlefiuner
i RSF, i Laksefondsn, på best5,a€lsesplarf i alle åens foreninger og på dot po-
litiske pla$, All€ or vi nødt til at indso, at udsn samarbejdo gtu laksea ør
grum skæbne i møde.

Jeg startede min lystdskerkarriore på Randers Fjor4 hvorjeg en tidlig fortus
moryen fånged9 en havørr€d på et lill€ kobb€rfarvet Tobyblitrk slæbt oftcr
Per Jøgens næjolle. Herefter vax jog solgt og moldt€ mig i Langå Stortsfi-
skerforcning. På dette tidspunkt havde Gudenåens ønedfond og Randers
Kommune søsat et storstilet projekt Msa vill€ have laksen tilbage til Gu-
denÅen. Biologisk var det intot probl€m, msn irdsaulede æg og rogn fta
svenske og irskc laks, som 6lle kom frå vo4dløb, som minder orn Gud€dAglr.
På Brugsgård Produktionshøjskolo lavodc man a lalseklæt*øi og indon
man så sig var laksen en dol 0f faunaen i Danmarks stør8ts å og så beg),ndte
problememe at vise sig: Hve|rl skulle b€steøme ovcr e€d, v€r dot Ratrd€rs
Kommurc, €ller v lystflskerforøringemc oolring åe4 hvad med spænin.
gemg heriblandt don største s],!dor af dem alle, Tangevær*et, var mao pdat
til at gøre noget ved det probløn, hvad med allc gsmenc i Rddcrs Fjord
osv. Lakso[ havde mango gendor - I dgg er laks€n tilbåge i Darunarks l@ng.
ste å" men bølgeme gfu stadig højt,

Jeg blev ln€dlem i RSF i 1993. Skæbnon hevdo ført mig til Ribe, hvor jeg
var beg)'ndte på s€minariet et par måneder eftsr Fsxe og Vilfof håvde sendt
fodbold-Danmart i den syvende hifirnel. Under defl første seErinariefest
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skulle jeg lade vandet, og jeg kom ud af døron i festsalen, I rnåleskimet
kume jeg rkimte åeo irde i festsalen lannode rusikken, og på dansegulvet
var långt hovedparæn kvhd€r. Jeg tådtc dfpå naturens vegng og lige plud-
selig lød det som om en ko faldt i vandet! En stor fisk var ankornmet til
standpladset u[dcr det storo pilehæ, og d.n slog nu lus€4e af Livet kunn€
ikke være bedre, Jeg husker stadig min føst€ tur til Vesteråen på pr€miere.
dagsn. Jeg ankom til Ringvejsbroen bevæbnet med grej, der kunne tæltune
de kæmpe havønedor, jeg havd€ læst så meget om hjetnlle i R&nde!s. Til
min store overraskelso var åan forswnde! i stedet kurne jeg fiå toppen af
Ringvejsbroen komtaterq at min geogråfikundskaber skulle efterses, da va-
dehlet nu gik helt ind til Ribe by. Jeg kunne forståpå $akken, at dette var
norrnalt på døne årstid. Jog talte med cn afkontrollør€rno og forklaredq at
j€g ville korEme tilbage, når vandet havdc tukket sig tilbag€. Han kikkede
på mig og spurgt€ pÅ vedigt vestjysh otn jeg var herfta, Jeg læte en masse
af at vardre rundt langs Vesteråens bredd€r, Jeg lærte bletrdt ondet flt heme"
de or de( en dybtfølt kærlighed til naturc!, men også at man hu sine monin-
g€r, og at dcI skal godc aryum€oter på baoed, hvis riEninger d(ål ændres,
specielt når det gældø Datur€fl. Debatten om laksen bølgede også hemede.
Jeg havde Gudenå€o i td*€me og vd afden holdtii& åt når man havdc et
godt hsvønedfiskeri, kulne jeg ikke s€ nogon sorr helst gund til ar l.de lak-
sen f;l fodfæste i Rib€ Å - den høne jo bl.a. hjerDlne i Mi'numsåens sride
sfønme, som frlnw.ld så levende havde skildrA i ,'Laks,', I do efteføl-
gende år betalte jog mine lærepenge i don til tider børske, men åltid fantasti-
ske og $nukke natur, Vesteråel byder på. Jeg fongode mine fisk, heribladt
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Giv fiskangs konge ell cha&e - gøudsæt laksenl
Pe! Birqertofi

et par laks, jeg mistede de største, og sarmBnlignet m€d 'tajeme" vår min
andel afåens fedtfinner som en drabe i havet. Det forjættede land åbrcdes
for rnine wados, da A-medlemskabet var i hus. Det var som at begl'nde på
ny, og det har taget en del år, inder mæ s}'llas man har lulet åeo a{ I mel
lemtiden har vi hafi familieforøgelse og gå fia lo tit tre rager €n bel del af
ers fsketid. Charcen, for at mio korc leser dettq er ikke så stot menjeg
slrynder mig lige at tilføje, at ens familie tager førstepladser flere lætrgdø
foran Salmo.fanilie[

fr edn itrgen åJ lål.setr er del helt rigtige i mine øjæ. Lalsen er en integreret
del afvores vandløb, og vi har som lystfiskere en forpligtigelse til at væme
om den. Jeg kan sagtons forstå de lystflsk€re, som stille. spørgsmålstegn v€d
fre&ingen aflåksen. Nogle føler, at det hele bliver b€stomt Sa Silkebolg, og
når fiskø er der, og d€n kan fanges, så er dot barg hjem i fryseren med den.
Nogle hax der holdnin& at dot n)4ter ikke at i€de lakse4 når dea.fanges i
stor stil på opvækstpladseme i do store lave eller i ga|Ir i ly afmerk€t i vo-
res egrle vandløb. Andrc har opfattelsen, at man sMder ikke 1aks6n rcget,
da dø ødelægge! det for havøned€!tre, Min meoiag or, at biologeme hår
ekspertison og or hoget tæt på begivEnh€d€me, M8l1 bør lytte til faghmd.
rkaben. Der. bvor vi bør sætte i[d i vores område, er eft€r Ein opfartelse helt
klart på de mange spærrhg€r laksert skal igonr€rn" nfu don ska.l passere Ribe
By . det nylter iLke, åt vi lystffskero fteder lakse4 hvis opgarymu.lighedeF
no i Stampe-mølloåen og de uo opstffruinger i Ribe b].rddte iki(e forbedres
kraftigr. Fjem dem alle fire og la1' noglo flotto stryg ned gennern bye! i sre.
dot for,

Vi har nu muligledon for at egtde en positilt si$rol til beslutrhgrtagem€ i
stat, amt og kommune, at vi, sou lystnskero, €r pamte til at yds vores for
loksets overlevelse, og så ligger laksens skebne hos politikemo, sord må
ill&e at udea deres hjælp, e[ laksqr i de d€!!ke valdløb ild€stedt,
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Holgers bænk
Nogle rare meoaesker i Ribe Sportsfiskorforcdng bar fimdet ud si at jeg
(kasse.ered) har $€t €t stdrt problcn i<lot cs. en tredjedel af mit vensfe b€n
blcv i Esbjerg eftcr operation€n dctr 16. janoar 2003. Det går logenlunde
m€d d gå på det lye bea men ar gå laags med åer er itte mulig, og dct er
her d€ rsrg dennesker kommer ild i ttlled€t.
Man har koft fofialt lavet eo bænk i svilget ved Poulseas plads, og her kan
jeg fint sidde og hyggo mig med sin liskostang. Alleæde åndon gang jeg
var derude havde bænken lllet rygstød. D9t vist€ sig at det var brødrerc
Poulser (lodsej€re), de{ havde klaret d€rl del afopgaven, ogjeg vil da godt
indrømme, at bænkon blev ondnu bodrs.
Stor tak til Poulsed-brødrene og til de ! o lngnneskgr.

Nu er dff det ved sagen, at jeg ikke €r den gneste, der ikke gfu godt, såj€g er
ikke i tvivl orn, at bælken vil bliv6 benyttct flittig -j4 måske bliver det dot
m6sl populære sted ved åen - det erjo også €t hygg€ligt sl€d at spis€ sioe
H€mmer ell€r d sidde og fi en god sludder.
Mfuke skullo vi overveje at lave fløc bæake. Det kurme måske animete æl-
dre me-dlemmer til at fortsætte et Dar år endnu.

E nu en gary TAK
Holgor

Flittigo folk i gång
ned netop "I{olgers

Bærk"
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Avl og udsætning afhavørreder
kontra vandløbsrestaurering

Formand Børge Riis redegør her for baggrunden bag
restaureringsplanerne for Ribe Å-systemel og de
konsehtenser disse planer Jår for wlsarbejdet.

El.fiskeri, avl og udsætning a{havørede! i 9t vandløb er syøptombehard-
ling af bestanden€ i vandløbet pga. at vatrdløbet i(*e ec sehproducøende,
Dv$ at vandløbet ikke selv er i stånd til at holde oo konstdrt bestald pga.
manglende gydebanker, dfu lige opgådgsfo$old, spæfiiager mv.
Vandløbsrestauedngotr går i korte træk ud på at getrskabo folholdme i
vandløbene. således åt fiskene selv har mulighed for sike slægtens videre-
førsel. I mange år har rnao forsømt ovemælnt€ €nteo ved ikke at forctage
sig noget, foret ge hårdhændet vedligehold eller på atrdeo måde ødelægg€
gydeb8nkor samt adgangene til dirse,

Sama$e.jdsudvalget for Ribe Å-systemet b€sluttede i fu 2000 at nedsætte et
udvalg, som havde til opgåve at udarbejde: Ug!(uiBglplgglbl&beÅ
!y$!@sl Fomål€t med denne var at r€degør€ for hvad og hvof meget, d9r
skulle gøres for al skabe optimale fiæisko forhold i vort å-syst€m, sålodes at
å"systemet vill€ blive sehproduoøondo og udsætring afhavøneder kunae
ophøre,
Flandlingsplanen foreligge! nu efter et kæmpestort regish€rirgs- og forhatrd-
lingsarbejde udført i samarbejdsudvålgets regi. Irden lætrge or det musk€I.
kaflon der skal tækkes pA da maflg€ ton st€n og gn$ skal udlægges i kilo-
metervis af mindr€ vandløb,

I forfuEt 2003 moddglte foroningeme opshøms Gelsbro" og Fole Dambrug,
at trran ikke ønskgde el.fuket havøn€dor ssrnt eff€rfølgeddo udsætning af
safiure, I stedgt ville malr såtss I 00% på vandløb$esta$redng.
Samtidigt a$modede Rib€ Amt, Ribo Sportsfisk€rfoledng om ilike at ol.
Iiske modelfisk på skygende i Hjofiad Å, då nun gemo villo skåbe en be.
stand åf store modsdisk på di6s9 rolatiyt nys st.yg.
RSF kortåkted€ Damarks Fiskeriunderrøgelser @ftt i Silkeborg for at få
ecl biologisk udtalelso bl.a. baseret på der rctop rdirrlc bestsndsarstyse i
oftqfuet 2002, Svaret lø4 at da Hjortvad Å var den afvo(e å-grglq sorn 1€r
tætt€st på at verc seh?roducereodq ville den lye udsæhingsplad anfui€ 6tr
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relativ lille uds€tnirgsmergde i dette vandløb. På baggrund hemf så rnan
ing€n risiko ved at stands€ el-frskeri efler havørreder og efterfølgende ud-
sætning. Mån anbefaled€ €t 6top.

RSF'S best relse havde hele tiden ha1l den holdnhg, at vi gik 100o/o iIId for
restaurgring afå-systemot, sanrtidigt med at der blev forctaget udsætnirger,
og i tsk med at de positiye resultater kom fia restaureringeme, sLlrle udsæt.
dnger reduceres for i sidste eode helt at stardse,
Nu stod vi i den situ4tion, al vi kunne avle o1I ganske lille rnæugde havøne-
der, [vilket kræv€de en relativ stor mæogde moderfisk for at sike den geno-
tisko sgedni!& oller helt at shndse avvudsætuing afhavørreder og i stedet
samarbejde med restetr af å-syst€met om det store restauredogsorbejde som
forestår.
Bestyrolsen i RSF valgis det sidst€. Bl,a, også ud fra den betragtning st Iå
konvener.r udsætrin8smidløne til tesraurerbgsarbejdet. Skal vi sæne frr.ld
blus på dette arbejde kæver dot også økonomiske midler.
Dvs. avlsarbejdet mht. havøneder er ophørt, roen i stedet har vi påbog'ldt
det stor€ årb€jdq det er øt optimere forholdeæ så fiskene selv kan klar€ op-
SAVerl
Jeg hor fddt og fast p4 at dette er den rigtig€ vej åem og j€g er overbevist
om, at lægger alle l(ræfterne sarDme!, hax vi om 5-8 fu et å-system som siger
"spar to" til hvad vi har sot tidligere, hvad angtu llskerigdom.
Slutteligt katr nævflos, st sl.fisk€ri efter lak3 stadig foregå sant at selvo av"
lon for€stås af DelEarks Cent€r for Vildlaks i SkjenL

Folmanden

ødsk9r inan mere inform&tiotr om €tnnet, ffndes dc( bl,a følgende glih.rende
mnlighedor på Intom€t:

$\r'rv,liteconterdk/riberasysternet : Restaur€ringsgruppeos ye hjefime-

w$v.flrkeplejedk r

rvww.vildlrkr.dk :

side, Den indeholder bl.a. d€n ovonfor
o]nta.lte Handlingsplan for Ribe Å-
sy$efler,

Dafinarks Fiskeiiundersøgelser om
vandplej€ mv,

Dsmrarks Center for vildlaks.
CJ
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En begivenhedsrig weekend!
Jeg vil beSlarde med at lortÆlle hvem jeg er. Jeg hedder Kar€n og er Holger Sø-
rensens kone, Så ved de fleste hvem jeg er. J€g vil fortælle om weekenden fia
fi€dag den 20. juni til mandag den 23. jurli.

Det begyndte med at Holger skulle til kEl-kirurS fredag forniddag, hvor han fil
at vidE, at hatr skulle tage hjelrl og pals€ godt på det aldet bøL det var km et
spørgsr:oål om tid så skulle ban nok afmed det andet ber også" Vi var noget
nedslå€de over den meddelelse, så vi var glado for, at l/i skulle td fiskekortur-
rence og fr noget and€t at tæI*o på.
Bermy Poulsen kom og hent€de vores ting og Holgors kørestol og kørte det ud i
huset på Kåltoftvej 2. Tak for det Bonny.
Så tog vi vorcs lglallerter deru4 for vi ville bliv€ der hele v/eekenden
D€t var o8så dejliSt, for der kom en del og hjalp os med at gø're klar til natten,
hvor man måtte beSrnde at fisk€, Det hyggede vi os meget med og næste mor-
gen kom der msnge og fik en tår kaffe og et varmt ru'ldstykke, oB jeg fik s!Mt-
ket med en mass€ rare rnennesker
Jeg vat også ude at filke, men det gav ingørtiog - også selv om otJeS f,k lov at
låne en god spinder afHugo }Iåtrsoq som han ellers havde fanget nogle store
fisk på Tak for dot Hugo
Ellers gik lørdsgen med at snekke, fisko og vame rødo pøIs€r sami brød, og en.
delig gik jeg sent i seng fted €n rnasse dejtige irdtryk,
Jeg satte vækkeuret hl at 

'lrlge 
meget trdligt, men nej, den var gået i stå kl. halv

fire, såjeg kom ikke ud at fisk€ den morger! men om formiddagen.
Fisk€me be$,,ndte også 6t komme, men n€j, der var ingen fångst før op på for.
middagør men så blev det spænderdo, hv€m der valdt
Der var mange meffresker hele formiddagen og da dlt sluttede, og dsr var Bran-
ge flotte præmier. Jeg fit en fteget flot krrstal skål - sÅ flot - og de vamode
rigtig neget. $å det blevjeg meget glad fø og rørt ovcr. Månge rakl
S4 hjalp vi hinanden med at pakke sammen, og jeg tog do!fta med sÅ mange
d€jlige indfyk, ja, bare don gode ård, der var der holo tid€n, det var fantastiskl
Så skulis nogle af os fiød€s igen mandag, hvor det vår Sat Hans. Det var €n
alten, hvor vi råiyggodc os så dot batt6r, selv om vi ildce flk tæ$dt bålet på
Srund af regn. Vi sad ude i laden og fik pøls€r, k!.fe og kage, og så spdlede Aa-
Be Lysen på sin mrmdlafmonik! og Pouk pige Elisob.th spilede på guit{ og vi
sång afhjertens lyst. Jeg s),ntes der var en st€enirB, som vax helt faltastislg så
derfor blov det en forlæng€t 1{ooksnd, sønj€g ssrt vil glemme, og jeg vil gomo
s,ge en sror !åt for den 

Krren
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En dejlig arbejdsdag
Udgangspunktet var Kaltoftvcj 2, hvor vi startede med varm kaffe og
rundstykker kl. 8.30. Kl. 9.00 var der uddeling ag opgaver ogjeg fik
sammen med 3 andrc gutter til opgave at renovere Mathiesens Bro.
Det visle sig at være nogle herlige !,'re og i det hele tager lærte vi 6ange
dejlige mennesker åt kende denne dag.
Mens Grethe og ADne Msrie kastede sig over Kalroftvej 2 indvendig arbej-
dedo vi andre forsLellige steder ved åen.
Meget bl€v laverreparcret, og da vi var færdige med opgavenlo, refumerede
vi til Kaltoftvej 2, hvor Erling med hjælp fra "de ro piger" havde fabrikerer
en dejlig middag.
Til slutr Tak for en dejlig arbejdrdag til RSP og tak for maoge nye bckendr,
sk8ber.

Grefte og Egon

De små arbejdsSrupper
sled ihærdigt i det for
bl.a. at forbedre ad-
gangsforholderc ned til
fiskevandet.
Her er nan i Saog med
etebleriigen af 6n ål
mange hegn-ovcrgo nge
til gav lor både fiskere
og lodsejere
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En pudsig ting
På vores foixæffelige nye kort hal vj anføt €! lokalitet med navnot Tobaks-
svinget. Vi har i bedste hensigt hor et nar,let fia gaole kort, sofir måske var
lidt vånskelige at læse.
På en fisketur on lun somrngraften i fu, faldtjeg i snsk med et æl&e medlem.
Her kom vi ind på de garnle navne ved åe& og h8tr fortalte at der faktisk var
er fejl på vore fin6 nye kort. Jo, det hed ikke Tobaks$vinget merr deaimod
Tobalsskiltet, og histori€n bag dett€ var følgetrd€:
Ejeren af den pagælde,nde patcel øfskede ikke at tnån røg på hansjordrtyk-
k., hvodor deme blev fors).net med et skilt som bar indslo:jften "Rygniag
forbudf'. Demf oa\aet Tobaksskiltet.
En spøjs historie, som er sjov at have i edndring. vi vil i næsto udgeve af
kott over vore varde tette navnot,
Er der andrc medlemmer, som her lignende forHaringe! på gan e rtedlavne
eller nanglerde stednawe ved vore tskevaade, bører'n meget geme om
deflc 

Formåndeu

En fisker fødes!
En dag jog sad på bænkeo ved PoulsoN plads kom der et afvore medlem-
mer fo$i. Hen havde iH(o tid til at fiske s9lv, for han var ik*e alene. e lillo
fyr pÅ 4 * 5 år dut&€de op molløn siveoe, og selv om far gerne villo snakke,
s& varjunior altså på fiskotur, så alt det snak var ikke hans interesse - han
ville fange fisk!.
Faderel nåede dog at fortællo, at i folsolnmef,eo, da der var det store udslip
afregnbuer, da havde den lille 6.r fsnget en 7 - 9 styl&er, og så forstå m€n
jo be&e, at han qblevet'tidl'af det.
Jeg sidder og tænk€r en vedlig tar*e på min goml€ nabo Jens, der i 1946 tog
mig med på fiin første fisketur, Jeg fangede 8 regnbuo på en ri$ig fiske.
stang, som senøe blgv til et tyndt ahornhæ med muror-snor, flaskeprop og
en mødk fta fa$ værkstod. Det gav for rgsten fler9 fisk ortd du,
Måske skulle vi alle gøre som &doren til d€n lillo fyr ell€r som J s, Nemlig
lære rnindst €n junior om fiskoriots glæder,
Måske er det Jens' sMd at jog er ka$erer i RSF i dag,

Holger
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