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vem er hvem i Ribe Snorts{iskerforenin
Formrnd Børge Riis, Rylevæng€t 4, 6760 Ribe 75419?59 BR
Nærtformard Hrrgo Hansen, Nøffebrog. 11, 6700 Esbjerg 73451672 HH
Ksirer€r Holger Sørensen, Bøgealle 33, 6760 Ribe 75421730 HS

e-nuil !r.!l g.ctg{iJr!4!LLi.!a.ft lt4!l
Bestyrelses- Per Rudbeck, Grarupvej 17, 6100 Haderdev 74571455 PR
medlcrnmer Dan Zoega Niels€n, Nyvej 13,6660 Lintup 14850116 DZ

E-måit 4qe!tr4p$1,elc,!t
Poul Køhler. Blokvej 2 R, 6760 Ribe 75424312 PK
E"mail kaehlqt?!!!! i!._.!
Henrik Axelsen, Fasanvej 20,6760 Ribe 15423129 HA
E-mail &a@pa{_i,!el 9d\

suppleånt Mads Ørnbjerg, Kastaniev 18-314,6760 Ribe 15422022 MØ
Junlorleder Ca$tenKruse.E:Egikhilllgll@naiklk

Højrup Landevej 55,6580 Vandrup 22952002 CK
Udvslg I Ribe Sporteliskerforenlng (henvendelse til formænderc)
Vandpleje Poul Køhler Mø; DZ; B& ltA
Elfiske & materiel Dan Zoega og clfiskegruppen
Bladudvalget Holger Sørensen, BR; MØ
PR/hjemmeside Dan Zoega, HA; BR
Kontraktudvalg Børge Riis, HH,DZ, (PKL)
Arbejde ved å€n HA, PR
Husudvalget Hugo Hansen, PR, HA, (ES)
udlejning Kaltotvej Dan Zoegå , HS
Pokaler Poul Køhler
Tabte/fundne ting Hugo Hansen
Udsætnings koordination Dan Zoega
Juniorafdeling carstenKtus€Jensen
Indvejning affisk Poul Køhler, Børge Rii6 og Hugo Hansen
KoDtrollører ved Aon: (hBnverdelse til opsylskoordinetor Joln Schnid!)
John Sclmidt Granly 46, 6760 Ribe 75422038
BentNiss€n Sp. Møllevej 139,6705 EsbieryØ 15470616
christian winkler Toften 5. Fole.6510 Gram 14823153
Erling Skjødt Tx,wej 20,2.6105 Esbieryø 2733t686
Bent olsen Højvej 4,6510 Gr6rn 74821550
Knud Erik Jensen Tomskadcveng€t 5, 6?60 Ribe 75422296

llskeRIBf, trsgtnlrg€rl
Modlemsblad for Ribe Sportsfiskerforanlng. Eftertryk kun med foreningens skrifflige
tillådelse. Rodaktionr Holger Sørehsen og bladudvdlget. Trykning: Ribe Kommune.
Derdllne for næste bltd er l. åugust 2004.
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iskekonkurrenc
Ribe Sportsfrskerforcnings medle mmer indbydes he rmed

lil frskekonkurrence i foreningens egne vande fredag,
lordag og søndag den 11, 12 og 13 juni 2001

Tldtpunkti Fisl,ekoDkurrencen be$Dder fcdåg den Il. juni kl. 2t00 og sluner
søndåg den l l . juni kl.  I4a

Prli og tllrneldlngr Det er gratis at deltag! i konkurrencen. Konkurencen et kun for
modlemmer af Ribe SporlsfiskeforeniDg, Der er ingen tilnelding, man gfu bare i
gang

Flsk vandi Konkunencen foregår i Riba Spoftsfisk€tforcnings yahde i Hlortr,øil Å,
Fløds Å, nbe Å øg på Aaykhet al cels Å, Bemsrrk at fisk, def er fanger pA B-
stykket af Gels Å (sårnmenslutningens vand) sAlcd€s ikke deltag€r i koDkur.€ncen.
Eut* al møn *un måitk. deL hwt han hufis*eho llone|en!

Indvelrlng af fisk foregår ved forerirgctu hus på Kaltoftvej 2 ved A-stykket afcels
A, Indvejning er åbent som a øn i programmd.
Fkk ka! yderligerc indvej€€, hvb der e! kontrollanter til stede på Kaltoftvej 2.

Lardrg elterniddrg er d€r indlagt nogle hygg€timcr undø koDkuredc€n. Der
sftoldcs kr€jlermarked, iøgeinsFukion mcd smagsprøver, g€jdemonstmtion m.m.
på Kaltoftvej 2.

ForpleJnlng og prænieuddeling-sker o-8sA på Kålroflvcj 2, Kafle og rundstykker
krn køb.s lørdag og søndag kl. ?& - 94. Pøl9cr og kdnoffelsalår samr drikkevere!
kån købes under konku-rencen. Præmieuddollng sk€r søndag kl, ca. l4u.

Præmleri Pokal til slørste præmieret t:sk, Sponserede grejprremier til støste
havør€d, slalling bækøned og gedde. Desudcn p|Frnie til størstejuniorfanget fisk,

Se progr.mnet på efterfølg€nde side sdmt omtålc afdiv. tiltåg.

Bas04€ls€n håb€r at m€dlemmeme med datta mångement ffu mulighed for et par
serdeles hygg€lig€ dag€ med det sociale i højsædet. Vi håber, å! vi ud over en god
og hyggellg atrnosfære, og3å får noglc line fangster åt s.,
?.rlcrln3r V*Bidm rcd x2. Ov.rortrhg: T.ll! nå opnillca i ba@ pl l(2.
Mulighcd for bål. V6id kan hedtes p! K2, hvor d.! fhd.s toilehDrighed.

Vel nødt og KNÆK & BR.ÆK
Bestyrelsen
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rogr
Fr€dåg den 11. juni: kl.2i00 Konkurrcncestart

kl. 2300 - 2400 Indvejning

Lørdrg d€n 12. jutri kl. 073 0 - 0900 Ka{Ie og rundstykker
kl. 0730 0900 Indvejning
kl, 1200 - 1400 Indvejning
kl, 2300 - 2400 Indvejning
kl, 1300 - 1600 Krcjlermarked

Røgeinstruktion
Grej demonstration

Søndag den 13, juni kl, 0730 - 0900 Kaffe og rundstykker
kl. 0730 - 0900 Indvejning
kl. 1200- 1400 lndvejning
kl. 1400 Konkuronoe slut
kl. cå. 1415 Prærnie og pokal ovenækkelse

samt amerikansk lott€ri
kl cs 1500 Afslutning

Lørd.g eftermiddag....,,,
Da vi ved at fiskeriet kan være krævende rent rysisk, har vi indlagt et par
afslapningstimer lørdag eftermiddag fra 13 - 16 Vi håber, at disse ny€
indslag ikonkunenoen vil blive godt modlaget, samt &t riStig mange vil
dukke op pÅ Kaltoftvej 2,
Der afhålåes følgendir Krejlermurked - hvor du ikke behøver at tilmelde
dis. Du tropper bare op med ah. hvad du håber på kan bFes eller sæi8es
DJrfor - tøm skabene for overflødigheder, kom og 89r en god handel eller et
aodr bytre, Rogedemonstråtion - hvor Per Rudbeck vll demonstrere
iøgningens finesier, giue gode råd omkring de prakriske ting i denne forbin-
delse samt uddele smagsprøver, Kom og lær - kom og smag'
GrejdemoDrlrrtion - af JK-TACKLE, hvor firmaets sortiment af fiskeud-
styr demonstreres. Dejligt Srej som det er værd ot kikl@ nærmere på ,
Uiover ovennævnte vil det hyggelige samvær være ihøjsædet vi håbor, at
veiret bli!er rigtigt flor. således ar affangemenler bliver godr besø91
Dir vil under hele konkurrencen være muliShed for køb afdrikkev6rer m m

Bestyrelsen
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De 10 bud om enudsætnin
Hvls man efterlever følgende råd, undgår man at stresse og skade
fisken unødigt. Dermed har den ån stor chance for al overleve
genudseBtning.
1. Fight fisken så hurtigt som muligt, da den herved streåses

mindsl muligt. Af samme årsåg bør man ikke anvende for
spinkel en line, da det øger fighi- tiden,

2, Brug kun fangstnet, hvis det er Ebsolut nødvendiqt - og igivet
fåld et knudeløst

3, Sørg for at hænderne er våde eller benyt våde bomnulds-
handsker, når fisken håndt6re8.

4, Løan krogen med en krog løser og helst uden at løfte fisken
op overvandet.

5. Brug kroge uden modhagår. Modhagen kan klemmes ned
mod krogskaft€t med en tang, Brug ikke rustfrie kroge, da
flskån har sværere ved at efstødå dem end kroge, som kan
rual€.

6. Er fi6k€n kroget i svælget €ll€r gæll€rnå og bløder den kraftlgt
fra krog8året, bø[ den afliv€s, da chancen for at den kan
overlev€ genudsætning er mlkroskopisk. Bløder den ikke,
klippes linen tæt ved krogen,

7. Undgå at presse på fiskens bug, da det kan skade dens indre organer.
8, Løft ikke fisken ud afvandet. Et billede affisk€n kan ev€ntuelt ragag

nens fisken or helt i overfladon, sller den kan løftes op et kort
øjcblik, rnens billedettages, Løft deD ikke op i hal€n.

g. I frostvejr bør man være speclelt påpasselig med, at fisk€n
ikke løftes ud åf vandet, ds den ken lå 6kadår på øjnene

10. For laks og havøffed gælder det, at de ikka bør genudsælteg
hvis vandtemæratur€n €r ovsr 't8'C, Der er nomlig en meget
llllo sandsynlighed for, at de kEn ovsrleve.

PS Laks or dog totalfred€de i Ribe åsyst€m

Forklaring og uddybning til alle l0 underpunkter karl
hjemmesiden www.dfu,min.dk.\fi skepleje/genudsetning.htm

man finde pA
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CT HANSB
Ribe Sportsfiskeforening afholder Skt, Hansbål ved huset på
Kaltoftvej 2 onsdag den 23. juni kl. 19.30.
Der vil være mulighed for d købe ø1, sodavand samt dsted€ pøls€r
med diverse tilbehør.
Det plejer at være enomt hyggeligt derude, D€t tror vi også vil være
tilfældet i år.
Gode sjove fiskehistorier plejer ikte åt være mangelvare. Vi håber
igen i år, at diverse musikalske indslag vil forekomme. Vi plejer godt
nok ikke at være så mange, men det opvejes til fulde af det næle
samvær og hyggen.
Derfor - kom og hyg Jer. Tag familien med + et par stole, hvis I vil
sidde blødere end vi kan tilbyde. Skulle vejret blive dårligere end vi
forventer, da rykker vi ind i laden og hygger videre. Fgrhåbentlig med
kaffe og blødt brød!
Så uanset hvordan vejret bliver, så holder vi Sct, Hansaften - med eller
uden båI.
HUSK - alle er velkomne - store og små - fremmede som kendte.
Vi hygger os bare.
Aftenens program er som følger:
Ca. kl, 19,30 Velkomst - salg afø1, pølser og vand

Små grillbål tændes
Ca. kl.21,00 Sct. HansbÅl tændes
Ca. kl.21.15 Båltale
Ca. kl. 21.30 Midsommervisen sFnges

Dereff er hyggeligt samvær
Mød op - vi glæder os til at se Jer,

Bestyrelsen
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remieresamlin3. aoril 0
Den længe ventede premiere i foreningens vande lå på en hverdag, hvorfor
RSDS prcmieresamling var henlagt til lørdag den 3. april, hvor flest muligt
forventes at kunne komme.
Forventningerne blev ikke gjort til skamme. Rigtig mang€ var ude at dyppe
snøren den dag, og ca. 30 lystfiskere var forbi Kaltoftvej 2 til kaffe, vame
rundsrykker samt noget ilisk fiskesnak.
Efter en lang vinterpause var der meget, der skulle lufles, både grej og
næsten nye historier,
Hyggen og det sociale samvær var i højsædet. Men pludselig blev der røre,
og man anede en spænding i forsarrlingen.
Hvorfor? Jo, Der kom dn med en fisk, Anlon Schmidt fremviste slolt en 3,5
kg. havøred taget på spin. Lidt efter kom der endlu en lystfisker med en lidt
nindre havøned på 2,5 kg.
Andre kunne berette om tabte fisk, ærgerligt, men ingredienseme til
lystfiskerlivet var til stede på dagen, nemlig natur, fisk, historier om fisk
samt hyggen ved at være samme'}, Hvad kan man forlange mere, endda så
tidlig på sæsonen? Ikk€ r€t m€get, men alle håber jo på drømmefisken i
løb€t af den nye sæson - så derfor fortsot KNÆK & BRÆK
Tak for hyggelige timer den 3. April,

Bertyr€lsen

KASTEINSTRUKTION 2215
Fluelnstruktionskursus v€d Kaltoftvej 2. Ffa 13130 - 15130. Forbundet stiller
2-3 Inetruktører tll rådlghed. KriEtlan KJæf, Espen Larsen og måske ån mefe.
Alle er velkomne, nybegyndere som øvede. Benyt lejligheden til at få pldset
nogle svære kast af, €ller lær I det hel€ tåget bare at kaste med en fluestång.
Vi garanter€f bedre vejr end sidste år (det kunne nemlig ikke bliv6 værre) ,
og håber at mange medlemmer vil deltage til et par hyggelige og ]ærerige
timer med nogle 6uperdygtige flueka€tere.
Vi beklager, at bladet ikke nåede ud inden aftangementet, men håber
alligevel på mange deltagere. Arrargementet har under alle
omstændigheder været armonceret på foreningens hjemmeside i et
stykke tid, Bestyrelsen
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b fra bestvrelse
Betaling af kontingent
I forenidgens love står der at kontingent skal være betalt s€nest 1,
februar, - elleru betragtes mln BorD udmeldt,
Denne p$ograf er bleyet anverdt med stor elasticitea. Nu er elastikkeD
dog blevet så udsar.kt, al vi er nødt tll at sige stop.
Det giv€r utrollgt meget ekstrsarbejd€ for foreniogens kasserer, nÅr
kontingentindb€taling€rne kommer dumpende helt indtill. maj, Detie
kal| vl lkke rccepter€,
Dgrfor vil p|rrgråffen blive onvendt fr! og men 2005, dog med en lllle
elostik
Ilvs., - hor mår ikke betrlt sit konalngent scn€st 1 februsr ELLER Lvet
en sftal€ med foreningens kasserer ioderl samm€ dato angå€nde
IndbetalingeD, da betrqgtes man rom udmeldt.
Gonindmeld€lle bcfyder ot Inqn træder ind på en evt. yent€lirte tll A-
medlemskrb og betaler det obligrtorlske oprykkergebyr (400,, kr.).
Dette selv om mrn tldlig€re hlvde itrtur rom A-medleD,
Vl beklager deaae skridt, Der cr rødt tll at udvise fisahed overfor, hv.d
der €r snført I forcnlngerls vedtægter.

Parkering
PA foranledning afhenvendelser fra RSFS kontrollører, skal det præciseres, at
parkering foregår på foreningens dertil indrettede/ anviste P-pladser.
Derudover må der parkeres på vestsiden afKaltoftvej 2, når der er mulighed
herfor,
Det er vigigt, at dette overholdes af hensyn til den øvrige færdsel af €rhvef
an.
Er der år, som parkerer udenfor de.nviste plødser, hor 6ll€ st dette ertilladt,
Det går ikke, - ben'1 derfor kun de anviste pladser,

Brug af fangstkrog.
Foreningens vedxægter $ 3 stk, JB anfører, at brug af faogstkrog er forbudt
fra sæsonstart indtil 30, april.

Slde E



Når dette tages til eft€rretning, så er det visk dårlig moral at bære synlig
fangstkJog i nævnte periode. Det foranlediger nemt andre til at tro, at brug af
fangstkog er tilladt,
Nu er laksenejo blevet totalfredet, så for at bruge fångstkrog efter 30. april,
er man nodt til at kunne se forskel på en lals og en havørred. Det ville jo
være pinligt at gaffe en totalfredet fiskl
Derfor henstilles til medlemmern€, at man sætter sig ird i forskellene på laks
og havøfted, således at man er i stand til at uæffe en hurtig afgørelse.
Det kan være wæn, men skulle du være i tvill, så sæt fisken ud ig€n.
Mål den hurtigt, skøn vEgten og tag evt. et billede inden genudsætning.
Det er høj moral.
Brug af fangstkrog, i det h€le taget, efter 30. april, må være en vurdering,
$om er op til den enkelte.
Bestyrelsen vil geme opfordre til, at mån primært anvender fångstnet eller
håndlanding. Så hår man i hven tilfælde altid rnulighed for at genudsæne en
evt. fredet fisk,

Foreningens vedtægter og øvrige regler.
Som riedlem har du pligt til at kende foreningens vedtEgter, love og regler.
SaDntidig er det enk€lte medlem a.nsvarlig overfor ferskvandsfiskeriloven
samt gældend€ bekcndtgørelser, Derfor - læs hvad der bliver skevet i
fiskeRlBEtragtninger,

Ny juniorleder.
Som efletlyst i sidste numrn€r af fiskeRlBEtrågfninger manglede vi en ny
juniorledcr.
Ham har vi nu fundct, og navnet er Carsten Kruse Jerten. Carsten er bredt
funderet indenfor lystfiskeriet, og efter dt have fået en snak med ham, er vi
ik*e i tvivl om, at der kohmer til .t ske en masse påjuniorområdet. Det er vi
meget glade for og tillieds med., da det er bestyrclsens inteltioner, at
foreningen skal have en sktivjuniorafdeling,
P, t, hu der allerede været indbudt tjl og aflloldt det førsre juniortræf, hvor
d€n nye led€r og.junioreme kunne møde hinanden, og meg€t mere er i vente,
l,ses rnere herom på juniorsiderne.
Endnu en gang velkommen tilCarsten Kruse Jensen
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Nyt bestyrelsesmedlem
Da besg'relsens efterhanden flerfuige medlem Berury Poulsen ønskede
at stoppe i bestraelsen, er l. suppleant Per Rudbeck indtrådt i Bennys
sxeo.
Jeg vil geme benge lejligheden til at tåkke Benny for det store
arbejde, han gennem flere åx har udføfi for foreningen og samtidig
byde Per velkommen i bestfelsen.

Rokeringer omkring bestyrelsen
Da vor tidligere 2. suppleant ilike ønskede at op$lde sin valgperiode,
rykkede 3. suppleant Mads Ømbjerg op som 2. supplealt. Men da L
suppleanten er indtrådt i bestyfels€n, rykker Mads så op som l.
suppleant, Det går stærkt i øjeblikket.
Ovennævnte betyder, at vi p.t, ikke har hverken 2. eller 3. suppleant,
samt at vi på næste generalforsamling skal have valgt ny 2. og 3.
suppleant.
Er der nogeq som har lyst og tid til at deltage i et spændende, positir4
og akti\4 best,'relsesarbejde, så meddel dette til bestlrelsen allerede
nu.,

Tabt og fundet

Fundeir Ved bænken på Poulsens Plads er der den 1615 fundet
en plastkop + et stk. fangstnet.-

Fundetr Ved Fladså er der den % fundet €n sDiDneæske med
indhold.

Ovennævnte udleveres mod beskivelse af genstarden.

Henvendelse til formanden
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Forbundskongres
I marts måned aflroldles DSFs kongres i Vejle. Der var stor deløgelse
fia foreningeme og debatten var livlig. Mange ting blev vendt, både på
kongressen og i de hyggelige timer, so, også høfie med.
Forbundet fik ny formand. Det var Vemer Hansen fia Kolding, som
afløste Jørgen Banke Thomsen. Deme havde bestredet posten de
sidste 8 tu.
Velkommen til vor nye forbundsformand.

Dagen startede med kaffe og valme rundsfykker, og ftens dett€ blev fortæret,
blev det forestående arbejde gennemgået og fordelt.
Herefter startede man på opgavene, som var yderst forskelligartede, 25 - 30
mand var ankommet, hvilket vi i b€styrelsen, var rigtigt glade for og tilfredse
med. Der blev rcngjort og mdlet i så godt som alle rum, møblement blev
udskiftet, larnper blev udskiftet og overalt blev der nyindrettet. Resultatet,
s),nes vi selv, blev rigtigt godt,
Samtidigt med det indvendige arbejde var igang, blev der ryddet op
udvendigt, savet bræflde, planer€t m, v. og ikke mindst sølget for forplejning,
som foregik på feltfod, da der blev arbejdet i køkrl€net.
Menuen stod på g llstegte koteletter, pølser og kartoffelsalat, Alle blev
rnætte efter en stor årbejdsindsats,
Fra alle sidgr udtryktes der stor tilfredshed og glæde ved resultateme,
som vi alle eft€rføigende kan nyde og have gavn af,
Fra bestyrelsens side skai der lyde en stor tak til de fremmødte, tak til alle,
der leverede møblement o. lign, tak til vore trofåste køklenpiger Karen og
Grethe samt en rigtig stor tak til Aage Poulsen, som endnu engang stillede
sig tilrådighed med traktor o. lign,
Vi er rigtig glade for resultrtet og hÅber santidigr, ar de fremmødte fik tid ril
lidt hyggeligt såmvær samt at alle har lyst til at komme igen næste gang vi
indkalder ti I arbejdsdag.

. Besytrelsen
Slde l l
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Fangstrapport 2003
KomDetrtarer til 2003 fangstrrpport€n

For vist nok 21. gang opfordrede jeg medlemmeme til at udrylde
fargstrepporten bag på girokortet, og det har over 90 o/o af Jer gjor!
hvilka må siges at være flot. Tak for det!
I år fik jeg min sag for, hvad antal angår. Som du nok har opdaget, så
var der mange regnbuer i åen fra Gelsbro Dambrug og nedstrøms. på
fangstrappodeme var der små 5000, og det er ikke bare nange - det er
alt for mange set fra åens side, d€r erjo ikke tilnærmelsesvis fødeem-
ner nok til så mange munde, så selv om det lyder lidt mærkeligl, så var
der tale om forurening - endda meget stor forurening.
Heldigvis giordc sulten al de mange regnbuer yar nemme at fange, de
var meget sultne og røg på hvad som helst, og stegt på panden eller
røget i røgeovnen er det slet ikke så ringe endda,
Vi har forsigtigt spurgt om, hvor de kom fr4 men der var ingen der
savncde dem.
Vi uor at de små 5000 stk. kun udgør størstedelen af de, der blev
fangeg fordi der nok sødig er nogle medlemmer, der il',*e synes det er
noget at skive om, men det er det nu alligevel.
En ting er der tilbage, som vi godt kan beg),nde at glæde os dl,
Regnbuer er jo vandrefisk i lighed med laks og havøneder. Bare med
den undtagelse, at de ikke rigtig kan finde ud af at yngle i Danmark.
Måske er der et par tusinde af dem der er nået til havs, og måske vil
der være ret mange aJ dem, der klarer opholdet i havet, og så er det, de
vender tilbage til Ribe åsystemet, og du får cbancen for at fange en
STEELHEAD, og selv om de sjælden er over 7 pund, så er de en
oplevelse, der sætter alt andet i skammekrogen.
Et lille suk! Vi ved at der fanges mange å1, og vi tror ikke de 998 stk.
på fangstrapporten dækko helt. Husk det!

Holgør
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'ansstraDDort2003
Havørreder.

ap l maj juni juli aug. sept. okt. ialt
Gelså 3 12 38 58 35 42 3I 219
FladsåII1313818
Ribeå 3 t 6 7 | 2 | 2l
Hjo. tv l l332I213
Samm. I  01010 3 6
I alt 9 15 49 7I 40 48 45 2i7

Lalc
Gelså I I 2
Fladså 0 I I
Ribe å I 0 0
Hjofv 3 0 0
Saftno1l
Ialt 5 3 4

42l l02l
00103
lot2s
00159
00013
s 2 4 18 4I

Totalfangst
G€lså Fladså Ribeå t{ortv Samm. ialt

Havørreder 219 l8 21 13 6 277
Laks 21 3 59341
Bækørrcder l74023347
Ste€lheads920l2t4
Stal l ing504263092
Regnbuer 4060 2 600 16 58 4736
Skal le9545528
Aboro 18 I 3 I l l  34
Ål 390 264 96 208 40 998
Ialt 4793 303 731 282 158 6267

Største havørred 7,5 kg Gennemsnit havørred 2,67 kg S9.0 cm
Største låks 12,3 kg Gennemsnit laks 3,07 k8. 67,6 cm.

Holger
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Restaureringsprojektet skridef plarmæssigt from- Der arbejdes rned geD-
nemgang af forskellige udvalgæ projektei i samarbejdo med do involverede
lodsejere og kommuner. D9t ef værd at benærke, at inden vi overhovedet
kan boglnde at lavo små saadfaag og udlæggo gydegrus og skjulesten, så 9r
du mange tråde der skal nå samma. Praktisk og administratilt. Dcrfor er
det af allerstøNæ betyding, at vi allorede i august septelnbgr og oktober kan
rogne med opbalaring fra vore meillemner til at udførc ot stykk€ rysisk
arbejde Ålt mandskab skaffes på tværs af foreningeme i hele å-systemet til
ud-lægning af sten og grus. Alt efter arbejdets omfang skal der bruges 10-25
mand p9r gang. Pt. er følgende datoer og projekter fastlagll

21. august 2004, Røjbøl Bæk, 25 rtrård
22. august 2004, Røjbøl Bek, 25 mand
4. september 2004, Tilløb til Celså, 15 mand
5. september 2004, Tilløb trl Gelrå, 15 mand
18. september 2004, Engkær bæk, 25 rnand
19. reptember 2004, EngkæI bæk, 25 nand
2. oktober 2004, Tilløb lil Røjbøl Bæk, 12 nand
3. oktober 2004, Tilløb til Røjbøl Bæk, 12 rnand
24. oktober 2004, Enggå.rd Bæk, 12 mand
25 oktober 2004. Enggå.rd Bek, I 2 mand

Som I nok kan se, så skal der bruges runge folk i allc dg 5 wegkendgr, vi
håber og tror på at vores medleruner virkelig ba! lyst til at bedrago til dette
enormg arbejde. Vi vil gcme opfordre 1il, at I pdoriterer ovenståonde megel
højt, og forstår vigtieh€den I at det er nu vi ska.l trældrc i samlet flok, Ellers
når vi alddg ndlgt mgd kunng rgståur9re helg åsystgmet i løbet af en over-
skuelig årrække. vi, i Ribe Sportafisk€rforuing, llar en særlig inte!€sse i at
hjælpe med sandige små projekter idet alle havørredor og laks skal igelrnem
vort fiskevald. D€.for skal vi selvfølgelig også !@re med til at restaurere ået
på steder som ligggr lang fia vofg egne favoritpladsor uanset om det er i
Hjortvad, Flads ell€r Gels å€n. Hvis du allerede nu vil give tilsagn om din
deltagelse j dn eller flere øf ovenståendo dage, så ka,rl du tilmelde dig hos
Poul Køhler pb tlf. 75 42 43 12 aller skiv cn E-mail til os på
åfø{.b-_e_$r,ortLIsteld&.
Slde l4



Aktivitetskalender for juniorafdelingen.
Sommerhalvåret,

Dato. Aktivitet Tilmeldi
17 april. Oprtartsutur til Stork€so€n.

Nuvdende medlerDmer er indbudt til
arangementet med henblih på op$an.

IndbJdelser
udsendt.
Ingen
tilmcldins

ls naj. Geddetur til DagmanÅen.
Juniorafdelingen fisker igen d. 15 rnaj i
Dagrnarsåen lra 8:00 - 12:00, deruIe gang
efterbl.a. gedde. Vi mødes ved søen 7145 -
8:00, der er mulighed for parkering på
Vikingecentlet. Nye medlemmer er
velkornne,

Indbydel$cr
udsendt.

Ingen
tilmelding

22m i. Husk:
tr'luefislcinstruktion Då Kaltoftvei 2

RSr
arrangcmenl
for alle
medlemmer.

l1-13 jutri. Fiskel$Dkurrence RSF,
Juniorafdclingen har eg€n konkurrence.
Lørdag morgen kl. ?i00 kørcr vi fra
Kallotvej 2 lil enten Hjortvåd, Flads eller
Ocls A, alhængig af tilrnelding og A-B
medle rskab. Vi er tilbase iserKl.l2t00,

Tilmelding lør,
dag of hensyn
til transpoft.
Carsten:
22952002
Senestr 4 iunl.

23 juni. Husk:
Sct. Hans lblt på Kaltoftvei 2

RSr
arr&ngement
lbr ålle
medlemmer.

15 Auguit. Flskeslolens Mcdedlg,
lnformation følser,

Infbrmatlon
folger,

20-22 August. W€okcndtur.
Så påUrcr vi liskegrej, telt, sovepose og
tandbørstc og mø.les på Kåltoftvej 2. Iredag
kl. 15100 - 18 00 til en weekend med frskeri.
båI, tygning af fisk, grilln0d osv. El der
stemning for det, er der også mulighed for
lidt ålefisked, Vi afslutter weekendon søndag
middåg med lidt grillnad og frisk stegt/røget
øned sanrrnen med de forældre og endre der
har mulighed for at deltage. (Røgetstegt fisk
kræler sel\,følqelis, at vi faneer nosetlll).

RSI
Juniortur.

Tilm€ldlngl
Corst€nt
22932002
Senestr 15
augusl.
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26 september.Flskeokolens ørreddag. information fu lger
lnfonnation følger.

Infornotion
følger.

l7 oktober, Afslutning på sommerhakår€t.
Sæsonen er vod at nå enden og vi givet det
en sidste chance i et af vore fiskevande, Vi
stuler på Kaltoftvej 2 kl. 09:00 og sluter
ornlsing kl. 16i00 med lidr at spise.

Junlorttr,
Tilmeldingl
Cåntenl
22952002
Sen€rtr 7, okt.

Proqråhmet for vioterhrlvfre!udseoder lenest s€Dtember 2004.

Junlorleder RSFI
Cerrten Krwe Jenien. Højrup laldevej 55. 6580 Vamdrup.
Tlf ,t 22952002, E-mail; ck.icnsena;)mail.dk

Genudsatte sit liv laks på
105 cm.

Jeg havde fisket 15. mln meo en ny flue, som Jeg hge v,lte teste Inden turen
9år til Mdrrum t{l næet€ weekend. Jeg frk et kanon-hug og baksBoe rundt
med en stor flsk i 35-40 min. Oet gik hurtigt op for mig at Jeg havde kont€kt
med en virk€lig meg€fisk og da jeg var gikker på 9t det var en taks - og en
stor €n af slag8en - forsøgte Jeg at få den hurtrgt i land - så den kJnn€
kommE ud igen. Det vår lgksen bgre stet ikke indforstå€t med Eå det oik sjao
i slag før jeg tll sldst måtte en tur i åen efter don. Jeg fik Uatset Oei op på
bredden og foreøgte at få flugn ud, men den stog vlldt og voldgomt om den er
en ægle ribelaks (det har den bare at v€re...) - og det regner jeg med det
ene 8kæl kan hjælpe mig med. J€g sender skælet op til drengene I
Silk€borg, 6om så må afsige dommen.
For re6ien, da jeg kom hjem målte jEg afstand€n fra bunddup tit førete
ekydeøje på min to.håndsstang - det var nemtig så tang som den er = 1Os
cm og vægten- ja - hvis Jeg slg€r 10 kg+. så har Jeg vist ikke sagt tor meg€t.
men oet ma ar gode grunde være en gåde. Ar der går så stgre f|sk i vores å _
det har.jEg 8vært ved at fat€ - men når jeg kigger på mln vsnstre ringfingEr
og 0€n nrm oer Kører Inde , mit hoved, 9å må jeg sige. at den er go' nok.
Dette er skrev€t lof at glve andre medflskere, som kommer I samme Eituation
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et indblik i de følelser, der kan være forbundet med at fiske i Ribe å - men
uenset hvad, så må vi alle gøre det rigtige gg det er at genudsætte ali€ laks .
store som små - de næste 6 6æsoner. NårJeg, som bestemt ikke
har mange fisk på "samvittigh€den", k9n genudsætte mit liv fisk - så kan alle
andrc vel også gøre det. Det var ikke helt let, men alligevel går jeg nu rundt
med en fornemmelse i kroppen af, at have gjort det rigtige - og det er ikkg Eå
ringe endda. I mit stille sind, så håb€r jeg, at jeg om 6 år kan fange en sb.
han på 10 kg og så tiage den med hjem m€d god samvifrighed - 09 hvis det
så er en efrerkommer af "min" laks lra i lørdags, ja så vil det kun
gøre mig endnu mere stclt

Fra nu af ligger der altid et lille lommekamerE ivesten - et foto af laksen er
d€t eneete jeg gefne ville have haft, 6å jsg om mange år som en gamm€l
m€nd kunne tago et gulnet foto frem og fortælle mine bømebøtn lot 117.
gang om d€ngang bedstefaf fangede og genudsatte den store ribelaks, Men
Jeg må håbe bllledet på nethinden bliver hængende mang€ år endnu . det
tforlegl Og næste gang, 6å 6keljeg nok få et foto....

JEg hører gerne fra andre gom evt. s€nsrg i sæEonen "støder på" min lak8l
Den kån kendes (udover støreleen) på en lEttgre krøllet rygflnns og så her
d€n en forslået snude - givetvis €fbr narkontaK med b€tonvægg€n v6d
Stiamp€møllen | ("Æghhh - få nu temet dsn torbandede opstEmnlng.......")

Knæk og Bræk i restgn at sæsorcn - som jo llge et startet.

Claus A. Andercen, Se.m
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Ovenstående ses et åf Andreas Ni€lsens dejlige nåturtegningef. Vi er så
heldige at have Androas som medlem og har fået lov til åt smykke bladet
mad nogle af hans tegninger,

Side t8



Juniortræfved Storkesøen dcn 17. ipril 04, 12 juniorer deltog og der
blev fanget omkring 16 ørreder, Si det var nogle stolte drenge, som tog
hjem efter en rigtig god dag.

idste arbeidsda I 2004,

Atter engang indbyder vi foreningens mcdlemmer til en foreningsaxbejdsdag:
Lørdag dcn l9juni kl. 8.30
Mødestedet er Kaltoftvej 2, og vi stad,er som sædvadigt med kafre og rund-
styk*er. Middagsmaden sorger vi for, og vi kan garantere, at ingen behøver
at gå sulthe hjem.
De 2 forcgående arbejdsdage er henholdsvis forcgåø ved åen samt rndvendig
på Kaltoftvej 2.
Deme ga.ng blivqr d9t en koftbinatlon af husgts ydrg og div. arbejde ved å9n.
samt på foreningens P-pladser.
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Alt hvad vi får lavet er til gaur og glæde for os alle, hver gang vi kommer til
åen eller i omradet. Samtidigt hygger vi os, og mange nye bekendtskaber er
opstået via foreningens arbejdsdage.
Dorfor tilfteld dig til en afundertegnede, vi glæder os til at se netop dig.
Hugolfansen tlf:7545161
HenrikAxelsen nt.75423129
Holgersørensen nf.15421730
Børge Riis tlft 754107 59
PS: Vi skal bruge nogle murere denne dag.

Bestvrelsen

Søges: fft"r indbrud på Kaltoftvej 2 margler vi et ældre virksomt
TV. Er der en af vore medlemmsr, som har et stående og som kunne
tænke sig at doner€ dette til RSF, da er vi taknernmelige modtagere
Henvendelse I Bestyrelsen
Søges:
Gamle smallilm eller videooptagelser angående liskeri i Nbe Sports-
Iiskerforening sant gamle effekter, som har tilknytning til foreningen.
Henvendelse; Formand Børee Riis tlf 15 41 07 59
Sælges:
RSF foreningscap, 75," kr,
RSF foreningslogo til fiskevesten 30,- kr.
Henvendelse: Holger Sørensen

ttf. 7 5 42 r7 30
Købes:
Korkringe til spindestang ca. 20 cm,
Diameter ca 27 mm indvendig og ca. l5 mm indvendig
Henvendelser Børge fuis, tlf. 75410'759 mobil40522960

Slde 20
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ndersøgelse!
Til medlemmeme i Ribe Sportsfiskerforening:

På grund af fterntidigt store udgifter til tryhdng og udsendelse af vort
blad fiskeRlBEtragtninger, vil vi herved forhøre hos foreningens med-
Ierrmer, om nogle af disse er interesserede i at modtage bladet elek-
tronisk!
De som ikke er interesserede vil modtage bladet som hidtil.
Vi haber du vil udfrlde og retumere skemaet til Ribe Sportsfisker-
forening hultigst muligt ell€r send€ €n E-mail. (se vore adr. på side 2 i
fiskeRlBEtagtninger)

------------- klip her --------.
Jeg øNker bladet elektronisk .,.,,.,....... sæt x _

Jeg ønsker bladet som hidtil ............... sæt x

Min E.mail adr. er

Medlems nr.

Navn

A&.

klip her --------
Vi fllr altid tryl:t ekstra eksemplarer, som bl. a. kan rekvireres ved vore
anangememer.
PA forhånd tak.
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Aftenturi Stensbæk
Det er blevet afteD... og vinden har lagt sig
Sådan stafier en populær sang, og det er netop sådan denn€ aften er lige nu,..
både populær, men også ganske stille, som kun en midsommeraflen ved åen
kan være. Man skal faktisk være yderst stille for at høre bare den mindste
lvd.
Når man færdes langs åen på etr aften som denne, er det som om man kobler
ned i slowmotion tred alt hvad man foretager sig. Selv hvis maa skal drøfte
fluevalg m€d matkeren, foregår det i lavt hviske tiske niveau, Helt anderle-
des fra en dag med frisk vind og regnbyger sidst på sæsonen, selvom der
egentlig nok ik*e burde være forskel. Her er det lige før man galer fia sving
til sving, hvis man har observeret noget essentielt. .. men niks, ikk€ her i dag,
Jeg går ved Gelså, et sted mellem Stensbæk 08 celsbro, som den tørre årstid
til trcds, flyder stille, rolig og dyb mod vadehavet en del kilotneter hefra,
Der har ikke været den store interesse for min kreation for enden af
forfanget, En ellers veldresset Thunder & Lightning som flok burde provo-
ker€ en eller anden tung opgangsfisk som stfu og lurer i mørket under nig.
Lige her i tusmørket spotterjeg en tilsyn€ladende god fisk, der ringer ca, 20
meter nedstrøms for min position. Jeg ærgrcr mig lidt over at je8 ikl(e har en
tøIlue med i kassen, men nu håvde hele aftenen stået i opgangsfiskens tegn,
og derfor var tørflueme ikke med. D€suden ville nog€t af fornøjelsen nok gÅ
fløjten m€d en bækøned fightet pA en 12,6 '€r, men til trods for det, er detjo
lige spændende hver gdng,., bar€ at se hvad det egentligt er der stÅr og
gemmer sig under ringene @.
Jeg komme. oedover, og gir den lige et par kast ekstrå, og præcis som
forventet sker der intet, såjeg dribler længere nedstrøms i hÅb om at løbe i
noger mare senøsl,
Diss€ sonmemætter er fofholdsvise korte. De er faktisk næst€n så korte, at
rnan herude vestpå, hvor der er højt til himlen og kun lave granplantager, kan
se solen forsvinde ned over dalen i vestlig retning, for sA i næsten samme
øjeblik ar kigge sig over skulderen og se da lysne i øst. Det er ogsi disse
nætter d.r tillsder mig at gå i T-shirt, shorts og støvler natten ig€nn€m,
selvom duggen fald€r.., hvis man da ellers har et fornuftigt forhold til
myggenel lntet er mere initerende for en lystfisker end myggestik der klør.
Spinnefiskercn vjl uvilkArligt lave nogle rcgelrnæssige lpiffiestop når
lenshehånden skal klø de udsatte steder, og fluefiskeren, ja han er lige så
ukoncentreret når aftenens blodbad mod "de onde" går løs. Den tJ,nde trøje
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med lange ærmer er ofte fin afhave m€d, Er man lidt mere hardcore har man
badet i myggebalsåm 2 dage forinden. Min erfaring med den slags er, at d€t
eneste "antimyggestiksmiddel" der virker, e/ og bliver d€n gode gammeldags
Jungle Oil. Det findes lkke længere herhjemme, men på mine årlige turer til
Sverige køber jeg geme lidt ekstra mod hjem til sommercns natfiskeri, Og tro
mig... det virkerl Det er i øvrigt også det enest€ vore svenske naboor sværget
til og bruger. Og myggene i det sv€nsk€ er af en noget anden kaliber og
betydeligt mere "øretæveindbydende" end de danske arter. Jeg har set llere
hærdebrede svenske laksefiskere på 100kg+ ltled tatovorirger op af begg€
aime, ligne en der savner sin mor, når først de svenske myg har filel smag for
"lystfiskef'.
Jeg krydser Gram/Ribe vejen, fisker stille og roligt nedstmms og ud af
mørkel dukker GL Gelsbro op og tegner sig i silhuet mod nattehimlen, lkke
så få gange er min fisketur endt ved donne flotte gamle lardevejsbro. Der er
noget mystik omkring stedet syntes jeg, Jeg mødte engang en gamm€l
veteran hor på broer, som eftgr at have vist mig en 3 kg's, fisk i
bagage.umrnet fortalte at der blev taget en 18-punds blank fisk lige nedenfor
i d€t enormt dybe hul. Han pgg€de ov€r mod busken mod en dinende
stsogspids på hans ga$le "Halk" kyststang. Jeg syntes det €r passende åt
stoppe fiskcriet her, og i ø\rigt er det jo også her fællesstykker ender, men
jeg tænker altid pÅ den gaml€ og hms historio når jeg står ber. llan er
formentlig både død og borte nu, men historien var af eo karatjeg sent skel
glemme. Ikke fordi der i 2004 er noget sælligt Eensationelt i en fisk på 18
pund, men det var der i 1980 dajeg lik historien fortalt. Det va! nu heller
ikke fiskens stønelse alene, der gjorde historign int€r€sgant.,, moro don
rolige og næstgn uimponerende måde han sagd€ det pål
Når disse "typer" krydser min sti langE å€n, og jeg mød€r d€m gud€kolov
stådig, givar d9t fiskeriet en ekstra dim.nsion, Jeg kan huske i mino t€enage"
lystliskerdsge, da slt gik op i velpudset Eej af dyresie karst og tilhørende
beklædnin& at nÅr man løb ind i en af dc hor originoler der koø slæbende
med bjul dø kngp nok kunne drej€ ruodt og st&ngpr hvis bevikling.r flcrc
steder var erst4ttet ned isolerbån4 havde man ikte matr8e talk€r tilovers foi
den slags "amatører", Men "amatører" og "origineler" €r jo netop hvad vi
alle sammen €r i detto sammenhæng,., Klæder og grej skaber nødvendigvis
ikke folk i donne forbindelse,., punktum og udråbstegn,!
Jeg lært€ h€ldigvi8 senere i liv€t at se sagen fra en anden vinkel, og har i dag
d9n dybeste respakt for de kære gamle v€tgrenor der stadig traver en tur Isngs
åen med stgng€n når førct sæsonen er stgrt€t og de første fisk gået op i å€n.
Mennesker d€r uanset d€res grej og udstråling indeholder nogle minder,o"ra



historier og oplevelser som vi alle sammen vill€ have godt af at lltte til...
tænk om man kunne samle alle deres erfa nger på skrift,.. hvilket værk det
kunae blive. Tager man udgangspunk j sine egne oplevelser bliver de
såmænd også noget værd en dag O
Men der sker ikke det helt store her ved broen i nat. Jeg syntes i øvrigt også
øjnene har lidt svært ved at bedømme afsta den, så en del afkastene fejler.
Jeg vender 180o og går tilbage opstrøms hvor jeg kom fra. Den nye dag er
godt undervejs, og de første biler drøner over broen på hovedvejen. Jeg
skynder mig over på den anden side af vejen, til en anden verden, med
kurs€n sat direke mod de dybe sving udb i engene, hvorjeg beslutter mig for
at gøre et sidste forsøg på at liste en fisk til fluen. Jeg fanger intet... og
mærker intet, og det erjo i bund og grund heller ikke det sagen handler om
hver gang. Da solen kravler op over granerne i plantagen og send€r de første
lune stråler ind på ryggen, lister Mikkel ud over tueme på vej hjem i seng.,,
jeg beslutter mig for at gørc det sømm€, og glæder mig over at jeg endnu
engang havde muligheden for €n fantastisk oplevelse til mit lystfiskerlivs
sorapbog.

Henrik

Som referatet fra sidste arbejdsdag beretter, så blev der ydet en stor
indsats for at gøre hus€t rart og indbydende. Samtidig ydes dor fra
bestyrelsens side i det daglige, et meget storl arbejde, som omfatter
kontrol af huset8 indre, div. vedligehold, styring af forbrug, repara-
tioner, pasning af udendørsarealer m,v,

Vi gør virkelig en indsats for at foreningen og dermed medlemmerne
hår 61 6ted, som kan benyttes, og som er rimellgt Indbydende med
facilitet€r, der tilfredsEtill€f de fleste lystfiskere evt. med familie. Men
al indsats koster tid - meget tid, Derfor kære medlem, som benytter
huEet - hjælp osl
Hjalp os med at sørge for, at når huset forl€des, så er dette pårat for
de næste, Dvs, gør rent efter dig, eørg for at der er lidt brænde inden
døre, ryd helt op efter dig, tåg tom emballage og tomme flåsker med
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dig hjem og lølg i øvtigt regler og forordninger, der udleveres ved
bestilling af huset. Prøv at tænk6 på, at alle de stedsr, hvor du
spdnger let over, der er der nogen frå gller omkring beslyrelsen, som
er nødt til at "samle op". Gør vi ikkå det, da falder tingen€ tilbage i den
gam|e gænge,

Derfor, - tag ver€ om tingene, og gør pinligt rent efter dig. Hvis alle
hjælper ti l og ta'r €n tørn på den ene eller den anden måde, 8å har vi
et lejemåI, som tilfredsstiller os alle.

Mon bortset fra dåttE hjertesuk, så er jeg ganskE godt tilfreds. Med-
lemmerne benytter huset flittigt, hvilket 6r utroligt dejligi, og samtidigt
har vi en base for alle vore arrang€m€ntet, En base som ligger tæt
ved vort fiskevend samt i en i øvrigt prEgtfuld natur.

Lad os fortsætts m€d at have dettel

Formanden

.,,.i|t
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Så skete det igenl Indbrud !
Der er åbenbart nogle mennesker, som har så forkvaklet en indstil-
l ing, at er der andre, som har noget, som man kan bruge, - da tager
man det bare, og ødelægger alt i bestræbelserne på at få det..

På trods af intensiv kontrol ved ejendommen blev der mellem den
11l5 kl. 15.00 og den 12l5 kl. 13.00 begå€t indbrud.
Man havde smadret indgangsdøren og stjålet det TV, der netop var
blevet installeret.,

Med det brug og den kontrol af huset, som sker, så undreE manl Der
er nogen som har vidst, at huset var tomt, samt at der var noget, som
var værd at hentel

Er der nogen som holder øje med huset? Kører eller går en uskyldig
tur for at rekognosc€re, og så senere begår ulovlighederne?l
Hvorom alting er, så 6r vi i bestyrelsen grundigt hætte af alt det bøvl.
som dis6e indbrud er medvirkende til. Derfor træffer vi nu de
nødvendige foranstaltninger i form af åfspæring, overvågning og
mærkning. Nu må disse ugerninger standse.

Samtidig anmoder vi om medlemmernes hjælp. Hjælp os ved at
obEervere, når du måske år på fisketur.

Ser du køretøjer. 80m har en nysgerrig, undefEøgende eller mærkelig
adfærd, åå not6r venligst bil nr, mærke og farve og meddel dette til
bestyrelsen,

skulle du engang fr€mover medens du går ved åen, høre en ålarm-
klokke - sirene, da skal du vide, at der sker et eller andet på Kaltoftvej
2, Reager venligst ved at kontakte en fra bestyrelsgn.

Vi håber, at vi ved nævnte foranstaltninger kan få set en stopper for
ug€rnlngerne 
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Ribe Sportsfiskerforenings
fiskehytte

Der er selvfølgelig stadig mulighed for at leje foreningens hus på Kaltoftvej
2. Huset ligger bogstavelig talt kun et fluekast fra A.styk*et ved Gelså - og
ikke mere end et surfcast fta Fladså. Det er ikle luksuriøst. meo det er
hyggeligt, billigt og et godt udgangspunld for en koncentreret fiske-weekend
ved foreringens vande,.

Huset indeholder:
s Stue med brændeovn.
! Køkken men komfur, køleskab og alt nødvendigt.
p Soveværelse med 2 sovepladser m,m,
o Stue med spisebord og Brændeovn,
q Toilet med bruser og håndvask
0 Lille entle med fryser til fangsten
o Værelse på 1. sal med 2 sovepladser
tr El.varme + Vaf,mt vand
! God plads til telte i baghaven med bålplads

Det koster det at leje huset:
En uges ophold 850,- kr. inkl, el
Et døgn 160,- kr, inkl, el

Vil du leje huset eller vide mere kontakt da:
Vedr,leje:
Dan Zoega fIf, 7485 01 16 Hverdage eJter 18.30
Andet!
Holger Sørensen rlf. 75 42l7 30
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D€n med spænding ventede bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer i
Vadehavet og ivisse sydjyske vandløb udkom i revideret udgave, med
ikrafttræden den 1. marls 2004.

Bekendtgørels€n kaldes i daglig tale Vadehavsbekendtgørelsen, da den reelt
omfatter dette vandområde samt de vandløb, der har afløb hedil. Som jeg
tidligere skrev, så var vi spændte, for hvad ville den reviderede
bekendtgørelse så indeholde og hvilke konsekvenser ville det få for fiskeriet i
Ribe åsystemet?

Vore forventninger blev næsten indfriede!

1, Lovpliglig fredning af laks i Ribe åsystemet samt i Vadehavet nord
for Låningsvejen til Mandø, gælderde frø ll3 2004 til31112 2009,
(Fredningsparagraffen gengives efterfølgende)

2, Krav om stopnet eller stop st i ruseredskaber, bundgam o,l, opstillet
i Vadehavet nord for Låningsvejen tilMandø,

3 Udvidet fredning af havøneder i de vandløb, der løber ud i
Vadehavet
Frenover er fredningstiden for havørreder 1/11. til31,/3

4 I ørtigl er der sofi tidligere forbud mod at anvende nedgam i
Vadehavet
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Frednin laks os ørred

Hvad der ikke blev indfriet i derure omgang var regulering af gamfisk-
eriet ved de vestvendte kyster på Skallingen samt på Vadehavsøeme,

Den Revidercde bekendtgørelse indeholder selvfølgelig meget mere,
men vi vil ikke gengive denne i fuldt omfang her i bladet, da vi af
erfaring ved, at det kun er et fåtal, som læser den fra ende til anden,
Skulle der være nogen, som geme vil læse hele bekendtgørelsen, da
kan man henvende sig til ulldertegnede og låne et eksemplæ,.

SÅ konsekvenser er, at der ikke må li€mtages laks! Genudsæt disse
varsomt og tænk på, hvad du er med til at opbygge.

Der vil stadig, i hvert fald indtil videre, blive el-fisket laks til avl og
efterfølgende udsætning i Ribe åsystemet,

Fredningen sant den intensive avlspolitik forventes at være
medvirkende til, at vi om en ånække har en population af stærke,
store og sel\,?roducerende Ribe å laks,

Forrnanden

s6.
I Vadehavet er laks og øned fredet i perioden 15. sept. - 28 (29)
februar.
s*. 2.
I de vandløb, der løber ud i Vadehavet, er laks og øned, bortset fra
regnbueøned fredet i perioden 1, nov. - 31 marts. I2004 gælder deue
ftedning for øned dog ikke i marts måned.
stk. 3.
I Ribe Ås vandsystem, Varde Å og i Vadehavet nord for Låningsvejen
til Mandø er laks fredet hele tuet i tiden fi€m til 31. dec. 2009. For
Va.rde å kan fiskeridirektoratet fastsætte særlige vilkår for et begrænset
fi skeri elier rådeivoing af Danmarks Fiskeriundersøeelser,
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Forske re på raks o9 hdvored

r laks eller en
Maflge fiskere
furder det
svær1 at kende
forskel på laks
og havøneder.
Måske fordi de
ikke har set så
mange laks ved
selvsyn.
Men også de,
der har fanget
mange laks og
havøneder,
kan komme i
tvivl.
Derfor bringer
vi her et
udpluk af
diverse
beskrivelser,
som gerne
skulle være en
hjælp til at
bestemmelse af
laks og
havøreder
Kendetegn
se næste side K

_--./-\ .t1
\.-<r /.  J\)-r-< \--\l \
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L = laks
H = Havørred

1. L: Slankere, merc tel-formet.
H: Mere plump

2. L: Kort overkæbe-ben, der sjældent nfu bag den lodrette
linje fra pupillens bagrand.

H.. Længere overkæbe.ben, nfu oftest går den lodrette
linje fta øjets bagrand

3. L:, Halestilken er lavere og slankere. Godt geb)
H: Halestilken bøjere (uden greb)

4. L: Halefinnen er ofte indskåret med spidsere flige - især
hos unge blankfisk

H: Halefinnen er min&e indskåret, ofte sl€t ikke.

5. L: Skællene er forholdsvis store. i en skælrække mellem
fedtfinne og sidelinjen er der kun 1l - 15 skæl

er der nogle, som kun er små knuder

'7. Lt På gællelåget er der, hos de blanke fisk, få eller ingen
pletter

H: På gællelåget er der, hos de blanke fisk, sædvanligvis
Illerc soie Dletter.
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Fiskesæsone! 2004 er godl i gang og vi er nu kommet ilerhen, hvor alt er blwet
grørt. Temperåturen er for opadgående og træeme llår Iået blade. en dejlig tid, hvoi
oplcvelseme ude i naturm slår i højsædet. Vi har haft rigdg grødevejr Ik*e sådån at
forslå, at dct er glødetr i vardløbenq som alle steder har overtaget, men skiftevis
vånd og varme, der sætter gang i nafirlen,

Det lover heh godt lor fiskesæsonen, og der har også været helt pæn1 med fangster.

Vi hår modtaget en del meldinger om fine havørreder i størrelsen 4 - 6 kg. Der hår
værel lale om blar*e fisk, nogle med harrus, og i alle lilfælde har f&rgerne oplevet
en rDassiY fi8lrt.
Nu er det jo sådan, at på dette tidligg tidspunkt af sæsonen, står havøredeme
meget spredt i åen. Der er €ndnu ikle så mang€ af dem, men de der er, er til
gengæld utrolig flotte. Trinde og blanlre, så de e! værd at lede efter.

Der er ot gammelt ordsprog, dgr siggl Søg og du skal finde, Det er dei i
hveft tilfælde nogle af vore medlemm€r, som er bekendt med, for de har
allercde nu ffet op til flere flotte 6sk. En har fået havøtedet på,3h - 4% og
5/r lqg. En anden har rneldt orn havørrcder på 2,1 og 4,3 kg. salnt mistede
fisk, . på samfte tur,

Det tegn€r godt sÅ får vi fortsat nedbør, og kommer der noget vame, da tror
jeg at vi får en flot sæson.

D€r er ogsÅ landet laks, sorn er blevot ggnudsat, hvilket dejo også skal, da de
er frededo. Det er flot, og det er d€jligt, at vi og8å modtager disse
berctxinge.. Der €r meldt om gsnu&atte lal$ på 75 qn, 105 cm., sdnt €n
som skønsmæssigt er andåa til ca. 5,0 kg. Flot - når selve fangstoplevglseri
har lag sig, må det være cn fantåstisk fornetnmelse at vide, at man haf
genudsat en stor fisk, for ot sikrg d€ns overlsvelse

Der 91 selvfølgelig fanget mange ardre flotte fisk, men d€t er ikke alt, vi har
kendskab til og får meldinger orn.

Men TILLYKKE til de, som allerede har fået fisk og KNÆK & BRÆK til
Jer alle.
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