
fiskeRlBEtragtninger
Medlmsblad f or Rlbe Sportsfisk*fuening

Læs idette nr.
G6neralforsamling 2005
Dagens program
Formandens beretning
Regnskab
lndkomne forslag
Nyo lejspriser på K2
Krej16marked
Aktivltetsplan
Flueblndeatuer (K2)
For€ningens love
Pokallisk
Gartner Mathiesens
mlndspokal
En augustnat ved Gelså
Laksens biologi
DSF Weekend
Små hJertesuk
Fra bestyrelsen
El-fiskeri og avl af laks
R€staurering

22, årgang nt. I ultimo
januar 2005

Hjemmesideadresse
www. ribesportsfi sker,dk



Hvem er hvem i Ribe Sportsfiskerforening
Fofl,ndi Bøqe Rlls Rylevængol 4, 6760 Rlbo SR75410759

emali bdlsribe@slolånddk
lialtfon nd: Hugo Hmsen, Nonebrogade 11,6700 H475451672
KGir.rn HolgEr Sørens*|, Bøleåll6 33, 6760 Ribe HS 75 42 17 30

omållr holoercs@ma{|1 slofanet.DK
Be8lyl€f!.!' oan Zoega Nielsen, Nyvejl3 8660 Untrup DZ 74850716
medlemmer omallr zoeo@oost.lå å.DK

Poi Kønbr, Blokv€j2 D,67m Rib€ PK 7542€12
€mdl koehls@ntildk
HenrlkAxelsen FaranvåJ2o, 6760 Rlb6 HA 754237 29
gmå L hca@post5,t6l6 dk
P$ Rudbeck, GErupvel 17, 6100 Hederclev PR 74571455

suppf..nt Mads ømtir.g, Grånly 33, øi V6d6ted,6760 Rlb€ Mø 20n7841

Udvalg i Rlbe Sportsfiskerforening:
(HenvendElse tif fomandene undarstrcgefl

vandpl6l6i Poulkøhlår Mø, Dz,8R
Elflsk€ & mal6rl6lr pgtrZQe!æg ellbkegrupp6n
Blådudvagelr Holoersør6nsen,BRMø,
PR / Hi€mnE6ldo: !O@3. HA, BR
KoilElMvalg€lr Bømo Rli6. HH, DZ, (PKL)
Afb6ld6 vad åeni Pef Rudb€ck, PR, HA
Hu.udvalgeti $gquffætr, PR, HA, (Es)
Udlojnlng KE Iofl6v6ji PA!&g!!,H!
Pokal€r: Pod Køni€r
Tdbtotundnelligi H!Sg.!eE!0
lJds Kood nalion Dan Zo€oe
Junlol8 dellngi C3Elletr6lt!9 J6n86n og b.otyibl8ån
Indvelnlng afflskr Pg4Xg g, BørgE Rlls, og Hulo Hansen

Konlrollører ved åen: (Henvendelser tl opEynskoodinabr John schmidt)
John Schirldl G|anly 46, 6760 Rib6 75 422038
BEnl Nl3sen Sp, l\,jøll€vej 139, 6705 Eebjory ø 75 47 00 '16
Knld Erlk J€nsEn Tomskad€vanget 5, 6760 Rl& 75 42n96

f llkeRlBEtrågtnlngft Efr eft ryk kun med foBnihgens skrlftlige tilladelse,
Redaktion Holg.r S'|tnson og Bladudvalg€t.
Tegnlngen Andrs[ l{lelsen. Tryknir]g: Rlbs Komnung.
Hjåmm6side: www.rlbæporllllrk6r.dk
Desdllno tor næte fr8k€RlBEtEglnlngEr er 10, marts



Generalforsamling
Ribe Sportsfiskerforening afholder ordinær

r generalforsamling lørdag den 19 februar 2005 kl, 14.

I i Ribe Mark Forsamlingshus

Dagsorden efter lovene:
'1. Fremlæggelse og vedtagelse af bnetningeorden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning

(herunder juniorafdelingen)
4. Kassererens beretning
5. indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Holger Sørensen (modtager genvalg)
Bestyrels€smedlem Per Rudbeck (modtager genvalg)
1 , suppleant mads Ørnbjerg (modtager genvalg)
Desuden valg af ny 2, og 3, suppleant

7. Eventuålt
(herundet uddeling af pokaler og amorikansk lotterl)

ffi
Husk medlemskort og dette blad

N& Rlbe IVE* FoEamlingshus llggorpå nod8lden af Koldingvejlige ovorfor AmlEgådon



Dagens program - 19122005
kl. 900 - 1200 Krejlertimer
kl. 1200 - 1330 Fiskefilm
Kl. 1400 Generalforcamling
ca. kl. 1615 Pokalovenækkelse
ca. kl. 1630 Amerikansk lotteri
ca. kl. '17'15 Gule ærter m, hyggelig samvær

Fiskefilm
Inden generalforsamlingen er der mulighed for lidt
afslapning i form af nogle spændende fskefilm. Derfor find
dig en god plads mens tid er,

Krejlermarked
Kom og gør en god handel. Tag det med du ikke selv
bruger, eller tag chancen, måske er der noget du lige står
og mangler.
0g så er det rigligt meget hyggelig at være der.
Under hele anangementet er der mulighed for at købe ø1.
vand samt pølser med brød. Kaffe og gule ærter er gratis,
men sidstnævnte kræver tilmelding (På dagen senest kl.
13,45)
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:

Ribe Sportsfiskerforenings ordinære
generalforsamling

lørdag den 19, februar 2005 i Ribe Mark
Forsamlingshus,

Formandsberetning
Bestvrolsesarbeidet
Sammensælningen ibestyrclsen efændretsiden sidste ggneralforsamling. Benny Poulsen
$toppodo hvilket bgtød, al l.suppleant Per Rudbock lndlrådte i besiyfelson istedet fof Bonny.
Då også vof 2.suppl6åntog juniodsdsr, Chdslian Siibsf, sloppsde betød det, al vor 3.
supplsanl l!4ads ønbjerg pludselig vaf 1. suppleant, og iilmod don eneste.
Hercftorerdorkun at6ige, at bostyfo s€n tungerofrigiig godt.
oef ef on posliiv og fruglbaf dialog blandt bosiyrelsesmodlemmern8, en viljo tl al løse
dagligdagens opgavq samton visionæ. frcmsynothed, som erspændonde og inl€rcssantbåde
for os bostyrolsesmodl€mmea mon 5å Sandelig også forforoningen,

Bsstvrelsssmødof m,v.
Slden sldstB gen6ralfolEamllng har dor væ€t aiholdt 5 bEstyrelsosmødor samt mang6 mødø i
div, udvalg, Endvid€rc b€nylt68 mlligh€d€hg id€n sl€ktrcnisko v6d9n istor udshæknlng,
gålede8 ald alog og oi6nl6ring mellom beslyrdsgsmedlgmmåm€ idag erlynhurtlg,
Der harendviderc værct atholdl mødor i Reg. RibeAmt, Semarbejd8udvalget for Rbe
å9y6l6mel, GelsåEammen8luhingen, Reslaurcringsudvalgel for Ribe åsyst€m6tgåml ikke
mlndstkongrcssen IDSF legl, Der sk6f gtig megel, så åklivilebn har væEt stor,

fi4€dl€mglaloq økonoml
Forcnlngen havde v6d sæsonafslulningen 435 m6dl6mmef. D6t er 1611616 ånd sidste år,
hvilkot vlsynås er llol. Del9r dåjligt at så mange frnd6r d€l athaktivt at kunng liske I
forgningens vandg såml have m! ligh€d ffi at deltago i forcningons soclale llv, Nu er der lo allld
modlsmmer, som faldof fE mgn dgrfof er del extra dejllgt, ai d6r hol€ lidEn €f nyo, gom stft på
sp ng
lvod hensyn llløkonomi€n vil169 bflrgo etudhyk, som ålle kendor h6rudgv6slpå, Sagtpå godt
jysk så gftdgl lkke så rlnge endda I

Kontlnoeni 2005
A116 h€r nodhgol lndbohllngskod6l for Bason6n 2005. KonUnlenlet er d6l samme gom fot2004,
R6elt €r der lale om en nedsætt9186, då gsnelellg p sstigningor samt stlgning I
fobundskonllngent mv. villg havo hævet kontingåniel mbd omkring kr,20,- [,100 på grund af
årcis ovorskud b€slutlodo vi at undladg en kontingonlslignlng,
Dog må j€g også her påpsge ai s6nostg i st fof indbetaling er 1 febarar iht, vorc vedlægtor



Gæstekort
Vi har solgt 25 gæstekod i 2004, hvilket er det samme som året før. oet er ganske
tilfrcdsstillendg. for demed dækkes et behov blandt vorc medlemmer.
ordningen fortsætter uændret i 2005.

FiskeRlBElråotninoer
| 2004 har vi uds€ndt 3 nr. al FlskeRlBEbaghinger. Det er måske lige i underkanten, men vi
har bl.a. ske et lidt ul økonom en. Endvdere benylt8r vijo toreningens hjemmeside i stor
udstrækning.
Viforsøgof al låve el læsevædlgl og spændonds blad, hvor der samtdigt er et hølt
infofinatonsniveau.
Medlemsindlæg er særdel€s volkdnne og modtages med kyshåod. Så fat ondelig pennen.

RSF s hiomm$lde
U!!4Ijbp.9!Q$!!.9!g!! er fo sat meget besøgt, Efterhånden anv€nder vl siden hvls vi skal
hsve meddelglsor fomldlet ulforcnlngens medlemmer, så det el sholut ingen skado at holde
slg ajourmåd, hvad dersk ves,
Vi er iåklisk rst slolb af for6nlngsns hj€mme9ldg og l'nodtagff megen rcs hotfor fra veden
omking o!.ooh ff6ttlbud lllvoro medlemn9l samt alle, som håf inl€rcsso iatfølgo med i
hvad d$ umlddelbad sker lforcnlngen,
12004 havde vlca.32.000 b$øgende på siden ll

Fiskerikont'ol
For6ningom konholløl€l ha. o$å væl6t akliv€ i d€l brgangne åt. På 29 sfr. lonbolturo or der
ol€v€l konto l6r€t n6dl6m3korl og lisk€legn los '33lystrsk€re. Er Delson bl6v bonvist, nens
dor blev glvet ån tllrsllgvlsnlng,
D€l syn$ je! år ot utroligt ilnt tesultat og må h€nførc detls lll, 8t Ingon kan vlde sig 3lkf6 på,
hvorn* vol6 konlrcllørcf dukkgf op Dgrfor ol tlngeno loden,
Juniorab6id6t
Vor tldllgefa lunlo eder miglode g€jsten, hvorfor !l l fodrsl 2004 €lt€ ystg en ny. Håm fandl vi i
Carcten Kru86 Jgnssn, en afvorc mgdlgmm6r, som båd6 havdg lyst og en€rci tll at ldviklo
lunioftlubben og samlidig Insphefe junioreme, CaBt6n får hlælp af Per Rudb€ck flå
besty€l8en, og d€tte team anangglel junloduF lsæsonen og klubaftener ivlnt9ry6ll0dgn.
Vore jun|o.gl bor mgget spr6dt, hvllkgt b€tyder, 8t tsnmodel tl lint€råkliviteterno lkke er så
sbn
l\4en dålbllv gåettllden, og man hyggersig gEvaldlgt,
Vi haf pt. 3g Junlorcf, hvoEf do 20 ef 1 . åB grallsl! nioler, Af do sldslnævnte 20 håbor vi
solvfølge19, åtmang8 hænggr vod 0g foisættsr.

Kontfaktafteldel
Vi fomyer løbendo vo€ konlraktsr. lvlango olendomme handlos €n del, hvi kel vi kke altid får
rneddoles6 om umlddelbad, msn problem€mo løs66. Dererogså lodsejoro,gom gårbort, og i

de lllfæ de har vikontakt iilbo€ts ådvokater.



I

Vihar hele tjden øjnene åbne for om muligl at lejo nyt vand, og såmlldigt foFøgor vi at udvise
en vis fromsynelhgd omkllhg lejemålene. Nye id6or skal afprøves og undeFøgos næmolg,
indon de kan prakliseres.

Bgkendloørelse nr.6
Boksndlgørolsen, som omfatlef sæiige iisksriroguleringor og lredningsbæll€f i Vadehavet og i
visse sydjy$ke vandløb, i daglig iale kaldet Vadehavsbeksndqøæbon, stod i 2003/2004 foran
fevision.
Forindon dot var vi, forcninger lilslutlet Såmarbejdsudvalgst for Rib€ åsyslemel blovet
anmodetom atlilbæde en frlvlllig frcdnifg af lakson.
Dolte atoiste vi, da fofioldene i Ribe åsy5l6mst or fet så komplekse. I stedel ønskede vi en
lovmæssig tedning, som igivethld skulle omfalte hele åsystomel.
D6n revidsrcde bokgndtgøGlse lrådte I kråfl 1, mads 2004 og betød bl.a. at laksen var frodst i
Vadehavot, fra Låningsvojen til l,landø og nordpå, 9t dor 6kuli6 væro siopriste I rusor i
Vadehavot samt I åEn, at garnliskeri vår forbudt i Våd€havet, at laksen var frcdei heLe årst, i
Rlbe og Vado åsystsmsr iil og med 31. deo€mber 2009 saml en udvidelss af havø od"
lrcdningon til 31. marts
Vi llk d6n lovmæsslge fiodning samt lidt ti. Detto var vi gånsko godt tllfrodso mod. oel val et
skr dt på vojel nfl 5å sardel:g I d6n tiglige retrrng

Foryallnlnosplan fot snæbol
For at gø€ 6n lang hisiorie korl vil jgg nøJ$ mgd al konkildgfe følgende | oet ef særdgies
positvt, at man har i sind€ at nedlægge eltu$lnon ved Rlbs Slampomølle og ohblere et langl
st€nslryg på si6d6l D€lte v I sikre, at snæbl€n vll kunne vandB op i østeråområdol for al gyde.
Det 9r samtldigt særdsl€s posilvl, ai vandgtandgn løsterå€n blver aten sådån kankter, qtdst
lkke ige€|gedd€mes størrclsg, derfokuseres på, men bl.a. Emoltens ove evelse,
All ialt posilive tltag, som lilgodoser d samlede floE og fauna, . vandrefiskene lncl

Forvaltninosolån for laks
Langl om læng6 så ovennævnto plan dag€ns ly8 omkrlng d6c6mber 2004, lntenUoneme de
ersærdElss opløftende I Forbeddng af pasrageforhold lRib6 By, forbad ng åf op-nBdgangs"
fo6oldeng vgd både Fole - og G9l6ho Dambrug, slking af gyd6 - og opvækslområdor i
vandløbsno samtfo$andllng om opkøb afeftverysfskercns 6pæ ånd€ rcl I Rlbe Vgsterå.
Endvidorc indehold6r planen mulgh€d for udvldelse at habltalomddeme iRlb6 å.syst6met.
Dgt ef nog6taf6n mundfuld, mgn man ertvunget på banen, dgls afpolltlskg å6agefog dels af
pf€8 u0ora,

Handlinosolan for låslaurg no af Rlbe å{vEtemet
Ulroligt megellorabBjde €| udføri på nuvæBnd€ lidspunkt, roslaurerlngsaiooldel er 1 fuld gang
og rlgtlg mangEtng vllbrEgå d6 næ816 paråf, Forlkke åtbruge h6le bladotvllleg lilæng blot
nævne iudlægnlng af gyd6gru3 og skjulestsn i gydgvandløbono, obblering 9f sandfang,
lenelse af spæffinger, hsgning langs vandløb, forbodrode opgangsforhold I Gfam by og ved
Kaslrup Engvåndingsånlæg raml €lablo ng af nye og udvldelge af ekslElerende stenslryg I
hovedløbene.



Safilidig vil der bllve btu3€ret på den vedligehoHelsesprocedure, der praklis€res ivandløbene
i dag. Vi synes, don i mang6 tilfælds er fof hårdhændet og defor Ekål den rcvuderes.
Der vilske iglig mange ling d6 komm€ndo åf, der er brug for abojdskafi, - også din.

Samafteidsudvalqetfor Rlbo å-svst€net
D$ skef meget IS!, då alfestauro ng, el.flskeriofrer laks Baml ud8ætning af sammg foregår I
defra l€gi. fudvldere tag88 samarbsjdsaflrlen op Ul r8vision, da del er tdspunKei, hvor denn€
skall'omye3.

Gelsåsgmmendulnlno6n
Sammgndu ngeos manggårige fum€nd f\ud Jørg€nsen valgiB at 3bpp€ | 2005, af ælsonlige
åfsag6r, NæBllomand H6nning Kokholm bl€v konslitueret som formand indlil
gon6mlfo|samllngen i februar månsd 2005,
Endtid€rg udløber ko.fakbn m€d Fisk€dforoningon br Golså den 3112 æ06, hvo.fo.
forhandllngor om 6n ny kontrakl all€redo pågår. Vi håber selvtølgolig, åt tingono falder på
plads, sålodes atvlogså lfBmtlden kan bonylle delte vand.

Kåltoi!€|2
| 2004 8kets dor gtlgt mogol på K2, Omgivolsemo bl6v ronove|Ede, hus€l bJsv kalkei og ljærct
ud,/€ndigl dsl bl6v md€l o9 nyindlaff.t ind!€ndigl, d6r blov op8åt nyo lag€nd€. s€mt opsål
bomm6 v€d ds lo Indkø|slsr. Samtidlgt g€nfoftandledB !i konlrakl€n for leiomålet, sålades at vi
iortsat hff et sled åtholde lll.
0vengu6nde ha bevirkol at hus6l benytos utrollgt fliltjgt af b€nlngens medl€mmer I
særon€n, I vlnbmgdoden anv€ndgg husgt tll aftoldelso af divoco møder, lgontig iunlorklub,
ug€ntlE nuebln- dlngsklub Bamt som samllngseted, så aktlvlleten er stor,
H€r i bd.6t fAr vl nye vlndus. i !tuehussl og santidigt f€novergs tagpiådems på bygnlngornes
vBst sidor. Plad€mo €r brcdo og ødelagggl murueg*et
K2 er st rlgtlgt d€Jligt st6d, Bom dgt vlll€ være BVæd al undvæf6, Det 9t et samllngrsled, 0g
samudlg bassn fof allå vore årarggmgntef i løbet af sæsonen,

oSF konorossen
09n nye gfuktur I foftundåt betyder, at der 6r dJrekto indflydelsa på afgør6l8oms.
D9l blgv bl.a. valgl ny fodund€ft.nand. 06t blev V6me. Hånron fta Kolding, som aføsb
Jørg6n Bank6 Thomsen, Dq vållal6om en god kongr6!, med godg Indlæg og 6n sund debal

PR vlrkomhod
M tllstlæber konstant at profllsr€ RSF !d ad lil, I bestyrels6srcgi anv6nder vi fofoningens
hjemmeside, udsgndel8g åf fødselsdagskon lil medlemmef samt de nys kod ovgr vorc
f,skgvande.
oel or vort håb, al msdl€mm€me vil d€lhgg i denn€ proflgring v€d at erh',€rvg RSF cap en
samt forenlngslogoel lstoi S€nesl€ påhit er for€ningslogoet som klæbemæftal tllbllen,
D€t or bgstyr€l8€ns klarg holdning, at ovenlævnte former for PR har stor vædi for forcningen.



A(anoomenler i 2004
V haf iårets løb aftioldt adskilige arbejdsdage, juniorture isæsonen samt junio*lub om
vinleren, ffueblnding om vinteren, ilLrekasleinslrukton, premieresamljng,liskekonkurronco saml
Sct Hansafron. Alo arangementeme har værct godl besøgt, men alligovel håbof vi, al flore
dukker op næsle gang viafho der noget.

Sæsonen 2004 oo fromtiden
Fångskappotleme tor året der er gåot haf vi algode grunde ikke ljod op €ndnu, men jeg tror al
sæsonen har været melig god. Der er bl6v€l tangot havørcder helt op Imod de 1 0 kg. Enk€lte
har vifået m6ldnger om, det er dejligt n& man vlLdole en stor oplev€1se msd andre. Samtidigt
$ det også af stof PR mæ6sig værdi for foronlngon, Dermod synes leg Et d6l or utro ig dåflig
mom, når man ikkå gider melde on fisk i nævntg størfelsesorden. Så vhksr dot som om, at
man rceli or liggglad med del torcningsmbssige, men blol ind8tllot på at slæbe hjem. Jeg
håbea, at nævnle plaksis ændrer sig.
ti,ledlemslal o9 økonomi kan ikke bliv6 mog€t bedre, så hvåd fremtden angår mhl. detb, så
håberjeg blol al udvlkliigon må forlsætte.
Itl€d hensyn lil vort å-sy€tom så har jeg en lyrkertro på at vi går dglig lyse lider i møde J€g
foNenter, at vl sen$t om 2-3 år har fie opgangsmulighsder i Ribo å"syst9mgt, - helt op tl de
små gydevandløb, Jeg forvontor, at spærringor afgnhvor art snt6n 6r lgrnsl sllor omlagt Jog
forvonter, at vi har fåel gonotabloret slore 86 vreproduceronde bsstande af både Ribe-lakson
og vorg navørrcogt,
Kort sagt så hor jeg på, at del bliveren ondnu støfie oplevelse at tag6 på fiskotur end del er i
dag.

Afsluli no
H€r vilJ6g g6ne sl96 tak f0| godl sama6€jde 2004 lil ålle, som Rib6 Spodsfiskerforenlng har
håfl konlakt m6d i årols løb. Jgg håber, at det god6 samarbojde må iortsælte | 2005 og
tfem0v6r
D$ skalogså lyde en tak tl bostyrolsBn, vore konholløror e-liskehold, og udsætn ngsfolk samt
Ulallo vore medhjælpoB for godt og positvt samårbejdo,
En stor tak tll vor8 modlsmmer, lodsejero samt sponsorcr, som fodsal bakkor op om Rlbe
Sportsfskgdorcnlng.
Je! håbof dgtte må todsætle I årene tremovor saml al d6n ånd og ildhu, som leg føler, er tll
st6d€ må biboholdes.

KNÆK&BRÆKI2OO5
Børge Nis, lormand



Resultatopgørelse
For oerioden 1. nov. 2003 - 31.

2003/2004

Kontingentindtægter
øvrige indtægter
Indtægter ialt

Laksefonden
Leje af fiskevand ,
Kontingenter
Medlemsudgifter
Drift af Kaltoftvej 2
Øwige driftsomkostninger
Udgifter i alt
Resultat før afskr, og renter

Afskrivninger
Resultat før renter

Renteindtægter
Arets resultat

488.385
25.546

513,931

-6.JV/

-212.534
-121.450

-27.205
-17.645
-71.534
458,765
55.'166

- 12.537
42.629

9.089
51.718

okt. 2004
2002t2003

(t.kr.)
470
24

494

-116
-18
-8

-50
- 425

69

-23
.to

v



Balance pr. 31. oktober 2004
Aktlver:

Materielle anlægsaktiverl
lnventar Laksefonden
Anlægsakiiver i alt

Tilgodehavender;
Forudb€talt fiskeleje
Periodoafgrænsningsposleringer

Likvide midler
Kasse
Pengeinstituttet
Likvide midler i alt

omsæhingsaktiver i alt

Akliver i alt

Påsslver:

Egenkapilal:
Fgenkapltål primo
Arets resultat
Egenkåpital i alt

Kortiistet gæld:
Skyldig€ omkostninger
Gæld i ålt

Passivsr i alt

20042004 200212003
(t.kr)

130
0

72.0Q0
1,966

/J,gbo

299
450,416
450,715

524.681

524,681

461.563
51,718

513,281

11.400
11.400

524,681

78
24

102

1
374
375

477

490

407
cc

462

28
28

490

11



lndkomne forslag
FOfSlaonf. 1 (Smælfedålsafgørelse)
Generalforsamlingen bgmyndlgef hsmed bestyrelson i Ribe sportsiiskgdorening
lilal arbejde for pemanent klubhus i klublokaler IRibeomddel,

Bemyndigelson gæld$ indiil generalfo|samling6n I 2006, hvor denno 6vl. kan forlænges om
nødt€ndigl-

Boorund€lse
Bosi/rdsen ønsk€r gn klar udnelding fia foreningens medlemmer mht, orn et brcdl øn*e om
klubhus / klublokaler er lilst€d€,
El rarnlings8bd mangles specieli I vinterhalvåret, hvor mødeaktivlteton er stor, og hvol
klubaktjvibtgms kunn6 udbygg€s i vasentig gråd.
Dog skal man gørc sig klad, at de årllg6 dflfisudglffer, lgivetfeld, andEg$ ca. kr. 40 ,
50.000,-, hvllk€t dl slge, al ,/ort nuvæcode å.1i9e o,ælrlod 6r botu.
Der c| lngen, som kommgr og lilbyd€r Ribe Spodgflskeforonlng hus eller lokalgr. 14 haf
folsøgt, og kan godl lellighgdsvis låne lokaler ved Rlbe Komrnune. lllgn d9 kommunale regler
sl€lfølges,
Vi løler ikk6 Intercss€n og voivillighedon er særllg stor, omklng Ribe Sportsfiskodorcnlng, ved
Rib€ Kommuno.
D6ftr er det b€styrolseng holdning, at vilviha!€ et sled, da må vlenl€n LEJE 8l|€r EJE 

'lItllfælde af at fol8lag nr, t hlder, da lfækkes iorslag nr.2,

Bostyrelsgn

FOfSlaq nf. 2 (shp€r fl6darså19ørcrse)
GeneElfoBamllngon glv$ heryed RlbE Sportsflskerforenlngs beslyfelso mandattll, påforcnln-
g6nr vegnå, al Indgå bryligt€|3€r af ølonombft arl som måfi€ være nødr€ndlge I forblndehe
m6d 6!,1, køb / lgje afkl!bhusfacilllelsr,

Måndetet gælder Indlil genelatforsamling€n I 2(06, hvor deth evi kan forlæng€s om
nødvondigt,

Beorund6196
Vsdtages for8lag nr. 1, da q beslyBlgen nødt lll at kunnå roagerc, når og hvl6 l€jllgheden
skulle bydo sig,
Dvs, udbydo8 en bygnlng tllealg, hvof en evl. køber skalafgile lllbud Indenfor et glvet tldorum,
da 9r be€tyrelr€n nødt tl at havs frle hænder. Vsd afgilgls€ åf |]IM ef |]d3rummet begEnsel,
således at lndkaldels€ lilexlmodinær generalfoBamlhg ikk€ ermullg,

B€Styrelsen



FOfSlaq nf, 3 ryodtEglsændring = 60 7o af de afgivne stemmer, for fols age0
Det breslås, at bksbn i S 3 sft. K ændres lil følgEnde ordryd r

Det n,lRk. spotf'flEkøt/b'rcnlngs vandø ud.lukk ndøllskø' ned ngnom og
kunstlE agn, - dog $ brug.f død agnfisk ti .dt

Boorund6186
Hvis man vil alle gedder lil ii!5, er det den absolut mgot glv|jge måd6 at tange dem på.
Der er efier min mqing br maige g€dder på nogle af sbækningo[r6, . 36digt der hvor
de ikkg må gl.fiskes.

Fo|slagsllller rFlemmlng l"1o m
Langslandsvgl 228 , Starup
6100 Håder8lov.

Det er ikke fordi, der er m6ldt så fantaslisk mange fisk lil vores
pokalkonkurence i2004, Derer rent faktisk kun lilmeldt ån. Men hvilken ån?
Så udregningeme har været forholdsvis llgetil i år,
Arets vlnder er FleDnlng Horn med en havørred på 90 cm, og 9,5 kg, fang€t
d€n 30. maj 2004 i G6ls A
Tillvkke med det!

Bækøned

Junior

ingen tilmeldinger

ingsn tilmsldinger

Laks - af naturlige (og fr€d€lige) årsæer ingen tilmelding€r

Jeg vil på det krafligsto opfordre medlemmeme til at tilmelde 1lsk til årskon-
kurrencsn, Der er on pokel samt en god flaske at vinde for senlorems, og for
juniorerne er der en pok€log ot gavekorl
Knæk og bræk med ønsket om, at all6 får en god sæson 2005,

Poul ,<øhler



oka
Rlbe Sportsfiskedorening modtog ved toreningens 50 års jubilæum en pokal fia
gatuer Poul Maftilser tl mlnde om døde ga Er lvtathlesen i Ribe.
Poul lviathiesen og den da\,ærende bes!rclse beslulHe, at pokalen hwn år skulle
uddeles til et medlem al foBningen, som ved sin optrædon, initiativ, iderlgdom eller
llgnende havde gjort sig fodJent til on vi ellg påskønnslso samt værot 6t lysende
eksempel tor alle andre. Denne pokal er en hel sæciel lkend€givelse, som det krævel
stor omtanke at uddele.
Per5orBn, som tildeles pokalen i år, har v€d sin iHhu og lhædighed været til slor
inspiration for andrc og på alle måder opryH krit€ etfor modhgelsen.
Han er mangeårigt medl€m og haf gsnnem en åmække lagt et utrcligt stort arbejde I
forenlngsn, Det or både Indenfor elfisk€ri og avl, pasning affoBningens malEdelsamt
ikke mindst omking lGltofit/ej nr 2,at han har ydet en kæmpeindsab.
Han er også lystfsker om en hals, - nen på sin egen mfu6.
Nu skalvi nok lade vær€ m€d at røb€ hvordan og hvodedes ,- det trcr vi, hån vilsætte
pris på, Men sløder vi på ham ved åen vkkor det allid som om han blivor ydårct
ovenasket og l6nkef. Hva' dælen,. harde nu også fund8t det her stedl
I den fodind€lse stai d€t også nævrEs, åt han er en dgtig dygug spodsfisker, som
både sætbr stor p(B på en god fight mod en fsk og en hyggestund med andG
ligesindsda v6d å€n.
Tak fordln åltid stoæ arbejdslver

Navnet er: illagne Rosenblad, Gram.



S 7, Forcnlngens navn

Forenlngens navn er 3!gq5@8EE!5(EBEQ . Foreningens hjemsted
er Ribe.

92' btsrlnørs fomtåL

Forenhgens formål er at varetage medlemmernes interesse I at fremskafre
fiskevand, slkre medlemmerne adgang tll dlsse samt at ophlælpe flske-
bestanden I de elede/lejede flskevande.

I 3, Forcnlngens medlemmen

A. Alle kan søge optagelse I foreningen. Ikke-danske statsborgere er dog
lkke valgbare tll besfyrelsen og kan lkke opnå A-medlem-status,
Ansøgnlng om optagelse skal ske dl for€nlrEens kass€rer.
Ret tll ffskeri i forednæns vande har alle, der har løst rnedhmskort.
På Rlbe å / Gelså samt Fladrå stytl(et tra Hanery Bro tll
samm€nløb€t rnellem Gelså og Fladså dog kun A-medlemskot (de
350 anclennltebmæs'lgt ældste medlemmer),
Medlemskortet glver ret tll flskerl med 1 (een) stang ad gangen.
l4edlemskortet glver ret tll at kontrollere åndre flskende,
Enhver flskende er ved åen forpllgtet tll at udvlse god og sporbllg
opførsel.

c. Ethveft medlem kan af bestyrels€n udelukkes af forenlngen med
omgående vlrkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af første
ordlnære gene&lforsamling.

H. htet medhm må til egen fordel elelleJe flskevand, hvori forcnlngen
har Interesse, Det er lkke ulladt foGnlngens medlernmer at an!ænde
eller øgte ruser eller andet selvf,skeMe rcdskab I vande, som er
underlagt Rlbe Sportsflskerforenlng eller andre foreninger tllsluttet
Danmark Sportsflskerforbund, Dette gældef dog lkke lodseJere.

I. Der må | Rlbe Sporbfiskerforenlngs vande flskes fra og med 1, aprll
09 tll og med 31. oktober. For Gelsåsammenslutnlngens flskevand
gæloer

celsåsåmmenslutnlngens tll enhver tld gældende fredningsbe-stemmelser, (Se
medlemskort oE medlemsblad.)

B.
c,

D,
E,
F,



l. Bestfelsen lastætter mindst€mål sart fangsbntal, for Rlbe
Sportstrskerforenlngs vaMe. Vedr. mindstemål m.v. henvises til
medlemskorteb bagside.

K, Der må i Rlbe Spodsfiskerforcnlngs vande udelukkende fiskes med
regnorm eller kunstigt agn. Det er således ikke tllladt at fiske med f.
eks. maddlker, rejer, sildestrlmler og llgnende,

L Brug af fangstkog er forbudt fra sæsonens b€gyndehe til 09 med
30. april.

M. Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af general-
forsamllngen. Kontingentmæsslgt llgestilles fremtldige æresmed.
lemmer med bestyrelsesmedlemmer.

5 4, Fo,cnlngens lndtagh^

A, Regnskabsåret går fi'a V 11 tll 3V10. D€t revlder€de regnskab skal
forelægges generalfocamlingen tll godkendelse.

B. Prlsen på medlemskort fasEættes af bestyrelsen.
C, Ved modtagelse af det første A.medlemskort, skal der udover kortets

prls, betåles Indskud, der udgør 400," kr. Dette lndskud tllbagebebles
aldrlg.

D. For Junlorer op tll 18 år betales nedsat kontlngenL For bøm under 12
år er fiskeriet gGtls når de følges med et senlormedhm, lGlerderåret
er retnlngsglvende for om man er lunlor eller senlor,
D, Betales kontlngentet lkke tll fgrenlngens kasserer senest f. iebruår
betragtes medlemskabet som ophørt. (Udmeldt)

55. tur€nhryqrs M*.
A, Forenlngens leder er brmanden.
B, Sestyrelsen består af 7 medlemmer. Dlsse vælEes af generalfor-

samllngen og åfgår efter tur med 2 hvert år. Formånd og kasserer bør
lkke være på valg samme år. Bestyrelsen kan vælge en kasse"rer
udenfor bestyrelsen, Genvalg kan flnde sted. Der vælges 2
bestyrels€ssuppleanter. Dlsse er på valg efter tur h\ært andet år og
deltaær I bestyrelsesmøerne uden sternmer€t, Såfrernt en sup-
pleant Indtræder I bestyrelsen, er han på valg det år hvor den han
erstatter, skulle håve været på valg. Såfremt en suppleant bllver
bestyrelsesmedlem kan bestyfelsen indkalde den, der ved supple.
antvalget flk flest stemmer uden at bllve valgt. Følgellg skal der ved
suppleanwalg altld opsUlles mlndst en mere end der skal vælges.

C. Revision for€tages af en anerkendt revlsor, der også ops{ller
regnskabet 16



D. Bestyrelsen konstituerer sig selv, Fgrmand og kasserer skal så vidt
mullgt bo I Rlbe.

E. Generalforsamllnger, bestyrelsesmøder og evt. fester afholdes i RIb€,
F. Formanden har ved enhver atstemnlng på bestyrelsesmøder og ge-

neralfiorsamllnger r€t til at afgh€ sin stemrne. Ved stemmelighed
træffer ftrmanden aEørelsen. (undtagen \æd valg)

S 6, Forcnlngcns gEnenfforemlfu

Generalforsamllngen er forenlngens højeste myndlghed,
Generalforsamllngen skal Indvarsles senest 8 dage forud, skriftligt I
medlemsbladet fiskeRlBEtragtnhger ul alle medlemmer,
Den ordlnære ger€ralfor$mllng aftoldes tryert år medio Jebruar.
Forslæ, der ønskes behandlet af generalforsamllng€n skal \/ære
formanden I hænde senest 1. december (årct før). Såvel r/ed ordlnaer
- som ved ekstraordinær generalbrsamling - skal forslag s€ndes
sammen med Indvarslingen tll generålforsamllngen. Kun forslag der
har været offentllggjot | "flskeRlBEbetragtntnger" kan vedtages.
Indvarsllng tll ordlnær generalforsamltng skal indeholde denne

oagsoroen i
1. Fremlæqgelse 09 \ædtag€ls€ af fonetningsorden.
2, Valg af dldgent.
3. FormåMens beEtnirE,
4. lcssererensberetnlng,
5, Indkomne forslag,
6, Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, Her skal navnene

på afgående bestyrelsesmedlemmer 09 suppleanter oplys€6, samt
om de modtager genvalg. Er et foreslået medlem ll(.l(€,flI stede,
skal skdfrlg acept brellgge.

7. Er€ntuelt.
Ind\€Bllng tll ekstraordlnær geneGlbrsamltng skal IndeholdF
dagsorden og en begrundelse for Indvarsllngen.
Følgende kån gennem bestyrelsen Indvarsle fll ekstraordhær Een6i
ralforsamllngr
1, Bestvrclsen.
2, Mindst 3 medlemmer åf bestyrelsen.
3. Mlndst 35 af tu eningens medlemmer

J, En lovllg Indvarslet g€neralforsamllng er besluhkEdygdg uanset det
fi€mrnødte antal medlemmer.

'Illalmlndellg \Ædtågelse kræves almlndeltgt flertat. Ændrtng af love kan kun
ske på en generalforsamlhg 09 kræver 3/5 (60%) åf de

17
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A, afgivne stemmer. Ved ændrlng af para. 3 stykke c har kun A-
medlemmer Stemmeret.

B. Stemmeafgivnlng kan kun ske ved personlig fremmøde,
C. Såfiernt eet medlem ønsker det, skal aE:temnangen \,ære skiftig.

gl Fqsrirwa qbning

A, ForenlrEens ogløsnlng kan kun ske efter vedtagelse på føtst en
ordlnær generalfo6amllng og efter ca. 3 ugers forløb på en t"-
tra ordinær general"foGamlhg

B. På begge disse generalforsamllnger kæves vedtagelse med mindst
% (75%) af alle afgivne stemmer.

c, Ved opløsning skal bestyrelsen , på den ordlnære generalforsam-
llngf komme med forslag tll anvendelse afforeningens ejendele og
mldler,

D Et nævn på 3 medlemmer, valEt af den ekstraodlnære generalfor-
samllng skal påtage slg fordellngen afforenlngens ejendele og
mldler.

Lovone cr oprlnd€lig vedtrgct | 1941' r€Nl€r€ and.lnger sr Cføå
Rlb€ Jånuår 2GO5 .

B€6ty1€lt€n

-' .): 
q.

.,-:s"
L*#:



RSFCAPS &RSFLOGOER
Foreningen er stadig leveringsdygig i vore efterragtede caps. De
sælg€s ti1 spotpris og kan erhverves på den kommende generalfor-
samling til en pris afk. 75,- pr. stk. Foruden at den er prektisk at
gå me4 da er den med til at markedsføre Ribe Sportsfiskerfore-
ning i dagligdagen.

Foreningens logo, i flot vævet udførelse, kan ligeledes købes ved
generalforsamlingen. Pdse! er som tidligete kr. 35,- pr. stk.
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Du kan shdig leje forsnin$n! fisk€hyfre C Kaltoftvsl 2, men hu$t gr rst
meget optagot, så ring I god tld til Dan Zosga.
Huset llgger I natutskønnE omglvelser bogstavslig talt kun stfluekast fra
Gelså - og kun st godt sufcast fra Flådså.
Dst or lkks vlld luksusr men dot er bllllgt, godt beliggsnd€, i pan stand og
et godt udgangEpunkt for en koncentrerel fi!keweekend.

Huset indeholder:
'1. Spb$tuo msd brandoovn,
2. Køkken mgd komtur, kølelkab og alt nødvondigt,
3, Sovgverolss m€d 2 Beng6
4, Stue mad brandoovn
5, Tollot msd brusor og håndvask og €l'varme
6, Lllle rum m€d fry3€r til fangrton
7 Sov6olads6r ovenoå fl2- 4 p6rson6r

8. Sovemullghod istuen tll 2 poEoner
9, God plad! tll blh I baghavon

Nye priser:
Prilorng for 2005 €r som følgor:
1 ovomatnlng
2 ovomatnlngor
3 ovgrnatnlnger
4 ovenatnlngBl
5 ovematnlngor

180,. kr, inkl. ol,
350,. kr, lnkl, el,
530,. kr, Inkl. el.
710,. kr. Inkl.6l.
890,. kr, Inkl. sl,

6 - 7 ovemrtnlngor (1 ugo) 950,. k Inkl. el.

Hvls du ønrker åt lele hulet rkål du kontakt€ Dan på tlf, 29055238, msn
rkynd dlg, for der er rlft om at lole, Jo før du bookor, jo b€drc.



Jeg besluflede at afægge Gelsåen et be6ø9, et lr€ltrænet sl8nkast fa lC. Mosekonen
var så småt begyrdt al brygge et ollår andet såmmen? og skumdngen var sd ind.
8evæbnet lil bndeme: bhåndsiuestang med appendikq ø forfBnget sad naboens
hund, eller retbie en iue, hvor vingerne bl.a. beslår af hår fi'a denne, den rcagoter på
det kække navn: "Kvik', og fluen ligeså?
Himlen var klar, mens det øvdge omkring mig v€r silhouetter, hods dette mere eller
mindE handicap, kunne jeg dog tydeligt s€ vsndspejlet, og forholdsvis nemt ramme
det, og dog? Men natte synet flk dog bfioldsvis hurtigt sit come back! Jeg havdB v€l
liskst 6n times tid, da der viste sig sn bølge båg fluen, atter en refusedngt og skaljsg
være helt ærlig, og det skal man jo altid v6ro, så har der kun været helllget mlg
tabto?-flskli "Evlgtejes kun dsttabte,-Dajeg sålades gik og pEsenterede min flue for
åans indvånere, lagde jeg mærks til nogl6 slag i luften, og det uanset om jsg havd6
min llue i luften, eller ej, så det var ikke d8m def blev slået Bfler, ja storhedsvånvld
skorter det ikke på, lvin mistanke bl6v hurtig vakt, slulle det mon værB natravnen? oet
var i h'/ed fald ikke ugl€n, da dgn ikk€ har falke-lignende vinger M6d
uddukkebssmebden som kæ ommen l€dsag6r, fasholdt jeg konlluslonan:
nafavn?l 09 m€d en yis kondskab til tuglo | 'bagag6n', varj€g så godt som slkker
Næsten moeen blev dst ydenigsrB bekafre da ieg lagde rnærlc lil nog€t som sd
på græ€pbn8n, for at hsblå 0m dot var ovonnæmb, valgh j6g a[ jage
"v€dkommende' på vlngem€ vsd 8t smække med vinduet og den sd som skudl ud
af en kanon, msd €t €tu6t som Cad Lewlsljag ov€drivor ikk6?
Hvad har dsn sæprægede fugl så med flsko at gøre? fercnel 0g så l6ver dån 6om
flsken€ af Insokter, dog i støfi€ målestok ond disss, d€n er dog totalfi€det, men løse
ler må opsåmles, 0g så tll en psrsonkaraktsrlstlk a mln lgrsde v€n: natftrvnen -
cåprlmllgus europaeus, "gå, også undsr psaudonymst: "gBde.malk616n", det ljgefrem
€mmer af mFtik, Fåtailig ynglgfugl I landst, hovBdsagllg I Nord., Vest og l\4ldtlylland,
desuden spr€dt iSøndårjylland, Nordsjælland, og Bomholm, Den lov6r af insåkter som
den fånger efrer mørtets frembrud. I sn fødsknap perlode I eks,, under vedvarBnde
Egn, kan den gå i en dvalglignendg tllstand, dvs. puls og v8jmækning gAr nedj
koppsns tempo€tur kan nedsættes til 1 5 gradar, undgår derved overflødigt eneryltab.
| øv*Jt bygger den r€de på joden. Som et yderllgere kuriosum kan dåt n6vre6, at
den har slive bølsbr I næbvig8na, de vifter som el fange s )nel igen rn€d
EmlnlscÆnser til voi fsteri. Jsg kan dæuden varmt anbefEle: Politikens stolr
fuglebog, her frdes men om natravnon.
Dsnne ovgnnævnt€ natuioplevelse, er sn af mang,s, som vil eg har oplevet v€d K2,
eller id6ts umiddelbafe næfiedim6n d6r6r utElligs H6rkan illæng bl.a. nævnes

,1



llagermus€ng, som når vi sidder om bålpladsen, næsten slår ned i flammeme lor at
jAge lnselter. Og ikke at loElemrne det råderum der er forundt 6valeme, ved at d€ kan
fyve ird i laden og sæte den næsle generalion iveden. Den er i øvdgl itilbagegang,
ja vores antropocent ske samtund ef €n svøbe, bare det ikke blivor en møllesten om
halsen?? -En cadeau skalved denne lsjligh€d gives til Børge Rii's konsekvenle
handlemåd8 sng, pump€n, det som viherovrs på Fyn kalderhandle pr, konduite;også
en taktilde øvrig€ for en hyggelig sludder,
Der er dog Bn ting vi savner, og det Br Poul KøhleN små sedler på girckorlet; ved
behling af l€jB for K2, stod der allidr "Håber at i hff haft en god tudsl" Akj_ tidorne
forandrBrsig.
Og så en lille sfølanke ang. luto ryen af den elektrcniske post heHigvis gik luften af
ballonen'l Horfra ville der have lydt et rungende; Nej !! Jeg vil er'md, " for at hente'
fiskeRlBEtragtninge/', derer intet så godt som læsestot og alle de intoressante breve.
Vi endsr vel msd at bliver lemstyret? 0g trcds dette er der sågar nogl€, med llere,
der siger: "ka' du fodsat ha en go 'dagj 'og jeg hår hovedpinela' skal jeg fortsat ha'
det? Najog stter nsj, Absurd ikke sandt? Det erda fra den ene yderllghed tilanden?"
Med venlig hllson lvarianne og ole Temb6E, lved et stort "knæk og bræk",
+natuncol0v€lse,

22



Som du nok allerede har opdaget, så erder sammen med dette blad leveret et
klistermærke. B€styrelsen synes det var på sin plads at forærc alle vorc
medlemmer et eksemplaf af vores nye RSF klistermærke. Det ef vores håb, at
alle vil 'vise flaget' og sætte det på bilen, knallert€n eller cyklen. Det handler i
alt sin enke'thed om at vi får vist foreningens navn 6å meget som muligt i
dagligdagen, o9 derudover kan man da sagtens tillade sjg at være lidt stolt af
at være rnedlem afen forenlng, som bidfager til naturgenopretning. lMærkerne
er lavet i 1000 stk., og vi forærcr altså alle medlemmer åt hver, og derudover
vil det væfe muljgt at købe mærkerne til vores arrangementer til billlge penge.

oan / Bgslyrel6en



oesvæne sefdet ud tllat mange modlemmerikko læser dette blad, og detselv om det
egentlig ar sn pligt.
Det hænder ofb at medlem mer ringer eller henvender sig ved åen med spørgsmå|, der
harværet beskrEvåt ibladet, og som de så lidiflovs må indrømme ikke at have læst.
Det er meg€t svæd at gøre noget v€d det, vj kan jo ikke så godt 'kontrollere" i hvilket
omfang bladet bliver læst,
Du kan være med tjlat bedre ptoblemet ved at opfordre fisk8karnme|atef tilat gøre lidt
m6rs ud aflæsningen.

Holger b$tyrclson

OmkdrE 10% af m€dlemmem€ glemmer hvert år al udfylde fangstrapport, og det
resullerer så i at jeg sender rykkerc ud, D€t koster lidt penge og giv6r en masse
arbejde.
Skulle du have gl6mt din fangstrapport bag på girokortet, så kan du endnu nå at sends
6n, og som du sikkorl ved, så sr alle Jlsk vigtioe på en fangstEpport- også dine,

Holger bostyrelsen

dresseændrin
Husk at mslde flytnlng hvis du af €n eller anden årcag flytter, Del letter lorcning€ns
arbejde og sikr€r, at du ikke bliver gl6mt, I værste fald kan du misle dit medlemskab -
uhalll
53 også godt efror om bado navn, sdr! tødselsdag og tlf. nr, 6r korrekts. Skriv e\1,
rottels€ på girokortot inden du 9år på posthuset ellar ring til Holger på 75421730

Holget bestyrelsen
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lører som sto
To af forcningens kontollører har ener eg€t ønske valgt at sloppe med konbola6q&t.
oet drojer sig om Bst Ols$ , Gram og Chrisliån Winklet , Fole, som har dånnel makkerpar
gennem en heldelår. Vierkede afatde har valgt at slopps, men rcspeklerer detie, da de
begge, på mangofrcnter, harlaglel kæmpestort abejde iRibe Sportsiiskerforening gennem
årene. Dsl viljeg hoflned gsme 6igedem tak for 9ar0t Knæk & Blæk fremover.

På grund af al to af lorc konholløror valgt€ al slopps samt at Erling Skjødt afgik ved dødon I
2004, lik vi ot hul rnhi anlallet af kontrollørcr.
D6tt€ hul har vi Imidledid stoppet, idetvlhar nye kontollørcr undef uddann6lse. Di6so vilbllvo
plæs6ntErci I næsle nr. af FlskeRlBElrcgtnlnger.

Formandon

Lødag den 5. marls lfækker v iarbejdstøjel lgen Vihar mangotofskellge opgav€f, som
vlgeme skule hav6 udfød, og iden ahlgdning Indbyder viforenlngons medlemmer tllal
glvo €n 1å'rd ned.
oef ska nales i et paf rum I stuehuget, gøf69 rcnt I huoet, ryddos op i aden, 9sv0s t'æ,etåb.
lgr6s og r6nov€re6 noglo hegnsov€rgange,lldt broropa|ailoner, udskiftning af RSF skiltg
osv, D6r nok at tage fat på.
Vimød6s kl.8.30tilkaffo og rundstykkef på K2, hvoropgav€rno vilblivo uddelt.
Foelojnlrg lsslen afdag6n sørgof vi for, Viloryenter, at vislult$ sen€sl kl. 16
Vihåb6r ats6 mangs. Afhensyn tilmaden bsd$ d! lilm€ldo dig lilenlen Hsnik,l-lolgsr,
Hugo, oan 6ller Børue.
vise8.

Bæt'/.relsøn
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AKTIVITETSPLAN
1. HALVAR2OOS :
10. januar

29. )anual

17, fgbruar

19. februar

22, fobruår

28, fobruar

5. mart8

1. apdl

2. aøll

apnr

21 na)

10,"11 og 12, Jun

23,Junl

17. nov.23, ma s

9 dec. -sæsonstad

RSF bælvrels€smøde oå K2

Kontrolmøde Gelsåsammenslutning€n

G6n€f altoEamling Golsåsammenslutlingen

RSF Gonoraiforsamling l R be Ma Fols.hus

Gon€falforsamllng Region Rlbe Amt

RSF b6styr6lsssmød6 på K2

Focnlngsarbejdsdag på K2

Fiskgsæsonen 8lador

Premieresamllng på K2

Udsætning al aks

F u€kastolistrukllon på K2-deltaggls€ gralis

Flskgkonkufi ence i for€ningen

sct, Hans feet på K2

Fluoblndlng og klubaftier lor sonior på K2
hveronsdag afien kl, 19 -22

Junio*lub på K2, hvortorsdag kl 18.3020.30
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Restaureringsprojektet af hele Ribe å sy8temet skrider planmæ8sigt frem.
Med udgangen af marts 2005 forventes de første 74 km tiløb
færdigrestaureEt med nyetablerede 8åndfang, gydegrus og skjulgsten, Selve
fremgangsmåden ihele pl€nen er at sterte ide kommunale vandløb (typisk
havørredgydovand), altså så langt oppe i alle tilløb som muligt. Det er jo af
allerstørste betydning, at de projekter som gennemføres, ikke bare sander til i
de efterfølgende år og derfor koordinergs indsåtsen med alle Involverede
pafter DennA koordination planlægges og styres af miljøkoordlnato.en i
Samarbejdsudvalget for Ribe A-systemet, Tom Donbæk. Den pråKbke det af
pro.iektet er med åndre ord skudt godt i gång. Denne del vil kommg tll at lage
nogle år, og efferfølgende vil der være behov for friviltig opsyn med all6
sandfEng og gydebanker. Ovgcigtskort over hvor der allorede er re6tåurer0t,
kan du finde på forslden afforeningens hjemmeside på lnternettet.

Aldrig før har semErbEjdet på tværs €f ålle forenlnggr været så frugtbå som
lige nu. Vl b€flnd€r os i €n tld, hvor vi oplever stabil m€dvind mht, icrb€dringer
af vores d€jlige flskevand. For dem som holder slg orienteret, følger med i og
deltager I dlvorBe projekbr og dlalogor, 6r det som alting fhsk€r slg I dis3€ år.
Og det b6dst6 åf det hele er, at uam€t hvilk€ forbedringer d6r tåves, så
kommer det altid havøn€den til godel Se det er jo nog6t 8om vores
medlemmer burde sætte 8br priB på, ior vi €r jo godt klar ovor, st vl er
medlem af en forening m€d Etolto trEdltioner udl speciett havørradfiskeriet.
Hvis vi tager de lengsynede briller frem, så tror faktisk vi på, at vores
fiEkev8nd bllver ikke bare formidabglt havøredvand, lnen også formldabelt
l€ksevand, Faktlsk også formidgbelt fl8kehejrcvand, og oddervandl Det er jo
vlgtlgt at husk€ på, at målet ikke bare ef at skaffe et bedre flskevand I Blg selv,
Nej, vl går €ffer at (gen)skabe den n€turllge b€l€nce i hele vandmlljøst. Det er
lkke engang cn nalv tankegeng, - det er taktlsk den eneste holdbare løsning I
længden. D€i åbner døre (og pengeka$€rl) o9 skaber tælles todslew på
lværs af ini6roSSegrupper.



Under elfiskeriet i novEmber 2004 blev der på bare 2 dage opfisket 113 laks i
Flads, Ribs og Hjortvad A. En tynhurtig indsab f.a DFU i Silkeborg godkendte
i løbet af 5 dage 68 laks til avl (fordeling 29 hanner og 39 hunner). Denne
mængde laks var rigelig til at opfylde udsætningsplanerne, så elfiskeriet blev
indstillet næsten ind6n det var kommet i gang. Dett6 er det suvefænt bedste
resultai siden vi for glvor gik igang med at redde den sidste fest af de
oprindeljge sydvestjyske laks i Ribs A i 2001. Alle forventer tilmed en iigeså fin
opgang næste år Så langt så godt...... Noget tyder således på, at vi har sikret
ovedevglsen af lak8en, men her skal vi huske på, at det stadig er 'kunstig
åndedræt' til en tfuet dyread. Inden all€ hindringer er ryddet af velen og
fofioldene gjort efiektive nok til at laksen selv kan reproducerer slg, 9å 9år del
nogle år endnu. Hvor er det dog fanteBtisk at se en massiv positiv udvikling på
så kort tid. Det vidner om, at det virkelig nytter noget at kæmpe for en sag og
yde en t ivillig indsats.

Besyrelsen / Dan

Flskssæsongn 6rikke stadstendnu, og dodol hafvlshdlg gang lvlntelsysl€me
Atter I år ot& den på hyggeafrgn$ om onldsgen, hvor der bl.a. bhdos do iottesle tluor
og bd@llgE de mo€t fantaslislg hlgtoior. Ekrpods€n or fl stodo, ldgl medl6mmome
elsk€r alslfø om slg med 9må og store guldkorn,
4116 9| velkomne, 098å 6vl komm6nde medlgmmer, og del uangel om man blnder flu€r
€llqej. En tlng er sikkort, . vl hygg€f 06, og vlglæd$os llat se netop dlg,
Hveron8dag eften kl.19 00 forcnlngghusol på Kaltofrvojnr.2.
Xlubaftonome fodsetor indUl d€n 23. mads, - hergftor Rnder d! os ud6 ved åem6.

Flu'klubban

fluebindinubaften &



Fredag d,20. August skulle jeg være i Bods på Bundgaards hotel kl. 1800 så
jeg kørte fra Ribe, så der kunne blive tid til et besøg hos Grejhandleren i Skjern,
man ved jo aldrig om der manglede el eller andet..
Efter ankomst blev vi indkvarteret, jeg delte værelse med en mand fra Samsø,
som vaf herregårds skytte han var holdets novice.
Eftef middagen tog Per Jørgensen og Orla Bertram Nielsen fat på at fortælle
om rclevant 9rg / grejtjek,
LøIdag€n 0800- 0900 morgenmad, så var der Fluebinding til middag, Efter
lvliddag var der Laksestrategi,
KL. 1500 flk vi vores madpakke og hvad dertil hører, så gik turen til Skjem Å
hvor Per-lavede kastedemonstration, så blev vi fordeltJangs Aen og begyndie
med kastetræning hvor Per og Orla så gik rundt og rettede vores fejl.
Fra kl. 1800. ? Var der praktisk fiskeri, det viste sig at vores før omtalte Novice
som havde købt nyt grej, havde fået noget der ikke kunne bruges lvon takket
være Per som havde ekstra grej 'med lånte manden stang og hjul, og blev så
den eneste der fik Laks med hjem, Alle var enlge om det var den rigtige dsr
fangede laksen ca, 3 kg,
Det var Ingen lovord til Don dor havds solgi ham grejet,
Søndag efter morgenmad var der lakse, status frokost
0g tll slut et besøg på Dansk Laksecenler, hvorjeg ved selvsyn kunne
konstatere at " Rlbe L€ksen" havde det godt,
Det va[en meget god Woekend som leg kun kån anbefale at tage med på,
Vi var både unge og ældre som Pef og 0rlå tog sig af på bedsle vls De er 6t
par hyggelig€ tyre som gør deres tildet går godt,
Maden på Hotellet vaf enorm god

Bent Ando6.n, Rlbe
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Opgangi
Lak6on Satno sr/€a €r det man kalder anadrcm, dvs, ål de klækkes i vandløbone og lover de
følst€ år i tuckvand, hvorctler de vandrcr ud i havet for at æde. Lal6 ia dangko og v€stvendb
skandinavisko vandløb våndrer lil opvækslpladrer nord for Færøerne og til NoBk€havet Laks
tra dB østlige svonsko og flnsk€ alvo hsr d6.e8 opvækstpladser i ø3tei9øon. F|a lak8ens
opvæksiplads$ lhav6l vands den tibage tilvandløb€ne, hvorgydning€n skalforcgå
opholdet I havetq åf va erende varighod fE 1lA 5% år. I havel hat laken ædt ksb6dyf,
småfisk og blæksprullår. Laksens svno tl at tinde lilbage tl beslemte vandiøb, hvo.idon 6ffødl
og opvoksel kald€s "homing'. Denne homings eftgktlvitet ermålt lil95%1. lr,lan mener al laksen
har mae*et sig vdrdløbels dufr sofi d6n husk€t, dosud€n har man påvist al laks påvlrftes åf
duffsbtu (f€romonff. oel akli.re stof €f en gdd$yrc - dolansyrd) udsklll af individer af
sammo b€shnd. Dodor danngr låksen lolalg gtamm€r, 0pgang6n to.€går I llds.ummet m6ll6m
lidligl for&. november, Når liskene vandr€r op I vandløbol €r de f9d9 og gølvblankg. De lagof
lkk6 fød6 lil 8ig og dedor lærcf de på def€s ledlrcsoryor v6d dannslsen åf kønsprodlkter og
vsd foblænding(rcgplEtlon), Hen pA 6tt9råfel gklfter hanlaksen farue tl sn brunlg gydsdrsgt
m6d røde og blå pl€ll$ samt oi gullLg og sod bug, Dgn udvklet også En kfaftig kæb6kro!
Hunn6n bliver mørk m€d sode og røds plettsr, Skællsn€ dgllør vaf lø89 bllv fasto og dækket
sf€t krafl1ggrc slimlåg, der 6kalmodslå dsn hårde gydning.
Gydning:
GFepladsgl I vandløb€t €r pla€rct på 6t sbyg m€d sbn/grusbund. Et sfyg or 6t hwåndel
star rjndendg omdd€ - lypisk i den øw€ d€l 9f åen. H€l ef d€r passsndo strøm og godo
lltfofiold, da vandov€dlad€n bryd€s åt sl€n og blandes med almoltæflsk luft cydnlngen
forcgår i dgl s€n€ oft€får, Hunlaksen læggef slg på slden og grav6f en gydegrubg, hvor grusel
plskoo op og gandet dves bort m€d shømmsn, H6l6fr6r gyde9 æggene, gom synket n€d
mgllem stengng af vaiErgndo slørelso, Hannan gyder Eamlidig sln sæd ud ovgt ægg€n€ del
befruglas Vandharllghedgn ldennegydegrubE hsmsæ afnogleiå støfie gtqn, sA 3æden lkk6
3kyll€€ bod m6d Btømmgn indff bgftugt ngen or forcgået Hun lslG€n ldtskk€r h€rgft€f
æggens m€d govkomgl grus, sål€d€9 at d€r stådigvEk $ oplimsl gonn€msfømning, d€r
slkrs aggsno llt Gydnlng€n er en hård proc$, hvor fskeno pådrag€r skEmn€r og derued
svamp6lnfsklionor med øgel dødellghod lll lølg€. Laks6n6 har 6fl6r gydningon 30 - 40 % |
vægt, De der ov€rl€vq gydnlngen og når Ulb€ge tll havel skifter sgnerc udseonde og bliver lil
blankaks 9fr9f do har ædt s g tykke ihavet.
Frå ag tlllmoltl
D. t - t nmr ator. Dg llglrr ldat llrlg! vrnd hal, vlntaron og kl6kkr| | mafu/.prll ålhanglg åf
hnpalrtutan, N& hl|aungrno klakk . rr d. bnynat nad sn blonmi.at. Danna blomm.tak

' Den gerctisko stsuktur hos åtlantisk laks af Einn Eg Niels€n og Michael Nielsen.
SDortsfiskoren s6Dt, 1997
- LAKSen l bKJem 418'y al Nrels wegner.
' Økologi for valghold afB€nt Rasmussen Do ferske va.d og natu$yn kap 2, s,14



akseungens energidepol når den lever nede me lem stenene på grusbanken, Nereiter gkifrerlødeva gel
tilat omfålte iorskelllge våndins€kler bl,a. døgnthelaNef,langloppef og orme kkseungeme er dsslden
se v udsetle lof rovdyr oksempe vis støne lisk og fu9l6 og demed en del al fødekæden Lakseynglån
påbegynder med tden en lediodehævdende kamp om d6 bedsto slåndpladser. Denne kåmp 6l hård og
herved døde gvageste individer. Delt6 er et sksåmpelpå natudlg selekilof El1er1-3h vandløbelhaf
lakseuigen nået en vls størehe og faryen ændBs - den smoltlliærer1. Laksen er n! blovelsølvblank og
kaldes €n smoli. D6n ef klarliludvanddng f€ vandløblllopvækstplads€melhav6l, heru€d loregår d6r
ogsålysiologl3ko and ngof v€dr. osmose€guledng(reguledng af dåns såltbålånc,A). oen
teriloi€havdende kamp b lver afløsl al slimeadldd og en ny cyklæ kan begynde.
Lak6n! lovoåt€dl
Laksen slill6| høja k|av lil vandløbokvalibtsn. oer må ikke væ.e spæninger, der hindrer
laksens lide.e opgang lil gydeplad8eme. Dot idselle vandløb der lilgodeeer laks€o og andre af
vandløbets b€booro, er k€ndelognet ved fra udspdnggl al væro Bmalt og have el slod fald, d6r
blivsf mindre nærmere havet, Våndløbet danner oslurligl slyngninger.l\4ateda er vilbllv6
hansportsrol ned af åen og aflojfet iinde.sld€n afsi sving da don stæ*erc strøm vllgrav6 €l
hølpå ydeBiden, So lig. s.20

::r:::-' FIgut 20, øko ogi i søer og våndløb.
[4an kaldff sådrnn€ å - stEknlng$ rnæåndE, På sådanne BtEBknligererder Btryg, dor m6dvi*gr
lllal lllg vandot. På naturlg€ å"sftsknlnger våde€fvanddybd€n, dor 6l lawandodo gtusor'udderog
dybe høllor, Endvldo€ skaldorvæle mange bBkellig€ vandplsnl6r, støfi6 sten og b/nkqf, hvor
laks€ynglon kan 8kjlle 3lg. På gydeplads€m€ skald€rværå slole mangd6r åf rsnt grus, 3å
gydning6n glwr 6t godt re6ultål DEn fysisko varlgllon Id€lnatu igo vandløb lilgod€s€r maig€
vandhs6kt€r, d$ dann$ fød6grundlag6l for lakE€yngl6n,
Udowf d€ lyslrko lodold må vandløbel lkk6 v6fe toMenot al spl devand. N* d€tt€ nodbryd€g al
mlkooEånlsmor hug€8 der m6g6t ilt 09 vddlrb.b bobooB drr, Ll$lede6 må r€ndlobot lklo
foruBng! af 0116r, mlølrqnm€do sbfrr i lpiH€vånd, 8prøI6!ifi., oior modldn og k mikålioro@
f'å dambi4, d6r hd 6n Ekadelig lirkring på dyrllhot i åen.
Aft gder dog på at fr€mtidon s6r ly6eE ud bl d6n dån3k6 låks6b$lånd, sslvom dgr stadlg or ot sbrt
stkkå abgjde d6l skal gørbs ikkå mndst I Rlbe å - 9y8toD, hvor 8pærlngef og dambrug hgl en
n€gallv efl€kt pA låksobostånden og andD dyEådel Dog €r det mlt håb al vl I næ| f|6mtld 1år løsl
diss6 prcblsmefBå åen kan Invadercg afopdrdållge fsdg sølvglins€nde Ribe å- lak8,lvåskg bllvor
don gaml€ Bkord flå 1954 slå6tfiåd €n laks hå Rlbe å - syslåm?
Mad, øtnbtetg

' Fisken og vandet s.32 af Steen Ulnits,
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