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elkommen til sæsonen 200
Atter ongang er det mig en glæde at *u|lne bydejer velkommen til en nysæson
i Ribe Sportsfi skerforering,
Som altid er lorventningeme store. M€n i ån er det it*e kun det fiskemæssige,
der er forvenhinger til , Store ting står foran forandringer, ting som vi i årevis
har haft Då ønskesedleme, men som vi ikke har tudet hlbe ville blive
ændrede.
Jeg tænker på den frie opgang i Ribe, - det bliver eD Ealitet !
Jeg tænker på fiie opgangsforhold ved de to dambru& vi har i vort åsystem, -
det bliver en realitet !! Allerede iår 2006 forventes forholdene ændrede. Se
projekt-forslagene and€t steds i bladet.
Man forhandler om opkøb af den spærrende ret i Ribe Vestorå, - man er
tvunget til, at detle også bliver en r€alitet !!! Forholdene omkring daobruge-
nes vardindlagsrct ændr€s, dambrugenes afgihingsform ændr€s, - dei er
realiteter ll
Samtidig er restaureringspmjektemo under Samarbejdsudvalgot for Ribe
åsystemet under udførcls€ eller står foran sammc, hvilk€t vil betyde5 at de fisk
der lige pludselig har fii opgang også vil finde egnedo rydelnuligh€der. Og så
det der er allermest vigtigt. - nemlig at den derafkommende smoltnu fåren
endnu støne mulighed for at nå ud i havot, - jeg taler om roaliteter - ikko
teoner.
Der er gjon et kærryre teoretisk og rysisk arbejde omkring Ribe-lakseD dette
unikke dyr, som vi er så heldige at bave i vort åsystem. Det tegner til at blive
en suoces, i hvert tilfælde når vi ser på resultateme fra el-fiskeri.t j novembor.
68 stk. godkendto
Ribe laks. D€r er noget der siger mi& at vi er godt på vej. Nogle vil rnåske
spørge :
På vej mod hvad ?? Sva.€t er : På vej mod ot unikt åsystem, med en nogct
nser kontinugrlig opgang af havørrrder og oprindelige fubelaks, Et åsystim
hvor der , som st særsln horsker fri opgang for fiskene, samtidigt med at d€
får optimåle S/doforhold. Nu er det ikle mer€ ønskotænkning - nu er det
r€alit€ter,
Nu skal jeg nok passe på ikke at lette helt, mon vi har noget at have
optimismen i.
Jeg tænker tit på nogle af foreniDgens gaDle medl€mmer, som, hvisjeg skal
udtryk*e det mildt råbte vagt i gevær mht- dsystemer. Ingen forctog sig en
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br;k. - del må have vær€t som at slå i en dyne ! Nu lykkes tingene ! Alt ser ud
lil at gå op i 6n højere enh€d, - dette ikke mindst fordi det var oogen, som
$anede med at råbe højt tidligere.
Det børvihuske at sige dem tak lbr I
Okay jeg er uforbederlig optimis! - men det er da dejligt. Endtu englr|g vil
jeg byde jer v€lkommen til en ny segson, og sårntidig erindrc om, at realiteier
også lorpligler både nu og i fremtider . Jeg tdlker på d€t store rysiske
artrejde, som foaestrår samt de mange kontrolopgaver, som dette arbejde
skab€ri tiden fremover.

Knæk&Bræki2005
Fonnaoden

Premieresamling
Lørdas den 2. april 05

sæsonpremieren 2005 må.keres atter i år ved en prcmicresamling den 2. april
på Kaltoftvej nr. 2, kl. I |,00.
Da vi åf erfaring ved, 6t premicrcfiskeriet kan værc ra hektisk, byder
lbreningen igeD i år på varm kaffe og rundstykker, rom on lillo pause i
liskeriet. Samtidigt vil der vær€ mulighed for at købe øl og vand, ligesom
chanoen for masser af social samvæa er til stede.
Ingen tvivl om, at fiskehistorierne vil ryge sorn byger, men det behøver ikke
kun at blive v€d historierng for hvis du har fsrget eD llot fisk, - si medb.ing
derre til premieresamlingen. Mange vil udcn tvivl gl qd€s ved.t se, at fiskene
godt kan fanges, og samtidig giver det moralell et skub i opadgående rehing,
Sportslig anerkendelse og misundolse, fiskekammerater imellem, vil det
garanterct også vækle.
Så fanger du en god fisk, kom da og vis den frem, Men husk -
nedfaldshavøneder, gedder og stallinger or fredede, mens laks og snæbel er
totalfi€dede. Disse fisk sk.l skårsomt genudsættes.

Vi glæder os til at se dig/jer.
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ibe Mark forsamlinssh
Dagsorden:

L Fremlæggelse ogvedtagelse af forretningsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandefls b€r€tning.(Herunder Juniorafdelingen)
4. KasserereDb€r€tnfug.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestFelsesmedlemrner og supplearter,

På valg er:
BesoTelsosmedlem: Holger Sørensen(modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: PerRudbeck (modtager genvalg)
l. zuppleant Mads Ørnbj€rg (modtager geDvalg)
Dcsuden valg aftry 2. og 3. supple3nl

7. Eventuclt.
(Ilerunder uddeling afpokaler og amerik.nsk lotterj)

Ad.l: Velkomst og llemlæggelse ved BR. Afdøde Erling Skjødt mindes.
FonotningrodeDen vedtages.

Ad.2: Peter Kirk Lanen foreslås som dirigent, hvilket vedtagcs. PI(I:
"Formalia er overholdt i forhoid til vedtægtemo, gonoralforsamlingen er
varslet i god tid".

Ad.3i FormatdeN beretning d€. har været trykt i bladcr, g€nnengår ved BR.
Bcnærkning: Goneralforsanligen vil t€mov€r vær€ røgfri med €n rygepous€!
Spørgsmål/koDneniarer fr a saler:
A: "Hvor er samad€jdet vedr. fangst af laks i Sneum Å og Kongo I set i
forhold til Ribe å - laksen?'
B: 'Der er dklig shukhr i forbundet vedr.tilb.gebctaling .f medl€mskab i
fleæ foæningerl"
C: 'Tlvod gd man ved dåmtrug€ne i l- systefiref"
BR ivar på:
C: " Der arbejdes pe at dambrugenes vandindtag sksl stoppes eller rcduceres.
Det bl€v vedtagot for 25 år siden at tilladelse til at indtåge vand fra vandløb
udløberl.april 2005,"
B: "Jcg vil igø kontaftte DSF og for€slå cn forbedring af
tilbagehalingsshuk-



turen, om nødvendigt tag€ dette op på næste kongl€s."
A: "Der er fredning af laksen i Ribe å, fordi der er konstateret en oprindelig
laksestamme. De! er ikke kotstateret vildlaks i Sneum å oe Konso å. derfor
ingen fredning."
SpørgsrnålÅommentar fra salen:
"Hvad sker der efter laksefredningens ophør i 2009?" "Hvad med Cert
Mikkelsen?"
BR: "Det vides ikke med sikkerhed, hvåd der sk€r, men vi ved, at Skov og
Naturstlrelsen forhandler med Cert Mikkelsen vedr. opkøb af den spærrende
ret men hvordan løsnirgsmodellen bliver, ved vi intet om.."
Fredningen af laksen bærer frugt man har elfisket 113 stk. laks, h€raf 68
oprindelige. Det har givet 34 I rogn. For første gang forvetrtes det at
udsætningsplanen bliver op&ldt i år.
Spørgsmål/kommentar fra salen:
'Teg tvivler på at man kan forbedre fangsteme, uden at nedlægge
dambrugene."
BR: "Jeg er enig"
Spørgsmål/kommentar fia salen:
"Der er ikke et stort fisketryk på b-stykket, så der må være problcmer ved
dambrugene !"
"Er der kontrol med dambrugenes vandindtag eftet 114 - 051"
BR:" Det er amtets opgave at kontrollerc dambrugeno, men dcr vil blive fulgt
op på dette! Man vil lave modeldambrug ved F'ole, hvor v&nd€t defled
recirkuleres. Der vil blive lavet ornløb vcd Cels å - dambrug. Men der skal
gøres noget. Dambrugene forårsager fald i faunaklasseme, der er mindre ilt i
åen nedstrøms dambrug€ne og smolt svømme. ind igennem afgitringen.
Bestyrelsen er dog optimistiske og tror pi at loven bliver håndhævet,'.
Spørgsmål/kommentar fra salen:
'Dct er et problem at komme til åen pga. plant€vækst. Kan disse forhold
forbedres i samarbejde med lodsejemg så det evt. kunne stå i kontraldeme?,'
BRi "Det tages til eft€r€tning,"
Juniorafdelingens beretniflg gennemgås ved Carsten Krus€ Jensen

Ad.4i Kassercrens beretning gennemgås v€d Holger Sørensen.
Fangstrapporter fremlæggos og r€gnskabet godkendes.
Spørgsmål/kommentar fm salen:
"Hvad kost€r a-stykket i forhold ril b-stykket?,,
BR: "Vi har ik*e særskilt økonomi for a-stykket og b-stykket',,

Ad.5: lndkomne forslag jævnfør FiskeRIBEnagminger. januar 2005.
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PKL: "Bestyrelsen har valgt at spøBc generalforsamlingcn, m€n principielt er
det ikte nødvendigt."
Forslag I og 2 gennemgås og begundes af BR.
Forslag I : Genemlforsarnlingen bemyndiger bestytlsen i RSF til at sbejde
for permanenl klubhus/klublokåler i Ribeonrådet . Bemyndig€lsen gæld€r ail
indtil generalforsamlingen i2006, og kan elt. forlænges.
Forslag 2: Generalforsdmlingen giver besorelsen iRSF mandat til, på
foreningens vegn€, at indgå forpligtels€r af økonomisk art, der måtie være
nødvendige i forbirdels€ med køMeje klut husfaciliteter.
BR: "Der er ingcn, som korDmer og stiller et klublokale tilrådighed for os. Vi
kan godt låne af kormunen, men der er restriktioner. Vi skal lukte k1.22.00,
der må ikke ryges, vi må ikke præge lokalet, der må ikke ligge materialer og
lignende fra fluebinding eller judioråftener.Vi kan ikke pfuegne at Ii et
klublokale for os selv. Skal vi have eget klubhus, da skal der være opbakning
fta medlemn€me."
SpørgsmåVkommentarer fra salen :
A)"Hvis forslagene nedsteinmeE vil bestyrels€n alligevel arbejde for et
klubhus? Det er et problem, hvis man har et slort Llubhus og ik*e råd til leje
affiskevand i fremtiden. "
B)"Hvis der bruges pengc på et klubhus, og der komme for fll medlernrner, da
vil det ikke kunne løbe rundt! Set i forhold til junior€me var det nåske b€dre
at leje et lokalc."
C)"Der er for fe fiErnmødte til at bestomme. Andre der kommer langt fia Ribe
vil ikke kunne bruge detl"
BR: "S€lv om forslag nr. I ikke vcdtag€q da vil bestyr€ls€n selvfølgelig
fottsaf arb€jde for sagen.Vi vil have øjne og ør€r åbne og slå til, hvis der
skulle vise slg cD god mulighed."
Spørgsmål/kommentaret iia salen:
"Vj har Kalioftvoj 2, mon det er et problem set i forhold til juriorarbcjder,
måske man kunne leje et lok le i. Rib€ til junior€r!€?"
BR: " Skal man lejo er det svært) d. d9r er m.rge foreninger i Ribeområdet,"
Spørgsmå1,4(o[unentarer fra salen :
"Jcg synes, vi skal satse på bevaring åfvore fiskevande i st€d€t for klubhus,'
BR: "Hvis medlemmeme vil have et klubhus, vil vi a$ejde for det, meo ti er
enige med dig. For€laget er stillet, for at vi kan fl en klar udmelding fra
nedlemmeme."
Spørgsmål/komm€ntarer fro salen:
" Spørgsmålet cr, oln d€r er opbalning for køb .f fast ejendom? Det er ikke
rimeligt af det ligger uden for Ribe kom$uoe!"



BR: "I øjeblikket bruger vi Kalloftvej 2 som nødløsning rert klubhusmæssigt
i vinterperioden."
Spørgsmåln(ommentar€r fra salen:
A)"Placering af klublokalo er underordnet, t'den er ikke til det, folk møder
ikke opl"
BfVi skylderjunioreme et kiubhus, de er fundamentet i fremtiden."
C)"Jeg b.k*er op om ideen og mener at kommunen har pligl til at stille
lokaler til rådighcd."
PKI-: "Klubhus er en pio tering i forhold til fiskevand, geografi - hvor folk
bor, vil de møde op, ogjuniorer? Jeg mener at kommunen bør være positive i
fofiold lil et klublokale til RSF- Det er dog vigtigt at have en økonomisk
frihed, set i et brcdt perspekiv."
Spørgsmål/kommenlarer fra salcn:
"Der bør tænkes større, man kunne evt. samarbejde med andre foreninger om
byggeri af klubhus eller etablering af klublokale."
BRi "En anden mulighed er at havc .juniorakliviteter i forbindclse med
ungdomsskolen.Jeg mener dog, at RSF skal være medlem af Ribe
idrætsforbund, for st f;i tilskud , Mcn antallct afjrmiorer i Ribe er begrænset."
Spørgsmål/kom mentarer fia salenr
"Jeg vil opfordrc tii deltagelse i fiskeskolearrangementet j€g kender et
eks€npel på tilmelding af l7 ny€ juniorcr i cn forcning'
BR: "Jeg er med på at der, i givet fald, skal stilles vand til rådighed,og det vil
blive b-styl'{ct. Vi har frit fiskeri i fube by, måske er det grunden til ei lavt
antaljuniorer?"
Spørgsmål/kotfin€ntarer fra salen:
"Kunne man pl.oere €t klubhus ved Kaltoflvej 2?Har man undersøgt, hvordan
man i Crsm kunne bygge et klubhus?"
BR:"I Gram, mener jeg , at man fik gunden stillet til rådighed af of
korununen og så selv byggede husct. Det ville blive svært, om end ikke
umuligl, at tetilladelse til et evt. byggerivod Kahoftvej 2.,,
PKL opsummgr€r forslag I og 2 - der saemmes. Forslag I nedstemmes m€d
stor majoritet, hvorved forsl.g nr. 2 trækk€s.
Forclag 3 gennemgås og begrundos ved Flemrning Holm.
Forslag 3 : Der må i Ribe sportsfiske.forcnings vande udelukkende fiskes med
regnorm og kunstig agn, dog er brug afdød agn tilladt.
BR: "Bestyrels€n er imod forslaget, da geddeh er en naturlig del åf
økosystemot, Desuden erder en risiko for at overføre sygdornme, hvis en
lysffisker udsætter fislq som skulle bruges tii geddefiskeri, og disse ø fanget i
åndre vandsystomer. I forhold til de veterinære zoner er det det forbudt at
indføre fisk fra andre zoner."



SpørgsmåUkornmentder fia salen:

"Der ses mange gedder ved elfiskeri, 9r det muligt at forære gedderne væk til
søer? Det har man giort tidligerc kan det genoptages?"
FH begruDder sit forslag.
FH: "Jeg vil geme trække forslåget."
PKL: "Er det muligt at begnEns€ geddebestanden?"
BR: "Det vil effer min mening ikke rære muligt, geddeme vil altid træk*e op
fra Østeråen. der er een stor klækkeanstalt for disse !"
Spørgsmål/kommentårer fia salen :

"Kunne mao lave en geddekonkurrcnc€?-
BR: "Jeg synes det er et positirt forslag, som kunne være en mulighed som
kommende armngernent. Vi vil arbejde videre med ideen."
Spørgsmål/kommentarer fra sålen :
"Jeg vil ligc nævne åt de fangede 165 gedderved elfiskeri i åen."

Ad.6: Bestyrelsesmedlemmer Holger Sø€nsen og P€r Rudbeck genvælges- I .
suppleant Mads ørnbjerg genvælges.
Carsten Kruse Jensen vælges som 2.suppleant og H€rlufEdvard Holrn Jensen
vælges som 3.suppleAnt.

Ad.7: Bent Ni$s€l udnævn€s til æ.esmodlern. BR begrunder valgct og ønsker
tillykke,
Magno Ros€nblad modtager gartner Mathiesens mindepokal, der ovenækkes
afBR. Pokalen for største fisk ovenækkes til Flemmirg Holrn, der fangede en
havøn€d på 9,5 kg.
Herene. amerikaNk lotteri og gule æfler.

Refercnt Måds ømbjer& 03,03.2005



unior 2005.
Så starter en ny og travl sæson for iuniorafdelingen- Aret 2005
har en del flere arrangementer en 2004 havde. Vi vil selvfølgelig
fastholde de succeser vi lik sidste år, selvom vi ikke fik de store
tangster, havde vi nogle rigtig gode og spændende fisketure.

Aret 2OO5 byder også på fiskeskolearrangemenler i både eget og
andre vande, herom følger nærmere besked, men bestyrelsen
har iår godkendt, at vi kan lave fiskeskoleaffangementer i
Hiortvad å.
Er der opbakning til det, kommer Vild med at fiske' *) også på
programmet.
'.) Se Sportstskerer.

Som et ekstra krydderi på sæsonen, har vi besluttet at lave en
årskonkurrence på udvalgle fiskearter. Regleme herom bliver
uddelt til præmieresamlingen.
Der vil ved årets afslutning være nogle tine præmier til de vind-
ende fiskere.

Programmet for 2005 kan ses på
WWW. ribesportsfi sker.dk / junioraideling

Ituæk & bræk Juniorafdelineen
l0



Geddekonkurrence
Søndag den 1. mai

Så er der geddeprerniere. Som vi snakkede om på generalfonamlingen i
februar, srå kunne det være godt at Iå lidt ryddet op i de store gedder i vore
vande. Derfor afholder vi ovennævnte konkurrence, hvor der vil være Dokaler
for de største gedder . til både seniorer ogjuniorer. Denne dag er det æren der
tæller. flvem kan kalde sig den skappeste geddefisker ?
Konkurrencen starter søndag kl. 6 og slutter med pokaloverrækketse kl. 16
samme dag. Udgangspunktet for konlerrencen er Kaltoftvei nr. 2. hvor der
kan købes forplejning og drikkevarer hele dagen.
Fiskeriet foregår i foreningens vande ,og man må fiskc der, hvor man har kort
til . Agnt)?er er som anført i foreningens love og vedtægter.
Atter€n gang er det det sæiale samvær og hyggen, som er i højsædet, så kom
og.drlrag . Nu er der en chance for at lå gcddegrejet sløvet al det er ikke ahid
reotlrnner, ost dreJer stg om,

Vi glæder os til at se dig.
Bestyrelsen
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siden sidst
Reeionsgeneralforsamling blev alholdt den 22. febmar, i Esbjcrg. freltagelsen
var ikke ret stor, men dialogen var god. Mange ting blev vendt og drcjet, og
forbundets repræsentant Michael Beck-Hansen fik da også noget med hjem.
Der var genvalg til Finn Silber som formand og kasserer, etjob vi syncs han
bestridei godt, da der er høj-vande i kassen. Konklusionen heraf blev, at der
ikke opkræves kontingent lil Regionen i 2005. Et godt møde på trods af at
ikke ret mange var fiernmødt.

er sat i
støbeskeen af Skov- og Naturstyrels€n sammen mcd Søndedyllands Arnt og
Ribe Amt. At omtale projcktet detailleret her i bladet er ikke muligt , men her
kan vi henvise til Skov- og Nåturstyrelsens hjemmeside www.:tko'roanatur.dk .
I al sin korthed:uNøger man EU's LlFE-ordning orn støtte til
naturgenopretnin gspro-
jekter for lidt over 100 mill. kr., i4 sydvestjyske vandløb for at forsøge at
redde den akut truede laksefisk Snæbel. Projellsummen udgør ca. 105 mill.
l<r. hvor der er søgt om 50% dæloing frå EU.
Proj€kteme går kort sagt ud på, at fii iem€t 13 stk. menneskeskabte
spærringcr og få skabt adgang til en m6ngdc S/devand, at Iå rctable,et og
gensl),nget vandløb incl. nåturgenoprctning, samt at f:l etablerei
opvækstorn åd€r for snæblen. Al1€ disse tiltag vil også gavne vandløben€s
øvrige flom og fauna.
På ovennævnte hjemmcsidc er dc enkelte delprojckter beskrevet, og
sclvfølgclig or vi mest focusered€ på hvad dor kommer til dt ske i vort cgct
åsystem :
Fjomelse af stemrneværker ved d€ to dambrug , som vi har i åsystemet, samt
etåble-
ring af strygløsninger ved dem begge. Dette indebærer også, at der bliver
kikket på afgitriog og vandindtsgsproblematitkerne. ForMring af
passrgenuligheder i Hjort-
v8d å, ved anlæg / udvid€lse af stenstryg.
Ydemer€ forventes det, at turbineme ved Stampemøllen i Ribe, erstattes afet
langt stenstryg/faunapassage såmt et der findes en ordning omftring den
spærrende ret i Ribe Vester,å.
Vi kon kun krydso fingro for, at anmodningen om støtte tilgodesos, mcn vi
men€r, at dor er grufld tiloptimisme, så den kommende tid bliver spændende.
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Men prøv at gå ind på ovennæwte hjemmeside og se detaljeme.

Den b€rydning ovennævnte tiltag vil fa, for \,ort åsystem, bliver meget stor. Vi
har så et system, hvor der er fri opgang til S/depladseme, og hvor srnolten hm
mulighed for at trække til havs og senere igen refumere. Denne effekt vil vi
virkeliat kunne mærke i fremtiden-

Fluekasteinstruktion
Lørdag

kl. 13æ r

Atter i år alholder vi kasteinst uktionskurs$, hvor vi forventer at lå to af
forbundets dygtigo instruktører til rådighed. Kristian K,iær og Esben tårsen
har været i foreningsregi flere gange og kastet guldkom fra sig. Frefinød€t
plejer &t være stort, hvilket bevidner, at d€r er noset at honte.
Bcn)'t lejligheden til al lll pudset formen al lær riogle gode eller specielle kasr
eller lær noget om det der med at kaste med en fluestarg, Kristian og Esben er
rigtig gode til at lære fra sig , så der er mange fif at hente, dette uarset om
man er rimelig garv€t eller nybes.nder.
Vejret plejer at være et kapitel for sig, så det vil vi slet jkko udtalo os om eller
for den sags slryld spå om. Vi tåger det som det konuner. Men vi har fået lov
til at låne den store mark, vod siden afK2, så den regner vi mod at håv€ fået
slået til lejligheden Der er rigtig god læ .
Vi håber, at rigtig rDange medlenner vil deltage, ved et par hyggelige og
lærerige timer, sammen med nogle super dygtige fluekasære.
Delragelse er gratis for medlemmer. så vi glæder os til at se dig I



iskekonkurrenc
Ribe Sportsfiskerforenings medlemmer indbydes
hermed til fskekankurrence i foreningens vande

.fredag, Iørdag og søndag den I 0., I 1. og 12. juni.
Tidsprnkt : Fiskekonkunencen starter liedag den | 0. juni kl. 2 l 00 og slutter
søndag den 12.jrmikJ. 14.00.
Pds og tilDelidiDg : Det er gratis åt deltage i konkunoncon. Denne er kun for
medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening- Der e. ingen tilrnelding, nar går
bar€ i gang.
Fiskevand : Konkurrencør foregår i foreningens vande i }liorwad å,Flads å
samt på A-stykket iGels-, Flads- og Ribe å. Bemærk, åt fisk fanger på
(;elsåsarnmenslutiingens vand, opstrøms Gelsbro, ikke deltager i kon-
kurencen.
Husk - man må kun fiske der, hvor man har fiskekort til i forueje[
Basc for konkurrcnceD : Dette er Kaltollvej fi.2(K2).
Indvcjoing : 

^l 
indvejning foregår på K2. Indvejningen er åbent som anført i

progIammet.
Irisk kan yderligere indvejqs, hvis der er kontrollaDter til stede på K2-
Forplejning : Under konkurencen kan der købes kallc og rundstykker lørdag
og søndag k]. 7.30 - 9,00. Pølser og kflrfoffelsalat m.v. samt drikkev.rer kan
købes under hele arrangementet.
PræEic{verrækkeke : Uddeling af Fæmier lbregår på K2 søndåg kl. ca.
14.t5.
Præmier i D€r er pokal til størstc præmi€rede fisk. Desudcn ei der
sponserodc grcjpræmier til siørste havøned, stalling, bækøned og godde såml
præmie til største juniorfangede fi sk.
OveroålDitrg: Under konkufiencen er det tillådt at opsætte
teltpladsen i baghåv6n. Der kan hentes vand på l(2, lig€som der
ben'4tes toiletfaoilitoter.
Endvidere er der slor grillplads i baghaven, hvortil træ kan findes på itedet,
Progråm for dagene : Se efterfølgendo side.
Besq/relsen håber at se rigtig mange rnedletnmer disse dage. Dervilvær€ alle
tiders mulighed for en kombination åfsocial mrnvær, masser afhygge,
spændende fiskeri og forhåb€ntligt får vi også nogle ftt|e fisk at se. Så riv et
par dage ud afkalenderen og tag ud i det fri, men husk teltet og dit fiskegrej.

telte på
her kan

1'r sDs
t4
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,ROGRA
Fredag den l0.jutri

Lørdrg detr ll. j|Itri

Søndrg der I2.juni

Kt.21.00
Kt.23.00 - 24.00
Kl. 07.30 - 09.00
Kt. 07.30 - 09.00
Kt. 12.00 - t4.00
Kl. 13.00 - 16.00

Kr. 23.00 - 24.00
Kt.07.30 - 09.00
Kr. 07.30 - 09.00
Kl. 12.00 - 14.00

Kr.14.00

Konkurencestart
Indvejning
Kaffe og rundstj/kker
lndvejning
Forylejning / indvejning
Krejlenharked
(Køb, salg; bl^te)
E!'f. andre åktiviteier.

Indv€jning
Kaffe og rundstykkor
Indvejning
Forplejning og
indvejning
Korkurletrce slut

Kt.  14.15
Kl. ca. 15.15

Pokal- og præmieov€rrækkelser amerikansk lott€ri
AfslutriDA

Lrrdrg eftcnniddåg ........
D. vi ved at fiskeri katr værc rct så krævende rent i/sisk , har vi alte, i &
indlagt et par afslapningstimer lørdag eftermiddrg fia 13 - 16. Vi alholder
KREJLERMARKED, hvor du kan komme og sælge eller købe, som du lystor.
Så derfor tørn pulterkammeret ellø fiskeryg-sækken for ovorllødigt grej og
kom og gør €n god handel. Du skal ik*e rilmelde dig- du kornrner baÅ, rnei
hvaddu vil sælge, så finder vi et bord til dig,Alt kan-sælges og alt kan købos,
ligo fra fluekroge dl splircanestænger, nyt eller gammelt. Gd os fll cr par
hygg.lige og sjove timer ud af der. Dor er i hvert rilfælde masser åf snak os
hyggeligt sarhvær.
Vi har endvidere tarker om at putte et pår exEa akiviteter ind, men hvad dctte
blivcr , har vi ille på plads endnu.
Under hele arrangemoltet vil der væro mulighed for at købe flere fomer for
d.ilkcvarq samt evt, ør ell€r.ndeo form fo. rnrd.
Men under alle omstændigHer så gl&der vi og til at se og rnøde rigtig m.nge
menn€sker. Disse dage er også rigtig godo til at møde de flesæ fra bestyrehJn
og evt fl sig on snak med bestlrets€smodlgmmer , som man måske if,*i ri4ig
kender-

l )

Vi ses ! ! ! ! BestFelsen



Bekræftende oplevelser i natten

Når jeg i dag sidder bøjet og krumrygget over mit fluestik, i gang med
"opgraderingen" afnæsle sæsons l(reationer til flueieskeme, o8 afog til skuler
ud af vinduet, hvor sncen vælter ned, og den kolde nordenvind samler både
min og naboens sne r€t under mine vinduer, går tankeme uvilkårligt tilbage på
den forgangne sæson, og ikke mindst tilden kommende.
Og netop den forgangne sæson gav mig en oplevelse lidt ud over det
sædvan I ige... selvom mine hre vel næppe kan kaldes sædvanlige.
Jcg stod en augustnat opstrøms "Det fiededc fald" ude i Kastrup Enge, helt i
egne tanker, dajeg i måneltset rct forudg nedstrørns ser en hvirvel der laver
ct gigantiskhul i åens ellers spejlblanke overflad€.
I kender nok situationen, at man ser noget ud af øj€nkogen, som man
alligevel ikke rigtig ser, men dog får skærpet sanseme betydeligt så man
kigger en ekstra gang.
Det sker igen nu lidt tættere på... dcn næmesi "blyagtige" overflade brydes
af uro- Jeg haster fluen ind i sikkerhed og sætter mig ned på hug for at folde
barc lidt mindre end dc gigantiske vindmøller jeg har bag mig, Ude i åen
kommer masende mod strønmca en stor havørredhun med 2 rivaler på hver
sin side, dog noget mindre end hende. Jeg overvejer et sekund at fiske mit
kamera op af lorltrnen og skyde nogle billeder, men er bangc for at blitzen vil
ødelægge oplevelsen.
Jeg dropp€r t6nkcn, og lader billedet brænde fast på nethinden i stedet for. De
3 fisk går helt oppc i overfladen, og tilsyneladende helt upåvirket af min
ailstedeværelse, selvom jeg nu har rcjst mig op i håbet om at være vidne til at
de indt ger ståndpladscn opp€ i det første sving. h er så at sige umuligl at se
merE, da lyset nu lalder fia en anden vinkel. Jeg lader fantasien tage over, og
drømmer mig til at de ryger ned bag den storo grødeklat oppe i svinget... om
ikke andet, så vcd jcg i hvert fald at dcr nu er fisk opp€ i Aen. Det stemmer
også fint m€d den regn der har vælt€t n€d i næsten 14 dage (el€ndige Juli for
l'oriefolket, nen glædeligt for os lystfisker€ i åen). Om de 3 var nye fisk, eller
blot rogle på træk lærgere opstreDs konoejeg ikke s€.
J€g fonsdte. nedover, og bruge. nok mere cnergi på at spotte "FrEdnings-
skiltet" end det der for€går ved fluen.
Regnen siler nu ned igen, og lignet blot do sidste 14 dago, hvor ophold
mellem bygerne er en sjælden gestus fra Vorhenes side.
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Fem minutter senere, i samme øjeblik 'Yiggo-Våldrotte" krydser åen forån
mig' lyder der et plask længere nedstrøms. Jeg kan ikke se noget, men min
første indskfdelse er at der om lidt vil lyde et "Iljææælp" fia en lystfisker der
er faldet i åen, men råba udebliver!
Fisk! Er min næste indskydelse, og stor fisk! er min tredje! Jeg er nede ved
liedningszonen nu, og er så godt som gennemblødt. Jeg haler nin fhre i lar|d,
besluft€t for at gå ncd til stryget under broen for at få lidt Iæ fra uvejr€t. Jeg
krydser det gamle aggegat til grødeopsamling demæst den smalle landevej,
og kravler ned på den anden side under broen, hvorjeg nærmost mageligt k6n
se hvad der sker b,åde i saygct og lidt opsbøms. Der sker il*e en disse- -. men
forestiller mig, at i hullet nedenfor hvor jeg sidder, står flere dages
drømmerier og samler kæfter til en tur op mod stlørfir€n.
Jeg bliver siddende i nok on halv time, da jeg søvnig af den anstrengende
fokusering aftcren igennem, rejssr mig for at køre hjem, ser eo flot fisk Få 5-6
pund mase op gennem stømmen.
Pulsen stjger uvilkårligt et par slag, mcst fordi man bliver forskrækket, og
også fordi det er s! sjældent man får lov at s€ den slags. Jeg bliver stående lidt
erdnu. men der sker ikke merc.
Mættet .f bådc visuelle oplevelser, og ikke mindst det jeg hår hørt, faldcr
tankerne tilbage på cn teorijeg engang har hørt om, at fisk ,'på vej,' hugger
ikk€... man skål vente til de har indtaget revirEt, vælge.jeg at køre bjen. Jeg
e. faktisk heller ilil(e i st€mning ttods oplevels€rne, at gå den lange vej
opstrøms og prøve igen.
To dage efter still€r jeg igen bilen ved dct gamle grødefån& og passere!
fredningszoncn opstrøms til første sving. Her krcgerjeg på en Blsck Zulu str.
6, i Mje eller tede kast en havøflEd pl anslåa 2 kg, men som desvsrræ
vinder kampen, da både net og kog ligger oppe i bilen, og smutter affluen, da
min støvlesnude i et desperåt forsøg prøver at vippe den op over brinlen. Den
var ell€rs flot blank!
Og sådar €. derjo så mega.,. at man ikke altid får hvad rnan ønsker si!...
heller ikle på en fisketur.
Retfærdigheden skor som regel altid ryldest!
Jeg bindcr endnu €n Celsåspecial til æskeo, og så kan foråret Sodt komme...
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'emierefluer 2005
Også i år er der krceEt premierelluer til for€oitrgeN forskellige
icystemer. Det er to af forening€as storste koryfæer iodenfor
fluebindingens kunst, som virkelig hsr været i det Lreative hjørDe.
tr'luerae krrr ses i frrver på foreningens hjemmeside, hvor
biDdingsrrønslrrne også €renførl- så god arbejdslyst.

Tak iil vore dygtige tloebindere. Dea er pragtfoldl rl se de resolt ler, som
I kau Iå ud af el krog , nogle ter 3amt doget trÅd , Som ooget Dyt har
Andreås også udført flærne som shegtegninger i sort tusch, - det er r€ne
kunstværker. Tåk for det.
Bhdudvalget/b$tyrelsen

NR.5

Bindemønster

( Skabt afAndreas Nielsen, Ribe )

Mustad låks str. 6 - 8,
Ovalsølv.
Gul og md guldfasan krpsferbundet som
hackle.
2/3 flld srly,l/3 grøn dubbing, mellem
sektioneme 3 - 4 tørn rød guldfasan kmpster.
Ovalsølv.

Krop :

Rib :
Ikopshåckle : Cul hacklc ove. grøn dubbing.
Trout (skæg) : Blå perlehøne (sparsom).
Vingo: rød, gul og blå isbjøm, derover brun polarræv.

Foto se hjemmesiden

rztos i a,c,e/atl
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ELS A NR,5 ( Skabt afHardy Rasmussen, Ribe )
Bindomønster :

Krog efter eget ønske, enkelt eller dobbelt.
Hale :
Krop :
Rib :

Rød, bundst som fronthackle.
Flad sølr,tinsel.
Oval søl\.tinsel.

Fronthackle : Som hale.
Vinger : Nederst gul polanæv.

øverst sofi polarræv.
Bindetråd : Hoved sort.

Foto se hjemmesiden

JORTVADN'R.5

Bindemønster :
Iftog i
Tag :
llale :
Ikop :
Rib :

7/.fev/rie /4n

( Skabt afAndreas Nielsen, Ribe )

Mustad laks str. 6.
Oval sølv.
Culdfasan tippet og crest.
2/3 gul floss, l/3 sort floss.
oval sølv.

Kropshackle : Gulhackle over sort floss.
Trout (skæg) : Magentafarvet håckle (rødlig)
Vinge : Mørkebrun kalkuflhale.
Hvis hårvinge,- så : Mixet sort og brun bjørn.
Checks (kinder) : Blå isftgl.

Foto se hjernrnesiden
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Havørreder fordelt på
måneder og vandløb
Gels å
Flads å
Ribe å
Hjortvad å
Sammensl. 2 1 2
I alt

apdl mai juni

{5 l læ
112
111

lull aug- sep|. olt I alt
,f6 i|:' 50 ,$ 2llg

| 1 3 t l  23
337224
5591542
123614

76 51 62 72 312
011

22 21 35

Gennemsnit havørreder =
3,06 kg - 61,0 cm

Total
fangst
Havøredel
Gonudsatb
laks
Bækøn€der
Regnbueørred
9r

u2
28

12
27

SbElheads 6
Gedder t9
Stallinger 37
SkallEr 10
Skrubber 4
At 380
Aborrer 12
l.ft 877

B6tyrcb.n
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okalkonkurrenc
I Ribe Sportsfiskerfor€ning hår vi en årligt løbende konkurence, hvor man
kan vinde en pokal plus m god præmie.

l, Me.l fisken skal tilm€ldes separåt. Hvis du ønsker attilmelde en fisk til
I pokalkonkurrencen. da kan du evt. lå den vejet og målt hos :
I
I Poul Køhfer, Blokvej 2D,6760 Ribe.Tlf.75 4254 50 ellel

Børg€ Riis, Rylevænget 4, 6?60 Ribe. tlf 75 41 07 59 eller
Mobil ff. 40 52 29 60

Du kan også selv måle og veje fiskeIi og sendc tilnclding med to vidners
undersloifttil6n af ovennævnte. Husk atlilmeldingen skal være os i hænde
senest den 14. november. Tilmcldingcn skal angivc fangstdato, fangststed(
vandløb ) og må m€get gerne være ledsaget afet billede.

Der uddeles ookaler for r

Stø.ste havøned fang€t afs€nior.
Største bækøded ( min. 40 cm. ) fangct afsenror,
Største gedde fanget af senior
Fiskcnc skal være fancet iRSF's fiskevand.

Største h.vørred fanget afjunior.
Største gedde fanget afjunior
Fisk€n€ skal være fanget i RSFS fiskevand ellcr på en forcningstur

Vod ovt, vægtlighed vindcr don korteste fisk.

Desuden uddeles Gartner Mathiescns mindeookal. Pokalen uddeles til et af
foreningens medlemmer, som i årets løb vod sin optræden, initiativ, iderigdom
elle lign. har gjort sig fortjent til cn vi*elig påskønnelse.
Medlemmeme er velkonDe til at komme med foNlag til, hvem der skal have
pokalen.
Bestyrelsesmedlemmer kal ikke modtage deruro pokal.

KN,Jf,K & BRÆK
BestFelsen
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ct. Hansaften 23. iun
Også i år alholder Ribe Sportsfiskerforening Sct. Hansaften på Kaltoftvej 2.
Dene sker den 23. juni kl. 19-30, hvor der vil være mulighed for at købe ø1,
sodavand samt ristede pølsermed diverse tilbehør.
Vi plejer at have det utroligt hyggeligt i de dejlige omgivelser ved cels å , og
forventningeme er ikke mindæ i år. Gode og krafiigt krydrede fiskehistorier
er så absolut ikte en mangelvarg så stemningen plejer at være i top. Vi håber,
at der også i år vil lorekornme musikalske indslag - det ville være dejligl.
Vore Sct. Hansaliener er efterhanden helt pænt besøgt. Det nære samvær og
hyggen , i de specielle omgivelscr, gør, at flere og flero finder vej ud til os,
Men - yi har altid plads til flere. Derfor - kom og hyg jer. Tag familien eller
b€kendte med. Bliver vejret dtuligt , fl)tter vi bare ind i laden og hygger
videre, - intet kan sLndse vor Sct. Hansaften- Santidig plejer der at være
kåffe og blødt brød. Mon ikke også der er det i fu ?
Så uanset vejret, - så hold€r vi Sct. Hans - med eller uden bå|.
Alle er velkorme - store som små - frormede som kendte.
Vi hygger os bare. Så planlæg Sct. Hans aften allered€ nu !

^ftonens 
progra$ er som følger :

Ca. 19.30 Velkomst - salg {fpølser, øl og vand
Grillbål for børr tændec,

Cr.21.00 Sct. HaDsbål tetrdes.
Crjl.l5 Blltrle
Cs,2l30 Midsomrnerrisen synge - der€fter hyggeligi srmvær,

MØD OP . VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.



FdF,rollo på rak og nrvorcd

r det en laks eller enhayørred't
Mange fiskere
firder det
svært at kende
forskel på laks
og haYøreder,
Måske fordi de
ikke har set så
ma.nge 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
lakr og
havøneder
Kendetegn
sc næste side
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L = laks
H = Ilavørred

l. L: Slankere, mero ten-formet,
H; Mere plump

2. L: Kort overkæbe-ber, dc! sjældent llår bag den lodrctte
linje fia pupillens bagrand,

H,. Længer€ overkæbe.ben, Ilår oftest g& d€n lo&ette
linje fia øjets bagand

3. Lt Halestilken er laveF og slankere. (godt greb)
H: Halestilken bøjere (uden greb)

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

H: galefinnen er mindte indsk&et, ofte slet ikke.

5. L: Skællene er forholdsvis store, i en skælrække mellem
fedtfirure og sidelir{en er der kun l1 ' 15 skæl

H: Skællen€ er mindre. I nævnæ 3krå6kke er der 14-19
skæl

6, Li Gællestavene på fø$te gællebue er glh stadormede
H: Gællestavene på første gællebue er stavformede i

midt€rpartiet, men foroven og fomeden på gællebuen
. er der nogle, som kun cr sm6 knudet

7. L: På gellelåget er d€r, hos de blanke fisk, få eller lngen
' plettcr

l{: På gællelÅget er der, hos de blanke fisk, sædvanligvis
fl€te sorte pletter,
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Tilmeldingerne til årbejdsdagen havde været ret begrænsede, ca. l0 mand
inkl. vore husl:vinder, men alligevel var vi opsatre på at f;i en tidlig start på
for.året.
Vejret var heller ikke dtuligt, men da vi kom til K2, havde der været indbrud !
Det er som om Iysten og gejsten forsvinder op i den blå luft. Hvorlor kan vi
ikke få lov til at have noget i fred ? Mange bruger uholigt meget tid på at gør€
K2 så indbydende som overhovedel muligt.
Bommen brækket op, forsøg på at bryde døren op til huset, hvilket
mislykkedes, så smadrede mar blot ruden, brækket ind i staldlængen samt
brækket ind i det gl. klækkeri. En hel del ting var blevet stjålet, og vi anmeldte
indbruddet til politiet, som kom og optog mpport.
Ved indbruddet havde man ladet dørcn stå åben, således at vor maling var
frosset og ikke nok med det, man havde også stjålet vore øl ! For at det ikle
skulle være løgn, så var vande! i huset, også frossct ! Dagen startede som en
rigl ig lo.,. .dag.
Men nå - vi fik Anton til Ribe efter ny maling og nogle ø1, mens Henrik fik
optøet vand€t i hus€t. Så fik vi varmet nogle rundstykker (deo havde O'vere
også været i ) , lik noget varm kaffe med en skary, hvorcfter arbejdet gik i
sans.
Vi fik malct voro borde og bænko samt skabe, så dett€ vil stå i nymalet stAnd,
på vor€ pladser den l. april. På lrods af alt frk vi lavet det , vi skulle denne
dag , og samtidig havde vi nogl€ hyggelige timer.
En stor tak skal lyde til både gengangere og nye, som kommer til forcningens
arbejdsdage . Det er dejligt at se, at dor cr nogle, som godt vil hjælpe og
samtidig t:i mulighed for at møde nyo mennesker under hyggelige forhold .
Vi håber på en lidt bedre start på dagen næste gang, men Tak til de som
deltoe,

Formanden



orenrn ens fiskeh
Du krD stadig leje foreningens fiskehytte på Kaltoflvej 2, men
huset er ret meget optager, rå ritrg i god tid til Dan Zoega.
Huset ligger i nrturskønnc otrgivelser bogstavelig talt kun et
fluekast frr Gelså - € kun €t godt surfc{st frå Flådså,
Det er ikke vild luksus, men dea er billigt, godt beliggende, i pæD
staDd og et godl udgangspunkt for e! koncentreret fiskeweekeDd.

Huset ind€holder:

l Spir€stue med brændeoYn.
2. Køkken med komfur, køleskab og alt nodvendigt
3. Soveværelse med 2 scnge
4. Stue med br2endeovn
5, Toilet mcd bruser og håndvask og el-varme
6. Lille run med fryrer til fsrgsten
7 Sovcphdser oveapå til 2 - 4 persoaer
8. Sovcmulighcd i stuen til2 personer
9. God plads til tele

Priserne for 2005 er som følger:
I overnslning 180,- kr. inkl, el.
2 ovematDinger 350,- kr. inkl, el.
3 overnraning€r 530,- kr. inkl. el.
4 overtrrtninger 710,- kr, inkl. el.
5 overtrrtninger 890,- kr. iDkl, el.
6 - 7 ovemrtnirger (l ug€) 950,- kr. hkl. €1.

Prirerne cr ekrkl. slutrengørirg. Hvis du ikkc setv vil ryddc op
€fter dig, er prfueD 300,- kr. ek!1r8, som skd betNles forud.

Hvis du onsker at leje huset skal du koltikte Dan på t|f. 29655238,
m€n slryrd dig, for der er rift om at leje. Jo før du booker, jo bedrc.
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Sælges:

Sælgcs:

Sælges

b-sale-byt te. . . . . . .
Den fuldkomne fisker aflzaac Walton, årg. 1973.
Paperback i pæn stand uden skader.
Pris excl. porto kr. 200,-
Henvendelse : Børge Riis, tlf. 75 41 07 59

The compleate angler aflzaac Walton åry. 1945.
Paperback på engelsk i pæn stånd.
Pris excl. pofto k. I50,-
Henvendelse : Børge Riis, tlf. 75 41 0? 59

:Glade danske naturhistorigr afPoul Thomsen.
Pds excl. porto kI. 50,-
Henvendelse : Børge Riis, Tlf. 75 41 07 59
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ednin tider o
indstem

Gældende for vestvendte åer med udløb i vadehavet.
Da der kan være specialfredninger for de enkelte åsystemer
bør man i tvivlstilfælde
kontakte de respektive foreninger.

Laks
Havørred
Bækørred
Bækøned
Hjortvad å)
Skrubbe
Stalling
Gedde
Sandart
Ål i ferskvand
Snæbel
Regnbueøned
Aborre

t / t r  -  31t3
l r -  3lt3
1ltr -  3t/3

15/2 - t4t5
l5/3 - t5/5
t/4 - 30t4
115 -3115

min. 40 cm. ,)
min. 30 cm-
min. 40 cm.

min. 25,5 cm.
min. 35 cm.
min. 45 cm.
min. 50 cm.
min. 45 cm.

Totalliedet indtil 3l/12 2009

Totalftedet
Ingen fredning og mindstemål
Ingen fredning og mindstemål

Genudsætning affisk skal ske så hensyrsfuldt som muligt.

Nedfaldsfisk skal genudsættes omgående, da disse er
totalfredede.

Er du i tvivl - såeenudsæt l!
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ærdsel til vore fiskevand
Når du skal til åen, så brug de stier, der er trådt. Bevæg dig
langs hegn og markskel, ikke på tværs af arealeme. Gå aldrig
over pløjede eller tilsåede marker. Vis respekt.
Følges ovenstående, da vil der aldrig opstå problemer.

Besryrelsen

liv klar til sæsone
Vær med til at Fofilere Ribe Sportsfiskerforening i dagligdagen uanset
hvor du befinder dig. Dette kan gørcs ved at du erhverver dig en dcjlig
RSF cap, ct vsvet forcdngslogo cller et forcningslogo som
klæbemærkat til bilen eller andet.
Ov€nstående sælges til rene kostpdser, og kan købes ved at man
henvender sig til en fta bestyrelsen,
Prisen er som følger : RSF cap

Foreningslogo
Klæbemærkat
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kæl røver ...
Som tidligere indsamlervi skælprøver fm havørreder.
Det er ikke sådan at vi p.t. har noget specifikt at bruge dissetil, men vi
joumalisererdet vi modtager, og hår så et kartotek, hvis der skulle blive brug
herfor rert forskningsmæssigt,
Så skulle du være så heldig at fange en håvøned i løbet af sæsonen, så tag
nogle skæl mellem rygfmre og midterlinien sammen med fedtfimen, og læg
materialet i €t kaffefilter. Indtil du kån aflevere til underlegnede , lægges
kaffefiltret i fryseren.
Husk data i folm af størrelse, vægt, fangstdato og sted, fangstmetode, køn
samt dit eget navn og adrcsse.
Vi er taknemmelige for det vi modtag€r, og kan fortæll€, at vi p.t. er i
besiddelae af ornlring 75 stk. prøver. Så rnå vi jo se, om der er nogen, som
kan finde anvendelse for materialet. Men viharunder alle omstændiqheder et
kartotek.

Fomanden.
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E-mail adresser .....
I mange henseender kunne / ville det være praktisk, at foreringen var i
besiddelse af medlemmernes E - mail adrosser i medlemskartoteket.
Det er selvfølgeligt frivilligt, om man vil opgive denne, m€n oplysningen vil
udelukkende blive anvendt i fo.eningsr€gi. I rnange tilfælde vil det kunne lefte
kommunikationen fra bestyrelse til medlem,
Send d€rfor venligst oplysning om din E - mail adresse til
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@-
P P *""^:-

Aibc Sponrlirirc'for.lin8
&sltlL 3l
6760 Rlbc

Retlllneres red
varig ådresseærdrirg

99373
HENRIK C, MELSEN
FASANVEJ 20
6760 RIBE

Hvis m€n 6no ær røkEndo råd, u'rdoår mn .l stre$ os siede fisk€n unødhl, Dem€d har den en
sld oh€næ for al Ndew gpnudstning4
L Flglrl lhLn si hunigi $fr hullgt, dE dd ftodd st|gsc midsr nuligt. A! samno åMg bø.

man iki6 smndo to. spintol d llno, da .lot ø9d fis0 -lldon,
2. Brug kun fåtro6h€1. hvi. d.l ar ab.old n.dE dlql-€igiv.lffioiknudålø.1 ,
3. srlg ror al h6ndm. d ved. .ll4 bqrl våd€ bomukr.hard6l6, når f6*et håndroE,
4, Lo6n koæn md 6 ldlglrsr og h€lål udd .t bn€ fFl€n op ær wndål
6. Brug kDOo uden modfi.gF. lhdi.g.n kan kld|ffi n€d

dod kooskand m€d d lang, &!g ltL ru.lfil. k!9., d. iEk€n hat sEFc v€il ti .f3ltd€
d€m snd kro06, em k n ruti.,

7. E.li3kon kq6l | 6v€10.1 .lld 06lLm oO blrdd d.n b.nrst ftE rtsg6åFt, bør d€n a0v6,
då chanæn td .l dd ksn ærls g.nudælnirg d milE*opl6t, Bltd.r d.n ikk . klipp€s
lli6n 16r vd krogen.

3.. Undgl .l pFso pl firlcD blg. di dd lø .Ld& dd indF oi!@i !øn iklc fid..n ud .fv.nd.t !t
bill.d. .fftsko ka .Mtud! t s6 llB li.t@ { b.lt i ovldl.d.A ollq d6 ko løi.r op .i *d
ojcbliL ffir bjll.d.t l$6 Lrdda ikt op i hda
I l6lv.I br man væ epæi.h pdp6sll0 m.d, .l tkk n lk*. bn6 ud at w.d.r, da dd
k . tå 3k.d.r på dh6m

9. Fd l.k8 og bvønd g6*t r d.l, .l d. i|(te br. gdud.ari.. hi! v.ndl.mFEluFn er d€r
l rc_ Er6r .r nomllg .n molEl lille snttgFligh.d lq, åt d6 kån @rl€w. .

IakG d dog ior.llr.d€<L l Rlb€ &tll€D
ld*lulre oe uddybhirg tl .lh l0 udrp$id{ *o M liDd. pl
hjffi åid6 ww dr.min d..Vi*.pl.jdg.ru4t tir8 htn


