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Sæson 2004 indtil nu
Sommerferien er slut, dagene bliver kortere og pt. er der 2 mfuieder tilbage af
fiskesæsonen. Men mon ikke det kan blive 2 formidåble måneder rent
fåagstm@ssigt, når man tænker på el deo nedbø vi har fået? Efter
varmeperioden i juli - august med lav med rimelig vandstand i åern€ kom
nedbørel Resultaæt var at vandstaoden steg og Diveauet blev rigtig flot. Vi
vedjo at meget vafld også sender mange {isk op i vorc å€r. Men meldingeme
haf værct ret spa$omrne. Dog ved jeg, ar der bliver fanget fisk. Meddelelser
om, at man har set eo eller anden med Iisk, eller hørt om en d€r har fået så og
så mange tilflyderjævnligt, Konkete meldinger Iår vidog også,81. a. Henrik
Bay's flotte 5 + 6 kg havørreder. Ellers er det på vorc egne tue, at vi
opsnappor nyhedeme, På to aftener i juli netted€ først H€nrik en flot 2% kg.
havøned for Sv, Aog€ Aaderssn, og to dage senelo nett€de uodert€gned€ og
Henrik en flot 5 kg. havøned for Claus Andersen. Dejlig€ oplev€lserl
Selv €r jeg blevet uholig fascineret af Hjortvad å, Åen er vanskelig at fiske,
mon endnu vanskeligere ot lande lisk fra. Det bliv€r specielt vanskeligt, 11år
man er al€flo på fisketur, men dgt bliver oplevelgen b€st€mt ikke miadro af,
R€nt fangstmæssigt €r det blevet til he havøreder på 1,3 - 1,85 og 2,3 kg.
indenfor ganske kort tid.
D€rudover har j€g meldinger om drabelige dyster med dgtig store fisk, som
slutteligt bl€v tabt.
Hvorom alt or, sÅ gleln ikko Hjofvad å. Som sagt, så er den n€get vanskelig
r€nt liskemæssigl, men samtidig er den også rysisk kræveude at færdes langs.
Vi hor på rigtig mange gode llsketure endnu, D€n gode vandstand vil bringe
mange figk op i åeme, så det €r bare om at korrme af sted. Vi venter i hvert
tilfælde i spænding på at høre om gode fangster og dejlige oplevelser.
Derfor, . skriv, ring eller mail til os,
Fortsat KNÆK & BRÆK 

For*ordo,
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Bo en skabet oaa

I

Poulsens Plads
Vl relov€r€de d€t grmle rkrb og udrkiftede den dertil hørende bog
her i foråret Dct er dcj[gt rt !e, hvor flittlgt dcr skrive! i bogen.
Rlgtlg msnge benytt€r rlg af mullgheden for umiddelbårt 8t kunnc
glve udtryk for et ell€r rndet .D€t væro sig om den deJllge pladr, en
dejlig oplev€ke, en god fångrt ell€r det modrstte.
Unrlef dle omstændlghcder er det en for!øJelse rt !e tlnSene bllve
brugt af rå mrnge, og så er det jo og!å lpænd€nds Nt lære
lndholdet

ForTset endellgt Forma den

Mindeo
Erling Sldodl døde pludrelig dcr 5. rugult | år. Erling nåede at
feJre rln 70 årl fødselldtg og opholdt rlg v€d sln hytte' dr har død€t
I de omglvelrer, som ha! satte rtrollgt højt. Nenlig I GelrÅdalen.
Ean var rktlv son lyrtirker både I Drnm.rk og Norge og hrvde
altld lin fastG mcring om fortnlngenr fonkelllge forhold. Samtidigt
fungerede hrn sorn kontrollør for Rlbe Sportlllrkerfor€nln8, Et job
han besired gei!trem do riftte nælien 12 år,
En markrnt perronllghed og en god krmmerst vil bllv€ mvn€t vl
vll ofte tænke pl ham.
Ærel være hans mlnde' 

Besorerscn



Husk-husk-husk.. . . . .
Foreningens vedtægter $3 stk. E a.nfører: Medlemskortet giver rct til st
kontollere andre fi skende.
Forholdet kan forstås, tolkes og udøv€s på flere måder. Meningen
med stk. E ef, at kommer man i en situation, hvor man finder det
påkrævet, at en anden fisker dokumenterer sin ret til at fiske på f.
eks. A-stykket, da kan man på en pæn måde bede vedkommende
fremvise sit fiskekort. M6n det første man gør, det er at fremvise sit
eget. Det er underordnet om vedkommende er aktivt fiskende,
færdes langs åen med fiskeudstyr eller er ved at rigge til på f. eks.
en af foreningens P-pladser. Men d6r bør være en årsag til, at man
finder det nødvendig at kontrollefe. D€t er ikke tilstrækkeligt, åt man
ikke har set vedkomm€nde tidligsre. Vi har trods alt 350
medlemmer, som må fiske på A-stykket, og 53 er jo ikke en
chlkaneparagraf.
Men det at alle medlemm€r ha! ret til at konbollcre, betyder også indilekte,
at den der bliver bedt om et flemvise sit kort også har pligltil at gøre det
Det er ikke utvetydigt slsevet i foreningens vedtægter, men det er det i
vore fiskeregler.
Alle som er medlem i Ribe Sportsfiskerforening har pligt til at kende
foreningens love og vedtægter samt liskeregler.
Kommer man i en situation, hvor der er 9n, som ikke fremviser sit
fiskekort efter anmodning, dE har man ret til at bodvise vedkommendc frg
fiskevandet,
Skull€ dette ikke bliv€ eft€rkommet, da henvender man sig til foreningens
kontrolkoordinator €ller til bestyr€lsen, hvorefter der vil blive taget hÅnd
om sagen, Man kunne evt. noter€ sig et bilnummer.
Hvorfor skiver jeg alt dett€? Det burde jo væIe gfiske unødvendigll
Det gø j€g fordi, jeg blev orienteret om, at def har været en episode ved
åen, hvor dn som blev bedt om at fiemvise sit kot, ikke fulgte
arunodningen. I stedet vendig v€dkommende sig og gik, med ordene: Jeg
kender Børse!! læs videre side 6
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Jeg håber ikke, at der skulle være nogen, som er kommet i tvivl om min
holdning til forcningen$ lovc og vedtægter. Den e. utvetydig og klar. Har
man ikAe kort til Nbe Sportsfiskerforcnings vande, ds har man hellef ikk€
ret til at fiske. Og man kan for den sags skyld heller ikke 1å det uden at
være i besidd€ls€ af€t S/ldigt fiskekorl
Der €r vist il*c mangc, som håndhæver vore regler hårdere end
undertegnede J€g snal4<er med mange, kender cndnu flcre, men det er ilike
ensbetydende med at man kan sætte et lighedstegn mellem det og et
$ddigt fiskekort.
I tilfæld€ at rcgct lignende skulle gcntage sig bedes man sfaks kontakte
undgrlpgnede.

Formanden

Fund af arn!!
En for ølrigt dejlig aftentu til Ribe A den 19/9 opstrøms Staunager bro,
r€sulteEde i en melding tværs over å€n fra en anden lyrtf6kcr:
Hsn havde se{ et nedgiam smidl op i fræct v€d Amerikanerbroenl !
Det lød nærkeligt, se vi tog d.rop og kontrollerede forhold€t.
can3k. rigtigt, i træet lige v€d broen var et nedgam smidt op, indfiltret I grenen€.
Hvem son hd smidt nedg8met derop er uvist, det kall væle ejeren, son måske er
blevet ovensskei cllcr nogle forbipassercnde, som har fundet gamet.
Gamer scr rer ubru$ ud og rnå være b€r€gner pA at skulle bruges på ltedet. Der
ksn nemlig ik*e ddve med strønmon, da der ville grlbe fat i alt,
Hvoron alt er, sA c! n€dgmrfukeri forbudt i våndløbeæ, mcn samlidig er det
også dårlig rnoral åt smide et finrnasket net op i €t træ. Fugle fang$ n€mt af de
fine trAde.
Den første taDke som melder sig €n€r et såd6nt fund €r: Foregår dq ulovligt
fisked (elle! forsøg pA dette) ved nstterida?
Svaret blæser i vinden, Fgkta 9r dog at vor egen kontrol vil blive int€rulveret i
oflrAdet, Vi vil Ebsolut ilikg ecc€ptere ulovligt fi5keri i nogrt vand, uanset om
vsndet cr underlogt Ribe SportsfukerforøirE eller ej.
Jeg flægtcr at ho, at et medlgm fra forcningen kån vEre hdblandet neD skulle det
vær€ tllfældet, vil str&ffen væra ubønhørlig og hård.

For øvlgt erfundet neddelt Fl*crldhehorulet I E biery
Formsnden

@



GenerøIfursamlin
På s€neste generalforsarnling i december 2003, bl€v det beslutt€t, at
generalforsamlinger fremover skulle afholdes medio februar.
ceneralforsamlingen 2004 afholdes således deq 1 9. februar 2005 ,
Forslag som ønskes behandlet på goneralJolsamling€n skal være formanden i
hEndo senest 1, deoembe! 2004,
Genoralforsamlingen vil blive afholdt i Ribe Malks Forsamlingshus v€d Ribe.

3e I øtrigt fsleuBErugt inger m 1 2005, Bladet dkommet I Januq 2005
ned evt, fotsleg og dogtorden,

Besfyrehen

Sankt Hans.
Traditiooon tro blev den årlige Sankt Haos slholdt på Kaltoftvej 2 den 23 juni,
På trods af en kølig, ragnfuld juniaffen, Em i fodbold, perf€kt vandstand og
rygter om lyst€gn€ hsvøn€der i A syst€met, havdg mange m€dlommer afRSF
valgt at otøtte .nang€ment€t,
Der vsr omkring 50 fremmødte, hvoraf der var stor aldersspredning, hvilket
yderligere var med til at bidrag€ til en hyggelig midsommer-a.ften, Meget af
Eftenen blev tilbragt i laden, hvor snakken gik og der blev solg ø1, vand,
g llede pølser, kaff€ og kag€,
Mod alle odds lykkedes det dog at llt tændt bålet, så formanden kunne holde
båltalen, og midsonmervisen kunne synges i tørvejr.
senore på aftenen gik hovedpart€n att€r ind i laden for at drikhe kaffe og
gynge d€ sidste viser.
Herefter fortalte nogle afd€ ældre ga.rv€d€ m€dlemmgr anekdoter fra Ribe å.
system, hvilkot var meget und€rhold€rdo, og en udmærket erstrtning for
mundharmonikaspillet,
Alt i alt en vellyk*€t aften, hvor deltageme bidrog på b€dste vis. De mange
fr€m-lrødte vidner desudon om et godt samm€nhold, hvilket tegner lyst for
komm€nd€ &ffaflgem€ntff og fisketure i RSF.
Knæk og bræk Mads ørnbjerg



ak til foreninsens medlemmer
Fra bestlaelsen/foreningens side skal der lyde en stor tak til alle de, som
har betænlct foreningen med, hvad vi nanglede på Kaltoftvej 2 (I daglig
tale K2)
Vi har modtaget lamper, møbler, senge, femsyq billeder samt øvrigt
indbo.
Allc disse ting er placeret i huset og er nu medvirkende til, at dette er
rad og hyggeligt at opholde sig i.

Bestyreller

Tabt ogfunde
Tabtr SøLVKROXEN frrgltret trbt ved S!trdfaogct

RlbeÆIJofivsd å den 19. Juli 04 om rfi€n€n.
Henv€ndeke: Hardy Rasmussen, tlf. 76880826

Elektronisk blad
I lldEte nrmmer af lllkeRlBEtragtninger 3purgte vl om der vlr
rtemnlng for rt modtage blsdet elåLtronlsk Vl har fået ca, 15 evar, og
d€t krtr mrn jo ikke bygge mget på. Der vrr kur 7, der ryntes om
idce!. rå Yi fort!ætter uærdret
Dette forhlndrer a-t duLil enhver tid kan kigge lnd på hjem-
m$iden
lær€, og h8r du lelv noget du
forunDet ddd åben.

her vil ofte være epændende nyl rt
merer €r vlgtlgt for rdre, !å cr

Holger



stalling i Hjortvad å
Husk at mindstemålet for bækøneder i Hjortvad å stadig €r 40 cm. Overhold
dette og vær demed med til at opbygg€ en god bestand af skølne bækøneder.

Fisker I efter bækønoder så klem eller klip e\t. modhageme ind/af på
krogene, så fiskene er lettere al genudsætte uskadte.
Der blev i ør,ti6 under e!fiskeriet set noglo virkelig store og flotte stallinger i
Hjortvad å. Vi har endvidere hørt at et åf vore medlernmer har fanget en
kæmpo på over 50 om. Der er også bækøneder på samm€ størelse, måske
ikke så mango, men flotte er de, og del erjo ikke så ringe endda - vel?

Bestvrelren
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Kaltoftvei
Her i forsommgr.n or der ydet en kanonindsats, fra ganske Iå modlcmmers
side, for at oprylde de kontraktlig€ forpligtolser, og lidt tjl, som vi har omking
lejemålet. Her tænkes på diverse vedligeholdelsesa$ejder samt bare dct at
holde omgivelseme.
Ydermere hor vi forlænget kontralcen omkring lejemålet, slledcs at
foreningetr fortsat hdr et sted til malcri€I, et udgangspuokt for vore
allangement€r s6mt et sted, hvor medl€rnmer kan overnatte tæt på fiskevandel.
Hus og omgivelsor ftemdlr nu pænt og volholdt, således at d€t €r €n rcn
fomøjelse .t opholde sig på sted€t.
vi håber, at m€dl€mmeme vil skønne pÅ dotte ved at brug€ huset samt deltage
i de arbejdsopgaver og arraogenenter, som vil komme.
Sluttelig skål der fra bestlrelsens side Me en særlig tak til Magne Rosenblad,
som hir ydet en indssts ud over det sædvanlige. TAK MAGNE!

Formrnder

ærdsel til vore fiskevand
Når du skal til Asn, så brug de stier, der er trÅdt. BevEg dig langs hegn og
markskel, iL*o pA tværr afarealeme.
Gå aldrig over pløjede, tilsåed€ mar*er. Hwk på, vi er g$ter p[ anden nands
jord. Vfu r$pekt for det, der tilhør€r åndi€.
Følger man ovennævnte anvisnirger, da vil der al*, @ o-ot"flT;"nd"n
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torartet indsats for vores unikk
aksestamm

Alle der deltog i udsætningen af30,000 halvårs laks 2619, skal have en stor
tak fof en fantastisk indsats, På trods af at planlægningen desvæne måtte
foregå med meget kort yers€I, lyl*edes det at rekrutteE folk som ellers
aldrig førhar deltåget i udsætninger. Der blev slæbt både op og i vandet og
rundt om broer, op på markemg og der blev kæmpet en brav kamp for at få
alle de små laksepoder fordelt ud over så mange kilometer vandløb som
overhovedet muligt. Dette alene for at sikre størst mulig overlevelse. Ikke
just el nem opgave når vandføringen var så høj, at bådene ikke kunnc gå
under vejbroer og spang. I Hjoltvad A yar dcr flere steder grødepropper på
og til 50 meter og qlle 3 mand måtte en tur i åen for et lette Uadent Oer
blev kæmpet med at ilt€ vandet i baljeme med laks, men heldigvis
lykkedes opgavcn ogjeg tror at alle l3 mand havde en spændende dag Åed
at yde en stor indsats for at hjælpe vores bestsnd aflaks på rette vej, Åldrig
før er så mange laks afden rette afstamning bJevet udsat, og aldrig før har
fordelingen afdem været stor, Godt gået gutt€r :-)
Døa Zoegø, Udtætningkoordinøtorlor Ribe Åayrtemet

Henrik Bay med havøred
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Gelsåsammenslutninse
Celsåsarnrnenslutning€ns formand gennem mange år, Kuit Jørgensen, har
efter eget ønske og 6f personlige årsager besluttet at fiahæde jobbet.
Der skal fra Ribe Sportsfiskerforedngs bestyrelse lyde en tak til den afgå€de
formand, for det store arbejd€, han gennem en ånække har lagt i
Samm€n|lutningen,
Som ny formånd, indtil genenlforsanliryeu i 2005, har bestyrelsen i
Gelsåsammenslutningen konstitueret sig ved næstformand Henning Kokholm.
Vi vil hermed byde Henning velkommen på posten og ser ftem til et fortsat
godt samarbejde.

Bestvrbls€tr

At fangstrappolter er et m€get vigtigt redskab i bestræbelsorne på at få fl€st
mulig€ flgk i å€me er der vist ikke et eneste medlem, der vil betvivle, men der
er stadig nogle - forhåbentlig få - der ik1rc sldes at det kommer andre v€d,
hvad de fanger, Dctte kan være rigtigt, m€d d€t kommer i meget høj grad
foreningen ved, og de tal vi kommer frem til bør være sA tæt på sandheden
som muligt.
Det kunne måske være inter€ssa , at vide, hvad vi bruger rapport€mo til eller
rettere, hvad vi iLke bruger dem til.
Vi bruger dem iki(e til et konstatere om medlem x har husket den lisk han
praledp med at hav€ fsnget. Vi brug€r den heller ik{(g til at se hvem der har
fang€t flest, Vi bruger den kort og godt til at tæll€ salnmen for at s€ hvor
mang€ fiek der er fanget af de forskellige arter,,
Du kan godt være bekendt et skdve 0 fangst, €ndda flerc år i hæk, og du kan
også godt være bekendt at skdve et endog moget stort antal på, for d€t drejer
sig ikke om hvem, d€r har fanget en fisk, men om hvor mange vi tilsarnmen
har foncet. Altså husk detl

Holger



13

Fangstrapport fra Henrik Bay
På hjemmeside efterlyses fangshapporter, og derfor deme lille mail omkring
fiskeriet i juli i 2004. Det har været et jævnt godt år. Der er ikke super månge fisk,
men der har værct et par rimeligt gode træk i åen i år.
I juli kom der et træk af fisk i perioden op til weekendenl0-l I juli, og det gode
fisked fortsatte frem til omkring 14 -15 juli, hvorefter det fangstrnæssigt blev
noget stille, Det rcsulærede for mi1 egel vedkonmende i to flotte fisk på 79 cm, 6
kg, samt 71 cm. og 5 kg.
Atypisk for Gels Åen gik fiskeriet meget ned, den efterfølgende uge, og der blev
kun fanget få fisk (bortset fra ålefiskeriet der virkelig tog fa.t), De. skete først for
alvor noget ig€n onlohg den 20. juli, hvor d€r kom endilu et træk med rnindre,
men flotte blanke lisk,
Interessont nok har fiskeriet i jull I åi vFret præget af store fisk over 3 kg. og srnA
ffsk under I kg.. Der har I år vær€t en del fisk under målel, Derimod har der ikke
været voldsomt ma.nge af den tJ?hke Gelså ørred på 2 - 2,5 kg. MÅike det varme
efterår sidste År har noget at sige her? Det kunne væte interessant at vide,
Et dp dl {iskerlet i augwt, Sidste fu, hvor det også var meget varmt, fiskede vi en
uge i Gelsåen i august. Aen var totalt død, bortset fra en kort periode på 30 - 45
minutter hver aften, Det var som on vandtenperatur, lys og måske iltindhold
passed€ lige i et kort tldsrum, og på tro& af ekstremt varmt vafld oplevede vi at
r€jse og fang€ flsk i d€n kode periode, Fl€re gange havde 2 fiskere kontakt lred
fisk stort set simultånt. Så har man muligh€d for at ligge en indrats, vil jeg foreslÅ
at nan stafier tidligt m afren og fisker ig€nnem. Med lidt held vil det være muligt
at finde efl huggeperiode.
Bller også er det hclt andorlcdes næste år. KNÆK & BnÆK nenrlk

H€ndk Bay med endnu en havør€d



11

Ny t fr a Res t aur er in gs grupp en
Arbgjdet m€d at restaw€r€ i første omgang alle egnede gyde og opvækst-
ornråder for primært hevøredei er i fuld gang, Tonsvis af skjulosten i
håndboldstønelse e. blevet lagt ud ved frivilligt aftejde f1[ for€niq€mes
medlemmer, men der er lang vej endnu. De først9 kommune! €r komm€t i
ga.ng med et etablere små saldfang i forbindelse mod hvert enoste gyd€stryg.
Tom Donbæk, som er primus molor i hele projektet, er forEidebel til at
kornmunikere nod oyndighedemo, Han besidder vist nogle gener, som vi
burde avle videre pål På d€t sidste møde i Restaur€ritSsgruppen måtte vi dog
erkrnde, at vi mA iænkg kreati\,t, hvis vi skol rå st restaur€r€ do første 120 km
tilløb ioden udgsnged af 2006. OpbåftniDgetr til frivillig hjælp fra
fo!€ti[gemes medlemmer har ikkc vælet tilstral,*elig, s! lige nu undelsøgor
men muligheden for at få andre til at gør€ en del af arbejdet i mod b€taling,.,
Økonomien hænger samnon, mer vi mÅ stadig på det kaftigete opfordre folk
til at nelde sig til Dm Zoega på 29655238' eller Poul lkhler på 75425450. De
vil så komm€ til at stå på en liste over mulig arbejdekraft til konm€de
projckter, Det er moget vigtig, at vi har nogle folk at tåge a[ og det vores
er&riD& at nåI ørst man har prøvot at hjælpe, så linder måJ| ud åf at d€t
faktisk er både inter€sss[t og hyggeligt. Når vi taler med medlommer, s[ har
meng€ d€n opfatt€lse at 'nu må vi il{<o glemmo havøned€n i dott€ forløb', Den
opfattelse er helt forkort, Restaurgringsprojektet ornfattq 9rl lotålplar for hele
å-systemet og omfatter fsktisk prhært forbedrioger for havørr€d€me. Det er
jo bl,a, derfor, at vi h€lt €! stop?et med at avl€ og uds€tte havønedof i 2003,
Kræftor og ponge bliver i st€det brugt til ston og grus.
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remtidens lakseo ræt

DVC (Drn4a.ks Cenrer for Vild lsks), so''l va.Et ger opgaven med at rvle ø
vores laks, er i skivonde stund i gang med at udbygge deres anlæg i Skjem for
3 mil. koner. Proj€ktet er statsfinansier€t, Anlægg€t står klar til at modtage
dette efterArs elfiskedc laks fra både Shem, Varde og Ribe A. Hver Å.$en er
sepårelet, sÅ de oldrig kommer i kontalc med hin&tde!, hvilket minimer.r
ririkoen for smittefrre. Dette saomenholdt med muligheden for nu at regulcr€
vandtemp€rabr i alle avls og rekonditioneriagsprocesser betyde., at det
fremtidige arbejde med et sikre vores unikke laks endelig har filet det løft, som
DCV har ønsket sig i mange år, Nu mA vi bare krydse fingro for, at vi lind.r
tilstrækkeligt m€d hun og han laks under det kommende elfiskeri i november
og december,
Drn t

/.-.
'I

L'-' i!



Ribe Sportsfiskerforenings
fiskeh ved Gelsåen

Sæsonen er forbi for 2004, mon du kan stadig få en stor oplgvgls€ i natwe ved
Gelsåen her i vinter, e[dog til n€dsat prisl - 50% m€llern 1.nov.2004 og 31,
marts 2005, Dog betåler man for el og brænde,
Hvordan det?
Jq for det rr stadig muligt at leje huset pn IGhoftvej 2, Huset ligger i
naturskøn område bogst4velig talt kun et flue-kast fr6 A-stykket ved G€lså -
og ikke mere ød et surfcast fla FIadsA, Det ef ik*e vildt luksuriøst, meo det ef
hyggeligl, billigt og €t godt udgaogspunkt for såvel en fiskeweekend v€d
forening€ns vand€ som for en d€jlig vint.roplevelse,

Huset indeholder:
o Stue med brærdeovD og TV.
q Xd.ker med komfur! kølelkrb og rlt rodverdigt
n Soveværske mod 2 retrge + rofr trrJ.
s Spfuertue med bord og brEtrd6ovn.
q Toll€t mod bruler og håndvalk
E Rum mod llll€ fryser tll lslglton.
E Værelse pÅ l. lsl med 2 roveplsd$r + TV.
E El vrrme I bad + vsrmt ys!d,
E Cod phdr tll telto I baghrvetr med bålphd!.
q Eygigellge og rcllg€ omgiveber i er deJllg Detun

Det koster det at leje huset i sæsonen:
Xr ugos ophold 850,- kr.Inkl, el og bræodc.
f,t døgDr ophold 1601kr, hld. el og brænde,

Vil du leje huset eller vide mere kontakt da:
Vdr.l,cje DmZoegr tlf.748g)716 Everdrge efter l8Jt
Andetr llolgersdrenlertli1542l730

;)
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Seie tter i modvind...
Dcn 22. måj blev der aflroldt flueinstruktiolskursus på I(2, hvor vi var sÅ
heldige, at kume gøre brug af noglc rigtiga dygtige instruktører.
Dissg var Esben Larsgn og IciBtisn Kjær, som v€lvilligt stillede op og ø5te ud
af deres store kumen,
V€jret ver ct kapitEl for sig. Vi havd€ placer€t kuruet i maj, modsal sidst, hvor
dot var i oktobor. Det hjalp ilJrc meg€t pA vojrctl Dagen stlrtede mod regn og
hagl mens det stormede fra lw
Men lystfiskere er nogle seje gutt€rl På trods af d€t dAdige vejr va! d€r
omkring25 deltagere, Alle gav udtryk fo! at man havde fllet lært noget, lært
noglg ny€ tin& som mal kunne bruge v€d åen, Masser blev diskuteret, bl, a.
kasteteknik, liner, stænger mJ.
Stor tåk til instruktøe.ne og il4e min&t til deltrgemg som hodsede vejr€L
For o3 i bestyrbq e. det utroligt dejligt at sÅ mange dukker op til vore
arrangomeaær. Det giver ekstrs gejst til at lrbejde videre og evt. prøve noget
nyt,
Dcrfor or det ikk€ sidste gang, at vi aflroldcr flueinstrulitionskurser. Dgr er sto!
int€ress€ for n€top dette område af tystfiskeriet, det viser fremmødet. Endnu
engang l.k til vore instruklør9r.
Knæk & Bræk ned vinterarb€jdetl

Formanden

i;
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ra hiemmesidens f
Besked 08/07/04: Hej.i går fiskedo jeg og knægten lidt nedsrøms
StavnagorbD. Jeg havde den opl€velse at f&rge en IiUc laks (?), ca. 35 c Halen
vsr tydeligt v fonnet og dor var stort set ikke prik*e. under sidelinien Dot
ond€r mig at fange fi3k i deu størrelse på derure fustid. E! det normal ell€r
måske ganske unolmalt?? Bortset fra dot, var der mange fisk i Aen. Lørdag
havde jeg elt stor e'l på men flued nå€de desvæne i]*e at fil ordetrtlbt fat. I
går søndag et meget voldsont udfold mod fluen, dog udetr kontakt. Mh knægt
blov d€svære "opdaget" af havøned der lige foran hans fødder gik op efter
hans spinner, mon forbød då d€n så h81n. Vi høte d€rudover sdskillig "plaski,
Alt samrnen vcd højlF dag, Jcg håber en eller anden krr berig€ mig med lidt
l&rdom jfr. nit spøg5oål. Mvh. Micha€l

Besked 28/07104r H€j Micha€I. Jeg har lige høt fra vores fomand et han for
et par uger sidon også fangede en laks på 35 cm, Vi har snakket om, st det
kunne vær€ hks som ofen cll€r alden guod sl€t il*e har ver€t i såltv4nd
endou. I så fald vil de verc 3-3% år gamle, Hvis der or tale om 'er h€l stime'
så er dot nok det most sands)'nlige, Laks og havøn€d har jo som smolt en
forholdsvis kort periode til at ovøgå fra forsk til saltvand, og dom der ikke når
h.vot i tide bliver rlødt til et vento et år mcre... Det er i bvertfeld sAdan jeg har
foritårt den del sffedffirne-biologi€n. J€g Føver lige at få en biolog fra DFU
på ban€n for at få d€tt€ klarlsgt, Mvh, Dån Zoega

Beskcd 10/08/04: Jeg hor hørt flg. fra DFU| "Det or et spændonde fænomen
med de små blanke lal6. For at ms! med sikkerhed kan udtal€ sig om d€f er
laks der onten har været i havet ellcr om d€t er laks som er blevet stor6 i
vandløbet er d€t nødvendigt med skælprøver, Skæll.n€ kan giv€ irfonnation
om laksens vækst og alder og eftorfølgende gonetiske undorsøgelse kan
bidrage med information omking hvilker typ€ laks dor €r tslo om." Pga. !t
laks€n jo er fied€t og at der her altid er tale om undermllslak vil jeg dog ikke
anbefale at man b€gynder 8t tage skæl prøv€r for at koflme til bunds i dott€
spørg6må1, Vi må derimod offindo os mod at levo i uviEhed indtil videre. Mvh,
Dan Zoega
Besked 1ll08/04: for indsels€r|. vi lrder s€lvfølgelig d€ små kræ i fred.
Sglvom vi er menn€sker, behøv€r vijo ik*e at have vishcd fo! altl!! Mvh
Micha€l & søn
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På sidst afholdte generalforsamling vedtog vi, at malr gefte håtte tage bønl,
bømebøm, nabobøm eller venners bøm med på fisketur i Rsi-vande, blot de
var under 12 år.
Hvoffor ou d€t?
Det er meget vigtigt at vi lærer vore unge mennesker at lystfiskeri er værd at
gå op i, og hvem er bedre til al lære dem det end os?
I samme ånd er prisen for juniormedlemmer m€get dmelig. I 2004 var den
240," I(r. for B-juniorer og 340," Io. for A-juniorer, og hvis man ville være
medlen urder 12 År, så var prisen 140,- lr..
Hertil kommer, at d€n gave vi fik fts Cafe-Grillen, (4000," kr.) e! blevet brugt
til at gøre juniorkontingent $atis det første År, og det hu givet mqnge nye
juoiormedlernmer.

HolPer

Siældne fis
Jeg har ligo læst ot ældr€ Vardeblad, hvor et afderes medlern]n€I havde fanget
€n havlambret på oa, 70 om, iVarde å, og i gfu hørte jeg om et af voro
medlemmer, der havde fång€t €n skrubbe på godt 40 sm i ttjortvad å. og
€ngang for mang€ år siden fangede jeg selv en skrubbe i Holsted A lige
nedenfor Gørding. Vi har også fra pålidelig kilde hørt om havøned på 39 cm.,
der skulle have vejet over 2 kg.
Vi modtag€r hellerc end gerne b€rctninger om det usædvanlige, naturligvis
geme med billedo.
Vi or jo meg€t havøffedfikserede, rnen det hindrer ikke at andre fisk også er
spændende.

ørn med på fisketu

llolger



Hvem har set en
bisamrotte?

Vi har modtaget et btev Jia Nanna Ransgdrd, som er biologistuderende
i Århus. Hun vil gerne høve vores hjælpe til at kortl.Egge udbrcdelsen a/
Bisctmrotten. Hux sktiver følgende :
Bisambeskrivelse
Bisamrotten er en stor gnaver med €n vægt på 1- 1,8 kg og en
kropslængde på 25-40 cm og halelængde 20-28 cm. ørerne er sml og
runde o g pelsen er orangebrun til mørkebrun.
Umiddelbart ligDer bisamrotten cD forvokset mosegris€r, men adskiller
sig foruden storrelsen også ved den fra siderne let fladtrykte hal€.
Bisamrottens udsætning og spredning
Bisamrotlen blev i 1905 udsat i Bøhmen på baggrund afdens værdifuld pels
og man håbede derfor på, at den kunne blive et værdifuldt jagtbltte. Siden da
har bestanden bredt sig op igennem Tyskland og til naboland€ne godt hjulpet
.på vej afflere udsætninger og undslupne dyr fra bisamfarme.
Da bisamrott€n flerc steder har vist sig at optræde som skadedyr, idet den
graver huler og gange ind i åbrinker og diger, har man flere steder forgæves
Ibrsøgt al hindre udbredelseD og tilmed lbrcøgt at udrydd€

: i , r  r{
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den virse steder.

Oprindelige udbredelse
Bisamrotten stammer op ndeligt fia Nordamerika, hvor den levet fra det
nordligste Canade til Mexicos grænse. I de østlige og nordlige dele af
Nordamerika er bisamrotten vidt udbrcdt, men i de tør1e vestlige egne er
udbredelsen mere spredt.

Positive økologiske konsekvenser
selvod bisamrctten mange steder bliver betegnet som et skaded),r er de! også
en positiv side af saggn, Bisamrotten øger heterogeniteten i vådområder bfie
strukturmæssigt og funktionelt, Dens aktiviteter, har vist sig i bl.a. Sverige,
åbner op i vegetationeo og forhindre søer i at vokse til og giver dermed plads
til andefugl e, insekter og visse

, vandplanter.
På den måde or bisadrotton mod til at skabo dynamik i natur€n idet de også
ved en overudnyttelse, gerne i fo$indelse med etablering af ny€ bestande,
forlader de vegetadonsfrie lteder og dermed tillad€r veg€tationen at vokse op
igefl.
Også bbamrottens bo har påvist positive økologiske konsekvensor i form affr
redeafsatser for fugle i området,

Obserler og rrpporter
J eg er som special€stlrd9r9nd€, v€d at kortlægge bisafirottens
udhedelse og aktiviteter og b€der d€rfor alle, dø skull€ kyds€ €n bisamrott€s
vej om at rapportere det til mig.
Jeg €l især interesseret i TID, STED OC DATO, men har man andre
oplysninger om størrelse, køn (hvis individet skulle være dødt) ell€r blot har
observ€ret spor efter bisamrottens alliviteter er disse oplysninger også af
værdi. Fotos €r også meget velkomne.

Med venlig hilsen
Nanna RamsgaåId
bisam@somewhere.dk el. r.vww.somewhere.dkbisam (her kan nan ud&lde
regjstreringsskema)
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ødested??i
Tidliger€ aftoldt vi vor€ bestfelsesmøder, fluebinditgsafoier, klubaff-ner fof
juniorer samt øwige rnød€r i Fritidsklubbens loløler på Nøtromarksskolen i
Ribc, Dstte er ilike lærgenr muligt på grund afombygni4 m.v,
Vi h.r derfor gennem længerc tid jagtct ot sted, hvor ovenstå€nde fortsot
kunn€ praktiseres i vinterhalvårrt.
M€n i skrivende stund er der rtadig ingen løsning på problem€t. Jeg har dog
€n tro på, st vi findor en løsring, D€t €r ikke fordi vi stiller de store krav, men
dat ville være rart, at vi h&vde muligh.d for at hove nogl€ ting ståcnde i et
skab, sa.rnt qt f eks, juniorklubben kunng have ting liggende, som var under
fabrikation.
Hvorom alting er, så vil juniorerne blive kontaktet direkte, mens øvrige
medlernmer orienteres på forening€ns hjemmesid€ samt dågrpressen
angAende viutereas aktivitet€r, og hvor de foregår.
Fornaaden

Det var mcd stor forv€nfting om d€jlige og hyggelige dage på lkltoftvej 2,
vi så frem til foreningens årlige fiskckonkunencc. Jcg tror ikkc nogø bl€v
skuffede, Det skulle da kun værc ovcr det lgnt fsngsh[æssige, for vcjrct
vistc sig fra sin ebsolut bedsie side, hvilkd influcr€de i negstiv fo$tand på
fiekerict, Ikke at forstå, at det var fiskelysten, der manglede, rnen derimod
ffskenes bidelyst.
Mangc var ude med snøren i forvenming om det store hug. De ebsolut
flittigste var en flok af forcningcns juniorer, som under op-

iskekonkurrence
L1. - 13. iuni2004
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syn af foreningem juniorleder Carsten, havde indlogeret sig på teltpladsen
ved K2 og derfta nærmest fiskede i døgn&ift, mens de hyggede sig. Det er
i øvrigt nogle seje knægte de juniorer, At et par af dem måtte en tur i åen,
mens andre fik våde sokker, dæmpede ikke deres enorme lyst til at fiske.
Dejligt at se så stor €ntusiasme samtidig med at kammeratskabet var i top.
Tak til Carsten for at han samlede junioreme i konkur.rencedagene.
Som sagt, så blev der hygget til den helt store guldmedalje samtidig med at
de forskellige indlæg løb af stabelen. Lørdag blev der røget ffsk, og det var
rigtig lækre smagsprøverj der blev uddelt, Det var Per, der stod for
røgeriet, hvilket han udførte med stor kyndighed.
Om eftermiddagen blev der afholdt loejlermarked. Det var for øvrigt 0zrste
gang, vi prøvede dette under en fiskekonkurrence. Det forløb yderst
festligt og jeg tror, a1 der blev gjort mange gode og urdedige handler
medlemmeme imellem.
Imens gik vi og venled€ på meldingen om den helt store fangst. Denne
udeblev imidlertid, men ffsk blev der da fanget,
Søndag eftermiddag foregik præmieovenækkelsen, og følgende vindere
kunne udråbes;
Største haYøned

Største stalliflg
Jonas Rygaard (unior)

Der var præmier og pokaler til vindeme, og efterfølgende blev der afholdt
amerikansk lotteri med mange spændende præmier,
Jeg vil slutte med st takke de mange ftemmødte, som vaf medvirkende til,
at det blev nogle dejlige dage. Tak til Karen, Grethe og Ell€n for deres
indsats i køl,ilrcnet og særlig tak til vorc mange sponsorer for de mange
spsrdend€ premi€r.
Det bl€v nogle uforglemmelig dage, som vi vil have i erindring. I hven
tilfælde indtil næste år, for så gÅr vi til den igen.

Formønder

50 cm, 1,6 kg. fanget i Hjortvad å
sfBrian Blicher
38 gm. 0,6 kg. fanget i Flads å af
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