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Særnummer
På grund af tr1'kkerimæssige problemer udsen-
des dette sæmummer, da fiskekonkurrencen er
nært forestående.

ø.mu6der 20, trøans iudzoØ



Fiskekonkurrence
Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer indbydzs hermed til

fiskekankurrence i foreningens egne vande
lørdøs og søndag den 2l. oe 22. -iuni 2003.

kb liskekonkrrrencen beglnder kl. 00.00 den 21 . jui og slutter !øndåg
22. ilu'rt}l. 12.00.

?ri!: Det er gratis st d€ltege i konkunencen- Konkurrencen er kun for me<liernmer
af Ribe Soortsfi skerfor€ninq.

Til €lding: Der er ingen tilnelding. Man går bare i gangl

fiskevtnd: Konlun€ncen forcgår i Ribe Sportsfiskerforcnings vande 1Hjort'ttd
Å. Fladså, Nbe A og pe A-styk*et sfcelså. Be'jøk, al fisk ånget på B-styklet af
Geiså (Sanmenslumingens vand) sål€des ikke dekager i konkurrenc€n Hush åt
mån kun må fisker d6r, hvor man hsr fiskekort til i forvejen!

Indvejnitrg sf f:sk loregår ved foreningens hus på Kaltoftvej 2 ved A-stykket af
Gelså. lndvejninger er åben:

søndåg kl.07.00{8.00
ki. 11.00-12.00

Fisk kan yderligere idve.jes, hvis der er kontrollaiter tilstede på Kaltoftvej 2.

Fo.plejtring og præmieuddeling sker også på Kaltofivej 2. Kaffe og rundstykker
kan købes lørdag og søndag kl. 7.30 - 9.0o. Pølser med kartoffelsalal, samt &ikke-
vårer kan købes under *onkurencen. Præmieudd€ling sker søndag kl. ca. 12 15.

Præmier: Pokal til stølste præmieret fisk. Sponsorer€de grejpræmier til største
havørred,4aks, stalling, bækøffed og gedde. D€suden præmie til størsiejuniorfan-
get fisk.

BestFelsen håber, at medlemmem€ med dette arang€n€nt fåt muligheden for ør
særd€les hyggelig dag m€d det socioie i højsædet. Vi håber, at vi udover en god

og hyggelig atmosfære, også år nogle fine fangst€r at se.

Vel mødt og knæk & brækl

lørdag kI.07.30-09.00
kl. 14.0016.00
a 23.0024.00



wyult,rlba?{,oft'itt4,.*, å-

SCT. HANSBÅL
Ribe Sponsfiskerfolenir.g alholder Sct. Hasbål ved hus€r på Kaltotvej nr.
2 mddag den 23. Jlmi li't. 19.30.

Der vil være mulighed for at køte ø1" sodavand samt iistede pølser ltred di-
verse tilbehør.

Det pl€jer al være €normt hyggeligt derude. Det tror vi også vil være tilfæl-
det i tu.
Gode og sjove fiskehistoder plder ikke at vær6 etr m'.gelvare. Vi tåber
igen i år, at diverse murikalske indslag vil forekoilrrle. Vi plejel godt lok
ikke at være så tl|argg merl d€t opvejes til ftlde af det n@re samyær og hyg.
g€n.

Derfor - kom og hyg jer. Ta farnilien med + et par stolg hvis I vil sidde
blødere end vi kan tilbyde. Skulle vejret blive dfuliger€ etd vi forveoter, da
rykk€r vi tud i lader og hygger vider€. Forhåberdigt 6ed kaffe og b!ødt
btød I

HUSK - alle er velkomle - store soln små - fremrEede soln kendte.
Vi hygger os bare.

AAetets program er som følgende :

Ca" kl. 19.30 VelkorEt - salg €f,ø1, øser og vetrd.
Små qillbål tændes.

Ca. kl.21.00 Sct. Hansbålet t&ndes.
Ca" kl. 21.15 Båltale.
Ca. k{. 21.30 Midsoumervisen s}nges.

Derefier hySgeligt sam\ ær.

Mød op - vi glæder os til at se jer.

Bgst].relsen
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